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— Kaip vakarų kraštuose, kur daug senesnės kartos žmo- 
nių išreiškia savo nusivylimą priaugančia karta, taip,ir komunisti
niuose kraštuose paskutiniu metu jaučiamas didelis “tarpeklis” tarp 
senimo ir jaunimo. Jei laisvuose kraštuose jaunimas gali savo 
energiją išlieti įvairiose demonstracijose, protestų žygiuose, tai 
Rytų Europoje jaunieji tokių progų neturi. Valdžios laikraščiai 
vis daugiau išlieja savo rūpestį dėl jaunimo trūkumų. Griežtina
mi įstatymai, didinama jaunimo organizacijų priežiūra ir plečia
mos ideologinio auklėjimo pastangos, tačiau tas duoda mažai 
vaisių.

Rumunijoje neseniai paskelb
tas specialus griežtas įstatymas 
kovoti prieš jaunimo palaidumą, 
disciplinos stoką, vandalizmą, al
koholizmą ir hipių ideologiją. 
Nustatytos bausmės už mažiau
sius prasižengimus.

Vengrijoje padidėjo jaunimo 
nusikaltimai, Budapešte buvo iš
ardyta 200 jaunimo gaujų. Net 
36 nuošimčiai visų plėšimų ir 
vagysčių papildoma jaunų žmo
nių. Apie 11 nuošimčių visų nu
sikaltimų priskiriama jaunuo
liams. Pabėgančių iš Vengrijos 
j Austriją tarpe yrą daug jau
nuolių. Partijos centro centro 
komitetas paskelbė, kad Veng
rijos jauniems žmonėms trūksta

’ idealizmo, jie per daug reikalau
ja iš savo tėvų, patys yra abe
jingi idėjoms, patriotizmui, in
ternacionalizmui. f; ■

Bulgarijoje jau trys metai 
vyksta kova už jaunimo “sveiką,
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IETUS TRUKDO ŠARVUOČIAMS
Rasti nemaži ginklu, maisto, vaistu kiekiai

SAIGONAS. — Amerikos tankų ir šarvuočių daliniai žengia 
tolyn į komunistų valdytas Kambodijos dalis. Staiga prasidėjęs 
lietus žygiui trukdo, nes šarvuoėiams reikalingi kieti keliai. Lėk
tuvai daužė Kambodijos Momot miestelį, nes iš ten buvo apšau
dytas vienas amerikiečių helikopteris. Karinė vadovybė pasiuntė 
į mūšį dar 800 vyrų. Oro kavalerijos daliniai rado komunistų 
sandėlius, kuriuose rasta 5,000 naujų automatinių šautuvų, 750 
gaionų gazolino, 121,000 svarų ryžių, 2v sunkvežimiai, 200 dviračių 
padangų, 150 sunkvežimių padangų, 450 galonų valgomos alyvos. 
Kitame sandėlyje rastas nemažas kiekis vaistų, penecilino, opera- 
vimo instrumentų ir tvarstymo
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SAIGONAS. — Praėjusį sa
vaitgalį komunistai P. Vietna
me apšaudė iš minosvaidžių ir 
patrankų 77 amerikiečių ir viet
namiečių taikinius ir šešiose vie
tose puolė pėstininkų jėgomis. 
Buvo numušti 6 Amerikos lėktu
vai.

'MIAMI. — Iš Kubos saugiai 
sugrįžo Britų Vakarų Indijos 
lėktuvas su 68 asmenimis. Du pi
ratai Įsakė važiuoti į Kubą, o 
lėktuvui nusileidus Havanoje, 
įsakė pasiimti gazolino ir skris
ti Į Afriką. Tačiau iš Kubos taip 
lengvai išskristi nepavyko. Ka
reiviai apsupo lėktuvą ir lėktu
vo pagrobėjus išsivedė.

DACHAU.—Apie 4,000 žmo
nių dalyvavo minėjime, kur bu
vo prisiminta balandžio 29 d.,

HAWAII ELECTION 70HU’

♦ Kento universitete, Ohio 
studentai kelia riaušes. Tautinė 
Gvardija buvo priversta šaudy, 
ti, nes ašarinių dujų neužteko. 
Yra užmuštų ir 13 sužeistų. Mies
te ir universitete padaryta daug 
nuostolių.

•* Maskvoje premjeras Kosy
ginas pareiškė spaudos konfe
rencijoje, kad pasaulis turi su
stabdyti Amerikos agresiją In
dokinijoje. Nauja konferencija 
šiuo metu neįmanoma, V,

♦ šiaurės Vietnamo delegaci
jos Paryžiaus taikos derybose 
vadas pareiškė, kad Amerika su-Šiame žemėlapyje parodytos valstijos, kuriose šiais metais bus renkamas gubernatorius (brūkšneliais), kur renkama _________________________ _______

senatorius (juodai) ir valstijos, kur bus renkami gubernatorius ir senatorius (pilkai), šiandien Alabamoįe 
miniai rinkimai kandidatui į gubernatoriaus vietą nustatyti. Ohio valstijoje dėt senatoriaus vietos varžosi du t SuSltarinia, pa.a<^} ui priCa 

respublikonai: gubernatorius James Rhodes ir atstovas Robert Taft Jr*

ideologinį, .partint-^ąūklėji'm^ kada prieš 25 metus sąjunginin
kų kariuomenė išvadavo DachauBulgarų partija kaltiną “vaka

rų Įtaką” dėl savo jaumaip 
sveikumo”.

Pačioje Sovietų Sąjungoje 
partijos vadai kaltina jaunimą 
nesirūpinimu “aukštesniais ide-. 
alais” ir pasitenkinimu tik asme
ninėm užgaidom ir jų tenkinimu. 
Ukrainos komsomolcų suvažiavi
me Piotr šelest irgi kaltino “bur
žuazinę propagandą” dėl Ukrai
nos jaunimo nenoro daugiau 
dirbti visuomenės labui.

Komunistinės vyriausybės di
deli dėmesį kreipia Į studentų 
politinį auklėjimą. Partijos va
dai žino, kad visuose sukilimuo
se prieš partiją ir jos režimą: 
Lenkijoje — 1956, Vengrijoje 
.1956 metais ir Čekoslovakijoje 
— 1968 pirmose linijose prieš 
diktatūrą ėjo jaunimas, studen
tai. Ir šiandien naujoje ’’Lenino 
jaunimo” organizacijoje Čekos
lovakijoje narių tepavyko su
rinkti 11,000.

SYDNĖJUS. — Britanijos ka
ralienė su šeima baigė savo pen- 

%kių savaičių vizitą Australijoje. 
Paskutinis Gallupo apklausinėji
mas, rado,, kad tik 25% australų 
norėtų respublikos. Kiti.nori lik
ti karalienės valdžioje. Prieš šį 
vizitą respublikos šalininkų bu
vo 40 nuošimčiu.

Va ORGANIZUOJAMI PROTESTAI

WASHINGTONAS. — Prezidento Nixoho nutarimas pulti 
Kambodijoje įsitvirtinusius šiaurės Vietnamo ir Viet Gongo ko
munistų dalinius vėl davė naują inerciją protestų prieš Vietnamo 
karą organizatoriams. Protestai ir žygiai buvo aprimę, kai prezi
dentas ėmė išvežti iš Vietnamo kariuomenę. Dabar jie vėl visu 
smarkumu ruošiami. Vienuolikos rytinių Amerikos universitetų 
ir kolegijų laikraštėlių redaktoriai, suvažiavę New Yorkan, su
sitarė išleisti atsišaukimą, kuriame visų universitetų visoje ša
lyje studentai šaukiami į streiką. Norima uždaryti visus uni
versitetus, kąd studentai turėtų laisvas rankas pareikšti opoziciją 
karui.

derybas. Komunistai nenu
trauks derybų, tačiau, jei Ame
rika toliau plės karą Vietname, 
jas teks nutraukti.

Pentagonas paskelbė, kad 
buvo baigta serija lėktuvų puoli
mų šiaurės Vietname. Sunaikin
ta nemažai priešo raketų.

*■ Pietų Korėja paskelbė, kad 
komunistų šnipų organizacija, 
susidėjusi iš 24 asmenų, paga
liau visa buvo išgaudyta arba 
sunaikinta.

•o Graikų vyriausybė paleido 
iš kalėjimo neseniai 18 metų nu
baustą žurnalistą ir išsiuntė jį

Petras lėktuvu i Paryžių.
♦ Indijoje minia žmonių plyt-

Nigerija laiko 
didele kariuomene 

c c
. LAGOS. — Nigerija turi ne
mažą kariuomenę, kuri sudaro 
valdžiai daug išlaidų. Kilus ci
viliniam karui su Biafros pro
vincija Nigerijos kariuomenė iš 
8,000- vyrų buvo padidinta iki 
200,000 vyrų. Karui pasibaigus, 
ši kariuomenė nebuvo paleista, 
nes kareiviams nėra darbų. Val
džia bijojo naujų neramumų ir 
todėl paliko kareivius barakuo
se, kur jie neturi ką veikti. Ni
gerijos kariuomenė yra didžiau
sia iš visų juodųjų Afrikos val
stybių.

Kariuomenės išlaikymas kai
nuoja valdžiai virš 150 mil. do
lerių, tačiau visus kareivius pa
leidus į civilinį gyvenimą, val
džios išlaidos dar padidėtų, nes 
dauguma nemoka jokių darbų, 
o bedarbių ir taip jau užterfka.

Kareiviai gauna palyginti ge
ras algas, jie su civiliais nesi
skaito, didžiuojasi savo laimėtu

Paminėjo nacių 
nužudytus žydus

NEW YORKA& ~ Praėjusi 
savaitgalį žydai visame pasau
lyje paminėjo savo žuvusius nuo 
nacių tautiečius. Įvairūs minėji
mai ir religinės apeigos vyko Iz
raelyje, kur ta proga buvo užda
ryti teatrai ir kitos pramogų vie
tos".

New Yorke Hunterio kolegijos 
salėje apeigose dalyvavo 2,500 
žydų. Ant sienos, kabėjo plaka
tas: “Mes niekada nepamirši
me” ! šešios didelės žvakės, kiek
viena skirta vienam milijonui 
žuvusių žydų, stovėjo scenoje. 
Specialus himnas paminėjo Var
šuvos gete žuvusius žydus. Dau
gybė mažesnių žvakių buvo skir
tos atskirų vietovių žuvusiems 
pagerbti. Visur buvo keturiom: 
hebrajų, žydų, lenkų ir rusų kal
bomis parašytas žodis “Atsi
mink!” ’

New Yorko meras Lindsay vie
nai dienai pavadino Times aikštę 
“Varšuvos geto aikšte”.

Atsišaukime studijos univer
sitetuose pavadinamos “antraei
lės svarbos uždaviniu”. Esąs rei
kalingas didelis, lig šiol nematy
tos apimties nepaklusnumas, — 
sako atsišaukimas, išspausdin
tas 11 laikraštėlių vedamojo vie
toje.

Jau išsiskirstęs New Mobe ko
mitetas. vėl susirinko ir šaukia 
šeštadienį Washingtone demons
traciją, kurioje būtų pareika
lauta tuoj išvežti iš Vietnamo vi
są Amerikos kariuomenę. Pre
zidentas kaltinamas pradėjęs vėl 
bombarduoti šiaurės Vietnamą 
ir peržengęs savo konstitucines 
teises pasiųsdamas kareivius į 
Kambodiją. 5
. Washingtone sekmadienį poli
cija suėmė 75 asmenis, kurie de 
monstravo be leidimo netoli Bal
tųjų Rūmų. Tarp suimtų buvo 
jau pagarsėjęs protestų dalyvis 
dr. Benjamin Spock, keli -Mo
ratoriumo komiteto nariai, keli 
kunigai. Policija suimtus paleido 
už 25 dol. užstatą.

Prezidentas, gavęs iš senato 
užsienio reikalų komiteto pa
kvietimą susitikti su komiteto 
nariais, pakvietė visus senato
rius į Baltuosius Rūmus kartu 
su Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komitetu. Senatoriai pasi
juto užgauti. Keturi senatoriai 
pareiškė bandysią sustabdyti ka
rui skirtas lėšas. Kiti siūlo at
šaukti Tonkino įlankos rezoliu-

grupę, šiandien šaukia studentų 
streiką. .

CBS News skubotai padarė 
apklausinėjimą, kurio rezultatai 
parodo, jog; nežiūrint didelio ke
liamo triukšmo, 59 nuošimčiai 
pritaria kariuomenės pasiunti
mui Į Kambodiją ir 32% pasisa
ko prieš. Kiti neturi nuomonės.

— Prancūzijoj. Limoges mies
te balandžio 3 d. buvo atidary
tas septintasis foto meno salo
nas. Eksponuotos ir dvi foto
grafijos iš Lietuvos — A. Stre- 
leckio “Rugby” ir'A. Sutkaus 
“Pionierius”.

Įvertino darbą 
“leninizmui”

V. Mickevičiaus-Kapsuko var
do kasmetinės premijos šiais me
tais paskirtos penkiems žurna
listams. Jie atžymėti, nes uo
liai spaudoje skleidę, straips
niais, komentarais ar foto nuo
traukomis “leninizmo įgyvendi
nimą” Lietuvoje ir aplamai bol
ševikinės okupacijos “laimėji
mus”. Apdovanotieji: 
želvys (“Tarybinio Mokytojo 
red.), B. Bučelis (Vilniaus Eltos galiais apmėtė sovietų konsulą 
korespondentas), Juozas Meš- Bombėjuje Aksenovą, kai jis at- 
kauskas (“Tiesos” koresponden- vyko atidaryti 
tas), č. Juršėnas (televizijos ir į apie Leniną, i 
radijo Komiteto red.) ir L. Rui- vo sužeisti, 
kas (“švyturio” žurnalo foto 
skyriaus redaktorius — vedė- munistu įsibrovė i Amerikos 

j *. w ■ 4.

jas). (E) ; konsulatą, ištepliojo Amerikos
vėliavą raudonais dažais ir pada
rė kitu nuostoliu.

