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Pietų Vietnamo vicepreziden
tas CaoKy atvyko Į Kambodiją 
ir Neak Luong mieste pasikal
bėjo su korespondentais. Jis pa
reiškė, kad laivų blokada buvo

♦ Sovietu premjeras Kosygi
nas ir kitų komunistinių valsty
bių premjerai svarsto Varšuvo
je ekonominio bendradarbiavimo 
klausimus.

vusios sirų teritorijos, 
aukštumu.

štabas 
tikslas

Georgijus po
licija nušovė šešis negrus, da
lyvavusius riaušėse ir plėšimuo
se Augusta mieste. Riaušės pra
sidėjo, kai kalėjime buvo užmuš
tas 16 metų negras kalinys. Ne
grai pagalvojo, kad jis žuvo nuo 
policininkų rankos, tačiau poli
cija jau apkaltino kitus du jau
nus negrus, 17 ir 16 metų, kad 
jie celėje užmušė savo draugą 
kalinį.

Augustoje kilo apie 50 gaisrų, 
virš .60 asmenų buvo sužeista. 
Gubernatorius pasiuntė karei
vius padėti policijai. Negrų gy
venamas rajonas buvo apsup
tas, gatvėse pastatytos barika
dos. Suimtų skaičius siekia šim
tus. Vietnamiečiu seimą, bijodama Kąmbodijoje vykstančiu persekioji 

m v, palieka savo plaukiojantį ant upės namą netoli Phnom Penho.

CLEVELANDAS. — Ilgame
tis kongreso narys Michael Feig
han, 28 metus atstovavęs Ohio 
20-tam distriktui, pralaimėjo de
mokratų pirminius rinkimus 
prieš James Stanton, 38 metų 
Cleveland© miesto tarybos pir
mininką. Feighanas turi 65 me-

SAIGONAS. — Kąmbodijoje 
rasta komunistų sandėliuose tiek 
ginki ų,kad jų užtektų 16-kai ka
riuomenės batalionų, o rasti ry-

Izraelio kariuomenės 
pareiškė, kad puolimo 
yra sunaikinti partizanų bazes 

Jy ,surastibėį atimti jų ginklų 
sandėlius; Sirijos tankai pasi
rodę ne tik izraelitų puolamoje 
vietovėje, bet pradėjo pulti Iz
raelio sieną, kartu su artileri
ja. Jordane stovintieji Irako ar
tilerijos daliniai irgi atidarė 
stiprią ugnį i Izraelio pozicijas 
Jordano fronte.

Jersey 
vietos var- 
Nebraskos

WASHINGTONAS.- — Sena
to užsienio reikalų komitetas 9 
balsais prieš 4 nutarė priimti re
zoliuciją, draudžiančią vyrausy- 
bei eikvoti Amerikos lėšas kari
niams veiksmams Kąmbodijoje. 
Rezoliuciją pasiūlė sen. J. Sher
man Cooper, respublikonas iš 
Kentucky ir sen. Frank Church, 
demokratas iš Idaho. Dabar se
natas turi tą. rezoliuciją svars
tyti. Daugumos vadas senate 
sen. Mansfieldas sako; kad re
zoliucija bus priimta. Respubli-

SAIGONAS. — Amerikos ir Pietų Vietnamo karo laivai pra
dėjo patruliuoti Kambodijos pakraščius Siamo įlankoje. Kam- 
bodijos uostai buvo komunistų naudojami kariniam tiekimui. 
Taip buvo prie senosios princo Sihanouko vyriausybės. Dabar 
šie uostai komunistams bus uždaryti. Iš Saigono pranešama, kad 
Amerikos karo laivynas Tonkino pankoje, prie šiaurės Vietnamo 
krantų, buvo sustiprintas dar vienu lėktuvnešiu. Po šiaurės Viet
namo bombardavimų sustabdymo amerikiečiai Tonkine turėjo tik 
du lėktuvnešius, o dabar turės tris, su 200 karo lėktuvų.

■* Pietyčių Azijos specialistas 
Morton Halperin, nesutikdamas 
su vyriausybės politika Vietna
me, pasitraukė iš Kissingerio, 
prezidento patarėjo, štabo.
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CORAL GABLES. — Miami 
universitete du teisės studen
tai padavė universitetą Į teismą, 
kaltindami vadovybę trukdymu 
baigti mokslą. Kaltintojai tei
gia, kad dabartinis studentų 
streikas ir universitetų uždary
mas neleis jiems baigt? egzami
nų ir pratęs jų mokslo laiką vi
sais metais. Teisėjas sutiko su 
šiuo skundu ir pareikalavo, kad 
universitetas būtų atidarytas.

Long Island Hofstra univer
sitete įsisteigė grupė, pasivadi
nusi “Strike Back. Ji irgi gra
sina vadovybei eiti į teismą, jei 
universitetas nebus tuoj atida
rytas tiems studentams, kurie 
nori studijuoti, o ne protestuoti 
ir demonstruoti.

New Yorko Technologijos in
stitute grupė studentų, priklau
sančių “Young Americans for 
Freedom”, grasina reikalauti 
teisme iš universiteto 37,000 do
lerių, jei jiems nebus leista tęs-* 
ti studijas. Hunter Kolegijoje 
tiek buvo įvairių protestų, kad

jungininkų karo laivai netruk
dys prekybos laivams įplaukti 
į Kambodiją, tik bandys sustab
dyti kareivių ir ginklų pristaty
mą komunistų jėgoms Kambodi- 
joje ir Pietų-Vietname. Jis pri
dėjo, kad Pietų Vietnamo avia
cija padėjo Kambodijos kariuo
menei į vakarus nuo ^Mekong© 
upės išmušti komunistus iš Ta
keo miesto. ■

Klausimas, kiek ilgai Pietų 
Vietnamo daliniai bus Kambodi- 
joje, viceprezidentas Ky pareiš
kė: “Daug mėnesių”. Jei ame
rikiečiai ir pasitrauks, vietna
miečių kareiviai padės Kambo- 
dijai gintis nuo komunistų ir 
duos jai laiko pačiai apsiginkluo
ti ir sustiprinti savo karines jė
gas. Kada Kambodijos armija

Newark e, New 
kar dėl miesto mero 
žėsi šeši kandidatai, 
ir Vakarinės Virginijos balsuo
tojai rinko kandidatus į senatą.

♦ Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vakar svarstė Libano 
skundą ir pareikalavo, kad Izra
elis išeitų iš Libano teritorijos. 
Izraelio ambasadorius pareiškė, 
kad kariuomenė jau atitraukia
ma.

Kambodija jai padėti, siųsti jai 
patarėjų, karininkų, kurie apmo- 

1 kytų Kambodijos kariuomenę, 
! draudžia ne tik kovos dalinius, 
bet ir pagalbinius, oro ar laivyno 
dalinius. Manoma, kad šią re
zoliuciją pilnas senatas svars
tys šį ketvirtadienį.

Madison, Wisconsin universitete yra daug kairiųjų studentu. Paveiksle matomas jaunuolis grumiasi su poiicinin' 
į ku, tačiau, atrodo, kad jam teko pasiduoti.

Teivių visus metus. ČT ” • ' ’
PARYŽIAUS. — Iš Graikijos 

pabėgo žinomo muziko Miki s 
Teodorakis žmona su dviem vai
kais, 10 ir 12 metų. Jiems pa
bėgti padėjo grupė prancūzų. 
Pats Teodorakis gyvena Pran
cūzijoje.

ATeNAI. — Graikijoje buvo 
suimti trys graikų komunistų 
vadai, neseniai atsiųsti iš komu
nistinių valstybių Rytų Euro
poje, kur veikia graikų komu
nistų partija egzilėje.

DETROITAS. — Viename hi
pių bute rasti nušauti trys 18 
metų vyrukai ir 17 metų mer
gina. Policija suėmė merginos 
tėvą, 45 metų,. kuris ieškoda
mas pabėgusios dukters, atvyko 
į hipių butą ir ten ją radęs, nu
šovė, kartu su jos draugais. Tė
vas pats nuėjo į policiją praneš
ti apie įvykį.

DETROITAS. — Visi Detroi
to automobilių fabrikai penkta
dienį 10 vai. ryto trims minu
tėms nutrauks darbą, pagerbiant 
lėktuvo nelaimėje žuvusį darbi
ninkų unijos prezidentą Walter 
Reutherį. Už mėnesio susirinks 
unijos vykdomoji taryba, susi
dedanti iš 18 rajonų direktorių 
ir septynių centro pareigūnų. 
Taryba išrinks naują unijos pre
zidentą. Laikinai jo pareigas ei
na unijos iždininkas Emil Ma- 
zey. Aleksandras šelepinas, so
vietų unijų organizacijos vadas, 
atsiuntė sovietų užuojautą dėl 
Reutherio mirties.

WASHINGTONAS. — Atei
nančiais metais mokesčių įstai
gos reikalaus, kad amerikiečiai j 
praneštų apie savo pinigus, lai
komus užsienio bankuose. Daug 
kas laiko pinigus Šveicarijoje, 
ypač gangsteriai ir narkotikų 
prekybininkai.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų pašto reikalų komite
tas priėmė 8 centų pašto ženklą j 
paprastiems laiškams ir pritarė kyla klausimas, ar šių metų stu- 
planui perduoti pašto įstaigą ne- dijos yra vertos užskaitų ir kre- 
priklausomai bendrovei. ditų.

WASHINGTONAS. — Pirma
dienį prezidentas Nixonas susi
tiko su 45 JAV gubernatoriais 
ir jiems paaiškino vyriausybės 
planus Kąmbodijoje ir Vietna
me. Buvo nemažai kalbėta ir 
apie universitetų neramumus. 
Nors formalios rezoliucijos šis 
susirinkimas nepriėmė, guber
natoriai, pasitarimui pasibaigus, 
sukėlė prezidentui ovacijas.

Kalbant apie universitetų stu
dentus, viceprezidentas Agnew 
susikirtęs su Rhode Island gu
bernatorium Frank Licht, kuris 

j nepritaręs viceprezidento tvir
tinimui, kad universitetų kont
rolė patekusi Į svetimas, anti- 
intelektualinių jėgų rankas. Ag
new pareiškęs, kad svarbiau
sias vyriausybės uždavinys esąs 
atstatyti tvarką ir autoritetą uni
versitetuose.

♦ Prezidentas Nixonas lankė' 
si vakar ALF-CIO — darbiniu 
kų unijų federacijos — centre,ikonų vadas Scott tvirtina, kad 
kur paaiškino vyriausiai unijų rezoliuciją remia tik apie 30 se- 
vadovybei apie žygį Kambodijo- | natorių. 
je. Prezidentas nurodė, kad puo
limas atnešė didesnių laimėjimų, 
negu .buvo tikėtasi. Darbo uni
jų vadai pareiškė prezidentui 
savo pritarimą:.

Negrų riaušės 
Augusta, Georgia
AUGUSTA

Library of Congress 
periodical Division

Valstybės departamentas sa
vo laiške senato komitetui įrodi
nėjo, kad tokia rezoliucija pra
silenkia su konstitucija, nes ji

* • i varžo prezidento teises. Rezoliu- 
r ^Gynybos sekretorius^jLaird^a neWdhaH^Ciie^oh^ 
pranešė senato ginkluotų jėgų' sutikimo, leisti lėšas, mokėti ka- 
komitetui, kad amerikiečiai ka-' reiviams,' Kąmbodijoje kovojan- 
reiviai jau pradedami išvežti iš tiems, algas, kompensacijas, bet 
Kambodijos. Iki birželio pra- ■ draudžia daryti susitarimus su 
džios nebūsią ten Amerikos ka. 
reiviu.

ziuos namo. • ...
. ~ - ■"•SV

Viceprezidentas Ky' pareiškė, 
kad vietnamiečiai Kąmbodijoje 
jau stato 11 lėktuvų nusileidimo 
takų, kurie bus • naudojami ka
riuomenės aprūpinimui, po to, 
kai amerikiečiai su savo helikop
teriais pasitrauks iš Kambodi- 
JOS.

Tuo tarpu, šiaurės Vietnamo 
komunistų partijos vadas Le 
Duan atvyko iš Maskvos i Pe
kiną, kur tariasi su Kinijos va
dais. Jis susitiko ne tik su vy
riausybės nariai, bet ir su par
tijos galva Mao Tse Tungu ir jo 
įpėdiniu Lin 'Piao. Kinų agen
tūra skelbia, kad pasitarimai 
vyksta nuoširdžioje, draugiško
je dvasioje. .

Kinijos spauda skelbia, kad 
princas Sihanoukas, nuverstas 
Kambodijos valdovas, jau siun
čia. savo kariuomenę į Kambodi
ją. Kariuomenei vadovauja trys 
eg!zitinės vyriausybės ministe
rial. Neužilgo būsią pasiųsta 
daugiau kareivių vaduoti Kam
bodijos.
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♦ Indijos Maharashtra pro
vincijoje vėl kovoja musulmonai 
su hindusais. žuvo 97 asmenys.! 
Kovos vyksta penkiuose miestuo
se. Policija šaudo į minias žmo
nių, deginančių savo “priešų” 
namus.

Siūlo studijuoti 
sovietų gyvenimą 
CAMBRIDGE, Mass. — Har

vardo universitete įvyko apie 40 
sociologų susirinkimas, kuris pa
siūlė Amerikai daugiau susido
mėti Sovietų Sąjungos socialinių 
problemų tyrinėjimu ir studija
vimu. Socialogai nurodo, kad re
žimui palengvėjus, socialinės stu
dijos apie komunistinių šalių gy
venimą yra geriau prieinamos, 
tačiau Amerikoje jos gerokai ap
leistos.

Socialogų suvažiavimas reko
menduoja skirti daugiau lėšų 
studentams, kurie studijuotų ko
munistinių valstybių kalbas ir 
specializuotusi tų valstybių so
ciologijoje.

