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Kaip ir anksčiau, Maskva sa
vo 'politiką derina su š. Viet
namo politika. Sovietą spauda 
sako, kad konferencijos tikslas 
būsiąs pridengti Amerikos ag
resiją Kambodijoje. Jokia kon
ferencija neturinti teisės spręs-

Valstybėse sekretorius Rogers 
kalbėjo senato užsienio reikalą 
komitete Kambodijos klausimu 
ir buvo senatorių klausinėjamas 
apie vyriausybės sumanymus. 
Rogers papasakojo, kad Kambo-

dideli kiekį: sunkvežimių, heli
kopterių ir šarvuotu automobi
lių. Kambodijos prašymas sie
kia keliu šimtųmilijonų dolerių

donezijai daugiau davė lėšų už 
vakarą valstybes,
rybose nedalyvavo, tačiau savo 
pinigus ji gaus tuo pačiu būdu, 
kaip ir vakarų valstybės.

čiau pelnas sumažėjo 26%.
General Motors pelnas nukri

to 33%, buvo parduota 14% ma
žiau automobilių. Iš pernykščių 
6.5 milijardų dolerių GM preky
ba nukrito iki 5.6 milijardų. To
kio mažo pelno bendrovė neturė
jusi nuo 1961 metą.

ši statistika, rodanti pablo
gėjusią automobilių gamintojų 
padėtį, skiriama ir darbininkų 
unijos aušims. Unija baigė sa
vo suvažiavimą, kuriame nutar
ta reikalauti didelių algų pa
kėlimų ir kitų priedų.

Izraelitu lėktų- 
du Egipto bom

— Lenkijos, Lodzės vaivadi
jos 330 turistą balandžio mėn. 
pradžioje lankėsi Vilniuje. Tai 
darbininkai ir vad. techninė in
teligentija. Jiems buvo parody
tas Vilnius, koncertavo ansam
blis “Vilija” ir kiti saviveiklos 
kolektyvai. Iš Vilniaus lenkai tu
ristai išvyko į kitas Baltijos res
publikas, dar ir i Leningradą ir 
Maskvą. (E)

ryti galinti tik Kambodijos liau
dis.. Maskva, kaip paprastai, nie
ko nemini apie 50,000 Šiaurės 
Vietnamo ir Viet Gongo “liau
dį”, kuri stengiasi nuspręsti 
Kambodijos likimą su ginklu 
rankose.

COLUMBIA. — Pietinė Karo
lina nutarė neduoti 18 metą jau
nuoliams balsavimo teisės.

Kartais protestai duoda vai
sią. Pranešama, kad Julius Te- 
lesinas, sovietų žydas, kuris pa
sirašė protestą valdžiai, negalė
damas gauti leidimo išvažiuoti 
į Izraelį, dabar tokį leidimą ga
vo, kai jo ir kitu žydų protesto 
pareiškimai1 pagarsėjo vakarų 
pasaulyje. Spaudoje Telesinas 
buvo išvadintas išsigimėliu, iš
daviku ir kitais žodžiais, tačiau 
valdžia pranešė jam, kad jis 
ruoštųsi kelionei.

NEW YORKAS. — Pasaulio 
žmonių skaičius dabartiniu grei
čiu augdamas padvigubės už 39 
metų, — praneša Jungtinių Tau
tų demografinė knyga.

' Maskvoje-prieš - fcenino minė^ 
jimą grupė totorių organizavo 
demonstracijas, tačiau saugu
mas apie jas iš anksto sužinojo 
ir policija visus totorius suėmė. 
Kaip žinoma, sovietų totoriai, 
gyvenę Kryme, buvo Stalino Įsa
kymu išgabenti į Azijos plotus, 
nes karo metu artėjant vokiečių 
daliniams valdžia abejojo toto
rių lojalumu. Po karo, nors Sta
linas ir jo darbai partijos vadų 
buvo pasmerkti, totoriams ne
buvo leidžiama sugrįžti į savo 
buvusius namus. Dėl to nema
žai totorių, protestavusių prieš 
šitokį valdžios elgesį, buvo nu
bausti.

— Kanados ambasados Wa
shingtone patalpose š. m. balan
džio 24 d. atidaryta dviejų lie
tuvių dailininkų, gyvenančių Ka
nadoje, Antano ir Anastazijos 
Tamošaičiu paveikslu ir kilimu 
paroda. Ji rengiama ambasa
dos informacijos patalpose, 1771 
“N” St., N. W. (E)

BERLYNAS. — Vakar Berly
ne buvo tęsiamos keturių vals
tybių derybos dėl Berlyno. Pir
moji šią pasitarimų dalis įvyko 
kovo 26 d. Vakarą valstybės sie
kia normalesnės padėties Vaka
rą Berlynui, siekia laisvo priva
žiavimo iš vakarą, laisvesnio sie
nos perėjimo į Rytų Berlyną. 
Sovietai, iš kitos pusės, nori vi
sai atskirti vakarinę Berlyno da
lį nuo Vakarą Vokietijos, sie
kia nukirsti visus ekonominius, 
finansinius ir teisinius ryšius su 
Bona.
. NEW YORKAS. — Vakar vi
durnaktį New Yorko policija 
grasino pradėti streiką — stai
gių “susirgimų” banga, jei mies
tas nepatenkins reikalavimų ir 
nepakels algą 1,200 dol. per me
tus. Teismas paskelbė draudi-

Prezidentas sutiko leisti kon
greso vadams jo žodžius cituoti. 
Jis nurodė, kad Sovietų Sąjunga, 
tapusi stipresnė už Ameriką, su
silauktų ir pasaulio opinijos pa
ramos, nes paprastai tokią pa
ramą visada gauna stipresni. 
Prezidentas pabrėžė, kad šiuo 
metu Amerika yra stipresnėje' 
padėtyje, tačiau jai sustojus gin
kluotis; o Sovietą Sąjungai to
liau tęsiant ginklų statymą, 
Amerika taptų antros eilės ka
rine galybe.

Prezidentas Nixonas savo žo
džius parėmė tokia statistika: 
jau dabar sovietų strateginiai 
ginklai turi didesnį “megatona- 
žą” bendra jįj sprogstamoji ga
lia esanti didesnė už Amerikos 
raketų. Amerika turinti daugiau 
sprogstamųjų užtaisų, bet jie 
silpnesni už sovietų. Amerika jau 
atsilikusi žemėje stovinčių rake
tų skaičiumi. Sovietai turį 1,240 
žemės lizduose įrengtų raketų, o 
AmerikšrA__ 1,054.

Amerika atsilikusi ir gynybos 
raketą srityje. Sovietai įsiren
gė Maskvos apylinkėse 64 Ga
losh raketas, kurios skirtos su
naikinti puolančias raketas. 
Amerika raketų įsirengusi ne
turi. šiaurės Dakotoje ir Monta
noje pradėti statybos darbai 
dviem pirmom gynybos raketų 
bazėm.

Kol kas Amerika turi persva
rą iš ponvandeninių laivų šauna
mų raketų srityje. Amerika tu
ri 656 raketas, kurias vežioja 41 
laivas. Sovietai turi 200 raketų 
ir 14 branduolinę energija va
romų laivų, tačiau jie per me
tus pastato po 6 ar 8 naujus lai
vus.

WASHINGTON AS. — Praėjusį ketvirtadienį prezidentas 
Nixonas susitiko su respublikonų vadais kongrese ir jiems nušvie
tė dabartinę strateginių ginklų padėtį. Prezidentas pirmą kartą 
pats ėmė kalbėti apie reikalą Amerikai statyti gynybos raketų 
ABM tinklą, nes Amerika galinti pasidaryti silpnesnė už So
vietų Sąjungą. Tuo reikalu jau yra kalbėję gynybos sekretorius 
Laird ir gynybos inžinerijos direktorius Foster. Prezidentas įspė
jęs kongreso vadus, kad būtų labai pavojinga Amerikai viena
šališkai sustabdyti gynybos raketą sistemos išplėtimą arba su
stabdyti naujų daugiagalvių raketų išdėstymą.

— Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas'š. m. balandžio 21 d. 
išvyko į Tolimuosius Rytus. Ge
gužės mėn. pradžioje lankysis 
Australijoje. Numato grįžti į 
New Yorką apie gegužės mėn. 
vidurį.

Valiūnui išvykus, Vliko pir
mininko pareigas eina vicepirmi
ninkas dr. B. Nemickas. (E)

ga žadėjo draudimo neklausyti. 
Streikas apimtų apie 20,000 New 
Yorko policininkų.
% LIBERTY CORNER, N. J. — 
Garsusis “Kienastų penketukas” 
iš ligoninės parvažiavo į namus. 
Vaikai ligoninėje iš 3. svarų pal 
augo iki 7-8 svarų. Daktarai pa
reiškė, kad visi penki: trys mer
gaitės ir du berniukai visiškai 
sveiki. Kienastai turi dar 4 me
tų mergaitę ir 20 mėnesių ber
niuką. Prie jų seno namo stato
mas priestatas.

SAIGONAS. — Kariuomenės 
teismas nubaudė aviacijos ma
jorą Fleener, 40 metų amžiaus, 
sunkia 16 metų kalėjimo baus
me už opiumo įvežimą iš Tai- 
landijos į P. Vietnamą. Jis bus 
išmestas iš karinės tarnybos ir 
praras visas privilegijas. Avia
cijos lėktuvais majoras įvežęs 
850 svarų opiumo.

GINKLU SIUNTIMUI I KAMBODIJĄ
> PHNOM PENHAS. — Iš Kambodijos pranešama, kad kai 
kurios užsienio ambasados jau pradėjo išvežti moteris ir vaikus. 
Pirmieji savo šeimas ėmė išsiųsti sovietai, jugoslavai ir australai. 
Kitos atstovybės daro planus planingam išvykimui iš Kambodijos, 
jei sostinei imtą grėsti komunistą puolimas. Vyriausybės karei
viai jau atsiėmė budistą pagodą Angtassomos mieste, kurios ka
reiviai nedrįso pulti dėl jos šventumo. Nesakoma, kokiu būdu ko
munistai buvo iš pagodos išvaryti. Sovietą Sąjungoje abu valdžios 
laikraščiai “Pravda” ir “Izvestija” atmetė Indonezijos organizuo
jamą tarptautinę konferenciją svarstyti Kambodijos reikalą.

TAIPEJUS. — Tautinės Kini
jos sostinėje žinia apie pasikėsi
nimą New Yorke prieš viceprem
jerą C-hing Kuo buvo sutikta su 
dideliu pasipiktinimu. Taipejaus 
miesto taryba priėmė rezoliuci- 

departamentas ■ ją, reikalaujančią, kad Amerika 
griežtai pasmerkė naujas prieš išduotų du suimtus kinus, ku- 
Ameriką nukreiptas demonstra- rie šovė į 
cijas Švedijoje. Naujas JAV am 
basadorius 
kiaušiniais.

Laose 
numušti 5 
Penkiolika amerikiečiu žuvo ir 
šeši buvo sužeisti.

MASKVA. — Korespondentai iš Maskvos praneša, kad ir 
Lenino jubiliejaus minėjimai nesustabdė politinės priespaudos ir 
teroro Sovietų Sąjungoje. Gorkio mieste praėjusią savaitę isto
rijos mokytojas Pavlenkov ir vienas studentas Kapranov gavo po 
7 metus darbo stovyklos už atsišaukimą platinimą. Kiti du stu
dentai nubausti 6 ir 5 metams darbo stovykloje. Jų platinami 
atsišaukimai kėlė sovietų režimo prasižengimus su žmogaus teisių paleisti 19 kalinių, kuriuos vai'

džia iškeitė už Amerikos diplo-‘ spauda nerašo, kad Amerikoje 
matą, iš Meksikos išvažiavo Į demonstravę kinai yra Formo- 
Kubą. Jų vadas pareiškė tęsiąs , zos laisvės kovotojai, siekią at-, 
revoliucinį darbą ir sugrišiąs į; šikratyti Tautinės Kinijos val- 
Dominmkonus' netolimoje^atef- įdžioš; ,
tyje.

♦ Somaiijoj buvo suimtas vi
ceprezidentas ir policijos vadas. 
Jis kaltinamas rengęs pervers
mą.

♦ šiandien bus paskelbti visi 
liudijimai, padaryti Mary Jo Ko- 
pechne mirties tyrimų apklausi
nėjime.

Sunki padėtis
Rytų Vokietijoje

BERLYNAS. — Rytinėje Vo
kietijoje režimus spaudžia dar
bininkus, kad jie dirbtų ir sa
vo laisvalaikio dienomis. Spau
doje raginama didinti gamybą, 
steigiamos naktinės pamainos, 
dirbami nepamokami viršva
landžiai.

Sunki žiema labai pakenkė že
mės ūkiui. Rekordiniai sniego 
kiekiai laukus paliko šlapius, į 
juos dar negalima įvažiuoti su 
mašinomis. Daug kur ūkio dar
bai dirbami rankomis. Pasodin
ta dar tik 9 nuošimčiai bulviu ir 
tik 20% cukrinių runkelių. Kai 
kur laukai apsemti ir Visai ne
dirbdami.

Nors Rytinė Vokietija laiko
ma dešimta pasaulio pramonės 
valstybe, ji neturi nei kapitalo 
nei žaliavų atsargų. Valdžiai jau 
reikėjo pirkti pašarų, dideli trū
kumai yra anglies, dujų ir elek
tros gamyboje. Bernai Berlyno 
režimas pasiskolino iš Vakarą 
Vokietijos apie 270 milijonų do
lerių. Prekyba su Bonos valdžia 
padidėjo 34%. Nesiskolindama 
iš kapitalistinės Vokietijos, Ry
tinė Vokietija būtų dar sunkes
nėje padėtyje.

