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SANTO DOMINGO. — Domininkonų prezidento rinkimai bai
gėsi buvusio prezidento Joaquin Balaguer laimėjimu. Jis buvo kon
servatyvios partijos galva, jį rėmė kariuomenė ir turtingieji žem
valdžiai bei biznieriai. Keturių milijonų tautoje balsavimo teisę 
turėjo apie pusantro milijono žmonių, viso balsų buvo paduota 
1,111,853. Iš to skaičiaus Balaguer gavo 607,717. Stipriausias jo 
konkurentas Augusto Lora, Demokratinės Integracijos judėjimo 
atstovas, gavo 237,000 balsus. Dešiniojo nacionalistų sparno atsto
vas gen. Elias Wesint gavo 119,000, krikščionys socialistai gavo 
57,000.
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Indija uždarė SAIGONO DIVIZIJOS ATIDARĖ NAUJA v
Amerikos įstaigas ’’DEVYNIŲ SLIBINŲ” OFENZYVĄ

Nežinia kokią įtaką šie rinki
mai turės revoliucinės partijos 
ateičiai, ši partija, vadovaujama 
Juano Boscho, rinkimuose -neda
lyvavo ir ragino gyventojus rin
kimus boikotuoti. šioks toks boi
kotas buvo, tačiau ne toks dide
lis,'kaip revoliucionieriai ir ko
munistai tikėjosi. Paskelbus 
rinkimų rezultatus Bosčhas pa
reiškė, kad sudėjus visus nebal
savusius ir balsavusius už kitus 
kandidatus, susidarytų didelė 
balsavusių prieš Balaguera dau
guma. Jis sunkiai galėtų įrody
ti, kaip revoliucijos partija ga
lėtų sau priskaičiuoti gen. Wes- 
sino balsus.

Belaguero partija žadėjo gy
ventojams taiką ir ramią pažan
gą. Balaguero valdžia pradėjo 
nuosaikią žemės ’ reformą, kuri 
per metus žeme aprūpina apie 
2,000 šeimų. Stebėtojai nurodo, 
kad toks tempas yra lėtas. Domi
ninkonų šalies jaunesnio amžiaus 
žmonės trokšta greitesnių ir 
griežtesnių reformų? Jaunimas 
rinkimuose nedalyvavo, pakląu- 

>'.5ė.revoliucinės partijos-vadę, ktf- 
rie dabar tvirtina, kad Balaguer 
ras jaimėjo neteisingai, nes jie 
valdė policiją, kariuomenę ir nau
dojo rinkimų kampanijai val
džios lėšas.

Prezidento namus ir toliau 
saugo stiprūs kareivių būriai. 
Rinkimai nepašalino Domininko
nuose socialinio įtempimo ir re
voliucinių nuotaikų. Jos pagim
do valdančios klasės reakciją, 
politinę priespaudą. Rinkimus 
laimėjęs Balagueras turės vėl 
nelengvus ketveris metus, že
mės neturėjimas verčia beže
mius keliauti į miestus, kur dar
bų stoka ir sunkios pragyveni
mo sąlygos gimdo naujus na
rius komunistų partijai ir re
voliucijos planuotojams.

Negrai pasmerkė 
Augustosšaudymus

AUGUSTA. — Negrų organi
zacijos sujudo dėl šešių negrų, 
nušovimo Augustoje, Georgijo
je ir dviejų Jackson, Mississippi. 
Organizuojama ginkluota gyny
bos lyga, negrai raginami boiko
tuoti baltųjų krautuves. Pasto
rius Ralph Abernathy organizuo
ja taikingą žygį iš Perry, Geor- 
gija į Atlantą, žygis turi pra
sidėti antradienį ir baigtis, šeš
tadienį. .

Nušautų negrų' laidotuvėse 
buvo pasakyta daug kalbų ir iš
lieta daug ašarų. Policija ir gu
bernatorius Lester Maddox kal
bėtojų buvo puolamas už polici
jos žiaurumą. Nė vienas kal
bėtojas nepaminėjo, kad Augus
tos riaušėse nušauti negrai buvo 
užtikti plėšiant krautuves, ne 
dūbnos ar batų, bet degtinės ir 
vyno krautuves.

