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MASKVA. — Kambodijos įvykiai: valdžios pasikeitimas ir 
naujos vyriausybės išėjimas prieš komunistus dar kartą parodė 
Sovietų Sąjungos varžybas su Kinija dėl įtakos Azijoje. Nors 
Maskvai piktai pasmerkė Amerikos “agresiją” Kambodijoje, nei 
sovietų valdžia nei spauda nevadina princo Sihanouko valstybės 
galva ir dar nėra pripažinusi egzilinės Sihanouko vyriausybės 'Pe
kine. Princas Sihanoukas jau spėjo pareikšti, kad komunistinė 
Kinija esanti “Kambodijos draugas nr. 1”. Sovietai Kambodijoje 
laikosi panašiai, kaip Laose. Jie pripažįsta neutralią Laoso vy
riausybę, tačiau remia komunistinį Pathet Lao. S;*..

Šitoks ideologijos atskyrimas 
nuo diplomatijos verčia sovietus 
atiduoti kinams pirmenybę ideo
loginiame fronte. Kinijos komu
nistų linija dominuoja Hanojuje, 
šiaurės Korėjoje, Kinija kontro
liuoja partijas Burmoje, Tailan- 
dijoje ir Malaizijoje. Net balto
sios rasės Naujoje Zelandijoje 
komunistai, seka ne ■ Maskvos,’ 
bet Pekino liniją.

Paklaustas kurią vyriausybę 
sovietai pripažįsta, sovietą prem
jeras Kosyginas prieš savaitę pa
reiškė išsisukinėdamas, kad Mas
kva pripažįsta “neutralią vy-> 
riausybę, kuri vestų ne karo, 
bet taikos politiką”. Kitoms ko
munistinėms valstybėms nutrau
kus santykius su nauja Kambo- 
dijos vyriausybe,.. Maskva tebe
laiko Phnom Penhe savo amba
sadą, žiūrėdama, kas bus toliau, 
kas laimės Kambodijoje.

Sovietu valdžia nenori eiti kar? 
tu su Prieinu, be to,Jį. žino, kad 
Pietryčių Azijos žmonės, komu
nistai.ir nękomunistai, kinų ne
mėgsta, jų bijo, istorijoje yra 
nuo kinų ne kartą nukentėję.

P. VIETNAMIEČIU UPIŲ LAIVYNAS 
I JAU IŠVALĖ MEKONGO PAKRANTES

PHNOH PENHAS. — Pietų Vietnamo ir amerikiečių karo 
laivai, jau pasiekė Kambodijos sostinę Phnom Penhą. Paskutinis 
kelionės tarpas nuo Nak Luong iki sostinės buvo lengvas, ko

munistus iš ten jau buvo išvalę anksčiau iš Vietnamo į Kambodiją 
lėktuvais atgabenti Vietnamo kambodiečiai, gerai ginkluoti ir ap
mokyti amerikiečių žaliųjų Earečių. Tie kambadiečių daliniai 
atėjo pasitikti Mekongo upės pakrantėmis žygiuojančių Pietų 
Vietnamo marinų. Susitikimas Įvyko 37 mylios nuo Phnom Penho. 
Šioje Mekongo operacijoje dalyvavo 140 upių laivų, iš jų 30 
amerikiečių. Jų laivai neplaukė toliau, kaip 21.7 mylias nuo 

' Vietnamo sienos.

IS VISO PASAULIO

Nuosaiki politika ir laukimas, 
sovietų manymu, gali atnešti lai
mėjimų sovietams.

Stebėtojai galvoja, kad įtakos 
Pietryčių Azijoj klausimas daug 
priklausys ir nuo sugebėjimo pa
remti vietinius komunistus ka
rine medžiaga. Sovietai gali vėl 
paveržti iš kinų įtaką ideologinė-' 
je rityje, jei jie duos daugiau 
ginklų ir prekių komunistų ju
dėjimui. Tačiau šiuo metu Kam
bodijos, šiaurės Vietnamo ir La
oso komunistai yra daugiau lin
kę remtis ne Maskva, bet Peki
nu.

S. Rozino kūrybą
“New York Times” dienraštis 

gegužės 3 d. laidoje paskelbė 
straipsnį, “Sovietai skelbia žy- 

• dų menininko kūrybą”. Laikraš
čio korespondentas Maskvoje T. 
Shabad pranešė apie Vilniuje 
(rašoma Vilna) išleistą dailinin
ko Samuelio Rozino, žydo, grafi
kos rinkinį. Kadangi tekstas, ša
lia lietuvių ir rusų, atspausdin
tas dar ir anglų kalba, tai dien
raštis mano, jog leidinys skir
tas ir užsieniui.

Laikraštis, atrodo, stebisi, jog 
“Sovietų Lietuvos sostinėje Vil
na”, kaip pažymėta, atspausdin
tas žydų kilmės menininko gra
fikos darbų rinkinys. -Tačiau 

, reikalas išryškėja, nurodžius, 
jog Rozinas yra veikęs komunis
tų partizanų eilėse ir anuomet 
turėjęs 18 m. amžiaus. Taigi, 
komunistai išleido jiems nusi
pelniusio menininko — aiškaus 
komunisto kūrybą.

Ta proga “NYT” dar priminė, 
kad Vilnius anksčiau yra buvęs 
žydų kultūros židiniu, kad na
ciai naikinę žydus ir kad šiuo 
metu Vilniuje žydų gyventojų 
esą 20,000. Dienraštis įdėjo ir

WASHINGTONAS. — Ame
rikos ambasadorius P. Vietname 
Bunkeris pareiškė televizijos 
programoje, kad komunistams 
užtruks apie 10 mėnesių atsta
tyti savo bazes ir sandėlius Kam 
bodijoje, o per tą laiką pietų 
Vietnamiečiai tiek sustiprės, kad 
galės patys vieni spirtis prieš Universitetu neramumai tęsiasi 

komunistus. Vyriausybė prieš 
nutardamas žygiuoti į Kambo
diją apsvarsčiusi ir riziką, kad 
Kiniją gali įsikišti į karą, tačiau 
nutarusi, kad rizikuoti apsimoka.

•MASKVA..—■ Karo pabaigos 
minėjimas sovietų gyventojų ne
uždegė, nes jiems per paskutines 
kelias savaites teko švęsti Leni
no gimtadieni ir gegužės 1-mą. 
Minėjimo proga gynybos minis- 
teris maršalas Greško pareiškė, 
kad naujas karas neabejotinai 
atneštų imperialistu galą, tačiau 
sovietams nereikia karo išplatin
ti savoridealams;-Vakaru val&-
tybių masės galinčios stipriai įsi
kišti, sprendžiant taikos ar karo 
klausimus.

ŽENEVA. — Net keturiuose 
aerodromuose: Amsterdame, Že
nevoje, Frankfurte ir Londone 
buvo rastos bombos Ispanijos 
keleiviniuose lėktuvuose, žmo
nių aukų, nebuvo.

HONG KONGAS. — Pernai 
Hong Kongo muitininkai atėmė 
iš atvykstančių keleivių 660 sva
rų aukso.

GRENOBLIS. — Prancūzijo
je per keletą dienų sprogo sep
tynios dinamito bombos, visos 
netoli Teisingumo rūmų.

BANGKOKAS. — Sovietų Są
junga ir Tailandija pasirašė avi
acijos susitarimą. Tailandijos 
lėktuvai galės skristi į Taškentą, 
o Aerofloto — į Bangkoką.

Izraeliui 22 metai
TEL AVIVAS. — šiandien 

Izraelio valstybė švenčia savo 
22 m. nepriklausomybės dieną, o 
sekmadienį visoje Šalyje buvo 
pagerbti trijų karų žuvusieji. 
Centrinėse apeigose Jeruzalėje 
premjerė Goldą Meir pasakė kal
bą, kurioje apgailestavo, jog Iz
raelis dar negali džiaugtis taika. 
Paskutinis karas buvo laimė
tas per šešias dienas, tačiau tai
ka neatėjo. Premjerė vėl pasiū
lė arabams besąlygines derybas, 
kuriose Izraelis dalyvautų pil
nai pripažindamas arabų pagrįs
tas teis es ir jų garbės jausmą.

Didelis paradas Izraelio gar
bei įvyko New Yorke, kur apie 
70,000 žmonių ankstyvai šventė 
Izraelio nepriklausomybę. Para
de dalyvavo daug vežimų su Iz
raelio istorijos paveikslais. Da
lyvavo keli negrų ir airių orkes
trai. Policija greit išvaikė apie 
40 arabų demonstracijas.

Marylande policijai nekartą teko prieš studentus panaudoti ašarines dujas?

TEL AVIVAS. — Izraelio nepriklausomybės šventės proga 
Chicago Daily News korespondentas Russel Warren Howe turėjo 
pasimatymą su 'Izraelio valstybės-įkūrėju, buvusiu premjeru 
David Ben Gurion. Pasikalbėjime buvo paliesti įvairūs klausimai, 
jų tarpe Sovietų Sąjungos politinė ateitis.: >Ben Gurion pareiškė 
nuomonę, kad sovietų valdžią dar šiais metais paims Raudonoji 
Armija, panašiai, kaip Graikijoje ar kai kuriose Pietų Amerikos 
valstybėse. Ben Gurion nurodė, kad Kosyginas visą gyvenimą yra 
buvęs menkas valdihinkėlis, o Brežnevas irgi regėsi tik karigę- 
menėa parama^Brežnevaą ilgą laiką yra tamavdi^šolitrukū.Įvai
riuose kariniuose daliniuose.

Kalbėdamas apie Kiniją, Ben 
Gurionas pareiškė, kad ji už 15 
metų bus stipriausia pasaulio ga
lybė, Amerika padariusi didėlę 
politinę klaidą remdama Chiang 
Kai Sheką ir -išeidama prieš ko
munistinę Kiniją svarstant jos 
priėmimą į Jungtines Tautas. 
Buvęs Amerikos prezidentas J. 
Kennedy irgi buvęs, tos pačios 
nuomonės ir žadėjęs šią liniją 
pakeisti po 1964 metų rinkimų.

Ben Gurionas pareiškė, kad 
jis neužilgo pasitrauksiąs iš Iz
raelio parlamento, nes nebeturįs 
laiko dalyvauti sesijose. Jis ra
šąs savo atsiminimų knygą, ku
ri užtruksianti dar penkeris me
tus. Jis turi 73 metus, tačiau jo 
tėvas ilgai gyvenęs ir jis pats 
tikisi sulaukti senatvės.

Arabų-žydų klausimu Ben Gu
rionas pareiškė, jog reikėtų Iz
raeliui sugrąžinti arabams vi
sas užkariautas teritorijas, iš
skyrus Golano aukštumas ir Je
ruzalės miesto rytinę dalį. Jis 
ir toliau norėtų matyti Izraelį 
vien žydiška valstybe, kurioje 
visas teises turėtų ir arabai. Ge
rai būtų turėti Izraelio prezi
dentu arabą ir siųsti į musulmo
nų kraštus Izraelio ambasado
riais musulmonus Izraelio pilie
čius. Iš arabų vadų Ben Gurio
nas stipriausiu ir tinkamiausiu 
laiko Egipto prezidentą Nasserį, 
kuris Egiptui padaręs daug ge
rų darbų, tačiau ir jam dar nepa
vyko pakelti Egipto valstiečių 
gyvenimo lygio.

Sovietų S-gos KP-jos komite-. 
tas ir Ministrų Taryba balandžio 
21 d. paskelbė apie paskirtas 
1970 leninines literatūros, me
no ir architektūros premijas. 
Apdovanotųjų tarpe yra įvairių 
respublikų, jrpatingai. Rusų Fe
deracijos, meno ar literatūros 
atstovai, šį kartą nė premija 
neteko Baltijos ‘'respublikų” me
no, literatūros bei architektūros 
atstovams. y (E)

♦ šiaurės Vietnamo delegaci
jos Paryžiaus taikos derybose 
vadas išvyko iš Paryžiaus Į Ha
nojų.

VALIAUSIOS ŽINIOS

|h izoliuotas Ankaroj 
|||j ANKARA. — Čekoslovakijoje 
|w rusams pakeitus komunistų par- 
įs tijos vadovybę ir Įvedus griežtą UI valymą valdžios bei partijos na- 
M rių eilėse, užsienio koresponden-

i tus labai domina Aleksandro 
Dubčeko, buvusio 1968 metų par
tijos vado ir reformų pradinin
ko, likimas. Jis, kaip žinoma, 
sėdi Turkijoje, kur turi amba
sadoriaus laipsnį. Kartu su juo 
į Ankarą atvyko trečiasis amba
sados patarėjas Stanislav Spani-♦ New Yorko mieste vakar ■ 

vėl demonstravo keli tūkstan- Įb ^uris dubčeko iš akių nepa- 
čiai statybos ir uostij darbinin-

Jie nešė Amerikos vėliavas 
ir plakatus, remiančius vyriausy
bę ir Amerikos valdžios sistemą.
Darbininkai kartu reikalavo pa- \ Dubčekas bandytų pabėgti į va 
šalinti New Yorko merą Lind- karus, nes Dubčeko žmona irtrys 

vaikai yra Čekoslovakijoje.
Įdomu, kad Dubčekas atvy- 

i kęs į Turkiją, dar prieš įteikda- 
,mas savo kredencialus Turkijos 
i prezidentui Sunay, pasikeitė vi
zitais su sovietų ambasadoriu
mi Vasili Crubijakov. Diplomati
niuose priėmimuose Dubčekas 
visada laikosi su Rytų Europos 
komunistinių valstybių diploma- 

itais, ypač su rusais. Korespon
dentų ambasados tarnautojai 
prie ambasadoriaus Dubčeko ne
prileidžia.

ku.
' leidžia.