♦ Iš komunistinių valstybių 
Europoje tik Rumunija, Jugos
lavija ir Albanija pasveikino Ki
niją, pasiuntusią į erdves sate
litą. Indijos gynybos ministe- 
ris pareiškė, kad reikės Indijai 
pagreitinti savo erdvės ir ra
ketų programą.

♦ Japonijoje studentai demon 
stravo reikalaudami, kad Ameri
ka tuoj pat pasitrauktų iš Oki- 
nawos salos.

♦ Paryžiuje Viet Congo de
legatas pareiškė, kad princo Si- 
hanouko sugri žimas Į Kambodi- 
ją duos komunistam legalų pa
grindą būti Kambodijoje ir pa
dėti Sinahohukui grįžti į sostą.

♦ Egiptas padidino spaudimą 
Suezo fronte.
vai numušė vėl 
bonešius..

Valstybės

Amerikos marinas Da Nange, prieš 
išvažiuodamas j namus, nusifotogra
favo prie Da Nango kataliku bažny

čios.

vimą Kambodijai. Senatorius 
Fulbrightas nurodė, kad įsivėlu
si į. Kambodiją Amerika tik iš
plės Vietnamo karą ir jai bus 
sunkiau1 iš to karo išsinarplioti. 
Senatorius Symingtonas nuro
dė, kad komunistai buvo Kam- 
dijoje jau penkeris metus ir da
bartinis vyriausybės Kambodi
joje pasikeitimas padėties nepa
keičia ir neturėtų paveikti “viet- 
namizavimo” proceso Pietų Viet
name.

HAVJIKHOS % 
TV Duly N«w«

AsMitbccI fcv TKt New3 C*..
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60606

HAymarket 1-6100

Library of Congress v»r.
Periodical Division
Washington, D. • - - ■ •

— Kaišiadoryse, okup. Lie
tuvoje, jau antrą kartą sureng
ta medžioklės laimikių paroda. 
Ją surengė medžiotojų ir žvejų 

WASHINGTONAS. — Prezi-' draugija. Sako, kad paroda tu- 
dentas Nixonas savo laiške At- ‘ rėjusi didesnę sėkmę, palyginus 
stovu Rūmu pirmininkui John su įvairiomis partinėmis ar Le- 
Mc Cormack paaiškino, kodėl jis' ™no “šlovei” rengtomis parodo- 
nusistatęs prieš Kongrese pa- mis- (E)
siūlytą pakeitimą balsuotojų tei
sės įstatyme. Pasiūlyta suma
žinti balsuotojų amžių iki 18 
metų.

Prezidentas Nixonas sako, kad 
Amerikos konstitucija aiškiai su
teikia galią keisti balsuotojų am
žiaus ribas atskiroms valstijoms. 
Kongresui pasiėmus tą uždavi
nį, Amerikos teismai- gali nu
spręsti, kad kongreso veiksmas 
buvo nelegalus. Tas galėtų su
kelti daug nepatogumų, ypač jei 
toks teismo sprendimas būtų pa
skelbtas po rinkimų, kuriuose 
būtų dalyvavę ir 18 metų bal
suotojai. Kiltu klausimas ar 
tokiuose rinkimuose išrinkti pa
reigūnai yra teisėti.

Prezidentas nurodė, kad ge
riausias būdas kongresui pakeis
ti balsuotojų amžių, būtą papil
dyti pačią konstituciją. Tas ke
lias būtų ilgesnis, reikėtų nuta
rimą priimti dviem trečdaliais 
kongreso balsų, reikėtų, kad pa
keitimą ratifikuotą trys ketvir
tadaliai valstijų, tačiau toks ke
lias sukeltų mažiausiai neaišku
mų ir trinties.

Britas Anthony Burk* turi jauną liū
tą "Christian", kuris dalyvavo jau 
keliuose filmuose iš Afrikos gyveni
mo. Liūtukas dar tik 8 mėnesiu, ta

čiau sveria 100 s vary.

Mažiau pardavė 
automobilių

DETROITAS. —■ Amerikos au
tomobilių pramonės pelnas per 
pirmąjį šių metų ketvirtį gero
kai sumažėjo. Nukrito ’parduo
tų automobilių skaičius ir suma
žėjo darbininką skaičius bei iš
dirbtų valandų kiekis.

Chryslerio bendrovė neteko 
29.4 milijonų. Fordo gaminių 
buvo parduota tik 5% mažiau,

Prie pat, Genoa uosto audroje nuskendo brity laivas "London Va 
lour". Žuvo 12 asmenų, šiame paveiksle matomi jūreiviai išsigel 

bėję iš sudaužyto laivo.

hiang Kuo, jam ei
nant iš automobįlio Į Plaza Hotel 

apmėtytas duris. .
Amerika su Tautine Kinija 

ir Vietname buvo ekstradikcijos susitarimo netu- 
Amerikos lėktuvai, i ri, todėl labai abejotina, ar su

imtieji kinai bus išduoti. Be to, 
Amerika oficialaus reikalavimo 

Iš Domininkonų kalėjimų'iš Tautinės Kinijos nėra gavusi.
Įdomu, kad Tautinės Kinijos

NEW YORKAS. — Amerikos 
vyriausybė suteikė iš sovietų 
laivo pasprukusiai latvaitei, Dai
nai Palenai politinį prieglobstį ir 
ji galės pasilikti Amerikoje. Jos 
prašymu rūpinosi Long Island, 
Babylon mieste gyvenantis lat
vis advokatas įvaras Berzins, 
pats. Amerikoje apsigyvenęs tik 
1950 metais.

Daina Palena buvo sovietų 
laivo “Robert Eydeman” pada
vėja. Ji gaudavo per mėnesį 200 
rublių ir laivuose buvo išplau
ki© jusi pustrečių metų. Kada 
sbvietų laivas atvyko prie New 
Yorko, ji. paėmė migdančiųjų 
tablečių didelę dozę ir sunkiai 
susirgo. Laivo kapitonas papra
šė JAV pakrančių sargybos pa
galbas. Balandžio 10 d. ją išve
žė helikopteris ir paguldė vie
šosios Sveikatos ligoninėje Sta
ten saloje. Atgavusi sąmonę ji 
pasiprašė politinės globos.

Panelė Palena pareiškė, kad 
ji tyčia apsinuodijusi, norėdama 
patekti į Amerikos ligoninę. Pra
ėjusią savaitę ligoninėje du kart 
lankėsi sovietą ambasados tar
nautojai, bandydami ją grasini
mais ir prašymais prikalbinti 
sugrįžti į laivą, tačiau ji atsisa-

. Palankios sąlygos 
Indonezijos skolom
PARYŽIUS. — Po ketverią 

metu derybų Indonezija gavo iš 
savo kreditorių palankias sąly
gas skoloms sugrąžinti. Indone
zija skolinga vakarų ir komunis
tinėm valstybėm 1.7 milijar
dus dolerių. Tas skolas padarė 
buvusioji prezidento Sukamo 
vyriausybė, visai nualinusi kraš
tą. Skolintojai sutiko, kad In
donezija sumokėtų skolą per 30 
metų, o susidariusias palūkanas 
pradėtų mokėti 1985 metais ir 
sumokėtų per 15 metų.

šias derybas stebėjo kitos at
silikusios valstybės, kaip Gana, 
kuri irgi vakarams nemažai sko-
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Du Įvykiai Los Angeles mieste:

NAUJIEJI BROLIAI SU SAVAIS SK1LTIN1NKAIS

;ės, kias futbolo rungtynes. Sueigos i Havy parado ir maldos, tautybės 
—Idalyviai nuvargę ir gerokai iš-' pasirėdė su mvo dainomis, 

inę nuo žaidimų drėgna-' kja» ir k 
ške, gr^o namo linksmi rodymais- 
ngi si.1 Gražučiai Matučiui Į ve “šatriy

arau-iir osi. Gintautui Būtėnui už ge- ir “Rambyno” tunto liaudies m- 
lanuotą iškylą. , I strumentalistai ir jurų

Erolis Zuikis ? skautų tautinių šokių šokėjai.
★ Miela tarptautinė sue*ga,jPro^rarn^.^<ie^anti^.i^' ^’ 
dė mūsiškiai. Kanadiečiu skau-; gustinaviUu.- įprašė

-- - -- I sistojimu pagerbti a. a. v. s. Ste-
__ _______ ____ . v, n._» lr» Kairi.

s uždą-1 vedė mūsiškiai. Kanadiečių skau- 
:nius. • o ilgo pas!vaikščioji-į tų York-Garriscn distrikto va-; 
io m:ške išalkome ir skubėjo-1 dovybės pavedimu, ps. P. R^i- 

gamintas užkandžius. Kiek- ‘ nr’ suorganizavo šių meto tra-.

Lietuviams atstova-

Dalyviai buvo apdovanoti spe-
viena skiltis gaminosi sau mals- j dktog tarptautinę saeigą, ku-!cia!iais ženklais. Po rrograme 

Buvome maloniai nustebinti Į ri Įvyko balandžio 12 <L Wert -r užkandžių buvo šokiai.
aplankiusįjį ir pavadinusių I Park Vocational mokyklos pa- * Kanactes “Romuvoje” -

j tuvių, estų, latvių, lenkų; akrai-j r^uvoje prasidės liepos, 18 d. 
t IronorKnAin »v» f - / - x neina

Neišserniama Kalifornijos lietuviu energija
šilto klimato traukiamos, Kalifornijoje auga ir stiprėja vi

suomeninės jėgos. Tatai jau keieri metai atsiliepia ir skautiš
kame gyvėjime: gausėjant vadovų skaičiui, didėja ir jaunųjų 
gretos, gyv’ėja visų mėgstami renginiai. Skautiškąją spaudą vis 
dažniau pasiekia vienetų veiklos aprašymai. Nesuklysime tardami, 
jog kiekvieną mėnesi — vis nauji Įvykiai.

Malimu, kad mūsų skautai, ku- 
Įrių daugumas jau užima labai

Kaziuko mugė »

Los Angeles skautai ir skau-i , j ankstas ir atsakingas vietas 
| amerikiečių Įmonėse, randa lai-
* ko pašvęsti lietuviškam skau- 
| tų jaunimui. Jie Įruošė pato
gią stovyklavietę, su pastatu — 
virtuve, kur kiekvieną vasarą

Į apie S0 musu lietuviško tautos 
j prieauglio praleidžia 2 savaites
• gražiame pušyne, susidraugau- 
i ja ir išmoksta lietuviškų dainų. 
Į Jaunimas laikosi savųjų tarpe 
! ir daugumoje sukuria lietuviškas 
! se’mas.
j Mūsų visų tautinė pareiga pa- 
; remti mūsų jaunimą, moraliai ir 
! materialiai, kad jie ir toliau lik- 
į tu susirrate lietuviai.

tės bal. 12 d. suruošė puikią tra-1 
dicinę Kaziuko Mugę šv. Kazi
miero parapijos patalpose. Kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir 
šiemet visi iš širdies dirbo, kad 
mugė pasisektų. Mugę atidarė 
konsulas J. J. Bielskus, ta pro
ga pasakęs trumpą žodi ir palin
kėjęs visam skautiškam jauni-, ® 
mui sėkmės ir toliau dirbti lie
tuviškoje dvasioje.

Daug gražių medžio išdirbi
nių: ypatingai Įdomus natūra
laus medžio ir gintaro darbai 
mediniai baravykai ir t. t. Mer
gaičių stalai pilni gražių lietu
viškais motyvais siuvinėtų pa
galvėlių, žiurstelių, takelių, juo- * 
stų, margučių, ramunėlių, salo- i 
toms šaukštų ir šakučių išdegin- i O A C 
tų lietuviškais raštais. Į * Ak.

Tikrai buvo puikus pasirinki-: | 
mas lietuviško meno. Gerai pra-j tfxiiT 
ėjo ir skautų akademikų vesta ‘į J A T] 
kavinė, kuri kiekvienais metais i J Al 
vis suranda naują temą, čia vi
suomet susimeta daugiausiai 
mūsų jaunimas, židinįečiai ir 
šiais metais paruošė puikius lie
tuviškus pietus.

Malonu, kad tiek daug lietu
viškos visuomenės atsilankė ir 
parėmė skautiškai lietuvišką 
darbą, tuo būdu padrąsindami 
mūsų jaunimą ir toliau veikti 
skautiškai

Ir kiti stambūs 
organizaciniai rūpesčiai 
Trumpai pasakoja LSB Vyr. 
Skautininkas v. s. Petras Molis

“Laisvės Alėjoje” 
skautų stovyklavie

tės komitetas stovyklai lėšų su
telkimo tikslu ruošia labai Įdo
mų vakarą — “Laisvės alėjoje”. 
Yakaras Įvyks gegužės 9 d. 7:30 
vai. vakaro, šv. Kazimiero para
pijos salėje. Įdomu, kad jaunie
ji, kai kurie kūdikiais palikę Lie
tuva, nutarė išdekoruoti sale ‘ - i 
taip, kad viskas primintų Kau- i 
na ir jame praleistas gražias; 
jaunystės dienas vyresnio am- i 
žiaus “jaunimui”; dali salės pa- i v 
versti “kunigaikščių aline” ir, j Sąjungą Įstojo Lietuvoje, 
kad neapleistų 
gimusio prieauglio “akvarijaus 
diskoteka”, šis vakaras bus Įdo
mus tuo, kad viskas paruošta lie
tuviškoj dvasioj, kas suartintų 
jaunimą su senimu ir kad visas 
pelnas eitų grynai skautų sto-

Įmo, pusvalandį žaidėme smar- 
Vinco Krėvės draugovės naujieji broliai su sfciitimnk^s psl. Rimu Dagiu; 

ir Petru Siekiu.
ps. G. Plačo nuotr.

sia-čia ir L aimutės Jauniūtės. j
Po užkandžių, st Vidmantas niečių, portugalų, kanadiečių ir

Juodgudis pravedė Įdomų kom- vengrų skautai-skautės su sa-
i paso žaidimą. Prieš vykdami na- vo vėliavomis. skautėms, gi trečioji vilkiukams-

Po oficialaus atidarymo, vė- paukštytėms. Ir Šiemet eia sto-

ir tęsis tris savaites. Pirmosios 
dvi savaitės skirtos skautams ir

skautininkų, skyriaus vedėjas, 
LSS piranijos sekretorius vienoje 
kadencijoje ir paskutinėje — 
LSS Pirmijos vicepirmininkas.