-*• Izraelis netoli Jordano nu- 
Kaip okup. Lietuvos gyvento- j šovė 21 arabų partizaną.

jams buvo kalte kalamos “Le
nino idėjos”, liudija toks pavyz
dys: tik Švenčionių rajone per du 
mėnesius buvo parodyta per 70 
filmu apie Lenina, ar “tarybines

(E)

Turi kantrybės

(E) I pergales”.

dailės parodos
Keturi rusai bu-

♦ Naujoje Zelandijoje 50 ko-

medžiagos.

Iki šiol Kambodijoje žuvo 1,- 
897 šiaurės Vietnamo ir Viet 
Congo kariai, 347 buvo paimti 
nelaisvėn. Sąjungininkų žuvo: 
14 amerikiečių ir 151 vietnamie
tis.

Iš karo zonos virš 1,000 Kam- 
bodijos gyventojų pabėgo j Pie
tų Vietnamą. Korespondentai 
praneša, kad lietus ir pabėgėliai 
yra nemaža kliūtis Amerikos da
liniams. Kambodijoje, kaip ir 
Vietname sunku atskirti priešą 
nuo draugo. Daug komunistų 
kareivių išsislapstė tarp civilių 
gyventojų. Daug kur sudegina
mi nekaltu civiliu namai. ?

Sezoninis lietus, jei prasidės 
anksti, gali pakenkti amerikie
čiams, nes keli coliai lietaus pa
daro iš kelių tik dumblo upes. 
Kambodijoje esą. apie 700 Ame
rikos tankų ir šarvuočių. Jų pro
blemos didėjančios su kiekvienu 
lietaus lašu.

Amerikos lėktuvai iš Vietna
mo įė Kambodiją atgabeno apie 

_gerai ginkluotų kambodie- 
eių, kurių apie du milijonai gy
vena Vietname. Tai samdyti ka
reiviai, kai kurie ištarnavę žalių
jų Barečių vadovybėje daug me
tų. Kambodijos vyriausybė ne
laiko jų svetima kariuomene. 
Manoma, kad šiems kareiviams 
bus skirtas uždavinys ginti sos
tinę nuo komunistų.

Komunistai, bedami nuo puo
lančių amerikiečių, traukiasi į 
vakarus. Kambodijos vyriausy
bė bijo, kad didelės jų jėgos ne
užimtų Phnom Penho, nes tada 
tuoj sugrįžtų Sihanoukas ir Kam- 
bodija taptų komunistine vals
tybe.

Atskirose televizijos progra
mose valstybės sekretorius Ro
gers ir viceprezidentas Agnew 
pareiškė, kad niekas nenori 
Kambodijos okupuoti ar palikti 
ten kariuomenę. Siekiama tik iš
valyti nuo komunistų Vietnamo 
pasienį. Bus bandoma visas ope
racijas užbaigti per 8 savaites.

karu ir tas įneša Nigerijos gyve
nime daug nesusipratimų.

Nigerijos valdžia dar nenuta
rė, ką daryti su buvusios Bia
fros kariais, ypač su karinin
kais, kurie nori gauti Nigerijos 
daliniuose savo anksčiau turėtas 
vietas ir laipsnius.

Daug buvusių Biafros karei- ei ją, priimtą 1964 metais, 
vių sudarė ginkluotas banditų Čikagos universitete kelios 
gaujas, kurios siaučia provinci-. grupės, įskaitant, neseniai sutver 
joje. tą Pažangiosios Darbo partijos

Gegužės 7-tą sueina 25 metai nuo naciy Vokietijos pasidavimo* Tuo 
metu santykiai tarp Amerikos ir Soviety Sąjungos buvo labai iilti. 
Nuotraukoje matomas vyriausias sąjungininku karo jėgy vadas gen. 
Dwight Eisenhoweris su Raudonosios Armijos stabo viršininku gen. 

Ivan Susloporovu.

Okup. Lietuvoje nusiskundžia
ma pagyvėjusią anoniminių, 
šmeižiančių laiškų banga. To
kius laiškus gauna pareigūnai 
ir kt. asmenys. “Tiesoje” (bal. 
8) paskelbta, kad buvęs susek
tas tokių laiškų autorius Albi
nas Telksnys. Jis, 46 m. am
žiaus, buvo baigęs žemės ūkio 
akademiją ir dirbo Kauno bo
tanikos sode. Telksnys teismo 
buvo nubaustas trejiems me
tams laisvės atėmimu “griež
to režimo pataisos darbų kolo
nijoje”. (E)

SAIGONAS. — Pietų Vietna
me gegužės 19 d. bus švenčia
mas Budos gimtadienis. Ta pro
ga norima paskelbti karo paliau
bas. Manoma, kad ir komunis
tai su jomis sutiks, nes tą pačią 
dieną yra ir. mirusio Ho Chi 
Minho gimtadienis.

ST. CROIX. — Laivai išgel
bėjo iš jūros 40 keleivių, nukri
tusių su lėktuvu į jūrą prie Vir
gin salų. Sužeistų buvo 18, 22 
keleiviai yra dingę.

C

Kokie dramos kūriniai pasi
rodys okup. Lietuvos dramos te
atruose, apie tai žinių suteikė 
“kultūros ministerijos” parei
gūnas R. Jakučionis (“Tiesa”, 
bal. 11). Pasirodo, dramaturgu 
virto žurnalistas, gyvenąs New 
Yorke, A. Laurinčiukas. Jis pa
rašė pjesę “Vidutinė moteris”, iš 
lietuvių emigrantų gyvenimo. 
Ji būsianti pastatyta Panevėžio 
teatre. J. Marcinkevičiaus pje
sė “Katedra” numatoma pasta- 
.tyti akademiniame dramos te
atre Vilniuje.

Dar rengiamos teatruose pje
sės: J. Grušo “Pijus buvo pro
tingas, Pijus nebuvo protingas” 
ir V. Palčiauskaitės pjesė vai
kams “Juodanosė prasižioja”.

Dramos kūrinius rašo auto
riai: V. Sirijos Gira, R. Skučai
tė, R. Narečionis, R. Samulevi- 
Čius ir kt. (E)
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| TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo' žinių populiarus perteikimas

 W<AS AWWM'ft'fFS. M. o _ i

GYVENIMO PERMAINA IR SENATVĖ
Apsišvieskime — be vargo pergyvensime gyvenimo permainą.

Mediciniška tiesa
Senovėje moterėlės įkalbėdavo 

moteriškėms netiesą būk su
stojimas mėnesinių-menopause 
(change of life) atneša li
gas ir gyvenimo katastrofą. 
Nesenai Įvykusiame moksliška
me pašnekesyje Chicagos uni
versitete (Lying-In Hospital) 
gyd. prof. Frederick P. Zuspani 
pastebėjo, kad žmogus yra vie-j 
ninteiis žinduolis, gyvenąs dar 
ir po savo nepajėgumo veistis. 
Moterų amžiaus vidurkis nuo
lat ilgėja. 1906 metais balta
odis moters amžiaus vidurkis 
buvo oi metai, juodaodės — 35.1 
Dabar šiame krašte gimusieji 
moteris gali tikėtis gyventi 73.8 
metus, juodaodės — 66. Taigi, 
dabar moteriškės dar daug me
tų gyvena nustojusios mėnesi
nių.

Nevienodai moteriškės žiūri i 
savo gyvenimo permainą

Chicagos universiteto žmogaus 
išsivystymo padalinio vedėjas j 
prof. Bernice Neugarten išstu-Į 
dijavo sveikų, viduramžio su-| 
laukusių moteriškių pažiūrų į; 
menopause. Dauguma moteris-1 
kių tai nelaikė svarbiu Įvykiu.; 
Jos žinojo, kad šiokia tekia pa-j 
galba yra galima gyvenimo per-j 
mainos sukeltiems negerumams.] 
Daugumas moteriškių tvirtino,! 
kad nieko blogo dėl mėnesinių 
sustojimo neatsitiks, jei mote
riškė neieškos bėdų. Dabar mė

nesinių sustojimas nelaikomas 
gyvenimo krize.

Naujas pažiūras į gyvenimo 
permainos laikotarpį įvedė mo
teriškųjų hormonų priėmimas 
(estrogen replacement). Moks
liškai žiūrint, mėnesinėms su
stojus svarbiausias fiziologinis 
įvykis esti sustojimas ovuliaci
jos (kiaušinėlio gaminimosi). 
Kai ovuliacijos sustoja, tada ne- 
sigamina vienos rūšies moteriš
kasis hormonas (progestero
ne) liaunasi gamintis. Tada ir 
antro moteriškojo hormono (es
trogeno) kiekis kūne sumažta. 
Žinoma, kad vidaus sekrecijos 
liaukos įtakoja viena kitą. Vie
nam moteriškam hormonui iš 
kūno pranykus (progesterone), 
kitam sumažėjus (estrogen) — 
reaguoja vidaus sekrecijos liau
kos, ypač gūžio (thyroid), ant- 
inkstinės (adrenal) ir smege
nyse esančioji pituitarinė liau
ka.

Kūno pakaitos gyvenimo 
permainoje

Mėnesinėm sustojus pas mo
teriškę gaunasi vienas ryškus 
negerumas — kaulų suminkštė
jimas (osteoporosis). Toki nege
rumą apturi kas ketvirta mo- 
terškė (25 '/<.) sulaukusi gyveni
mo permainos. Kiti tyrinėtojai 
susekė, kad kraujuje choleste
rolis gausėja hormonui estroge
nui mažtant. Gydytojai pripa-

New Yorke žinia apie nacių Vokietijos pasidavimą prieš 25 metus 
buvo sutikta su tradiciniu popieriaus iš langų mėtymu.

nėtu reikalu medicinoje yra štai I 
kokia. Vitaminas C apsaugo nuo Į 
vėžio pūslę. Kad ir būtų mais-' 
te vėžį iššaukiančių medžiagų! 
— vitaminas C neleidžia j 
vystytis šlapimo pūslėje vėžiui. Į 
Tik reikia gausiai vitamino Čj 

i naudoti. Jo natūralioje formoje. 
j daug yra žaliuose daržovių la-! 
i puošė ir citrininiuose vaisiuose!

Mirties spinduliai 
sunaikino lėktuvų ?

Žurnalas Astronautics and 
Aeronautics praeito balandžio 
laidoje turi sensacingą George 
N. Chatham straipsnį, pava
dintą “ZAP — Energy Wea
pons and Aircraft”, . kur apra
šomas vienas eksperimentas,

! jų sunkose į padarytas “leizerio”. spinduliu
I Jam kraSte. New Orleans mieJ,<1““r.5r* ilf> 5“"
htte, Tulane universitete urolo- i met,
!g«s - šlapimo taku žinovas [«**“*«)«.; Būtent, patodus ; 
Sd. .!. U. Schlesel su bendra-‘1,'k,uv’ s»“dull hk » 

| darbiais aprašė savo atliktus
j bandymus mediciniškoje spau- nas C esąs jose apsaugos mus 
doje (J. Urol. 103:155—59, nuo visų vėžiškų priešų.
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žino, kad moteriško hormono —■ 
estrogeno priėmimas tablečių 
pavidale per tris savaites per mė
nesį (po vieną tabletę per dieną, 
prieš valgi — per 23 dienas — 
po to savaitei pertrauka) pade
da sutvarkyti menopauzės ne
sklandumus. Toks gydymasis 
naudingas esant minkštiems 
kaulams (osteoporozei). Jei mu
ša moteriškę šilima ir ji dėl to 
vargsta — tai suprakaituodama, 
tai atšaldama ir vėl sušildama 
— priseina hormoną estrogeną 
imti 25 ar 26 dienas. Patariama 
imti moteriškąjį hormoną su
maišius su maža dalim vyriško
jo: Primarin .(estrogen) 0.625 
mg. ir Methyl Testosteron (vy
riškasis hormonas) 5 mg. Ta 
hormonų kombinacija vienoj ta
bletėj (ji vadinasi Premarin, 
5-0,625) šio krašto gerų gydy
tojų labai plačiai prirašoma — 
taip gydytoju konferencijose, 
Chicago j e, buy© pranešta.

Neklausykim netiesos apie 
gyvenimo permainą

Daugelis gydytojų mano, kad 
gimdymas yra normalus fizioli- 
ginis vyksmas. Kiti pataria lai
kyti normaliu vyksmu ir mėne
sinių sustojimą. Moteriškės kar
tais nežino kas jas laukia mė
nesinėms sustojus. Vienos tikisi 
nepatogumų ir skausmų. Kitos 
bijosi senatvės apraiškų — jos 
žino, kad negalės daugiau vaikų 
susilaukti. Yra ir tokiu, kurios 
neteisingai mano neturėsiančios 
lytinio patrauklumo.

Yra visai priešingai nusiteiku
sių moteriškių mėnesinių susto
jimui. Vienos tokios džiaugiasi, 
kad daugiau nereikės bijoti susi
laukti nelaukiamo vaiko. Kitos 
esti pasitenkinusios, kad nerei- 

; kės vargintis su mėnesinėmis. 
Trečios tikisi geresnio ir malo
nesnio šeimyninio gyvenimo.
Tikrinti sveikatą turi ir mėnesi

niu neturinti moteris

Periodiškai privalo tikrintis 
savo sveikatą gyvenimo permai
nos sulaukusi kiekviena moteris. 
Gydytojas tiria jos moteriškųjų 
organų celes (Pa'panicolaou test). 
Ūgis ir svoris būtinai turi bū
ti pažymėtas. Jei pastebėta bus 
ūgio sumažėjimas, tai gali būti 
ženklas kaulų suminkštėjimo 
(osteoporosis). Svarbus ir svo
rio sunormavimas, — tai padės 
išvengti pakelto kraujospūdžio 
ir širdies kraujagysuių ligos. Vi
sų svarbiausias darbas gyveni
mo permainos sulaukusiai mo
teriškei — tai pasitarimas su; 
patyrusiu gydytoj um. Gydyto
jas padės moteriškei atpalaiduo
ti įtemptus nervus, jis ją užtik
rins ir priduos pasitikėjimo.