Stebėtojų manymu, Čekoslo
vakijos valdžia dar gali Dabčeką 
nubausti. Nesą jokių vilčių, kad

vieną Vilniuje išleistos knygos 
iliustraciją — žydų liaudies dai
ną grafikoje. (E) ■

♦ Izraelio užsienio reikalu mi- 
nisteris Ebanas pareiškė, kad 
Izraelis nenori valdyti milijono 
arabų, todėl greičiausia atiduos 
arabams okupuotą Jordano upės 
vakarinį krantą... Nepriklauso
mybės šventės proga Izraelis pa
leido iš kalėjimo 150 arabų par
tizanų, suimtų prieš dvejis me
tus.

Visai šiai ekspedicijai vadova
vo vietnamiečių laivyno kapito
nas Tran Van Chon, o pakrantės 
valiusiems marinams — gen. 
Ngo Dzu, ketvirtojo korpuso 
Vietname vadas. Paskui grei
tus karo laivus atplaukia dides
ni laivai paimti Kambodijos viet
namiečių, kurių keli tūkstančiai 
laukia Phnom Penhe ir dar 
daugiau už sostinės Kompomg 
Cham, antrame didžiausiame 
Kambodijos mieste, kur vietna
miečių laivai irgi ketina nuplauk
ti, nors jis yra dar į vakarus nuo 
sostinės.

Prezidento Nixono nustatyta 
laiko riba, kada amerikiečiai tu
ri pasitraukti iš Kambodijos su
kėlė nerimą karo vadų eilėse. Sa
vaime suprantamą kad yra la
bai neįprasta paskelbti priešui 
iki kur amerikiečiai žygiuos ir 
iki kada savo žygį užbaigs. -Ta
čiau yra tam nerimui ir kitų 
priežasčių. Kambodijoje rasti 
komunistų sandėliai esą tokie 
milžiniški, kad jų visų amerikie
čiai dar nei neužėmė. Tam esą 
per mažai žmonių, nes prie kiek
vieno užimto sandėlio reikia pa
likti kareivių sargybai, reikia 
transporto priemonhi išgabenti 
rastiems turtams. Vietnamo ka
re tokių didelių sandėlių dar ne
buvę rasta. Iki šiol rasta: 6:757 
šautuvai, 1,232 sunkieji kulkos
vaidžiai, 865 tonos amunicijos, 
1,653 tonos ryžių, 12 tonų medi
cinos Įrankių ii’ vaistų, 130 sunk
vežimių ir tūkstančiai kitų reik
menų, radijo aparatų, padangų, 
dviračių, taisymo Įrankių, aly
vos ir kt.

Helikopteriais išvežti visko ne
įmanoma, nes jie ir taip užimti 
maisto ir amunicijos gabenimu 
fronto daliniams. Inžinerijos da
liniai bando skubiai pastatyti 
reikalingus kelius. Tas nevisur 
įmanoma. Jau artėja monsūno 
lietūs, kurie susisiekimą dar dau
giau apsunkins. Kasdien ame
rikiečiai randa vis naujus bun
kerius su karine manta. Sandė
liams nematyti galo. Vien me
dicinos reikmenų rasta tiek, kad 
būtų galima aprūpinti 320 lovų 
ligoninę iki 120 dienų. Vaistų 
yra ir Amerikos gamybos. Kai 
kurie buvo pagrobti iš Amerikos 
sandėlių P. Vietname, o kiti at
siųsti amerikiečių “taikos orga
nizacijų”.

say. i

♦ Sovietu-ricėmihisteris-už- , 
sienio reikalams Kuznecovas iš-' 
vyko į Pekiną, kur jis, spėjama, ‘ 
bandys suderinti sovietų-kinų 
politiką Indokinijos atžvilgiu.

♦ Senato užsienio reikalų ko
mitetas, vadovaujamas sen. Ful- 
brighto, svarstė vakar rezoliu
ciją, kuri uždraustų vyriausybei, 
naudoti gynybos lėšas Kambodi
jos žygiui.

♦ Gynybos sekretorius Laird 
Detroite pareiškė, kad Amerikos 
kariuomenė baigs ‘ operacijas 
Kambodijoje per 3—6 savai
tes.

X t
Indijos mokslininkų^ moky

tojų ir politikų konferencijoje 
nutarta reikalauti, kad vyriau- 

; Ameriką nukreiptų susirinkimų 
protesto rezoliucijų ir valdžios 
žmonių pareiškimų. Ta proga 
buvo atidėtas Amerikos parodos 
apie švietimą Amerikoje atida
rymas, kuris Akademgorodoke 
turėjo Įvykti šiandien. Miesto 
pareigūnai staiga paskelbė, kad 
paroda bus atidaryta gegužės 19 
d.

ši paroda kultūrinio bendra
vimo rėmuose jau buvo išsta
tyta penkiuose kituose sovietų 
miestuose. Ji nugabenta į So
vietų Sąjungą, pasikeičiant už 
sovietų fotografijos parodą, ku
ri vežiojama po Ameriką.

Akademgorodoke aygyvendin- 
ti sovietų mokslininkai, techni
kai. Jie dirba Įvairiose branduo
linės energijos, erdvės tyrimo 
laboratorijose. Miesto valdžia 
tvirtina, kad parodos atidaryti 
negalima dėl elektros ir kanali
zacijos sugedimų. Miesto gyven
tojai nepastebėję jokių sugedi
mų. Prisimenama, kad sovietų 
valdžia atsisakė siųsti į Ame
riką lengvosios atletikos koman
dą, kada Ameriką stipriai bom
bardavo šiaurės Vietnamą, o 
Amerika nutraukė kelis numa
tytus kultūrinio bendravimo pro
gramos punktus 1968 m., kada 
sovietai okupavo Čekoslovakiją.

Amerikos parodą
MASKVA. — Sovietų Sąjun

ga vėl pradėjo naują bangą prieš
sybė visomis jėgomis gamintų 
atominius ginklus.

Mažiau šūkių
Ryšium su gegužės pirmosios 

švent, Sovietų Sąjungos kom. 
partijos Centro komitetas šiais, 
kaip ir kiekvienais metais, pa
skelbė šūkius. Dabar jų buvo 57. 
Jei ankstyvesniais metais komu
nistai kreipėsi į daugelį kraš
tų, tai šiemet pasitenkino ketu
riais; Vietnamu, JAV, Izraeliu 
ir vak. Vokietija. (E)

Japonijoje demonstracijos dalyviai prieš policijos naudojamas dujas 
ir prieš amerikiežip Okinawoje laikomas dujas gatvėje pasirodė su 

, dujokaukėmis. ‘

♦ Prie Riverbank, Kaliforni
joje nuo bėgių nuvažiavo San
ta Fe traukinys, 23 asmenys bu
vo sužeisti.
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2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

dinamas “trip” — keliavimas- 
pabėgant nuo realaus gyvenimo

|7I> puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina 
lai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

kūne mums prasidedant motinos 
iščiuje įtaisyta. Tik imkime 
žmoniškai gyventi, tada galė
sime be vaistų laimingai gy
venti.

2. Smegenis veikiančios, bet 
mediciniškos naudos neduodan
čios (už tai ne vaistais vadina
mos) yra šios dabar plačiai apsi- 
svaiginimui naudojamos medžia
gos: marijuahą, LSD, muskatas, 
“morning glor^*‘ gėlės sėklos. 
Tos medžiagos naudojamos at
siskyrimui nuo aplinkos, ir ap-

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

11 t„ 336 psl.

It’s a way to keep our 
country from getting 
folded, spindled 
ormutilated.

Liaukupėsr-bet kokį vaistų, 
piknaudoti

Vaistų piknaudojimas skirs
tomas pagal naudojamos medžia
gos poveikį. . Yra dvi svarbiau
sios grupės dabar apsisyaigini- 
mui vartojamų medžiagų. 1. Tu
rinčios mediciniškos vertės me
džiagos — vaistai,' 2, Neturin
čios mediciniškos naudos, o tik 
smegenis veikiančios medžiagos.

tieįmas. Kai kurios, ypatingiems 
tikslams sumos, yra taip įpintos

Amerikoje prasidėjo beisbolo sezonas. Harrc pa/eiksfe matomi du žaidėjai primena ant siauro 
, liepto susitikusius ožius.

get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t handed to us on a 
platter.

Of course, the great majority of 
Americans have great pride in their 
country.

VAISTŲ PIKTNAUDOJIMAS - DRUG ABUSE
Tik žmogaus sužmoginimas 

apsprendžia žmogaus tinkamą elgesį visose jo veiklos 
srityse. * Gyvenimo tiesa

žmogus grįžta vaj^ystėn

Platonas teisingai tvirtino, 
kad alkoholiu perdaug besisvai- 
giną suka savo asmenybę vai
kystėn. Tas pats pasakytina ir

preserve our freedoms by investing in 
their country.

At the same time, they’ve been 
storing up quite a nest, egg for them
selves. * ■ ;

U.S. Savings Bonds pay. a gnaran. 
teed return. And your investment is 
backed by the full faith and credit of 
the United States of America.

Also, the interest on’Series E Sa>

Being an American is comfortable.
After all, we do have more than any 

other country in the world.
But sometimes we get too comfort

able. We take our leisure and our 
prosperity, and our freedoms for 
granted. Sometimes we have to be

* Bendrasis SSSR biudžetas pa
roda milžinišką skirtumą lėšų, 
skiriamų vienoms ir kitoms “res
publikoms”.

Iš 64 milijaędy rublių (arba 
44% viso biudžeto) skiriamų 15 
“respublikoms’*, Rusijos respu
blika gauna 34 milijardus arba 
53% visų respublikoms skiria
mų lėšų. Ukrainai paskirta 11 
milijardų, Kazachstanu! 4.7 mi
lijardai, Uzbekistanu!-2.7 mili
jardai Lietuvai -1,184,00(^000; 
Latvijai 821,000,000 ir Estijai 
564,000,000 rb.

Tą žinią pateikdama lenkų

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos?mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jumsx už mums parodytą 

^Mes nore- 
ytume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

4 Sąskaitos apdraustos iki 
$2U,ūCO

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, prote ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

__________  JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. __________

Kiek sovietai skiria 
Pabaltijo resbuklikoms 
Sovietų Sąjungos 1970 metų 

vien-

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje, arba 
pasiiinčianf Money Orderi arba čekį tokiu adresu.

biudžetus, kad jų negalima su
sekti. Pirmiausia eina karinės 
išlaidos, kurių parodyta tik 18 
milijardų (bilijonų) rublių ar
ba tik 12.4% viso biudžeto, o vi
so biudžeto suma skelbiama 145 
milijardai, žymi karinių išlaidų, 
dalis paslėpta vidaus reikalų mi
nisterijos biudžete, kurs apima 
mižiniškas armijas • ir karinius 
įrengimus sienoms saugoti, ae
rodromai, poligonai, angarai, 
sandėliai ir t. t

šitas knygas galile Įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

gydytojų tada visai su šia sun
kenybe .nesiisidurdavo. šiandien 
tiek miestą, tiek kraštą, užval
dė vaistųf'piktnaudojimo blogis.. 
Tiek skurdžiai, tieki turtuoliai- 
vienodai, kenčia.

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
‘ KITUS SKAITYTI ' .
NAUJIENA S.

5 ou. can defer federal tazes on 
E Bond interest until yott redeem the 
Bond.

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

They’re safe.
They’re easy.
They’reautomatic. '
And they’re also a reminder. A re

minder that we all have to work hard 
to keep what we -have.

Investing in your country will do

Pasikeitė laikai — atsakančiai 
reikia tvarkytis visose srityse

Nelaimė, kad žmogus nepa
jėgia tinkamą! elgtis pasikeitu
siose apystovose. Nemokšos vi
sokių niekų prikalba apie mari- 
uaną. Jaunimas labai gerai yra 
toj srityje apsišvietęs — nė ne
mėgink j am. miglas pūsti — ne
pagrįstai jį gąsdinti. Kaip tūli 
nepažangūs dvasiškiai dabar ne
turi pasisekimo pasakėles tęs-

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4G43 ARCHSJt AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 2S44478

Įstatymai tik talkina 
žmoniškam elgesiui

Vien įstatymais nesutvarkysi 
žmogaus. Įstatymai tik padeda 
žmogui tinkamiau elgtis. Prieš 
dešimt metų šis kraštas išleido 
įstatymus, draudžiančius be gy 
dytojo sutikimo vartoti opiumo 
gaminius bei kai kuriuos vais-

jungos studentų sąjunga viešai 
pasisakė remianti riaušes Ame
rikos universitetuose ir kolegi
jose.

