
Price 10c

H

IŠ VISO PASAULIO

IZRAELIS KALTINA SOV. SĄJUNGĄ VĖLIAUSIOS ŽINIOS

-Jį

70,000

Švedija smerkia
Politinis kalinys

£

Jų būstinėje 
ir daug šovi-

VARŠUVA. — Lenkijoje yra 
nemažai praėjusio karo pamin-

so- 
di-

rinti politinių vadų psichinę svei
kata. '

kalbė- 
moks-

♦ Kremliaus valdžia iš parei
gų pašalino slaptosios policijos 
viršininko pavaduotoją, genero
lą Nikolai Zacharovą, 61 metų

parlamentas 
priėmė gan griežtą prieš riaušes 
nukreiptą įstatymą, prieš kurį 
kovojo komunistai.

Nauji 727 sprausminię lėktuvu motorai, kaip matome viršutinėje nuotraukoje, nebeleidžia Į orą 
tiek nuodingų dūmų, kaip anksčiau. Aviacijos bendrovės išleidžia daug pinigų naujiems degimo 

metodams lėktuvuose įrengti. Apačioje įprastas kylančio lėktuvo vaizdas.

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
dar tarėsi su kongreso vadais ’ ' neateina į galvą patik-

■* Baltimorėje policija suėmė 
10 panterų vadų, 
rasti 39 šautuvai 
nių.

* Prancūzijoje
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QUEBEKAS. — Kanados provincijoje, kur gyvena daug pran- . 
cūzų kilmės žmonių, trečiadienį įvyko savivaldybės rinkimai, kurie, 
ryškią pergalę atnešė liberalų partijai, vadovaujamai Robert Bou- { 
rassa, 36 metų Montrealio ekonomisto. Rinkimuose dalyvavo apie 
80% balsuotojų, kurių registruotų buvo pusketvirto milijono. Ste
bėtojai^ aiškina, kad toks didelis susidomėjimas kilo ir dėl separa
tistų partijos pastangų laimėti rinkimus ir tęsti savo reikalavimus 
Kanados vyriausybei. Kitos partijos nepritaria atsiskyrimui nuo 
Kanados.,,

Rinkimuose pralaimėjo Tauti-1 
nės Vienybės partija, vadovau-1 
jama Quebeko premjero Jean- 
Jacques Bertrand. Jo partijoje 
atsirado nesutarimų dėl provin
cijos nacionalizmo ir dėl ekono
minių sunkumų, kurie palietė 
Quebeka.

Liberalų kandidatų pasiseki
mas sustiprina ir centrinę val
džią Ottawoje, nes premjeras 
Trudeau irgi yra liberalas.

Už atsiskyrimo partijos kan
didatus (Parti ’Quebecois) dau
giausia balsavo jauni žmonės. Ši 
partija buvo įsteigta prieš dvejis 
metus buvusio liberalų ministe- 
rio Rene Levesque. Jis įrodinė- 

p' jo rinkimų kampanijoje, kad fe
deracija su kitomis Kanados pro
vincijomis slopina Quebeko kul
tūrinę ir politinę energiją. Jis 
siūlė atsiskirti iš federacijos ir 

~ likti su ja susijungus tik ekono
miniais ryšiais. Jis neskatino, 
kaip kai kurios radikalesnės 
grupės, smurtu atsiskirti, bet 
siūlė tai vykdyti dei^bomisr tai
kiu keliu.^^, 

rinkimuose tikriausiai nesustab
dys tolimesnės prancūziškai kal
bančių kanadiečių veiklos. Maž
daug pusė visų tų, kurie balsa
vo už 'Parti Quebecois yra laiko
mi užkietėjusiais separatistais. 
Kitą pusę sudarė žmonės nepa
tenkinti dabartine Kanados po
litine struktūra ir partijomis. 
Daug kas balsavo .už separatis
tus kovodami prieš vadinamą, 
“establišmentą”.

COLUMBUS. — Ohio univer
siteto riaušėse septyni asmenys 
•buvo policijos peršauti, 211 su
imta ir 73 buvo menkiau sužeis
ti. Gubernatorius James Rodes 
iššaukė 1,200 kareivių padėti 
policijai. Studentai reikalauja, 
kad universitete nebūtų ROTO 
— karinio' parengimo studijų.

VIENTIANE. — Komunistų 
jėgos Laose įsiveržė į apsuptą 
Attopeu miestą vos 30 mylių nuo 
Kambodijos sienos. Miestą puo
lė 2,500 šiaurės Vietnamo ^karei
vių ir 300 Pathet Lao komunis
tu.

*LOS ANGELES. — Detekty
vai išaiškino dešiniųjų grupę, 
kuri planavusi nužudyti Kali
fornijos aukščiausio teismo tei
sėją Alfred Gitelson. Jis nu
sprendęs, kad Los Angeles mo
kyklas reikia integruoti.

MASKVA —Sovetų žinių 
agentūra paskelbė premjero Ko
sygino laišką Indckinijos ko-
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VIETNAMO DIVIZIJA KAMBODIJOJE
WASHINGTONAS. — Vakar vakare prezidentas Nixonas 

paskelbė per radiją ir televiziją amerikiečiams savo sprendimą 
Kambodijos atžvilgiu, šias eilutes rašant dar nebuvo žinomi 
jo panaudoti argumentai, tačiau buvo aišku, kad Amerikos vy
riausybė nutarė įsikišti Į Kambodijos karą prieš komunistus. 
Apie 15,000 Pietų Vietnamo kareivių įsiveržė į komunistų valdomą 
“Papūgos snapą” Kambodijos teritorijoj su tankais ir lėktuvais. 
Kartu su vietnamiečiais puolime dalyvavo keli šimtai amerikie
čių, helikopterių įgulų, dalinių patarėjų, ryšininkų ir tiekimo 
specialistų. Pirmą dieną Saigono kareiviai užmušė 435 komu
nistų kareivius, atėmė daug ginklų ir kitos karo mantos.

P. Vietname žuvo 
kapitonas Bojevas
ČIKAGA. — Kariuomenės 

• štabas pranešė šeimai, kad ba
landžio 26 d. Vietname žuvo ka
pitonas Petras Kęstutis Boje
vas, jau antru kartu dalyvavęs 
Vietnamo koVose. Paskutinį 
kartą jis išvyko į Vietnamą per
nai liepos mėnesį.

Velionis kapitonas Bojevas bu
vo žinomo visuomenės veikėjo 
agr. Antano šantaro žentas. Nu
liūdusi liko žmona Dalia Šan- 
taraitė ir du sūneliai, ketverių 
metų ir 11 mėnesių. '

Kosyginas linkėjo konferencijai 
suvienyti visas “pažangias jė
gas” kovai prieš imperialistų pla
nus. ■■ . .

TOKIJO. — Tūkstančiai japo
nų susirinko prie imperatoriaus 
Hirohito rūmų palinkėti laimin
go 69 metų gimtadienio.

WASHINGTONAS’. — Dvi pre
zidentūros jachtos, -pavadintos 
prezidento dukterų vardais: “Pa
tricia” ir “Julie” buvo išimtos 
iš tarnybos ir bus parduotos pri
vatiems asmenims. Jų išlaiky
mas kainavo iždui 200,000 dol. 
per metus.

LOS ANGELES. — Senato
riaus Roberto Kennedžio žudi
kas Sirhan Sirhan jau sulaukė 
vienų metų po teismo, kuris ji 
pasmerkė mirti. Dar ilgai gali 
nesibaigti įvairios apeliagjjos ir 
teisiniai manevrai.

HOLLYWOODAS. — Vice
prezidentas Agnew pasmerkė 
dėl studentų neramumų univer
sitetų vadovybes ir patarė pa
keisti Yale rektorių, kuris esąs 
nesubrendęs ir neatsakingu.'

KAIRAS. — Egipto karinis štabas pranešė, kad apie 700 ka
reivių trečiadienio naktį peržengė Suezo' kanalą ir padarė Izraelio 
pozicijoms daug nuostolių. Buvę susprogdinti keli tankai, su
naikinti bunkeriai ir apkasai, vienas Izraelio lėktuvas buvęs nu
muštas. Po kelių valandų viešėjimo už izraelitų pozicijų, egiptie
čiai saugiai pasitraukę atgal už Sūėzo^’ Izraeliš paneigia nuo
stolius, tačiau pripažįsta, kad puolime dalyvavo didžiausias po 
karo kareivių skaičius. Iš ryto Izraelio lėktuvai daužė egiptiečių 
pozicijas puolimo zonos apylinkėse.

Siūlo tikrinti 
politikų protą

PARYŽIUS. — Žymūs Pran
cūzijos psichiatrai medicinos 
žurnale “Le Concours Medical” 
rašo, kad reikėtų pasaulio vy
riausybių vadams prieš rinkimus 
įrodyti, kad jų protas ir jaus
mai yra sveiki. Nuo pasaulio 
politikų priklauso taika ar ka
ras, priklauso žmonių likimas ir 
net jų gyvybės. Tačiau niekas 
nepatikrina, ar kuris vyriausy
bės vadas yra sveikų jausmų.

O?

Straipsnyje nurodoma, kad 
Amerikos valstybės departamen
tas turi paruoštų psichoanalistų, 
kurie išstudijuoja derybų daly
vių asmenybes, ruošiantis ku- 

| rioms nors deryboms. Tačiau

LONDONAS. — Iš Maskvos 
gauta patikimų žinių, kad sovietų 
darbo stovykloje uždarytas po
etas Juri Galanskov sunkiai Ser
ga skilvio žaizdomis. Jo moti
na sako, kad jis jas turėjęs dar 
prieš jį suimant. Kalėjimuose 
tos žaizdos pablogėjusios.

•Poetas Galanskov pernai bu
vo nuteistas 7 metų bausme kar
tu su kitu rašytoju Aleksandru 
Ginzburgu. Galanskovas reda
gavo slaptą žurnalą “Foenix”. 
Jo žmona ir motina kreipėsi į 
vidaus reikalų ministeriją, pra
šydamos sūnų ir vyrą gydyti, 
nes kitaip jis gali mirti. Galans
kovas turi 31 metus.

STOCKHOLMAS. — Švedijos 
užsienio reikalų ministeris Tors
ten Nolssen pareiškė parlamen
te, kad Švedija daug kartų yra 
kritikavusi Amerikos politiką 
Vietname ir kaip tik dėl to rei
kia kuo smarkiausiai pasmerkti 
chuliganus, kurie įžeidė Ameri
kos neseniai atvykusį 'ambasa
dorių. Tokie veiksmai esą ne
verti šalies, kur kiekvienas gali 
laisvai pareikšti savo nuomonę. 
Tie .veiksmai kenkia mūsų Ša- 
liee^arbei, — pareiškė minis-
teris.

Kaip žinoma, pirmadienį Ame
rikos kultūrinio centro atidary
me jaunuolių demonstracija su
degino Amerikos vėliavą ir patį 
ambasadorių, Amerikos negrą T 
Holland, apmėtė kiaušiniais. ‘amžiaus.

šis puolimas rodo sustiprėj usią 
Egipto .“naikinimo karo‘” ofen
zyvą. Izraelio vyriausybė nesle
pia savo susirūpinimo. Trečia
dienį paskelbtame pareiškime 
vyriausybė kaltina Sovietų Są
jungą konflikto didinimu. Sovie
tai, sakoma Izraelio vyriausy
bės pareiškime, kovo mėnesį pra
dėjo statyti Egipte gynybos ra
ketų ir radaro tinklą, o balan
džio mėnesį sovietų lakūnai ėmė 
pulti Izraelio lėktuvus.

Pareiškime sakoma, kad 
sietai pristatė egiptiečiams
-och kiekį įvairių ginklų ir drąsi
na Egipto naują agresiją prieš 
Izraelį. Sovietai pritaria Nas- 
serio paskelbtam paliaubų nesi
laikymui ir “naikinimo karui”. 
Sovietai ragina Nasserį atmesti 
visus Izraelio taikos pasiūlymus 
ir pradėjo Sov. Sąjungoje prieš 
Izraelį nuodingos propagandos 
akciją.

Izraelio .premjerė Goldą Meir, 
atidarydamas naujus kareivių 
namus Jeruzalėje, savo kalboje 
pareiškė, kad Izraelio lakūnai 
numuš sovietų lakūnus, skren
dančius už Egiptą, jei bus rei
kalas, ir proga.

Atsiliepdamas į Izraelio vy
riausybės prašymus, prezidentas 
Nixonas įsakė gynybos depar
tamentui padaryti nuoseklų ir 
greitą tyrimą apie sovietų lakū
nų dalyvavimą Viduriniųjų Ry
tų kare. Vyriausybės sluoks
niuose laikomasi nuomonės, kad 
šis naujas sovietų įsikišimas pa
keičia jėgos balansą ir preziden
tas gali pakeisti savo kovo 23 d. 
nutarimą neparduoti • Izraeliui 
naujų lėktuvų.

Kinija kolioja 
japonų premjerą

HONG KONGAS. — Japoni
jos premjeras Šato neseniai pa
reiškė, kad komunistinės Kini
jos vyriausybė, kritikuodama 
Japonijos politiką, kišasi į jos 
reikalus. Kinija neturinti tei
sės kalbėti apie “Japonijos mi- 
litarizmo atgimimą”.