Išvada. Tinkamai renki
mės saulėlydžiui. Maitinkimės 
daržovėmis, baltymais, vaisiais. 
Daug liesos mėsos, sūrio ir varš
kės naudokime. Daug vaisių sul
čių gerkime. Venkime netiku
sio maisto. Dirbkime gerus dar

bus artimo gerovei — tai geriau
sias vaistas nervų susitvarky
mui. Tik jau netinginiaukime 
— tada nereikės jokių trankvi- 
laizerių. Gydytojas visada yra
kiekvienos - moteriškės geriau
sias prietęlis — bent kas me
tai pas jį apsilankykime. Nebijo
kime gydytojo kontrolėje imti 
hormonų— jie mums vėžio ne
sukels.

Pasiskaityti: Medical World 
News, April 10, 1970.
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ATSAKYMU PASINAUDOT!

Elektrinis šokas padeda 
mesti rūkius

Klausimas. Mano vyrui pra
šau, daktare, padėti. Jis viso
kias prieš rūkymą priemones iš
bandė — ir nieko. Dumia toliau 
kaip kaminas po 40 cigarečių per 
parą. Argi uėra jau galimybės 
jam, o taip pat dėl jo/ir man nuo 
tos blogybės atsipalaiduoti? "

Atsakymas. Yra, kurgi nebus. 
Jei jis savo viduje neteko stab
džių Į -biogį, tai priseis jam duo
ti išorinius varžtus. Londone gyd. 
Hamilton Russell naudoja blėk- 

! tros šoką '(electric aversion) 
kaip pajėgų' cigarečių rūkymo 
mažinto ja. Reikia tik svarbiau- 
šio; nusiteikimo mesti rūkius. 
Patirta, kad did.elė dauguma me
ta rūkę, ypač tie, kuriems jokios 
kitos prieš rūkymą priemonės 
nepadėjo. Tai čia, atrodo, tams
tos vyrui laimikiu kvepia. Tik 
jis turi pasirengti kai kuriems 
nesmagumams. Brit. Med. J. 
82-86, 1970 paduoda sekančias 
žinias apie elektros šoku gydy
mą rūkorių. Iš devynių gydy
tų nuo rūkymo, šeši net po me
tų buvo nerūkoriai. -Trys ėmė 
vėl rūkyti. Penki liovėsi toliau 
besigydę. Dm iš paliovusiųjų gy
dytis nesigydė todėl, kad gavo 
depresiją, šeši nustojusieji rū
kyti tapo Įtemptais ir jautriais. 
Daugumoje atsitikimų elektros 
šokas privertė rūkorius suma
žinti cigarečių skaičių iš 21,5 
dienoje Į 1,4 cigarečių per dieną 
po trecio elektros šoko. Dau
guma taip ’oesigydžibsiųjų me
tė rūkę po © bandymo (electric 
aversion). Tarkitės su savo gy
dytoju.

Vitaminas C apsaugo nuo vėžio
Klausimas.1 Prašau mums pa

aiškinti ir baisų mūsų išgąsti 
nuraminti: viename- laikrašty
je paskaitėme, kad daržovės su
kelia vėžį. Kas mums vėžio bi
jantiems daryt tamsta ragi
nai daug vaisių ir'daržovių nau
dot — tai kaip dabar mums elg
tis? Ačiū už atsakymą.

Atsakymas. Dar daugiau dar
žovių ir vaisių — ypač citrini
nių. Ir kaip tiėžmonės saviškius 
mulkina, net baisu. Jie dalį tie
sos paima už visumą, o skai
tytojas už visą tiesą laiko kas 
parašyta, šiandieninė tiesa mi

x970). Bandymai buvo daryti 
su pelėmis. Atsakantis vitami
no C kiekis pelės šlapimo pūslė
je apsaugojo jų šlapimo pūsles 
nuo vėžio susiformavimo ir nuo 
iš antro karto atsiradimo. Tai 
gera naujiena rūkoriams — jų 
kraujuje esti sumažintas vita-

Negerai, kad laikraščiuose 
skelbiamos mediciniškos sensa
cijos, kurios tik klaidina žmo
nes. Ką vienas Besiorientuojan
tis pagadins — net šimtui tei
siųjų bus sunku atitaisyti. Taip 
išėjo su daržovių — vaisių san
tykiavimu su vėžiu.

.tris mftisekus (vienas milisec 
yra viena tūkslantinė sekundės 
dalis), lėktuvas buvęs sunai
kintas. Eksperimentas buvęs 
atliktas Kirllaudo aviacijos ba
zėje, Naujojoj Meksikoj.

Laser (pilnas to spindulio 
vardas angliškai yra “light am
plification from stimulated 

j emission of radiation.” Laser 
i yra nesenas išradimas, kitu 
j vai du vadinamas “mirties spin
duliais”, jais jau atliekama 
daug naudingų darbų, pavyz
džiui, pergręžiamas deiman
tas, išmatuojamos distancijos 
į mėnulį, daromos sėkmingos 
operacijos be skalpelio. Laserio 
spindulys skrenda šviesos grei
čiu, tai yra po 186,300 mylių 
per sekundę.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’'
mino C kiekis, nes nikotinas nai
kina vitaminą C. Jokio nuodin
gumo nepastebėjo minėtas tyri
nėtojas dėl didelių vitamino C 
dozių. Vitaminas C buvo ima
mas per burną. Reikia sudaryti 
gausų vitamino C kiekį šlapime. 
Jis į šlapimą- patenka iš krau
jo. Todėl reikia daug gerti grai- 
frukto sunkos (nesaldintos ir 
be preservatyvų.' Tokią ją gali
ma pirkti stikliniuose buteliuo
se po pusę galiono (Kraft fir
ma gamina).. _

Bandymas su pelėmis buvo se
kančiai atliktas. Į jų šlapimo 
pūsles buvo įdedama vėžį iššau
kianti (karcinogeninė) medžia
ga. Ji vadinasi -3-hydroxyan.- 
thranilic acid (sutrumpintai 
HOA). Pasekmėje tokios me
džiagos veikimo pelių šlapimo 
pūslėse — daugelyje atsitikimų 
— išsivysto vėžys. Į pelių geria- ■ 
mą vandenį pridėjus vitamino

I
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C (L — ascorbate) buvo panai
kintas minėtos karcinogeninės 
medžiagos pajėgumas iššaukti 
vėžį. Todėl visi drąsiai valgyki- i 
me vaisius ir daržoves: vitami-1

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi 
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like a dose: full of eligible bachelors for 
starters.

But that’s the rub.
If you’re ancof those women who doesn’t 

want to get married, at least not right' 
away, you know what we mean.

You want to Eve a Ettie first. You want 
to kick up your heels, see a little of the

Boeds » wife. If fcst, zteSe*, oe

Chicago, Ill. 606081739 So. Halsted Street

J
1

.But, because you’re you, you still want 
security.

Thar’s where UIS. Savings Bonds come 
in. Bonds axe a secure way to save. And 
you don’t have to be making a fortune to 
save them. You can get started with just 
a few ddlars a payday when yoi join the 
Payroll Savings Plan where you work.

And now Bonds pay 5% interest when 
held to maturity of 5 years, 10 months 
(4% the first year; thereafter ,5.20% to 
maturity). That’s the highest rate ever.

Who knows, the money you save might 
just come in handy when you foil in lore 
and marry that guy who hasn’t made his 
first million yet.
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Nesibarti, nesitqsyti tarpusavy 
kariauti už Lietuvos

(Tęsinys)
Tad ir teko kol kas jų atsisa

kyti. Valdybai buvo pastatyta 
ir daugiau klausimų. Kai ku
rie jų buvo, tik žiburinio kal
tės ieškojimo klausimai, čia 
pat tenka pastebėti, kad šio 
pobūdžio klausimus statė ar 
priekaištus reiškė veik vienas 
asmuo, tai St. Ingaunis, kuris 
pats iš šios vaidybos pasitrau
kė pačioje karjdencijos pra
džioje. .. Jis suvažiavime pra
šė balso ir kalbėjo net dvide
šimt kartų... šis asmuo sąmo
ningai ar nesąmoningai iššau
kė žodinę dvikovą tarp dr. K. 
Bobelio ir Br. Nainio c. v. pir
mininko.’ ■ ,

St. Ingaunis pasiūlė suvažia
vimui pareikšti užuojautą c. y. 
pirmininkui Br. Nainiui, kaip 
be reikalo nukentėjusiam dėl 
Tarybos rinkimų ‘taisyklių 
Garbės teisme. Dr. K. Bobelis 
pasisakė už L. B. Garbės teis
mo autoritetą, pareikšdamas, 
Br. Nainys savo elgesiu kerta 
šaką, ant kurios ir pats sėdi! 
Br. Nainys, pasijuto Įžeistas ir, 
atskubėjęs prie mikrofono, 
pasakė, kad Garbės teismas 
panaikino c. v. rinkimų taisyk
les, kuriomis' remiantis buvo 
išrinktos net trys ankstyvesnės 
c. valdybos.

sutartinai 
ir tautos interesus!

davo, pareikšdamas, kad klau
psimas išspręstas. Suvažiavimas 
į greitai atgavo pusiausvyrą ir 
darbingas nuotaikas.

Iškeltas reikalas steigti gar- 
įbės teismą prie apygardų. Ar- 
jgumentai: vietoje viskas aiš
kiau matoma, galima padaryti 
teisingesnis ir greitesnis spren
dimas. Dauguma suvažiavimo 
dalyvių pasisakė už Garbės 
teismo steigimą prie apygardų 
ir reikalą prašė perduoti Tary
bai, kad ši, savo keliu, Garbės 
teismo reikalą įtrauktų į L. fi
nes statutą.

Suvažiavimo rezoliucijas 
perskaitė rez. koms. pirm. J. 
Jasaitis. Jos buvo kiek patai
sytos ir priimtas. Rezoliucijos 
bus paskelbtos spaudoje atski
rai.

Neskaitant vieno kito aštres
nio pasisakymo apygardos 
apylinkių atstovų suvažiavimą 
tenka laikyti darbingu ir visai 
pavykusiu. Tai, be. abejo, di
delė dalis, šio nuopelno tenka 
suvažiavimo pirmininkams, 
kurių buvo trys. Jie visi pasi
keisdami pasigėrėtinai. pirmi
ninkavo: savo rankose tvirtai 
laikė suvažiavimo vadžias. Ne
gatyviai nusiteikusius tuojau 
kreipė į organizacinį reikalą ir 
t. t JJa, ir tenka pripažinti, 
kad daugumos atstovų nuotai
koj ir buvo: atsinaujinti ir vis-. 

Ta- ką atnaujinti Lietuvai!....
L. B. Chicagos apygardos 

suvažiayi-

L. B. Chicagos Apygardos Valdybos nariv oficiali nuotrau 
A. Juškevičius 
dovas, A. Būga 
ir viešu į v reikalu vadovė. Kari

1968—1970 metę kadencijos.
pirmininkas, S. Jonynienė — švietimo reikalu vadovė, Br. Macevičius

■ iždininkas. Stovi: Vald. Sadauskas — jaunimo reikalę vadovas. Ir. Smieliauskienė 
Avižienis — organizaciniu reikaly vadovas, A. Gintneris 

dos — informa:ijos vadovas.

Iš kairės j dešinę sėdi:
- kultūriniu reikalu va

li — vicepirm.
— sekretorius ir spau-

Suvažiavimo nuotaikos jau 
buvo pradėjusios Įkaisti 
čiau pirmininkavęs Z. Molie
jus dialoginį ginčą greit likyi-l apylinkių atstovų

mui pirmininkavo dr. K. Bobe
lis, dr. S. K. Balys ir Z. Molie- 
jus.. Sekretoriavo šie asmenys: 
Viki. Motušis ir M. Pėteraitienė. 
Rezoliucijų komisiją sudarė: 
J. Jasaitis, dr. P. Kisielius ir J. 
švedas.’ Nominacijų komisiją 
sudarė: V. Venclova, Tallat- 
Kelpša ir J. Masionis. Regis
traciją pravedė: poiiia Repšie
nė, Repšys ir'Juknelis.. "

Suvažiavimui pranešimą pa
darė šios apylinkės: Brighton 
Parko J. žadeikis, Cicero — St. 
Ingaunis, East Chicago — Z. 
Moliejus, Grand Rapids — dr. 
S. K. Balys. Marquette parko
— arch. A.- Kerelis, Melrose 
Parko — K. Juknelis, Milwau
kee — L. Dargis, Waukegano
— P. Petroliūnas.

mieji du palikti buvusieji — 
šilas pririnktas pusiau slaptu 
balsavimu.

Naujai valdybai ir kontrolės 
komisijai suvažiavimas, palin
kėjo geriausios, sėkmės ir iš
tvermės!

Chicagos apygardos apylin 
kių atstovų suvažiavimas ii 
valdybos — kontrolės komisi
jos rinkimai Įvyko š. m. balan
džio mėn. 26 d., Jaunimo Cent

ŽUVINTO EŽERAS
Lietuvos gamta iš seno buvo graži ir turtinga

Auo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

Passbook Savings 
Al! accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MI ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 80S3J

PHONE: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Naujai išrinkta L. B. Chicagos 
Valdyba ir Revizijos komisija

Rinkimai Į apygardos valdy
bą pravesti slaptu atstovų bal
savimu. Išrinkti šie asmenys:
J. Jasaitis gavo 58 balsus, 
A. Juškevičius — 55,
K. Radvila —- 53,
A. Būga — 52
J. Vaičiūnas — 51
K. Rožanskas — 50,
K. Januška — 50,
M. Pėtęraitienė — 47- '
Z. žiupsnys — 41,
J. Bertašius — 35.