Kaip žinoma, sovietų impe
rijoje sociologinių studijų be
veik nėra, nes bolševikų partija 
tvirtino ir tvirtina, kad komu
nistinėje sistemoje socialiniai 
priešingumai išnyksta ir akade
mikams nelieka studijoms ir ty
rimams medžiagos. Gyvenimas 
tačiau parodė kitaip. Socialiniai 
prieštaravimai Sovietų Sąjungo
je neišnyko, bet padidėjo.

LUBBOCK, Texas. — Texas mieste Lubbocke stiprus uraga
nas išarė pačiame miesto centre astuonių mylių ilgumo visa nai
kinančią vagą, žuvusių jau suskaičiuota 26, tačiau ugniagesiai ir 
policija dar nepradėjo ieškoti žmonių griuvėsiuose. Bijoma, kad 
žuvusių skaičius bus žymiai didesnis. Apie 100 blokų namų ne
teko langų ir buvo kitaip sužaloti. Nuostoliai nuosavybėms sieks 
milijonų dolerių. Miesto centre didžiosios krautuvės neteko langų 
ir prasidėjo plėšikavimas, šias eilutes rašant, dar tebestovėjo 
smarkiai aplamdytas “Great Plains” pastatas, 21 aukšto. Jis 
tačiau svyravo ir buvo laukiama, kad kiekvieną minutę gali 
sugriūti. . <•'

Vėjai.,nutesukė •( elektross.lim- 
j aš,'nešiojo pcTgatveŠ stiklo šu
kes, daug sūžeisdami. Dvi di
džiosios ligoninės paskelbė, kad 
nebėra vietų, nes sužeisti pripil- 
•dė visas patalpas ir koridorius. 
Miesto technologijos kolegija ne
teko vienos sienos ir visų lan
gų. Buvo sužalota .daug auto
mobilių, išrauta daug medžių. 
. Miesto meras pareiškė: “Lub- 
bockas yra miręs mieštas”. Te
xas gubernatorius pasiuntė Į 
Lubbocką kelis šimtus kareivių 
padėti policijai gintis nuo plė
šikų. Lubbocke gyvena 170,000 
žmonių, daug jų neteko pasto
gės, ypač meksikiečių’ rajone, 
kur namai ištisai nugriauti.

Skundžia pašalpas 
katalikų kolegijoms

WASHINGTONAS. — Con
necticut© Civilinių Laisvių uni
ja ir Amerikos žydų kongresas 
kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą, 
prašydami uždrausti duoti fede- 
ralinę paramą tokiems univer
sitetams ir kolegijoms, kurios 
susirišusios su religinėmis ins
titucijomis. Skunde sakomą, kad 
parama religinių kolegijų staty
boms prasilenkia su konstitucija.

Grupė Connecticut© piliečių 
kreipėsi į žemesnį teismą jau 
anksčiau, tvirtindama, kad 1963 
metų Aukštesnio švietimo Įren
gimų aktas neleidžia duoti re
liginėms organizacijoms lėšų jų 
mokyklų statybai, tačiau Hart
fordo teismas jų skundą atmetė, 
sakydamas, kad pirmajame kon
stitucijos papildyme nėra nieko, 
kas draustų paramą universite
tų statybai.

Skunde Aukščiausiam Teismui 
skundėjai nurodo į keturias sta
tybos pašalpas, duotas Connecti- 
cute Albert Magnus Kolegijai 
New, Havene, kuriai vadovauja 
domininkonų vienuolės, Fairfiel- 
do universitetui, vadovaujamam 
tėvų jėzuitų ir dar dviem kata
likų kolegijom, kurios visos ga
vusios apie milijoną dolerių fe- 
deraliniu lėšų.

TEL AVIVAS. — Vakar Izraelio tankai ir lėktuvai puolė Li
bano valstybėje, esančias arabų partizanų stovyklas. Libano ka
riuomenei į pagalbą tuoj atėjo Sirijos tankai ir lėktuvai, nes 
puolamoji arabų stovykla prie Hermono kalno yra netoli Sirijos 
sienos. Izraelis praneša, kad buvo numušti trys sirų lėktuvai. 
Libanas sako numušęs vieną izraelitų lėktuvą. Izraelio štabas 
paskelbė, kad per paskutines 10 dienų arabų teroristai savo puo
limuose užmušė 7 asmenis ir sužeidė 18. Nuo balandžio 1 d. iki 
gegužės 11 d. arabų teroristai iš Libano įvykdę 60 puolimų, ku
riuose nukentėjo 22 vienkiemiai, kai kurie jų pulti pakartotinai.

Gynybos ministeris Dayanas 
kelis kart įspėjo Libano vyriau
sybę, kad ji sustabdytų iš savo 
teritorijos kylančius partizanų 
puolimus. Dayanas įspėjo, kad 
Libano miestai taps griuvėsiais, 
panašiai, kaip Egipto miestai 
prie Suezo kanalo, jei puolimai 
nesibaigs.

Izraelio puolimas tankais ir 
lėktuvais buvo palydėtas ir kelių 
parašiutininkų grupių, kurios 
buvo išmestos arabų užnugaryje. 
Puolamam Arkoubo rajone yra 
nemažai partizanų, nes vieta' 
kalnuota ir yra kur paslėpti nuo 
lėktuvų bombų.

Arabų Al Fatah partizanų or
ganizacija skelbia, kad puolime 
dalyvauja apie 100 izraelitų tan
kų. Puolimas prasidėjęs iš bu- 

Golano

' MASKVA. — Sovietų žinių i . - _
agentūra Tass atmetė britų pa-, TOY A Q T TP A f! A N A Q T T' 
siūlymą šaukti naują Ženevos j CllriUnLiriiJ LL
konferenciją Indokinijos proble
mų svarstyti. Tass 'sako, kad 
britų pasiūlymas esąs uždanga 
Amerikos agresijai Kambodijo- 
je, - kuriai ritai tyliai pritaria.
Amerika sulaužiusi Ženevos su
sitarimus. L .
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VEIDAI

DARBA!

Do not fold, spindle, or mutilate,

39 So. HALSTED ST..CHICAGO, ILL. 606<kx

“Pašto dėžutės” skyriuje 
aso.

country from getting 
folded, spindled 
or mutilated.

žmoniją vargino. Bet amžinieji 
dalykai išlieka. Išliks ir dabar. 
V. s. č. Senkevičius”.

Į si. laipsnį —^Andrius Kašins- 
kas, Juozas Ivanauskas ir Algir
das Jasaitis. Į vair. laipsnį.— 
Raimundas Adomaitis ir Rai
mundas Kiinstmanas. Į psl. laip
snį —"Alvydas Eidukas, Vaide-

★V. s. Regina-Kučienė — jū
rų skaučių stovyklos viršininkė. 
Nidos laivo jūrų -skautės stovyk
laus Rako stovykloje liepos 11- 
25 d. Jų stovyklos viršininke su
tiko būti didelį: praktinio skauta- 
vimo ir stovyklavimo patyrimą

Linkėdami 
kiekviename 
vedamaisiais 
čiant g 
klausimu: 
Skautijos 
džiaugti i 
kevičiaus 
“.' ičra kada 
trūksta laiko

★ Redaktorei v. s. Onai Roz- 
niekienei — Padėkos ordinas. 
Chicagoj gyvenant v. s. Ona Roz- 
nįękienė, nuoširdi skautiškosios 
spaudos darbuotoja, buvusi ke
lių kadencijų Liet. Skaučių Se
serijos Vadijos narė ir šešerius 
metus redagavusi Vyr. Skau- 
tininkės biuletenį “Gabiją”, šv. 
Jurgio šventės proga buvo ap
dovanota Liet. Skautų S-gos Pa
dėkos ordinu.
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turinti v. s. Regina Kučienė. Vir
šininkei talkininkaus patyrusių 
stovyklautojų štabas. Gero vė
jo, ruošiantis stovyklai! ,

Ir y, .
TORONTO KAZIUKO MUGĖJE

DLK AAindaugo d-vė įrengė savo pa 
vilionę Mindaugo pilies kuore.

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

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

able. We take our leisure and our 
prosperity and our freedoms for 
granted. Sometimes we have to be 
reminded that it wasn’t easy f or us to 
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. . .

LSS VYR. SKAUTININKE C MILUKlENt £LEVELAND£

Ta proga susitiko ir su Akademikiy Skaučių Draugovės Centro Vaidybos narėmis pasitarti bendros 
veiklos planais. Nuotraukoje Vyr. Skautininke tarp ASD Centro Valdybos nan y. Is kairės: Irena 
Navickaitė, Ramunė Kubiiiūnaitė, v, s. Liiė\MUuk enė, Regina Nasvytienė, Stefa Gedgaudienė ir

šiame naujausiame “Skautų 
Aide” yra ir viena didelė liūdna 
žinia buvusiems prenumerato
riams... Neužsisakiusiems Nr. 4 
jau nebesiuntinėjamas. Dar 
nors tiek linksmiau, kad tų liūd
nų žodžių neužsiprenumeravu
sieji neskaitys, nes šio numerio 
jau nebegaus... Skaitytojas

preserve our freedoms by investing in 
their country. x

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

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

Also, die interest on’Series E Sav
ings Bonds isn’t subject to state er 
local income taxes.

You can defer federal taxes on 
E Bond interest untiLyou redeem the 
Bond.

If your Bernds are lost or stolen,, 
or destroyed, we simply replace* them 
without cost. x.

They’re safe.

They’re automatic.
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 
just that..

mo tautiniu- bei visuomeninius 
idealus, Stovykla prasidės bir
želio 13d,

•k Chicagos skautininkai-ės 
šiais metai.- bandys smarkiau 
pajudėti. Chicagos skautininkų- 
kių Ramove- valdyba gegužės 
5 d. tarėsi s. R. Merkio namuo
se. Buvo apž velgti šių metų pla
nai. Numatyta įdomi programa, 
kuria tikimasi pagyvinti skauti- 
ninkų-kių Ramovės veikią, šių 
metų valdyb sudaro s. R. Mer
kys — pirmininkas, v. s. V. Tal- 
lat-Kelpša — vicepirm., s. ‘P. 
Zailskas — iždininkas, ps. D. 
Kurauskienė — sekretorė ir s. 
Ir., Kairytė; — renginių vadovė. 
Birželio 27^28 d.’ Chicagos skau- 
tininkų-kių Ramovė organizuoja 
išvyką į skautininkės švarienės 
ūkį. šeštadienio vakare numa
tomas laužas. Sekmadienį — 
pamaldos ir aktualus pašneke
sys. Viši skautininkai ir skau- 
tininkėš irjų šeimos yra kvie
čiami šioje išvykoje gausiai da
lyvauti. Daugiau informacijų 
valdyba suteiks artimiausiu lai-

“Skautų Aidui” 
lumeryje tolygiais 
atsiliepti, palie- 

yvuosius skautavimo 
s. norėtume su “Mūsų 
” skaitytojais pasi- 
štisu v. s. Česlovo Sen- 
straipsniu, pavadintu 

kaityti. Labai

JRAUTIJL.A
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, 111. 6U62!.'

galimą įsigyti niuziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
Ivlųpušlapiai.yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
lai geriausioji sodnų pasiskaitymu knyga.

Dr. Juozas Girnius — vie
nas iš paskaitininkų akademikų 
skautų studijų savaitėje. Dr. 
Juozas Girnius, žinomas filoso
fas, keleto knygų ir daugelio 
straipsnių autorius, ilgametis 
Liet. Enciklopedijos ir “Aidų” 
žurnalo redaktorius, dalyvaus 
akademikų skautų studijų ir po
ilsio savaitėje Dainavoje ir skai-

★ Kemavietės kviečia ne tik 
seses, bet ir visus bičiulius. Sek
madienį, gegužės 17' d., lOrlo 
vai. ryto -kernavietės renkasi 
Marquette ^arko parapijos sa
lėje. AtvyBsrąme tvarkingomis 
uniformomis- (tams, mėlynomis 
iki kelių kojinėmis, be kepurių). 
Bendrai išklausius 10:30 vai. mi
šias, parapijos salėje įvyks tun
to sueiga. Dalyvavimas visoms 
būtinas, klaniniai kviečiame tė
velius, tunto bičiulius ir rėmė
jus atvyktk ir -kernaviečių tar
pe praleisti -smagią valandą.

“Kernavės” tunto vadija

★Tunto vadovės vyksta Į 
priešstovykįinę iškylą. Aušros 
Vartų tunto vadovės ruošiasi 
priešstdvykjihei iškylai, kuri 
Įvyks birželio 13-14 d., New Buf
falo, Mich. Iškyloje dalyvaus 
visos vadovės pradedant draugi- 
ninkėmis, baigiant skiltininkės 
pareigas ar laipsnį turinčiomis 
sesėmis.

Praėjusią savaitę išėjo “Skau
tų Aido” Nr. 4, pažymėtas ba
landžio mėn. data. Tačiau nume
ris dvelkia gegužės mėn. nuotai
ka, įžvalgiai net keliais taškais 
pramatant šio mėnesio prasmę: 
vienetų veiklos gairės — gegu
žės mėnesiui, istorinių Įvykių 
datos ir veidai — susiję su ge
gužės mėn.. pagaliau — 
žvilgsnis Į Motinos Dieną 
damojo straipsnio mintys ! 
ra su spaudo:

Dar trejetas metų, ir visi švę
sime “Skautų Aido” penkiasde
šimtmeti. Mūsų didysis ir išti
kimas ryšininkas —.savasis žur
nalas — tik karo meto pertrauką, 
padaręs, be jokio sustojimo lei
džiamas ir skaitomas. Ar tai ne 
dėka ęžiebto Lietuvos nepriklau
somybės metu idealizmo? Ar 
tai ne liepsnelės tos pačios ug
nies čia išeivijoje, kai būreliai 
jaunimo leidžia savus rotato- 
riais spausdinamus laikraštėlius ? 
Koks tai puikus ir sunkiai pa
mainomas skilčių ar draugovių 
lituanistiniu užsiėmimas!

Tik vieno mums tereikia — 
nesusmukti šio gyvenimo gero
vės minkštose kėdėse ar kilimuo
se prieš televizijos vaizdus. Kas
dien iš ten reikia išeiti, kasdien 
pasikelti. Nueiti kitur, Į ran
kas paimti lietuvišką knygą ar 
laikraštį, paskaityti, pagalvoti, 
nelaukti, kol kompiuteris už ta
ve pagalvos.* Tada gali būti per 
Vėl U.