Šis japonų premjero pareiški
mas sukėlė didelius kinų spau
dos puolimus. Premjeras Šato' 
vadinamas “pasiutusiu šunim, 
kuris staugia į mėnulį”. Kinų 
spaudos agentūra teigia, kad at
gimstantis japonų militarizmas 
visai nėra tik Japonijos reika
las. Jau dabar Japonija tapusi 
naujų agresijos Azijoje karų 
priekine baze ir tvirtove.

Baltuose Rūmuose dėl įvykiu’ 
Kambodijoje.

♦ Pietų Vietnamo daliniai, žy
giuodami: dviem grupėm, Kam
bodijoje pasiekė ’viena 9 mylias 
nuo sienos, kita — 24 mylias.

♦ Kambodijos valdžia paskel
bė, kad ji nieko nežino apie P.; 
Vietnamo jėgų įsiveržimą Į ry- klų, tačiau vienas niūriausių! yra 
tines provincijas, tačiau ji ne- Varšuvos mieste, 25 nr. Szucha 
pritaria tam įsiveržimui, nes gatvėje. Čia buvo nacių Gestapo 
Kambodija esanti neutrali. j centras, o pastato rūsyje buvo

■* Praėjusią savaitę P. Viet-j laikomi, tardomi ir kankinami 
name žuvo 94 ir buvo sužeistas kaliniai.
1,291 amerikietis.

♦ Ženevos nusiginklavimo; 
konferencija pertraukė darbą še
šioms savaitėms. Esama gali
mybių susitarti dėl branduoli
nių ginklų uždraudimo vandeny
nų dugne.

♦ Connecticut gubernatorius'kajiniu 
laiko parengtyje 5,000 Tautinės 
Gvardijos kareivių, nes Juo- ‘ 
dujų Panterų organizacija ruo
šia demonstracijas prieš teismo 
bylas keliems panterų vadams. 
New Haven demonstruoja ir 
Yale universiteto studentai.

Urugvajuj nukrito JAV 
transporto lėktuvas, žuvo 16 as
menų.

Niekas nežino, kiek žmonių 
tame rūsyje žuvo, tačiau po ka
ro krematoriume buvo rasta 
12,272 svarai sudegintų lavonų 
pelenų. Rūsyje, kuris dabar pa
verstas “Kovos ir kankinių mu
ziejumi” buvo keturios didelės 

j celės ir 12 vienukių.
• Sienose yra likę kalinių įrašai, 
i kurių kai kurie liko gyvi žmonių 
lūpose. Geriausiai žinomas sa
ko : “Yra lengva kalbėti apie 
Lenkiją, sunkiau jai dirbti, dar 

i sunkiau už ją mirti, o visų sun
kiausia būti už ją kankinamam”.

Puolimas komunistų seniai 
valdomoje vietoje sutiko maišy
tą reakciją Amerikoje. Daugiau
sia šaukia ir prezidentą kritikuo
ja, vadinami, balandžiai, kurie 
nuo pat Vietnamo konflikto pra
džios kritikuoja vyriausybes, kad 
jos pakėlė ginklą prieš komunis
tų agresiją, šį kartą kritiką pa
reiškė ir nuosaikesni politikai, 
galvodami, kad karo išplėtimas 
į Kambodiją dar daugiau kai
nuos ir atneš daugiau nuostolių 
Amerikos kareiviams.

Patarėjai, kurie ragino prezi
dentą pulti Kambodijos komu
nistus, įrodinėja, kad iš Kam
bodijos įsiveržia ten pailsėję ir 
apsginklavę priešo kareiviai jau 
seniai sudaro karinei vadovybei 
skaudžią problemą. Mūšyje su
tikę didesnes jėgas, komunistai 
tuoj pasislėpdavo Kambodijoje.

Vietnamiečiai be didelių nuo
stolių jau išvadavo iš komunis
tų rankų du miestus Chipou ir 
-Prasaut. šis netikėtas puolimas 
gali sumaišyti komunistų pla
nus Vietname.-Jis sustiprins ge
nerolo LonNbl vyriausybę ir pa
rodys Hanojui, kad jo veiksmai 
susilaukia atkirčio, nors ir labai 
nelaukto.

Amerikos ginklų ir personalo 
pasiuntimas į Kambodiją suduo
da smūgį, vadinamai, Guamo 
doktrinai, kurjprezidentas žadė
jo ateityje Azijoje nesigriebti 
tiesioginės akcijos su savo ka
reiviais, o tik žadėjo duoti para
mą ginklais ir patarimais.

Mokslininkai gauna

Bostone'kelios demonstracijų prieš Vietnamo karą dalyvės, išsidažė 
taikos ženklais veidus.

Sugrįžo Kubos o t.

SAINT JOHN. — Du mėne
sius padirbę Kubos cukrinių nen
drių plantacijose, per Kanadą 
sugrįžo 647 amerikiečiai. Dau
guma jų atsisakė kalbėti su laik
raštininkais, tačiau keli, kurie 
prabilo, gyrė Fidel Castro reži
mą ir komunistinę sistemą. Nė
ra abejonių, kad. kaip patyrimas 
jau parodė, Kuboje jauni ame
rikiečiai yra mokomi, kaip “kel
ti revoliuciją”.

Iš to paties laivo, kuriuo ame
rikiečiai sugrįžo, pabėgo jaunas 
kubietis jūrininkas ir pasiprašė 
Amerikoje politinės globos. Jis 
pareiškė noris gyventi be bai
mės ten, kur žmogaus darbas 
duoda jam naudos. Paklaustas 
apie jaunus amerikiečius sava
norius, jūreivis Eredio Estevez 
su apgailestavimu pareiškė: “Jie 
yra nuotykių ieškotojai, kurie 
nieko nesupranta”.

Vilniaus universiteto (dabar 
— V. Kapsuko) 'bibliotekai šiais 
metais sukanka 400 metų. Bi
bliotekoje yra daugiau kaip du 
su puse milijono knygų ir kas
met ji papildoma bent 
knygų.

Apie tą sukaktį šiltai 
darni. 12 jaunųjų lietuvių
lininkų savo laiške. “Tiesai” (ko
vo 31) nusiskundė kai kuriais 
trūkumais ar bėdomis. Jie pri
mena 1968 m. balandžio 1 d. gais
rą bibliotekoje, kai labai nuken
tėjo profesorių skaitykla. Re
montas turėjęs būti baigtas per 
pusmetį, bet... jis tęsiasi ir da
bar, be to, biblioteka ir šiaip 
trūksta patalpų.

Jaunieji mokslininkai sakosi 
vargstą ir negalį suprasti, ko
dėl profesorių skaitykloje su
varžytas naudojimasis kai ku
riomis knygomis, o bendroje 
skaitykloje tas naudojimas vi
sai negalimas. Jie vis laukia ir 
nesulaukia normalesnių darbo 
bibliotekoje sąlygų. (E)
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Norintieji klausti, prašomi skambinti
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dainelių

SKAITYK IR KITAM PATARK 
.SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

GAIDOS MUZIKAMS IR DAININl
3 dol. V. Girtautas, O. Krista- 

ponis, K. Kupetis, J. Sventickas, 
Šimkūnas, X. t

2 dol. J. Balnionls, A. Brazai- 
tienė, K. čiuželis, J. Gedriunas, 
M. Grinius, J. Kiaulėnas, Mu- 
rinienė, O. Nelson, Pensininkas, 
V. Simnickas, Stasienė, Urbo
nienė, K. Urbšaitis, Zubrickienė.

1 dol. V. Alkevičius, G. And- 
riušaitis, Banaitienė, Cibulskis, 
J. Daukaite, M. Deltuva, O. Ei- 
dukaitienė, A. Glatkauskas, Nel
ly Hudson, Kavaliunienė, Kriš
čiūnas, H. Krasky, Lungys, C. 
Naumienė, V. Petrauskienė, 
Smagrauskienė, Tautkevičius, J. 
šenbergas, M. Šimonis.

0.25 dol. L. Petrauskas, A. Rė
klys. D. Vėlavicius.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, MAY 1, 1970

kėjains pritrūko vietos, nes Jur
gio Joniko orkestrui grojann, 
visi norėjo šoki. Išrodo klubas

6 dol. R. P. Petrauskai, Vai
noms, Pr. Zaranka.

— Gal pora savaičių, atsakė 
kiek stebėdamasi jaunas vyras. 
— O dėlko klausi?

Berniukas nebežino, kas atsa
kyti ir atsisukęs į motinų:

— Mama, ko dar turėjau pa
klausti ?

Viešbučio vestibiulyje sėdi 
jauna moteriškė su penketo me
tų sūneliu. Kitame fotelyje sė
di jaunas, gerai išrodantis vyras 
ir skaito laikrašti. Staiga ber
niukas prieina prie to vyro ir 
klausia:

— Ar ponas"turi žmoną?

šokiy, 16 psl Rinkiny!

Dėl pastebėtų netikslumų pra
šome pranešti D.L.O.C-tro ižd. 
Vaciui Lėliui tel. 268-7309.

8. Aguonėles
9. Vakar vakarė**

Augin t^vas
11 Meilės valsas

Siunta mane motinėlė
13. Čigonai
14. Pelėda

S Noriu miego

tik $1.00.

New Yorko vaiky grupė visą savaitę dirbo, kol pastatė "ugniagesiu mašiną", panašią į tikrąją, iv bloke esančią.

4 dol. J. Bauža

gutai, Pr. Bronskis, J. Buitkus, 
E. Bulotienė, R. Bulota, Ad. Bu- 
tavičius, S. V. Černiauskai, J. Či- 
birka, A. Dainius, H. Dūda, M. 
Erlingienė, E. Gerulaitienė, "P. 
Gobis, K. Gricius, A. Grinius, 
A. Griškelis, St. Hotra, Ivanaus
kas, K. Jankauskas, A. Z. Janu- 
šiai, K. Jurgutis, Kalvėnai, Kar
tūnas, J. M. Kasevičiai, A. E. 
Kaspučiai, A. Kavaliauskienė, P. 
K. Keblinskai, K. Keblys, A. 
Kezenis, Ed. Kilmanas, V. Kniu- 
ra, K. Kriaučiūnas, Vac. Kriau
čiūnas, E. Kudzmaitė, K. Kuli
kauskas, O. Kundrotienė, Alf. 
Leparskas, A. Leipus Jr.,V. Rin
gis, Dr. Vyt. Majauskas, Marti
šauskas, J. J. Maršalkovičiai, G. 
Mateikienė, L Matvekas, P. P. 
Medoniai, EJ D. Mičiunai, A. 
Milmantienė, J. E. Mikai, Juo
zas Mikaila, V. L. Mingėlai, Dr. 
V. Misiulis, K. Mykolaitis, F. 
Motuzas, .Vyt. Musteikis, Na- 
sutavičiai, O. Navasaitienė, J. 
Nesavas, F. Olišauskaitė, A. V. 
Osteikos, P. Pajaujis, Elzb. Pau- 
razas, J. Peleckis, V. Perminąs, 
Alg. Pesys, Pet. Peslys, St. Pi- 
kunas ir Rutkauskienė, A. J. 
Pusdešriai, A. Ramonaitienė, A. 
G. Rudžiai, Vyt. Rugienius, A. 
Rugienius, J. Rinkūnas, A. Rin- 
kūnas, M. Sajonienė, T. Šakienė, 
SLA 200 kp., M. Salas, J. Sa
linis, J. Saplys, K. Saudargas, 
kun. K. Simaitis, E. Skiotys, V. 
Skrabutėnas, Z. Styga, L. D. 
Stoniai, M. Stonys, Zig Bukaus
kas, V. šarka, A. šarkienė, J. O. 
Šeputai, J. B. Sverai, J. J. Švo
bai, Elzb. Tamašauskienė, Ant. 
Taškus, Br. Tatarūnas, V. M. 
Tylai, J. Uždarinis, V. K. S. L. S. 
Centro Valdyba, A. Vaitėnas, A. 
Vaitiekus, T. Vaitkunaitė, B. Va
liukėnas, A. Vaškelis, V. Vamec- 
kas, K. Veikutis, K. Viskantie
nė, A. Vitkauskas, Nijolė Ward, 
Alg. Zaparackas, Ant. Zaparac- 
kas, E. Zaporozhetz, A. N. Žie-

Bartkus, J. Kinčius.
Just. Pusdešris.

Brighton Parkas
Pavykęs našlių balius

Cliicagos Našlių, Našliukių ir 
Pavienių Draugiško klubo sma
gus balius šeštadieni, balandžo 
25 d. Hollywood salėje, geriau 
pavyko negu tikėtasi. Nors tą 

daug 
daly- parengimų, nežiūrint to,' našlių 

72,klubo nariai su svečiais.pripildė

Nežinau kam, bet man labai 
gaila, kad dėl apsi vedimo pasi
traukė iš klubo ypatingai geri 
veikėjai. Juk dar ne taip seniai 
apleido mūšų našlių - našliukių 
klubą Antoinette Valintis, Ma
rytė Hude, Jamis Marcinkus—ir 
keliolika kitų, kuriems aš noriu 
padainuoti “Trumpesnių metų, 
trumpesnių!”, kad jie ir vėl ga
lėtų sugrįžti kluban ir vėl ben
dradarbiautų visuose klubo dar
buose sykiu su mumis^

Klubo eilinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 8 
Hollywood salėj, 2417 W. 43rd 
SL nuo 8 vai. vakaro. Nariai ir 
narės prašomi atsilankyti.