Pirmieji devyni yra išrinkti i 
valdybą, J. Bertašius liko val
dybos kandidatas. Pasiūlyta ir 
nutarta suteikti teisę valdybai, 
reikalui esant, kooptuoti tal
kininkus, nariais i valdybą.

Kontrolės komisija: V. 
Galvydis, K. Dočkus, šilas. Pir-

Chicago Savings
and Loan Association ^SAFETY

YOUR SAVINGS

INSURED
UP TO 

§20,000. .

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

* .J
0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

5 %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

-

5 %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

1} /4% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

J % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to S P. M.. Tnes. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to S, Sal 9 to 13:30

Žuvinto ežeras randasi Aly- taitės rodo daug šeimos supra t i- 
taus apskr.,- netoli nuo Daukšių mo: pavyzdingą šeimynini gyve 
bažnytkaimio. ' Ežeras yra 10,30 
ha dydžio. Bet nuo jo tęsiasi 
Žuvinto palios (balos, durpy
nai), apaugę neūžaugomis pu
šaitėmis ir krūmais, dydžio 4000 
ha. Pats Žuvinto ežeras yra ap
žėlęs nendrėmis, švendrais, te? 
tarkomis, vandens lelijomiis ir 
kitais vandenų augmenimis, taip 
kad žvelgti iš vieno Į kitą kraštą 
ežero, tai tokio vaizdo nėra, nes 
kiek pasiyrus su valtimi nuo 
krašto, tai jau tuoj ir prading- 
sti, kaip kokiame parke ir jo 
takuose. Žinoma, yra ežere ir 
didesnių plotų šū atviru van
dens vaizdu.

Žuvinto ežeras yra nepapras
tai turtingas vandens paukš
čiais. Kaip dabartinė spauda 
Lietuvoje “bubnija”, kad tik 
jiems valdant atsirado Žuvinto 
ežere laukinės gulbės, tai netie
sa, nes Lietuvos nepriklauso
mybės laikais jau tenai buvo pa
darytas rezervatas, buvo lauki
nių gulbių ir turėjo savo lizdus 
ir išperėdavo savo vaikus. Gul
bės ežere sudarė didingai gražų 
vaizdą. Jos prisileisdavo valty
je plaukianti žmogų per 60—70 
metrų ir tik jeigu neplauksi tie
siai link jų, tai jos prisileisdavo 
ir arčiau, bet jeigu tiesiai link 
jų, — tai jos pakildavo ir per
lėkdavo saugesnėn ežero vie
ton. Bet jeigu gulbė tupi savo 
lizde ir peri, — tai jau ji tik 
ypatingu atveju pasitraukia nuo 
lizdo.

Įdomu tai kai jos pakyla lėk
ti, tai . jų sparnai “groja” tik 
jiems priklausančiu gražiu gar
su. Gulbės ežere nežiemodavo 
ir išlėkdavo Į šiltus kraštus, nors 
ežere ir buvo didokas plotas, va
dinamas šaltiniais, kur vanduo 
ir žiemą neužšaldavo.

Ežere sudarydavo 
vien gulbės, ten 
įvairiausių paukštelių, 
tingalų suokimas — 
girdėdavosi 
viršijo laukinės antys ir van
dens vištos, vietos žmonių ■vadi
namos “cinoriais”, jos yra pil
kos - juodos spalvos, už kurapką 
didesnės, kaip gerai paaugėju
sio gaidžiuko dydžio. Kaip šios 
vandens vištos, taip ir laukinės 
antys gražiai papuošia savo liz
delius ir taiko, kad būtų gerai 
užmaskuoti ir sunkiai prieinami 
“priešui”.

Dar yra ežere ir kitos rūšies 
vištaičių, taip vadinamos kūdrų- 
tvenkinių vištaitės. Zoologai 
jas vadina “gallinula-chloro- 
pus”, pilkos spalvos ir gal kiek 
už kurapką mažesnė, šios viš-

grozj ne 
buvo Įvairių 

ir lakš- 
ulbėjimas 

Ežere skaičiumi

visokių jsilaužėjų. Su linksmais 
; šokiais švenčia jie savu *4jung- 
i tavęs”, paskui “stato” sau me
niškai lizdą. Jie pina jį iš inink- 

ištų atplaišų nendrių, šakelių ir 
• iškloja su lapais. Patelė deda 
j nuo 7—10 rudų su pilkais tas- 
i keliais kiaušinukų. Nuo 20-21 
‘dienos abu tėvai užimti tiktai 
; perėjimu. Išperėti — juodi, “vii- 
■ noniai kamuoliukai” su raudo 
i nai-mėlynomis galvutėmis — 
j duoda save maitinti su vandens 
j vabzdžiais ir su mažomis strui- 
jgėmis, rėplinėja aplink ir mielai 
lenda po tėvo ar motinos plunks
nomis, Ne <per ilgai trunka ir 
jau matoma jie po vandenį 
šmėkštelėjant. Po tėvo prie
žiūra, jo vedami, jie supažindi
nami su kūdra arba tvenkiniu ir 
panašiai, o motina tuo tarpu 
”sėdi namuose” jau ant antros 
laidos kiaušinių ir peri. Vaka
rais visa šeima vėl kartu susi-; 
renka. Rimtos šios rūšies viš
taitės neina naktimis valkiotis. 
Graži ir gyva ši kūdrų vištaitė 
nebijo labai žmonių. Jeigu kas 
turi savo sode kūdra su vande
niu ir žolėmis ar nendrėmis apau 
gusią — tai jau gali atsitikti, 
kad viena diena šių vištaičių 
šeima ten apsigyvens. Malonu 
ir įdomu valandomis stebėti 
linksmą veiklumą siu paukšte-' 
lių.

nimą rodo pataitė ir patinukas. 
Jie daboja, kad jie gautų kūdrą 
“tik sau”, jie kartu pina savo 
lizdą ir perėjime jie vienas kitą 
pakeičia. Taip pat ir pas jų jau
niklius ;—vaikus išsivysto anks
ti šeimos supratimas. Jaunik
liai iš pirmos peryklos jau pa
deda tėvams maitinti savo vė
liau išperėtus brolius ir sesutes. 
Spalio mėn. šios rūšies kūdrų- 
vištaitės išskrenda iš Lietuvos 
Prancūzų on, Angli j on ir dalis 
jų pasilieka Vokietijoje, jeigu 
tik kūdros-tvenkiniai neužšala. 
Kada oras sušvelnėja, tai šitie 
“žiemos atostogaujantieji” jau 
balandžio mėn. grįžta atgal. Pa
tinukas ir patelė įieško sau kū
drą ar tvenkinį, kuris yra gerai 
apaugęs švendrais, nendrėmis ir 
totorkomis ir skaito už savo 
nuosavybę” ir smarkiai gina nuo

j bet pasigrožėti tai kalbėdavo 
apie ežero grožį ir jspfidžras 
kiekviena proga. Važiuoti pasi* 

į džiaugti Žuvinto ežero grožiu, 
gražiausia pavasaryje, kada vis
kas sužąliuoja, paukščiai sugriž- 

į ta iš šiltų kraštų ir prasideda jų 
Į poravimasis, tai rytais, esant 
( gražiai dienai, ežere girdisi ne
įprastai žavingas paukščių čiul
bėjimas^ giedojimas, kvarksėji
mas, švag>dėjimas, riksmas, kas 

j sudaro nesukuriamą paukščių 
Į ^simfonijų”,

j Žuvinto ežeras yra ir žuvin
gas. Jis yra nepergilus, kas 
sudaro lengviem prieinamą 
pa u kščia m $ m a is tą. Ben < 1 ra i 
imant, Žuvinto ežera galima pa- 

Į vadinti paukščių “karalystė”. 
|Tarp kitko Žuvinto ežere pasi
laiko ir ūdrų matyti.

Lietuvos Nepriklausomybės 
laikais Kipras Petrauskas ten

' v ra viena ūdra nušovęs.
J. čekauskas

Važiuoti Žuvinto ežeran pa
medžioti, tai būdavo kas tai iš
kilmingo ir pakeltas ūpas. Na, 
o jeigu nusiveždavai ten užsie
nietį — ne tik, kad pamedžioti!

DIAGNOZĖ
Pas senyvą daktarą ateina 

graži dama, kurios tėvas buvo 
daktaro geras bičiulis.

“Dėde daktare”, pasakė gra
žioji dama, “kas tai galėtų būti, 
kad aš karts nuo karto jaučiu 
aštrų veido odos degimą ir niež-
tėjimą?

“Mielas vaike”, patarė dakta
ras, šypsodamasi^ “visas mano 
receptas yra toks: pasakyk tam 
jaunuoliui, had prieš bučiuoda- 
masis nusiskustų”.

l»KE»MCSSilE8KI»EKEBES9EZRBaEKEESIEJ

1970 Plymcsilh-Ouster

KAINA nuo $1.995-oo
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylię. 

Pigus leidimas.
PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 

G T Xr FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

UNIVERSAL— v .... - .* * *f. . i

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,OCX),

■}

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kad tik išeitų į gerą
šiandien spausdiname Liudo Sagio pareiškimą, ku

riame jis sako, kad su Juozu Lingiu Hamiltone nėra bu
vęs ir “Gyvataro” mokytojos G. Breichmanienės nėra ra
ginęs vykti į okupuotą Lietuvą ir dalyvauti ten rengia
mose šokių šventėse. “Grandinėlės” mokytojas siūlosi 
pats pėsčias atvykti i Chicagą, jeigu Lingys Breicmanie- 
nę būtų kvietęs, ir pataria Naujienų redaktoriui pės
čiam eiti j Clevelandą, jei Breichmanienė pasakys, kad 
Sagys su Lingiu Hamiltone nėra buvę ir Breichmanie
nės nėra kvietę vykti j Lietuvą.

Reikalas yra daug sudėtingesnis, negu pėsčiųjų pa
sivaikščiojimas. Jeigu pasivaikščiojimu būtų galima iš
spręsti Sagio sukeltas ir užsimotas darbas, tai Naujienų 
redaktorius, visa eilė šokių mokytojų, šokėjų tėvų ir tau
tinius šokius dešimtmečiais puoselėjusių žmonių pėsti ne 
tik nueitų i Clevelandą, bet pėsti ir gižtų. Didžiausias 
būrys lietuvių kelionę tuojau būtų pradėję, jeigu savo 
pareiškime Sagys būtų pasakęs, kad specialiai misijai; 
Amerikon okupanto agentas Juozas Lingys pas Sagius 
negyveno, kad Sagys jo niekur nevedžiojo ir kad nebuvo 
jo atvežęs į Chicagą. Nieko lietuviams nebūtų malones
nio, kaip proga Įsitikinti, kad visa tai yra tiktai išgalvo
tas prasimanymas.

Klausimas jma daug sudėtingesnis, negu Sagys savo 
pareiškimu norėtų pavaizduoti dėl to, kad Į pabaltiečius, 
ypač Į lietuvius, okupantas kreipia daugiau dėmesio, ne
gu Į kitas pavergtas tautas. Mes manėme, kad specialia 
misija Amerikon buvo pasiųstas tiktai vienas Lingys. Da
bar paaiškėjo, kad tų agentų buvo daugiau. JAV buvo Juo
zas Lingys, o Į Kanadą buvo pasiųstas Kazimieras Poš- 
kaitis. Galėjo būti ir daugiau agentų, bet tuo tarpu vie
šumon iškilo tik šie du. Juozas Lingys okupanto yra pa
keltas Į visos Lietuvos šokių direktorius, o Kazimieras 
Poškaitis yra Vilniaus meno mokyklos šokėjas ir propa
gandistas. Lingys rašė Vilniuje leidžiamoje “Tiesoje”, 
o K. Poškaitis rašė užsienio lietuviams skirtame “Gim
tajame krašte”. Kanadoje leidžiami “Tėviškės Žiburiai” 
šitaip komentuoja tą K. Poškaičio atskaitą apie Kanado
je atliktą misiją:

“K. Poškaitis taipgi nusiskundžia: “Būdamas 
Kanadoje galėjau būti naudingas vienam kitam šokių 
kolektyvui. Deja, to nepanoro, pavyzdžiui, ’’Gyva
taro” vadovė. Priežastis man buvo nesuprantama, 

ju z

VLADAS CIVINSKAS

KRITIŠKOS PASTABOS APIE M.
MEŠKAUSKIENĖS NESUPRASTUS

TOLIUS
e

Į Palangą ekskursantai Įžygiuoja su re
voliucine daina “Ženkim, draugai, gi mes 
drąsiai... ”

“Tuoj pripuolė policija, parėkavo, pa
triukšmavo ir areštavo mūsų ekskursijos 
vadovą Agnę Murzaitę. Per visą kelionę 
pripratom prie policijos ar klebonų ant
puoliu, todėl nelabai ir jaudinomės. Žino
ma, teko atsisakyti mūsų dainų, kitaip 
Agnės nebūtų išleidę...” ((269 psl.).

Prie Palangos ekskursantai pirmą kartą 
pamatė jūrą, kuri visiems padarė gilų Įspū
dį ir savo didybe, ir gaivališkumu. Bet 
pats miestelis buvęs nedraugiškas ir jiems 
nepalikęs. Pasisvečiavę pas draugus vien
minčius, suvaidino Gogolio “Revizorių”, 
jie patraukė Į Klaipėdą, kurioje jų jau nie
kas nelaukė. Čia jie apsistojo kareivinėse, 
buvo nuoširdžiai ir vaišingai priimti lietu
vių kareivėlių (297 psl.) ir apžiūrėję mies
tą ir pernakvoję sekančią dieną pasuko — 
namo.