Visais šimtmečiais naujovės

Nr. 4 pavėlavo tik septynias dienas

Nėra paslapties, kad nauja vieta bei nauji žmonės 1970 metų 
“Skautų Aido” vardą tam tikra prasme išpopuliarino, niekam 
net nenujaučiant. Viltys, lūkesčiai, pokalbiai nemažėja, ypač jau 
šiais metais išėjus keturiems žurnalo numeriams. Chicaga dabar 
yra, sakytume, laiminga, galėdama pirmoji džiaugtis ir gėrėtis 
dar spaustuvės dažais tebekvepiančiais šviežiais numeriais, ta
rytum premjeriniame filme matydami naujadienį veržlų lietuvių 
skautavimą trijuose žemynuose.

LINKSMOS PHILADELPHIJO3 PAUKŠTYTĖS PO ĮŽODŽIO.
Kaklaraiščius užriša ps. Danutė Norvaišienė.

V. Gruzdžio nuotr.

mieji busimųjų stovyklų šauk
liai. Chicagos skautiškieji . vie
netai jau ruošia planus greit ar
tėjančiai vasaros stovyklai, o 
tuntų .vadovai irtėvų komitetai 
— tinkamu stovyklavietės pa
ruošimu. Pereitą savaitgali Ra
kę stovyklavietėje darbavosi sto
vyklavietės djrektorius š.R.:Ra-t , . , 
čiūnas, Lituaincos tunto tunti-r g nas 
ninkas s.;Z. Jaunius, j. v. s. Br. 
Juodelis,.j. ps. R. Kunstmanas, 
j. b. vyr. valt. J. Jovarauskas 
ir sesės — Nidos laivo vadė ps. 
A. ‘Jovarauskienė ir s. S. Kunst- 
manienė ir tėvų .komitetams at
stovaują — p. Petkūnas ir p. 
St. Matutis. Buvo patikrinti at
skirų tuntų pastovyklių pasta? 
tai, Įjungtos dujos, vanduo. Ap. 
žiūrėtas stovyklavietės invento
rius, o jūrų skautininkų gero
kai pasidarbuota tvarkant bur
laivį “Vėtrą” naujam buriavimo 
sezonui. į*

Balandžio 25 d. lankėsi pasta
tų būklės patikrinti Aušros Var
tų tėvu komiteto atstovai p. še-

naujas 
o ve- 

sutam- 
mėnesio — gegu-

ty tunto sk&u

tos Pažangumo žymeniu 
sk. vyr,
Vida Gierštikaitė, si. Laima 
niūtė, si. Asta Ramanauskaitė 

’Ir si. Rūta Miknaitytė,
į vyresniškumo laipsnius pa

keltos : į vyr. si. laipsnį — si. Lo
reta’Plepytė, žemaitės draugo
vę draughnnkė, Į ši. laipsnį — 
Renata Petrauskaitė, Rima Sko- 
rubskaitė, Nora Sugintaitė. į 
psl. laipsnį — Linda Dainytė,

ir apdovanojimai 
tunte: Šv. Jurgio 
šios Aušros Var- 
•s buvo apdovano- 

vyr. 
Nijolė Balzarienė, si

Knyga galima gauti'Naujienų Administracijoje arba 
pasiūnčiant Money 'Orderį arba čekį Jokiu - adresu.

galvą), štai gražiausi vaizdai te
levizijoje (kažkas parašė, su
vaidino, kad tik aš žiūrėčiau), 
štai laiškas magnetofono juos
toje, ne rašytas, bet sakytas. - 
Kalba iš tolimo pakraščio drau
gas. Tik sėdėk, klausykis ir 
žiūrėk.

Tūkstančiai paklauso, tūks
tančiai taip daro — ir štai tokia- 
kiame fone spauda, kaip elgeta 
gatvių sankryžoje, ranką ištie- 

pasigai- 
imkite mane ir 

skaitykite... Prieš daugiau kaip 
400 metų Mažvydo atsiskleidime 
tai buvo sąjūdžio šūkis, dabar 
tik išmaldos žodžiai.

Mūsų skuatiškoji spauda sa
vo padėtimi visiškai sutampa 
su visa bendruomenine išeivijos 
spauda — eina sunkiu vargo ir 
ūeto pasiryžimo keliu, tiesdama j 

i visus tą pačią prašančią ranką. į 
Prenumeruotis laikraštį tik išl- 
careigos, kažkaip juokingai at-, 
rodo. Laikraščiui reikia skaity- į 
tojų, ne vien prenumeratorių. į 
Laikraščiui reikia bendradarbių, l 
ne vien redaktoriaus.

★ Hamiltonas ir Torontas ben
droje šv. Jnrgio sueigoje. Bend
ra Toronto ir Hamiltono skautų 
ir skaučių vienetų iškilminga 
švento Jurgio dienos sueiga įvy
ko Hamiltone, balandžio 19 d. 
Išsirikiavus arti 200 skautiško 
jaunimo, sueiga pradėta vėliavų 
Įnešimu ir Tautos himnu. Kana
dos rajono vadas s. K. Batūra, 
vadeivė s. D. Gutauskienė ir va
deiva ps. Baziliauskas sveikino 
sueigos dalyvius. Linksmus žai
dimus pravedė pš. dr. V. Kveda
ras. Pabaigai pasivaišinta. To- 
rontiežių išvykai, į Hamiltoną 
vadovavo “Šatrijos” ir “Ramby- 
no” tuntininkai s. L. Gvildienė 
ir ps. dr. A. Dailydė. >

“Aukštas gyvenimo lygis, grei- 
i technikos pažanga ir mokslas 
asodino šiandien žmogų Į d:de- 

patogią ir minkštą kėdę — 
j būk čia visą laiką, o mes tau 

Štai elektroni- 
(kam tau sukti

kevičiūtė, Vita šerelytė, Korne
lija Bakšytė, .Irena Kasparaity- 
te, Juratė’'Macytė‘ Sigutė .Miku- 
taitytė- ir Indrė Ramanauskaitė.

★ PakėlimaiTituanicos tunte.
Šv. Jurgio šventės’proga į vy
resniškumo laipsnius pakelti šie 
Lituanicos tunto skautai: į vyr.

Su persikėlimu iš Atlanto pa
krančių Į Chicagą (beveik 1,000 
mylių), šiemetini “Skautų Aidą” 
užgriuvo greiti (neatidėliotini) 
numatyti ir nenumatyti redakci
niai, administraciniai ir spaus- 
tuviniai darbai. Jaučiame, kad 
naujuosius žingsnius seka ste
binčios prenumeratorių ir visų 
skaitytojų akys.

Jau išleidome tris numerius, 
ir nebus staigmenos, jei išgirsi
me broliškų ir seseriški] kriti
kos balsų. Pirmieji kritikai esa
me mes patys — “Skautų Ai
do” darbuotojai, nes matome, 
kaip tikrai sunku pasivyti su 
persikėlimu prarastą laiką. Ir 
visuose išėjusiuose numeriuose 
randame. skubotumo pėdsakų.

Laukiame, jog neilgai trukus 
prieisime prie ramesnio tempo, 
kad galėtume pasimatyti kiek
vieną mėnesi su to mėnesio nu
meriu. Budžiu.

s. Juozas Toliušis”.
(žiūr. “Skautų Aidas” Nr. 3, 

1970).

“Skautų Aido” vyr. redakto
rius s. Juozas Toliušis, matyti, 
turi žinių, kad Į jo redaguojamą 
laikraštį atkreiptas ne tik visos 
skautiškosios šeimos dėmesys, 
bet ir specialistų, sekančių pir
muosius “S. A.” žingsnius Chi
cagoj e. Teko patirti, jog ir li
tuanistinės mokyklos “S. Aide” 
jau randa teigiamų sugestijų lie
tuviškojo švietimo praktikai. Pa
vėlavęs redaktorius, raketos 
greitumu vydamasis dienas, la-! susi i kiekvieną praeiv 
bai mielais žodžiais dalinasi su j įėjimo prašo 
skaitytojais nelauktais redakto- 
riškais jausmais, kilusiais be
ruošiant pirmuosius kelis “S. A.’ 
numerius.

I|L
'-C™“. - --

'-y?

M
-N; ;
it -



Panevežiecių Klubo baliaus atgarsiai
Tradicinis panevėžiečių pa

vasarinis balius Įvyko balan
džio 26 dieną Balio Pakšto sa
lėje. Prisirinko pilnutėlė salė 
svečių. Vėliau atėjusiems pri
trūko vietų, tad reikėjo kom
binuoti, kad visus būtų galima 
susodinti. Klubo pirmininkas 
Antanas Baleisis, atidaręs ba- 

“ liaus oficialiąją dalį, šiltu žo
džių pasveikino ir kartu pasi
džiaugė, kad Į balių atsilankė 
tiek daug svečių. Maldai sukal
bėti pakvietė kun. Ciniką MIC. 
Jis maldoje praplėtė savo min
tis ir visus nukėlė Į tėvynę Lie
tuvą. Tolimesniam programos 
vedimui pirmininkas pakvietė 

t žinomą visuomenės veikėją, li
tuanistą Juozą Masilionį.

Meninės programos atlikime 
dalyvavo du žinomi rašytojai;

- A<fa Karvelytė ir Aloizas Baro
nas. Ada Karvelytė, skaitė sa
vo kūrinius: “Nevėžis — upė 
mano”, “Ilgesio žiedai”, “Toli
mas sapnas” ir “Gal pamiršai”. 
Jos eilėraščiai padarė gerą įs
pūdi, nes jie išreikšti kiekvie
nam. suprantama mintimi.

Baigus jai skaityti eilėraš
čius, svečiui npnanailpin iran-l

šių plojimų. Rašytojas Aloizas i L 
Baronas paskaitė keletą bumo- 
rištinių eilėraščių, paliesda-Į^ 
mas įvairias temas. Jis links-i 
inai nuteikė svečius ir juos už- B 
lėktinai pajuokino. Svečiai gau- -B 
šiai jam plojo.

Klubas, pagerbdamas savoj® 
pasižymėjusias nares, prisegė 
joms po gėlę: Adai Karvelytei 
už puikius eilėraščius, Pranu-iH 
tei Masilionienei, vyriausiai 
pobūvio šeimininkei, ir Onai 
Biežienei, daug pasidarbavu
siai klubo veikloje. Baliuje 
buvo daug ir nepanevėžiečių. 
Pastebėjau salėje gerą pažįsta
mą nuo Šešupės .krantų, Vo
kietijos pasienio. Paklausiau 
kokius ryšius turi su Panevė
žiu, kad atsilankė į mūsų balių? 
Jis atsakė, kad jokių ryšių su 
Panevėžiu neturįs ir jo nema
tęs, bet jam patinka panevėžie
čiai, tad ir atvykęs jų aplanky
ti.

Baliaus kulinarijai vadova
vo Pranutė Masilionienė. Jos 
kulinarinės žinios svečių neap
vylė. Ji su P. Stropiene ir kito
mis padėjėjomis pagamino 

svečiai nepagailėjo gau-'sveikus skanius lietuviškus

S**

Kariuomenės foto konkurse apdovanota buvo ir si laivyno jurininko nuotrauka "Liberty Launch".

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
• . . •. 'S,;

.1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS II t., 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ______ ......_________ —
3. M. Zosčenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. 
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psL ---------- --------- ------------- ------- :
5. Juozas Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL____
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00 
$4.00

154 psl. _______________________ i. $130
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. __ ______ _ $2.00 ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ____ _...

10. VL MIngėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. :________

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

viršeliais $2.0C._ kietais ___ _____T___________ _

14.
15.
16.
17.
18.

13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ____ ______
Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ______
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. 
C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronėlė Orintaitė,-KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ____
Kipras Bielinis, TERORO. IR VERGUOS IMPERIJA.

310, psL —---------------------------- -—
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

’ $1.00

$4.00
$4.00 
$230 
$6.00

20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl..........—
2X V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL______

Šitas knygas galite Įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

. orderiu, šiuo adresu:

valgius, f 
sotino. Patai 
bui irgi buvo gerai nusiteiku
sios ir su šypsena ųiandagiai 
svečiams patarnavo: Antanina 
Baleišienė, Valė Ostrauskienė, 
Antanina Vepštiepė, Pranutė 
Masilionienė ir Teodora Ka
minskienė/ Joms visoms pri
klauso padėka.

Panevėžiečiai yra atsidavę 
darbui, sąžiningai atlieka pa
vestas pareigas, čia pažymė
siu kasininką Petrą Pelecką, 
kuris mandagiai, su šypsena 
sutinka kiekvieną svečią, bet 
be bilieto nei vienas pro jį ne
praslinko. Laimės bilietus pla
tino: Pranutė Masilionienė, Ju
lė Adienė, Angelija Jadviršie- 
nė ir Vincas Kačinskas. Po bi
lietų išplatinimo laimėjimų 
paskirstymą pravedė Juozas 
Masilionis su padėjėjomis: An
gelija Jadviršiene ir Jule Adie- 
ne. Laimėję gavo vertingų do
vanėlių, o klubas keletą desėt- 
kų dolerių padėjo į ^asą.

Klubo valdyboje yra kilęs 
sumanymas surinkti .nemažiau 
1,000 dol. ir įdėti į Lietuvių 
Fondas. Panevėžiečių suauko
ti pinigai, jjada Lietuva bus 
nepriklausoma, turės būti pa- 
nštaoti Panevėžio miesto ir 
apsmSU.es jK’ietimo ir kultūros

////"/‘ZĮ Alvudo posėdis ir
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POEZIJOS PAVASARIAI

Amžina tautos dvasia,
• ' S ' Laimink mūsų sieki —

Vėl gyvenki munwse,
Giesmėje skambėki.