Beje, klubo du piknikai įvyks 
O. Bruzgulienės sade, 8274 So. 
Kean Ave. A. Jusas

Šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiy- 
site čekį arbž Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti 
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu. Čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiusti »okiu adresu:

10 dol. V. J. Alantai, A. K. s 
Andriušaičiai, A. B. Astasaičiai, į
A. Armalis, K. Bagdonas M. Ba- 
landa, P. V. Salynai, A. A. Ba-! 
nėnai, J. Baublys, -M. Baukys, V.. 
Bauža, Eaziliauskas, J. P. Ber
tąsias, F. Blauzdys, A. St. Bliu-! 
džiai, EI. J. Braziūnai, Vid. Bra- • 
zys, B. Brizgys, J. Bujauskas,! 
M. Bukauskas, B. Burba, J. But- j 
kus, P. B. čečkai, J. J. Černiaus- • 
kai, E. C., K. K. Daugvydai, | 
Dėt. Jūrų šaulių kuopa “švy-l 
turys”, J. J. Dunčiai, J. Duoba, • 
J. Gaižutis, St. Gariiauskas Alg. j 
Gilvydis, -J. Gilvydis, K. Goge-■ 
lis, V. L. Gražuliai, S. A. Grigai, ’
B. ir Dr.-Griniai, S. J. Grušniai,

Š. m. balandžio mėn. 19 d 
suotiniame Clevelando lietuvių šeštadienio vakarą butą 
organizacijų- susirinkime, 
vaujant 32 organizacijoms ir 
atstovams,’buvo išrinkta sekan- f Hollywood salę taip, kad ir so
ti ALT Clevelando skyriaus val
dyba:
A. Pautienis — 53 balsai, A, Jo
naitis — 43 balsai,Pr. Razgai- 
tis — 38, L- Bublienė'— 36, V 
Palūnas —<.32, K. žiedonis — 
31, A. Rutkauskas — 30.

Kandidatais liko: E. šarkaus- 
kienė — 25, Neimanaitė — 25. 
J. Sadauskas — 23.

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
I7fi puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

šroje programoje bus nagrinėjami aktualūs Lietuvių Ben- 
X)ienės reikalai.
Kadangi artėja LB Tarybos rinkimai, lietuviškai visuome- 
bus labai įdomu išgirsti šių svarbių Bendruomenės veikloje 

bedirbančių asmenų pasisakymus.

children an education. A good 
one at that

This is American living.
And there are waiting lists, 

ten feet tall, of immigrant 
families waiting to come here.

Most of us know about the 
good thingsaround here.

Although sometimes we 
forget

So what are we supposed 
to do?’

Well, for one thing, we can 
invest in our country. Not 
everyone can boast that

Invest in U.S. Savings Bonds.
They help make America 

economically strong.
And there’s nothing wrong

4 kiti kandidatai gavo ma
žiau balsų. Revizijos komisija 
palikta ta pati: P. Balčiūnas, 
H. Idzelis ir. V. Rutkauskas.

Naujai išrinkta valdyba parei
gomis pasiskirstė sekančiai: pir
mininkas —- Algimantas Rautie
ms, vicepirm. — Prąnas Razgai- 
tis, vicepimi. — Antanas Jonai
tis, sekretorius' —■ Algis Rut
kauskas, iždininkas •— Viktoras 
Palūnas, iždo sekret. — Kazi
mieras žiedonis, narys spaudai 
ir informacijai — Ingrida Bub
lienė.

Nauja valdyba nutarė atgai
vinti, po 3 metų pertraukos, lie
tuvių dalyvavimą .užsienio karų 
veteranų rengiamame lojalumo 
parade, kuris įvyks gegužės mėn. 
1 d. Praeityje ALT skyrius yra 
laimėjęs kelias premijas šiuose 
paraduose.

Valdyba taip pat nutarė su
šaukti Clevelando lietuvių poli
tinių grupių pasitarimą su tiks
lu sudaryti komitetą ir tinkamai 
paminėti Lietuvos Steigiamojo 
seimo 50 metų sukaktį.

Lietuvos okupacijos — Tra- 
gingųjų Birželio įvykių minėji
mas numatytas surengti birželio 
21 d.

D.L.O.C-tro 1970 m. vasario 
mėn. 15 d. Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo proga detroi- 
tiečių aukotojų sąrašas.

100 dol. Elena Vizgirdienė.
50 dol. G. Balanda, A. Pasu

koms S. šimoliunas.
40 dol. Petras Januška.
30 dol. J. AL Mikailai, P. Pa

gojus, Dr. P. V. šepetys.
25 dol. P. Aleškaitis. Detroito 

Ateitininkai, L. M. Bajorūnai, 
A. Dagilis, P. Dalinis, Dariaus 
ir Girėno klubas, Alf. Končius, 
Dr. Vyt. Mileris, J. O. Rekašiai,
A. Stankus, Sx A. Vasiuliai, Pr.
B. Zeibai.

21 dol. V. žebertavičius.
20 dol. G. V. Aukai, C. Anužis, 

M. A. Bankaičiai, V. O. Braziai, 
J. Briedis, J. V. černiai, E. D. 
Jankai, M. J. Jokūbaičiai, St. 
Celdys, J. V. Kavaliauskai, K. V. 
Kundrotai, R. Leparskas, K. O. 
Norvilai, V. Ruseckas, Br. VI. 
Seleniai, SLA 352 kp., C. O. Ša- 
deikai, A. E. šatraičiai, J. Ta
mošiūnas, S. V. Urbonai, V. Ud- 
rienė, Dr. P. žemaitis.

15 dol. A.L.S.D. S-ga 116 kp., 
K. S. Baliai, P. Balandienė, S. 
Bartkus, V. S. Bubliai, D. L. K. 
Birutės D-ja, P. E. Kausteklis, 
M. Klimkaitis, J. Kuras, Alf. Lu
kas, A. Matulis, A. Norus, A. V. 
Petrauskai, A. A. Petrauskai, 
V. Staškus, N. J. Udriai, Viky’s 
Flower’s Shop.

12 dol. M. V. šnapščiai.
11 dol. A. E. Musteikiai.

with a little old American 
pride. . .

• For another thing, Bonds 
help yon.

They grow at a guaranteed 
rate, soyou’Il have a nite bundle 
for some rainy day.

What’s more, Savings Bonds 
are easy to buy.

You can pick them up where 
you work in a Payroll Savings 
Plan. (Somebne else does the 
paperwork.)

Oryouca 
you bank.

When a family leaves behind 
an old familiar way of life 
to start a new one, there are 
some reasons.

Reasons you '
"might like to S-» C į . 
invest in. - -

A better way to live.
Where an ordinary man can 

do the things he thought were 
just for others.

Where a .man can own his 
own home. Maybe with a back 
yard and a fence.

5 dol. Myk. Abarius, J. And- 
reliunas, J. Augaitis, A. Au
gimas, A. L. R. K. Moterų S-ga 
54 kp., kun. A. Babonas, V. Bag
donienė, Ba j erčiai, J. Bogansky, 
V. A. Biliūnai, J. Bironas, Bo-

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra stos dainos ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-fa-ta

2. Suktinis I
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis

Šis gaidy rinkinys kainuoja

gegužes 2 d. programoje dalyvauja
DR. PETRAS VILEIŠIS,

JAV LB Tarybos Prezidiumo pirmininkas

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
•fiasinnčianl Money Orderi arba čekį tokiu adresu.

Gruzdas, Alf. Gumbrys, P. L. 
I Pelningai, A. Jankauskaitė, J. 
Jonynas^Jr., J. Jonynas Sr., J. 
Jurgi^featea^^a, S. P. Juškai, 
S. Juzėnas, K. Karvelis, Jurgis 
Kartis, Ign. S. Kauneliai, J. Kir
tiklis, B. Krakaitis, V. Kriau
čiūnas. kun. V. Kriščiunevičius, 
J. Kučinskas, kun. M. Kundro
tas, R. Kurmauskienė, E. V. 
Kutka, E. A. Kvedarai, E. Lei- 
putė, A. Leipus Jr., A. Leipus 
Sr., A. V. Lėliai, J. Leonavičius, 
J. Lesčinskas, Liet. Vyčių 102 
kuopa. Liet. Vyčių 79 kuopa, S. 
Lungys, J. Mačiulaitis, P. Mar- 
čiukaitis J. Matekunas, A. Mer
kevičius, J. J. Mikulipniai, A. E. 
Misiūnai, J. J. Mitkai, K. Myko
laitis, J. Murinas, A. B. Nakai, 
O. Nemanienė, Ben. Neveraųs- 
kas, B. Norkūnas, Olišauskas, 
Dr. G. Petersonas, J. Petraus
kas, V. Petrulis, Stef. Pilka, J. 
V. Pleškąs, M. P. Polteraičiai, 
J. Preibys, P. Putnius, J. E. Ra
dai, S. J. Ratnikai, K. Ražaus- 
kas, 0. J. Ribinskai, J. J. Rocevi- 
čiai. A. J. Rugieniai, B. O Ruks- 
telės. A. S.. R. S., L. Selenis, Ig. 
J. Skirgaudai, V. Slusnis, K. Sra- 
gauskaš, kun. W. Staniewich, Pr. 
Stanionis, C. A. Staniuliai, B. S. 
Staniškiai, K. A. Stašaičiai, E. 
Sventickas, P. Svilas, A. B. Bu
kauskas, M. Sviderskas, J. še
petys, S. K. šeputai, J. šidagis, 
A. A. Šileikai, St. šimoliunas, J. 
Šimukėnas, V. šlikas, V. Tamo
šiūnas,A. Udrys, V. Z. Urmana- 
vičiai, S. V. Vaičiūnai, Dr. O. 
Vaitas, A. R. Vaitiekaičiai, A. 
Vaitiekaitytė, P. Vaitekūnas, R. 
A. Valatkai. A. Valys, V. Valys, 
A. J. Valukoniai, P, Vedeika, V. 
R. Veselkai, A. Vėlavicius, B. V. 
Zakarka, J. M. Vaitkūnai, M. 
Vitkus.

turės pasirūpinti dėl didesnės 
vietos savo parengimam, o pa- 
ežery McCormick salės atstaty
mo, manau, bus per ilgai laukti.

Viskas gražiai vyko pagal val
dybos bei baliaus komisijos nu
statytą planą. Svečiams nieko 
netrūko, šokių pertraukose su 
šypsena veiduose vieni kitus 
vaišino, nepamiršdami nei ko
respondento, kuris čia pat suki-i 
nėjosi norėdamas nugirsti daly
vių įdomesnius draugiškus, bi
čiuliškus pašnekesius.

Svečiams išdalinta daug ver
tingų dovanėlių, kuriomis gavė
jai galėjo pasidžiaugti. Dovanė
lių paskirstyme gražiai darba
vosi pirminnikė Marytė Nebe- 
rieza, Onutė Condux ir Marie 
Karpus. Visi kiti baliaus dar
buotojai, kurie taip pat nuo
širdžiai pasidarbavo klubo ge
rovei, buvo šiei Justinas žemai
tis, Onutė Sandarga, Kasper 
Kriščiūnas, Della Ketvirtis, Ju
lius Klimas, Bernice Wilkas, 
Marcella Langis, Rose Tanikis, 
Julia Daujotas, Juozas Baliča, 
Margie Bružienė, Petronėlė Ma
lišauskas, Elzbieta Bušnis ir ko
misija, susidedanti iš šių paty
rusių darbuotojų: Onutė Con- 
dux, Julytė Pocius ir John Jo
nikas.

Pirmininkei pakvietus bei G. 
Joniko orkestrui pritariant, pa
dainavome “Ilgiausiu’ metų” 
jaunavedžiams iš klubo -— Hat
tie Hayes ir Anton Micevičiams.

1? tbcyVe tot, rtotea, oe

lake stock m America
Buy U.S. Savings Bonds
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Kai kas iš “Ostarbeiterių” gyvenimo
(Tęsinys)

įėjęs i Schroderio kabinetą 
radau prie stalo sėdintį italų 
karininką, majorą Schroderį 
ir pasodintas dvi jaunas 16 — 
18 metų amžiaus rusaites, tie
siog iš gimnazijos suolo atvež
tas į Vokietiją darbams.

O su rusaitėmis buvo toks 
reikalas: jos kažkokiu būdu 
pasislėpusios nuo palydovo 
nenuėjo draugę su visomis j 
stovyklą,\bet paslėpusios rai
des “Ost” atsidūrė italų, stovyk
loje. Jokiu šnipinėjimu jos 
nebuvo įtartos, bet buvo palai
kytos paprastomis prostitutė
mis. Jos jau buvo numatytos 
“Pufmutter” viešųjų namų už- 
veizdai atiduoti. Mat netoliese 
nuo fabrikų, Hallendorfo apy
linkės, miške, aptvertame spyg
liuotomis vielomis stovėjo di
deli namai. Jose buvo apgy
vendintos prostitutės. Vokie
čiai sutrumpintai tuos namus 
vadindavo “Puf”. Ir šios įstai
gos “darbininkės” buvo ligo
nių kasoje užregistruotos. Ten 
buvo du skyriai. “Nur fūr Deu
tsche” — tik vokiečiams, ir už
sieniečiams. Užsieniečių sky
riuje “dirbo”, radas 36 “dar
bininkės”: olandėje prancū
zės, lenkės ir pora 'kitų tauty
bių ir net viena latvaitė.