Akademinėje skautų veikloje 
Petras Molis buvo ASS CV fil- 
skyriaus atstovas, Wore esterio 
Ass filisterių skyriaus pirmi-

VEIDAI

Skautininkai. LSS Tarybos Pir
mininko pranešimu, šių metų 
Vasario 16 d. proga. attikusiems 
reikalingas kvalifikacijas ps. Al
fonsui Alčiauskui Chičagoje ir

Brolis Molis daugeliui žino
mas ir iš skautiškų stovyklų. ■ 
Pravedęs dvi tunto stovyklas, j ps. Algirdui Empakeriui Toron- 
tris Atlanto rajono stovyklas,: te suteiktas jūrų paskautininkio 
IV-sios taut, stovyklos skautų lainsnis. 
pastovyklės viršininkas, jubilie
jinės stovyklos ūkio ir finansų 
vedėjas ir V-sios. tautinės sto
vyklos viršininko pavaduotojas 
ir iždininkas.

Su savo gražia skautiška šei
ma gyvena Worcesteryje. Yra 
baigęs ekonominius mokslus ir

Jūrų skautu tarpe reikšmin
gą pripažinimą gavusius bro
lius tenka nuoširdžiai sveikinti, 
linkint ir toliau sėkmingai dirb
ti Brolijos jūrų skautų gerovei;

B. J.
Įdomiau, kaip tėvelių au

tomobiliuose, — sako iškj los da- 
Lituanicos tun- 

Krėvės

■ "A

ibėję
Pawer Engineering Co. 
Wbreesteryje.

— Mielas skautininke, iki šiol
ilgus metus Skautų Brolijos Vy* 

i riausiojo Skautininko būstinė 
!huvo Chičagoje. Perkeliant šią 
būstine Į Atlanto Rajoną, ar ne
matote kokių nors sunkumų, ry
šium su perkėlimu?

— Ir praeityje Atlanto rajo
nas yra buvęs centru,, kuriame 
spietėsi .vyriausieji Sąjungos or
ganai: Pirmi ja ir Vyr. Skauti
ninkai. Kai rinkimų būdu vėliau 
šios Įstaigos persikėlė Į Chica- 
gą, jokių sunkumų nesusidarė. 
Lygiai taip pat ir dabar perkė
limas Vyr. Skautininko būstinės 
Į Atlanto rajoną jokių sunku
mų nesudarys.

— Kokia bus Jūsų vadijos su
dėtis, ar Vadi ja bus sudaroma iš 
vietoje gyvenančių skautininku, 
ar jon bus Įtraukiami ir toliau

Jaunimo Centro iškylon vykome 
tam tikslui pasamdytu autobu
su. Kelionė buvo smagi ir Įdo
mesnė negu vykstant tėvelių au
tomobiliuose, nes galėjome drau
gų tarpe dainuoti ir linksmai šū
kauti, kiek širdys troško.

TRADICINIS NAUJOJO PASVEIKINIMAS
-5 .• , ’ - - -

Perkūno draugove sveikina naują broli.
ps. G; Plačo nuotr

V. s. PERAS MOLIS,
Vyriausias Skautininkas, išrink

tas 1970—1972 metams

— Sudaryti visą LSB Vadi ją 
iš vietos skautininku būtu sun
kiai Įmanoma, o antra vertus, 
vargu ar pateisinama. į LSB 
Vadi ją yra pakviesti skautinin
kai ne tik iš Atlanto Rajono,“ bet 
ir iš tolimesnių vietovių (Chi- 
cagos. Detroito, Cleveland©), be

jau Amerikoje kietijoje buvo vyčių būrelio •va
dovas ir tunto adjutantas. JV 
ėjo Įvairias pareigas nuo pat at- 
vykimo Į ši kraštą: buvo vyčių 
būrelio vadas, net 10 metų iš
buvo tuntininko pareigose, bu
vo Atlanto rajono vadeiva, LSB 
•Jamborees fondo vedėjas, LSB

lijoje bus jaunesniųjų vadovų 
parengimas darbui. Tam tikslui 
numatoma organizuoti plates
niu mastu rajoninius skiltinin- 
kų, kursus, suaktyvinti Ąžuolo: 
mokyklą ir stovyklavimo ar tam 
tikslui specialiai parinktu metu 
pravest praktinę dali. Vieną — 
du kartus per metus, vadovų su
važiavimo mein^pravesti plates
nės veiklos diskusijas aktualiais 
vienetų veiklos, reikalais.

Vadovų pagalbai numatoma 
užbaigti jau anksčiau pradėtą 
ir naujai paruošti pagelbinę me
džiagą sueigoms, stovykloms, 
kursams. Taip pat bus stengia
masi palaikyti kiek galima tam
presnius ryšius su vienetų vado
vais. 1971 m). Japonijoje Įvyks 
pasaulinė skautų Jamboree, ku
rioje stengsimės dalyvauti.

— Ko tikitės iš. broliu šioje 
1976-72 metų kadencijoje?

— Stropiai it nuoširdžiai vyk
dyti skauto Įstatus.

— Broli Rimai, sužaiskime žai- 
r'imn. kuris lavina atminti. Ban
dyk Įspėti vieną iš aprangos daik
tų. pvz.. marškiniai, diržas, ba
tai. O kad tau būtų lengviau, ga- 

.•ti, jog žodis, kurj tu- 
masideda su raide “k", 
visai lengva — kepu

— Tikriausiai kišenė'
— Ne, broli, dar žemiau.
— Kelnės.
— Dar žemiau.
— Kojinės.
— Dar žemiau.
Rimas apžiūri savo batus ir 

nudžiugęs sako:

— Dabar jau aišku: tai ma
no bato kulnas. Nieko nėra že- 
m‘au už kulną'

— Nespėjai, broli Rimai, anas 
:’a:ktas nešiojamas dar žemiau.

Rimas pasiduoda, nes juk nie
ko nenešiojama apačioje bato 
kulno.

ne- — Na, jei nespėjai, tai pasa
kysiu: ogi kaliošai!

apžvelgęs savo (Sugalvojo Audrius G., o Įdė-
a: ‘Tk?-.tų Aidas” Nr. 2, 1970h

PIRMASIS ŠIEMETINIS LAUŽAS IŠKYLOJE.

Suflk-ai i$:d»sa, nes Šakos dar drėgnMfr

vyklauti ruošiasi ir Detroito bro
lijai ir sesės. >

z- Naujybės Toronto Skauti
ninkų Ramovėje. Toronto skau- 
ti ninku ramovės sueigoje balan
džio 11 d., Kanados rajono va
das s. Batūra pristatė naująjį 
JSB vyriausiojo skautininko pa
skirtų rajono vadeivą ps. A. Ba- 
ziliauską. Naujojo pareigūno ad
resas — 148 Birchwood Dr., 
Midland, Ont. Tel. .< 05—526-o348. 
Sueigoje buvo išrinktas irx nau
jas ramovės seniūnas, — ps. A. 
Valiūnas, o jo pavaduotoju—s. 
VI. Morkūnas. Kanados skau
tų sąjungos ilgos tarnybos me
dalius rajono vadas. Įteikė v. s. 
č. Senkevičiui, ps. B. Poškai ir 
s. VI. Rusui. Sueigoje buvo dis- 

rajono vado pateikti 
ramovių veiklos

kutuoti
^svarstymai 
klausimais.

Wouldn t it be a
. A I / ■ • !• - •' - ft dte T/shame it you saved 
a pile of money for 
retirement and there 
was nothing to 
retire to?

There’s only one way to save money.

automatic. AU yon do fe SU out a

T

ss»?Y

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

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

Plan where you work. And then 
you sit back and forget ’em vrinle 
the money piles up.

And if you set just a Utile aside 
every payday, you’ll never even 
fodthepindh.

And yon don’t have to muster s 
up any wiilpower to save every ; 
payday, because your boss not only a way to.
does it for you. It’s some- ^yĮ,.rĮ,^..„r r insure money for retiremrat.
thing like setting^ extra ICs a way to insure
paydays for the future, jocomc tax istenst, retirement.

■ •’ .

Take stock in America
Buy IXS. Savings Bonds & Freedom Shares

Think about Savings Bonds for 
your retirement .

One $25 Bond a month would

TheŪAO

1739 So. Halsted Street
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popu-

bu-

me niekas savo amžiuje 
matęs.

(Tęsinys)

SUSIPAŽĮSTU SU 
‘OSTARBEITERIV” 

STOVYKLA
Šios stovyklos gydytoju 

vo rusas. Rašydavo jis diagno
zes lotyniškai. Rašyseną turė
jo tikrai “gydytojišką” ir labai

Kai kas iš “Ostarbeiterių” gyvenimo’

STASYS JUŠKĖNAS

: Picnią kartą įžengiant į šią!I 
stovyklą, prie vartų stovįs sar- | 
gybinis mane sulaikė ir su visu. ’ 
raštu pristatė piktam ir nemap-h 
dagiam vokiečiui, 'stovyklos j 
komendantui, šis paskambi-, | 
nęs mano šefui ilgokai kalbi*-! į 
jo, po to, padaręs savo jJriera-' ? 
šą, kad nebūtų trukdoma į 1 

sunku buvo įskaityti jo diag- stovyklą užeiti, grąžino raštą.
Atvykęs į ambulatoriją, ra- 

j, senyvo 
amžiaus dar carinės Rusijos 
laikais baigusį medicinos mok
slus gydytoją, pavarde Oga- 
nov. Sakėsi buvęs gydytoju 
Kaukaze, rodos, Toreko mies
te. Vokiečiai privertę jį važiuo
ti į Vokietiją ir paskyrę šios

r t
I I

nozes. Ligoniui užvedus sirgi- -M 
nio bylą, šalia lotyniškai para- dau labai simpatišką, 
lytos diagnozės reikėjo skliaus
tuose ir vokiškai parašyti. Ben
drai visi užsieniečiai gydytojai 
diagnozes rašydavo lotyniškai.

Kiekvienam langeliui buvo 
duota po didelę knygą, kurio
je visi lotyniški ligų pavądini-

LB Brighton Parko apylinkės Valdyba, iš kairės i dešinę: Jonas Žadeikis — pirmininkas, Vladas Paliulionis — iž
dininkas, Jonas Mežinskas — vicepirmininkas. Rūta Spur jienė — sekretorė, Vacys Mitkus ir Tadas Rūta __ valdy-

bos nariai ir Valantinas Ržčiū — spaudai bei informacijai.
i P. Maletos nuotr.

mai buvo paaiškinti vokiškai, stovyklos gydytoju. Iš karto 
.Bet pasitaikydavo ir tokių ligų 
pavadinimų, kurių negalima 
buvo rasti ir toje knygoje. Be 
to, ligoniui sirgimo byla tam
pa užvesta, bet niekas apie li
gonio pasveikimą nepranešda
vo ąr pranešimo lapelis, kur 
nors, užsimesdavo ir nebuvo 
galima bylą užbaigti. Buvo ir 
kitokių su stovyklų gyventojais 
reikalų.

Visiems šios kasos lange
liams buvo paskirtas vienas 
vyras, ir jis nuolat vykdavo ir 
tuos neaiškumus išaiškindavo. 
Tuo tarpu pas “ostarbeiterius” 
dėl kalbos nemokėjimo nevyk
davo. Pas juos turėjome patys 
vykti ir išsiaiškinti. Į “ostar- 
beiterių” stovyklą pašaliniams 
užeiti buvo griežtai draudžia
ma. Bet man ir Benderiui mū
sų šefas von Rosteck buvo iš
davęs raštą, kad esame ligo
nių kasos tarnautojai ir turime 
teisę stovyklą lankyti.

Ir taip bent porą kartų per 
savaitę tekdavo jų stovykloje 
apsilankyti,. Benderis tingėda
vo eiti, tai beveik Tik man 
vienam šias pareigas atlikti 
tekdavo. juodomis akimis. Sakėsi esan-

buvo labai atsargus ir politi
niais klausimais nieko nekal
bėdavo. Vėliau paaiškėjo^ kad 
vistik buvo griežtas antikomu- 
nistas. Per ilgesnį laiką taip 
jau mudu susibičiuliavome, 
kad susitikę, pagal rusiškąjį 
paprotį, vienas kitą apsikabi
nę Į žandus- pasibučiuodavo
me. Jo Įsakymu prieš pas ji 
atvykstant turėdavau jam pa
skambinti. Ir kuomet atvyk- 
davau, visuomet jis man turė
jo parūpinęs tai pokeli cigare-' 
čių (pats jis nerūkė), tai nors 
porą cigarečių, o kartais net ir 
cigarą.. Be to, visuomet jo pa
ties iš ligoninei skirto spirito 
(kažko dar primaišyto) skanią 
čerkutę išgerti. Labai buvo 
sunku iŠ jo globos ištrūkti. Mo
kėjo Įdomiai, Įpindamas Įvai
rius .anekdatus, pasakoti. - Ne
vengdavo ir pablevyzgoti. Vie
nu žadžiu, linksmas seniokas 
buvo.

ti gruzinė. Jau gerokai pagy
venusi. Be aukšto ūgio rusai
tės sesutės, atsirasdavo ir bu
vusi aristokrate Lukeva, kurios 
per revoliuciją bolševikai nu
žudė vyrą ir du sūnus. Ji pati 
išsigelbėjo pasislėpdama pas 
ūkininkus, o vėliau dirbusi 
Charkovo miesto traktorių fab
rike. Baisiai griežta antibolše- 
vikė. Kuomet reikėjo grįžti vėl 
pas bolševikus, gydytojas sa
kė, palikusi Stalinui prakeiki
mo raštą, o pati, visiems išėjus 
į susirinkimą, pasikorusį. -

Nuolat lankantis toje sto
vykloje susidarė įspūdis, kad 
95% šios stovyklos gyventojų 
nenorėjo stalininio režimo ir 
bijojo grįžti. Jie galvojo, kad 
vargu jie pateksią į namus, grei
čiausiai jų vieta .būsianti Sibiro 
kacetuose. Jie ir neapsiriko: tik 
labai maža dalelė išvengė Sibiro j 
kacetų.