- i y . • Vincas Jonikas

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus.' Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. • ’. . *v

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

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

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

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūhas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincis Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatoiiius Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Nauiokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00. ;
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ.’ Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. ISlės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAFVELL Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

pirmasis paaukojo Gustonių 
sodžiaus buvęs gyventojas Vla
das Palilionis. Jau vra gauta ir ■w <7
daugiau aukų. Prašome ir ki
tus panevėžiečius savo auko
mis prisidėti ir tuo paremti 
klubo sumanymą ir siekius. 
Parodykime savo patriotizmą 
ir tautinį subrendimą.

Pobūvio programos vadovas 
Juozas Masilionis kreipėsi Į 
svečius, prašydamas klubo su
manymą paremti. Tam tikslui 
išdalinti vokeliai aukoms. 
Panevėžiečiu klubas aktvviai 
reiškiasi kultūrinėje, visuome
ninėje bei šalpos veikloje, šio 
pobūvio 
valdybos : 
leišis, M. 
zaitis, V. 
silionienė.
talkininkavo pobūvio rengimo 
komisija, kurią sudarė: Julė 
Adienė, Angelija Jadvfršienė, 
Antanina Vepštienė, Petras Pe- 
leckas ir Juozas Masilionis. 
Valdybos ir pobūvio rengimo 
komisijos Įdėtas darbas ir rū
pestis jų neapvylė, nes pobū
vis buvo labai našus ir atsilan
kę svečiai praleido tą vakarą 
kultūringai ir jaukioje nuotai
koje. ASta

pravedimu rūpinosi 
nariai: Antanas Ba-

Ostrauskas, J. Juo- 
Stuogis ir Pranė Ma- 

. Jiems nuoširdžiai

kultūrinė popietė
Praėjusį šeštadienį, Marquette 

Parko parapijos salėje įvyko dar
bingas ir turiningas naujosios 
Alvudo valdybos posėdis ir kul- 
tūrinė popietė.,Motinos Dienos 

i išvakarėsfe^^iaipa^
tina. Tuo reikalu kalbėjusi 
vusf mokytoja Z. Girdvain 
ypač pabrėžė lietuvės motinos' 
patriotiškumą, sąmoningai pa
sireiškusį visais mūsų tautos kan 
čios etapais. Spaudos draudimo 
metais lietuvė motina, darbo ir 
rūpesčių naštos slegiama, savo 
mažyčius mokė gimtosios kalbos 
rašto, religijos dėsnių, prisidė
dama prie lietuvybės, tautinės 
sąmonės išlaikymo. Motinos 
jaunose širdyse Įžiebta tėvynės 
meilės liepsnelė įsiliepsnojo į 
milžinišką gaisrą. Begaliniuose 
Rusijos plotuose (po I-jo D. ka
ro) lietuviai kariai, tik tėvynės 
meilės vedami organizavosi į 

tautinius batalionus ir pulkus. 
Iš jų kilo kūrėjąi-savanoriai, iš
kovoję LietuvaLlaisvę ir nepri
klausomybę. Tie patys kūrėjai- 
savanoriai ir jų jaunesni bro
liai ar sūnūs kovėsi partizanų 
grupėse su Lietuvos pavergėju... 
Ir dabar, sąmoninga lietuvė mo
tina čia ir “ten” auklėja savo 
prieauglį tautinio patriotizmo— 
aukavimosi dvasioje. Ta pačia 
tema kalbėjo ir kiti.

Mokytoja Anelė Kirvaitytė si 
savo mokiniais žavėtinai puikiai 
jautriai motinos garbei atlik< 
dainų, - deklamacijų ir kanklii 
muzikos — montažą “Lietuvi 
Motina, Mamytė mano”. Kank 
liavo 4-ios sesytės Bilitavičiutės 
3 Miniotaitės, Stravinskaitė, Žei- 
mytė ir kt. Miela’ ir net graudi 
buvo matyti ir girdėti. Ne tii 
moterys-motinos, bet ir vyrai- 
seneliai susijaudinę braukė pei 
skruostus riedančias ašarėles.

Dr. Adomavičius, savo gra
žioje kalboje pabrėžė, kad žmo
gaus amžiaus ilgumas priklau
so nuo jo gyvenimo būdo ir sąly-

Į rėš ir kultūrinių pramogų: pa
skaitas, kino filmas. T. v., ra
dijo, muziką, gerą, sveiką mais
tą ir medicinos priežiūrą. Visa 
tai tik už kiekvieno pensijos kai
ną.

Dr. Ona Vaškevičiutė pasako
jo apie senelių poilsio namus 
Švedijoj ir Vak. Vokietijoj, kur 
jai pačiai, kaip gydytojai, teko 
darbuotis. Tose'šalyse šis rei
kalas taip sutvarkytas, kad kiek- 

( vienas sulaukęs pensijos am- 
Viarbininkas noriai eina Į sen. po
ilsiu namus, nes ten yra visais 
atžvilgiais puikiai išlaikomas tik 
už savo gaunamą pensiją. Tenai 
nematysi senelių elgetaujančių 
ar parkuose miegančių. Tiktai 
apie tokius namus Alvudo dva
sios vadas dr. Jonas Adomavi
čius ir tekalbąs.

Valdyba nutarė: pagal tradici
ją kapinių puošimo dieną gra
žiai paminėti mūsų mirusiuosius, 
padaryti iškylą Į Forest Pre
serve gojų, o sekančią dieną, 
sekmadienį, Marquette Parke 
ruošti kultūrinę iškylą su pra
kalbom, kult, filmom, muzika, 

■vaikų žaidimais ir vaišėmis.
žmoniškėkime! (kp)

“Memeler Dampfboot šmeižia, 
Erdmono Simonaičio atminimą

Klaipėdiškių ‘verfliuchtlin- 
gų” organas, Vakarų < Vokieti
joje leidžiamas lietuvių teršikas 
“Memeler Dampfboot” praeito 
balandžio 20 d. nr. straipsnųke 
“Simonaitis — Denkmal” paste
bėjęs, kad i .am pert he imo kapi
nėse arti lietuvių gimnazijos pa
statytas Simonaičiui paminklas, 
pastebi, kad Huettenfelde gyve
nantieji lietuviai tremtiniai ta 
proga painformavę vokiečių 
spaudą, esą Simonaitis buvo Klai 
pėdos Lietuvoje landratas (kraš
to patarėjas) ir oberbiurger- 
meisteris (vyriausias burmis-, 
tras, miesto galva).

“Dampfbootas” ta proga pa
sišauna vokiečius painformuoti, 
kad Simonaitis buvęs ne tik land 
ratas ir obcrbiurgermeisteris, 
bet dukart buvęs (Klaipėdos) ! 
krašto prezidentas ir daugkar-j 
tinis krašto direktorius, bet bu
vęs ne “demokratišku būdu” iš
renkamas, o tik “ant lietuvių 
durtuvų” užkeliamas, kurs net 
per šešiolika metų “spaudęs ir 
trypęs” vokiečių “daugumą”.

^Dampfbootas” taip pat ne- Į 
ghlįs pakęsti, kad Klaipėda pa
sakyta Lietuvoje, kuomet Klai
pėda jau nuo 12’52 metų esanti v

■‘deu t- -hes Memel”. Esą toks 
lietuv.u pasakymas, siekiant vo
kiečių-lietuvių santykių gerėji
mo esąs ‘ nepataisomas” (unbe- 
lehrbar). *

Įdomu, kaip “pataisomas” pa
sidarė Neisės ir Oderio sienos 
tarp Vokietijos ir Lenkijos fak
tas, kur daug didesnius lenkų 
gyventus plotus panašiai kaip 
Klaipėda vokiečiai buvo pasi- 
glemžę ir vokiečių žeme pavadi
nę. jpr.

— Gkup. Lietuvoje atkreiptas 
dėmesys į šachmatų meistro, 
Vlado Mikėno, š. m. balandžio 
mėn. vidury buvusią 60 m. am
žiaus sukaktį. VI. Mikėnas at
žymėtas “Komj. Tiesoje”, bal. 
16 d. (E)

«W.V.W.W.WAW<

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai, 

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. | 

siųsti čeki arba Monev Orderi tokiu adresu: 4

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608. f

B.omana

Prašome

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKU 

iį KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00. -
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresn:

N A U JI ENGS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois
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"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS IR BIČIULIS

♦ ♦ ♦ ♦ ’

Seneliams namai būsią 
tik Chicago j e

Kalbėdamas toliau apie se
natvės sulaukusius lietuvius, Dr. 
Adomavičius pasakė, esą, sene
liams poilsio namus turime sta
tyti Čikagoje, čia, iš kur se
neliai į tuos namus ateis. Na
mai turi būti išplanuoti ir įreng
ti patogiai, o gyvenimo sąlygos 
turi būti nebrangios, laisvos. Se
nelis čia neturės jaustis “atgy
vena”, bet naudingas, kaip ir 
kiti žmogus, ir turės gauti pagal 
savo sugebėjimus ir pomėgius 
bei išgales užsiėmimą. Be to, 
turės būti nuolatinėje slaugių 
bei gydytojų priežiūroje.

'Alvudo projektuojami sene
liams poilsio namai nebus joki, 
kaip kas sako, “ubaginė”. Tai 
bus Švedijos pavyzdžio kultūrin
gi, paskutinių technikos ir sa
nitarijos bei higienos reikalavi
mu prisilaikantį įrengti poilsio 
namai. Be mėgiamo užsiėmimo, 
kaip jau minėta, seneliai čia tu-

nėšio pirmos,

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, pe 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-

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421.3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIV
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Amerikos darbininkai neteko žymaus vado 
šeštadienio vakare lėktuvo avarijoje žuvo Walter 

Philip Reuther, auto darbininkų unijos (UAW) prezi
dentas. Toji tragedija sukrėtė visą kraštą. Laikraščiai, 
televizijos ir radijo komentatoriai pažymi, jog Reutherio 
netekimas, yra didžiausias nuostolis ne tik auto pramonės 
darbininkams, ne tik bendrai Amerikos darbininkų ju
dėjimui, bet ir viso krašto pažangiam sąjūdžiui.

Reuther buvo savo rūšies unikumas ( retenybė) dar
bininkų vadų tarpe. Išsiskyrė jis iš jų tuo, kad jam rūpė
jo ne vien tik siauros apimties darbininkų reikalai, jo va
dovaujamos unijos gerovė, bet ir socialinis teisingumas, 
viso krašto gerovė. Štai kodėl jis aktyviai dalyvavo poli
tikoje bei Įvairiuose sąjūdžiuose, kurie kovojo už socia
lines reformas. Jo pastangomis organizuoti darbininkai 
sutelkdavo gana dideles sumas pinigu paramai pažanges
nių kandidatų, ypač prezidento rinkimų metais. Jis buvo 
didelis prezidento Roosevelto rėmėjas. Ir tai visai supran
tama: Roosevelto pravestos reformos labai daug prisi
dėjo prie to, kad darbininkaf pajėgė susiorganizuoti to
kiose pramonėse kaip plieno liejyklose. Tas pat atsitiko 
ir auto pramonėje, kur suorganizuoti uniją buvo ne
įmanoma.

. Reuther buvo vokiečių kilmės. Jo tėvas Valentine, 
atvykęs iš Vokietijos, iš pradžių apsigyveno Effinghame 
(III.)., bet vėliau išsikėlė Į Wheeling (W. Va.), kur pasi
žymėjo kaipo bravoro darbininkų organizatorius. Tad 
nuo pat jaunų dienų Walter Reuther įsitraukė i darbi
ninkų judėjimą. Kadangi uždarbiai tada buvo labai maži 
(bravoro darbininkai uždirbdavo apie pusantro: dolerio 
perdimą), tai, vos šešiolikos metų sulaukęs, Walter jau 
pradėjo dirbti dirbtuvėje. Dirbdavo septynias dienas per 
savaitę, o atlyginimas buvo — 40 centų per valandą.

Į Detroitą Walter Reuther atvyko turėdamas devy
niolika metų amžiaus. Jis ne tik dirbo fabrike, bet kartu 
tęsė ir nutrauktą mokslą. Baigė vidurinę mokyklą, o pas
kui Wayne universitete studijavo ekonomiją ir sociolo
giją. Nenutraukė ir politinės veiklos: buvo socialisto 
Norman Thomas pasekėjas ir jo rėmėjas.

Kai užėjo depresija, Reuther kartu su savo broliu 
Victor išvyko i Sovietų Sąjungą ir ten Fordo Įstaigoje 
Gorki mieste Įmonėje išdirbo beveik dvejus metus. Ta
čiau sovietine sistema jis nesusižavėjo. Kaip tik priešin
gai — susipažinęs su tos sistemos negerovėmis ir žiauru-

Buvo aišku, bet dabar m
Gyvenant Vokietijoje visiems 

buvo aišku, jog į stovyklas at- 
vykstantieji rusai ir jiems tar
naujantieji lietuviai įvairiais 
būdais stengėsi mus vilioti, kad 
tik grįžtumėin į Lietuvą. Nie
kas, o niekas jais netikėjo. Vi
siems buvo aišku, kaip diena, 
kad tai tik propagandinis bur
bulas, nieko bendro neturįs su 
tikrove.

Būnant Watenstedto stovyk
loje rusai ar lietuviai atvežda
vo pundus įvairiausios literatū
ros, gražiausiai iliustruotų žur
nalų. Visą jų atvežtą literatū
rą kiekvienas vietoje suplėšy
davo ir aikštėje vėjais paleis
davo. Nei okupanto ruso nei 
okupanto atsiųsto lietuvio nie
kas net į savo barakėlius neįsi
leisdavo.

Nesugebėjo mus įtikinti nei 
amerikiečiai, nei vėliau anglai, 
nei IRO ar L’NROS pareigūnai, 
kad jau mūsų tėvynės okupan
tas esąs pasikeitęs ir mums 
nuo jo pabėgusiems negresąs 
joks pavojus. Neįsileidome su 
okupantais ar jiems parsidavu? 
siems lietuviams į jokias kal
bas bei kokius nors- kompro
misus.