Vienu kartu atvežė iš Rumu
nijos apie tūkstantį rumu
nų Į Vokietiją darbams, šie 
apsilankę viešuosiuose namuo
se apkrėtė' venerinėmis ligomis 
beveik visas užsieniečiams skir
tas “darbininku”, “Pufmutter” 
liko be “darbininkių”. O parei- 
reikalavimas didelis. “Pufmut
ter” likusi be “darbininkių” kei" 
pėsi į gestapą, kreipėsi Į “Ar- 
beitsamtą” darbais aprūpini
mo Įstaigą. Tur būt, kreipėsi 
ir į antrąjį kariuomenės sky

rių, prašydama savo įstaigai 
“darbininkių”.

Taigi Schrdderis ir buvo nu
matęs kaipo valkiojančiasias 
pas vyrus į kitas stovyklas pa
siųsti jas į viešuosius namus. 
Rusaitės' verkdamos aiškinosi, 
kad jos ne paleistuvės ir ne šni
pinėti ten buvusios. Jos tik ki
tų įprašytos nuėjusios maisto 
parsinešti.

.Pasakius, kad jos tikrai bū
siančios “Pufmutter” žinion 
pasiųstos, jos dar labiau pra
dėjo verkti ir aiškintis, kad 
jos prostitutėmis nenorinčios 
būti.'

Majorui Schroderiui, atrodo, 
tikrai jų pagailo. Atsisėdo prie 
mašinėlės, parašė raštelį ir 
mandagiai paprašė šias dvi 
mergaites .palydėti iki vyriau
sio fabriko gydytojo ir paduoti 
jam jo raštą. Atėjus į gydytojo 
kabinetą jo neradome. Ten bu
vo tik gydytojas čekas. Pada
vus jam raštelį, jis paskambi
no vyriausiam gydytojui. Po 
to abi mergaites nusivedė su 
savįm. Po trumpo laiko grižo 
su mergaitėmis ir Įdavė užkli
juotame voke raštą.

Majoras Schrdderis, perskai
tęs raštą, gerokai nusišypsojo 
ir vėl mandagiai- paprašė jas 
palydėti iki jų stovyklos. Ru
saites pribaugino, kad jos dau
giau po svetimas stovyklas ne- 
sivalkiotų, nes jei dar kartą 
pagaus, būsiančios tikrai pas 
“Pufmutter” pasiųstos. Mer
gaitės, užgirdusios tokį švelnų 
sprendimą, griebė jam rankas 
bučiuoti. Šis abi rankas iškėlė 
Į viršų ir nedavė rankų bučiuo
ti. Mergaitės, eidamos Į sto
vyklą, baisiai jau nuoširdžiai 
man dėkojo už jų išgelbėjimą. 
Gi iš tiesų aš jų neišgelbėjau. 
Pabuvau tik vertėju. Nuo šio 
Įvykio pasidariau toje stovyk-

Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 melais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

loję, ypač moterų tarpe, do
riausiu žmogumi.

Tiesiog pereiti per stovyklą 
buvo nebepatogu. Perdaug ne
užpelnytai buvau garbinamas. 
Kartą net visą dėžę, tarpinin
kaujant gydytojui Oganovui iš 
jų cigarų gavau.

“OSTARBEITERIŲ” 
KONCERTUOSE

1944 m. vasarą “ostarbeite- 
rių” atžvilgiu vokiečiai ėmė ir 
“sudemokratėjo”. Nuėmė sto
vykloje sargybą. Atidarė var
tus. Patys vieni pradėjo eiti Į 
darbą ir iš jo grįžt L; Sulygino 
maisto davinį su kitais užsie
niečiais. Susirgusius jau i tik
ras ligonines gabeno. Ruseliai 
ir rusikės staiga atsigavo. Sto
vykloje leido patiems koncer
tus rengti ir Į šią stovyklą už
eiti nebuvo jokio draudimo. 
Daugumai nuėmė raides “ost”. 
Liepė užsisiūti mažus ženkle
lius: ukrainiečiams saulėgrą
žos piešinėlius, kaukaziečiams
— kažkokių kalnų piešinius ar 
ką panašaus. Vienu žodžiu, 
“ostarbeiterius” pradėjo ge
riau traktuoti negu lenkus ar 
kitus. Į jų stovyklą pradėjo 
lankytis Vlasovo armijos ka
riai ir verbuoti į armiją karius. 
Keliolika vieną dieną užsirašė. 
Iš Prancūzijos ar iš kitur at
vykdavo įvairūs paskaitinin
kai, solistai, dainininkai ir 
net kazokų didesni ar mažesni 
chorai. Kai ką ir jie patys pa
rodydavo. Buvo net ir gražų 
choreli Įsisteigę. Į šiuos jų kon
certus visuomet ir mane gydy
tojas Oganovas pakviesdavo. 
Prieš vykstant i koncertą, gy
dytojas Oganovas visuomet po 
porą čerkučių sukombinuoda
vo. Kartais ir net baisiai neno
riai eidavau, bet buvo labai 
negražu atsisakvti nuo tokio 
malonaus gydytojo kvietimo. 
Pasidariau nuolatiniu jų kon
certų lankytoju. Ir teisybę rei
kia pasakyti, rusai tikrai suge
bėdavo gražiai padainuoti ar 
net tautinius šokius pašokti.

Pasibaigia karas. Buvę “ost- 
arbeiteriai” nebenori grįžti Į 
savąją tėvynę. Bijo stalininio 
teroro. Jiems praneša ameri
kiečių karinė vadobybė, kad 
pagal sutartį Jaltoje buvę so
vietų piliečiai, išskyrus pabal- 
tiečius, prievarta bus išvežti. 
Jų stovykloje buvo baisus ne
rimas. Dalis išbėgiojo Į kitų 
tautybių stovyklas. Gaudyti 
juos visur ir naudoti jėgą ame
rikiečiams, tur būt, nebuvo 
perdaug malonu. Pavedė pa
tiems rusams įkalbinėti geruo
ju, kad jie nesipriešintų grįžti 
“na rodinu” — Į tėvynę. Mat, 
buvo žinomą, kad prievarta 
vežami patys save žudė, persi
pjaudami rankose venas.

Tat Į stovyklas be uniformų 
oficialiu sovietiniu karininkų
— politrukų pradėjo lankytis 
civiliai aprengti Įvairūs propa
gandistai raudonarmiečių cho
rai, solistai ir pradėjo rodyti 
įvairius nepropagandinius fil
mus. Ir taip kasdien jų stovyk
loje iki išvežimo dienos dide
liais sunkvežimiais vyko dai
nos, kalbos ir filmų rodymai.

Intensyvi propaganda paveikė 
ruselius.

Praėjus trejetui savaičių pa 
karo gavau iš gydytojo Ogano- 
vo per buvusią “ostarbeiterę” 
Vandą Juškevičiūtę, ji buvo gi
musi ir augusi Charkove, lie
tuvio ir lenkės duktė, vėliau at
bėgo iš stovyklos, ištekėjo už 
lenko ir atvažiavo Į Ameriką, 
raštelį. Prašė būtinai jį aplan
kyti. Nuvvkau. Buvusios am
bulatorijos patalpose tikras ba
lius. Stalai apkrauti Įvairiais 
valgiais. Netrūko net iš kaž
kur gautos degtinės. Tuojau 
tapau jo svečiu. Valgydino, ci
garetėmis vaišino ir prikalbino 
nueiti į jų salėje rengiamą kon
certą. Čia pas jį, be buvusių 
keleto “ostarheiterių”, daly
vavo ir buvę baltagvardiečių 
armijos karininkai: Kavaleri
jos karininkas, našlys Jurevas 
su dviem suaugusiai sūnumis 
ir dukra, ištekėjusia už vokie
čio Furbacho.

Buvęs kavalerijos karininkas 
Jurevas Vokietijoje atsirado 
1918 metais, pabėgdamas nuo 
bolševikų. Gerokai susikūpri
nęs. Prieš tai buvo griežtas an- 
tikomunistas. '

Besilankydamas Į jų susirin
kimus, koncertus, bežiūrėda^ 
mas filmij bei tikėdamas į pa
sikeitusią Rusijoje padėtį, pa
sidarė jau griežtu komunistų 
garbintoju. Jo vienas sūnus dėl 
kažkokios nesveikatos nebuvo 
paimtas į vokiečių kariuome
nę. Antrasis sūnus, išbuvęs vi-
są laiką vakarų fronte, baigian
tis karui pabėgo iš kariuome
nės. Visa šeima turėjo Vokie
tijos pilietybę. Buvo ten ir ka
zokų karininkas, nuo 1918 nj. 
Vokietijoje gyvenęs Kovalen
ko su sūnumi. Buvo ir dar’po
ra rusų, iš senų laikų Vokieti
joje gyvenusių.' Gruzinė mo
kytoja ščedrina primygtinai 
kalbino grįžti ir mane. Girdi, 
ji turinti žinių, kad jos brolis 
tapęs armijoje politruku. Tai 
per jo protekciją ir ji pati ne
būsianti baudžiama ir mane už
stosianti. Grįžti nesutikau, bet 
prašiau, kad ji parašytų grį
žusi iš Rusijos laišką. Prižadė
jo. Kalbino grįžti ir Jurevas 
su Kovalenko. Tik gydytojas 
Oganovas šnabždėjo į ausį: ne
siskubinti su grįžimu. Jis pri
valąs grįžti, bet aš galiu pa
laukti. Jis būdamas mano pa
dėtyje tikrai negrįžtų;. Grįžęs 
žadėjo būtinai laišką parašyti.

Sočiai prisivalgę ir dar porą 
stiklelių degtinės išgėrę, ėjo
me Į salę filmo pažiūrėti. Bu
vo parodytas su nežymia pro
paganda įdomus filmas “Vol
ga, Volga”. Po trumpos per
traukėlės civiliais rūbais ap
rengti — sakė, raudonarmie
čiai dainavo. Trys buvę “ost- 
arbeiteriai” energingai daina
vo Staliną liaupsinančias ke
lias daineles. Jiems dainuojant 
gydytojas Oganovas prisiglau
dęs Į ausį kuždėjo: “rano pta- 
šečka zapiela, čtoby košečka 
nesiela” (anksti paukšteli pra
gydai, kad tik katė nesuėstų). 
Tuo posakiu davė suprasti, kad 
juos greičiausiai Stalinas su
naikinsiąs.

Po programos užlipo Į sceną 
plačius antpečius dėvįs poli- 
trukas. Sakė, kad daugiau jau 
nebūsią jokių teismų, jokių 
politinių žudynių. Niekas iš 
grįžusių nebūsiąs baudžiamas. 
Esą, net pageidaujami bei lau
kiami ir seniai iš Rusijos pasi
traukę asmens. Ir pastarieji 
nebūsią baudžiami ar perse
kiojami. Laimingai gyvensią 
viskuo pertekusioje tėvynėje. 
Sunkiau būsią greitu laiku at
statyti 'Sugriauti miestai. Dar 
"kalbėjo civilis aiškindamas( 
apie pasikeitusią tvarką ir ge-
rą gyvenimą.

Viena moteris užpakalyje 
rusiškai suriko (ši moteris 
tuojau pabėgo iš stovyklos ir 
apsigyveno- baltgudžių stovyk
loje) “0 kur garantija, kad jūs 
mus parsivežę nepasiųsite į 
Sibiro kacetus ir ten nesunai
kinsite”. -y.

Tik strikt pirmos eilės kė
dėse sėdėjęs, buvęs didelis an- 
tikomunistas, baltagvardiečių 
kariuomenės karininkas Jure
vas. Gargaliuojančiu balsu jis 
suriko: “Ja Sibirą nebojusia. 
Sibir tože ruskaja zemlia” — 
Aš Sibiro nebijau. Tai irgi Ru
sijos žemė.
? Tai buvo paskutinis mano 
apsilankymas toje stovykloje. 
Atsirado baimė, kad gali per 
jėgą Įgrūdę į sunkvežimį išvež
ti. Su gydytoju Oganovu atsis
veikinome ir atsibučiavome, 
ne jų bet baltgudžių stovyklos 
ribose.

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

2. Jonas Mineiga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl., 2,50 dol.

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 pšl.. 
Kainuoja 2.00 dol.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, Metais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psl., kaina 1,50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2.50 dol.

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau
gusiems. 213 psl., kaina 2 dol.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šileli, Įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

ncsio pirmos

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Raginkite savo apylink 
augti - taupykite!

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

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.

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

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

UNIVE
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Ir taip susižavėję šokiais, 
dainomis ir patikėję pasikeitu
siu Rusijoje gyveniniu iš važia
vo į Rusiją 1918 m. atsiradę 
Vokietijoje Jurevas su dviem 
sūnumis ir dar pora šeimų, se
nai Vokietijoje gyvenusių. Ju- 
revo duktė Furbachienė pasili
ko Vokietijoje, bet ir ji žadėjo 
vėliau juos laimingai apsigy
venusius Rusijoje aplankyti.