Sovietų studentų taryba ge
gužės 8 dieną išsiuntusi pareiš
kimą, adresuotą Amerikos Na
tional Student association. To 
pareiškimo tekste reiškiamas 
“kovos solidarumas”, linkima 
“pasisekimo mūsų partneriams 
amerikiečiams” ir patariama tą 
pareiškimą perduoti Jungtinių 
Valstybių universitetų studentų 
centrams.

skatinanti daag Pagerinimo reikia
narkotiku jstatimdavystėje — reikia 1914 

metų įstatymą pakeisti marihu
ana išimti iš tu metu Narcotic 9 * *

act ir patalpinti ten, kur tas nar- 
Kotikas priklauso ■ - į 1938 m. 
išleistą Drug Abuse Amend
ments to the Food, Drug and 
Cosmetic Act. Reikia gilesnio 
supratimo vaistus piktnaudojan- 
č’ųjų asmenybių, jie nusikalsta 
Įstatymams dėl savo dvasinio, 
emocinio liguistumo.

Beveik kiekvieną šiandieninį 
vaistą žmonės piktnaudoja. Se
niausiai žinomas šitokio netiku
sio elgesio pavyzdys yra opiumo 
ir jo gaminių piktnaudojimas. 
Dabar barbitūratai sudaro didelę 
.sunkenybę. . Girdim milijonie
rius žūstant nuo jų, artistes jais- 
nutraukiant savo gyvenimo siū
lą. Taip pat. “stiprumui” nau
dojami’vaistai “pep pilis” — am- 
phetaminai yra didelė blogybe,

Pereitų metų gale 1969 XII 
3 d.) keletas gubernatorių ir TV 
atstovas tarėsi su prez. Nixonu 
apie šiame krašte plintantį vais
tu piktnaudojimą (drug abuse). 
I rezidentas tvirtino, kad klai
dingai buvo manyta, jog su
stiprintais įstatymais bus gali
ma sutvarkyti šitą blogybę. Pa
sirodė, kad tik jaunuolių išauk
lėjimas gali juos apsaugoti nuo 
vaistų piktnaudojimo. Reikia 
nuo mažens žmogų nukreipti į 
gėri ir jam nušviesti vaistų pikt
naudojimo blėdingumą.

Vaistų piktnaudojimas bet ku
rioje visuomenės dalyje nėra 
nauja blogybė. Tik dabartinis 
jaunuolių tarpe vaistų piknaudo- 
jimo plėtimasis nelyginant už
krečiamoji liga, dar niekada ant 
žemės negirdėtas — neregėtas 
blogis. Kad tokia blogybė plistų, 
reikalingos atsakančios aplinky
bės. Pirma jų — vaistų lengvas 
gavimas. Antra — turi būt daug 
jausmais (emocijomis) nesu
brendusiu asmenų: tokie tik var
toja neleistinai vaistus — narko
tikus: jie, mat, nori pabėgti nuo i pabėgti nuo realybės 
gyvenimo sunkenybių. Trečia 
turi būti aplinka, 
vaistų piknaudojimą 
vartoj imą.

Jau nuo nervų, nuo nemigos, 
nuo silpnumo, nuo silpno kraujo, 
nuo baimingumo... mes visi su
augusieji griebiamės už piliulės, 
skysčio ar kapsulės. Tai didelio 
emocinio nesubrendimo ženklas. 
Mes taip dvasia susilpom, kad 
be vaisto nė žingsnio hežengiam, 
pamiršdami, kad geriausi vaistai 
— puikiausia vaistinė yra mūsų

tus, veisiančius centrinę nervų 
sistemą. Tai apsunkino geriems 
— subrendusiems žmonėms sa
vo negalias tvarkytis kartais ir 
be gydytojo patarimo. Pvz., vi
duriavimo atvejais žmogus pirk
davosi opiumo (paregoriko) la
šų. Nukentėjo pastarieji niekuo 
dėti asmenys suvaržius tų vais
tų pardavinėjimą. Mat, blogiau
si narkotikai: LSD, marihuana, 
muskatas, klijai bei ’’morning į darni, taip ir tūli neva jaunimo 
glory“ sėklos visvien yra nau
dojamos tų asmenų, kurie nori

Los Angeles maisto krautuvėje jau naudojamas specialių spinduliu 
"revolveris". Jis automatiškai perskaito ant pakelto uždėta kaina ir 
suskaičiuoja bendrą sumą. Seni "registeę" aparatai greit iieis is 

mados. -

LWIL agentūra nuo savęs pri
deda sekantį trigrašį: ’’Didžiau
sią lenkų nuošimtį turi Lietuva, 
kadangi jai yrą prijungta dalis 
Vilniaus vaivadijos”.

N a : i E N O S”
»'So. HaUfpH St.. Chk*aero. TH. 60G08

apie miriji..n.os rūkymą. Mo
derniška farmakologija dar tik
rai nenusta.c jos ligos vartoji
mo pasekmes gyvybiniams žmo
gaus organams. Užtenka jau tu-1 biudžetas, kaip paprastai 
rimų žinių, kad auklėtume jau- Į balsiai patvirtintas, jau vykdo- 
nuomenę 'savu pavyzdžiu 
svaigalų- apsieikime patys, ta
da geriausia i Įtaigosime jaunuo-H paskirų ministerijų ir žinybų 
menę. Vi^os narkotikų blogybės 
tada išnyks kaip sniegas pava
sarį.

' ’ _ A' t: '< . J

Mokslas, Technologija ir pa
gerinimas kūno sveikatingumo 
pagerina žmogaus gyvenimą, šio 
šimtmečio, pradžioje didžiausia 
mediciniška sunkenybė . buvo 
šiltinės, šiandien visi beveik už
miršom- šitą blogybę. Pasikeitė 
blogybių vardai. Šiandien di
džiausias mediciniškas negeru
mas yra-vaistų piknautojimas: turėjimui haliucinacijų. Taip va- 
tiek narkotikų, tiek nenarkoti- 
kų. Prieš-. 7 j metų šita blogy 
bė buvo dar tik lopšyje.- Tik . gaunamas naudojant marijuana 
morfino piktnaudojimas kartais j bei LSD. Psichiatriniai negeru- 
tada pasitaikydavo,. daugumas! mai gali būti sunkūs ir lengves

ni vartojant minėtas medžiagas. 
Apie tai — kitą kartą.

auklėtojai nepasiekia jaunuolio 
širdies niekus apie narkotikus 
taukšdami.

Mariuana veikia žmogų pa
keisdama jo laiko, erdvės ir ju
timo sampratą. Pasekmes šitos 
medžiagos- naudojimo galima 
įvertinti tik visumoje dalyką 
svarstant: aplinkybės ir žmo
gaus asmenybė čia turi reikš
mės. Pirmose šio krašto gjrva- 
vimo dienose (kaip dabar kituo
se nesupramonintuose kraštuo
se) žmonės gyveno uždaruose ra
teliuose.: Tai buvo daugiau šei
myniški. žmonės. Tokių žmonių 
tarpe blogis skriaudžia tik pati 
blogadarį ir jo artimuosius. Ma- 
riuanos rūkymas tais laikais tik 
mažą ratelį žmonių kankinda
vo. Tas pats ir su kitomis men
kystėmis : /• rūkymas, tabako ir 
girtavimas tik mažoj apylinkėj 
piktindavo žmones. Dabar kiti 
laikai. Supramoninus kraštą, 
kiekvienas blogis plinta žaibo 
greitumu ir didžiu platumu. Tad 
mariuanos rūkymas ir kitos žmo
gaus daromos menkystės gali ti
krą gyvenimo krizę sukelti. Tas 
pats yra su-rūkymu tabako bei 
apsisvaiginimu. alkoholiu. Au
tomobiliai, garvežiai, laivai blogį 
skriste atskraidina į mūsų šir
dis. Didžiulės pramonės maši
nos visai nesiderina su bet ko
kiu svaiginimusi. Iš čia ir kyla 
baisi žala visokeriopo mūsų ap- 
sisvaiginimo.
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Amerikos Lietuviu Tarybos skv
iLlncIKluS TTlof 11 lllvlLi

CLEVELANDAS. — Pasku
tinieji savaitgaliai Cievelando 
lietuvių visuomeninio gyvenimo 
baruose praėjo išimtinai suve
dant paskutiniųjų metų veiklos 
balansus ir nustatant kelrodžius 
šių metų veiklai, čia vienas po 
kito iš eilės greitomis buvo su
šaukti abiejų bendruomenės 
apylinkių metiniai susirinkimai 
ir balandžio mėn. 12 dieną paga
liau Įvyko ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos Cievelando skyriaus or
ganizacijų atstovų metinis susi
rinkimas.

Būdinga, kad po gana blankiai 
praėjusių bendruomenės apylin
kių susirinkimų, kurie kiekvie
nas sutraukė, vos po keliasdešimt 
narių, Alto skyriaus metinio su
sirinkime organizacijų atstovai 
sausakimšai užpildė Lietuvių sa
lės patalpas ir visos 32 lietuvių 
organizacijos delegavo virš 70 

jsavo narių Į ŠĮ susirinkimą. Jau 
vien šis vienas faktas ne tik ro
do didelį vietos lietuvių susido- 
mėjžną Alto veikla ir pačia or
ganizacija, bet taip pat sakyte 
sako, kad ir ateityje visas Cie
velando lietuvių visuomeninis 
gyvenimas ir bendros pastangos 
visu svoriu neabejotinai remsis 
Į šią seniausią bendrinę Ameri
kos lietuvių organizaciją ir jai 
teks nuolatos rūpintis bendrai
siais tautos laisvinimo'ir lietu-

■ vybės^klausimais.

Susirinkimas išklausė skyriaus 
valdybos pareigūnų praneši
mus, o taip pat revizijos komisi
jos aktą apie skyriaus finansus. 
Krito Į akį, kad pereitais metais 
surinkta ir Alto Centrui , pasiųs- 
jta palyginamai kukli suma.

Iš pranešimų- matėsi, kad sky-

i 
riaus veikla metų bėgyje buvo! 
pozityvi ir aktįnga, ir nežiūrint, 
kai kurių nenumatytų asmenį-1 
nių pasikeitimų skyriaus valdy- Į 
boję, visi matytieji darbai buvo 
atlikti ir visi skyriaus rengti 
parengimai susilaukė visuotinos 
lietuvių paramos ir dėmesio. Sky
riaus pirmininkui Kaziui žido- 
niui teko tikrai nedėkinga parei
ga perimti veiklos vadovavimą 
visai netikėtai, be Įtikinamų 
priežasčių pasitraukus iš val
dybos inž. R. Kudukiui. Nežiū
rint Į tai, jis, turėdamas ilgą vi
suomeninės veiklos patirtį, su
gebėjo konsoliduoti skyriaus 
veiklą ir ją sėkmingai užbaigti, 
Įvykdant visus likusius veiklos 
planus.

Trumpi ir konkretūs valdybos 
narių pranešimai platesnių dis
kusijų nesukėlė ir prezidiumas 
net nerado reikalo pasiūlyti su
sirinkimui juos formaliai balsa
vimu priimti. Kiek daugiau re
torinių audrų sukėlė vienos vie
tinės organizacijos raštas sky
riaus valdybai, kuriame protes
tuojama dėl meninės programos 
parinkimo Vasario 16 dienos mi
nėjimui. čia, žinoma, vėl iškilo 
tas nelemtas “bendradarbiavi
mo” klausimas ir jo ribotumo 
leistinumas. t-

Radikaliai ir temperamentin
gai šiuo reikalu pasisakė Algir
das Kasiulaitis, ir jo kalba buvo 
palydėta gausiais plojimais. Ta
čiau, kadangi nei jis pats, nei 
skyriaus valdyba, nei kas nors 
iš susirinkimo dalyvių nepasiūlė 
šiuo reikalu nieko konkretaus, 
tai ir susirinkimas jokio nutari
mo šiuo reikalu nepadarė. Ta
čiau reikia manyti, kad ateities

Harvardo universitete studentų susirinkimas nutarė paskelbti streiką ir nutraukti
■ / > T mokslą.