Tiesa, jų pasiklausyti mes 
nueidavome, bet ne jų kalbų 
klausyti, o priešingai —-ją kal
bų trukdyti. {

Kartą atvažiavo vienas aukš
tas uniformuotas lietuvis Jonas 
(pavardę pamiršau). Kalbėjo 
jis, kad ir trukdomas, apie va
landą laiko. Vis aiškino, kad 
po šio karo viskas esą pasikeitę 
ir visi grįžę Į tėvynę nebūsią 
persekiojami bei baudžiami. 
Būsiąs sukurtas ant žemės he

i

Pirmoji pastovi erdvės laboratorija bus pagaminta iš Saturno raketos vidaus. McDonnell Douglas darbininkai 
įrengia raketos viduje įrankiams reikalingus guolius.

oea
n gus jam kalbėti 
:as iš pabėgusių ji 
taip jam atsakė 
i kalbi taip, ka 
,vnės okupant

veik rojus. 1 
atsistoja vie 
ir maždaug 
uJonai, juk 
tau mūsų b 
liepia. Juk 
ganėm, abu jiradžios mokyk
los ir gimnazijos suolus try
pėme. Tu |uk mane, o aš tave 
labai gerai pažįstame. Teisy
bė, tu žavėjaisi darbais Žemai
tijoje veikusio Tado Blindos, 
kuris ir turtingųjų atimdavo, 
o neturtingiesiems atiduodavo, 
bet niekuomet tu nebuvai savo 
tautos ir tėv' lės priešu. Vieną 
labai gerą do ybę turėjai — tai | 
nebuvai melagis. Dabar oku-Į 
pautas taip tave sužalojo, kad 
tapai dideliu melagiu. Aš esu 
tikras, kad tu nemeluotum; jei 
nebijotume! šalia savęs stovin
si© uniforpuioto pulkininko ir 
prie lango .;; įsirėmusių dviejŲ 
politrukų, Perdaug jau mes 
nukentėjoms kad taip greit 
mes jums patikėtumėme.”

Kalbėjęs lietuvis paraudo, 
susinervino tik pulkininkui 
pasakęs, kati jie nenori ir bijo 
grįžti namo, nuėjęs prie sienos 
atsistojo. Po to dar pora lietu
vių buvo atvykę ir net, kaip jie 
sakė, Lietuvon laukų gėlelių at
vežė. Siūlė gėles lietuvaitėms, 
bet nei viena lietuvaitė iš jų 
gėlių neėmė ir su jais į kalbas- 
neįsileido.

Dar buvo Landyta net per iš 
Thiedes-mies.rlio vokietį rodyti 
mums “kultūrinius” filmus. 
Tiesa, kartą susirinko pilna sa
lė žmonių, bet, pamatę kad 
filmas skirtas mums vilioti, 
per keliolika minučių salė bu
vo tuščia. Kitą atvežtą filmą

te-

3
Likusi viena be vyro Vilniuje D. Šle

ževičienė turėjo dar kuri laiką slapstytis. 
Tuo metu susirgo ir gulėjo ligoninėje. Ma
ža kas iš pažįstamų tebuvo likę Vilniuje, 
kuri netrukus užėmė rusai. Apie vasario, 
mėn. vidurį iš Maskvos atvyko Vladas Po
žėla ir pranešė D. Šleževičienei, kad Vin
cas Mickevičius — Kapsukas pataria abiem 
su Felicija Bortkevičiene skubiai išvykti iš 
Vilniaus. D. Šleževičienė nutarė vykti pas 
vyrą į Kauną. F. Bortkevicienė V. Kapsuko

Vilniuje.patarimo nepaklausė. ^Pasiliko
Tuoj buvo bolševikų suimta ir išvežta Į 
Daugpili, o vėliau Į Smolenską. Tik po il
gesio laiko ji buvo iškeista Į kalinius komu
nistus. I). Šleževičienė jokių kelionės susi
siekimo priemonių neturėjo, todėl ryžosi 
pėsčia pasiekti Kauną. Apsirengė papras
tos kaimietės rūbais ir nežymiai patraukė 
keliu iš Vilniaus Kauno link. Netrukus kul
tai sutiko Mortą Zauniūtę, mėginusią taip 
pat slaptai pereiti tuo melu dar neaiškią 
bolševikų fronto liniją. M. Zauniūtė tada 
atlikinėjo Įvairias svarbias slaptas paslau
gas lietuvių vyriausybei. Keliauti dviem 
moterim buvo žymiai drąsiau." (30 ir 31

.. . Pasiekė vielą, kur reikėjo pereiti 
• iečių žinioj buvusią ts riloriją. Jas sū
dė vokiečių sargyba ir pradėjo klausi-

tik du latviai senukai žiūrėjo. 
Galėjo į stovyklą atvažiuoti ir 
pats Kipras Petrauskas, niekas 
nebūtų į jo koncertą ėjęs. Tuo
met kiekvienam buvo aišku, 
jog kalbėtojai ir įvairių filmų 
rodytojai,, kad ir lietuviai, yra 
arba okupantui^parsidavę ar
ba okupanto prižiūrimi ir jo 
diriguojami. Tuomet mums 
buvo aišku, kad lietuvis buvo 
bevalis savo nuomonę atvirai 
reikšti.

Dabar jau daug kam, tame 
skaičiuje ir man, darosi visai 
nebeaišku. Tiesiog sunku ir 
susigaudyti kuo ir tikėti.

Štai girdėjau iš iškiliųjų 
žmonių teigimą, kad mūsų esą 
mažai ir privalome-elgtis taip, 
kaip yra sakęs kunigas Tumas 
Vaižgantas, kad ir koks “pad- 
lecas”, bet jeigu jis lietuvis, 
tai ir mano brolis, šiame teigi
nyje nėra visai logikos. Tada 
turėtumėm Maskvos satrapų ir 
mūsų tautos okupantų garbin
tojus “Vilnies” bei “Laisvės” 
redaktorius už garbės stalų se

lais nemažas skaičius lietuvių 
pabuvojo Vilniuje po keletą 
dienų. Su giminėmis bei lietu
viais pabendraujame. Bet me
nininkams, dainininkams ar 
ir kitiems asmenims, okupan
to siunčiamiems ir diriguoja
miems, neprivalome jokių ko-: 
mitetų sudarinėti. Juos reikia 
ignoruoti ir ignoruoti ne patį; 
siunčiamą lietuvį, bet okupan
tą. Mes juk žinome, kad mūsų 
tėvynės okupantas visą tai da
ro, kad pripratintų pabėgusius 
iš tėvynės lietuvius prie esamo 
sios tėvynėje padėties ir tuo 

Lietuvos

mais, jis gal daugiausia prisidėjo prie to, kad auto dar
bininkų unijoje nepajėgė įsigalėti komunistai.

Walter Reuther grįžo Į Ameriką, apkeliavęs dar Ki
niją ir kitus kraštus, 1935 m. -Grįžo į Detroitą, kur tuoj 
metėsi Į auto pramonės darbininkų organizavimą. Tai 
nebuvo lengvas darbas. Ypač buvo užsispyręs Fordas ne
įsileisti unijos: jo pasamdyti mušeikos labai skaudžiai su
mušė Reutheri. Tačiau nei tai, nei vėliau atentatas nesu
laikė jo. Auto pramonės, darbininkai buvo suorganizuoti. (Minti ir į prezidiumus kviesti 
Ir tai gal daugiausia Reutherio pastangomis.

Tapęs auto darbininkų vadu, Reuther sugebėjo iško
voti tiems darbininkams tokį atlyginirgą- ir tokias darbo 
sąlygas, kurie yra laikomi pavyzdžiu kitų- pramonių dar
bininkams. Tačiau jis neapsiribojo vien tik savo unijos 
narių gerove, — jis visada turėjo galvoje ir plačiąsias 
mases ir rūpinosi jų gyvenimo lygio pakėlimu. Jis buvo 
įsitikinęs, jog auto unijos narių ir bendrai visų darbi
ninkų gerovė priklauso nuo viso krašto gyventojų gerovės.

Netekimas Reutherio yra laikomas dideliu-smūgiu 
viso krašto darbininkams. Tą smūgi ypač pajus auto pra
monės darbininkų unija, kuri netrukus turės pradėti de
rybas dėl naujos sutarties atnaujinimo. Reiškiama bai
mė, kad be Reutherio unijai bus labai sunku-- tas dery
bas vesti.

Juk jie irgi lietuviai..; - .. .
Taigi kol gyvenome stovyk

lose mums buvo viskas aišku ir 
žinoma, be t pagyvenus.. Ameri
koj e, jau pasidarė nebeaišku.

Iš. vienos pusės Altas, VĮikas 
ir per Antano Rudžio radijo 
forumą Bendruomenės . šulai 
Petras Vileišis ir Petras Bobe
lis aiškina, kad mes.su lietu
viais privalome nuoširdžiai 
bendradarbiauti. Jiems aiškin
ti mūsų siekimus ir norus, Lie
tuvai laisvę atgauti, .Mes jau 
bendraujame milijonines su
mas išleisdami siuntinių pa
siuntimams. Paskutiniais me

nėti kas jos ir kur eina. Vargais negalais , vos. Dr. Zimmerle gyveno ir dirbo rūmuo- 
abidvi moterys išsiprašė jas leisti Į Kaišia- , se, kuriuose vėliau įsikūrė mūsų prezi- 
dorius. M. Zauniūtė gerai kalbėjo vokiškai. į dentūra. M. Sleževičius žinojo, kad dr. 
Kareivis palydėjo jas į vokiečių karinio ! Zimmerle yra namuose, bet durininkas 
dalinio štabą. D. Seževičienė paprašė ją*| pasakė, jog jie negali būti priimti, kadan-

i sujungti telefonu su Lietuvos ministeriu 
i pirmininku, Kaune. Vokiečiai juokėsi. Jie 
i žinojo, kad M. Sleževičius yra Lietuvos 
j ministeris pirmininkas, bet niekaip nesu
prato ką loji moterėlė gali iš jo norėti... 
Tačiau leido telefonuoti ir tik tada situaci
ja paaiškėjo. Vokiečiai atsiprašė ir leido 
pirmuoju traukiniu vykti Į Kauną (31 psl.).

LABAI KIETOS DERYBOS SU 
VOKIEČIAIS:

“... \ iena vaizdeli iš dervbu su vokie
čiais papasakojo Dovas Zaunius, kilęs iš' 
Mažosios Lietuvos, gerai mokėjęs vokiečių 
kalbą, karo metu tarnavęs vokiečių ka
riuomenėje ir dirbęs vokiečių leidžiamo 
laikraščio “Dabarties” redakcijoje. M. Se- 
ževičiaus vyriausybėje D. Zaunius buvo

j Užsieniu reikalų ministerijos patarėjas. 
> Jis buvo Įvykio liudininkas. 1919 m. sausio 
j mėn., labai kritišku momentu, kada orga- 
į nizuojamai Lietuvos kariuomenei žūt būt 
i reikėjo ginklų, o vokiečiai vis delsė jais 
j lietuvius aprūpinti, M. Sleževičius nutarė 
į kartu su D. Zaunium ir Krašto apsaugos 
ministeriu kar. Mykolu Velykių nuvykti 
pas vokiečių civilinės administracijos Lie
tuvoje galvą dr. Zimmerlę. kuriam Vokie-

i tijos vyriausybės buvo pavesta vykdomas 
į vokiečių kariuomenės evakuacijos iš Lietu- (31 ir-32psl.).

gi daktaras yra išvykęs. Tada M. Sleževi
čius su abiem palydovais nuėjo prie virtu
vės durų, Įėjo i namus, pasiekė pati dr. 
Zimmerlę ir jam griežtai kategoriškai pa
reiškė, kad jie atėjo ne malonės prašyti 
bet reikalauti ginklų, kurie nedelsiant rei
kalingi sulaikymui bolševikų slinkimo Lie
tuvon.

— Męs čia esame šeiminiųkai, o jūs tik 
okupantai.. Mums pirmoje vietoje rūpi 
mūsų krašto likimas. Aš esu savo tautos 
atstovas! — šaukė vokiečiui Į akis M. Sle
ževičius, kuris gerai kalbėjo vokiškai,' nes 
buvo baigęs Mintaujos gimnaziją.

Jis. taip karščiavosi ir kumštimis daužė 
į stalą, jog jo palydovai išsigando, kad 
juos vokiečiai tuoj išmes ar net suareštuos. 
Bet iš tikrųjų tik šiaip su vokiečiais ir rei
kėjo kalbėti. Dr. Zįnuucrlc staigiai užklup
tas suminkštėjo ir pakvietė atėjusius atsi
sėsti. M Sleževičius nesėdu, stovėdamas 
tęsė kalbą, kol pagaliau dr. Zimmerle pa
žadėjo reikalavimus. išpildyti.

įtempimas kiek atslūgo, šeimininkas 
net norėjo svečius mandagiai išlydėti pro 
pagrindines duris, ..bet-M. Sleževičius pa
reiškė : Tj.

— Pro kur atėjome, pro ten ir išeisim! 
— ir nesu trukdy tas išėjo pro virtuvę”.

----------------------- . <įgjf
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greiciau- 
keliamas

pačiu siekia įteisinti 
okupaciją. • \ - ■

Tikima ir, tur būt, 
šiai taip yra, kad čia
triukšmas okupantui nėra paž 
lankus'ir sudaro trap tautinėje 
arenoje daug nesmagumų, . -

Iš kitos pusės komunistinė 
“Vilnis” čia Čikagoje daro vis
ką, kad tik tokie koncertai ar 
okupantų siunčiami, kad ir ofL 
cialūs asmenys, būtų kuo iškil
mingiau priimami 
bendraujama ir 
biaujania.
' Keista ir net nesuprantama, 
kad komunistinei “Vilniai” sa
vaip talkininkauja ir “Drau
gas”. Vaclovui Daunorui kon
certo rengėjų sąraše figūruoja 
dviejų “Draugo” -štabo narių 
jaunuoliai. ,Tarp . kitų, tame 
pačiame sąraše randame ir 
Tomo Remeikio pavardę, ku
riam Lietuvių . Fondas skyrė, 
nemažai pinigų, 
knygą apie mūsų okupantą. Tai 
eiliniam, žmogeliui baisiai sun
ku. susigaudyti, kieno čia tei
sybė?