Kai išvažiavo, taip ir pra
puolė: nei ščedrina, nei Oga
novas su Jurevu jokio laiško 
neparašė, 0 juk nuoširdžiai 
žadėjo, ypač tas mielas gydy
tojas Oga novas.

Po penkių metų, t. y. 1950 
m. kovo mėn. Immendorfo sto
tyje atsitiktinai sutikau Jurevo 
dukterį Furbachicnę. Paklau
siau apie tėvo ir brolių likimą. 
Trumpai: “Tėvas po pusės me
tų mirė- Sibire; broliai Sibiro 
kacete dar gyvi. Toji prakeik
ta propaganda suėdė tėvą, bro
lius ir gerus kaimynus.”

Džiaugėsi vyro pagerėjusia 
sveikata. Jos vyrąs fronte bu
vo sunkiai sužatlotas. Man ji 
patarė nei nepagalvoti apie 
koki nors grižįmą.

0 kiek tūkstančių sužavėtų 
filmais, solistais, chorais, tau
tiniais šokiais bei kalbomis 
apie pasikeitusį Rusijos gyve

KNYGOS VAIKAMS IR JAJJNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus. 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

nimą “Leningrad” laivu iš 
■ vyko iš Prancūzijos. Ir visi at
sidūrė Sibire. Atrodo, kad ir 
mūsų filmai, solistai* tautiniai 
šokiai ir įvairi propagancmė 
literatūra pradėjo kai kiniuos 
žavėti. Aišku, iš viskuo perte
kusios Amerikos retas grįš į 
rusų okupuotą Lietu ' 4 • Bet. 
dezorganizaciją, barnius, ne
susipratimus, susiskaldymą jau 
pasėjo ir, reikia manyti, dar 
labiau gilins.

to drown 
ail fires.
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Išsiplėtęs Missouri ir Kansas 
upių santakoje, tas didžiulis mie
stas savotiškas keliais atžvil
giais Išskiriančiais j j iš eilinių 
JAV mūrų bei asfalto telkinių.

Kansas valstybės žaliuojan
čiuose laukose, dar miesto nepra 
važiavus, matote nekasdienį 
vaizdą: karvutes, kaitros metu 
einančias paimti dušo...

Irigacijos purkštuvai, ištiesti 
ant ratų išilgai visą lauką, svie
džia šimto pėdų vandens sriau
tus. Gudrios raguotės tuo pasi
naudodamos dažnai nueina pa
stoviniuoti dirbtinio lietaus ruo-

že, su aiškia pasitenkinimo šyp
sena skaičiuodamos praūžančias 
mašinas...

Plačiąją centrinės Amerikos 
preriją (stepes ar plynes) su
daro dvi- Dakotas, Nebraska, 
Iowa, Kansas ir Missouri. Pri
lygsta ji Ukrainai kaipo “grūdų 
aruodas” visam žemynui. Gam
tovaizdis pamargintas milžiniš
kais grūdų elevatorių bokštais 
bei knibžda nesuskaitomomis 
galvijų bandomis. Todėl Kan
sas miestas nebe pagrindo pre
tenduoja į centrinės Amerikos 
sostinės titulą.1 Jo istorija ne-'

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

mas. Būdingiausias to pavyzdys *

Yra foką posakis, kuris teigia, kad New Yorko bir
žos “sučiaudėjimas” tiesiog sukrečia visas kitas biržas. 
Pirmoje vietoje, žinoma, sukrečiiHstsropos biržas, ku
rios yra labai jautrios tam kas vyksta New Yorke, kuris 
yra laikomas savo rūšies laisvojo pasaulio centru.

New Yorko biržos labai smarkus “čiaudėjimas” pra
sidėjo jau prieš geroką laiką. Pradžioje atrodė, jog ta 
“finansinė sloga” netrukus praeis. Tačiau tas optimiz
mas dingo, kai milžiniškos bendrovės (vyrausiai plieno 
ir automobilių) pradėjo skelbti savo uždarbius už pir
muosius šių metų tris mėnesius. Jie nelabai džiuginantys: 
palyginus su praeitų metų pirmaisiais trimis mėnesiais, 
tie uždarbiai yra maždaug trimis dešimtimis nuošimčių 
mažesni.

.-.Savaime suprantama, jog tai turėjo dar labiau pa
veikti biržą, kur yra perkamos ir parduodamos Įvairių 
bendrovių akcijos bei kitokios vertybės. Bendrovių ak
cijų vertė paprastai priklauso nuo to, kaip tos bendrovės

tai 1929 m. Kaip ži
nia, tų metų rudenĮ New Yorko biržoje Įvyko tikras kra
chas. Akcijos katastrofiškai nusmuko, jų vertė kelis ar 
net keliolika kartų sumažėjo. “Popieriniai milijonieriai” 
(asmenys, kurie tūkstančius ir tūkstančius dolerių buvo 
investavę Į akcijas) po vadinamojo “Juodojo ketvirta
dienio” (didžiausio biržos susmukimo) liko beturčiai, vis
ką prarado.

Bet nejaugi ir dabar gali pasikartoti tai, kas Įvyko 
1929 metais?

1929 m. biržos krachas, kaip manoma, būtų buvęs iš
vengtas, jeigu, nebūtų pasireiškusi gaivališka panika bei 
pati birža būtų buvusi tinkamiau sutvarkyta. Nuo to 
laiko daug kas pasikeitė: birža yra tvarkingiau operuo
jama ir spekuliantai nebegali taip laisvai veikti, kaip jie 
veikė anais laikais. Tad nors ir primenami 1929 metai, 
tačiau nemanoma, kad dabar gali atsitikti tai, kas atsiti
ko tais metais, Bet neginčyjamas faktas vis dėlto yra tas, 
kad ir dabar birža pusėtinai šlubuoja.

Kaip. 1929 m. biržos susmukimas buvo tik bendro 
krašto ūkio vis didėjančio smukimo pasekmė, taip ir da
bar biržoje vykstantis smukimas yra krašto ūkio nega
lavimo pasekmė. 0 tas negalavimas pasireiškia produk
cijos sumažėjimu, nedarbu padidėjimu ir vis dar nesulai-

verčiasi, kiek jos uždirba ir kaip tvirtos jos yra finan- koma infliacija.
siškai. Ir koks sutapimas: 1929 m. prezidentas Hooveris

Jau kuris laikas buvo jaučiamas atoslūgis pramo
nėje. Automobilių gamyba laipsniškai mažėjo, Tai rodė 
automobilių bendrovių pranešimai. Plieno pramonėje 
buvo pastebėtas mažesnis sulėtėjimas, bet sulėtėjimas 
vis dėlto buvo jaučiamas.

Visa tai veikė biržą. Kėlė savotišką nervingumą. 
Įvairių bendrovių akcijų vertė ėmė kristi. Keliais atve
jais buvo bandoma tą kritimą sulaikyti. Nepavyko. Okai 
bendrovės paskelbė šių metų trijų mėnesių pusėtinai “su
sitraukusius” uždarbius, tai biržoje Įvyko savotiška pa
nika: akcijų vertės kritimas žymiai padidėjo. Kai kurių 
akcijų vertė šiandien yra per pusę mažesnė, negu ji bu
vo prieš metus laiko.

Taip atsitiko New Yorko biržoje. Jos “čiaudėjimas” 
tuoj sukrėtė ir Europos biržas. Vėliausios žinios skelbia, 
kad Londono, Ciuricho, Paryžiaus, Amsterdamo, Milą- 
no ir Frankfurto biržose smarkiai nusmuko akcijų vertė. 
Ryšium su tuo pradėta nagrinėti priežastys, kurios pri
vedė prie akcijų smukimo.

Bendrai imant, birža yra savo rūšies krašto ūkio ba
rometras. Kai krašto ūkis ima šlubuoti, jo produkcija 
pradeda mažėti bei atsiranda kitokių negalavimų, tai ir; 
biržoje pasireiškia nervingumas, Įtampa ir nepasitikėji-1

ramino gyventojus savo pagarsėjusia “už kampo gero
ve”, dabar Nixonas ramina gyventojus, jog su Amerikos 
ekonomija viskas yra tvarkoje. Girdi, _yykdomos prie
monės infliacijai sulaikyti jau pradeda veikti, o po mė
nesio ar kito ir produkcija atsigriebs. Jis rengiasi per te
leviziją ir kalbą pasakyti bei nuraminti gyventojus.

Tuo tarpu ekonomistų (ir tai pačių žymiausių), ban
kininkų ir visokių finansininkų nuomonės labai skiriasi. 
Vieni mano, jog netrukus prasidės posūkis Į gerąją pu
sę, o kiti yra tos nuomonės, jog apie tokf posūki dar per 
anksti kalbėti. Pavyzdžiui, prieš kelias dienas du di
džiausi New Yorko bankai (Chase ir Morgan) paskelbė 
savo rūšies pranašavimus, susijusius su Amerikos eko
nomija. Tie pranašavimai griežčiausiai skiriasi. Chase 
bankas yra tos nuomonės, jog Amerikos ekonomija dar 
per kelis, mėnesius šlubuos ir Įvyks penktasis ekonominis 
atoslūgis po antrojo pasaulinio karo. Morgan banko pra
našavimas yra optimistiškas: trumpoje ateityje reika
lai pagerėsią ir Amerikos ekonomija vėl suklestėsianti.

Kuris tų pranašavimų pasirodys teisingas, paaiškės 
tik ateityje. 0 tuo tarpu New Yorko biržos “čiaudėji
mas” kelia nerimą ne tik Amerikoje, bet ir Europoje, ir 
visame laisvajame pasaulyje.

(paprastai įdomi: per šimtą me
tų sutrauktai pakartoja kultūri
nę ir ekonominę evoliuciją, vy
kusią Ukrainoje per pusantrų 
tūkstančio metų.

Palyginus su tuo, kas buvo 
Europoje, gamtos naikinimo 
technika padarė stebėtiną pažan
gą: dar tik 1815-21 metais bal
tasis žmogus, ginkluotas Šautu
vu ir kilpomis, įsikūrė Kansaso 
paupiais. Tai pirmoji “civiliza- 
viirio“ stadija, pasireiškusi kai
lių prekyba ir beatodairišku be
brų, kiaunių ir kitų vertingų gy
vūnų naikinimu. Paskutinis bui
volas nušaunamas jau 1823 me
tais. Pašlaičių miškai visur iš
kertami. Automatiškai susilau
kiama pakeistas gamtos atsako: 
1844 m. miestas pergyvena pir
mutinį didžiulį potvynį, o 1849 
m. visoje valstybėje siaučia cho
lera. Bebrų netekus, prerijos 
ekologija drastiškai pakinta: iš
džiūsta ' šimtai tūkstančių van
dens dirbtinių rezervuarų, išlai
kiusių paukščių debesis. Nete
kę savo natūralių priešų, skė
riai padaugėja astronomine pro
porcija ir pakartotinai užlieja 
keleto valstybių plotą.

Negailestingai ir neišvengia
mai istorijos raidoje ateina se
kantis etapas: sėsliai išnaikina 
pirmykščius klajoklius, 1863 
metais visa Kansas valstybė jau 
“apvalyta” nuo indėnų... Krei
piamasi tad skubiai Europon 
propagandos brošiūromis, kvie
čiant ūkininkus iš Skandinavi
jos, Rytprūsių, Rusijos ir Čeki
jos, kad sudarytų stiprų žem
dirbių sluoksnį nepaliestoje pre
rijoje. Menpnitų emigrantai iš 
Ukrainos atsiveža kviečių- at
mainą, kuri prisitaiko .ir išbu- 
joja naujame pasaulyje. Darbš
tūs artojai, tarp kurių nemaža 
mūsų Lietuvos ir Rytprūsių jau
nuolių, pabėgusių nuo priespau
dos, sudaro derlingos žemės su
klestėjimo pagrindą.

1900 metais kolonizacija jau 
užbaigta. Prasideda. mėsos ir 
grūdų milžiniška produkcija ir 
krašto industrializacija. Kansas 
miestas išauga Į didžiausią va
karų centrą su 150,000 gyv. Iš 
lūpų Į lūpas kursuoja išdidus 
anekdotas: ■

— Ar matėte Kansas City?
— Taip, mačiau prieš dvi sa

vaites. '
— O tai niekis! Turėtumėt jį 

pamatyti šiandien!
Tolimesnis -krašto vystymasis 

žengia lygiagrečiai su viso pa
saulio ekonomine raida ir todėl 
nebecharaktingas. Tačiau < po 
70 metų miestas vis tebėra skir
tingas nuo “Amerikos” šablono, 
koki sutinkame taip ryškiai, pa
vyzdžiui, Čikagoje. Įspūdingas 
rotušės pastatas, bene gražiau
sias visame kontinente, savo sve
čių salėje iškaltu sakiniu, susu
muoja čiabuvių Įsitikinimą: 
“Miestai tampa dideli ne jų pa-

Garsi italu aktorė Sophia Loren su savo vyru Carlo Ponti ir 2 metu 
sūnum Carlo Jr. Tai viena turtingiausiu Italijos šeimy. Žmona už
dirba pinigus vaidindama filmuose, o vyras planingai juos inves

tuoja žemės ūkyje, įmonėse ir vertybių popieriuose.

statų ir gyventojų gausumu, bet 
jųjų žmonių gerais privalu
mais”. '

Nepartinis komitetas, vado
vaujamas Konrado Manno, iš
planavo 1930 mfetais didingiau
sią urbanizacijos projektą, ku
ris dar iki šiol tebėra neįvykdy
tas. Apie tą projektą galima 
spręsti kad iš to, jog vienas mies
to parkų (Svope) yra 10 mylių 
ilgio ir 6 mylių pločio!