Pagerbti svetimų Nuo senų laikų New Yorke 
veikė specialus .'liesto Komitetas 
Santykiams su Konsulariniu 
Korpusu. Įsikūrus Jungtinių 
Tautų Organizacijai buvo suda
rytas specialus New Yorko Mies
to Komitetas Jungtinėms Tau
toms, kuris pagelbėdavo sveti
mų šalių misijoms ir jų.nariams 
susirasti reikalingas patalpas 
bei įsikurti. Nuo šių metų pra
džios abu komitetai sujungti į 
vieną įstaigą, kuriai vadovauja

. New’ Yorko Miesto Komisio- 
nierė Jungtinėms Tautoms ir 
Konsuliariniam Korpusui ponia 
3. L. Loeb gegužės 4 d. suruošė! 
priėmimą New Yorke reziduojan- ‘ 
čių svetimų-valstybių general!-( 
nių konsulų garbei. Be pačios 
šeimininkės priėmime dalyvavo- 
vo aukšti New Yorko miesto pa- i . , , v ,_ . ,. j t i- ponia Ix>eo titulu Tlie New Yorkreigunai, svetimu valstybių am- ‘ ,, ,• ‘ ‘ i City Lommisioner for tne Lniteu

j .Nations and for the Consular
• i Corps. Nė vienam kitam pasau- generannisi . , . , ... .. , .no mieste nėra tokio didelio skai- 

! čiaus diplomatų ir konsulų kaip 
I New Y’orke, kuriame šiuo metu 
i reziduoja 26.000 įvairaus rango 

traukti patys iš Sąjūdyje, ar j svetimų valstybių pareigūnų, 
skautų-čių Sąjungoje užimamų , įskaitant ir jų šeimas. LGK 

vadovų pareigų. 1 j’_____ ■ 
Kazys Prišmantas! pirkite jav taupymo bonus

basadoriai prie Jungtinių Tautu j 
ir generaliniai konsulai, kurių 
tarpe ir Lietuvos 
konsulas Anicetas Simutis 
žmona.

1970 Plymouth - Duster
Plymouth VaBont

Duster 2-Door
Coupe

KAINA nuo $1.995-«>
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliy. 

Pigus leidimas.
PLYMOUTH VALIANT • BARRACUDA, ROAD BUNKER, 

G T X, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 
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veikloje dar ne vieną sykį noro
mis nenoromis teks prie šio klau
simo grįžti.

Paskutiniu metu kaip daugiur, 
taip ir Clevelande, yra gana sun
kų sudaryti bet kokias valdybas, 
komisijas ar kitus veiklos' orga
nus, nes nebesurandama pakan
kamai žmonių norinčių atsidėti 
lietuviškam organizaciniam gy
venimui.- Berods, su panašiais 
sunkumais susidūrė ir vietinės 
abidvi bendruomenės apylinkės. 
Tad tikrai pasigėrėtina, kad 
Amerikos Lietuvių Taryboje ši 
problema dar nekyla ir metinia
me skyriaus susirinkime renkant- 
valdybą atsirado tiek daug kan
didatų, kad prezidiumui net te
ko riboti jų skaičių. Niekas iš pa
si ūlytųjų organizacijų atstovų 
neatsisakė kandidatuoti ir su
sirinkimo dalyviai turėjo tikrai 
puikų ir gausų pasirinkimą, pa
reiškiant pasitikėjimą ateinan
čių metų vadovybei. Net gero
kai prieš susirinkimą vyko var
žybos norinčių patekti Į Alto val
dybą ir pasiaukoti šiam darbui. 
Ir šis^ nūdieniniame gyvenime 
ne taip jau Įprastas reiškinys 
dar labiau iškelia Alto organiza
cijos svarbą ir jos visuotiną 
reikšmę Amerikos lietuvių gy
venime ir visuotiną susidomėji
mą bei jos veiklos svarbą.

Slapta balsavimų Į naują sky
riaus valdybą išrinkti: A. Pau- 
tienius, Pr. Razgaitis, A. Jonai
tis, V. Palūnas, I. Bublienė, K. 
Židonis, Rutkauskas. .Kiek teko 
patirti nauju skyriaus pirminin
ku išrinktas inž. A. Pautienius. 
Visas valdybos sąstatas yra tik
rai visuotiniai stiprus ir pilnai 
pajėgus perimti tolimesnį sky
riaus veiklos vadovavimą.

Susirinkimas Įpareigojo sky
riaus valdybą skubiai imtis ini- 
.ciatyvos rengti Lietuvos Steigia-

mojo Seimo sušaukimo 50 me
tų sukakties minėjimą ir pasirū
pinti, kad ši svarbi sukaktis Cle
veland© būtų Įspūdingai ir de
ramai paminėta. Tad šiuo metu 
ir betenka tik laukti, kaip pil
nai ir gerai naujoji skyriaus val-

dyba ŠĮ uždavinį atliks ir suorga
nizuos.

Metiniam Alto skyriaus susi
rinkimui gražiai ir tvarkingai 
vadovavo prezidumas: A. Kasiu- 
laitis, P. Žilionis, dr. D. Degesys 
ir O. Jokubaitienė. J. Dg.

Š. m. balandžio mėn. 15 d. Nau
jienų laikraščio Nr. 89, yra Aka
deminio Skautų Sąj ūdžio pirmi
ninko Liūto Griniaus pareiški
mas., Jo pareiškimas buvo pada
rytas jungtyje dėl įvykusio kon
certo, iš Lietuvos atsiųsto ope
ros solisto Vaclovo Daunoro. Jis 
tame pareiškime bando pateisin
ti A. S. S. ir jos narius, kurie 
daugumoje tą koncertą rengė. 
Los Angeles visuomenėje, kuri 
yra priešinga bendradarbiavi- 
vimui su iš Lietuvos okupanto 
atsiųstais meno ir mokslo atsto
vais, buvo nepalankiai sutiktas. 
Teigimas, kad Sąjūdis pats ne
rengė ir nieko neįgaliojo jį reng
ti, yra norėjimas užsiginti Įvy
kusį faktą. Kaip; p. Grinius gali 
sakyti, kad Sąjūdis yra nieko 
dėtas, jeigu visas rengimo ko
mitetas, kuriam ir jis pats pri
klausė, buvo daugumoje sudary
tas iš Sąjūdžio narių.

Toliau, jis pareiškė, rengėjai 
neturėjo oficialaus Sąjūdžio pri
tarimo ir Įgaliojimo koncertui. 
Kokio oficialesnio pritarimo rei
kalinga, jeigu pats pirmininkas 
dalyvavo ir propagavo tą koncer-

gu jis pats nepripažįsta čia trem
tyje esančių vyriausių Veiksnių 
nubrėžtos linijos? Jis kaip Są
jūdžio pirmininkas, netik nesu- 
draudė kitų nerengti koncerto, 
bet ir pats su dalim šeimos jame 
dalyvavo. Pasiteisinimas, kad 
čia yra mano grynai “privatus 
reikalas” negali išlaikyti nė ma
žiausios kritikos. Kiekvienas, 
bet kurios organizacijos narys, 
o ypač vadovas," negali turėti sa
vo “privačią, liniją”, kovoje su 
mūsų tautos pavergėju už jos 
išlikimą.

P-nas Grinius dar teigia, kad 
spaudoje, jungimas Sąjūdžio su 
koncerto rengimu yra Sąjūdžio 
ir jo narių pažeminimas, čia vė
lei yra kitas p. Griniaus nelogiš
kas pareiškimas, kartu keliantis 
klausimą: — Kodėl jis pats ir ki
ti Sąjūdžio nariaą dalyvavo kon
certo rengime, jeigu tas dar
bas yra Sąjūdžio žeminimas?

Jeigu Sąjūdis tikrai remia 
mūsų vyr.. Veiksnių užimtą li
niją, tai Sąjūdžio vardui atitaisy
ti mūsų visuomenėje visi prisi
dėję prie koncerto rengimo tu
rėtų būti tokie garbingi ir pasi-

Gaisrai ir susikirtimai su policija įvyko neviename Amerikos uni
versitete. čia matomas vaizdas iš Carnegie - Mellon universiteto.

............  ■ 1 ....... J' —..   —------ -
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ ISTORIJA'

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už ^1.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street ' ' Chicago 8, lUinois

Chicago Savings
and Loan Association

^SAFETYOF^
YOUR SAVINGS

INSURED

■Ponas, Grimus taip pat sako, 
kad Sąjūdis remia bendruosius 
lietuvių tautos reikalus. Bet jo 
ir narių veiksmai yra priešingi 
jo pareiškimui. Sąjūdžio nariai- 
rengėjai gerai žinojo mūsų vy
riausių poltinių veiksnių uži
mamą liniją dėl bendradarbiavi
mo su kraštu ir tokiu koncertu 
ruošimu. P-nas Grinius ir kiti 
Sąjūdžio nariai visiškai nekrei
pė dėmesio Į Veiksnių Įspėjimus, 
ir koncertas buvo surengtas. 
Kaip gali vadovas iš savo paval
dinių reikalauti paklusnumo, jei

Raginkite savo apylinke 
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.

UP TO 
$20,000.

fQ PER ANNUM

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

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
■. OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Q PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

Q PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

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

45 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to S P. M, Tues. 9 to 4. Tliurs. & Fri, 9 to S, Sat 9 to 13:30 Vaikai nemėgsta tvarkingai pakabinti 

savo ruby. Čia matoma speciali ka
bykla, kuri gali sudominti ir netvar

kingus vaikus.

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000,

UNIVERS
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
- Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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PRIMINĖ SLA SVARBA
Naujienose, ŠIA 
gražiai pasakyl 
nie šiandien.

Do vilas Darei' 
sveikinęs sveė 
lietuviškai paša

—- Man labai :ulonu vaziuo- 
jradėjo kalbą 

Mes visi esa
me taip išsiblaši-e po šį didelį 
kraštą, kad kariais sunku sa
vo tautietį sutik i Užtat kiek
vieną kartą, kai važiuoju į Chi
cagą (o čia tenka važinėti vis 
dažniau ir daž . m), tai jau
čiu, kad važiuo i į Amerikoje 

buvo atspausdintas geg. 2 d. esančią mažąją Lietuvą. Pasi-

Paskutinį balandžio šešta
dienį Chicagoįe buvo pradėta 
SLA 228 kuopos veikla su di
deliu trenksmu. Uznys, Mobs ir 
Dievinas pradėjo kuopos veik
lą puikiai suruoštu banketu 
SLA prezidentui Povilui Dar
gi ui pagerbti. Buvo kalbų apie ti į Chicagą, — 
Dargį, bet svarbiausią kalbą Povilas Dargis. 
pasakė pats SLA prezidentas. 
Jis, aišku, nekalbėjo apie sa
ve, bet apie Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje svarbą ne 
vien Amerikos, bet ir nepri
klausomos ’Lietuvos gj'venime. 
Minėto banketo aprašymas jau

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

Auklėja žmones, ne daiktus
Leninas, Trockis, Tuchačevskis ir kiti rusų valdžią 

pagrobusieji komunistai valstybės įstaigų priešakin sta
tydavo pasižadėjusius bendradarbiauti inteligentus ir ap
dairius’ žmones. Jeigu kuris padarydavo didesnę klaidą, 
arba jeigu Dzeržinskio vadovaujamos čekistų gaujos pa
tirdavo, kad valstybinės Įstaigos priešakyje stovintis rusas 
neištikimas, tai tas vietoje būdavo sušaudomas, o jo vie
ton pastatomas kitas žmogus.

Prie valstybės vairo priėjęs Stalinas kitaip elgdavosi. 
Jis policijos, teismo, kariuomenės abba bet kurios kitos 
valstybinės Įstaigos priešakin pastatydavo didžiausią ne
mokšą, kad tiktai jis būtų ištikimas ne tik partijos centro 
komitetui, bet ir pačiam Stalinui. Rusijos inteligentai 
buvo žudomi, jiems duodami patys sunkiausi darbai, 
siunčiami Į prievartos darbo stovyklas, o Įštigų prieša
kin atsistojo įvairūs Kalininai, Budionovai, Vorošilovai ir 
Dybenkos. Stalinui nesvarbu buvo valstybės ir gyvento
jams priešakyje stovinčio nemokšos brangios klaįdos, bet 
svarbu, kad jam būtų reiškiama besąlyginė ištikimybė.

Vėliau ir pats Stalinas vis dėlto priėjo Įsitikinimo, 
kad valstybės Įstaigų priešakyje stovėjusius nemokšas vis 
dėlto reikia aplamdyti. Teko juos vežioti Į Maskvą, Lenin
gradą, Sverdlovską, Frunze, Minską ir kitas vietas, kad 
parinkti žmonės juos aplamdytų ir paruoštų užimamom 
pozicijoms. Į Minską buvo vežiojami ir lietuviai. Ne vie
nas jokio amato neturintis lietuvis komunistas Minske 
buvo apmokytas ne tik policininko, teisininko, politinio 
komisaro ir kitoms rusams naudingoms pareigoms. Mins
kan pasiųstieji lietuviai, žinoma, buvo ir išvalomi nuo 
bet kokio nukrypimo. Jeigu kuris vis dėlto nesiduodavo 
atkreipiamas i Maskvai reikalingos krypties liniją, tai 
tam būdavo paleidžiama kulka Į pakaušį. Vietoj atsako- 
mingų pareigų ir partijos vedamo darbo, Minske kulką 
gavo toki komunistai, kaip Benediktas Pauliukevičius, 
Vitas Viedrynaitis, M. Matulaitytė ir visa eilė kitų aukš
tuosius mokslus lankiusių lietuvių. Nuo pirmos okupaci
jos dienos rusai vežioja Į Įvairius Sovietų Sąjungos cent
rus rinktinius lietuvius, kuriems vėliau duoda atsako- 
mingas pareigas okupanto valdomoje Lietuvoje.

Visi turėjo progos RusijojeTJasimokyti, išskyras da
bartini “Vilnies” redaktorių S. J. Jokubką. Jis buvo ve
žiojamas .po Sovietų Sąjungą, buvo Kaukaze ir Palango 
je, bet neturėjo laiko pabūti kurioje nors gimnazijos kla-

RAŠO R. K.