Anksčiau viskas buvo aišku,

kad parašytu

o dabar jau daug kas "nebeaiš
ku.

Viena tik aišku, kad kai ku
rie mūsų baigiame atsidurti 
buvusių Prancūzijoje balta
gvardiečių padėtyje. Jie suža
vėti rusų laimėjimais ir per 
įvairų “kultūrinį bendradar
biavimą” buvo tiek paveikti, 
kad tūkstančiai lipo. į bolševi
kinį “Leningrad” laivą ir vyko 
“na rodinu”----- į tėvynę. Jie
beveik visi pateko į Sibiro tai
gas. ’Mums tas pavojus negre
sia. Perdaug gerai čia įsitai
sėme. -Ir jeigu ir atplauktų 
į New Yorkb uostą kad ir “So- 
vietskaja Litva” laivas, tikrai 
mažai atsirastų poeto Juozo 
Mikuckio pasekėjų,

Stasys Jųškėnąs
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ir su jais 
bendradar-
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Lenkų P0W organizacijos ruoštą^Lie- įtakingi dvarininkai,' grafai ar kunigaikš- 
tuvoie sukilimą pasakotoja; D. f 
šitaip pavaizduoja;

“1919 m. rugpiūčio 28 d. kažin kaip Vla
dui Požėlai pasisekė patekti į konspiraty
vų lenkų susirinkimą Šančiuose, čia: jam 
paaiškėjo, kad sukilimas jau visiškai pa
ruošta. Jo pradžia — tik valandų reikalas. 
Mieste jautėsi nepaprastas judėjimas. Po
žėla, nieko nelaukdamas atskubėjo pas M; 
Sleževičių ir išdėstė, ką buvo patyręs. .Ten 
pat buvo ir ministeris prof. Jonas Šimkus. 
Buvo gauta ir daugiau informacijų, kad 
lenkų sukilimas jau paruoštas.

Sleževičių butas buvo prieš pat karo ko
mendantūrą, šalia teatro. Ministeris pir
mininkas labai jaudinosi, pradėjo lyg pats 
su savimi kalbėti, kartodamas:

— Nėra žmonių... Nėra'žmonių.. , -
Jis nagrinėjo esamą padėtį ir svarstė ką 

reikia pirmiausia atlikti. -Požėlą išėjo. M. 
Sleževičius skubiai patelefonavo į komen
dantūrą ir Įsakė tuojau sustiprinti sargy
bas. Kad jų atrodytų daugiau, liepė,-kad 
kareiviai -nestovėtų vietoję, . bet. vaikščiotų 
ir stropiai budėtų. Buvo apie 12 vai. nak
ties. Apie 5 vai. ryto M. Sleževičiui paskam
bino Susisiekimo ministeris V. Čarneckis, 
pranešdamas, jog gavęs žinių, kad sukili
mas jau prasidėjo... Esą kai kur apie 
Kauną nukirsti telefono ir telegrafo laidai! 
M. Sleževičius, nė minutės nedelsdamas,- 
nuskubėjo pas prezidentą A. Smetoną, ku
riam jau anksčiau siūlė suimti visus įtarti
nus lenkus. Esą visai nesvarbu kas jie yra,

’«ciene čiai, svarbu-yra Lietuvos saugumas. A 
Smetona buvo atsargesnis ir lėtesnis. Ne

matė dar pakankamai įrodymų, - kad is tik
rųjų sukilimas ruošiamas. Jis neleido nie
ko suiminėti. Dabar gi M.- Sleževičius, ne
paisydamas A. Smetonos nusistatymo, grį
žęs namo tuoj pat telefonavo į štabą. Ne
trukus atėjo du karininkai ir .Kauno karo 
komendantas Juozas Mikuckis, į kuriuos 
M. Sleževičius kreipėsi šiais žodžiais:

— Draugai! Lietuva didžiausiame pa
vojuje. Ar jūs eisite su manim? Išgelbėsim 
ar; žūsim!-

— Pone Pirmininke, kur jūs/feisite, ten- 

 

ir męs su jumis—, kariškai išsitempęs su
šuko Mikuckis.

Buvo įsakyta nedelsiant pradėti suimi
nėti visus įtartinus lenkus ir yesti juos į 
Komendantūrą, į Karo Mokykla ir dar į 
trečią vietą. Lenkai buvo netikėtai .užklup- 

-4i. Kai kurie net jau buvo spėję užsidėti sa
vo kariškas uniformas. Pas Sleževičius at
bėgo uždusęs Liudas Gira, , kuris, tada bu
vo žvalgybos viršininkas. Jis drebančioje 
rankoje laikė popierėlį, kuriame buvo len
kiškai parašyta:

“Pradėti šiandien, bet, jeigu, jų, (lietu
vių) bus daugiau, palaukite iki rytojaus, 
ateis junjs. pagalba”. Pasirašė Komendant 
Nr. 2.

(Bus daugiau)
.. L-J. -> ' ■’ ’ «r ? <

Skaitykite ir platinkite 
^Dienraštį “N a U j i e n a s”
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akių, ausų, nosies 
IR GERKL1S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tal«f.: PRospect 84^24
Razid. t«i«f.: WAIbrook 5-5076

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

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHiRURGUA 
6449 So. PuU$ki Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi tu rimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

n lef.; P Respect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 13; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Rez_: 3241 WEST 66th PLACE 
 Phone: REpublic 7-7868

DR. PHER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WESĮ 71st STREET 
Ofisas: IJEmlock 4-5849 

RezidĄ 388-2233 
OFISOx^ALANDOS.

Pirmad^ ketvirtai nuo 1—i ir 7—9, 
antrad., penkiadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

,bus pasakyti iki tu, kai bm iš-^Kny^osr1 
j ’V1: 1’* ,-pf 5U<>

iiama, kadtpirmininkei Zuzanai Girdvai-jkoks namas bus leidžiamas 
statyti Alvudo įgytu sklypo zo
noje ir kitu- miesto potvarkių 
reikalavimus bei sąlygas.

Dr. Adomavičiaus paskaita 
buvo ifklausyta su dėmesiu. O 
jam pasakius, kad nėra kitos 
laimės žemė, e, kaip daryti ki
tiems gerą, — žodžiai buvo pa-

ra^NGIW? GET
Nors pagrįstai lauk 

gegužio mėnuo išskėstų savo 
platų glėbį į atgijusių gamtų, 
jos vaiskios žalumos pasiilgu- 
siems žmonėms, tačiau pirma
sis jo šaltas ir drėgnas atsikvė
pimas šiais metais palieka po
ilsiautojus ir pramogautojus 
tenkintis svetainėmis, dargi šil
domomis.

Ir Alvudas savo šaltojo sezo
no vakarojimą paskutinį kartą 
atliko įprastoje Marquette par
ko parapijos salėje gegužės 2 
d. su organizacijos programa 
ir pagerbdamas Motinos di&-. 
nos minėjimą.
• Praeitos kadencijos pirmi
ninkas Stakėnas, atidaręs susi
rinkimą, pranešė apie pasikei
tusį valdybos sąstatą po rinki
mų balandžio 4 d. ir, kaip bu
vęs pirmininkas, draugijos ant
spaudą oficialiai įteikė naujai

. P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med, Ban
dažai Speciali pagalba ko|omt 
(Arch Supports) ir t t

U:y$*0 JovGrta • 

uH ERATORA

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
27U9 5ist STREET

Tei.: GR 6-2400
• Zd. pagal susitarimą: PiniL, ketv.^ 
a—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šestad. 10—2 vak I

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISiN - EiSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS - 

G1N.HKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 . 

■Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001. į

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST'63rd STREET 
-, Ofiso valandos: z

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, ill. 60629 
T«lef4 PRospect 6-5084

nytei. Pasitraukdamas iš eitų 
pareigų , širdingai atsisveiki
no su visais bendradarbiais, iš
varydamas ilgą eilę drauge dir
busių vyrų ir moterų pavar
džių — jo žodžiais tariant —- 
našų kultūros darbą. Nuošir
džiai padėkojęs už bendradar
biavimą ir aukotojams už au- lydėti gausiu plojimu, 
kas, p. Stakėnas atsiprašė vi
sų, jei kurį buvo užgavęs žo
džiu, ar netikusiu pasielgimu. 
Baigdamas savo žodį, atskirai 
iškėlė didelius nuopelnus dr. J. 
Adomavičiaus, kaip Alvudo 
sielą ir širdį, kaip nenuilstamą 
darbininką, kaip idealistą ir 
kaip kilnios dvasios žmogų.

Jo atsisveikinimo žodžius vi
si susirinkusieji palydėjo šiltais 
plojimais.

Tolimesnę vakaro programą 
vedė naujoji pirmininkė Zuza
na Girdvainytė. Pirmoje eilėje 
turėjo būti perskaitytas proto
kolas iš valdybos ir revizijos 
komisijos posėdžio balandžio 12 
d. Gage parko pastate, kuria
me revizijos komisija pateikė 
naujų duomenų apie ištaisytą 
klaidą atskaitomybėje, kuri 
buvo Įsivėlusi ir pastebėta vi
suotiname narių susirinkime 
balandžib 4 d.

bu-

Kaip geru darbų pavyzdį čia 
pat, sąskaitininkas St. Lukoše
vičius paprašė dr. Adomavičių 
paskelbti susirinkimui, kad šį 
vakarą gauta senelių namų sta
tybai 230 dol. aukų. 300 dol. 
pažadėta įteikti vėliau.

Darbotvarkę pabaigus,
vo pademonstruotas pavasa
riškai nuteikiąs filmas “The 
Stars are singing”, (žvaigždės 
dainuoja).

Prisiartinus vasaros sezonui, 
Alvudo keliai iš svetainių veda 
į miškus> Pirmoji išvyka — ge
gužinė, beveik virtusi papro
čiu rengti gegužio mėnesį, Įvyks 
gegužio 30 dieną Forest Pre
serve Buffalo Woods gražioje 
aplinkoje, apie ką dar bus 
skelbta spaudoje. Po to prasi
dės vakarojimai kaip ir kas 
metai Marquette parke aikštė
je šeštadieniais.

O. Algminienė

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi? atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 34 Place

-TaL: FRontiar 8-1882

■

RSRKRAUSTYMA!

Leidimai — Pilna apdraudė
’ ŽEMA KAINA
R. š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

-Kasdien'nuo 1—4 popiet ir 6—3 vaL 11
TtpA it* -cočtad nvdsrvfsi fTree, ir šeštad. uždaryta

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

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

7DR. A. 1WACI0NAS 
C H I R U R G A S 
Priima* tik susitarus/ 3

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

TRADINSKAS-4

AM-FM RADIJŲ ■]
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 
Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. I MEŠKAUSKAS 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■VIDAUS LIGŲ SPEC.
=2*54 WEST 71 st STREET

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

dieni nuo 9 iki '12 vai 
Trečiadieniais uždaryta.______ _

®R. FRANK P1ECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

-PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
OFISAS 2454 WEST 71št ST. .

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

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

~ DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f 
Bendr^praktika ir, chirurgija

Ofisas^750 West 71st St.
Jei. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
-GYDYTOJAS DR 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 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

SOPHIE BARČUS
RADIJO 'ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
-1490 kil. A. AL

Lietuviu • kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki ’ 9:30 vaL 
ryto/.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Te!.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL.- 60629

ŠIĄ. VASARA TRYS
Ė K S KUR SI JOS

3f

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Gegužės 2S,4iepos 44 ir rugpjūčio

9727- So. -Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

RANGE

WILDFIRE'
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.: HEmloek 4-2123 
‘Retid. -telef.: Gibson 8 -6)95 

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

7

Bet kad susirinkusiųjų narių 
skaičius nesudarė kvorumo, 
nutarta palaukti vieną valan
dą, kaip nustatyta Alvudo Įsta
tuose, ir po to tęsti darbotvar
kę, neatsižvelgiant i narių skai
čių. j

Išnaudojant -laiką buvo pra
vesta ‘Motinos «Dienai skirta 
programa.

Povilas Dirkis paskaitė apie 
moterį tėvynėje ir išeivijoje.

Mok. Zuzana Girdvainytė sa
vo kalboje iškėlė motinos vaid
menį šeimoje ir tautoje teigia
ma prasme, išvadoje pritarda
ma būtinumui visuotinai švęsti 
Motinos Dieną.

Po to Bridgeporto lituanisti
nės mokyklos devynios moki
nės, vadovaujamos Anelės'Šir
vai tylės. • gerai nuteikė klausy
tojus švelnia kanklių muzika. 
Taip pat ir padainavo su kank
lių palyda drauge ir pavieniai. 
Po šilto padėkos apiodismento 
šis ansamblis buvo pakviestas 
vaišėms su lietuviškais virti
niais, šutintais grybais ir pyra
gaičiais su vaisių arbata.

Tokiais gardumynais vaiši
nosi ir kiti vakaro dalyviai, ap
tarnaujami Marijos Bosienės, 
Marijos Lukoševičienės ir Ma
rijos Gotceitienės. " 
Po vaišių pertraukos pirminin
kė perskaitė ankščiau minėtą 
protokolą, kurį susirinkimas 
vieningai priėmė rankų ploji
mu. , .