Planuojant visur buvo atsi
žvelgiama ne tik Į didingumą, 
bet ir Į estetikos reikalavfinus. 
Švara ir tvarka pavyzdinga, 
gamtos- aplinka neteršiama, ne- 
žalojama. Teko nustebinti van
dentiekių skyriaus, pareigūną 
tokiu klausimu: “Kodėl pas jus 
vanduo toks skanus?”

Paaiškėjo, jog jo šaltinis (Mi
ssouri upė) prižiūrimas visos 
valstybės, kad ūkininkai ar įmo
nės jo neterštų; fluoridaci j a ne
vartojama, o filtravimo procese 
primaišoma tik minimalus chlo-: 
ro kiekis, tad jo absoliučiai ne
sijaučia.

Tegyvuoja Kansas gyventojų 
išradingumo ir pionierių dvasia: 
dėka jos buvb įsteigtas pirma
sis Amerikos paštas su Vakarais 
“Pony Express”, šimtas raite
lių, keisdami žirgus kas penkias 
valandas, padarydavo pusantro 
tūkstančio mylių. “Paštas ne
turi sustoti-” Bet sekmadienį, 
poilsio dieną, visi raiteliai ir jų 
500 žirgelių ramiai pailsėdavo 
visą parą, nesvarbu kur. jie bū
davo sustoję...

Ir šiandien kansasiečių tar
pe jaučiama skirtinga atmosfe
ra. Nėra to paniūrimo, nekalbu

mo, surūgimo, kuris pasireiškia 
Čikagoj, New Yorke ir kituose 
“skruzdėlynuose”, čia, tik dan
gaus tegaubiamdje prerijoje, 
nuotaika persunkta optimizmu. 
Autobuso keleiviai tuoj pat su
sipažįsta ir užveda gyvą pokal
bį. Gatvėse pilna pėsčių ( !) žmo
nių, kurie irgi sustoję pasikalba, 
lyg bažnytkaimiuose. Etiketas 
reikalauja, važiuojant mašina 
per laukus pasisveikinti su kiek- 

i vienu ūkininku ir praeiviu iš
keliant kepurę ar pamojąnt ran
ka. - ' ■

Kansas Citj\— tai-kuo Ame
rika galėj o tapti, čikago — tai 
kuo jinai tapo...

čikagiečio su maskviečiu
* ’

tarpusavis pasikalbėjimas
Prie alaus bokalo sėai ameri

kietis ir sovietinis žmogus (so- 
vietskij čelovėk). (Pasakoja vie
nas kitam apie savo kraštų pa
togumus.

— Gyvename Chicago j. Turi
ne tris automobilius. Vienu, ma
žuoju aš pats važiuoju į ofisą, 
antru kiek didesniu žmona va
žinėja produktų pirkti, o didžiuo
ju savaitgaliais visa šeima va
žiuojame pas draugus. į svečius. 
0 kaip pas jus, Ivane Ivanavi- 
čiau ?

— Visai kitaip. Gyvename 
Maskvoje. Į darbą važiuoju me
tru (požeminiu), žmona pirki
nių važiuoja autobusu, o kai vi
sa šeima lankome draugus, tai 
imame tanką.

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

VLADAS CIVINSKAS

Knyga apie prarastą praeiti
KRITIŠKOS PASTABOS APIE .31. 
MEŠKAUSKIENĖS NESUPRASTUS 

TOLIUS
3

“Vieną žiemos rylą, tik peržengę gim
nazijos slenksti, sužinojom, kad... naktį 
pas visus mūsų visuomenininkų organiza
cijos narius buvo padarytos kratos, visi jie 
areštuoti ir sugrūsti Į žvalgybos daboklę. 
Tą pačią dieną juos perkėlė i Marijampo
lės kalėjimą.

“Sukruto visuomenė, Įsikišo mūsų mo
kytojai, pasipylė protestai, ir to dėka, ne
sant jokios kaltinamosios medžiagos, po 
dviejų savaičių mūsų berniukai ir mergai
tės buvo paleisti.

“Šis areštas mane labai sujaudino, tuo 
labiau, kad buvo areštuota... Laima Ma
tulaitytė. Gal jai ten valgyt neduoda, gal 
ją muša? Juk taip dar neseniai.. . Laimu
tė buvo smarkiai sumušta, ir iki šiol ją 
kankino skausmai viduriuose“. (153 - 154 
psl.).

Ir L t ir t. t
Kaip matome, Meškauskienė nėra atsi

minimų rašytoja. Ji juos kuria. Kokia jos 
atmintis bebūtų gera, kokiais dokumentų 
šaltiniais ji besinaudotų, visos smulkme
nos apie berniukų sutrauktus antakius, niū
rius žvilgsnius, apie tylą ir nutilusį vėją

yra autorės vaizduotės padarinys. Taip pat 
vaizduotės padarinys ir scena kapuose, ap- : 
rašant darbininko J. Janušausko laidotu- i 
ves, lygiai kaip ir susijaudinimas dėl drau
gės Laimutės Matulaitytės galimo nepa- 
maitinimo kalėjime. Bet iš esmės tatai vi
sai nesvarbu, tuo labiau, kad visi atsimi
nimai, kas juos berašytų, daugiau ar ma
žiau yra beletristika. Kur kas Įdomiau, 
kad visos šios scenos yra atkurtos dabar, 
atsiminimus berašant, ir todėl autorės jau
trumą galima vertinti visai kitokioje švie
soje.

Visi šitie marksistai visuomenininkai, 
visi marksistai komunistai, dėl kurių smul
kiu bėtieliu čia mums verkšlena Meškaus
kienė, po keliolikos metų Lietuvoje sukū
rė toki pragarą, tiek tūkstančių brolių ir 
seserų suvertė į masines duobes ar išsiuntė 
į baisųjį Sibirą, kad prieš jų nusikaltimus 
nublunka visi praeities šešėliai, o visi jtj 
jaunystės nemalonumai netinka nei vaikų 
pasakoms.

Toki vaizdai, kaip visuomenės ir mo
kytojų protestai dėl keliolikos moksleivių 
areštų (153 psl.), ar mokytojo drąsa sulai
kyti areštams atvykusią poiiiciją ir neleisti 
jai atlikti pareigų, parodo visišką autorės 
neapdairumą. Kas Lietuvoje šią knygą be- 
skaitytų, netgi ir jaunimas, kuris tik iš pa
sakojimų yra girdėjęs apie anuos gerus 
laikus, negalės atsistebėti tokiomis auksi
nėmis laisvėmis krašte, kur policijos pasi
rodymas sukelia pasipiktinimą, bet ne iš
gąsti, kur visuomenė ir mokytojai nebijo

užtarti areštuojamus mokinius, kur moky
tojas išdrisa pasakyti atvykusiai areštams 
policijai pamokinantį pamokslą ir sugrą- i 
žinti nuo gimnazijos durų. Socialistinėje ■ 
darbininkų ir valstiečių tėvynėje toki da
lykai yra negirdėti, ir jei pasakų bobutė 
būtu ne sena komunistė Meškauskienė, ka- 
žm ar šia pasaka kas ten patikėtų.

Nes šioje socialistinėje tėvynėje žmo
nės atsargūs ir “moka gerbti ir mylėti” sa
vo miliciją ir saugumą. Dar taip neseniai 
žmona nedrįsdavo pasiteirauti milicijoje, 
jei vyras dingdavo-pakeliui iš tarnybos, o 
jei kokiu stebuklu patirdavo, kad jis po 
tardymų rainiai pasimiręs, nebuvo drąsos 
net paklausti, po kuria velėna jis pakištas. 
Taip, gera, kai apie nepriklausomybės 
laikus pasakoja sena komunistė Meškaus
kienė. Lengviau patikėti.

4.

Arba vėl — Marijampolės Realinė gim
nazija.

Mikalina Meškauskienė apie šią nuosta
bią, bet lik taip trumpai gyvavusią mokslo 
Įstaigą pasakoja su Beslepiamu pasigėrė
jimu ir susižavėjimu. Ji prisimena šioje 
gimnazijoje praleistus kelerius metus, 
santykius su mokytojais, kunigais ir drau
gais moksleiviais, o taip pat jaunimo or
ganizacijų veiklą, susirinkimus, diskusi
jas visais pasaulėžiūriniais klausimais, 
konfrontacijas su kitų mokslo įstaigų atei
tininkais, susidūrimus su policija, saugu
mu, ir 1.1. Pasakoja vaizdžiai, įdomiai ir,

išskyrus kelias smulkmenas, teisingai. Bet 
ir čia jai pritrūksta gero bolševikinio pro- Į

i pagandisto apdairumo. Bepasakodama 
i apie gimnazijos mokytojų ir mokinių san- .

tykius su ano meto valdžia ir policija ir-be
aiškindama gimnazijos uždarymo priežas
tis, ji ir neapsižiūrėjo, jog iš tikrųjų šios 
knygos puslapiuose sudoroti ne ano meto 
ponai, bet šiandieninė komunistų valdžia, 
kuri ir dabar dar tokiuose giliuose vidur
amžiuose, jog iki ano meto krikdemų, to
lerancijos ir pakantrumo jai tebėra neį
manomai toli.

Marijampolės Realinė gimnazija buvo 
savotiškas unikumas ano meto gyvenimo 
sąlygose.

Pasibaigus pirmajam pasauliniam ka
rui, 1919 m. grupė marijampoliečių, inteli
gentų, jų tarpe adv. Andrius Bulota ir 
Jonas Valaitis, Albinas Iešmantą, siek
dami atsverti krikščionių demokratų, ar
ba tikriau— kunigų, kaip tuomet buvo 
mėgiama sakyti — Įtaką Marijampolės 
mokyklose, Įsteigė privačią gimnaziją, 
pavadintą Realinės gimnazijos vardu, ir 
Įkurdino, dideliuose žydo Bialoblockio na
muose Kauno gatvėje, kuri visais atžvil
giais buvo priešingybė kitoje gatvės pusėje 
veikusiai katalikiškai “žiburio” ginmnazi- 
jai, vėliau suvalstybintai ir pavadintai 
Valstybinės Rygiškių Jono Gimnazijos 
vardu.

Abi gimnazijos veikė pagal švietimo 
Ministerijos programą, tik nuotaikos buvo 
skirtingos, “žiburio” gimnaziją kontro

liavo ir tvarkė kunigai, turėję didelę Įtaką 
! ir vėlesnėje Rygiškių Jono Gimnazijoje, 
mokiniai buvo mokomi ir auklėjami reli
ginėje dvasioje, pamokos buvo pradeda
mos ir baigiamos maldomis. Pamaldų 
lankymas bažnyčioje privalomas.

Realinėje gimnazijoje buvo liberališ- 
kesnės nuotaikos. Čia buvo visai nesvarbu, 
ar busimasis inteligentas bus ar nebus ge
ras katalikas, kur kas svarbiau, kad jis 
būtų geras, šviesus ir pasaulėžiūriškai ap
sisprendęs žmogus. Visi mokytojai buvo 
rimti, išsimokslinę ir gerai pasiruošę savo 
specialybei, mokėję Į savo auklėtinius žiū
rėti, kaip į jaunesniuosius draugus, ir ma
žiau kreipią dėmesio į išorinę discipliną. 
Mokytojų tarybos posėdžiuose dalyvauda
vo ir mokinių atstovai. Gimnazija turėjo 
savo teatrą, buvo organizuojamos paskai
tos ir diskusijos įvairiais klausimais, ku
riose neretai įvykdavo aštrių susikirtimų 
su ateitininkų atstovais iš kaimyninės Val
stybinės Rygiškių Jono gimnazijos ar mo
kytojų seminarijos.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti

- “NAUJIENAS* 
Jos visad rašo
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Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS -
823 W. 34 Place

TeLs FRohtier 6-1882

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629
Telef.: PRospect 6-5084

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

P. ŠILEIKIS, 0, P.
ORTHOPEDAS-PROTEŽJSTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

Leidimai ~ Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. $ E R Ė N AS 
2047 W. 67fh PL WAtbrook 5-8063

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 

. IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd‘STREET 
Ofiso tetofu PRospect 84229 
Redd, telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
ano 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Rez. tel 239-4683

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

T«lef.: PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietą 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

" The New World balandžio 24 
d. nr. turi įdomų NC News Ser
vice straipsnį apie įvairių reli
gijų šių dienų Kinijoje mokėji
mą gyventi ir sugyventi:

Religijos raudonojoje Kinijo
je yra toleruojamos, tačiau ne 
su visomis jomis elgiamasi vie
nodai.

Labai aiškus skirtumas daro
mas tarp vietinių religijų — 
Konfucionizmo, Taoizmo ir Bu
dizmo __ ir tarp tariamų impor
tuotųjų — Islamo ir Katalikiz- 
mo.
Komunistinės Kinijos lyderiai, 
kuriems jų šeimų gyvenime yra 
įskiepytas Konfucionizmas, Ta- 
oizmas ar Budizmas, aišku, prieš 
jas reaguoja kitaip negu prieš 
krikščionybę.