2
Manau šio minėjimo proga būtų tinka

ma kreiptis į savąją visuomene su siūlymu 
kritiškai pasižiūrėti į save ir gal pagalvoti 
apie principus, kuriais Mykolas Sleževi
čius vadovavosi. Jei mes leisime mūsų vi
suomeniniam gyvenimui degeneruotis ge
riausiomis rusų emigracijos tradicijomis, 
prisiminkime tada, kad jam jau pastatytas 
antkapis-. Mes. tikiuosi, dSFSurime laiko 
pasimokyti“. ((23 psl.).

D. ŠLEŽEVIČIENĖS PRISIMINIMAI

Dr. V. Sruogienė gražiai išdCslė įdo
mius Velionies žmonos prisiminimus apie 
M.Sleževičių. Atskleidė daug naujų daly
kų, kurie iki šiol mažai kam buvo žinomi. 
Jų visų čia nekartosiu. Paminėsiu ryškes
nius.

štai gražus jaunystės nuotykis:

“... Savojo dėdės 
įstojęs universitetan, 
studentams privalomą
ne tik tvarkingai apsirengęs, bet taip pat 
gana elegantiškai. Rūpinosi gauti pamokų 
kurios sudarytų 
gal skelbimą 1. 
skubėjo adresu. 
Įjojantis. Deja.
kytojas jau surastas.

remiamas Mykolas, 
įsigijo tais laikais 
uniformą. Atrodė 

ir

Pa-
nu-

gavo atsakymą, kad mo-
Grįztant laiptais že-

truu

DIM

*

POVILAS DARGIS

■

preziden 
alba

sėje, kad bent lietuviškai būtų pramokęs. Partinis sta
žas pas jį didelis, partijai ištikimybę jis jau įrodė Bra
zilijoje, bet lietuviškai spausdinamo laikraščio vadovy
bei jis nebetinka. Honanas Zimams, nebūdamas lietu
vis, vis dėlto lietuviškai pramoko, ruo tarpa S. J. Jokub- 
ka, atsistojęs “Vilnies” priešakin, turėtų cent jau lietu
viškai pramokti. Jis praleido “Vilnyje” baisiai subiau- 
rotą pasikalbėjimą su Pirčiupio tragedijos “didvyriu”, 
o dabar, informuodamas “Vilnies” šėrininkus apie ne
paprastai sunkų ir. nedėkingą redaktoriaus darbą, pasa
kė: '

“Kokie sunkumai laikraščiui teko nugalėti ir 
kiek pastangų reikėjo, kad jį išauklėjus ir puoselėjus 
per 50 metų, aš, draugai ,ir draugės, daug nepasako
siu, jūs visa tai-žinote visi, nes jūsų uždirbtais cen
tais laikraštis augo, tobulėjo.” (“Vilnis”, 1970 m.

Jokubka, matyt, norėjo pasakyti, ki^^reikėjo pa
stangų laikraščiui ugdyti, išugdyti, neiTumarinti, išleisti 
ar kaip'kiįąip, bet tiktai ne laikraščiui išauklėti. Auklėti 
reikia laikraščio redaktorius, kad jie lietuviškai mokėtų 
ir savo mintis galėtų išdėstyti. Lietuviai, auklėja žmones, 
ne Įstaigas ar daiktus, šėrininkams Jokubka galėjo dar 
pasakyti,, kad jis “auklėja” “Vilnį”’, bet jam jau nerei 
kėjo tokį dalyką viešai skelbti. • .1 ■’

Bet jis paskelbė ir daugiau dalykų, kurių iki šio 
meto komunistai neskelbė, bet jei kur tokia žinia pasiro
dydavo, tai griežčiausiai ją paneigdavo, jis toje pačioje 
“Vilnyje” ir tam pačiam “Redakcijos raporte suvažiavi
mui” taip parašė: - F .

“Lenino 10-ąsias (norėjo parašyti 100-ąsias) gi
mimo metines minime ir mes, leninizmo idėjų vėlia
vos nešėjai. Mini ir laikraštis “Vilnis”, nuo pat įsi-^ 
kūrimo nęšusi šią vėliavą per visokias reakcijos au
dras. Ir iškėlusi šią vėliavą, kaip visi rmome, nesu
klupo savitarpinėse frakcinėse kovose," nesuklupo 
makabrizmo ir antikomunistinės isterijos metais. At
laikė priešų skundimus, nacionalistų dypukų puoli
mus, piketus, langų daužymus. “Vilnis” visuomet 
sėmėsi energijos iš Lenino idėjų■ ir tebesisemia da
bartiniais laikais.”
Jeigu prokuroras norėtų pritaikyti Įstatymą, kuris 

draudžia Amerikos piliečiams būti svetimos valstybės 
agentais, tai čia Jokubka jam davė medžiagą ne tik apie 
save, bet ir visus vilniečius. Iki šio meto buvusieji “Vil
nies” redaktoriai tokių dalykų Į raportus neįrašydavo, 
o jeigu ką raporte perskaitydavo, tai laikraštin to ne
duodavo rinkti. Jokubka tai padarė.

daro daug lengviau -ant Širdies, 
kai žinai, kad susitiksi su sa
vaisiais žmonėmis ir galėsi su 
jais laisvai išsikalbėti, kaip 
laisvai moka kalbėtis mūsų 
žemaičiai, čia Chicago j e turi
te didžiųjų, musų organizacijų 
centrus, čia turite lietuviškus 
laikraščius, Čia yra radijo sto
ris. .. Turime radijo valandą 
ir Pittsburge,. kuriai man ten
ka vadovauti ir kurios didokas, 
mūsų tautiečių skaičius ati
džiai klausosi...

Chicagoje turite Lietuvių 
Tautines Kapines, kurios tapo 
visų Amerikos lietuvių pasidi
džiavimu dėl savo geros ir pa
vyzdingos tvarkos ir dėl jų rū
pesčių lietuviškais reikalais. 
Kapinėse yra nepaprastai vi
siems. lietuviams brangių pa
minklų. Ten ilsis šviesiausiųjų 
mūsų tautos vyrų ir-moterų pa
laikai. čia palaidotas Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
steigėjas, ^Aušros” redakto
rius Jonas Šliupas čia atvežti 
ilgamečio SLA 'sekretoriaus 
Mato Viniko pelenai, čia ilsisi 
mano kaimynai viekšniečiai 
broliai Biržiškai, kapinėse il
sisi jums visiems žinomas Dr. 
Pijus Grigaitis ir daugelis kitų.

— Bet aš noriu jums dar 
vieną svarbų dalyką pasakyti. 
Kiekvienaą metą Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje turi 
paruošti valstybių auditoriam 
raportus. Toki .raportai buvo 
paruošti ir šiais metais. Ir ži
note5, kad tas raportas rodo, 
kad šiandien Illinois valstijoje 
yra didžiausias SLA narių 
skaičius. Anksčiau pirmą vie
tą užimdavo Pensylvanija, 
daug narių turėjo kitos. valsti
jos, bet šiandien. Illinojaus val
stija yr^ pati gausingiausia 
SLA naį'ių skaičiumi. Užtat 
man,, kaip šios organizacijos 
prezidentui malonu čia važiuo
ti, nes žinau, . kad būsiu savo 
narių tarpe. Man labai malo7 
nu; būti šioje naujai įsteigto-

kuopoje 
mankete.
įsiems malonu, kad 
įsteigtas šios organiza- 

ialinys pajėgė sutraukti 
ižų žmonių skaičių. Sa- 
kad suruošė te šį gražų 
man pagerbti, bet aš 
kad Jums visiems la

biau rūpi pati organizacija, o 
ne paskiri josios pareigūnai. 

(Jūsų suorganizuotoji kuopa 
yra nauja, bet fraternali mūsų 
^organizacija yra sena. Ji įsteig- 
j ta prieš 80 metų. Tai gana ilgas 
i laikotarpis. Ji turėjo sunkių 
i valandų, teko pergyventi ke
pas krizes, kaip jas pergyvena 
kiekvienas augantis organiz
mas, bet ji apsigynė, išaugo ir 
sustiprėjo, šiandien visi žino
me, kad SLA yra pati stipriau
sia turtingiausia lietuvių orga
nizacija ne vien Amerikoje,’ bet 
visame pasaulyje. Kitos tokios^ 
laisvų lietuvių organizacijos 
nėra. Ji yra atlikusi nepapras
tai didelį ir naudingą darbą. Ji 
rūpinasi ne vien narių apdrau- 
da, bet ji veda didelį kultūri
nį darbą. Kiti renka iš žmonių 
milijonus, bet SLA jau yra pa- 
kyręs milijoną dolerių įvai
riems lietuvių tautos kovos ir 
kultūros reikalams. Nesu girt 
dėjęs, kad bet kjiri kita orga
nizacija būtų padariusi tokį 
didelį įnašą, kokį yra padaręs 
Susivienij imas Lie tuvių Ame
rikoje. Mes dirbame didelį dar
bą, tik nemokame pasigirti. 
Kiti daugiau pasigiria negu pa
daro, o mes naudingą darbą 
dirbame ir dažnai tylime. Mes 
žinome, ' 
kalba, negu žodžiai...

— Mes- galėjome tiek daug 
padaryti, todėl kad kartu su mu
mis dirbo patys didieji lietuviai. 
Didžiuojamės tuo, kad mūsų 
eilėse dirbo Dr. Jonas Šliūpas, 
“Aušros” redaktorius ir kovo
tojas už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Mūsų eilėse 
buvo visiems Jums žinomas 
diplomatas Bronius Balutis, 
SLA narys buvo Jonas Budrts, 
nariais buvo profesoriai Bir
žiškai. Mūsų narių tarpe buvo 
didelis veikėjas Matas Vinikas, 
jums gerai pažįstamas Anta
nas Olis’, garsus veikėjas Juo
zas Bačiūnas, ilgus metus SLA 
veikliais nariais buvo Gugiai, 
neseniai miręs ir Jums pažįsta
mas Dr. Pijus Grigaitis ir dau
gelis kitų. ■ ū ; v

— Susivienijimas galėjo iš
augti į tokią didelę ir naudin
gą organizaciją, nes kiekvie
nas čia paminėtas vyras ir mo
teris daug laiko ir darbo pa
šventė šiai organizacijai stip
rinti. Kai rusai ir vėl Lietuvą 
okupavo ir buvo reikalinga pa-1 Prancūziios policijos grupė su moto- 
rodyti pasauliui, kad lietuviai Ciklais pasirodė Japonijos Expo-70

*„,• parodoje. Paveiksle• matomi astuoni tai prievartai nepritaria, tai policininkai važiuoja .vienu motociklu.

ir dalyvauti] SLA pirmasis davė 2,500 dole
rių ALTo pradžiai, kuris atli
ko visą eilę svarbių darbų ir 
dabar tebedirba gimtiniam 
mūsų kraštui naudingą darbą. 
Davė 2,500 dol. ir Baifo pra
džiai. SLA ne vien broliškais 
ryšiais suriša mus visus, bet 
jis dirba didelį kultūrinį dar-

kad darbai gražiau

organizavote nauj^ SLA kuo
pą ir prisidėsite prie tikrai lie
tuviško Amerikos lietuviu dau
gumos vedamo darbo. Linkiu 
Jums ' sėkmės, — baigė SLA 
prezidentas.

Kiek žmoniy žemėje?
Mūsų žemėje šiuo metu kiek

vieną dieną gimsta vidutiniškai 
po 320,000 kūdikių, o vidutiniš
kai po 140,000 žmonių, kasdien 
miršta, taigi po 180,000 žmonių, 
tasdien priauga. Tuo ritmu ei
nant, po 39 metų dabartinė žmo
nija padvigubės, kaip praneša
ma J. T. “Demografijos metraš
tyje”. <

Paskirstant kontinentais, trys 
ketvirtadaliai žmonijos gyvena 
dar “neišvystytose” šalyse; apie 
pusė visos žmonijos gyvena Azi
joje. .į'

Kinijoje skaičiuojama apie 730 
milijonų žmonių, Indijoje 524 
milijonai, Sovietijoje 233‘.mili
jonai, JAV-bėse 201 milijonas, 
Indonezijoje 113,000,000, Pakis
tane 110,000,000 ir Japonijoje 
101,000,000.

Didžiausie j i miestai — su prie
miesčiais — New Yorkas turi . 
11,550, 900, Tokio “tik” 11,172,- < 
000 gyventojų.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, . 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

myn, čia pat Mykolą sustabdė kažkoks ge
nerolas ir į jį atidžiai pažvelgęs mandagiai 
paklausė:

— Jaunuoli, kodėl esi toks nuliūdęs?
M. Sleževičius išdėstė visą reikalą.
— O tai maža bėda. Aš jums pagelbė

siu. Matot, aš turiu anūką gimnazistą, ku
riam reikalinga pagelba pamokoms ruoš
ti.