Daug negrų priekaištų susi
laukė policijos ^šaudymai Jack- 
sone, negrų universitete, čia 
žuvo Earl Green, 17 metų ir Phi
llip Gibbs, 21 metų. New York

Brazilijos vyskupų 
konferencija

BRASILIA. — Brazilijos ka
talikų vyskupai pradėjo savo 
metinę konferenciją Brazilijos 
sostinėje, tačiau šiais metais 
nebuvo įprastų mandagumo vi
zitų iš vyriausybės pusės. Bra
zilijos katalikų vadovybė pasku
tiniu metu nėra geruose santy
kiuose su karine diktatūra. Ka
talikų bažnyčia vis aiškiau išeina 
į opozicijos eiles.

Brazilijos vyskupai dažnai pa
sisako prieš civilinių teisių pa
neigimą, ypač prieš politinių ka
linių kankinimą ir persekiojimą 
brazilų kalėjimuose. Neseniai į 
kalėjimus buvo pasodinta 11 ka
talikų kunigų, kaltinamų ry
šiais su miestų partizanais, kraš
tutiniais kairiaisiais. Vienas vys
kupas buvo apkaltintas griauna
mąja veikla.

- Katalikų bažnyčios pasukimas 
iš tradicinio karinių duktatūrų ir 
bažnyčios bendradarbiavimo ke
lio įvykęs dėka Glindos ir Reci
fe arkivyskupo Helderio Cama- 
ros. Jis, vadinamas Raudonuo
ju arkivyskupu, dažnai kalba 
apie Brazilijos socialinį neteisin
gumą, valdžios galios piktnaudo- 
jimą ir vargšų skriaudas. Kari
nė valdžia laiko arkivysžupą Ca
mara savo galingiausiu priešu, 
paskui kurį seka visa eilė jau
nesnių katalikų kunigų, valdžios 
kritikų.

EMPORIA. — Nato valstybės 
rengiasi spalio mėnesį dideliems 
kariuomenės manevrams, ku
rių metu iš Amerikos į Europą 
lėktuvais bus perkefta 1-oji JAV 
pėstininkų divizija.
DUBLINAS. — Slaptos airių 

armijos štabo viršininkas buvo 
suimtas Dubline su kitu tos ar- 
mjjos nariu. Kiti- trys pabėgo. 
Jis kaltinamas pagrobęs sunkve
žimį, kuriuo buvo slaptai vežami 
ginklai Airijos katalikams.

Times laikraštis, kuris nepasi
žymi “tvarkos ir įstatymų’ gyni
mu, rašo, jog iš negrų Jacksone 
patirta, kad 24 vai. prieš poli
cijos šaudymus jauni negrai 
Jacksono mieste ėmė mėtyti ak
menis į pravažiuojančius auto
mobilius. Nežinia ar tai darė 
studentai ar ne. Praėjusį trečia
dienį vienas akmuo pataikė į pri
vačią vieno policininko mašiną. 
Tą patį vakarą jauni negrai su
stabdė automobilį, kuriuo važia
vo balta moteris, čia pat gat
vėje jai buvo nuplėšti visi rūbai. 
Tada atvyko balti policininkai. 
Universiteto rajone juos pasiti
ko akmenys, buteliai ir šūviai 
iš .studenčių bendrabučio, ku
rio priekyje buvo susirinkę jau
ni negrai. Policijai ėmus- šaudy
ti, du studentai buvo nušauti, 
keli sužeisti.

Vietnamiečiai kareiviai klausinėja Kambodijoje vaiką# ku 
įtariamas Viet Congo kareivis, sėdi užpakalyje surištomis 

. ir kojomis.

brolis, 
rankomis

TYMSTERIŲ UNIJA PRIĖMĖ SUTARTI 
Nesutinka tik Čikagos ir Los Angeles vairuotojai 
WASHINGTON AS. — Praėjus šešioms savaitėms nuo senos 

tymsterių sutarties termino, apie 425,000 tymsterių unijos narių 
nutarė priimti naują susitarimą su transporto bendrovėmis. Su 
nauja-sutartimi nesutinka tik apie 40,000 Čikagos sunkvežimių 
vairuotojų ir apie 13,000 Los Angeles, šie du unijos skyriai rei
kalauja dar didesnių algos pakėlimų, kurie sudaro apie 50 centų 
per valandą skirtumą su kitų priimtu susitarimu. Vairuotojų bal
savimas vyko paštu, Balsus suskaičiuoti užtruko dvi savaites.
7^ Iki'-šiol- vairuotojai gaudavo 
vidutiniškai apie- 4 dolerius per 
valandą. Naujas susitarimas nu
mato 50 centų per valandą pakė
limą pirmaisiais metais, 25 cen
tus ateinančių metų liepos 1 d. 
ir dar 35 centus 1972 metu liepos- 
1 d.