Stovykloje buvo keletas ir 
tokių, kurie už Staliną galvą

, - . . guldė. Jeigu nebūtų iš ameri-
Dažnai mudviejų draugystė- jgįįįįę pusės pavartota spaudi- 

je atsirasdavo buvusi pradžios j^as prjevarfaj labai mažai
mokyklos mokytoja Ekaterina 
Ščedrina . Buvo ji rusvo ^ei do 
su mažomis, giliai paslėptomis

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

< 176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
< Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

t Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba
< pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

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

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS E t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ____________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ______ ...
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE- .

TUVA. 699 psl. ______________________________
5. Juozas Kapažinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl...........
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

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

RIJA, du tomai. 207 ir 325 psl. ____ _____  $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ________________

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. --------------------------------- ;........ ..... ....................

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTASI ______________
12. Dr. Antanas J. Gvssen, DANTYS, 158 psL, minkštais

viršeliais $2.00, kietais _____ ____________________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL__________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl........ .................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.________
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. !
17.

•18.

19.

20.
21. . , . . ,
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL _

>1%

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

orderiu, šiuo adresu:

Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 336 psl.____
Kipr’t Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ________________________________________
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai. _______________________________ _______
Pranys Alienas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psL 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.______

$5.00 
$3.00 
$2.00

$1X00 
$4.00

$130

S3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$4.00
$230
$6.00

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

jų būtų griže “na rodinu” i tė
vyne. Vis dėlto nemažas skai
čius jų išsigelbėjo nuo išveži
mo apsimetę “lenkais”, “lenkų 
ukrainiečiais”, “latviais” ir dar 
kitokiais. Dvi merginos ir lie
tuvių stovykloje kaip.“Vilniaus 
krašto lietuvaitės” apsigyveno, 
už lietuvių ištekėjo ir j Austra
liją išvažiavo...

Po ilgesnio toje stovykloje 
lankymosi pasidariau jų žmo
gumi. - Jie jau tiesiog familia- 
riškai “naš Staska”' (mūsų Sta
sys) pradėjo mane vadinti.

Dirbant prie langelio, iki 12 
vai. buvo priiminėjami intere
santai : susirgę, pasveikę, li
gonių korteles norintieji gauti, 
ar už sirgimą pinigus atsiimti.

Per ši laiką prie pat langelio 
stovėjo Įvairiems dokumen
tams sumesti dėželė. Po 12 vai. 
interesantai tik labai svarbiais 
reikalais'buvo priimami. Šiaip 
reikėjo ligoniams bylas sudari
nėti. Ir štai pradėjęs popierius 
tvarkyti, rasdavau tarp popie
rių prikaišiota cigarečių ir net 
cigarų. Kartais net pastebėda
vau, kaip cigaretę kuri nors 
rusaitė Į popierius kiša. Apsi
mesdavau nematąs. Juk rūka- 
las tais laikais buvo brangesnis 
už viską, o ypač baisiai dide
liam rūkoriui. Jos gerai žino
jo, kad apie ligas ir kitką spręs
davo tik gydytojai ir ką nors 
padėti ar ir pakenkti negalė
jau, bet duodavo tik kaip “na- 
šemu Stasku”. Ypač tapau jų 
tarpe populiarus dėl šio Įvykio.

“IŠGELBSČIU” DVI 
RUSAITES

Netoliese ligonių kasos buvo 
apsigyvenęs, pagal lietuvišką 
terminą, antrasis kariuomenės 
skyrius, šiame skyriuje dirbo 
vos keli tarnautojai kaip ver
tėjai. Per ŠĮ skyrių praeidavo 
visi laiškai ir bylos, turį ryšio 
su šnipinėjimu. Čia buvo spren
džiami ir italų darbininkų rei
kalai. Mat italai, kol buvo dar 
vokiečių talkininkai ir bendrai 
kariavo, buvo visai kitokioje pa
dėtyje, negu kiti darbarms atvež
ti ar patys atvažiavę užsienie
čiai. Jie turėjo savo policiją ir. 
prie čio skyriaus vieną italų ka-Į

GELUMBĖS PIRŠTINĖM i pusė būsimų kareivių buvo bai- 
■ - -------------- -------------- *; gę astuonias klases, o šiemet aš-

tuonias klases ir daugiau yra 
baigė 92-95 procentai pašauk
tųjų?..”

“Tiesa, dauguma jaunuolių 
bando tapti studentais, bet mes 
dėl to nesijaudiname — viduri
nę mokyklą baigusių skaičius 
didėja žymiai greičiau, negu stu
dentų. Tad ne visiems nusišyp
so laimė įstoti universitetan. 
(Mano pabraukta, — J. P.). Ua- 
galiau ir baigę aukštąją mokyk
lą vis vien metams ateis tar
nauti...”

Kiek negrįžta? (Paklausykime 
komunisto Jono Bruko, Kauno 
rajono “Aušros” kolūkio pirmi
ninko, kuris atvirai skundžiasi: 
“Per paskutinį dešimtmetį 78 
mūsų vyrukai iškeliavo armijom 
Sugrįžo tiktai trys...” (“švytu
rys”, nr, 20, 1969 m. spalio 
mėn.).

Aiškiau pasakyti nereikia.
1955 m. viena lietuvaitė trem

tinė iš Sibiro rašė;

“Raudonieji visą gražųjį mū
sų jaunimą suguldė po žemėmis, 
nukankino, sušaudė”. (Santar
vė”, 1955, nr. 7-8, 311 psl.).

APMAUTAS GENOCIDAS
Kaip okupantai naikina 

Lietuvos jaunimą

J. Prūsas “Lietuvių Dienų” 
Nr. 3 straipsnyje “lietuviška
sis jaunimas komunizmo vergi
joje” rašydamas apie okupuotos 
Lietuvos jaunimo naikinimą per 
raudonosios kariuomenės prie
volę ir išsklaidymą tolimuosiuo
se Rytuose nurodo, kad:

Sovietuose kas metais šaukia
mi jaunuoliai Į karinę tarnybą. 
Dviems metams jie vežami Į Ki
nijos pasienį, daugiausia Į Amū
ro sritis. Po karinės tarnybos 
jaunuoliai verčiami pasilikti tuš
čiuose plotuose: moka dvigubą 
algą ir duoda žemės. Budrūs ru
siškieji komunizmo- sargai ne
pasitiki jaunuoliais, atitarnavu- 

: siais kariuomenėje ir dėl to 
’ jiems neleidžia grįžti Į gimtąjį 
kraštą. Bijo sukilimų ir parti
zaninių veiksmų karo atveju.

1969 m. laikraščio “švyturio” 
žurnalistas J. Mingaila turėjo 
pasikalbėjimą su NKVD kariniu 
komisaru-politruku, artilerijos 
generolu P. Petroniu, kuris yra 
prižiūrna Ketuvių aštuoniolika- 
mečių jaunuolių šaukimo Į kari
nę tarnybą. Įdomūs politruko 
atsakymai. Perdaug vietos už
imtų jie spausdinami ištisai; pa
sitenkinsime viena kita būdin
gesne ištrauka.

Klausimas: “Vėl ruduo, vėl ša
lies gynybos ministro pašaukti 
atlikti karinės tarnybos išeis aš
tuoniolikmečiai. Sakykit, drau
ge komisare, kaip vertinate šių 
metų šaukiamuosius? Kuo jie 
skiriasi nuo jaunuolių, išėjusių 
tarnauti ankstesniais metais ?”

Atsakymas: “Skirtumas di
džiulis, jaunuoliai geriau išsila
vinę. Sakysim, 1965 metais tik

Prcfesorius siūlo 
nugriauti miestus 

Harvardo profesorius, 
liacijos studijų centro direkto-j 

Į rius Roger Revelle, buvęs vidaus, 
j departamento sekretoriaus moks* 
linis patarėjas kalbėdamas Cbi- 

! cages universitete pasakė, ki'd 
j tokie miestai kaip Chicaga yra 
Į atgyvenę'šavo paskirtį ir turė- 
j tų būti panaikinti. Paskaitų se
rijoje, pavadintoje “Mokslinin- 

jkų pažiūra Į mūsų miestus”, Ir. 
j Revelle siūlo visiškai naują 
miesto tipą, kad miestai būtu’S * ■ ;

' kaip milžiniški keleiviniai lai- 
,|vai jūroje, visu kuo aprūpint:.' 
■ Ligšioliniai miestai buvo sta

tomi transportacijos ir industri
jos pagrindu. Ateities miestai! 
turėsią atlikti biznio funkciją,! 
bet lygiai turėsią tarnauti rekre- j 
acijos, sveikatos ir meno veika- i 
lams. Nauji miestai turį pakeis- į

BOLŠEVIKIŠKAI
Maskva. — Vaikų vasarvie

tės Kryme direktorius, pavasa
riui artėjant, norėdamas laiku 
apsirūpinti žaislais ir sportavi
mo priemonėmis, kad suvežti 
vaikai turėtų ką veikti, buvo 
nustebintas, kai valdiškas tran
sportas atgabeno tris sunkveži
mius rdgikių, nors sniego Kry-

nėra ti senus miestus, kaip nauji au
tomobiliai sudėvėtus, pasenu
sius.

Miestams augant į daugmibjo- 
ninius megalopolius, stačiai bai
mė imanti kaip juos ateityje val
dyti. Profesorius mato vieną iš
eitį, kad .“meilė ir viltis turi pa
keisti pyktį ir' baimę, kurie yra 
šių dienų miestų valdovai”.

! » < t I ’ * t

'NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
jAKnu ŽMOGAUS

KKSBEESaXEES3£SSBES5SSSSKKaSEB3EESaEKIEKn
POEZIJOS PAVASARIAI

Amžina tautos dvasia.
Laimink mūsų sieki —
Vėl gyvenki mumyse,
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
. 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 

Kaina $1.00.
4. Kazys Eradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

■psl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLUDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. i
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, psl. $2.00..
11. Alė Rūta • Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
J2. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

» išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

'Anykščiu šilelis”, vertimas.-42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras,. ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, l-“
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE.

liai, 92 ps?
18.
19.
20.
21.
22.
psl. $1.00. ' :
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS.

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00.’
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

psl.

rin-

169

82.00.

3

55

□2 psl. S2.50.
Eiliuoti kūrinė

ki., $1.00,
Petras Šagalas, PLAUK, MANO LA1VELL Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 89 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU .DIEVAI. Mitologijos posmai,

Su trumpu jų apra-

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608
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rininką. Jų valgis, palyginus su 
kitais, buvo geras. Jiems ne
trūko makaronų, duonos ir ki
tokio valgio.

Gestapas i italų reikalus ne
galėjo kištis. Įvairūs nesusi
pratimai buvo sprendžiami 
minėtame skyriuje, šio sky
riaus vedėju buvo aukšto ūgio, 
mandagus, visai nevokiško 
būdo kariuomenės majoras 
Schroeder.

Jo Įstaigos tarnautojai dar
bą baigdavo porą valandų an
ksčiau negu mes. Lenkai, ru
sai ir kiti dažnai su italais ves
davo Įvairius biznius ir atsiras
davo italų stovykloje. Italų po
licija, sugavusi savo stovyklo
je lenką, rusą ar kitokį, tuo
jau Įtardavo šnipinėjimu ir pri
statydavo pas savo karininką, 
o šis perduodavo majorui 
Schroeder’iui.

Majoras. Schroeder žinojo, 
kad ligonių kasoje dirba pora 
vyrų, mokančių slavų kalbas. 
Nenorėdamas iki rytdienos lai
kyti sulaikytuosius paprašyda
vo ligonių kasos viršininką, 
kad pastarasis prisiųstų vertė
ją. Ir tai labai dažnai atsitik
davo. Daugiausia vykdavo; 
Benderis. Mat jis daug laisviau 
vokiškai kalbėjo. Bet vieną 
kartą, kai nebuvo Benderio, 
atėjęs asmeninės dalies vedė
jas Hilscher paprašė, kad sku
biai nuvykčiau pas Schroederį.

(Bus daugiau)

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20.000,

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

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

Įsteigta 1923 metais • Tek 421-3070
v Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

augti r faupyAzte/
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.
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skulptoriai. Baisų velnių jie gali taip išmuliavoti, kad jo 
išvaizda taptų graži. Gerai išmoliavotų. velnią ir geriau
sias maliorius nepajėgs baisiu padaryti. Jis galės tepti 
juodžiausius ir raudoniausius dažus, velnias vis vien 
bus gražus.