Ekskursija kaip matome, buvo triukš
minga. nuotaikinga, netaiki. O metai bu
vo 1921. vasara, kada krikščionys demo
kratai buvo neginčijami krašto šeiminin

ALGIRDAS VASONIS

VIENO PRAEITININKO SENI JTAIGO JIMAI €
Gerb. NAUJIENŲ Redakcijai,

Prašau išspausdinti mano rašinį Jūsų dienraštyje, nes 
jo tik dalį atspausdinus “Akiračių” n.ėnraštyje, gaunasi 
minčių nenuoseklumas ir kai kurių asmenų nepagrįstas 
pųminėjimas.

Rašinyje minimo tautininkų yard j netaikau dabarti
nei Tautininkų grupei, šiuo metų pozity viai besireiškiančiai 
lietuvių išeivijos orgamzaciniaine gyvenime; liečiu tik V. 
Rastenį ir V. Trumpų bei jų represent -jojamą grupę.

Rašinio dalis, neišspausdinta
Akaračiuose

Kai savo mintis norime pilnai 
išreikšti, jas paremiame pavyz-
džiais arba logiškomis išvado

mis, Tai negalėdami, ar neno
rėdami padaryti, naudojame hu
morą, sarkazmą, arba nuduodame 
savo oponento minčių dalinio, ar 
visiško nesupratimo, 'pasidary
dami iš to sau priimtinas, vien-

nes pas mus panašūs atvejai visuor.ct išnaudojami”. 
Paskaičius K. Poškaičio rašinį, netenka stebėtis, G. 
Breichmanienės užimta pozicija. Ji, matyt, nujautė, 
kad K Poškaitis yra dvilypis žmogus — ir choreogra
fas ir propagandistas. (“Tėviškės žiburiai”, 1970 m. 

xbal. 2 d*. 1 psh).
Pacituoti sakiniai aiškiai rodo, kad sovietų agentas 

visdėlto buvo Kanadoje ir bandė “duoti patarimus” ’’Gy
vataro” mokytojai. G. Breichmanienė, pažinusi vilką šo
kėjo kailyje, jam tinkamai atsakė. Pats Poškaitis stebisi, 
kad Breichmanienė nesutikusi pasinaudoti jo patarimais. 
Reikia manyti, kad Breichmanienė jam atsakė taip, kaip 
Naujienose buvo parašyta. - .-Alį . "

JAV tautinių šokių mokytojai, Šokėjai, jų tėvai, paty
rę apie specialaus agento atvykimą Į Clevelandą, smarkiai 
susirūpino. Jie girdėjo apie sovietų agento pastangas pa
veikti Kanados tautinių šokių ansamblius. Jie džiaugėsi, 
kad kanadiečiai mokėjo tinkamai pasipriešinti Šiomis 
dienomis spausdinsime tautinių šokių mokytojų pareiški
mą dėl siunčiamų sovietų agentų misijų. Tie “misijonie- 
riai” gali būti vieši, kaip buvo Juozas Lingys,.jie gali būti 
prisidengę nekaltais vardais, bet jų tikslas yra vienas — 
silpninti laisvan pasaulin patekusių lietuvių pasipriešini
mą didiesiems sovietų imperijos planams, šiam tikslui 
jie leidžia didžiausias sumas pinigų, naudoja visas prie
mones nepasitikėjimui sėti ir silpnesnėm grandim grauž
ti. Savo tiklams jie panaudoja kiekvieną žmogišką silp
nybę. Jeigu yra reikalo, tai nevengia ir provokacijos.

Turime būti pakankamai apdairūs, kad nepatektu
me Į okupanto spąstus. Turime neužmiršti, kad okupan
tas negalės gimtiniame mūsų krašte pilnai sauvaliauti, 
kol JAV-ir kitos laisvojo pasaulio valstybės neįteisins 
rusų okupacijos. Šiandien Lietuvoje vyksta rusifikacijos 
procesas, • bet jis būtų dar žiauresnis, jeigu rusai žinotų,, 
kad niekas nekels balso prieš tautinės lietuvių kultūros 
naikinimą. Bet koks lietuvių bendradarbiavimas su so
vietų atsiųstais agentais yra naudingas tiktai Maskvai. 
Susitikimus, pasikalbėjimus ir bet kokį bendrą darbą 
rusai išnaudoja Amerikoje ir pačioje Lietuvoje. Ameri
koje lietuviškai leidžiama komunistinė spauda džiaugiasi 
kiekvieno koncerto surengimu, o pačioje Lietuvoje kiek
viena gerai atlikta misija naudojama pavergtiems lietu
viams dar labiau slopinti. y'

Juozo Lingio misija J. A. Valstybėse ir Kazimiero 
Poškaičio Kanadoje galėjo būti daug žalingesnė. Iškėli
mas aikštėn jų užsimojimų ir laiku padarytas Įspėjimas 
jau atliko dideli apsaugos darbą. Manome, kad kilusi 
kontroversija bus naudinga ne tik “Grandinėlei”, bet ir 
pačiam josios mokytojui.

kai ir valdė pusėtinai kieta ranka. Komu
nistų propaganda šį laikotarpį vaizduoja 
labai tamsiomis spalvomis, kaip krikdemų 
siautėjimo, teroro ir “juodosios reakcijos” 
metus. Ir tačiau kas gi atsitiko ekskursan
tams, kiekvienoje vietovėje provokavu
siems nesusipratimus? Nieko. Visiškai 
nieko. Ir skaitant šiuos atsiminimų pusla
pius, sunku nusikratyti minties, o kas da
bar atsitiktų, jei kokiu būdu staiga atgim
tų pavasarininkai, ir su vėliavomis ir pa
triotinėmis dainomis patrauktų per Žemai
tiją? Kas išdrįstų parūpinti jiems kur nors 
prie Telšių, Kelmės ar Palangos kokį 
kluoną suvaidinti kad ir Vytauto Montvi
los 1936 m. jiems parašytą dramą “Juoda
sis Angelas’"?

Yra neįsivaizduojamų dalykų “sociali
nėje šalyje”, drauge Meškauskiene, ar ne?

1925 m. vasarą Mikalina Navikaitė bai
gė Marijampolės Realinę gimnaziją ir tų 
pat melų rudenį Įstojo Į Vytauto Didžiojo 
Universiteto teisių fakultetą Kaune.

Apie patį universitetą ji pasakoja ma
žai, tik paviršutinius -įspūdžius, daugiau 
apsistodama prie studentų srovinės veik
los ir tarpusavinių kovų, ir Įsismaginusi 

j taip viską sumaišo, jog susidaro įspūdis, 
į kad universitete rimtai studijavo lik aukš- 
j Ii valdininkai ir karininkai, o visi kiti tik 

riejosi tarpusavyje, vieni valdžią ginti, ki
li neišmanydami, kaip ją reikėtų versti.

O Mikalina kovinga jau iš pirmosios

pusiŠKa^ išvadas, Pastarąjį ke
lią panaudoja ir V. Rastenis 
“Akiračių” 9-tame numeryje, 
Atodairą skyriuje, prisiminda
mas gruodžio 17-tąją. Ten kal
bėdamas apie santariečių kada 
tai iškeltą mėginimą apjungti 
tautininkus ir liaudininkus į vie
ną liberalinės krypties grupę, 
šio nepasisekusio mėginimo kal
tininkais V. Rastenis nurodo 
liaudininkus, kuriems, esą, gruo
džio 17-tosios įsakmus1 nepa- 
smerkimas, ar net Smetonos var
do suminėjimas, atimąs bet ko
kio bendradarbiavimo ar bend
ros kalbos galimybę. Savo šlu
buojančiai argumentacijai pri
deda tada apjungimo derybose 
dalyvavusio K. Ostrausko žo
džius,, kad, girdi, mums prisi
minti gruodžio 17-tąją, tai yra 
lygiai tas pats ką. kalbėti apie 
Žalgirio mūšį. .

Argi taip jau būtų iš tikro? 
Ar nereiktų šiam atvejui, bei 
vienpusiškai padarytam V. Ras- 
tenio sprendimui kiek rimtesnės, 
ar daugiau įtikinančios argumen
tacijos? Jei V. Rastenis jos ne
vengia, štai čia duosiu porą pa
vyzdžių.

Anksčiau kada tai panašų mė
ginimą susijungti bandė ir vol- 
demarininkai su tautininkais, 
kuriems, kaip žinome, gruodžio 
17-toji tikrai nieko nekliudė. Bet 
iš to mėginimo taip pat nieko ne
išėjo, nors šios dvi grupės sa
vo veiklos gairėmis yra visiškai 
panašios ir skiriasi tik savo va
dovų priklausomybe, kaip įvai
rios šio krašto indėnų grupės 
savo “chiefs” pluksnų spalva. 
Jei toks mėginimas ir nebūtų bu
vęs darytas, tai pagaliau, sveikų 
protu galvojant, ar yra pagrin
do veikti dviem žmonių grupėm 
tos pačios galvosenos paskirai 
tik dėl to, kad.vienos grupės va
do kelnės išilgai dryžuotos, o 
antros — skersai. Į šią grupinę 
charakteristiką negalima įsprau
sti liaudininkų, turinčių savą, 
tautinėmis tradicijomis remia
mą, gal šiandien jau ne visai gy
venimišką ideologiją, kurios ne
turi nei tautininkai, nei voldema- 
rininkai. Jau vien iš šio pavyz
džio matome, kad minėto neap- 
sijungimo priežasčių reikia ieš
koti kur nors kitur, o ne čia, kur 
V. Rastenis nurodo, jeigu jis tų 
priežasčių iš viso nori ieškoti. 
Taip pat V. Rasteniui nereikia 
užmiršti per eilę metų tautinin
kų grupės neparodytos geros va
lios ir noro bendradarbiauti Vil
ke su visomis kitomis lietuviš
komis grupėmis bei jų atskiro 
bloko ir savų atskirų fondų stei
gimo. Tai irgi jiems nėra jo
kiu nuopelnu, kalbant apie bet 
koki susikalbėjimą ar apsijun
gimą.

Dabar nors prabėgomis pažiū
rėkime ir Į tą gruodžio 17-tąją.' 
Atsimenu prieš porą metų V. 
Trumpa šviesos-Santaros šuva-

I žiaviine, Baciūoo Farmojc, sa
vo vestame pranešime, paliesda
mas minėtos dienos įvykius, juos 

j užbaigė jo mintyjimui charak
teringu sąmojum; kad, girdi, 

Į prezidentas K. Grinius įvykių iš- 
Į tiktas perversmininkų teprašęs 
tik vieno dalyko, — jam leisti pa
baigti išsimiegoti.

šiuos žodžius lydėjo prelegen
to pilnas pasitenkinimo juokas, 
radęs pritarimą ir auditorijoje. 
Nors replika iš klausiusiųjų tar
po, nežinau, ar specialiai Šiam 
sąmojui taikinta, kad, štai mū

sų priekyje sėdįs toks V. i ram
pa ir plepąs mums niekus, — 
iššaukusi, rodos, jo rimtą užsi
gavimą. Būdamas tuomet ir aš 
tų pačių klausytojų tarpe, galvo
jau, kad mes, gal būt, būtume 
taip pat gardžiai pasijuokę, jei 
kas nors iš šalies mums būtų 
papasakojęs apie gudraus kišen
vagio nuotykius, jam meistriš
kai aptvarkant savo auką, štai 
net iš miego neatsibundant. Ne
darydamas iš šio palyginimo jo-

(Nukelta į 5 psl.)

Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą
Ir pasipylė Naujienose raši

niai apie L. Sagį ir Grandinėlę.

keti, jog ir patys rašantieji jais

parašyta istorija tikite? Nejau
gi ir Jus, Naujieną redakto 
riau? Ir aš eisiu į Chicagą pės
čios atsiprašyti abiejų, fėi 
mokytoja G. Breichmanienė

dienos. Pagal seną universitetų tradiciją 
imatrikuliacijos metu visi nauji studentai • 
eina prie rektoriaus šr sveikinasi rankos 
padavimu. Tik Mikalina stovėjo pasienyje 
tarp būrio draugų ir svarstė, ar paduoti 
rektoriui ranką, ar ne. Nes ši revoliucio
nierė iš Dosinės kaimo žinojo ir kitą tradici
ją, praktikuotą Rusijos universitetuose, 
kur studentai socialistai, ir dar revoliuci
onieriai, rektoriui, kaip caro statytiniui, 
rankos nepaduodavo"'(337 psl.).

Ar ji padavė rektoriui ranką, ar liko iš
tikima rusų tradicijoms, knygoje nepasa
ko, bet pagaliau tas visai ir nesvarbu. Pa
rodžiusi susižavėjimo ir susijaudinimo 
prof. J. Jablonskio pasirodymu, sekančio
se puslapiuose, 338 ir 339, jau tvarkosi su 
kolegomis studentais.

“štai lėtai ir grėsmingai žingsniuoja 
augalotas uniformuotas vyriškis su daugy
be kariškų insignijų, nuo peties žemyn si- 
dabruojasi akselbantų pynė. ' Tai irgi ko
lega, kažkurio kariuomenės pulko adju
tantas. Ne kasdien, bet dažnai vakarais 
ateidavo, o gal tiesidg atpūškuodavo rau
dono veido ir raudonos nosies toks pasipū
tęs pilvūzas. Jam praėjus, likdavo degti
nės ir tabako tvaikas^ Jis įžūliai kaišiojo 
savo išpampusią ranką karininkams, kaž
ką gergždamas jiems pasakodavo, drauge 
su jais rūkė. Jo apranga buvo grubi, lyg 
namie austas nelygus kostiumas.