Be šių algos pakėlimų ilgu dis
tancijų vairuotojai iki šiol gau
davo priedą — 11 centų už nu
važiuotą mylią. Pagal naują su
sitarimą jie gaus 14 centų už 
mylią. Tokiu vairuotoju yra apie 
100,000.

Vairuotojų susitarimas su 
darbdaviais tikriausiai prisidės 
prie kainų pakėlimų. Paprastai 
krašto ekonomikoje transporto 
pabrangimas reiškia kainų paki
limą. 
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Stato raketų lizdus 
prie Suezo kanalo
JERUZALE. —- Izraelio kari

nė žvalgyba nustatė, kad Egip
tas bando statyti sovietų prieš
lėktuvines raketas prie Suezo ka
nalo. Todėl Izraelio lėktuvai kas
dien puolą tų raketų statybos 
vietas. SAM-3 raketoms reika
lingos betoninės platformos su
stiprintos sienos ir žemių pyli
mai. Tuos lizdus pastačius, pa
čias raketas įrengė jau yra ne- 
besunku. Todėl Izraelio lakūnai 
puola visas tokias statybos vie
tas, daužo platformas ir apšaudo 
būrius egiptiečių, dirbančius prie 
žemės kasinių.

Izraelio vadovybė jau nutarė, 
kad pulti raketų bazių Egipto 
viduje Izraeliui neapsimoka. Be 
to, yra pavojus susikirsti su so
vietų vairuojamais Migais. Ta
čiau Izraelis įsitikinęs, kad ra
ketos kanalo apylinkėse būtų 
žymus Egipto laimėjimas. Todėl 
lėktuvai ir artilerija deda pa
stangas, kad raketų statyba bū
tų sutrukdyta.

VĖLIAUSIOS žinios

♦ Komunistinė Kinija netikė
tai pranešė Amerikos ambasadai 
Varšuvoje, kad ji atšaukia šį 
trečiadienį sutartą susitikimą 
su Amerikos diplomatais. Kinai 
davė suprasti, kad atšaukimas 
surištas su Kambodijos žygiu. 
Vėliau susitikimai galėsią vėl bū
ti tęsiami. ..Manoma, kad šiuo 
žingsniu norėta parodyti pirš
tu į Sovietų Sąjungą, kuri tęsia 
su Amerika derybas Vienoje......

♦ Gallupo apklausinėjimas pa
rodė, kad dėl Kent studentų žu
vimo per riaušes visuomenės 
58% laiko kaltais pačius studen
tus, 11% kaltina Tautinės Gvar
dijos kareivius ir 31% nepareiš
kė nuomonės arba pasakė neži
ną, ..kas ..kaltas. ..Kambodijos 
klausimu 50% pritaria preziden
tui, 39% nepritaria ir 11% netu
ri nuomonės.

♦ Baltieji Rūmai pabrėžė, kad 
Laose nėra amerikiečių kariuo
menės. Tai buvo atsakymas į 
spaudoj pasirodžiusią žinią, jog 
Saigono daliniai dažnai įžengia 
į Laosą pulti komunistų kelių.

L BOSTONAS. —Bostono uni
versitete kalbą pasakė sen. Ed
ward Kennedy. Jis pareiškė, kad 
prezidentas Nixorias pasigrobė 
konstitucijos jam neduotas tei
ses ir “paskelbė karą bei užpuo
lė mažą, svetimą valstybę. Nie
kad mūsų tauta neturėjo tokios 
didelės nepasitikėjimo savo va
dais krizės kaip dabar”, pareiš
kė sen. Kennedy.

MIAMI BEACH. — šeštadie
nį buvo renkama Miss USA. Tą 
titulą gavo 21 metų studentė iš 
Virginijos Debbie Shelton. Per
nai irgi buvo išrinkta gražuolė 
iš Virginia. Visos penkios fi- 
nalistės buvo iš pietinių valsti
jų, išskyrus Mixs Nevada, ku
ri liko trečioje vietoje.