Ir generolas nusivedė nustebusį Mykolą 
į ištaigingą butą. Supažindino su anūku; 
ilgokai pasikalbėjo ir pareiškė:

— Jūs mums labai patinkat. Aš mokė
siu po 100 rublių i mėnesį per visus metus. 
Vasaros atostogas galėsite praleisti mūsų 
dvare. Aš džiaugsiuos, kai mano anūkas 
baigs gimnaziją, o jūs universitetą tuo 
pat laiku.

Generolas savo pažadą ištesėjo. M. Sle
ževičius turėjo puikias sąlygas. Galėjo be 
rūpesčio studijuoti, dirbti lietuvių visuo 
meninį darbą ir net kitiems padėti. Taip 
pat turėjo progos praplėsti savo horizontą, 
pažinti daug įdomių žmonių ir visapusiš
kai išsilavinti.’’ (27 psl.).

Pirmąjį pavojų M. ir D. Sleževičiai iš
gyveno 1918 m. pradžioje, štai ką D. Šle
ževičienė pasakoja:

“Mykolas Sleževičius 1918 m. vasario 
pabaigoje, Voroneže, bolševikų suimtas ir 
patalpintas kartu su kitais vietos kalėjime. 
Po kurio laiko iš kalėjimo paleido, bet bu
vo laikomas policijos priežiūroje. Be poli
cijos žinios išvyko į Maskvą ir šia rūpinosi

, tremtinių grąžinimu i Lietuvą. Rudenį ąt- 
, vyko Kalūgon, kur gyveno žmona pas dė- 
j dę. Netrukus iš Maskvos gavo Vlado Požė- 
! los Ižišką su Įspėjimu tuoj pat išvykti iš 

Kalugos, nes bolševikai jau susekė kur jis 
yra ir jam gresia naujas areštas. Nors tuo 
metu Domą sunkiai sirgo peritonitu, bet 
ilgiau laukti nebuvo galima ir jie abu ryžo
si leistis i pavojingą kelionę. Dideliais var
gais pasiekė Vilnių. Prisiglaudė pas karą 
čia iškentėjusią Donios motiną”. (28 psl.).

Sunki buvo tuometinė Lietuvos būklė: 
“1918 m. gruodžio 20 <£ M. Sleževičius 

nuskubėjo į “Lietuvos žinias” pas Feliciją 
Bortkevičienę, su kuria pasikalbėjęs dar 
labiau nusiminė. Pasirodė, kad vyriausy
bė faktines valdžios neturėjo. Vilniuje bu
vo keli ar keliolika karininkų. Kareivių tik 
kelios dešimtys. Kili nežinia kur išsisklai
dę krašte be jokios vadovybės, be ryšių:. 
Lietuvos Taryboje buvo likęs tik Stasys ši
lingas ir keli kiti nariai. Tarybos prezidi
umas ir vyriausybė jau rengėsi apleisti Vil
nių. Po trumpo pasikalbėjimo su Tarybos 
nariais ir pirmininku A.,Smetona, M. Sle
ževičius tuoj suprato, kad padėtis labai 
kritiška ir kad tuoj pat reikia pradėti ener
gingiausiai veikti. Manė; kad tokiu mo
mentu vyriausybė jokiu " būdu negali ap- 

; leisti Vilnių. Bet gi tą pačią naktį, gruo- 
i džio 20 — 21 d. A. Smetona ir A. Voldema- 
i ras išvyko į užsienį. v .
Į Kelias dienas ėjo įtempti vyriausybės 
j likučių posėdžiai, kuriuose M. Sleževičius 
s aktyviai dalyvavo. Bolševikai atvirai šei-

, mininkavo Vilniuje. Lenkai elgėsi iššau- |
■ kiančiai... Karšta lietuvė Filomena Grin- 
į cevičiūtė, kuri gal pati viena savanoriškai 
• ėjo visas lietuvių žvalgybos pareigas, už-
■ aliarmavo Sleževičių, kad jos žiniomis Zig- 
; mas Aleksas - Angarietis grasina M. Sleže- 
1 vičiui pirmajam paleisti kulką i kaktą...
Reikia pasakyti, kad Z. Aleksa - Angarietis 
gerai pažinojo M. Sleževičių. Jo įsakymu 

i pastarasis ir buvo kalintas Voroneže. Re
tas lietuvis tomis dienomis Vilniuje nakvo
jo savo namuose. Slapstėsi kas kur tik ga
lėjo”. (29 psl.).

“... Pagaliau buvo pranešta, kad’ M. 
Sleževičius pasiėmė diktatoriaus pareigas. 
Po keliolikos valandų jis nuo diktatorys- 
tės atsisakė. Sutiko būti ministeriu pirmi
ninku . Sudarė koalicinį kabinetą, posėdis 
baigėsi vėlai naktį, gal apie 2 vai. Oficia
liai M. Sleževičius valdžią sudarė gruodžio 
mėn. 26 d.” (29 psl.).

‘Tadelis buvo katastrafiška, bet lietu
vių patriotų pasitikėjimas savo jėgomis 
buvo begalinis.

Jeigu tada kas drįsdavo M. Sleževičiaus 
akivaizdoje suabejoti Lietuvos likimu, jis 
kiekvieną griežčiausiai sudrausdavo.

— Negalima netikėt! Lietuva turi būti 
laisvai Lietuva bus laisva! — jis šaukdavo, 
šis tikėjimas neapieisdavo M. Sleževičiaus 
ir sunkiausiais laikais. Jį perduodavo sa
vo namiškiams ir visiems kas tik buvo ap
linkui. Visa savo energija ir entuziazmu 
jis ėmėsi organizuoti, gynybą chaosui nuga
lėti.” (30 psl.).I
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Antrąjį gyvybei pavojų M. ir D. Sleževi
čiai išgyveno Vilniuje 1919 m. pradžioje: 
‘'i' «■ ’

“... 1919 m. sausio 2 d. vyriausybė kė- . 
lesi į Kauną. Vokiečiai davė traukinį su . 
dviem jai skirtais vagonais. Tą pat naktį -išA 
sausio 1 į 2 d. pas Sleževičių kaimynus atė? 
jd rusiškai kalbantieji vyrai ir klausinėju. 
kur yra Sleževičiai. Kaimynas gydytoj as 
juos įtikinėjo, kda Sleževičiai dar negrįžo’ 
iš Rusijos, kad jis dar nieko apie juos ne
žino ir-patarė teirautis kiemo namelyje.- 
Tuoj įspėti Sleževičiai pasinaudojo mo-.. 
mentu ir skubiai išėjo iš namų “Lietuvos 
Žinių” kryptimi. Pakely sutiko F. Bortke- 
vičienę, traugiančią rogutes, kuriomis ve-’ 
žė pundus ką tik atspausdintų atsišaukimų . 
į lietuvių tautą. Visi trys drauge pasiekė' 
geležinkelio stotį, kur stovėjo’ paruoštas, 
traukinys. Sleževičius kartu su kitais vy
riausybės nariais nuvyko į Kauną. Ten jis 
derėjosi su vokiečiais, organizavo kraštą, 
skleidė liepsningus atsišaukimus, ruošė 
kelią Steigiamajam Seimui. Domą Šleževi
čienė ir Felicija Bortkevičienė pasiliko Vil
niuje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti

Jos. visad rašo
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susinnKimu u parengimu

EUDEIKIS
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

N AKIAI

Direktorių
Associacijos

TeL 238-9787-8 Vienu Metu Mirties'Sukaktis

Phone: YArds 7-1911

3319 So. LITUANICA AVE YArds 7-1138-1139

GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K S K U R SIJOS

Rinkimai vyks birželio 6-7 d. 
Vakarų apygarda renka du ta
rybos narius, tad kiekvienas rin
kikas turi teisę balsuoti ne dau
giau kaip už du kandidatus.

AMBULANCE
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR N AKT]

kam tad 
šeimomis 
saugonės

RANGEY 
FIRE IS 1 
WILDFIRE

vaikščioti 
tvasario i

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Petronėlė Zakaraitė, rast.

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

Telefonas: LAfayette 3-0440

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

YArds 7-1741 - 1742

— Lietuvos Ūkininku Draugijos su
sirinkimas neįvyks gegužės mėnesį dėl 
Motinos Dienos šventės, tiktai įvyks 
birželio 14 diena, Hollywood salėje. 
Nariai esate kviečiami tada atsilan-

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

Lithuanian National Democratic 
susirinkimas įvyks trečiadienį,

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

— Utenos Apskrities Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį, ge
gužės 12 d. 8 vai. vak. Vengeliauskie- 
nės salėje, 4500 Šo. Taiman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, turime daug 
visokių reikalų aptarti.

V. Juška, rast.

TRYS MODERNIŠKOS 
Am-CONDITIONED KOPLYČIOS

nius, 60, muzikas-kompozitorius 
Skirius Antanas, 58, prekybinin
kas; Andrius Juozas, 70, admi
nistratorius; Brazdžionis (Ber
nardas, 63, poetas.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 8—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

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

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėles ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės i 
kapams gėlės.

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
: - 1490.kiL A. M.

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

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

-Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: H Emlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Relict: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitaria

MA&NOHS VZ3FA

REpubHe 7-8600 REpublic 7-8601

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

gimnazijos reikalai
Iš kurt. Broniaus Liubino pra

nešimo apie Vokietijos LB Tary
bos 1970 metų sesiją.

Vasario 16 gimnazijos kura- 
torijos vicepirmininkas Justinas 
Lukošius pranešė, kad šiuo me
tu gimnazijoje mokosi 72 moki
niai: 22 iš Nbrdrheinwestfalijos, 
po 12 iš Baden Wuerttemberg© 
ir Rhenland Pfalzo, 6 iš Hesse- 
no, 4 iš Hamburgo, po 3 iš Saaro 
ir Schleswig Holsteino. Ir už
sienių yra 2 iš JAV ir 1 iš Ang
lijos. Kuratorijos valdyba mo
kinių sumažėjimą aiškina įvai
riomis priežastimis. Apskritai 
šnekant, taip reiškiasi nutautė
jimas ir turtėjimas. Ir Bendruo
menės veikėjai turėtų patikrinti 
savo sąžines, ar jie padaro vis
ką, kad tėvai siųstų savo vai
kus j Vasario 16 gimnaziją. Pa
ti Kuratorija yra sudariusi mok
sleivių verbavimo komisiją (A. 
Bernatonis, A Grinienė ir J. Šul
cas) . Mokytojai per Velykų 
atostogas-ir vasarą lankysią lie
tuviškas šeimas ir kviesia leisti

Informacijos gaunamos pas 
apylinkių komisijų narius: Los 
Angeles: J. Kutra, A. J. Pet
rauskas ir Alg. Raulinaitis; Long 
Beach; V. Tamošaitis, J. Matijo- 
šaitis ir D. Mekišius; Santa Mo
nica: J. A. Gricius, M. Gaurons- 
kienė ir L. Zaikienė; Vakarų 
apygarda: Alf."Tumas, St. Dū
da; dr. J. Jurkūnas, B. Morkis 
ir J. Kojelis; Phoenix: E. Josen, 
V. Liubertas ir J. Vyšniauskas.

Alf. Tumas, pirm.

DR. ED. MARKŪNAS
: LIETUVIS OPTOMETRISTAS^ 

4018 /N. Lincoln Avenue

Chicago, Ii L 60618 Te i. 525-0952

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines, 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN ~

TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, NOSIM
IR GERKLiS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telsf..- PRospec* 8-3229
Rsxid. telef.: WAibrook 5-5076

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

Club
gegužės 13 dieną Hollywood svetainėj, 
24 17 W. 43rd St. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes po susirinkimo turėsi
me molinų pagerbimo vaišes. Kvie
čia J. BaKčas, rast.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso teUf.: HEmlock 4-2123 
Rerid. tefef^ Glbson 8-6195 

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

Kandidatai i L3 Taryba

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 374-80*12

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

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

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

pagal susitarimą._____ _

nių, hahj upių ir upelių. Pa
vasaris yra laikas užmiršti gy
venimo vargus, tereikia iki so-

reikalas atsiduria labai 
Abe- 

if mokinių mažėji- 
telkimo vajus lietu- 

v. s uomenėje esą užpla- 
Vokieti jos lietuvių 

surinkta DM 5,800.

SIMONAS K1ELA

Anksčiau gyveno Cicero ir 
Marquette Parko apylinkėje, 

Chicago, 111.
Mirė Springfield, Virginia 

1970 m. gegužės 10 d., sulaukęs 
86 metų amžiaus. Gimęs Lietu
voje.

Amerikoje išgyveno 56 mėtys.
Paliko nuliūdę: 3 dukterys — 

Ruth Hanson, Alda Wilson, žen
tas Phillip ir Mildred Lakas, du 
anūkai — Joseph Lakas, ir Bar
ry Lakas bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antra
dieni 3 vai. p. p. J. F. Rudmino 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avenue.