Kartą mūsų auditorija buvo nepilna. 
Aš sėdėjau antrame suolfe ir klausiau pa
skaitos. Staiga triukšmingai atsidarė du
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giau neveikiantieji, kurie va
landų valandomis ieško ydų, 
nusižengimų, parsidavimo ba
cilų visuose tuose, kurie die
na iš dienos, be savo tiesiogi
nio darbo, bėga, skuba, dirba 
su jaunimu ar kitu mūsų vi
suomenės padaliniu. Bet, kaip 
sakiau, nėra to blogo, kas ne
išeitų į gerą.
> Naujienų 91 numeryje skai
tome: “štai L. Sagys nulydi J. 
Lingį į Hamiltoną kviesti “Gy-I 
vatarą” į Lietuvą, reikia su
prasti, prisidėti prie Lenino 
šimtmečiui ruošiamų visokių 
pagerbtuvių, noroms - ne - no- 
roms įsipinti į nevystantį gar
bės vainiką.

J. Lingys, įsileistas svečio 
teise į “Gyvataro” šokių repe
ticiją, pamatęs šokius, lyg in
struktorius, pastebi, jog mo
kytoja su šokėjais yra atsiliku
si šimtą metų. Mokytoja G. 
Breichmanienė atrėžia, kad tai 
tikslinga, nes moko šokius sa
vo senos tautos ir jos mokyk
los... O į Lietuvą važiuos ir 
niekieno nekviečiama, kai tik 
Lietuva bus laisva — nepri
klausoma. J. Lingys įtikinėjo 
ir t t.. ir t. t

Nejaugi Jūs, ponia L. Vai
čiūniene, šia savo Naujienose

tai patvirtins (ką Vaičiūnienė 
net drįsta tvirtinti) ir Jūs, Nau
jienų redaktoriau, įrodysite, 
kad taip, kaip Naujienų 91 nu
meryje rašote, ši istorija tikrai 
ir buvo. Bet jei- mokytoja G. 
Breichmanienė pasakys, kad 
ji su Lingiu Hamiltone visai 
nekalbėjo, ir aš tuo įrodysiu,, 
kad J. Lingys niekad, niekados 
nebuvo Hamiltone, tada Jas, 
Naujienų redaktoriau, geriau 
pėsčias atidroškite į Clevelan
dą ir atsiprašykite savo ir L. 
Vaičiūpienės vardu L. Sagį ir 
visą Grandinėlę už šią ir visas 
kitas išgalvotas istorijas.

Kai tai padarysite, tada gal 
Jums paaiškės atsakymas klau
simui, kurį išdrožėte Dr. A. 
Butkui, PLB vicepirmininkui: 
“Ar Lingys, Sagio lydimas, ne
buvo nuvažiavęs į Kanadą ir 
nekalbino Kanados šokių moky-_. 
tojus vykti į okupuotą Lietuvą ir 
dalyvauti rusų lietuviams pri
mestose įvairiose šventėse?” 
Tada Jums paaiškės atsakymai 
ir Į kitus tendencingus klausi
mus, kuriuos patys iškėlėte, 
patys ir atsakysite. Tada Jums 
paaiškės, kad nėra taip leng
va, sugalvota istorija, L. Sagį 
supykinti su kitais šokių mo- - 
kytojais ir su visais lietuviais.

: - L. Sagys
■ s;

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

Kieti viršeliai — 54.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Uetu-

ir kit

Prašome siųsti čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ulinois 60608.

rys, Įsiveržė pilvūzas, nė neatsiprašęs 
profesoriaus dėl pavėlavimo, žleptelėjo 
šalia manęs ant suolo, paskleisdamas šlyk
štų alkoholio dvoką. Aš demonstratyviai 
atsistojau ir persėdau į kitą vietą.

Pertraukos metu vienas draugų manęs 
paklausė:

— Ar tu žinai, kas jis?
— Kažkoks prasigėręs tipas, — atsakiau.
— Tai vyriausiojo štabo karininkas Gri

galiūnas - Glovackis. • ' -
— Tas žudikas, budelis?
— Tas.
Štai kokių “kolegų” mes turėjome.
Gana retai pasirodydavo aukštas, visa

da civiliškai tvarkingai apsirengęs, gelsvo 
veido juodbruvis. Jis laikėsi nuošaliai, ir 
aš neretai į jį pažvelgdavau. Kazys Lukša 
ar kuris kitas, pamatęs mano žvilgsnį, su
sijaudinęs paklausė:

— Žinai, kas jis?
— Ne.
— Žvalgybos politinio skyriaus virši

ninkas Bartkevičius.
— Rupu....
Ir susigaudyk tu Čia su tais “kolegomis”.

Kaip būtų gera, jei šie atsiminimai bū
tų parašyti prieš keliasdešimt metų, viso
kiu atveju prieš 1940 metus, kai nei ji, nei 
mes dar nepažinojome tikrųjų “rusų tradi
cijų” ir jas saugančių savųjų komunistų, 
nes tada ir į šiuos pasakojimus būtume 
galėję pažiūrėti atlaidžiau, ir iš Mikaljnos

nebūtume laukę didesnio atvirumo, nuo
širdumo ir mažiau veidmainystės. 1940 m. 
vasarą bolševikų ordų užtekėjimas į Lie
tuvą ir mūsų komunistų išėjimas iš pogrin
džio ir- atsidavimas visiškai rusų kontrolei 
daug kam atidarė akis. Mikalina Meškaus
kienė, kuri taip ir nepajėgė apsiprasti su 
Grigaliūno - Glovackio ir Bartkevičiaus 
tvaiku. Liaudies Seimo posėdžių parengi
me, partijos ir vyriausybės konferencijo
se ir mitinguose visai gerai jautėsi Guzevi- 
čiaus, Sniečkaus, Junčos - Kučinsko, Ged
vilo, Iciko Dembo ir kitų komunistų di
džiūnų draugystėje, nors jie visi buvo arba 
rusų pastatyti NKVD viršininkai, arba 
svarbiausieji jų agentai, per vienerius me
tus suspėję sugrūsti į kalėjimus ir išvežti į 
Sibirą dešimtis tūkstančių savo brolių ir 
seserų ir šimtus sunaikinti tardymų metu 
saugumo požemiuose. Visi jie budeliai, ir 
■visų jų rankos kruvinos.. Kodėl vienas mas
tas svetimai, p kitas savai nepalyginamai 
žiauresnei žvalgybai, tartum tik komunis
tų kančia ir išgyvenimai verti dėmesio.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D ie n r a š t j 
.“NAUJIENA S*

Jos visad rašo
TFTSYBU



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
IR GERKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

286a W. 63rd STREET
Ofiso te'afu rKo*p«c: 8-3229
Rezid. telef.; WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
ouo 7 iki 9 vai. vak. Treė. uždarytai 
ugonius ppruma tik susitarua.

Rex. tei. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiOOS 
GlNEKOLOGINg CHIRURGIJA 
644$ So. Puteski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia^ skambinu 374-oui2

I VIENO PRAEITININKO SENI {TAIGOJIMAI
kių paliestu (tuo laiku 
dar nei rašyti gerai nepramo
kęs), šiandien pilnai skaitau, kad 
tuomet gruodžio 17-toji mums 
galėjo būti ir paskutinioji nepri
klausomo valstybinio gyvenimo 
diena, kai pašonėje turėjome 
dalį mūsų krašto prarijusia ir tik 
laukiančią progos visą grobį su
tvarkyti Lenkijos valstybę* Ma
nyčiau, kad nuopelnu reikia skai-

fAtkella iŠ 4*to psl.) 
kių išvadų, bet kartu ir nepajėg
damas suvirškinti V. Trumpos 
minčių, galvojau, kaip iŠ viso Lie
tuva galėjo egzistuoti kaip Ne-

DR. S. BIEZ1S 
r«lef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL; Kas dieną po pietų 1-3; vak, 7^ 
ūkui antradieniais ir penktadieniais 
lYeciad. ir semnad. ofisas uždaryta,

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

tas dvi dešimtis metų, jei joje 
galėjo atsirasti ir daugiau V. 
Trumpos galvosenos lygio visuo
menininkų, kurie, kad ir apie 
gruodžio 17-tąją pajėgė pasida
ryti tik juoką sukeliančias iš
vadas!

Nebūdamas nei liaudininku, ar 
kitaip kaip nors šių minimų įvy-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PRCTEZISTAS

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

/innad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7__9,
ttnuau., penkiadienį nuo 1—5, tree' 

ir sesuo, tiktai susitarus.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63k* Sr., Chicago, iii. 60629

Telefu PRospect 6-5084

Dr* Ant* Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
TeL: FRonthr S-1882V—

DR. EDMUND E. CiARA
W. 5ist StRetr

leiu GR 6-24UU . ' I
7aL pagal susitarimą- pirm., ketv.

4, <—s, antraa., penki, lu—4, ir 
sestad, 1U—2 vai, _ ;

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ E6INAS
IR mOTERų La»wS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
smepia, ska m Pinti Ml 3-0uui. į

PERKRAUS7YMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R« š £ R Ž N A S 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5^)63
■ ■■■■■■ Į ■■■■Oil  .............................*

žmonėms, kad ši politinio pobū
džio avantiūra mums pasibaigė 
laimingai. Bet šitokio “triuko” 
nepajėgia suprasti istorikas V. 
Trumpa, o V. Rastenis pasiruo
šęs tai nurašyti j nuostolius kar
tu su Žalgirio mūšiu, kurį kada 
tai buvome laimėję be didesnės 
ir apčiuopiamos naudos mūsų 
to laiko valstybei, kaip kad esa
me panašiai nurašę ir kitas 
mums liūdnesnės atminties is
torines datas; Vytauto neapsi- 
vainikavimą, Lietuvos valstybės 
savistovumo neišlaikymą, Kata
likų Bažnyčios mūsų tautinių pa
stangų iki paskutinių dienų sa
viems tikslams išnaudojimą, sa
vos Nepriklausomybės 11-jo Pa
saulinio Karo eigoje, netekimą, 
kelių dešimčių tūkstančių par
tizanų apgailėtiną žuvimą ir ki
tų panašių, mūsų tautinei eg
zistencijai gyvybinės reikšmės

priaugančią 
ic*r. kad ši mi

sija jam būtų sėkminga. Vietoj 
to ar tik ne ®ės*čiau V. Rastenis 
save įsirikiuos į tų praeitininkų 
eiles, apie kuriuos jis ir savo ra
šinyje-su ne per didžiausia pa
garba kalba.

LAIŠKAS “AK1KAČ1AAIS”
(laikosi lyg girtas tvoros)
Laiško dalis atspausdinta 

paskutiniame Akiračių numery

Pagaliau ‘“Akiračiai” pateisi
no savo pasirodymą. Praėjusiais 
metais net per tris numerius (5, 
6, 7) talpino' JAV LB Tarybos

goti

rankų plojimų atskaitymais 
ir \isais kitais, dėl tvarkos ir dėl 
netvarkos, “aukštų kvalifikaci
jų” pasisekusio suvažiavimo už- 
rekordavimais. Akiračiai gali 
būti tikri, kad šitokio emigranti
nio jomarko aprašymui nei viena 
mūsų išeivijos spauda nebūtų 
užleidusi savo laikraščio pusla
pių tuščiai panaudoti. Kaip pa-

o už iK>rąs metų jau rusams feH

gi, laidojant ir pačią Lietuvos 
Nepriklausomybę. Pažymėtinas 
čia tautininkų režimo atkaklu
mas prieš savus žmones tuo, kad 
šios aukos nepajėgė išgelbėti nei 
prel. M. Krupavičiaus interven
cija teisingumo įstaigose, jam 
turint įrodymų, kad šis žmogus

tinamas.
Taigi, ar kuris iš Amerikoje 

gyvenusių Tautinės Sąjungos

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

prisiimti šitokį tautininkų nar
sumo pademonstravimą prieš sa
vo žmones, kai jie (tautininkai), 
užėjus tikram krašto pavojui, pa
liko jį dezorganizuatą, pačių žmo
nių nenumatytam ir tik sponta
niškai iškilusių, bet žymiai pa
vėluotų, heroiškų partizanų lais
vės kovų savižudiškam likimui?

V. Rastenio išvada vadintis 
save Tautinės Sąjungos nariais, 
o ne tautininkais, kaip tik tai 
bent dalinai nuima nieko nekal
tiems žmonėms atsakomybės 
jausmą už tuos darbus, už ku
riuos jie nėra atsakingi. Nežinau 
su kuo “Akiračių” Redakcinis 
Kolektyvas čia galėtų nesutikti?

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GRLINYČIA

GĖLĖS VEOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-O833 ir PR. 84)834V _____ _________

TĖVAS IR SŪNUS

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

j

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 j

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! j

būt, tegul ir šias problemas na
grinėja ir mums kritiškai ap
sprendžia, kaip ir anksčiau, sve
timos tautybės istorikai, o mes, 
geresniam laiko praleidimui, sa
vo jaunajai kartai pasakokime 
juokus, — ką istorikas V. Trum
pa čia anksčiau minėtu atveju

atsiradusi ne kur kitur, o tik re
dakcijos krepšyje — wastebas- 
kete.

Antra, iš praeitų metų, suži
nome Akiračiu kryptį, kad ir vi
daus saviveiklos reikaluose. Aki
račių Redakcinis Kolektyvas, 
kaip matęme, nelyginant, girtas 
tvoros, laikosi Lb-nes visur n- vi-. SY. Istorinis romanas. 468 psh $4.00

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

(Sekančioji rašinio dalis tal
pinta “Akiračiuose” ir užvardin
ta — Mazolio Nuospaudos).