NEW DELHI. — Indijoje, po 
18 metų veikimo, buvo uždaryti 
penki Amerikos informacijos 
agentūros centrai. Indijos vy
riausybė, sakoma, pareikalavo 
uždaryti tas įstaigas, spaudžiant 
Sovietų Sąjungai, šis valdžios 
žygis sukėlė parlamente daug 
ginčų. Informacijos centruose 
buvo didelės bibliotekos, kurio
mis naudodavosi Indijos univer
sitetų studentai. Hyderabad© 
miesto Amerikos centrą kasdien 
aplankydavo trys-keturi šimtai 
indų, iš kurių trečdalis — jau
ni žmonės.

Amerikos centruose gauta 
šimtai prašymų valdžiai palik- 
t! informacijos bibliotekas ati
darytas, tačiau Indijos vyriausy-,
bė pareiškė, kad tie prašymai, giut kita nustatytų ribą karui 
buvę pačių amerikiečių inspiruo- Vietname — iki šių metų galo, 
ti.

Daugelyje miestų likusiai tuš
tumai užpildyti yra steigiamos 
Indijos - Amerikos kultūros or
ganizacijos, kurioms priklauso 
nemažai vietinių politikų, uni
versitetų profesorių ir visuome
nininkų.

Indijos vyriausybė, spaudžia
ma sovietų iš vienos pusės ir (torių pastangas sulaikyti lėšas 
amerikiečių — iš kitos, nutarė pasmerkė ir pareiškė, kad pats 
informacijos centrus leisti tik kongresas yra atsakingas už 
tokiuose miestuose, kur tuos ’ Amerikos kariuomenės buvimą 
centrus turi abft valstybės, kad , Vietname, nes kongresas pa
būtų išlaikyta lygsvara. Infor-1 skelbė 1964 metais Tonkino įlan- 
macijos centrai bus leidžiami kos rezoliuciją, kuri leidžia pre- 
ten, kur minėtos valstybės turi zidentui imtis visų reikalingų’ 
savo konsulatus ar prekybos at- priemonių, įskaitant ginkluotas 
stovybęsi

SAIGON AS. — Pietų Vietnamo karinės jėgos, palydimos 
amerikiečių patarėjų, aviacijos ir tiekimo dalinių, pradėjo Kambo
dijoje dar vieną naują ofenzyvą. Kambodijos kariuomenė išvijo 
komunistus iš Kompong Cham miesto, tačiau priemiesčiuose dar 
vyksta kovos. Pietų Vietnamo lėktuvai per klaidą apšaudė Kam
bodijos dalinį ir užmušė 10 kareivių. Pietų Vietnamo dalinių nau
jas puolimas vyksta Mekongo upės pakraščiuose. Nauja ofenzyva 
pavadinta “Devynių slibinų” vardu.

Ar senatas suvaržys

WASHINGTONAS. — šią sa
vaitę senatas turi pasisakyti dėl 
kelių rezoliucijų, kurios buvo 
priimtos senato užsienio reikalų 
komitete. Viena sulaikytų vy
riausybės lėšas Kambodijos žy-

Televizijoje sekmadienį pasi
sakė sen. Fulbrigtas ir sen. Man- 
fieldas, abu demokratai, Kambo
dijos žygio priešininkai. Jie. kal
tino prezidentą Nixona pažei
dus konstituciją ir pradėjus be 
kongreso pritarimo naują karo 
žygį Kambodijoje.

Viceprezidentas Agnew sena-

jėgas, teikiant paramą Pietry
čių Azijos Sutarties organiza-

MASKVA. — Jipių vado Jerry cijos nariams (SEATO). 
Rubin žmona Nancy ir dvi jos 
draugės išvyko į Hanojų, kur i senato yra sukeltas Vietnamo 
jos rengiasi “užmegzti diploma- ’ karo, tačiau jis yra ir tradicinis 
tinius ryšius su Hanojaus vy-į jėgų tarp vykdomosios valdžios 
riausybe”. Jos atstovaujančios 
“tikrąją Ameriką”.

MASKVA. — Sovietų komu
nistų partija pradėjo priešrinki
minę kampaniją. Nors kitų kan
didatų nėra rinkimuose į sovie
tą birželio 1 4d., tik vieni komu
nistai, tačiau partija dviejuose 
“Pravdos” puslapiuose aiškina 
gyventojams, kiek, daug jų gyve
nimas pagerėjęs nuo paskutinių
jų rinkimų. “Pravda” pripažįs
ta, kad galėtų būti ir geriau.