Dr. Jakštas be reikalo šio ž neišrado. Tai ne
korektūros klaida. Dienraščiuose pasitaiko korektūros 
klaidų, bet savo mėnrašti jauni mūsų mokslininkai ati
džiai per mėnesį peržiūri, o kartais ir ilgiau užtrunka, 
kad ten. nepraspruktų bet kokia korektūros klaida. Dr. 
Jakštas, moliavoja ne tik velnią, bet jis stengiasi Ameri
kos lietuviams moliavoti ir netolimą praeitį. Rusai, nu
leidę geležinę uždangą, pradėjo ieškoti bendravimo su va
karais, o kai paruošė reikalingą kiekį apmokytų agentų, 
ati prašneko ir apie bendradarbiavimą. Pirma bendradar 
biavimo klausimą iškėlė Bimba, grįžęs iš rusų pavergtos 
Lietuvos. Reikalą bendradarbiauti kėlė Amerikoje lei
džiama komnuistinė spauda, Vienybės Ginakalnis, o štai 
kaip šį klausimą moliavoja praeito dešimtmečio istoriją 
pradėjęs dėstyti Dr. Jakštas:

AR JUOZAS MIKUCKIS NĖJO faktą, kad Juozas Mikuckis pa
sidaręs sovietiniu rašytoju ir kad

Ne maliavoja, bet moliavoja
Daktaras Juozas Jakštas, Clevelande gyvenantis vi

duramžių istorijos specialistas, pradėjo verstis čigonės 
amatu. Po ilgų studijų Lietuvos ir Vokietijos Universite
tuose, jis parašė tyrinėjimą apie penkiais pirmais mūsų 
gadynės šimtmečiais gyvenusių krikščionių pažiūras į 
Romos imperiją. Darbas buvo gerai paruoštas. Už didelį 
kruopštumą Kauno Universitetas davė jaunam Jakštui 
daktaro laipsnį. Dabar tas viduramžių istorijos specialis
tas, vietoj rimtų savo srities studijų, pradėjo pranašauti 
ateitį.

Dr. Jakštas, bendrai paėmus, nėra išradingas. Iš 
paskelbtų studijų apie pirmuosius krikščionis ir net apie 
kelis lietuvių tautos praeities klausimus, matyti, kad jis 
įdeda daug darbo, kruopščiai surenka medžiagą, bet kad 
jis pajėgtų tuos faktus surankioti kokiai naujesnei ir gi
lesnei interpretacijai, tai bent tuo tarpu nesimato. Bet 
paskutiniame “Akiračių” numeryje paskelbtoje studijo
je šis istorikas išrado vieną naują žodį, kuris galėtų tik
ti visai praeito dešimtmečio jaunų mokslininkų grupei 
charakterizuoti. Tas žodis vra lietuviškas, visiems su- 
prantamas, bet tiktai istorikas Jakštas pritaikė jį speci
aliai tendencijai nusakyti.

Dr. Jakštas, vietoj viduramžių,' pradėjęs rašyti pra-

“Tad bendravimo mintis ne iš pašalies lietuviams 
pakišta, ne okupantas pagavo mūsų išeivių dalį ant 
savo meškerės, kaip linkstama kai kieno manyti. 
Okupantui tas bendravimas nei Šilta, nei šalta. Jis 
lietuvių grynai vidaus reikalas.” (Akiračiai, 2 num., 
12 psl.).
Užmiršę rusams labai reikalingą dolerį, užmerkę 

akis į rusų siūlytas ir pasirašytas “kultūrinio bendradar
biavimo” sutartis, nekreipdami dėmesio į atsakomingų 
pareigūnų patirtį “bendradarbiavimo” metu, turime 
statyti sekantį moliuotą- klausimą. Jeigu bendradarbia
vimo mintis ne rusų buvo pakišta, jeigu tai yra pačių 
lietuvių reikalas, tai kuriam galui tokiam bendradarbia
vimui priešintis? . ■ .,:r

Bet dar storesnį molio sluoksnį darbštus mūsų isto
rikas užmoliuoja ant senesnės mūsų emigracijos. Vidur
amžių istorijos specialistas, tapęs mūšų laikų istoriku, 
tvirtina, kad ne tik šimtmečio pradžioje, bet ir šiandien 
Lietuva yra po to paties ruso jungu. Neradęs skirtumo 
tarp caro Rusijos ir komunistų valdomos Rusijos, daug 
dirbęs mūsų istorikas senąją emigraciją lygina su jau
nais “mūsų inteligentais”. Ne su dabartinės emigracijos 
dauguma, bet su bendradarbiauti pasišokusiais keliais 
jaunuoliais. Dr. Jakštas tvirtina, kad tada ne tik Dr. Jo
nas šliupas patarė visiems arčiau bendrauti su mūsų tau
tiečiais, bet ir kun. A. Milukas patarė tai daryti ir mater
iališkai remti mūsų tautiečius. Jeigu jau senieji mūsų

(Tęsinys)
Kaip sovietų samdinys, Juo

zas Mikuckis akiplėšiškai me
luoja, kad vykdant tardymą da
lyvavo Antantės karinių misijų 
atstovai. Rap. Skipitis dar gy
vas, jis gi gerai atsimena tą by
lą, buvo prokuroras, juokiasi iš 
tokio “didvyrio’* tvirtinimo. Pats 
pabėgo nuo sovietinio teroro, net 
JAV buvo atsidūręs, tik sovie
tams prireikus jo patarnavimo, 
įsileido į okupuotą Lietuvą, da
bar jis ir niekšingiausiai skie
džia:

“Bėgdami iš nualintos tėvynės, 
pralaimėję visuose frontuose, 
nusipolitikavę, elgetaudami dip
lomatų kuluaruose ir nokdami 
savo užsispyrimo kevale, tardy
mo komisijų nariai (pvz. Rapo
las Skipitis) po 50-ties metų ve
getuoja toje šalyje, kur Pane
munės sukilimo malšintojo Har- 
riso buvo pasiųsti palaikai”, (ten 
pat).

Nenusipolitikavęs, neelgetau
damas, bet nuo sovietinio tero
ro, pabėgęs ir ne karininkas, bet 
viršila Antanas Šukys štai ką 
apie tą sukilimą parašęs:

“Komunistinės voties užuo
mazga susidarė 1919 metų rude
nį, kai Lietuvos kariuomenė su
triuškino bermontininkus ties 
Radviliškiu... Aukštoje Pane- 
manėje buvo formuojama S ba
terija. Vieną dieną atvyko pen
ki artilerijos puskarininkai, ku
rie buvo tarnavę caro armijo
je... Jie buvo priimti savano
riais, ir paskirti j besiformuo
jančią 8 bateriją. Tuo pat me
tu į II Pėstininkų Atsargos ba
talioną atvyko trys pėstininkų

Vokietijoje, J. Mikuckis susi
rašinėjo su gydytoju J. Kaukai
čių, “Laisvės” rėmėju. Jo, o 
ne kvietusio atvykti į JAV J. 
Tysliavos dėka, J. Mikuckis ir 
gavęs darbą kepykloje. Jis ra
šęs eilėraščius “pažangiečių” 
spaudai, kuriais, kaip sako “di
džiuojasi” (!) Tuo pat metu jį 
kvietė jsitraukti į politinę vei
klą buvę draugai, tačiau jis at
sisakė “šmeižti” sovietinę Lie
tuvą”. (Nemuno kraštas 1969, 
baL mėn., 19 psl.).

Užtat su J. Mikuckiu gyve
nę vienoje stovykloje pasakoja, 
kad jis jau Vokietijoje buvo 
įtartas palaikymu su sovietų at
stovais kažkokių santykių. Jis 
meluoja, JAV niekas jo įsitrauk
ti į politinę veiklą, nekvietė, nes 
Baltimorėje' buvo pastebėtas 
draugaujant su lietuvių tautos 
priešais. Su .juo žmonės susi
tikdavo, bet jam buvo šalti, tik 
kas apie jo elgėsi nežinojo, jam 
buvo draugiški ir atviri.

Kas gi “šaunųjį karį” Juozą 
Mikuckį privertė sovietams par- 

įsiduoti? Tas nesunkiai atspėja
ma. J. Mikuckis nuo gimimo 
dienos įpratęs lengvai gyven
ti. Mėgėjas skaniai pavalgyti, 
gerai išgerti, džiaugtis moteri
mis. JAV, kaip žinome, turėjo 
dirbti kepykloje. Daug uždirb
ti negalėjo, tad ir menkutę pen
siją gaudavo, šia jo padėtimi 
sovietai ir pasinaudojo — pa
gavo žuvelę meškere. Pažadėjo 
jam lengvą “rašytojo darbą” ir 
gerai apmokamą, gal dar “ne- 
špėtną” kokią katiušą. To jam 
ir užteko, žinoma, klausimas ar 
jis viską gavo, bet jau žinome

jis rašo grynai sovietiniu stiliu
mi. Sovietai džiaugiasi šia žu
vimi, kol viską iščiulps, o pas
kui žuvis širdies priepuoliu ar 
kita netikėta liga mirs, kaip jau 
ne vienas jam panašus mirė.

B. M. *
(Pabaiga)

Žmonių šeiipynelė auga 
po 1,393,098 savaitėje
Praeitame dešimtmetyje dau

gelyje pasaulio vietų susirūpinta 
žmonijos prieauglio “ekspliozi- 
ja”, tačiau visos ligšiolinės pa
stangos ne tik nesumažino “eks- 
pliozijos”, bet dar labiau pa
skatino. Dabar prieauglis skai
tomas didesnis kaip prieš 10 
metų, praneša Population Refe
rence biuras Washingtone.

šiuo metu pasaulio žmonių jau 
yra 3.6 bilijonai, 1975 metais 
bus pilni 4 bilijonai, 1986 m. ’bus 
5 milijonai, o 1995 m. bus šeši 
bilijonai... Nepasiturintieji kraš
tai dauginasi labiau negu pasi
turintieji. Lotynų Amerikoje 
šiuo metu 45 nuošimčiai gyven
tojų yra jaunesni kaip 15 metų 
amžiaus, kas reiškia, kad, už ke
lių metų naujagimių skaičiai 
dar žymiai padaugės. Turėdami 
kasmet daugiau burnų pašerti, 
tie kraštai ne tik nespės progre
suoti, bet dar labiau atsiliks.

šiuo metu žmonių šeimyna 
auga kiekvieną minutę po 138 
žmones, kiekvieną valandą po 
8,292, kiekvieną dieną po 199,- 
014, kiekvieną savaitę po 1,393,- 
098 žmones.

SKAITYK ’-NAUJTUNAŠ^ ->
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eito dešimtmečio Amerikos lietuvių istoriją, savo studi
jos paįvairinimui rado reikalo prisiminti ir apie lietu
viams labai gerai pažįstamą velnią. Jis rašo apie Lietu
vos okupaciją, tremtį, ryšių su tėvyne nutrūkimą, nepa
grįstus gandus, reikalingą bendravimą, bendradarbia
vimą ir prieina išvados, kad “velnias ne toks baisus, 
kaip jį moliavoja”. Iki šio meto lietuviai velnią malia
voje. Senovėje maliavą (dažus) jie patys susimaldavo ar 
susitrindavo, o vėliau jau atsiradus Įvairioms maliavoms, 
jas įsigydavo ir velnią maliavodavo, tepdavo, dažydavo. 
Vieniems specialistams velnias išeidavo daug baisesnis, 
negu jis tikrovėje būdavo, o kiti meistrai jį nutepdavo ne 
tokį baisų. Iš čia kilo visiems žinoma lietuvių patarlė apie 
velnio baisumą.

Bet Dr. Jakštas velnią ne maliavoja, bet moliavoja. 
Lietuviai, persodindami obelaites ar serbentus, moliuo
ja pažeistas šaknis, kad geriau prigytų. Ūkininkai mo

emigrantai tai darė, tai iš Dr. Jakšto išmoliuotos netoli
mos praeities prašosi išvada, kad ir šiandien reikia tai 
daryti. “Akiračiuose” tilpusį straipsnį Dr. Jakštas bai
gia pranašavimu, kad dar po kokių 10 metų visos pagie
žos okupantui bus išblėsusios ir darnus visokeriopas ben
dradarbiavimas virs tikrove. Čigonė ūž šitokį pranašavi
mą būtų gavusi stambią sumą, o neapdairus mūsų isto
rikas už tokį patarnavimą nieko negavo.

Ai- daktarui vertėjo laiką gaišinti pranašavimams? 
Ar nebūtų buvę naudingiau, jeigu jis būtų aprašęs tuos 
“nepagrįstus gandus”, dėl kurių jis buvo priverstas ap
leisti gimtini savo krašta ir išeiti i nežinomus vakarus? 
Argi daktaras mano, kad lietuviai nemokės nukrapštyti 
šitaip išmoliuotos praeities? Ar daktaras mano, kad ši
tokiu išmoliavojimu bendradarbiavimo mintis galima pri
mesti didelei lietuvių tremtinių daugumai?

liuoja sodinamus burokus, kad geriau augtų. Galima ir 
velnią moliuoti, bet Dr. Jakštas jį ne moliuoja, o molia
voja. Moliuoti gali ir vaikai, bet moliavoja tiktai patyrę

VISI BIZNIERIAI
SKELBKITES NAUJIENOSE

puskarininkiai. Jie irgi buvo pri
imti. Pasirodo, tie astuoni pus
karininkiai buvo pasiųsti iš Balt- 
gudijos su padirbtais dokumen
tais. Jie ir turėjo suruošti per
versmą Lietuvoje. Vienas jų, 
artileristas, buvo paskirtas vy
riausiuoju*' vadu. Įvykdęs per
versmą, jis turėjo paimti val
džią į savo rankas... (195 ir 196 
psl.). Tas “karo vadas” ir keli 
“ministerial” nespėjo pasprukti, 
tačiau keletai vis dėlto pavyko 
pabėgti su apie 70 kareivių. Pa
bėgusieji susirinko Trakų-Kai- 
šiadorių apskričių miškuose, iš
sikasė ten slėptuves ir jose lau
kė įsakymo, ką toliau -daryti. 
Vienas jų, kilimo iš Vilniaus, 
palaikė tiesioginį ryši su Balt- 
gudijos komunistų partija, o per 
pastarąją ir su Maskva...” (196 
psl.).