-Dr. J. Adomavičius smulkiai 
išdėstė 'numatytą statyti sene
lių poilsio namu planą. Planui 
susidaryti jis ėmėsi pavyzdžiu 
Hartforde; Conn, reziduojan
čio gydytojo dr. Paul dePreaux 
išdirbta schema aprūpinimui 
seno amžiaus sulaukusius, pa
gal kiekvieno asinens fizinį 
sveikatos stovį ir pajėgumą. 
Atseit, ne visi pensininko am
žiaus sulaukusieji talpinami į 
tos.pat kategorijos namus. Dr. 
P. dePreaux juos rūšiuoja ši
taip; 1) Nepriklausomai gyve
nantieji savuose apartmentuo- 
se (Senior Citizens Communi
ty Center; 2) Pusiau nepriklau
somai gyvenantieji (Campuses 
for older Persons); 3) Trečios 
rūšies pagalbos namai pavar
gėliams, kur gailestingoji se
suo teikia pagalbą (Šeini Inde
pendent, Living, Communal or 
Congregate 'Living Areas); '4) 
Slaugymo namai liguistiems 
bejėgiams seneliams (Interme
diate Care Facilities Rest Ho
mes with Nursing Supervision. 
Visi šie namai pagal Hartfordo 
dr. dePreaux planą priklauso 
vienam centrui ir -Connecticut 
valstijoje yra valdžios užtvir
tintas, bei gauna valdžios pa
ramą. * ą - /į...' ** t

-Kuriuos iš 4y čia paminėtų 
< namų Statys Alvudas, ‘galima

SANTA MONICA, CAL.
Nahjos dainos premjera

Pavasario balsų vakare, įvy
kusiame 1970 nr. balandžio 25 d., 
Bay Womens’ Club salėje, šv. 
Monikoj, Calif., kurio progra
mai vadovavo Giedra Nasvyty- 
tė-Gudauskienė, solistas Kviri- 
nas Dargis pirmą kartą atliko 
kompozitoriaus Stasio Kalvaičio 
sukurtą Tėvynainių dainą (žo- 
džiaP'Alfonso Giedraičio), kuri 
stipriai nuskambėjo tiek patrio
tinio tūrinio, tiek kompozicine 
prasme Ir klausytojų buvo labai 
šiltai sutikta.

Taip pat gerai pasireiškė ir ki
ti -solistaiL Lucija Zaikienė, Ja
nina čekanauskienė ir iš jaunų
jų Vytenis-Dūda, išpildydami O. 
Metrikienės. A. Račiūno, J. Stan
kūno, "St. ^Gailevičiaus ir kitų 
kompozitorių sutrumpintus kū
rinius bei jų ištraukas.

Programos moderatorė buvo 
Vita Kevaiaitienė, kuri irgi... pra 
nešinėjo ne paskirai kiekvieną 
dalyką, bet iš karto — pluoštais. 
Koncerto eigą paįvairino tauti
nių šokių grupė Audra, vadovau
jama Ingoą Tuinienės, o atski
riems efektams darniai talkino 
jaunieji instrumentalistai Dai
na ir Saulius Gudauskai. Scenos 
papuošimai ^. Zaikytės ir V. Mi
siūno.

Minėtą Pavasario balsų vaka-
rą-koncerą paruošė SM Liet, i 
Bendruomenėj vadovaujama Al
gio Tracikio.

Publikos -buvo prisirinkę pil
nutėlė salė, o didesnė dalis jau
nimo buvo užėmusi “galiorką” 
Buvo daug svečių iš Los Ange
les, Long Beach ir kitų apylin
kių. 5;-. Mirga Šešupė!

6X0ilNk
Lietuviu autoriai 

p. Abelius — atlaidų PAVĖ
SY. Btoruus romanas. 468 psl 

P. Abelius — ŽEMAIČIŲ KRIKŠ
TAS. Istorinis romanas. 421
psl. ----- ■■■■. $3-50

J. Baltrušaitis — ŽEMĖS PA
KOPUS. Lyrika. 158 psl _ $L50 

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

THE EO&EST OF ANYKŠ
ČIAI 41 psi.___ — $2.00

Adomas Jasas. BŪK PALAIMIN
TAS. 115 psl____________ $3-00

J. Jasminas. MOTERIS NUO KU
RIOS PABĖGAU, yų psL____$1.00

J. Jasmm. KISS IN THE DARK.
Short stories. 150 psl. ■■ $ 

Vincas Krėvė - Mickevičius. —
MUSŲ GARSIOJO RAŠYTOJO 
70 m. sukakčiai paminėti kny
ga. Knygoje įdėta rašytojo bio
grafija, jo darbų vertinimas ir 
du jo paties kūriniai: Pašauki
mo valanda ir Pagunda.. 188
psl $1.00

K. Kriaučiūnas — SIAURUOJU
TA K RIJU. 180 psl.$2-00 

A. Kairys — LAISVES MEDIS.
■120 psl.............. ...............  $1.00

A. Kairys — DIAGNOZE. 150
psl ----------------------------------$2.00

A. Kairys — VIŠČIUKŲ ŪKIS.
Kietai įrišta. 91 psl............. .....$3.00

Vladas Mingeia — KUNIGAS
ANTANAS MILUKAS. 383 psl $7.00 

H. Nagys — LAPKRIČIO NAK
TYS. 112 psl.

P. Orentaitė
APIE SALOMĖJĄ NERĮ. 234

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS
2443 WEST 43rd STREET 

Telefonai: PR 3-0633 ir PR 3-0634

(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausing gėlės ir vainikai, „antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

yg [Vi 
ATSIMINIMAI

$3.00
N.’ Kasiems — TRIJŲ ROŽIŲ 

ŠVENTE. 148 psL__ __ ___$3.00
Antanas Rūkas — BOKŠTAI, 

MEILE IR BUITIS. 112 psL— $1.50
Antanas Rūkas — VIENIŠO 

ŽMOGAUS GYVENIMAS. 206 
psL -------------------------------- $2.00

Ščesnulevičius — LIETUVOS GI
RIŲ MILŽINAI 115 psl____  $0.50

Petras Šagalas — PLAUK MA
NO LAIVELI 112 psl. ___  $2.00

Petras Šagalas — SAULĖLY
DŽIO SPINDULIUOSE. 93 psl. $2.00 

Juozas Švaistas
148 psl __

Juozas švaistas
VOKAS. 228 psl ..........   $2.00

R. Spalis — DIDŽIOSIOS AT
GAILOS. Novelės. 354 psl.. $3.50

R. Spalis — ANT RIBOS. 482 
psl. __________________..... $5.00

Bale Vaivorytė — VILTRAKIŲ 
VAIKAI. •-112 psl_________$1.40

A. Venys — GELEŽINIAI ŽIE
DAI 60 psl............. ...................$1.00

VERPETAI — Poezija. 144 psl. S1.00 
Zoščenko — SATYRINES NO

VELES. 196 psl _________  S2,00
V. žemaitis — PIETINE UE- ' 

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

VA. Kietais viršeliais. 252 
psl ____ _____ ______ ______

V. žemaitis — SŪDUVOS PRA
EITIS. 130 psi_____ _____

Zeikus — LAIPTAI Į TOLU
MAS. 241 psl__

ISTORIJA, ATSIMINIMAI, 
KELIONES IR KT.

K. Bielinis — TERORO IR VER
GUOS IMPERIJA. 309 psL._ $2.50

Prof. Vaclovas Biržiška — ALE- 
KSANDRYNAS, II tomas. 497 
psl. ________ ............. ...........$7.50

Prof. Vaclovas Biržiška — SE
NŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ * 
ISTORIJA. 1 d. 207 psl įrišta $3.00 
Minkštais viršeliais _______  $2.00

Prof. Vaclovas Biržiška — SE
NŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA. H dalis. 225 psi.,

; įrišta ...................... z________ ‘$3.00
; Minkštais viršeliais ________$2.00
CHICAGOS LIETUVIŲ MET

RAŠTIS. 244 psl......................  S3.00
ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI PA

VERGTOJE LIETUVOJE, 95 
'psl. — lietuviškai _________ ; $1.00

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI PA
VERGTOJE LIETUVOJE, 95 
psl, angliškai _________._i$1.00

Atsilankykite arba siųskite money or
der, pridėję 25 centus siuntimo iš

laidoms padengti.
i NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., 

CHICAGO, ILL. 60608

ELDORADO- 
____________ $1.80 
PETRAS SIR-

TĖVAS IR SŪNUS

t

REpubne 7-8506

1

EUDEIKi

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

$1.00

<845 sa WESTEEN

AIB-CONIMTIONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Susirinkimu ii parengimu

— Lietuvos Ūkininku Draugijos su- 
! sirinkimas neįvyks gegužės mėnesį dėl 
• Motinos Dienos šventės, tiktai įvyks 
birželio 14 dieną, Hollywood salėje, 

į Nariai esate kviečiami tada atsilan
kyti.

Petronėlė Zakaraitė, rast.

Lithuanian National Democratic 
SKAITYK PATS IR PARAGING Club susirinkimas Įvyks trečiadienį, 

gegužes 13 dieną Hollywood svetainėj, 
^KATTYTT ‘24 17 Visi nariai prašomi

dalyvauti, nes po susirinkimo turėsi- 
>7 x - -r „ « me motinų pagerbimo vaišes. Kvie-

N A U J I E i A S čia J. Baličas, rast.

KATERINA BIGELIENĖ - GIEI
Gyv. 1238 So. 58 Ave., Cicero, Ill.

I

Mirė 1970 iru gegužes 11 dieną, 2:30 vai. popiet. Gimusi Lietu
voje, 1883 m. kovo 8 d., Kybartų km., Vilkaviškio apskr.

Paliko nuliūdę: sūnūs — Jonas, Juozas ir Vincas, dukterys — 
Marijona Štaras, Uršulė Karalius, Ona Simonaitis, Terese Kairelis, 
Elena Galeckas ir visų jų šeimos bei kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kuras pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje 1446 So. 50 Ave., 
Cicero. Ilinois.IKriois.

Ke‘ irtadiėnį, gegužės 14 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš ko- g 
plyčios šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus I 
laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Vis as a. Kateriuos Bigei ienės giminės, draugai ir pažįsatmi nuo- | 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą fr atsisveikinimą.

Valiudę lieka:
Sunūs, dukterys, jų šeimos ir kiti giminės.

La Jotuvių Direktoriai Vasaitis ir Butkus. Tel. OL 2-1003. i

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA.

IR NAKTĮ

A

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITSS NAUJIENOSE
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Taigi, išrodo, kad neužilgo 
ir visokiausiais vardais kaip!

Kaibaut apie namų statybą.(grybai po lietaus pradės dygti! 
manau reikia lįlai kas pasakyti: i pastatai, 
kurie privališka: sau namus ------- ---------- — -=?r-
statosi arba perkasi, t;ū jų rei- gams pasigyrė, kad jis turi JHli- 
kalas, bet kas kita yra suktais, ky P^ną visuomeniškam namui 
kurie pasišovė statyti pastatus statyti, tik, sako, reikia tam na-j 
iš aukų. Jeigu jie viešai į įrašo IUU* surasti gražus patrauklus 
aukų, tai mes turime teisę taip ;vaI dus, kad daugiau aukotojų 
pat viešai tuo klausimu kai ką pritrauktų bei juos suinteresuo- 
sjiauduje parašyti bei su tos rū-Bų. lada jie pinigų nesigailės, 
sies statybininkais arčiau su.si-J Kitaip, sako, nieko neišeis, 
pažinti ir pdlirti, kum tie pasta
tai bus naudingi.

Sakyčiau, jei lik sienas kuris p;acj{j jšrodys, kad šitokia na
minio statytojas prasytų pinigi-jUy statyba iš aukų yra naujas

Vienas biznierius savo drau-

; Gal kai kuriems mažai žinan- 
i tiems arba jau m irš tįsiems

Chicagos lietuvių 
šimtmetis

Ealzeko Ljetuvią Kultūros 
Muziejus prašo informacijų

Turimomis žiniomis pirmieji 
!lietuviai: Liutkevičius, Jurgis ir 
Baltrus špokevičiai su šeimomis 
apsigyveno Čikagoje 1870 me
tais birželio mėnesį. Tuo būdu, 
šiemet, birželio mėnesį, sukanka 
100 metų, kai lietuviai gyvena 
Čikagoje. ■

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus numato šį, mums lietu-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Raiida

LPN’S BY EDUCATION
, FOR 3 TO 11 AN© 

11 TO 7 SHEETS, *
ALSO

NURSES AIDS
’ and maintenance help. 

CALL 465-7751
New Northside nursing home.

REAL ESTATE FOR SALE
Nai. jį Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai. Žarna — Pardavimui

nių aukų, tai nebūtų taip H"-, dalykas. Jie klysta. Ne taip to- viams, istorinį Įvyki, atitinka-
imi, bet dabar p 
ni kitiems Lun<i< 
nes kai vieni iš

tai papilnėti. Todėl; Šiuo krei
piamasi į visus Čikagoje ir ki
tur JAV, Kanadoje bei kitur gy
venančius lietuvius, kurie dar

><h> lyg vie- |jnloje praeityje visos neva Jie-i 
Kpusiduoli;,tuviškos bažnyčios buvo pasta-i 
sadžių au- tylos lietuvių aukotais pinj^is. 
ieins nieko; alI|<ų rinkėjai užtikrino/

-si tošie staty-.1 ka(j Hies lietuviai turėsime savo skaito lietuviškus laikraščius ir: 
is i.ūdais nori'bažnylėles> bel pasirodė, kad šį laišką skaitys, jei ne patys j 

aukotojams prisigerinti bei juostos bažnyčios ne lietuviams pri- r 
Įtikinti, jog anot to posakio, k[auso jr jcj svetimtaučių kata- Ka 
"Kas tavo, tai ir mano, o kas p^y bažnyčių valdžia lietuviams minės), tai visi kiti apie juos 
muilo tai ne tavo”.

Ypač girdėti |xr radiją kai 
kuriu piršlių - pasakorių, kurie 
perša savo tavorą* (namą) au
kotojams, kad jie būtų dosnesni, 
prižadėdami visokių nebūtų da
lykų. Tiksliau sakant, norima 
Įkalbėti sveikam ligą ir maga- 
rvcioni gauti auku.

: minėtųjų šeimų palikuonys (vai- 
zaikaičiai ar kt. artimi gi

Prof. Dr.Prof. Dr. Antaxt 
Papilu

§ Ottawos univi 
loję, (praeitą pin 
Naujienose, kur 
.■eras pažįstamų 
>u kitais dienrai

s Ramūnas - 
kas

WOOL PRESSER
For coats also skirts and dresses. 

Ask for LEO GRINNAR .

CENTENNIAL CLEANERS 
1430 W. ROOSEVELT RD. 

666-2300

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

TERRA 1
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Tekt 434-4660
- -------------------- ------------------- ---------

KAĮf> STIPRIAU LAIKYT!