Rašinio dalis išspausdinta

Ofiso tek: -Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.; GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CH1 R U R G AS

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 

Chicago, Hl. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pirma
dienio ikL penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

TeL; HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE*

CHICAGO, ILL? 60629

Kad gruodžio 17-toji nėra Žal
girio mūšio laikų problema, tai 
žino ne tik V. Rastenis, bet, tur

pasėkas jaučiame net naujai lei
džiamo mėnraščio, “Akiračių.” 
puslapiuose, čia reiškiasi lygiai 
toks pat mūsų bendrai puoselė
jamų tautinių pastangų neres-

gruodžio 17-toš perversmininkų 
savanaudiško galvojimo žings-

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K S K U R S I JOS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st St. — Te!. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir, 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS !R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFiSAS 2454 WEST 7Ut ST.

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

Ofiso telef.; 776-2880
Naujas rex. telef: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez: tei.; 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.. trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 yal. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.________

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės i
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. ^Vestern Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tei. 238-9787-8

nuoširdžiaį ir atvirai prisipažin
ti kas juos verčia “Akiračiuose” 
su purvais maišyti mūsų vaka
rietiško tarpusavio bendradar
biavimo pavyzdžiu sudarytų Vil
ko ir Altos organizacijų ? Ir kas 
jiems, tas mūsų visų, lyg Biliū
no- Laimės žiburio siekimas — 
beddro darbo, ir savitarpinio ry
šio šiaip taip sulipinimas, kur. 
nereiktų vienam lietuviui be rei
kalo kovoti prieš kitą. “Akira-, 
čiai” perša mums pavyzdžiu L. 
B-nės Tarybos dviejų dienų gin
čus, kur dėl tvarkos išlaikymo 
besivaidijant neturėta laiko pri
eiti prie darbų ir veiklos klausi
mų nagrinėjimo, kuriems ši or
ganizacija buvo įkurta. Tai mū
sų slaviškojo palikimo pasireiš
kimas, kurio mes taip troškome 
atsikratyti. Tai baltųjų rusų 
emigrantų veiklos kelias, kur bu
vo — kas galva tai razumas — 
iki savo tikslų, bei pėdsakų vie
nos generacijos laikotarpyje su
sinaikinimo.

Drąsos nepritrūksta V. Raste- 
niui ir savo išvadų išbaigimui. 
Sako jis,
beralas: nesikėsink tildyt, net 
jeigu tas ginčas sveikam ir at
rodo “kaip apie Žalgirio mūšį”, 
ir net jeigu nuoširdžiausiai ma
nai, kad be reikalo dabar dėl to 
burnas žmonės aušina. Atseit, 
kūrie drįsta ne taip galvoti kaip 
V.’Rastenis, tai jau negerai. Sa
ve vadindamas sąžiningu libe
ralų pasigenda tų genį laikų ir 
tų efektyvių priemenių, kurių 
dėka po gruodžio 17-tosios bu
vo uždaryta bet koks bereikalin
gas “bumų aušinimas”. Apie 
tai jis čia “Akiračiuose” mums 
irmusiskundžia. Tai tikrai spe
cifinio liberalo mintyjimas veik 
prieš pusšimtį metų padarytais 
sprendimais, Įtartu su tikslu įtai-

sada. Net Los Angeles fronti
ninkų seminaro nuostatai, sala- 
moniškai sutvarką mūsų organi
zacinį gyvenimą (ten pateptąja 
organizacija pripažįstama tik 
LB-nė, a visos kitos skaitomos 
niekais), čia dedami ištisai. Tik 
dviejų grupių LB-nėje reprezen- 
tavimas, t. y. demokratinių rin
kimų keliu pasiektos ploniau
sios mažumos atstovavimas yra 
jiems užgirtinas ir idealus. Kaip 
Vlike šios dvi grupės tarpe kitų 
turi jaustis kaip lygios tarp ly
gių, LB-nėję jos dvi vienos ir pa
čios sau šeimininkės. Aiškiai su- 
-prantama kam šitoks bendruo
meniškas atstovavimas yra pa
geidautinas.

Neatspausdinta laiško dalis
- ' .' .’ • ■ . -

Nesuprantama tik dėl ko “Aki
račiai” savo mėnraščiui ieško 
skaitytoju šalia “Metmenų?’ žur
nalo, turinčio jau savitą kelią, 
bei įrodžiusio liberalizmo pakan
tą, kaip “Akiračiai” neapsieina 
nei žingsnio be bendruomeninkų 
priejuostės, kurių vadai libera
lizmą gretins su komunizmu? 
Tur būt tikima skaitytojų ne
pilnu sąmoningumu. (Taip pat 
man nesuprantama dėl ko šios

ir būk sąžiningas Ii-

. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Į PLEASE!
I Only you csn
I PREVENT 
FOREST FIRES i

Knygos—geriausia dovana
GROŽINĖ LITERATŪRA

Lie tuvi y sutorUi
P. Abelkis — ATLAIDŲ PAVŽ-

| P. Abelkis — ŽEMAIČIŲ KRIKŠ
TAS. Istorinis romanas.. 421 
psl. __ ______________ SS50

J. Baltrušaitis — ŽEMES PA
KOPOS. Lyrika. 158 psL__$1.50

Butkų Juzė — RAŠTAI. 153 psL $1.50 
Vysk. Baranauskas (angliškai)

THE FOREST OF ANYKŠ
ČIAI 41 psL $2.00 

Adomas J asas. BOK PALAIMIN
TAS. 115 psl.$3.00 

J. Jasminas, MOTERIS NUO KU
KIUS PABĖGAU. 96 psl_____ $1.00

J. Jasmin. KISS IN THE DARK.
Short stories. 150 psl._____  $2.00

Vincas Krėvė - Mickevičius. —
MŪSŲ GARSIOJO RAŠYTOJO 
70 m. sukakčiai paminėti kny
ga. Knygoje įdėta rašytojo bio
grafija, jo darbų vertinimas ir 
au jo paties kūriniai: Pasauki
mo valanda ir Pagunda.. 188 
psh ________  $1.00

K. Kriaučiūnas — jmAURUOJU
TAKELIU. 180 psl. ________S2.00

A. Kairys — LAISVAS MEDIS.
120 psL__ _____  $1.00

A. Kairys — DIAGNOZE. 150
psL ___ __——...___ __  $2.00

A. Kairys — VIŠČIUKŲ ŪKIS.
Kietai irišta. 91 psl.------------$3.00

Vladas Mingėla — KUNIGAS
ANTANAS MILUKAS. 383 psL $7.00 

H. Nagys — LAPKRIČIO NAK
TYS. 112 psl________ :_______ $2.00

P. Orentaitė — ATSIMINIMAI
APIE SALOMĖJĄ NERĮ 234 
psL _____________________- $3.00

N. Rastenis — TRIJŲ ROŽIŲ
ŠVENTE. 148 psl....... ...............

Antanas Rūkas — BOKŠTAI
MEILE IR BUITIS. 112 psL...

Antanas Rūkas — VIENIŠO 
ŽMOGAUS GYVENIMAS. 206 
psL __ _ ___ —...————

Ščesnulevičius — LIETUVOS GI
RIŲ MILŽINAI. 115 psh___ _

Petras Sagatas — PLAUK MA
NO LATVELI 112_ psl

DŽIO SPINDULIUOSE.93 psL $2.00 
Juozas Švaistas — ELDORADO

148 psl. __ ____ ......-----------
Juozas švaistas — PETRAS SIR-

VOKAS. 228 psl................ ........
R. Spalis — DIDŽIOSIOS AT

GAILOS. Novelės. 354 psl......
R. Spalis — ANT RIBOS. 482 

psl-----------------------------------
Bale Vaivorytė — VILTRAKIŲ

VAIKAI. 112 psl_________ _
A. Venys — GELEŽINIAI ŽIE

DAI. 60 psl. _________ ____
VERPETAI — Poezija. 144 psl. 
Zoščenko — SATYRINES NO

VELES. 196 psl. ............ .......
V. žemaitis — PIETINE LIE

TUVA. Minkšt. virš. 252 psl. $3.00 
V. žemaitis — PIETINE LIETU

VA. Kietais viršeliais. 252
PSL ______ ;........... ................. ..

V. žemaitis — SŪDUVOS PRA
EITIS. 130 psl........... ..............

Zeikus— LAIPTAI Į TOLU
MAS. 241 psl.____

Atsilankykite arba siųskite money or
deri pridėję 25 centus siuntimo iš

laidoms padengii.
NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., 

CHICAGO, JU. 60608

mano paskutinės pastabos “Aki- Pe“^ns^^Tnv;Tr^u^X-
račiai” nedrįso išsispausdinti sa
vo mėnraštyje?).

(Antroji laiško pusė, neat- 
spaušdinta ‘‘Akiračiuose”.

Kad nebūti vienpusišku, pa- 
ne-žiūrėkime kam “Akiračiai 

pritaria. Penktame numeryje V. 
Rastenis raš nyje “Nueitas Ke
lias” svarsto tautininko ir tau
tinės sąjungos vardo pasirinki
mą, siūlydamas pastarąjį kaip 
priimtinesnį. Deja, jo pilnas pa
rašas rašinio pabaigoje liudija 
jo mintims “Akiračių” neprita
rimą. Gaila, kad kaip kas ma
no, kad rašytinė išmintis prasi-' 
deda ir pasibaigia su Redakci
nio Kolektyvo kieno nors min
čių aprobavimu. Kaip tiktai šiuo 
atveju aš pilnai sutinku su V. 
Rasteniu ir jo išvadoms prita
riu. Tik prie jo išvadų prieida
mas, sutrumpintai jas formuluo
čiau šitaip. Kaip Antrojo Pasau
linio Karo išvakarėse tarptauti
nė padėtis visais kraštais niau

kėsi ir jos pakitėjimas vienaip 
ar kitaip jautėsi, tautininkų val
džia savo krašte- vis dar kovojo 
su vėjo malūnais — jų termino
logiją sekant, su tautos priešais, 
paskutinę politinę auką — ūki
ninką A. Maurušaiti nugazuoda- 
mi dar laisvame Kaune, gražioje 
žaliojo Kalno ąžuolyno aplinko
je, moderniai įrengtoje dujų ka
meroje, 1937-tų metų, spalio mė
nesio 21 dienos 7 valandą ryte. 
Reiškia, vos už kelių mėnesių na
ciams žygiuojant į Austriją, Su
detų kraštą, už virš metų atplė
šus Klaipėdos kraštą, Danzigą,

SljO

$2.00

$0.50

$2.00

$1.80

$2.00

$3.50

$5.00

$1.40

$1.00
$1.00

$4.00

$1.00

$2.50

Susirinkimu u parengimy

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo eilinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužes 5 dieną. 8:00 vai. 
vak. Vengeliauskienės salėje. 4500 S. 
Talman Avė. Nariai kviečiami atsi
lankyt, Aptarsime klubo bėgančius 
reikalus. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rašt.

— Bridgeporto Namu Savininku 
Draugios mėnesinis susirinkimas, bus 
antradieni, gegužės 5 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
SL, 7:30 vai. vak. Visi nariai ir narės 
kviečiami Į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

A* KauUkis, rast.

— SLA 36-tfts kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, gegužės 
6 d. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. 7:30 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami Į susi
rinkimą. A. Kaulakis, rašt

MAŽEIKA ®
AIR-

TRYS MODERNIŠKOS
CONDITIONED KOPLYČIOS

BEpubBc 7-860® REpubEc 7-8661

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 74138-1139

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

j.—

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS naujienose
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ros.

uni

V. Vytenietis

APDRAUDŲ

SKAITYK PATS IR PARAGING

Passbooks S5z000 minimum
2 year certificate

$3.00
$2.00

Kur buvo palaidoti 
Broliai Juškevičiui

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60622. TeL YA 7-5980

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

Investment 
bonus plan 

$1/000 minimum

NEŠIOJANT

DANTIS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Good transportation.
Call 829-1446

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

rūšys turi 
teršiančiu 
prisideda

Švar

cui: Frank Zapeli* 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

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

Area Plant needs 
OPERATING ENGINEER, 

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

many Company benefits.

Call for appointment

truputi FAS- 
dantis stipriau.

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderi.

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas.. Be to 
šioie kontoroje daromi Ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

CLERK TYPIST
Trade Association needs mature girl 
for varied duties. 60 WJP.M. electric. 
Good figure aptitude — figure, typing. 
Full benefits. No. Michigan Ave.

4674778 
PERSONNEL.

MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 
švarus įrengtas skiepas. 60-ta ir 
Francisco. ' •

MŪRINIS 2 po 5. Centrinis šildy
mas. modernios vonios. Ferai meng- 

skiepas, geriausia Brighton Parko 
vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose^ su 
didelėmis nuolaidomis:

_ DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________
Minkštais viršeliais tik _______________________

Dr. A. J. Gussen

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— TUESDAY, MAY 5, 1970

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

DAUGIAU TIKRUMO 

DIRBTINIUS
KIEKVIENU LAIKU

Pabarstyk plokšteles 
TEETH. Jie laiko jūsų 
Padaro valgymą lengvą. Gerai tinkan
čios plokštelės yra svarbios sveikatai. 
Lankyk reguliariai savo dantų gydy
toją. Pirkite FASTEETH visur, kur 
yra parduodami vaistai.

Didelis pasirinkimas jvairiy pre- 
kiV- Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai*

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

R E A L ESTATE 
Parašu paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos

I NSU RA N C E 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

. . % CL 4-2390

REAL ESTATE FOR SALE 
Namaį tema — Perdavimui

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608.

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

REAL ESTATE FOR SALE 
NatJ, Žemė — Pardavimui

PERKASIE. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

HELP WANTED
Darbininku Reikia

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. a U INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

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

Tel; CL 4-7450

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Tel. WA 5-2737
- Tel. 254-3320

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

ALSO 
NURSES AIDS 

: and maintenance help. 
CALL 465-7751

New Northside nursing home.

Bombardavimų dėka 
suvaržys dinamitą

Sakoma, nėra to blogo, kurs 
neišeitų i gerą. Paskutiniu lai
ku bombomarJja privertė ati
tinkamas valdžios įstaigas pa
žiūrėti. iš kur visi tie gauruo
tieji maištininkai gauna dina- 
įpito savo bombų dirbtuvėms, 
ir nustatė, kod dinamitą pirkti 
iki šiol daugelyje valstijų buvo 
lengviau negu nuo kosulio sy- 
rupą.