■Pasirodo, kad išdidusis pirma
sis Kauno karo komendantas 
Juozas Mikuckis buvo apžlibęs, 
to nematė ir “nežinojo”. Pras
tas buvo komendantas.

“...Pasirodo, kad dar būdamas

Nassau aerodromo, Bahamas saloje prekiy transporto agentas Ken 
Lemming įsirengė savo Įstaigą ant raty ir gali iš arti prižiūrėti lėk
tų vypakro vi mą ir iškrovimą.- Nuo karštos saulės jį apsaugo pa

jūrio skėtis.

VLADAS CIVINSKAS
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KRITIŠKOS PASTABOS APIE M. 
MEŠKAUSKIENĖS NESUPRASTUS 
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Atsiminimų literatūra, taip išpopuliarė
jusi Vakarų pasaulyje, Lietuvoje tebėra 
rečiau sutinkamas žanras. Ir ne dėl to, 
kad ten nebūtų ko prisiminti ar neatsirastų 
norinčių išsipasakoti, šie trys dešimtme
čiai toki turtingi neįtikėtinais Įvykiais, 
žmonių išgyvenimais ir šiurpia patirtimi, 
kad bet kurs iš žymesniųjų komunistų nepa
jėgtų išsipasakoti ir keliolikoje lomų. Kalta 
pati santvarka, bijanti save išvysti veidro
dyje, kalti ir tie išgyvenimai, pro kuriuos 
atsiminimu rašytojas negali praeiti tylo
mis. bet apie kuriuos kalbėti dar pavojin
ga ir nejauku.

Vis dėlto pradžia jau yra. Senukai dai
lininkai — Šimonis, Rimša, Žmuidzinavi
čius — jau prieš dešimt metų paskelbė po 
atsiminimų lomą, 
solistai ir muzikai, 
dami 
barti 
kus. 
zanu
nedrąsiai, 
kitas bolševikų veikėjų 
pasigirti savo nueitu keliu, 
sinti dėl jaunystės klaidų ir svyravimų.

Vėliau juos pasekė keli 
kaip ir pirmieji, veng- 

didesnio atvirumo, liaupsindami da- 
ir su kartėliu minėdami praeitus lai- 
l)ar vėliau atsirado bolševikų parti- 
“herojinis epas”, o dabar, tegul ir 

jau pradeda reikštis ir vienas 
vieni gal iš noro 

kiti lyg pašilei-

taip šalia storų tomų apie Nerį. ' 
Cvirką, sulipdytų kolektyvinėmis pastan
gomis, jau skaitome Antaną Venclovą, be
sigėrinti drąsia jaunyste, Justo Paleckio 
“Pėdas smėlyje”, Mikalinos Navikaitės- 
Meškauskienės “žvelgiu į tolius”.

Bolševikų nepasitikėjimas atsiminimų 
literatūra tūri daug pagrindo. Kokios tos 
atsiminimų knygos bebūtų ir kas jas bera
šytų, skaitytojai jas sutinka su dideliu dė
mesiu, greitai išgrobsto ir paskaitę turi 
apie ką pakalbėti. Ir visai suprantama, 
nes kiekviena tokia knyga, kaip sumaniai 
ir atsargiai jų autoriai bežongleruotų. ant 
propagandos ištemptos virvės, yra vienin
telis langas Į praeitį, kuri tebegyva senų
jų atmintyse, apie kurią daug ko prisiklau
sęs jaunimas ir kurią, pasiskaičius tą ar ki
tą atsiminimų knygą, vėl malonu paly
ginti su dabartimi. Ir iš tikrųjų, kaip Pa
leckis bekalbėtų apie nepriklausomybės 
laikų seimus, kaip Venclova bevaizduotų 
trečiafrontininkų vargus ir kaip Meškaus
kienė bevertintų aušrininkų ekskursijos po 
Žemaitiją revoliucingumą, neįmanoma, 
kad skaitytojas nė nepagalvotų, o koki 
dabar bolševikų seimai, ką dabar valdžia 
padarytų su tokiu aiškiai opoziciniu laik
raščiu ir kas atsitiktų, jei kokia Žemaiti
jos jaunimo ekskursija dabar patrauktų su 
revoliucinėmis antikomunistiškoinis dai
nomis per Suvalkijos lygumas.

Mikalinos Navikaitės Meškauskienės 
“Žvelgiu į tolius” yra naujausia tarp šių

Montvilą, jonės, kad pati Įdomiausia. Kuo ji Įdomės- jos toliai prasiplėtė iki Maskvos, Sverdlov- lai, tik tušti plepalai ir tauškalai, bėrei- 
■ j nė už visas kitas, sunku ir pasakyti. Gal į 

todėl, kad M. Meškauskienė aprašinėja 1918 
— 1930 metų laikotarpį, patį gražiausią ir 
Įdomiausią mūsų nepriklausomybėje, gal. 
ir kad ji pati Įdomi ir spalvinga asmenybė 
ir gera pasakotoja, o gal būt, kad ji atvi
resnė už savo draugus ir nepajėgė savo at
siminimų perkrauti propagandinėmis gud
rybėmis, kad gana dažnai pasakojamiems 
Įvykiams pritrūksta tamsesnių dažų.

Ir bolševikų atsiminimų knygų. Ir nėra abe-

Šios knygos pavadinimas “Žvelgiu Į to
lius” yra nepavykęs ir visiškai nesiderina 
su šiais atsiminimais. Greičiausia jis atsi
radęs per klaidą ar iš mandrumo. Knygoje 
jokių tolių nėra, kaip mes juos supranta
me ir kokia prasme jų beieškotume. Du 
penktadaliai visos knygos skirti vaikystei 
ir gimnazijos mokslams, ir čia visi Mikali
nos toliai yra tarp Marijampolės ir Uosinės 
kaimo, esančio už 8 km. į rytus prie Prienų 
vieškelio. Vėliau jos akiračiai prasiplečia 
per ekskursinius pasivažinėjimus iki Pa
langos ir Klaipėdos imamai, bet, įstojus Į 
Vytauto Didžiojo Universitetą Kaune, vėl 
toliau Marijampolės niekur nenuvažiuoja. 
1928 m. pavasari, už nelegalią veiklą prieš 
tautininkų režimą ji buvo suimta, nuteista 
ir Įkalinta, bet iš knygos nematyti, kad 
kalėjimai, palaužę jos jaunystę, būtų bent 
kiek prisidėję prie jos akiračių praplėtimo.

Tiesa, bolševikams okupavus Liėtuvą, 
o vėliau jų ordoms besitraukiant į rytus,

sko ir Baškirijos stepių užuralyje, bet apie kalingąs laiko gaišinimas, tarytum jie ži- 
šiuos tolius knygoje dar nėra nė žodžio, j notų, kur tą laiką būtų galima sunaudoti 
jie, gal būt, palikti kitoms atsiminimų ! geriau, 
knygoms. 4

Gelmių, kurias iš atlaidumo galėtume 
suprasti toliais, knygoje taip pat nėra. Mi
kalina, kaip atrodo iš šių atsiminimų, bu
vo tvorinio tipo revoliucionierius, ir giles
nės problemos kažkodėl netilpdavo jos 
galvoje. Jos revoliucinio darbo samprata 
buvo labai paprasta, primityvi ir schema
tiška : demonstracijos, pašūkavimai prieš ‘ 
valdžią, pagalba draugams atlikti vieną ar 
kitą uždavinį, paklijuoti atsišaukimus ant, 
tvorų ar telefono stulpų ir niekur neapsi
leisti ateitininkams ir neolituanams.

Kaimo berneliui ar miesto darbininkui, 
sunkiau susigraibantiems su raštu ar kny- - 
ga, tokios sampratos gal ir gana, bet inte
ligentei moteriai, kalbančiai apie tolius,, 
aiškiai per maža. Knygoje ji taip atkakliai 
ir tiek daug kartų klausinėja Borutą, 
Montvilą ir kitus draugus, kas yra teisybė, 
koks tas tikrasis socializmas ir kodėl pa
saulyje tiek daug skurdo, neteisybių ir iš
naudojimo, kad taip ir susidaro įspūdis, 
jog ji tarp jų atsiradusi per nesusipratimą. 
Ji lankosi slaptuose draugų susirinkhnuo-' 
se, klausosi diskusijų, gėrisi karštais; 
draugų susirinkimais, bet pati į diskusijas 
nesileidžia, nes “bijo kvaila pasirodyti” 
(191 psl.), mažakią besupranta, ir už tai 
viskas, apie ką ten bebūtų kalbama ir dėl 
ko bebūtų ginčijamasi, jai; kaip ir Montvi. '

Visur atsiminimuose ji nepaten
kinta aušrininkų, vėliau ir eserų grupės 
pasyvumu ir atsargumu, bet nei vienoje- 
vietoje nepamato ir nesupranta to pasyvu
mo ir atsargumo priežasčių. Ji iš tų revo
liucionierių, kuriuos 'tik pasiųsk, irijie 
mielai eina, demonstruoja, šūkauja ir ką 
nors verčia, bet kuriems nei i galvą neatei
na apsidairyti aplinkui. Naivu ir nerimta, 
kai šešiolikametė gimnazistė filosofuoja 
apie meilę visiems žmonėms, apie beato
dairišką kovą ūž jų teises ir rytojų, o tie 
žmonės, tegul ir nepatenkinti esama val
džia, džiaugiasi atgauta laisve, su didėlė
mis viltimis žiūri į ateitį, laukia naujų rin
kimų ir stebisi iš savo jaunimo revoliucin
gumo.

Taip, jokių tolių ir jokių gelmių šioje 
knygoje nėra. Meškauskienė jų neparodo 
nė kalėjime. Buvę jos draugai, su kuriais 

dabar ir anksčiau apie ją teko išsikalbėti,’ 
gėrisi jos, kaip ausrininkės ir vėliau ėse- 
rės, aktingumu, pasišventimu ir drąsa, bet 
kartu ir stebisi, kaip tokia šauni mergina, 
pakliuvusi kalėjime į poros nemokančių 
lietuviškai žydžių įtaką, galėjo taip staiga 
pasisakyti ūž komunizmą, nutraukti, visus 
ryšius su buvusiais bendros veiklos drau
gais ir virsti paprastu Sovietų Sąjungos 
agentu savame krašte.

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU-r WEDNESDAY, APRIL 29, 1970



I - , r

A \ ’ s
■ 5 "■■,.' '-.

%For

akių, AUSŲ, NOSIS!
IR GERKLŠS LIGOS

I

2858 W. 63rd STREET 
Ofu® t«l*f.: PRmpect 8-3229 
R«tM. t«l*f.: WAtbrook 5-5076

uno 7iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta’ 
Ligonius pęriinu tik susitarus.

Rez. tet. 2394683

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

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal šiuo tarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 3744^012

T* i e f.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai; 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

Kultūringų žmonių tarpe nė- 
jra šventesnio žodžio kaip mo
tina. Ką žmogui motina reiš
kia kiekvienas žinome, kas tik 
turėjome laimės ilgiau ar 
trumpiau pajusti jos globojan- 

, tį ir laiminantį dėmesį.
Visame kultūringame pasau

lyje motinos vardas minimas 
su šventa pagarba. Tačiau nie
kas jai nepajėgs atsidėkoti ir 
atsilyginti už tą, ką ji atidavė 
žmogui. Ir didieji genijai, tau
tų vadai negali praeiti pro mo
tiną nenulenkę galvų, bet tai 
tik menkas atpildas už jos mo
tinišką auką.

Ne visų motinų vienodi siel
vartai ir rūpesčiai savo namų 
žydiniui ir savo vaikams. Dau
gumos motinų gyvenimo tiks
las jų vaikų pasisekimai ir lai
mė, bet vienoms tą didžiąją, 
visa širdimi jaučiamą pareigą 
lengvina gyvenimo aplinka, 

[medžiaginiai ištekliai ir visos 
jos šeimoje šusidėjustos aplin
kybės. Kitoms gi tenka labai 
karti sielvartų ir rūpesčių da-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7ls* STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad, nuo 1—4 ir 7 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree’ Ii a

ir šeštad. tiktai susitarus. Ir’.,- »
............................ i lietuvėms motinoms ta tau

rė teko nepaprastai karti. Pri
simenant, kad ir ne taip jau 
senus laikus, stebiesi lietuvių 
motinų pakelta, joms likimo

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CiARA
27 W W. 5 i st STREET

TeU GR 6-2400
/^l. pagal susitarimą: Pirm., 

šeštad, 1^-2 vai.

Rez. Gi 8-0873

, ketv.
i, antrad., penkt. 10—4, ir

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

SI 32 So. Keczie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0uui.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t t
Vai.. 9—4 ir 6—8. šestadien*ais 9—L 
ORTHOPSDIJOS TECHNIKOS LAB.

285ū West 63rd Chicago, llf. 6062$ 
Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Ts i.: r Rentier 6-1882

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso t el.: Portsmouth 7-600C
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G.A S

■ *' Priima tik susitarus, .k '

... antrad. 2-

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, iii. 60618 Tei. 525-0952 

Ofiso tei.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980T.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai
26T8 W. 7Tst St.- — Tei. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

INKSTŲ, PCSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

OFISAS 2454 WEST 71st ST.
Vpį.: an trad, nuo 

Ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545

o po pietų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. -

DR. V. P. TOMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

AM-FM RADIJŲ j
KAINOS PRASIDEDA NUO

$1500 |
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUV1I

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

f .-ė ; . .. ;j

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. šeštadienį ir sek
madieni nuo 3:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v; v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

šeštadienį ir sek-

' Only you can

uždėta našta. Ta našta būna 
lengvesnė, jei ji nešama dėl 
savų siekimų ar dėl saves kal
tės, tačiau lietuvėms motinoms 
teko pakelti ir svetimų įsiver
žėlių nešti jėga užkrautą neįsi
vaizduojamai sunkią naštą.