Trečiadienį, gegužės 13 dieną 
10 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines ka
pines. ,

vaikus į vasario 16 gimnaziją. 
Kun. J. Šulcas verbuosiąs mo
kinius iJAV-bėse. Gimnazijoje 
dirba 21 mokytojas (6 vokiečiai 
ir 15 lietuvių)" bet kažkurie 
jų turi tik po kelias pamokas per 
savaitę. Neseniai pradėjo eiti 
pareigas naujas berniukų ben
drabučio vedėjas kun. Jonas Šul
cas. Yra eilė senų mokytojų, ku
riuos netrukus • reikės pa
keisti. 2 Vyriausiajam š. m. 
sausio mėnesi sukako 76 metai. 
Ūkinio - personalo tekamumas 
1969 metais buvęs labai didelis. 
Pasitraukė ūkvedys J. Subačius, 
teko atsisveikinti su visais virė
jais ir darbininkais. Taip pat tik 
trumpai i teišbuvo kandidatas į 
ūkvedžius Amanas žolynas.

Kuratorijos reikalų vedėjas 
Vincas Bartasevičius painforma
vo apie b&idrabučio statybos ei
gą. Kuratorijos valdyba nuta
rusi, kad statybą vykdys pati 
Kuratorija. Finansavimo klausi
mas nėra' galutinai išspręstas. 
Fed. Vokietijos vyriausybė jau 
1969 metais savo biudžete ben
drabučio statybai buvo iplana- 
vusi DM 80,000. Tą sumą ji pa-1 
žadėjo išmokėti tik tokiu atveju, Į 
jei ir Baden V’uerttembergo vy- Į 
riausybe būtų paskyrusi tiek pat. į 
Tačiau Baden Wuerttembergas 
neskyrė* nieko, ir taip liko ne
gauti nė Bonuos pinigai. 1970 
metams į . abiejų vyriausybių 
biudžetus: yra užplonuotapo DM 
70,000. .Bet naujosios vyriausy
bės valdymo metu Vokietijoje 
labai viskas pabrango. Teko iš 
naujo perskaičiuoti statybos iš
laidas, ir aiškėjo, kad projektui 
Įvykdyti reikia jąų DM 1,845,950, 
atseit, DM 244,950 daugiau, ne
gu buvo numatyta iš pradžios. 
Naujausia žinia, datuota vasa
rio 25 d., yra; ta, kad vyriausy
bė remsianti.;statybos projektą 
dviem trečdaliais tik tada, jei 
jis nekainuos daugiau kaip DM 
900,000. Salės statybos nerems 
Ir niekada nežadėjusi remti. Tad 
visas 
problema: škoje padėtyje, 
jonių kel 
nias. L 
visko j e 
nuotas. 
iki šiol

Britanijos marinai turi specialią grupę mctociklisty, kurie važinėja po visą 
terastą demonstruodami savo trikus gyventojams.

Tek ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 44732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGĄ S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pinnad., ketvirtad., 5—8, 
į antrad. 2—4.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - ESINAS 
AKUŠERIJA. IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedrie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
sihepia, sKamninti Ml 3-Ouui.

Los Angeles apygardoje Į LB 
kandidatuoja šie asmenys:

Telyčėr.as, Alfonsas L.,.79 m., 
kontraktorius ;Arbienė Alė (Alė 
Būta), 5-rašytoja; Mažeika An
tanas, 54. inžinierius; Trasikis 
Algis, 46. banko tarnautojas; 
Tamataitis Petras, dr., 70, tar
nautojas: Prišmantas Kazys, 49, 
inžinierius; Stančikas Bronius, 
54, inžinierius; Budriūnas Bro-

sviezioje, I 
naujoje pavasario gamtoje”. 
Forest Pi"eserve District, ku-i 
rio prezidentas šiuo metu yra] 
George W. Dunne, kviečia ne
delsiant vykti ir visą savo Šei
mą pasiimti Į Miškų Saugones 
pasivaikščioti. Girdi, Cook 
apskrities miškų saugonės yra 
jūsų malonumui, naudokitės 
ir saugokite jas išmintingai”.

Visa, kas Čia pasakyta yra 
tikrai teisybė. Tatai teko pa
tvirtinti praeitą sekmadienį, 
gegužės 10 d. Motinos dieną, iš-

Cook ap
skrities miškų saugonę, kuri 
prasideda nuo Willow Springs 
ir baigiasi prie Lemonto. Tai, 
neperdedant, tikra žiedų, žy
dėjimo, spalvų, varsų ir kvepė
jimo jūra, kur kiekvienas me
dis, krūmas ir žolelė stengiasi 
pasirodyti visu, ką gražiausio 
turi. Tik ką distrikto vadovy
bė . savo biuletenyje nutyli ir 
nepasako, tai kad ji savo atsi
šaukimą verčiau turėtų adre
suoti arkliams, o ne žmonėms, 
nes arklių jodinėjimo antkritis 
tose saugonėse tiek išsiplati
nęs,, kad raitų būriais, ištisais 
tabūnais ir pavieniais sutiksi 
kiekviename miškų kelyje, ir 
takelyje. Leidžiant arkliais jo
dinėti be tvarkos, kur joji
kams ant seilės užeina, iš 
ankstybo pavasario, arkliai 
tiek išdrapalija gruntą, kad 
išmintoms duobėms vėliau iš
džiūvus, per ištisą vasarą žmo
gus nebegali biauriu duobėtu 
taku paeiti! Distriktas turi ap
sčiai visokių miškų sargu, ran- 
gerių ir panašių valdininkų, 
valdininkų, kurie geltonais 
automobiliais retkarčiais pra
važiuoja vieškeliais, bet kad

Visi a. a./Simono Kielos gi- 
nųtaės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

ketv.
9, antradM penkt. lu—4, ii 
šeštad. 10—2 vaL

Forest Preserves 
platybėse su jų 

gojais ir prerijų 
plotais bei nesuskaitoma dau-

Beje, 4eko Būti, pamatyti ir 
pereiti Lietuvių Tautiniams 
Namams statyti Įsigytąjį di
džiulį 3 akrų sklypą Sag apy
linkėje, Lemonto priemiesty
je, prie kryžkelės, kur susidu
ria ir išsišakoja 83 kelias ir 
Archer Avenue,: tuoj už kana
lo tilto. Pats sklypas sudaro 
didokų parkelio. įspūdį, o susi
siekimo patogumas! Turint 
galvoje, kad visi kas gyvas da
bar stengiasi iš didmiesčhj pa
sitraukti, geresnės vietos lietu
vių centrui nebereikia, kaip ši 
vieta patogiai iš Chicagos pri
važiuojama ir Lemonto lietu
vių -kolonijai ,pašonėje esanti. 
Nestebėtina, kad perkupčiai 
stengiasi tą sklypą aukštų kai
nų pasiūlomis išvilioti!

DR. S. BIEŽIS 
r«)efu PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktanienieis 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

■ ■

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980L

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pinnad. ir. penktai 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 vali 
Trečiadieniais uždaryta.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai- Speciali pagalba ko|oim 

v (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 

j ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 

Telefa PRospect 6-5084

kais, pabandytų paeiti arklių 
sugadintais takais^ dar nė vie
no neteko sutikti. Biznis yra 
biznis. Už arkliais jodinėjimą 
moka pinigus, bei 
kviesti žmones su 
pasivaikščioti, j ei 
perleistos arkliams!

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CiARA
27u9 W. Slst STREET 

Tek: GR 6-2400
/ai. pagal susitarimą- Pirm.,

Miškų Kaugonių distrikto va-i 
dovybė savo gegužės 11 d. biu
letenyje skelbia pavasąrį pa
rėjus. Esą gamta jau pilname 
sužydėjime, paukščių giesmės, 
susiliedamos su žiedų varso
mis, gaivinančiomis kiekvieno 
žmogaus dvasią ir kūną. Gegu
žės mėnesį visi distrikto par
kai, miškai ir gojai suklesti 
baltais gudobelų ir rausvais 
šunobelę žiedais ir visa žemė, 
žolės ir medžiai nusidažę skais 
čia jauna žalia spalva.

“Pavasario stebuklą galima 
stebėti ir juo atsidžiaugti Cook vykus į didžiausią 
apskritį 
61,000 jakrų 
miškeliais,

PERKRAUSTYA8A!

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Ph WAIbrook 5-8063

Mir*- I960 metų gegužės mėn. 12 dieną, sulaukęs 77 metų am
žiaus. imęs Lietuvoje.

Pa. dotas gegužės 17 d. Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
.T-.'- ■/

Pa .o nuliūdę: žmona Lillian, sūnus Jerome, marti Lucille, anū- 
ir kiti giminės.
Tavęs, Mūsų Brangiausias niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus ja nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau- lengva ši žemelė.

MliMę lieka:
Žmona, sūnus, marti, anūkas ir giminės.

DR. FRANK PLECKAS 
UPTOMETR1STAS 

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

"contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTI5 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st CT. 

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

Ofise Telef™ 776-2880
Naujas ret. telef.: 448-5545
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MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvainy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Piaca 
TeL: F Rentier M 882

JI
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INSVZANCT

Chica-

✓

PAIDHIGH RATES

Passbooks

TRUMPAI A. & L. INSURANCE & REALTY

-/

rFarm Fire and Casualty Company

$5,000 minimum
2 year certificate

kelis
Būtu

$7,000 minimum
* year certificate

savo
Fondo

COLUMBIA PICTURES
550 W. JACKSON

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

MORO 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. ■ f

2737 W. 43rd STREET 
CL 4-2390

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

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

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Bė to 
šioje kontoroje daromi ir Rūdijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan-

HELP WANTEO — MALE-FEMALE 
kelkis Darbininku ir Darbininldv

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434*4660

>ės pakutenimas. Dabar jau 
aišku buvo, kad bandoma iš-

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

JANITORIAL
AND LIGHT MAINTENANCE . 

Monday through Friday, steady work. 
9:00 to 5:30 P. M. also one part time 
man 2—3 days per week. Steady.'

Aoply "A
So. SHORE PAVILION. < 
7750 So. SHORE DRIVE.

CHICAGO. Tel. 731-4200 V

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2558 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBftl 
pardavimu ir Taisymas 

J 2M4 WEST «9Hi STREET 
T*Lt REpublk 74941

Žile- 
laiš- 
Ant 
aero

GENERAL FACTORY 
Steady Employment 

Good Benefits.
CAIN. TUBULAR PRODUCTS INC.

511 W. WINTHROP 
ADDISON 
543-5066

TYPISTS
S100—$115 S. W. 25 yrs. or younger, 
must be accurate typist with cur
rent work background. Will type 
correspondence & bills of lading. 
Hours 9—5. Call Miss O’BRIEN 

7^1545. 
Boulevard-Kedzie. 6240 S. KEDZIE.

ŠIAURĖS VAKARUOSE
6 kamb. su 3 mieg. apkaltas namas 

■ant 35 p. sklypo. Pilnas rūsys, gazo 
Į šilima, visi modernūs įrengimai ir pa
gerinimai, dvigubas garažas, viskas 

arti. Virš 20,000 dol. .
Kreiptis i savininka, 

tel. ALA 6-8505.

Investment 
bonus plan 

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

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

SWITCHBOARD - TYPIST 

5 Day week. 
Air conditioned.

Trukdo “panteroms” 
“veikti” ’'

J u o d ų jų panterų 
Kalifornijoje
niame teisme b via.

To Credit Manager needed immediate
ly, good typing & shorthand reerd., 
exc. salary & benefits, age not limited.

Contact:
SHERATON - CHICAGO 

505 N: MICHIGAN 
Tel. 944-4100

Cdii: rranx Ldpous 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

Ini. gen. Gustaičio konstrukiijos lėktuvas AMBO VIII.

MINĖJO LIETUVOS AVIACIJOS 
50 METU SUKAKTI

notų balandžio 19 d. po- Bergas buvo prie garbės 
alinimo Centro didžiojoj» 

ižiai buvo paminėta;
aviacijos 50 metų su- 

Minėjinių suruošė jau 
ictai Chicagoje sekmin- 
ikianlis Chicagos Lie tu
ro Klubas, kelių aviaci- 
eranų padedamas.

Prie garbės stalo sėdėjo bu
vęs Lietuvos aviacijos drąsus 
lakūnas, o vėliau karo aviaci
jos vadas pulk. L. Peseckas, 
specialiai į šį minėjimą atva
žiavęs nepaprastai geras laku-j 
mis ir buvęs aviacijos vadas• 
pulk. A’, šembergas, aviacijos 
pulk. A. Liorentas, aviacijos 
pulk. J. Rapšys, aviacijos ka
pitonas J. Baipšys, buvęs kraš
to apsaugos ministeris prof. 
Stasys Dinnantas ir šaulių Są
jungos atstovas J. Išganaitis.

Chicagos Lietuvių Aero Klu
bo pirmininkas Vytautas Pesec
kas. pulkininko sūnus, papra
šė p. M. Jakaitį pravesti šio mi
nėjimo programą, šauliai ir 
skautai įnešė vėliavas, o visi 
sugiedojo Lietuvos himną. Chi
cagos lietuviu skautu “Lituąni- 
cos” tunto dalinys sustojo prie 
mikrofono ir perskaitė vardus 
visų 31 Lietuvos karių, baigu
sių pirmąją Lietuvos aviacijos 
laidą. L. Peseckas ir V. šem-

/lai buvo pirmos gaidos 
Inai, išaugę į Lietuvos aviacijos) 
vadus. Jiedu pasižymėjo ne 
tik kovos laukuose, bet ir va
dovybėje. Jiedu buvo geri la
kūnai ir mokėjo kitus lakūnus 
mokyti skraidymo amato.