DIRBTINIUS DANTIS
SAVO VIETOJE?

Tik pabarstykite truputi FASTEETH 
ant savo plokštelių. FASTEETH lai
ko plokšteles stipriau ir patogiau ir 
daro valgymą lengvesnį. Gerai_ pritai
kyti dirbtiniai dantys yra svarbūs svei
katai. Lankykite reguliariai savo 
dantų gydytoją. Įsigykite FASTEETH 
bet kurioje vaistinėje.  

HAUJiSHAS

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI t— NOTARIATAS -- VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY
INCOME TAX SERVICEf

REIKALINGA VIRŽJAsiteto, Kana- 
■ dienĮ lankėsi 
lįsi tiko senus 
ir susipažino 
i o darbuoto- 
skaitė Įdomią 
ą Vaižgantą, 

į ir humanis- 
of. Ramūnas 

dalyvauti Ka- 
ilikų suvažia- 
.1 jis su žmo- 
renda Į Euro

pą, iš kur grįžęs>t i keletą kvie
timų su paskūit mis Į 
Ameriką, o iš ter grįžęs 
vėl lankytis Chic goję, 
organizuoja tarpi utinę 
tojų konferenciją.

Jis yra autorių- kelių 
Iinių knygų lietu 
prancūzų kalbom s. kaip antai, 
Iš sutemų Į ąųCą, Dialogue 
entre Rome et M: senu ir Deve
lopment of the whole man 
through physical education.

Prof. Ramūnas yra Ottawos 
universiteto į^rgi:.ūmosios Pe- 

orius ir 
Pedagoginių Mokslų fakulteto 
vicedekanas.

gerus 
kitais

uis. Jis

kaip 
tą. Iš 
išvyko Į 
nados 

tai j vii«e.
i kaip būtent dabar vadinasi: am- j na» 
žiu, tikslius adresus, profesijas

i ar verslus, šeimyninę būklę ve- 
Idęs ar ne?) ir medžiaginę būk
lę: ar tebevartoja šeimoje sa
vo tėvų (lietuvių) kalba, ar tu-

žinantieji, prašomi .suteikti šiam 
muziejui žinių: palikuonių pa
vardė ir vardas, o jei pavardė bū
tu jau “suamerikoninta”,

dar duoda lietuvius kunigus, tai į 
ir viskas.

Pavyzdžiui, iš Bridgepęrto 
Jurginės bažnyčios jau lietuvių; 
kalba pašalinta. Aišku, neilgai: 
trukus ir su kitomis bažnyčio
mis taip bus padaryta.

Girdžiu, daugelis parapijiečių 
zurza, kad negali bažnyčių savi
ninkams padiktuoti. Žmomay rį lietuvišką ar mišrią šeimą ir 
negalėjo ir negalės, lygiai kaip ; t. t. 
kitų namų savininkams nepasa
kysi, ką jie turi daryti. Beje, 
galiu pasakyti kaip šv. Kryžiaus 
ligoninės pastatymui rinko pini
gus eidami per namus. Ir mano 
buto neaplenkė. Aukų rinkėjas 
prisispyręs tikrino, kad, girdi, 
mes, Chicagos lietuviai, turėsi
me savo lietuvišką ligoninę. Tai 
esą, bus mūsų 
pastatas. Bet 
nepasidaviau, 
si rodė, kad ta 
lietuvių nuosavybė ir kad 
aukų rinkikai netiesą sakė, rink
dami aukas.

Nežinau, kodėl turėjome ir 
turime daug tokių mūsiškių lie
tuvių, kurie mėgsta save bei ki
tus apgaudinėti, 
eile pastatei 
buvo aukomis 
jais naudojasi, 
kita karta.

pagarbos vertas 
aš jo tikrinimui 
Pasiteiravus po

ligoninė nebus 
tie

Galėčiau ilgą 
išvardinti, kurie 
pastatyti ir kas 
bet apie tai gal 

A. Jusas

1 DAINIMNKAMS
AUJ IENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ

DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Ir šokiu, 16 psl. Rinkinyls1. Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios dainos ir gaidos:

Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ra-ta 
Suktinis I 
Suktinis II
Kokietka
Padispanas
Vengerka
Klumpakojis

Sis gaidy rinkinys kainuoja

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

dainelių

s.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aguonėlės 
Vakar vakarėli 
Augin tėvas 
Menės vaisas 
Siuntė mane motinėlė 
Čigonai 
Pelėda 
Noriu miego

tik $1.00.

Šiuos gaidy ir dainę rinkimus galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsil
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu: —x

1739 So. HALSTED STe, CHICAGO 8, ILLINOIS

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate 

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

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

. 1 .|".M";j...!ų:L|LĮ..j..u1-^ _ I LIT-' 'Į .. ................. ...  "  lį ~ i ['į iiį.į .Į..I.Į     ^1,-J r;;; -7:/

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by V7ČESHPOSYLTORG)
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
J • 1------ J -------- -.11 I U- ..lų-.i W ...'Į'

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pig-ns ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

....... ................ .—---------- —_________ _______ __ _

apie' Ti. 
gų, lieti

Toronto

Pietų 
žadėjo 
Be to, 
inokv-

Labai pageidaujama, kad pa
siteiraujamieji paty^arba apie 
juos žinantieji (kaip aukščiau 
minėta), atsiųstų šiam muziejui 
jų arba šeimų narių bei gyvena
mų vietų (namų, farmų, Įmonių) 
fotografijas ir kitas čia nepami
nėtas, išsamias žinias.

Rašyti prašoma lietuvių arba dagogikos Centro direktori 
anglų kalbomis. Už suteiktas ži
nias Balzeko lietuvių 
muziejaus prezidentas 
to nuoširdžiai dėkoja.

Muziejaus adresas: 
Muzeum of Lithuanian 
4012 W. Archer avė., Chicago, 
Ill. 60632. Tel. 312 847-2441.

kultūros 
iš anks

Balzekas
9 y s

ra oks- 
anglų ir

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

TYPISTS
$100—$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 

778-1545.
Boulevard-Kedzie, 6240 S. KEDZIE.

SECRETARY
To Credit Manager needed immediate
ly, good typing & shorthand req’d., 
exc. salary & benefits, age not limited.

Contact:
SHERATON - CHICAGO 

505 N. MICHIGAN 
Tel. 944-4100

SWITCHBOARD - TYPIST

5 Dav week.
Air conditioned.

COLUMBIA PICTURES
550 W. JACKSON

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia i

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME -TAX

2735 WEST 71st STREET

PRIE ŠV. JURGIS“ BAŽNYČIOS par- 
duodamas 2 aukštų, 4 butų namas. 
Vienas — 6 kamb., 1 — 5 kamb., ir 2 

iš kiemo po 4 kamb., 
3227 So. LITUANTCA

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO < 
Valau kilijnus ir baldus. 

Pilna apdrauda,
L RUDIS Tel. CL 4-1050

HOME INSURANCE

Call: Frank polls 
3208’A W. 95th St.

x GA 4-8654

mat mums

IMSSXAMC^

State Farm Fsie anO Casualty Company

Savickas gina lietuvių teises
Š. m. gegužio mėn. 7 d. Ope

ros rūmuose įvyko posėdis, lie
čiąs Crosstown expressway 
greitkelio pravcdimą.

šiame posėdyje dėl greitke
lio, kuris turėtų būti išvestas 
Chicagos miesto pietvakarinė
je pusėje. 27-to distrikto atsto
vas p. Frank Savickas paragi- 
notposėdžiautoįus atkreipti dė
mesį į jo apylinkės gyventojus, 
kurių interesus tas greitkelis 
paliestų.

Chicaga susidaro iš daugelio 
tautybių bendruomenių, k u - 
ria& jungia specifinis tautinis 
charakter.s su savaimingomis 
tradicijomis, todėl į tautybių 
grupes turėtų būti atkreiptas 
išskirtinis dėmesys. Juk jos ne
išnyko per metų metus, Chica- 
gai išaugant į vieną iš didžiau
siu šio krašto miestų. Jos ir to
liau turėtų pasilikti gyvuoti.

Bet dabar naujasis greitkelis 
eitų per pati centrą Savicko at 
stovau jamos lietuvių tautinės 
bendruomenės ir drastiškai už
kirstų tolesni šitos bendruome
nės gyvybini vystymąsi. Už tai, 
sveikindamas susirinkusius at
stovus p. Savickas pakartotinai 
prašė visus rūpestingai išklau
syti jo bendruomenės atstovų 
balsų ir nuomonių.

Marquette Parko Gyventojas

Liudydamas Ats/ovu rūmu ko
mitetui Washingtcne, FBI direk
torius Edgar Hoover pareiškė, 
kad komunistų gf-opės turi ^ga
bią reprezentacE -N. M. C. (Na- 
cional. mobilizac fos karui Viet
name baigti) vykdomajame ko
mitete,1'kuriam vadovaująs Chi
cagos “Septyni/’’ byloje pagar
sėjęs David D( 
Dellinger vado

ngęr. Tas pats 
vęs praeito lap

kričio 15 dienos demonstracijom 
Washingtone, k;:r 606 asmenys 
buvo sužeisti ir 175 suimti, pa
daryta už $25Gj'OO nuostolių ir 
išleista pusantro milijono dole
rių tvarkai ir saugumui palai
kyti.

Hcftveris be to pasakė kongres- 
manams, kad JAV komunistų 
partija darosi labai veikli Juo
dųjų panterų veikloje. Juodųjų 
panterų “partija” susidedanti 
viso iš kokių 800 ar 900 “valka
tų” (hoodlum) rūšies revoliu
cionierių.

Tos partijos nariai patys 
prisipažįsta, kad jie savo veik
lai naudojasi "~.arksizmo leni
nizmo doktrina".

Policija ir FBI per praeitus 2 
metus atėmę iš panterų 125 kul
kosvaidžių. daug nutrumpintų 
šautuvų, karabinų, rankinių gra
natų, amunicijos ir parako.

TRUMPAI

— Spalvingi tradiciniai lietu
vių tautiniai šokiai, atliekami 
Chicagos lietuviu šokėjų gru
pės Grandis, bus pademonstruo
ti šį kotvirtadienj/gegužės 14 d. 
7 vai. vakaro per WTTAV televi-

PLEASE

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

GENERAL FACTORY
Steady Emplovment 

Good Benefits. ' 
CAIN TUBULAR PRODUCTS INC.

511 W. WINTHROP 
ADDISON 

;543r5066

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, > 

‘ tune-ups-ir 1.1.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 
Parke, S20,000.

PRIE FORD CITY naujas ranch mū
ras. Platus sklypas, garažas. $22,000.

BLOKAS NUO PARKO ramioj gat
vėj šviesus 11 metų 5% kamb., 8 
mieg. mūras. Garažas. $26,500.

TVARKINGAS APARTMENTTNIS 
mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos Įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$45,000.

2 BUTŲ tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo suima, 2 auto ga
ražas. $28,000. ?

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 
3 mt. mūras, Marquqtte Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000. <

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

PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas sazu, garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. $21.800.

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

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

JANITORIAL U
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.

Anplv
So. SHORE PAVTT,TON. 
7750 So. SHORE DRIVE.

CHICAGO. Tel. 731-4200

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, aufemobi-.

f katos ir biznio.
Patogi išsimokė 

limo sąlygos.
J. B A C E V ! č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BEAUTY SALON 
2 STATIONS

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

SI,000. 
237-3428

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAM
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

zijos stotį, Channel 11. Be to, 
Bob Cromie vadovaujantį WT 
TW filmuotojai lankėsi Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejuje, 
kur nufilmavo specialią laikror 
džių parodą — “Amerikos laik
rodžiu šimtmetis nuo 1820 iki 
1920 metų”. Šią parodą paaiš
kins Gene Delis ir pats irnizie-, 
jaus steigėjas Stanley Balzekas 
Jr., kurs be to parodys ir paaiš
kins gražiausią gitarų kolekciją.

Varnas Montessori Centre 
nuo 1970 m. rudens atidaroma 
lietuvių vaikučių klasė. Visus 
suinteresuotus dėl registracijos 
prašoma kreiptis šiuo adresu:

>■—" 1,11 .
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, 11h 60632. Tel. YA 7-5980 
t ' " - *

FederaHniy ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
I NC O MS TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE
Parašę paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 

x INSURANCE 

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390 
■ . .... M V

SIUNTINIAI
Į LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas į va iri v pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
‘-..i - - . «

LAIKRODŽIAI IR SRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69tfe STREET 
Tel.: REpubūe 7-1941

3038 W. 59 St. arba skambinti; ■ 
tel. 776-6667 nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. popiet darbo dienomis.

Kviečiame visus parodyti dau
giau dėmesio į priešmokyklinio 
amžiaus vaikų auklėjimą, o tai 
padarysite leisdami savo vaikus 
j Montessori metodu vedamą 
židinėlį. (Pr).

A. & U INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3 - 8775
(Currency Exchange įstaigoj) 

Pigūs automobiliu draudimai.

NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259. So. MAPLEWOOD AVENUE/

TeL CL 4-7450
Greitas Ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax if įvairus kiloki blan
kai. Darbo vai: Kasdien 3—3 ir 5—8.

PERKAME. PARDUODAM MAI
NOME Įvairaus dvdšb namus visur. 
Parupiname paskolą.* visokeriopų ap- 
drauda, veikia notarfatas. ..

REAL ESTATE  ̂AND GUILDERS

PRpspect 8-5454

MURO 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.

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

ŠIAURĖS VAKARUOSE
6 kamb. su 3 mieg. apkaltas namas 
ant 35 p. sklypo. Pilnas rūsys, gazo 
šilima, visi modernūs Įrengimai ir pa
gerinimai dvigubas garažas, viskas 

arti Virs 20.000 dol 
Kreiptis i savininką, 

tel. MA 6-8505.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus difbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET-METAL 

4444 Sb. Western AveM 
CHICAGO, ILL. 60609

Tel: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metij
VISOKIUS STOGUS, rinas ir aute- 

kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing*' darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

t Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada
6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.- WEDNESDAY, MAY 13, 1970