Senesnieji dar prisimena su 
kokiu nerimu, tačiau ir su švie
sia saulėta nuotaika lietuvės 
motinos išlydėjo savo vaikus į 
savanorių eiles, Lietuvai švin
tančios laisvės pasitikti. Prisi
mena su kokia skaidria moti
niška šypsena jau laisvės me
tais palydėjo savo vaikus į 
miestus mokslo siekti. Prisi
mena , kaip vyturiams skarde
nant padangę išleisdavo priau
gančius artojus, purenti protė
vių prakaitu sulaistytą paliki
mą — Lietuvos dirvas. Tai vis 
buvo šviesūs spinduliai lietu
vės motinos širdyje.

Tačiau po kelių ramybės ir 
laisvės metų Lietuvą vėl ap
gaubė tamsūs ir kruvini debe
sys. Siaubo apimtos lietuvės 
motinos matė suiminėjamus, 
kalinamus ir žudomus vaikus. 
Pagaliau ir motinų tūkstan
čiams teko neįsivaizduojamai 
sunki Sibiro tremties dalia. Ne 
viena iš jų ten palaidojo ir sa
vo mažamečius vaikus, skurdo 
ir bado neišlaikiusius. Tik pa
vartykime Tautvaišienės, Ar- 
monienės, Rūkienės x knygose 
atskleistus kančių lapus ir be 
siaubo negalėsime jų užvers
ti...

Iš rytų slenkant kruvinajam 
barbarui, tūkstančiai lietuvių 
motinų palikę savo namus ir 
ką tik turėjo, pasiėmę ant ran
kų savo brangiausią turtą vai
kus palydimos karo audros 
triukšmo ir gaisrų pašvaisčių. 
Benamės ir beteisės svetimose 
šalyse, jos kęsdamos alkį ir di
džiausią vargą rūpinosi, kad 
būtų pavalgę ir nešaltų jos ma
žyčiai. Jos rūpinosi, kad ir švie
sos spindulėlis patektų į jų vai
kų širdeles. Jos rūpinosi, kad 
.vakarų mokyklose, vėliau pa
bėgėlių stovyklose jų išsaugo
tieji pajustų žmonijos sukurtas 
vertvbes... v

O ką iškentėjo ten pasiliku
sios motinos? žinios, kurios 
pasiekia vakarus, yra tik men
kos nuotrupos ten pasilikusių 
motinų kančių. Jos matė savo 
vaikus žudomus, numestus tur
gų aikštėse išniekinimui, kan
kinamus okupantų kalėjimuo
se , tremiamus į Sibiro vergiją. 
Daug ir-jų žuvo su savo vaikais 
ir savo šeimomis. Kiek skaus
mo, sielvarto ir ašarų išliejo 
lietuvės motinos, kas ir kokio
mis žemiškomis vertybėmis 
įvertins. Jų širdys ne septy
niais, bet tūkstančių kančios 
kalavijų pervertos. Tai lietu
vių motinų kančios kelias.

Ištikus tėvynę didelei nelai
mei dalis lietuviij motinų pasi
traukė į vakarus. Ar galima jų 
likimą, lyginti su motinų nuolat 
gyvenančių laisvame pasauly
je? Įsikūrimo rūpesčiai neį
prastose sąlygose, savo vaikų 
paruošimas savarankiškam gy
venimui neturint jokio mate
rialinio pagrindo. Ne viena atei
vė motina ėjo sunkiam darbui 
į fabrikus, kad tik augančiuo- 
sius kaip nors tvirčiau pastaty
tų ant kojų. Nepalaužiamu 
pasiryžimu ir viltimi daug jų 
pasiekė savo tikslą, bet daug 
ir palūžo nesulaukusios švie
sesnės ateities.

Motinos dienoje kiekvienas 
padorus žmogus lenkia galvą 
prieš savo motinos šventą as
menybę.' Mes lietuviai savo to
kios paprastos kankines moti
nos pavargusias kojas turime 
pabučiuoti; jei jos jau nėra 
mūsų tarpe ir pasiekiamas 
jos kapas atsiklaupkime prie 
jo;, o jei nepasiekiamas tai mo
tinos dienoje bent gyvenkime 
jos šventu prisiminimu....

P. Venclova

KAITYK PATS 1b PARAGINI
KITOS SKAfTY*'.

5 f ,i

/"

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA
CELES VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 80834 
z
*

TJnksmurnr, arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

%

<

REpubUe 7-8601 |

1

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

Detroito gražuolė Emmy Davis, atostogaudama Suva saloje, demon
struoja fotografui, kaip iškratyti iŠ ilgų plaukę vandenį.

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos Šventes, tai 
kreipkitės į musų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 

Tę fotografai. Meniškai paruo
šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

*

/**8r~;- '•

Mieste atidaromi astuoni 
alkanų maitinimo centrai
Baigtos išpuošti ir gėlėmis 

apstatyti aštųonios valgyklos 
Chicagos neturtingiesiems ge
rai ir pigiai-maitinti.

Tos valgyklos įrengtos šiose 
vietose: 1) Lawndale urban 
progress, 3138 W. Roosvelt Rd., 
2) Halsted urban progress, 
1935 S. Halsted St.; 3) Engel- 
wood office of Department of 
Human Recource, 6003 Halsted 
St; 4) King urban progress, 
4741 King.drive; 5) Montrose ur- 
ban progress, 901 Montrose 
Ave.; 6) North Kenwood Out
post, 4155 Lake Park Ave.; 7) 
Department of Human Resour
ces, 1500 N. Park Ave. ir 8) 
Division urban progress, 1900 
W. Division St.

Pietūs tose valgyklose duo
dami kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 3 vai. popiet. Pietūs su mė
sa, daržovėmis, bulvėmis, duo
na, sviestu, salotais, desertu ir 
gėralu kaštuos nuo .75 iki 80 
centų.

Kiek tai kaštuos miestui Hu
man resources
direktorius Deton 
kurs tą maitinimo 
labiausiai skatino, 
neturįs supratimo. Kol kas 
Chicagos- miesto taryba tam 
reikalui paskyrusi $500,000. 
Visa, kas reikalinga pietums 
įgauti, tik pasakyti savo vardą 
ir adresą “ir būsi papenėtas”, 
pasakė Brooks spaudai.

Suimti 7 jauni žudikai
Grand jury apkaltino žmog

žudystėmis penkis, dviem gat
vių gaujoms priklausančius 
juodukus. Du iš jų sausio 27 
dieną nušovė gazolino stoties, 
6610 Stony Island, patarnau
toją ir sužeidė kitą žmogų, pa
grobdami $690 ; kiti trys sau
sio 10 d. nušovė ties 602 W7 69 
St. gatve ėjusį iš kitur atvažia
vusį jauną žmogų. Pirmieji du 
žudikai vra 20 ir 22 metu am- 
žiaaus, kiti trys 18 ir 19 metų.

Be to grand jury apkaltino 
dar du 17 ir 18 metų amžiaus 
plėšikus ir žudikus, kurie ba
landžio 12 d. Country Club 
viešbutyje, 6930 South Shore 
Drive nužudė iš Detroito atva
žiavusį Chrysler korporacijos 
pareigūną.

“PLAUKYMO KAMBARIŲ” 
MADA

Call and ask for EDDIE BURBULYS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpnWle T-S600 '

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
-

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS

departamento 
Brooks, 

programa 
sakosi dar

Apskrities kalė j i nie 
jau penktas nusižudė

Pirmadienį Cook apskrities 
kalėjime rastas savo celėje ne
begyvas kalinys Windersmith, 
kurs balandžio 18 d. buvo pa
smaugęs savo žmoną. Nustaty
ta, kad jis pats savo lovos mat
raco apvalkalu pasismaugė. 
Tai |jau penkta savižudybė 
Cook apskrities kalėjime šie
met.. Keturios dešimtys pasi- 
kesi nimu nusižud v ti su l r u k- 
dvta.

Vokiečių spauda rašo, kad Va
karinėje Vokietijoje pasiturin
čiųjų tarpe labai paplito mada 
savo namuose turėti nebe vien 
vonias viduje ir maudymosi ba
seinus kieme, bet tam tikrus 
kambarius, skirtus plaukymo ba
seinui. Tokių plaukymo kamba
rių, Įrengtų žymia dalimi namų 
rūsiuose, Federalinėje Vokieti
joje jau esą apie 40,000.

Susirinkimu b parengi

— Tampos Lietuvių Klubas rengia 
Motinos Dienos minėjimą gegužės 2 d.. 
East Point Civic klubo salėje. Pietūs 

į bus 12 vai., be mokesčio visiems na
riams ir narėms. Kviečiami ir sve
čiai atsilankyti, maloniai praleisti lai
ką su tampiškiais. Bus dovanos, šo
kiai, atsigaivinimo šaltinis ir kitokie 
paįvairinimai. Kviečia

Komisija ir Valdyba

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas Įvyks penktadienį, ge
gužio 1 dieną 8:00 vai. vak. Venge- 
liauskienės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, 
aptarti klubo bėgančius reikalus ir iš
girsti komisijų pranešimus. Po susi
rinkimo vaišės.

Ai Kalys, rast.
girkite jav Taupymo bonus

LUCY KUNDROTAS !
t I

Artišauskaitė |
Gyv. 6937 So. Artesian Avenue

Mirė 1970 m. balandžio men. 27 dieną. 11:45 vai. vakaro, sulau- į 
kusi pusės amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio aps., Naujamiesčio j 
parapijoj. į

Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys - augintinės — Emilija Rackas. jos i 

į vyras Edward, jų vaikai — Linda, Laura ir Patricia. Frances Rutkaus- i 
k kas, brolis Stanley Artišauskas, 3 seserys — Anelė Churas, Stefanija į 
i York ir Helena Tilitauskas bei jų šeimos, pusbrolis Steponas Gun- I 
| čiauskas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western | 
I Avenue. 1, i

Penktadieni, gegužės 1 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 1 
į i šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų | 
f bus laidojama .Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Lucy Kundrotas giminės, draugai ir pažistami nuošir- | 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa ta r na- j 

t vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę'Įteka:
Dukterys, brolis, seserys ir kiti giminės.

! Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-S600.

i

TeL: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

INARIAI:
Chicagos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

Lietuviu IR NAKTĮ

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

J VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

1446 So. -50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-7003

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

I

I
*

X

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139
i

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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perkėlimas gyviesiems. To 
{ R j,banko dėka šimtai žmonių bu*

Saugoti akis nuo glaukomos
Illinojaus draugija aklumui 

išvengti skelbia, kad lilinoju- 
je yra 1(K>,(XM) asmenų, kurie 
turi paprastąją chroniškąją 
glaukomą, palys lo nejausda
mi. Jei jie nesusipras uuvvkii 
pas daktarą ir akis patikrinti, 
jie gali apakti. Draugija skali- 
na, kad kiekvienas vyresnis 

i kaip 35 melu amžiaus eitu nor
maliai kas dveji melai akių pa
tikrinti.
Glaukoma pradeda akis gadin
ti iš kraštų. Labai iš lėto, pa
mažu regėjimo akyratis prade
da siaurėti ir, jei nesustabdo
ma, siaurėja kol visiškai ne
belieka regėjimo. j

.1 Pirmieji pastebimi ženklai* 
gali būti kiek miglotas maty
mas ir kartais vaivorykštės 
spalvos ratai aplink lempas, 6 
kartais prasideda staigiu ve
riančiu skaudžiu akių gėlimu.

Glaukoma, panačiai I 
aštrus apendicitas, yra galima rvįa r--- 

jei laiku šaukiamasi !]ynasis Skydas,

;vo išgelbėti nuo aklumo, rašo 
minėtoji Illinojaus draugija 
aklumui išvengti, atsišaukda
ma, kad daugiau donorių yra 
reikalinga ir prašydama, kas 
nori savo akis užrašyti, rašyti 
ądresu: Illinois Eye Bank, 2*29 
S. State Street, Chicago, III. 
.SOfjfM.

Cigarečių rūkymo paroda
Praeitą pirmadienį, balan

džio 27 d. Chicagos “rotušėje” 
prasidėjo įdomi “Sveikatora- 

įina”, kuri tęsis iki gegužis 8 d. 
Pa rod ą orga n iza vo Ch i ca ws 
Tuberkuliozės institutas ir Illi
nojaus Moterų Klubų federa
cija, Chicagos Sveikatos Tary
bai padedant.

Parodos tikslas parodyti 
žmonėms, kiek daug yra svei
katos programų bei patarnavi
mų. apie kuriuos žmonės nė 
nežino, 
duoda 
irimus, 
centras

Parodoj dalyvauja ir 
patarimus bei paaiški- 
be k t. Vėžio suradimo 
Chicagoje, Amerikos

kaip Medicinos Drja, Sveikatos Ta-

pagydyti, 
daktaro.

Kiek žmonių netenka 
akių per neatsargumą

Illinojaus draugija nuo aklu
mo apsaugoti savo biuletenyje 
praneša, kad šių metų bėgyje 
90,000 amerikiečių 
ir agrikultūros 
praras vienos ar 
regėjimą

Mėlynasis Kryžius - Mė- 
, Chicagos Dan- 

jtistų Dr-ja, Diabetikų Dr-ja, 
Švietimo Taryba, Vėžio Dr-ja, 
Artričio fundacija, Alkoholikų 
gydymo centras ir t. t.