Paskaitą apie Lietuvos avia
ciją skaitė buvęs tos aviacijos 
kapitonas SL Baipšys. Jis pa
rinko naudingos medžiagos. 
Lakūnams ir kariams paskaiti- 
•ninko surinkta medžiaga turė- 
J jo nuli žinoma, bet gausiai su
sirinkusiems ' aviacijos mėgė
jams ‘ir draugams didelė tos 
medžiagos dalis buvo 
arba pamiršta.

M. Jakaitis paprašė 
garbės svečius tarti žodį, 
buvę įdomu užgirsti ir prof. St. 
Dirmanto ir pulk. V. šembergo 
keli sakiniai, bet jiems nebuvo 
pasiūlyta.

Buvo perskaityti -gen. St. 
Pundzevičiaus, gen. konsulo dr. 
Petro Daužvardžio, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininko 
Eugenijaus Bartkaus, J. 
vičiaus ir kitu sveikinimo 
kai. Pasveikino ir šaulys 
Barančiukas, paskirdamas 
klubo išlaidoms 850,00 auką.

Po trumpos pertraukos muzi
ko F. Strolios vadovaujamas Lie 
tuvos Vyčių choras padainavo 
kelias gražias lietuviškas dai
nas. o vėliau svečiai turėjo 
progos išgerti po puodelį kavos 
ir pasikalbėti įvairiais Lietu
vių Aero Klubo ir Lietuvos avi
acijos reikalais.

Salė buvo apypilnė, gal net 
apie 200 žmonių. Visi domėjo
si Lietuvos aviacija. Kiekvie
nas būtų labai dėkingas, jeigu 
tie Lietuvos aviacijos veteranai 
nieko nedelsdami pradėtų ra* 
syti savo atsiminimus. Kiekvie
nas turėtų parašyti, koki dide
lį darbą jie buvo atlikę. Jr kiek
vienas turėtų turėti galvoje to
kią mintį: jeigu jie neparašys 
kaip visas darbas ėjo, tai kiti 
prirašys tokių dalykų, kurių 
niekad nebuvo.

Lietuvos Aero Klubas išleido

?ų leidinį “Pliene sparnai”, j 
kainuoja tik |2.00. Jį gali- 
gauti Naujienose, Margi- 

lietuviškos 
centruose,

teks skyrium 
Reporteriu

Autobusu v viliojant,
■ -ė*

sėdėti pris
CTA įvedus tu 

lobusų kondukto 
>inigų, plėšikai 

žuvę konduktQri 
ūko prie autob 

;ancius žmones; 
minėjimai, apipi 
nių prakirpimai 
aprašinėjami^ ž 
kronika būtų žiu 
<šia proga- no 

kaip man pačian 
pavyko išgelbeti 
Halsted gatve ta 
Bridgeporfo važ

. Halsted ir 18
Įsėdus, autobus buvo tuščia 
vieta prie vidų: iių durų iš 
’augo pusės, nes nuo praėjimo 
pusės- scuėjo ti s džentelme
niškai atrodantis juodis.

-paudus!
lų, kad au
ti nebelaiko 
■etoje terori- 

dabar alsi
uose važiuo- 

i visi užpul- 
-iinai* ir kiše- 
j(:y spaudoje 
; i Chicago^

i pasakyti, 
.<> nejaučiant 
ivo piniginę 
18 gatvės ir 

.ojant.
i f vės kampe

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reiki#

1
niuose ir kituose 

stalo, o p 
laku- i .

•os pardavimo 
ši leidinį

švū.

Atsisėdęs prie lango ėmiau 
skaityti laik/ašti. Netrukus pa
jutau, kad kažk lyg kutena, 
lyb švelniai “kirl n.a” strėnas 
iš tos pusės, kur. j e sėdėjo tas 
džentelmenas. Sžersai pažvel
giau j “džentelmeną”, .kurs ra
miausiai sėdėjo, tik keista, 
kad jis užsimetė ant rankos lai
kytą lietpalti, j.iomi užsiklo
damas. Įtarimus išblaškęs to
liau skaitau ir toliau važiuoju*. 
Vėl tas pats labai švelnus strė- 

kurbu-P1-1 ‘“kirbinimas”. Dabar jau 
vua t ingai 11 tardamas, kiek pasitraukiau , 

o vė- ir kietai prisispaudžiau prie, sė- i 
^tjdynės atkaltės.. . Tai padarius, 

džentelmenas” atsikėlęs nuė- 
o jo vieton tuojau atsis'ėdo . 
;kai jaunas lieknas juodu- 

as, ir tuojau pat vėl prasidėjo

Vokietijoje mirė
Voldemaras P. A, Getlingas

Europos Lietuvis (1970. 11.17 
j d.) pranešė, kad Vokietijoje, 
Į Hamburg Langenhorn, 1970 
m. sausio 20 d. mirė Voldema
ras P. A. Getlingas.

Velionis buvo gimęs 1908 m./ 
Slucke, Rusijoje. Tėvas ten 
buvo teisėju. Šeima buvo šve
du - vokiečiu kilmės. Po pir-| 
mojo pasaulinio karo tėvas su j 
šeima atvvko i Kauna, 
v o vienas pirmųjų ; 
svarbių bylų tardytoju, 
liau Finansų Ministerijoje 
sakingu pareigūnu. Velionis 
atliko karinėje tarnyboje savo J° 
prievolę 2-me pėstininkų pul- vl: 
k-e. baigė Kaune vokiečiu gini 
naziją, studijavo teisę Bcrly-pas įtartinas kairės strėnų pu- 
ne"4r ilgus metus dirbo Tarp
tautinių Miegamųj ų Vagonų 
bendrovėje, prieš 
buvo jos direktorius. Lietuvą 
okupavus/ pasitraukė i Vokie
tiją. Grįžo karui prasidėjus ir 
buvo vyriausiu vertėju vokie
čių teisme. Daug padėjo būda
mas toje tarnyboje lietuviams.

J. Tls.

Pavyzdingas palikimo
• sutvarkymas

Š. m. kovo 9 d. Chicagoje 
staiga, širdies smūgiu, mirė 
Lietuvių Fondo narė a. a. Mag
dalena Bielevičienė.

Jausdamasi nesveika paliko 
laiška savo dukteriai Laimai, 
kuriame nurodė (jai mirus) li
kusias jos žinioje pinigines san
taupas perduoti šioms lietuvių 
organizacijoms:

1. ALVUDUI — senelių na
mams — -%300.00

2. Lituanistinėms mokyklos 
— $200.00.

3. Vasario 16 d. gimnazijai 
Vokietijoje — 8100.00.

4. Lietuvių Archyvui 
gojo .... 100.00.

Be to. velionė prieš 
mirti įrašė i Lietuviu
narius bolševikų nužudytą Lie
tuvoje savo sūnų Algirdą.

Laidotuvių metu jos atmini
mui buvo suaukota $100.00, ku
rie taip pat perduoti Lietuvių 
Fondui.

Daugelis miršta nesutvarkę 
tinkamai palikimo, ir santau
pų^ gi po mirties neretai san
taupos patenka kitiems. Taigi 
velionės M. Biclcvicienės pa
tvarkymas gali būti pavyzdžiu 
visiems mūsų tautiečiams.

J. Tls.

okupacija blukti mano didelę, o laimei 
apytuščių piniginę.

Jau be ceremonijų prisispau
dęs prie atkaltės atsisukau į 
greta sėdintį, kurs lyg kiškis 
pašoko ir nuėjo prie durų, 
čiumpu už kišenes — pinigi- 
nės su keliolika doleriu ir kai- 
kuriais popieriais kišenėje ne
bėra! Pašokęs žiūriu, mano 
pinigine ant sccę\mės. Pasirodo, 
vienas ir antras bandė ją iš
traukti ir buvo jau ištraukę bet 
man pr i si s p a u dus nebegalėj o 
išlupti...

Nuo tol pinigų su savim imu 
tik būtinam reikalui ir laikau 
mažoje piniginėje ir jokiu bū
du nebe užpakalinėje kišenėje. 
Tatai ir kitiems patariu daryti!

Lietuvis is 18 Kolonijos

“partija” 
iškėlė fede-rali- 

kaltinda- 
rlotinais areštais

valdžia neleidžianti jos na
riams pilnai naudotis konstitu
cinėmis teisėmis. Vien San 
Diego mieste nuo praeito rug- 
piūčio iki sausio 18 panterų 
buvę 30 kartu suimti 42 kalti
nimais iš kurių 27 vėliau buvę 
išmesti.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. .Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metę patyrimas.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Nax J, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, Žemė — Pardavimui

WOOL PRESSER
For coats also skirts and dresses.

Ask for LEO GR1NNAR •
CENTENNIAL CLEANERS

666-2300 ■

REIKALINGA VIRĖJA
Namų ruošos darbas prie2 suaugusių. 
Reikalingas patyrimas, rekomendaci
jos. Amžius nuo 30 iki 50. Privalo 
kalbėti angliškai. Gyvens savo kam
bariuose, North Shore priemiesčio na
me. žiemai išvažiuos Į pietų Kalifor
niją. Dėl algos susitarsim. Nurody
kite atlyginimo reikalavimus. Atsa
kymas bus laikomas paslaptyje.

Rašyti: AF-280
225 W. WASHINGTON ST.

CHICAGO, ILL. 60606
* ■‘t - i ■

GENERAL OFFICE 
varieties of duties including some ty
ping and bookkeeping procedures. 
Seeking a mature type individual with 
past experience for permanent posi
tion. We are a modern printing com
pany with own parking lot ant free 

full company benefits.
Call SEYMOUR LEMPERT 326-2900.

QUALITY CONTROL 
INSPECTOR

High School grad, men or women 
as quality control inspector for

top food processing jfent.
TOP PAY
TOP BENEFITS
TOP COMPANY.

Apply in person to Mr. L. MARCOTTE
SILVER SKILLED
FOOD PRODUCTS

7500 No. ST. LOUIS. SKOKIE 
An equal opportunity employer

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1M0W1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

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
X v-

TEL. 925-6015

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai

SAVININKAS PARDUODA 
4 BUTŲ PO 4 KAMB. 

švarų, apkaltą namą, gazo pečiukais 
šildomą, su dvigubu nauju garažu.

■ 320 dol. pajamų. 
Kaina $21,500.

1326 DIVERSEY. 
TeL 777-9576

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III 60632. TeL Y A 7-5980

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Policijos informacijomis, 
praeitais metais padaryta dau
giau kaip 230 panterų suėmi
mų. kaltinant įvairiais nusi
žengimais iki žmogžudysčių. Iš 
tų suėmimų apie 40 buvę nu
teisti. o daugiau kaip 60 bylų j 
išmesta ir kaltinamieji išteisin
ti. Kitos bylos tebėga eigoje. 
Panteros veikia daugiau kaip 
dvylikoje Amerikos miestų. 
Pačių panterų žiniomis, vien 
per praeitus s mėnesius 4&2 
panteros buvo suimti. *■

— Juozas Puskoriil^ jau ei
lė metų New Buffaib, Mich., 
gyvenantis ^ikagietis labai pa

lo kojos kelio

antroji operacija, praeitą rude
ni padaryta Memorial ligoni
nėje, Michigan City pasirodė 
sėkmingesnė kaip pirmoji, bet 
tik tiek, kad nebėra tų skasmų, 
tačiau. Juozas dar tebevaikšto 
ant ramentų ir nors gipsas jau 
nuimtas, bet kojos j grindis 
remti dar beveik negalima. 
Nori ir rengiasi drauge su žmo
na Valerija atvažiuoti Kapų 
Puošimo dieną iki Lietuvių 
Tautinių kapinių savo sūnų 
kapo aplankyti, bet ar iš auto- 
niobilio galės išlipti, dar ne
tikras.

BEAUTY SALON
2 STATIONS

5 dryers, air-cond.
Vic. Milwaukee & Pulaski.

31,000.

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs aut omo b i Ii y draudimai.

PRIEŽASTIS PIRKTI
ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

Parke, $20,000.
PRIE FORD CITY naujas ranch mū

ras. Platus sklypas, garažas. $22,000.
BLOKAS NUO PAI&O ramioj gat

vėj šviesus 11 metą 5% kamb., 3' 
mieg. mūras.-Garažas. $26,500.

TVARKINGAS APARTMSNTINIS 
mūras, arti Jaunimo Centrd, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos įmokėjusiam $15,000, Kaina 
$45,0001

2 BUTU tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga
ražas. $28,000.

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 
3 int. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima, Mar
quette Parke. $43.300. X

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

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

Valdis Real Estate
7051 B. Washtenaw Ave. RE 7-7200 ....... ....... . - -... i,„. - ,

sunkus Real Estate
NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4259 So; MAPLEWOOD AVENUE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuo 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave. 
CHICAGO. ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, finas Ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.KAMPUS IŠVALOME Ir įtaiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame "tuckpointing*’ darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas ^rantuotas.

Skambinkit \ 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