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:

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

Amerikos kariuomenėje priimti nauji 
kareivių batu padai. Jie esą lengves
ni, mažiau prisivelia dumblo ir laiko

mi tinkamais džiungliy karui.

HOUSEMOTHER 
FOR MATERNITY HOME 

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

Afternoon, evening and weekend 
hours. Pleasant environment.

Call 82M446

DVIEM DIENOM savaitėje namų ruo
šos darbui reikalinga moteris, retkar
čiais turės prižiūrėti dvį 6 ir 8 metų 
mergaites. Gaus privatų kambarį, 
maistą ir nedideli atlyginimą. Rei
kalingas truputis anglų kalbos. Tele
fonuos 256-3676 vakarais, o sekma

dieniais nuo 10 vai. ryto.

HtLP WANTED — FEMALE
Darbinmkiy R«ikia

REIKALINGA ŠEDUNUNKŠ 
Vakaru priemiesčio šeimoje su 4 vai
kais. vienu mokyklos metų. Privatus 
kambarys su vonia ir TV eeram na
me. Reikia kalbėti angliškai ir re

komendacijų. nereikia virti.
Rašyti: AF Rox 279

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILL. 60606

Apie 1905 m. Kazanėje gyve 
no šie lietuviai inteligentai: An 
tanas Januškevičius, Konstanti 
nas Grynevičius, Jonas žaldo 
kas, A. Jaroševičius ir Jakševi 
čius. Jie dirbo įvairiose Kaza
nės vaistinėse. Buvo keletas ii 
tokių tautiečių*’, kurie lietu 
viais nesidomėjo ir nuo jų šali
nosi.

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms
3237 WEST 63rd STM CHICAGO

Tdef. 434-4660

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymai 

2644 WEST «9Ht -STRIKT 
Tola REpublte 7-1 *41

OVER HEAD 
CRANE OPERATORS 

Experienced in structural steel fabri
cation. 5 years minimum experience. 

CHICAGO HTS. STEEL 
Div. of Allied Products Corp. 

1632 WENTWORTH 
CHICAGO' HTS., ILL. 

Call FRANK THIESFELD 
312—757-5400 

An equal opportunity employer.

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. £13.300.

DIDELIS 2-jų aukštu 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 modemus 
5% kamb. mūras. Anie 38 pėdų skly
pas, šalia garažas. $22.500.

P PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva- 
rus 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu. garažas. Arti 
visko. Marauette Parke. $21,800.

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

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

Valdis- Beal Estate
V r -• .

7051 S. -Washtenaw Ave^i BE 7-7200

yra tik degtu- 
mo ir vadinasi 
kaštuos mažiau 
■iiaisoniasprie 
airuotojas atsi- 
ir taiko raktą į 
io pačiu palie- 
sagutę ir pasi- 
a. Bet jei vai- 
per 200 miliąe- 
rakto, šviesa, 

i ir aūtomobi-

Gatviu gaujos paradas
Chicagos paauglių gatvių 

gauja, besivadinanti “jaunais 
lordais” praeit sekmadienį 
suorganizavo savo demonstra
ciją. Apie 200 “lordų” iš Hum
boldt parko numai’šavo j Lin
coln parka protestuoti prieš po
liciją dėl jų nario Manuel Ba
ruos nušovimo prieš metus lai
ko. Du “lordai”, jėga bandę už
blokuoti policijos automobilį, 
kad nesektų paskui jų paradą.

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

Home. Steady work.
Salary open.. 
Call 829-1446 JPo $2,000,000 kasmet

Chicagos švietimo taryba 
apskaičiavo, kad “vandalų 
darbai” miestui kasmet kaš
tuoja po du milijonus dolerių 
pridarytais mokykloms nuos
toliais. Vien langų išmušimai 
kaštuoją kasmet po daugiau 
kaip milijoną dolerių. Tie 
nuostoliai nuo 1967 metu iki 
1968 meta padaugėję 7 nuošim
čiais ir pernai jau kaštavę ly
giai §2.070,337.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI _ INCOME TAX.

Abudu broliui yra palaidoti 
Rusijoje, buvusioje totorių so- 
soslinėje Kazanėje, brolis Jonas 
ilgesnį laiką ten dirbo profeso
riumi, o kun. Antanas pas savo 
brolį Joną atvykdavo į Kazanę 
tik paskutiniais prieš savo įnir
tį metais. Abu broliai ilsisi gre
timai suguldyti Kazanės kapinė
se, netoli kapų koplyčios. Pa
darytas bendras broliškas ka
pas. pastatyti du atskiri pa
minkliniai kryžiai, kurie aptver
ti geležine tvorele. Kitame gale 
kaj>o pasodintas pinavijų krū
mas, atgabentas iš Lietuvos. 
Kunigo paminklas padarytas iš 
juodo paliruoto akmens, su di
dele paauksuota Kančia viršuje. 
Paminkle iškaltas lotyniškas 
Įrašas; “Antonius Juszkevicz Le- 
tuviensis 1819 lunii 4 natas 1880 
octobris 20 mortuus. Requie- 
scat in pace”. Profesoriaus Jo
no paminklas pagamintas iš 
balsgano marmuro su įrašu:

Šunų demonstracija .
Praeitą sekmadienį Lincoln 

parke pyko mažiausiai tūks- 
Itančio šunų ir jų mylėtojų ma
išinis mitingas, protestuoti prieš 
(naujai paskelbtą Parkų distrik. 
(to potvarkį, kuriuo uždraudžia
ma šunims eiti į parkus net 

(drauge su savo savininkais ir 
met ant pavadžio. Demonstra- 
(ciją suorganizavo šunų savi- 
! ninku grupė: D. O. G. . (Dog 
(Owners Group). Viena ener
ginga kalbėtoja Miss Goebel 

(pasakė: “Per 50 metu aš šiame t ‘ v
(parke vedžioju savo šunis. Tai 
(yra mano pasivaikščiojimas ir 
Į aš turiu nemažesnę teisę, kaip 
tie, kurie čia lošia beisbolą. Aš 
visuomet buvau prieš demon- 
stracijas bet šį kartą demon
struoja. .

Demonstracija^ atrodo, pasi
sekė. nes ir Parkų distrikto 
pirmininkas Shannon ir miesto 
meras Daley pasisakė patys 
esą šunų mylėtojai, taigi lau
kiama. kad draudimas bus 
greičiausiu laiku atšauktas. Su 
sąlyga, kad šunys' tiktai Bu& 
ant pavadžio ir-kad jo “mylė
tojas”. ar “mylėtoja” šuns pa- 
teršimą tuoj pavalys.

KETURIOS TONOS DANTŲ

Anglijos dantistai apskaičia
vo, kad jie kasmet.Anglijoje iš
traukia po 12 milijonų vaikų 
dantų, kas sudaro pilnas ketu
rias tonas. Anglijoje. 98.72 nuo
šimčių vaiku iki 12‘metų am
žiaus turi sugedusios dantis, ku
riuos tenka K f raukti- •

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 
stogu 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

buvo suimti. Abudu pasirodė 
beturį radika h V D. S; literal

•°- Tauragės Klubas Motinų pa
gerbimui renęia linksmą vakarą, 
gegužės 9 dieną 7:30 vai. vak. 
Marquette šalčio, 6908 So., We
stern Ave. K \ lečia- visus atsi
lankyti. Gros K* Ramanausko 
orkestras. įžangai auka $1.50.

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

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.

Jkalnavimag veltui. kreipkitės bet kada

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
' ■ , BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO RHKALĄls

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233Dar žinoma, kad Kazanė 
klebonavo žynius Lietuvos k< 
bininkas kun. K. Jaunius. Pi 
jo vargonininku buvo Mykol 
Marcinkevičius.

i Federalinė Vandens Koky- 
j Lės administracija, komisio- 
piieriui David Dominick vado
vaujant, ištyrė šeimininkių 
i vartojamus skalbimo ir indų 
i plovimo miltelius bei skysčius 
j ir rado, kad 22 ji 
j perdaug vandenį 
chemikalu ir daus 
prie vandens užteršimo 
blausias teršikas tuose produk
tuose yra fosfatai, kurių nuo

šimtis nustatytas sekantis: 
Biz turi 73.9 nuošimčius fosfa
tų, Axion 63.2%. Toliau seka 
Salvo 56.6%, Cascade 54.5%, 
Tide 49.8%, Drive 47.4%, Oxv- 
dol 46.6%, Bold 45.4; Ajax 
Laundry 44.6%, Cold Power 
4-1.6%, Punch 44.2, Draft 41.9%, 
Gain 39.5%., Duz 38.3, Bonus 
37.5%, Breeze 37.2, Cheer 36.3 
%, Fab 34.8%. Būsią pareika
lauta iš fabrikantų, kad žymiai 
sumažintų fosfatų kiekį

Prieš 150 m. Daujotuose, Ra
seinių aps., gimė žymus lietuvių 
tautosakos rinkėjas kun. Anta
nas Juškevičius. Jis surinko apie 
7.000 lietuvių liaudies dainų ir 
sudarė 30.000 lietuvių kalbos žo
dyną. Tame darbe jam talkinin
kavo jo tyresnysis Lrolis (IKI5 
—1886) J-mus. Jis suredagavo 
surinktus: is dainas ir žodyną ir 
rūpinosi jo išleidimu. Dainų 
rinkimus išleido Kazanės 
vei'sitetas, o žodyną dalimi 
spausdino Petrapilio rusų 
kslo adakemija.

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to $20/000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 6C632

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

DEL VISŲ INFORMACUŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Kazanės kapinėse dar buvo 
sūęastas lietuvio daktaro Balaa- 
džio-Balondz kapas. Amžinin
kų atminimu, jis buvo vedės sve
timtautę ir dėl to labai gailėjosi. 
Pasakojama, kad jis, tėvynės il
gesio kankinamas, atsigabeno iš 
Lietuvos laukų akmenį, iš kurio 
jam buvo padarytas kapo pa
minklas. Tarp kita ko, tai liu
dija ir paminkle iškaltasis įra
šas: **l'en kamen jest z ziemi 
ojeuw twego”.

REIKALINGA 
PATIKIMA MOTERIS

Bendrai namu ruošai ir lengvam viri
mui 3 dirbančiųjų šeimoje, 5 dienas 
savaitėje. Gera‘alga ir sąlygos tin-j 
kainam asmeniui. Netoli centro, šiau-' 

rėje. Susikalbėti angliškai. ' 
Skambinti darbo dienomis 
9:30—5:30 vai. 744-2026.

Du ITT reporteriai užėję į 
vieną krautuve Dansinge. Mich. 
už ?3 gavo pirkti 12 lazdelių 
dinamito be jokio pasiaiškini
mo, bet kai paprašė vaistinėje 
stipresnio syrupo nuo kosulio, 
gavo pasirašyti pirkimo formą.

Paskutiniu metu daugelio 
va 1 st i j u 1 c gi s 1 a t ū ros skubi a i 
peržiūri savo senus įstatymus 
ir ruošia namus, kuriais sprog
stamoji medžiaga nebebus taip 
palaidai bet kam pardavinėja
ma.

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

Nuvargęs ir sudribęs ateina 
pirmadienio rvta Knolis i darba.

“Matyti, kad gerai būsi sayait- 
galį praūžęs”, pastebi darbo 
draugas. >

“Visai ne taip, kaip kad tu 
manai”, numojo ranka Knolis. 
“Su žmona buvom išvažiavę sa
vaitgalio į savo trobelę prie.eže
ro. Ji labai bijosi vagių, tad vi
są naktį man nedavė miegoti ža
dindama vos tik kokį sušnarėję 
mą išgirdusi.

“Turėjai jai paaiškinti, kad 
vagys labai tyliai*įšna ir' jokio 
šnarėjimo nedaro.

“Deja, aš taip it padariau! 
Nuo tol ji visa laiką mane žadi
no, sakydama, kad jokio šnarė
jimo negird’"... .

‘Tonas luškeviče Rašytojas Li< 
tavos. 1815-1886”.

1917 m. vasarą abudu pa 
m i ūkia i buvo iš pagrindų ai 
naujinti ir sutvirtinti. Tą dari) 
padarė du Kazanės įguloje tai 
navusieji lietuviai karininką 
— Petras Ruseekas ir Daukny 
paaukodami kiekvieims po 
rublius.

Automobilis irto neklausys
Nartron V re korporacija, 

Reed City, Mi išrado ir už- 
□atentavo j|ut< iiobiliains prie
taisą, kurs n eidžia automo
biliui važiuoti, jei vairuotojas 
vra girtas ar i normaliai susi* 
jaudinęs.

Tas prietais 
kų dėžutės di< 
“safclock”. Ji' 
810. Jis yra 
įjungimo. Kai 
sėda prie vairi 
’iunimą, jis 
čia “safelbcko' 
rodo žalia Šri 

Įruotojas negali 
(kuodžių pasuk 
oavirsta raudo 
lis neužsiveda.

Vairuotojas uomet gali ra- 
j.’tiiai numiki, rba pavalgyti, 
arba pąsivaikšr <>ti keletą blo
kų ir vėl bančyti. Jei dabar 
saugaus vairai. :no egzaminus 
išlaikys, tai y: spėja per 200 
milisekundžių žvesti mašiną, 
viskas tvarkoje ir automobilis 
užsiveda.

Inžinieriai N< rrnan Rautiola 
ir Gerald Miller tą išradimą to
bulino per dvejns metus.’

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

■, Pilna apdrauda.
Į. RUDIS TęL CL 4-1050

HOME INSURANCE

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas-

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

______  _ -I-.- ...... _ ... .... ---