Ryškiausias pavyzdys yra fak
tas, su kokiu rūpestingumu Pe
kino valdžia stengiasi atstatyti 
visoje-Kinijoje šventoves ir pa
godas.'

Tos trys religijos — Budiz
mas, Taoizmas ir Konfucioniz-

nijos istorijai ir filosofijai, nors 
pavadinimas “religija” šiuo at
veju nelabai derinasi.

Konfucionizmas (Kong Fu-zi,
DR. EDMUND E. OARA . Vakaruose praminto Konfuci- 

27U9 w. -5ist STREET i jum, filosofija) tik devyniolik- 
T«L: GR 6-2400 į

ZoL pagal susitarimą: Pirm., ketv.i
._»a d, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - BSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

Valandos" pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-OUU1.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

DR. A. MACIŪNAS
CH I R UR GAS 
Priima tik susitarus. >

■

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

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

Ofiso tel.: HE 4-J818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: P R 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24'54 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8»> o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

AM-FM RADIJŲ į
KAINOS PRASIDEDA NUO

$1500 j
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 į
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! '

X. ........................ ....... ---------- :------------------------------ --  .--------j

■■■- ’ ■ - ■.' - j -

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

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

Ofisas 2750 West 7Ut St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

tame šimtmetyje buvo klaidin
gai pavadinta religija. Faktiškai 
tai yra moralų kodas ir politinis 
idealas apšviestai ai klasei.

Nors pagrinde agnostiškas ir 
racionalus, Konfucionizmas ta
čiau turi visus religinius atri
butus ir daug prisideda prie sin
tezės, kurią galima pavadinti 
“populiaria religija”.

Konfucionizmas visiškai nėra 
priešingas nei Budizmui, nei Ta- 
oizmui. Kas liečia Budizmą ir 
Taoizmą, per ilgus šimtmečius 
tarp jų vestoji koya rezultate pa
darė tai, kad iš jų išsivystė po
puliari religija, kuri iš abiejų 
daug ko skolinosi, bet išliko nė 
nuo vienos nepriklausoma.

Kiniečių religinis gyvenimas 
yra daug kuo skirtingas nuo Va
karų. Kai Budizmas, pradžioje 
krikščioniškos eros iš Indijos 
pasiekęs Kiniją, čia prasiplati
no, ji nepadarė tokių pasekmių, 
kokias padarė Krikščionybės at
siradimas Vakaruose. Jis visiš
kai nepaveikė kinų civilizacijos 
pagrindinių charakteristikų, bet 
vis dėlto vaisingai prisidėjo prie 
jos mintijimo.

Kinija mažai tejautė kovų 
tarp dvasinės ir laikinosios (pa- 
saulėtinės) jėgų. Kiniečiams vi
suomenės santvarka yra mora
linė santvarka, kuri yra propa
guojama iš centro (imperatorius, 
Dangaus Sūnus, buvo visų žmo
nių reikalų ir socialinės santvar
kos tvarkytojas) viki mažiausių 
socialinių bendruomenių.

Bet kas bet kada bandė kėsin
tis prieš arba atakuoti valstybės 
moralinę santvarką, buvo ne
gailestingai sutriuškinamas. Bet 
kurie sutiko būti integruotf'į tą 
santvarką, visi buvo toleruojami. 
Dėlto buvo galima matyti Ki
nijos valdininkus lankant Kon- 
f ucionų ritualą, o privačiai prak
tikuojant Taoizmą.

Taoizmo religija tebėra labai 
veikli žmonių tarpe. Minios žmo
nių plūsta lankyti Taoistų šven
tąjį Houa-shan. kalną, o labiau
siai Siano Aštuonių Nemirtingų
jų šventovę. Didžiulis-dubenis 
aukoms mesti či4 su kaupu pri
pildomas banknotais.

Konfucionizmas nors tikrai 
religija nevadinamas, tačiau jo 
šventovės taip pat apsčiai lan
komos. Begalinės minios lankosi 
Ou Fu vietovėje, per 9 mylias 

iilnuo Shantungo, kur Konfucijus 
gimė, šio Kinų civilizacijos cen
tro saugotojais iš gentkartės į 
gentkartę buvo Konfucijaus gi
minės palikuonys.

Budizmas yra importuota re
ligija, tačiau tiek asimiliavosi ir 
yra svarbi šiandien nemažiau 
kaip senovėje. Nepaisant, kad 
budistai suvaidino žymų vaid
menį čiangkaišeko valdžiai nu
versti ir turi aukštų pareigų net 
dabartinėje valdžioje, tačiau jie 
turėjo sunkumų iš valdžią pa
ėmusių komunistų pusės, šian
dien Budizmas Kinijoje pergy
vena' savo atgimimą. Jiems su
teikta tikėjimo ir religinio auk
lėjimo laisvė, taip pat teisė turė
ti monastinę (vienuolynų) nuo
savybę, su sąlyga, kad savo že
mę turi apdirbti patys vienuo
liai, o ne per padienius samdi
nius.

Nors yra pasiekta tam tikra 
koegzistencija tarp tradicinių 
Kinijos religijų ir valstybės, ta
čiau ta koegzistencija ne visuo
met yra taikinga ir atrodo grei
čiau esanti tik laikina. J. Pr.

si Visus piPi’U
žmoyOL Knsin 
krito prie žemės ir banditai 
Boydą nušovę išėjo.

EUROPA PRIEŠ 25,000 METŲ 

\ Sovietų archeologai, bekasi- 
nėdami Vladimiro priemiesčiuo
se prie Sungiro upelio (apie 200 
kilometrų atstu nuo Maskvos) 
rado sensacingą archeologinę 
retenybę, būtent keturių metrų 
gilumoje atkasė kapą, kur bu
vo palaidoti du vaikai apie 8-9 
ir 12-13 metų amžiaus. Nusta
tyta, kad kapas yra 25,000 me
tų senumo. Visas kapas buvo 
gausiai užpiltas raudona ochra 
ir vaikų griaučiai bei dalys jų 
apdarų ir papuošalų puikiai išsi
laikę.

Papuošalų rasta iš mamuto 
(anais laikais šiaurėje gyvenu
sių didžiulių dramblių)' kaulo. 
Kol kąs nustatyta tiek, kad žmo
nės Europoje prieš 25,000 metų 
rengėsi panašiai, kaip šiandien 
rengiasi eskimai Arktikoje.

ut’isim šį, am'iaus, apklausinėjimą. Tam 
išsigando tikslui išsiuntinėjama 21 mili

jonai klausimų lakštų. Besiruo
šiant Federalinės Respublikos 
vyskupų sinodui norima patirti 
visų katalikų nuomonė svarbiau
siais bažnyčios klausimais.

Vokietijos vyskupų konferen
cijos pirmininkas ir sinodo pre
zidentas kardinolas Julius Doepf- 
ner balandžio 20 dieną Bonoj pa
reiškė spaudai, kad tuomi ple
biscitu nemanoma paveikti bū
simus sinodo ar jo komisijų 
sprendimus, tačiau svarbu sino
dui esą žinoti, kaip į svarbiau
sius sinodo uždavinius žiūri pla
čiausi katalikų sluoksniai.

Apklausinėjimo lakštuose pa
liečiamos ir tokios temos, kaip 
celibatas, miršrios vedybos ir 
bažnyčios mokesčiai

VOKIETIJOJ APKLAUSIAMI
21 MILIJONAS KATALIKŲ
BONA (dpa). — Kataliku baž

nyčia Vokietijoje pirmą kartą 
savo istorijoje pradeda visą ka- 
dalikų, vyresnių kaip 16 metų

— Krakiškiu Draugiško Klubo su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 
3 d., Club Maplewood svetainėje, 4256 
So. Maplewood Ave. 2 vai. po pietų. 
Nariai prašomi susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast

— Eržvilko Draugiškas Klubas ren
gia linksmą šokių vakarą šeštadienį, 
gegužes 2 dieną Vengeliauskįenės 
svetainėje, 4500 So. Talman Avė. šo
kiams gros Antano Valiūno orkestras. 
Bus Įvairių gėrimų ir užkandžių ir 
gražių dovanų. Pradžia 7 jval. vak. 
Kviečia visus svečius atsilankyti.

Valdyba ir Komisija

— Lietuvių Moterų Draugijos "Ap
švietus" pirmas pavasarinis piknikas 
įvyks sekmadienį, gegužės 3 d., Bruz- 
gulienės sode, 8274 So. Kean Avenue, 
Willow Springs, Hl. Pradžia 12 vai. 
dieną. Visuomenė kviečiama atsilan- 
kuti į šį pirmą pavasarinį parengimą, 
kur galėsite gražiai praleisti dienelę 
tyrame ore. šeimininkės pagamins 
skanų valgių, bus gardžių gėrimų. At
silankiusieji paremsite Apšvietos 
draugiją, nes pelnas bus labdarybės.' 
reikalams. Taip pat bus ir .gera mu
zika, galėsite pasišokti. Kviečia

Komisija ir Valdyba

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

mate

Every 
litter bit

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

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

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1221

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpabSe 7-8600 REpubEc 7-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DA1MID

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
. C H I R U R G A S
2454 WEST 71 st STREET

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid.telef.: Glbson 8-6195

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

— 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.

A. Kaiys, rašt.

— Chicagos Lietuviy "Kęstučio" Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, gegužės mėn. 
3 dieną, 1 vai. p. p., Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Valdyba

— Lietuviu Moterų Piliečiu Lygos 
susirinkimas įvyksta sekmadienį, ge
gužės 3 d. Lietuvių Auditorijos ma
žojoj salėj, 1 vai. p. p. punktualiai 
Po susirinkimo bus pietus — pager
bimas visų motinų. Kiekviena narė 
močiutė gaus mažą dovanėlę veltui. 
Nares prašome dalyvauti.

E. McNamee, nut. rašt.

ALFONSAS SKROBUTĖNAS
Gyv. 10514 So. State St.

Mirė 1970 m. balandžio mėn. 
29 dieną, 10 vai. vakaro, sulau
kęs 74 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Švenčionių aps., Dva- 
siūnų par., Radiškės km.

Amerikoj išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Uršu

lė (Motėjūnaitė), du sūnūs — 
Albert, marti Shirley ir Edward, 
4 anūkai — Deborah, Linda, 
John ir Lisa. brolienė Mary Se- 
kanas su šeima, giminaičiar — 
Bruno Papsės, Walter, Bouzis, 
Evelyn Sempele, Julius Kuduo- 
ba, Nelly Skop. Virginia Domark, 
Anthony Phillips ir visų jų šei
mos bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Anta
nas, brolienė Marijona ir jų šei
mos bei kiti giminės.

Priklausė Kęstučio Pašalpos 
Klubui.

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyčioje. 10821 So. Michigan 
Avenue.
a šeštadieni, gegužės 2 dieną 
Šarvai, ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Visų šventųjų parapi
jos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių 
šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Alfonso Skrobutėno 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, giminės.

laidotuvių Direktoriai Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAClfAWICZ)
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PLEASE!
Only you can
PREVENT
FORESTFIRES

Sapnas išsipildė...
John Boyd ir jo žmona ilgai 

svajojo — sapnavo Įsigyti rau
doną kadilaką ir pagaliau, 
susitaupę atsargos, praeitą pir-s 
madienį nuvažiavo pas Cadil
lac agentą ir savo 1967 metų 
chevroletą iškeitė i skaisčiai 
raudoną 1968 metų kadilaką. 
Betrūko nuo senojo chevrole- 
to perkelti kadilakui miesto 
“stikerį”. Boyd nuvažiavo iki 
artimiausios pinigų keitimo 
kontoros ir vos pradėjo pildyti 
stikeriui reikalingą blanką, kai 
įėję du negrai atstatę prieš 
Boydą revolverį suriko kasi
ninkei, esą jei tuojau neatiduo-

i PETRONELLE LUCAS
Tervenaitė

CryVe 3555 W. Hirsh St.
Mirė 1970 m. balandžio 29 d., 6 vai. vakaro, sulaukusi senatvės, 

f Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps., Gaurės par., Kiukiškių km.
i Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Emma ir Jo-Ann Accardi, žen- 
i tas Frank. 3 anūkai — Charles, Rodger ir Vicki-Jean Accardi bei kiti 
■ giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Anton ir motina mirusios dukters 
E Anne ir sūnų — Anthony, Jr. ir Edward.

Priklausė šv. Pranciškaus 3-jam ordinui ir šv. Sakramento drau- 
| gijai.

Kūnas pašarvotas Edward Anderson koplyčioje, 3234 W. North 
B Avenue.
g Vietoje gėlių pageidaujama aukoti šv. Mišioms.

šeštadienį, gegužės 2 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
g į Maternity VVM bažnyčią, 3647 W. North Ave., o po gedulingų pa- 
£ maldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petronelle Lucas giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
E džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 
g navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

- -i-rijr- -.iru- - -___,._-

GARDEN TYPE 
APARTMENT COMPLEX 
Has two positions available for 

į!) RESIDENT ASSISTANT JANITOR 
I .') JANITOR’S HELFER

Apartment available for assistant 
janitor.