Be kt. parodoje parodoma, 
kaip kūną ir kraują veikia ci
garečių rūkymas, ir tai ypa
tingai patartina kiekvienam

darbininkų 
dviejų akių 

nors daugumas jų 
galėtų neprarasti, jei laikytųsi 
nustatytų akims apsaugoti prie
monių.

Praeitais metais būta 325,000 
nelaimingų atsitikimų. Akių 
nelaimių pramonėje ir žemės 
ūkyje pasitaiką po 1,000 kiek
viena darbo diena, tai vra kas 
pusė minutės po vieną nelai
mingą atsitikimą.

Draugija ragina ir Įsakmiai 
pataria visiems, kas dirba dar
bus, kuriuose galima pažeisti 
akis, būtinai visą laiką dėvėti 
akis apsaugančias priemones, 
kurių galima įsigyti bet kurio
je optinėje krautuvėje.

industrijos [rūkoriui pamatyti.

Akių bankas
Dar 1947 metais Illinojaus 

draugija aklumui išvengti įstei 
gė va d. Illinojaus Akių Banką, 
kuriame buvo laikomos miru
sių donatorių paaukotos akys, 
reikalingos gyviesiems akių 
šviesai išgelbėti. Tai buvo tik
rai revoliucinis medicinos žy
gis, kadangi tais laikais dar 
visiškai nebuvo praktikuojami 
mirusių žmogaus kūno dalių

Ką nors daryti su Kuba
Laisvos Kubos piliečių komi

teto direktorius Dr. Paul Bet
hel kalbėdamas per radiją at
sišaukė i JAV-biu valdžią ką 
nors daryti su Kuba, kad “iš
trynus bazę subversijai prieš 
Pietų Ameriką ir Jungtines 
Amerikos Valstybes,” kurių 
ambasadorių ir du ataches Cas
tro agentai nužudė 1968 metais, 
vieną konsulą Brazilijoj, kitą 
Guatemaloj kėsinosi pagrobti.

Dabar, kai Kuboje apmoko
mi teroristai kaip bombarduo
ti, grobti žmones ir plėšti ban
kus, šitokie kriminaliniai įvy
kiai miestuose ateityje galį dar 
žymiai pablogėti. “Fidelio Cas
tro komunistinio režimo sunai
kinimas Kuboje, turėjo būti at
liktas 1959, 1961 arba 1962 me
tais.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
j namų, automobi-

j f \Uų, gyvybės, svei-
{ kates ir biznio.

Pa togios išsim okė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
į 6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

Koks bus gegužio oras?
South Bend Tribune skelbia 

gegužės mėnesiui iš astronomi
jos ar astrologijos sukombi
nuoti sekanti pranešimą šiam 
gegužės mėnesiui.

Mūsų planeta žemė savo or
bitoje aplink saulę šiuo metu 
yra tiesioje linijoje su milžiniš
kąja Jupiterio planeta. Kartu 
su stipria kitapus saulės esan
čių Merkurijaus, Saturno, Mar
so ir Veneros planetų gravita
cija dėl prasidėjusių smarkių 
audrų saulėje nuo praeitos sa-

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

5«% 
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

SIUNTINIAI Į 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. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
JMBMiliiiWF Į-IK *"»■  i II j L   L—rTTTT '11111111    .1 ,
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgy metu patyrimas-

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 
..........__................. ..............................       ...-- J
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vaitės pasireiškė dideli pakiti
mai mūsų žemės atmosferoje.

Nuo balandžio pabaigos, stai
ga prasidi'sianti karšto oro 
banga nusitęsianti iki gegužio 
6 dienos, po kurios užeisiąs vė
sus periodas iki gegužio 10-11 
dienos, po kurios vėl užeisian
ti karštos krosnies banga iki 90 
laipsnių Chicagos apylinkėse. 
Tas karštis truksiąs maždaug 
nuo gegužės 12 iki 18 dienos. 
Nuo šiol gegužio mėnuo prade-j 
siąs atvėsti nuo 18 iki 25 die
nos. Dangus bus apsiniaukęs 
ir lietingas su audromis.. Po 
(o seksiąs šaltas oras nei su 
šalnomis, bet nuo gegužės 29 
dienos vėl prasidėsiančios kar
šios dienos.

Daug kas vandeni perka
Hinckley & Schmidt kom

panija, kuri Chicagai tiekia 
švarų šaltinių vandeni pareiš
kė, kad nors per praeitus pen
kerius melus vandens bonkose 
pardavimas padvigubėjo, o 
publikai pradėjus gyviau susi
rūpinti aplinkos teršimu tas 
pardavimas padvigubėjęs dai
nuo 10 iki 15 nuošimčių, ta
čiau kompanija norinti jung
tis į kampaniją prieš vandens 
ir oro teršimą, kadangi visą 
vandeni užteršus, ir šaltinių 
vanduo nebebusiąs švarus.

šiuo metu šeimai pirkti van
denį bonkose kaštuoja 7 
mėnesiui.

dol.

Pagerinta duona 
nepagerinta

FDA (Maisto ir vaistų admi
nistracija) AVashingtone išty
rė, kad šeimininkės, kurios 
moka po keletą centų daugiau 
už “pagerintą” duoną, tuos 
pinigus beveik išmeta lauk. 
Nustatyta, kad tokių pageri
nimų, kaip sviestas, kiaušiniai, 
bulvės, pasukos tose “pagerin
tose” duonose dažniausiais at
vejais (80%) yra juokingai 
mažai. Pavyzdžiui, duona rek
lamuojama su sviestu, yra vi
siškai be sviesto, arba sviesto 
yra tik “dėl vardo”, kiaušinio 
išeina tik vienas trečdalis ar 
net penktadalis duonos kepa
lui. Panašiai 
pagerinimais: 
iki daugiausia 
bulvių miltų,
jos pasukų iki 9 uncijų kepalė
lyje.

Valdžios standartai duonos 
rūšims nustatyti 1941 metais, 
bet pradėti 
1952 metų,
tik baltą duoną, kvietinę, 
gerintą”, 
duona. V

rasta su kitais 
nuo trečdalio 

vienos uncijos 
nuo pusės unci-

Įgyvendinti nuo 
tačiau jie apima 

. pa- 
pieninę ir razinkų

gatvių gaujų aukaNauja
Penktadienio vakare nušau

tas Fuller parko prižiūrėtojas 
Jackson, 47, ir sunkiai sužeis
tas jo padėjėjas DuBerry kurie 
bandė išskirti susimušusius 
gatvių gaujų — “Vietkongo 
mokinių” ir “Kobrų” ar “Juo
dosios P. Stone tautos” narius.

Žudikas, 16 metų pusbernis, 
suimtas išdavė dar penkis savo 
sėbrus, kurie tebeieškomi. 
Jackson nušautas vietoje. Du

Vienas Wisconsin© ūkininkas pavadi
no savo ūki "Overall View Farm" ir 

iškabino viršuj matomą iškabą.

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia*

HELP WANTBD — FEMALE 
Darbininkiy Reikh

GARDEN TYPE 
APARTMENT COMPLEX 
Has two positions available for

1) RESIDENT ASSISTANT JANITOR
2) JANITOR’S HELPER

Apartment available for assistant 
janitor.

PRINCE CHARLES 
APARTMENTS

2415 So. GOEBBERT RD. 
ARLINGTON HEIGHTS, ILL.

Call 437-1926

SECRETARY
TYPING AND SHORTHAND

Michigan Ave. location.
Excellent benefits.

Pjease call 
$2-0645,

Ext. 34 for appointment
RZAL ĮSTATE FOR SALE 
Nat -i, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
NarnaL Žemė — Pt rda vimul

WIDOWER,
W4 children wants rel. live-in hsekpr. 

Cooking, cleaning & child care.
Refs, necessary.

243-8468 >

PASKOLOS,

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

Home. Steady work.
Salary ropen.
Call 829-1446

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 i 
pleasant appearance. Pleasant sur
roundings. Full time only. North
brook area company. Call 272-5101.

2212 W

SKOLOS, PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS l 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

W. Cermak Road

DRAUDIMO

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 
KO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

OPERATING

Area Plant needs 
OPERATING ENGINEER 

for coal fired boilers. Must have 
city licenses. Steady work and 

many Company benefits.

Call for appointment

MI 6-1331

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

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRi

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Berry peršautas per krūtinę 
yra ligoninėje.

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

CALL
Mrs. JENKINS 

738-2220

2735 WEST

DICTAPHONE - TYPIST

4 Banditai dienos metu 
gatvėj sumušė policininką 
Patrulis Dennis Mizera, 24, 

pirmadieni popiet važiuoda
mas uniformoj pamatė 51 St. ir 
Shields Ave. kampe du plėši
kus beapiplėšiančius 
bet plėšikai pamatę 
žiuojant leidosi bėgti,
banditus nusivijo į užgatvi ir 
ištraukęs revolveri bandė su
imti, kai iš pasalų prisiartinę 
kiti du banditai smogė jam per 
galvą ir visi keturi ji mušė iki 
sąmonės netekimo,
nai praeivių matė policininką 
gulinti be sąmonės,

Excel, working conds. & 
salary? 5 day week.

CALL 
671-1430

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

žmogų, 
jį atva- 
Mizera

HOUSEMOTHER
FOR MATERNITY HOME

Part time hours. Some light cooking.‘CHICAGO, ILL.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. • 

TEL. VI 7-9327
Responsible person. Salary open.

Afternoon, evening and weekend' 
hours. Pleasant environment.

Call 829-1446 A. a L, INSURANCE & REALTY

Nors tuzi-

bet niekas 
nesuteikė pagalbos. Tik valan
dai praėjus kažkas telefonu 
pranešė policijai. Mizera šiuo 
metu yra Mercy * ligoninė j e.

— L. šaulių S-gos Tremtyje 
atstovų suvažiavimas Detroite 
praėjo darbingoje ir pakilioje 
nuotaikoje. Išrinkta nauja va
dovybė. Š. S. pirmininku iš
rinktas Vincas Tamošiūnas. Su
važiavime aptarti organizaciniai 
reikalai, nustatytos gairės toli
mesniam veikimui ir išneštos 
rezoliucijos.

— ALIAS ir PLIAS skelbto 
Lietuviško Vasarnamio Kon
kursui jau yra gauti sekančiais 
slapyvardžiais projektai: 
varas. 
Strėlė, 
skelbta, 
m as iki

Ait-
Kvadratas, Ramus ir 
Kaip anksčiau buvo 

konkursas pratęsia- 
gegužės 15 d. 1970. Ju-

ri komisiją sudaro: architek
tai J. Kova-Kovalskis, A. Liut
kus. J. Premeneckas, Ed. Kers- 
nauskas ir inž. .T. Augustinavi- 
čius.

♦ V. D. šaulių kuopa š. m. ge
gužės 9 d„ šeštadieni, 7 vai. vak. 
B. Pakšto salėje rengia tradicini 
pavasarini šokių vakarą. Pro
gramą paįvairins kuopos tauti
nių šokių grupės. Veiks šaltų ir 
šiltu užkandžiu baras, vadovau
jamas patyrusios šeimininkės S. 
Cecevičienės ir bufetas su Įvai
riais gėrimais. Laukiami atsi
lankant visi šauliai ir prijau
čiantieji. (Pr).

Ne. ne vagabundai .
Veržiasi Į pilį >—
Klevo klumpės dunda
Mūs ‘‘Grandies0 jaunimo...

KADA? Gegužės 9 d., 8 vai. 
vakare.

KUR? Marijos Aukšt. Mo
kykloj, 6727 So. California.

KAIP TEN PATEKTI? Reikia 
nusipirkti bilietus Marginiuose 
arba pas p. Kupcikevičienę, tel. 
GR 6-3875. .

“Grandis” kviečia visus
(Pr)

GENERAL OFFICE

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

Good transportation.

Call 829-1446

STENOGRAPHER
Typing. Light shorthand.
women acceptable.; 3 girl

Good pay.
Bonus every 6 month.

Mature 
office.

Medium sized modem law office 
needs young girl with good skills for 

interesting position. Will train. 
Salary open.

CE 6-9895

RENTING IN GENERAL 
Nuo mos

TŠNUOMOJAMAS KAMBARYS SU 
BALDAIS ir visais patogumais vien

gungiui. Kreiptis 919 W. 35 St., 
CHICAGO. ILL., I aukštas.

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIU NAMU BALDAI

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FLTNITURE CO.

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

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčie 31 

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

dokumentus atsikviesti gimines 
i Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

INCOME TAX
4645 So, ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR ERANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69Hi STREET 
TeL: REpvblfe 7-1941 

jSEEliIliaiBDIKIliaKI

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654
| State Farm Fire and Casualty Company

Federalinių ir valstijos pajamų 
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

111 ■■■— ■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-5980

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

Telet 434-4660

SIUNTINIAI
Į LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

*NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

WMMf YW BAX M WOK

ŽAVINGI PERLAI
APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 

3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas.

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

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

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

77 IR PULASKI. 10 mt modernus 
5% kamb. mūras. Apie 38 pėdų skly
pas, šalia garažas. $22,500.

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas £azu. 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 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — užimkite. $19,400.

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

MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 
švarus Įrengtas skiepas. 60-ta ir 
Francisco.

MŪRINIS 2 po 5. Centrinis šildy
mas, mademios vonios, gerai įreng
tas skiepas, geriausia Brighton Parko 
vieta.

2737 W. 43rd STREET '
CL 4-2390

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Pariimname naskola visokeriopą ap- 
draudą. veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET .

PRospect 8-5454

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 
šioje kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan-

SKLYPA.S dviems butams nastatyti 
gražioje Mamuette Parko vietoje.

Skambinti 737-6440 
nuo 6 iki 9 vak.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogą 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

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE” — TURIGERIAŪSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE
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