PRINCE CHARLES 
APARTMENTS

2415 So. GOEBBERT RD. 
ARLINGTON HEIGHTS, ILL.

Call 437-1926

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimvl

GIRL FRIDAY FOR PR 
PUBLICITY OFFICE

Steadv Work for a Sharp, mature wo
man with patience, ingenuity and 
initiative. Typing and driving skills 
necesary. Good telephone voice and 
pleasant appearance. Pleasant sur-j REAL ESTATE FOR SALE 
roundings. Full time ttn|y North- Nai. .i, žemė — Pardavimui 
brook area company. Call 272-5101.'------------- ----------------------------- -

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

necessary. Loop location.
Full company benefits.

Call 939-1500
Ext. 307

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

Home. Steady work. 
Salary open. 
Call 829-1416

OPERATING
ENGINEER

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

CALL
Mrs. JENKINS 

738-2220

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

7š CHICAGOS I R| 
APYLINKIŲ

_

Tornadas prie Chicanos
Po rekordiniai šiltos dienos, 

trečiadieni naktį balandžio 29 
d Chicagos srityje užėjo smar
ki audra su perkūnija, vėju 
vietomis iki 60 mylių per va
landą, tornadų straubliais ir 
kruša. Tornadai pastebėti piet
vakariuose nuo Auroros ir vir
šum Skokie. Vėlai nakties metu 
oro biuras paskelbęs tornadų 
pavojų visai Chicagos sričiai. 
Vietomis nuo smarkios liūties 
patvino patiltės ir namit rūsiai. 
Deerfield apylinkėje audra 
nuvertė elektros stulpus ir nuo 
kelio nupūtė automobili.

zTemperatūra trečiadieni 
apie 4 vai. popiet buvo pasie
kusi 88 laipsnius. Tokia tem
peratūra bebuvo 1899 metų ba
landžio 29 dieną.

Rasinės mokinių muštynės 
persimetė į užmiesčius
Trečiadienio vakarą Chica- 

gos pietiniuose užmiesčiuose 
Marham ir Harvey policija su
ėmė 56 paauglius, daugiausia

baltuosius po to, kai baltųjų 
būrys, atvykęs į juodųjų rajo
nų, ėmė mėtyti akmenis ir pra
sidėjo muštynės. Daugiau kaip 
200 policininkų buvo pasauk
ta, kol pavyko likviduoti trijų 
šimtų abiejų rasių niokinhi 
“karų”. Dar šeši suimti prie 
Arts Roller Rink, kur astuo
niuose vežimuose pravažiuo
dami baltieji pradėjo mėlyti 
akmenis i juoduosius.

Policija mano, kad mušty
nės buvo “sąskaitų suvedimas” 
po praeitą penktadienį įvyku
sių Thornton aukšt. mokyklos 
mokinių — juodų ir baltų — 
muštynių. w c.

Reporteris privalgę 
alkanųjų valgykloje

Vienas reporteris aprašo, 
kaip jis privalgę nemokamai 
pietų viename iš astuonių mai
tinimo punktų Chicagoje, ku
rie pradėjo veikti nuo šio ba
landžio 22 dienos.

Atėjęs i vieną- “alkanųjų val
gyklą” 1500 N. North Ave., re
porteris buvo pavaišintas 2 
Salisbury steikais su bulvėmis 
ir žirniais, trimis riekėmis 
duonos, raudonu jelly su vai
siu viduje, dviem kartonais pie
no, dviem puodukais kavos ir 
dviem vaniles pudingo deser
tais.

Pietūs buvę tiek pat geri, 
kaip daugelyje restoranų, ko
kiuose reporteriui tekę valgyti. 
Tai buvo antradienis “laisvų 
pietų” laikas visiems kas yra 
alkanas. Buvo papenėta apie.

1,650 asmenų.
“Žinoma, aš keistai jaučiau

si eidamas į vietą, kur taria
mai turėjo eiti tik tikrai netur
tingi ir alkani žmonės, prisi
pažino reporteris. Bet man pa
tarnautoja pasakė “prašom 
sėstis ir mes jums patarnausi
me”. Ji buvo viena iš astuonių 
ir visą laiką šypsojosi.

Vyras su tatuiruota kaire 
ranka, matyt menageris, ma
nęs paklausė, ar noriu dau
giau. Už jo stovėjo moteris su 
žiurstu.

Aš pasijutau truputi nepato
giai ir pašnibždėjau: “Žiūrėk, 
aš gi nesu biednas”. Bet vyras 
su tatuiruota ranka atsakė, kad 
jis pats gyvenęs farmoje ir vi
suomet .norėjęs, valgyti ar bū
damas turtingas ar biednas.

“Jis man atrodo toks sukū- 
dęs”, pasakė menageriui mo
teris su žiurstu. Tuo viskas bai
gėsi.

Area Plant needs

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Chicago j 600,000 alkanų?
Mrs. Willie Barrow, juodžių 

bendruomenės veikėja ir “Duo
nos krepšio” pareigūnė, ap
skundė miesto valdybą, kad 
jos 8500.000 maitinimo progra
ma esanti sutvarkyta taip, kad 
200,000 juodukų mokinių turė
sią be pusryčių būti iki 10 va
landos ryto, be to jie turėsią 
palikti pamokas, eidami val
gyti tokiu laiku, kuriuo švieti
mo taryba Įsako būti klasėse. 
Be to Mrs. Barrow protestavo, 
kad paskirtų 8500.000 neužten
ka nė po dolerį alkanam, kuo
met alkanų žmonių Chicagoje 
esą 600,000.

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

many Company benefits.

Call for appointment

MI 6-1331

JANITORIAL WORK
Live in or go.

Must be able to speak some 
English. References.

521-2333
sivedė.

Commonwealth Edison pre
zidentas Thomas Ayers išdėstė 
kompanijos programą, be kit
ko kad šiais 1970 metais 5 mi
lijonai tonų anglių bus pakeis
ta dujomis (gazu)', kad 4į4 
milijonų tonų anglių bus var
tojama tokių, kuriose mažai 
tėra sieros ir kad yra statomos 
atominės energijos stotys, ku
rios pavaduos anglimis kūre
namus generatorius.

Pusiau dvyliktą vai. kun. 
Dubi su savo palydovais grįžo 
ir pareikalavo atsakymo, bet 
pirmininkui paaiškinus, kad 
dėl sąmyšio bebuvo galima 
nieko aptarti, pasišalino.

Susirinkimui pasibaigus kom 
panijos pareigūnai pranešė 
spaudai, kad 1973 metais pra
sidės mieste didis aptemimas, 
jei nebus pastatytas prie Zion 
miestelio atominis generato
rius, kadangi elektros energi
jos pareikalavimas metai iš 
metų smarkiai didėja.

HOUSEMOTHER
FOR MATERNITY HOME

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

Afternoon, evening and weekend 
hours. Pleasant environment.

Call 829-1446

GENERAL OFFICE
Good typing. Some bookkeeping 

5 day week. Salary open 
Good transportation.

Call 829-1446

5%
Passbooks

5’/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

6%
$5,000 minimum

2 year certificate

5%%
£1,000 minimum

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

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

Aldermana Swinarski 
atrado po blanketu

Key West, Floridoje, paplūdi
mio patrulis John Bennett pra
eita sekmadienio rvta 8:30 vai. 
praeidamas pajūriu už kon
certų orkestrb pastogės paste
bėjo po blanketu “dvi formas” 
ir blanketą nukėlęs rado Chi-

— Savaitgaliais įr sekmadie
niais šachmatininkai jau vėl 
pradėjo žaisti atvirame ore, 
Marquette Parko pietrytinia
me kampe, nors būtų galėję 
pasirinkti daug geresnę ir pa
togesnę vietą pietvakariniame 
kampe prie gėlyno. Prie rožių, 
vieta ramesnė, švaresnė ir ne

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS. — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELU REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050STENOGRAPHER
Typing. Light shorthand. Mature
women acceptable. 3 . girl office.

Good pay.
Bonus every 6 month.

Medium sized modern law office; 
needs young girl with good skills for 
'interesting position. Will train.

Salary open.
CE 6-9895

DVIEM DIENOM savaitėje namų ruo- 
darbai reikalinga moteris, retkar

čiais turės prižiūrėti dvi 6 ir 8 metų 
mergaites. Gaus privatų kambari, 
mausta ir nedideli atlyginimą. Rei
kalingas truouHc anglu kalbos. Tele- 
fonuoti 256-3676 vakarais, o sekma

dieniais nuo 10 vai. ryto.

CLERK TYPIST
Trade Association needs mature girl 
for varied duties. 60 W.P.M. electric. 
Good figure aptitude — figure tyoing. 
Full benefits Michigan Aye.

467-1778 ’
PERSONNEL.

DICTAPHONE OPERATOR 
Immediate opening for dictaphone 
tvpįst to transcribe interesting sales 
letters with Export-Tmnort firm. Loon 

location. 37 hours week, ^ood salary 
& benefits, profit sharing.

MARSHALL INTERNATIONAL 
170 W. WASHINGTON 

726-8746

LBN’S BY EDUCATION
FOR 3 TO 11 AND
11 TO 7 SHIFTS, 

ĄLSO 
NURSES AIDS 

and maintenance help.
CALL 465-7751

New Northside nursing home.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS SU 
BALD AIR ir visais patogumais vien

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

TEL. 925-6015

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-

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

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

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 sazu, garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. $21,800.

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

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

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM
Pardavimai fe Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpublk 7-1941

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

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

z2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

mn mu>

iHiuiner

HOME INSURANCE

State Farm Fire and Casualty Comoany

Federating ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašg paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

PERKAME, PARDUODAME, MAI- 
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Panimname paskola, visokeriopu sp- 
drauda, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRbspect 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 kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybes prašy
mai, income tax ir Įvairus kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
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, BI. 60608. — TeL 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
.A .■■V.igiMM .J- MII ...A1! WIJ Į in IĮ1L ,.Į**nim H~ĮIJILLĮ!! Į. _J_1!....................  ■!■ !«■ 1 -.UI  -J-U—--- - . .
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

I / ...-.............................................
£ i . i ■■ iwih-w-w I. I'-ir n-.L. i.—..ima n 11  am I   w." ' . - ■;

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ B ALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti —- $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NA U J I E N O S,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

.................. -i i. i.ini. . į f

cagos dvylikto wardo alder- 
maną Donald Swinarski, 35 
metų amžiaus ir Mrs. Sally Mo
ore, 41 metu amžiaus. Abudu 
apkaltinti “neleistinu lytinių 
santykių turėjimu” ir paleisti 
už 8250 užstatą. Teismas bus 
Key West gegužės .8 dieną. Aid. 
Swinarski yra trijų vaikų tė
vas. Mrs. Moore esanti iš Mi
ami miesto.

Triukšmingas Edison 
Commonwealth posėdis
Pirmadienį Prudential name 

įvyko Commonwealth Edison 
kompanijos šėrininkų susirin
kimas. dalvvavo 1,050 asmenų. 
Susirinkimui vos prasidėjus į 
salę įmaršavo kunigas Ber
nard Dubi būriu kovotojų 
prieš aplinkos teršimą vedinas 
ir gavęs žodi iškėlė 6 reikalavi
mus, jų tarpe kad kompanija 
sustabdytų atominės energijos 
stoties statybą prie Zion mies
telio, Michigan paežerėje. Rei
kalavimas buvo ultimatumo 
formos—: atsakymą duoti iki 
illA. M. Susirinkimo pirmi- 
ninkui prižadėjus atsakymą 
duoti, kun. Dubi savo būrį iš-'

toks didelis judėjimas, mažiau 
žmonių. šachmatininkas

— Liudas Sagys, ilgametis Cle- 
velando “Grandinėlės” mokyto
jas. atsiuntė Naujienoms pa
reiškimą ir prašo jį paskelbti. 
Naujienos Įdėjo PLB vykdomo
jo vicepirmininko Dr. Antano 
Butkaus pareiškimą, įdėjo vice- 
pirmi ni nko visuomeniniams
reikalams Dr, Henriko Brazai
čio pareiškimą, įdės ir šokui 
mokytojo Liudo Sagio atsiųstą 
pareiškimą.

♦ Wisconsin bells, ant upės 
kranto, dabar išnuomojamas 
namas, žuvautojams ir vasa
rotojams ideali vieta. 75 dol. 
savaitei. Visi modernūs įrengi
mai. Tek 312 — 426-6081.

(Pr)

* Čikagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubas kviečia visus į 
tradicini STINTŲ BALIŲ gegu
žės 2 d., 8 vai. vakaro, Mar
quette salėje, 6908 So. Western 
Avenue. ,Gros Ramonio orkest
ras. Įėjimas ir vakarienė — 
$3.00. Rezervacijos telefonu 
PR 6-8688. (Pr).

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
angliškame rūsyje, Marouette Parke, 

suaugusiems. Tel. 778-3959. į
SIUNTINIAI l LIETUVĄ

IR KITUS KRAŠTUS

SKLYPAS dviems butams nastatyti 
gražioje Marauette Parko vietoje.

Skambinti 737-6440 
nuo 6 iki 9 vak.
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FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba tr Remontas

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visom progom

3237 WEST 43rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

31

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
są rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

A ABAJLL roofing 
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 “tuekpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA l-€047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE*, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