šis ginčas tarp prezidento ir

Princesė Margarita, Anglijos karalie
nės sesuo, yra vyriausia Britanijos 

Skauėiu Sąjungos skautininke^

, ir legislatūros bandymas. Pagal 
Amerikos konstituciją kongre
sas turi užsienio politikoje tris 
svarbias galias ar teises. Kon
gresas gali skelbti karą. Jis ga
li duoti ar atimti vyriausybės 
lėšas, kongresas turi galią tvir
tinti ar atmesti tarptautines su- 

, tartis.
Dabartiniai senato nariai, 

! esantieji opozicijoje, tvirtina, 
i kad prezidentas daug kongreso 
galių ir teisių pasisavino. Karai 
pradedami laipsniškai, be kon
greso paskelbimo, žingsnis po 
žingsnio, įrodinėjant, kad karą 
skelbti būtų nepraktiška. ,

Nesutarimai tarp prezidento 
ir kongreso nėra naujas dalykas. 
Po pirmo pasaulinio karo sena
tas suardė prezidento Wilsono 
planus Europoje, atmetė Versa
lio sutartį ir tuo užkirto Ameri
kai kelią dalyvauti Tautų Sąjun
goje.

Šią savaitę paaiškės ar sena
tas suardys prezidento Nixono 
planus Vietname.

— Vilniuje jau ruošiamasi mu
ziko S. Moniuškos 100 m. mir
ties sukakčiai, 1972 m. Renginių 
planą ruošia komisija su komp. 
E. Balsiu. (E)

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje Bernadette Devlin pa
reiškė, kad ateinančiuose rinki
muose ji vėl išstatysianti savo 
kandidatūrą, nors jei ir tektų 
vesti kampaniją sėdint kalėjime. 
Jos laukia kalėjimo bausmė už 
katalikų riaušių kurstymą Lon
donderry mieste. Parlamento 
narė Devlin yra 23 metų am
žiaus. ,

Amerikos dalinių Kambodijos 
fronte vadas gen. Michael David
son paskelbė, kad jo daliniai jau 
užėmė dalį komunistų centrinio 
štabo, kurio sunaikinimas ir bu
vo vienas svarbiausių Kambodi 
jos žygių tikslų.

Vadinamas COSVN (Central 
Office for S. Vietnam) buvo pa
grindinė politinių ir karinių ko
munistų planų Indokinijos vals
tybėse įstaiga. Tš čia eidavo Įsa
kymai komunistų daliniams P. 
Vietname, Laose ir Kambodijo
je. Amerikiečiai jau užėmė šio 
štabo paštą, finansų ir ekonomi
nį centrą, švietimo ir apmoky
mo įrengimus.

Karo vadai Kambodijoje abe
joja ar jiems pavyks visą užda
vinį atlikti iki -prezidento nusta
tytos datos. Karininkai aima
nuoja, kad ir vėl Vietnamo kare 
politikai jiems diktuoją sunkiai 
įvykdomas sąlygas. Jeigu kri- 
ninkai galėtų suradę sandėlius, 
juos sunaikinti ir žygiuoti to
liau, jie būtų patenkinti, tačiau 
įsakymas .yra: viską pergabenti 
į Pietų Vietnamą. Komunistų 
pasipriešinimas sustiprėjo, atei- 

} na .monsūno lietus,Jš ryto ilgai 
guli tirštas rūkas, o .po pietų 
pradeda lyti. Kartais kareiviai 
per dieną teturi apie 6 valan-^ 
das laiko savo operacijoms už
imtuose sandėliuose. Generolas 
Davidsonas pareiškė, kad iki šiol 
jo daliniai užėmė tik apie 30% 
jiems paskirtos zonos.

Newsweek žurnalas paskelbė 
žinią, kad gynybos sekretorius 
Laird pasiuntęs telegramą vy
riausiam kariuomenės vadui 
Vietname gen. Abrams ir pasa
kęs, kad Amerikos visuomenei 
būtų labai naudinga Kambodi
jos žygio pateisinimui paimti į 
nelaisvę aukšto rango priešo ka
rininkų, surasti svarbius štabo 
įrengimus £rba surasti didelius 
sandėlius. Iki šiol pirmųjų dvie
jų reikalavimų nepavyko'įvyk
dyti, tačiau sandėliai surasti ne
menki. Amerikiečiams ir viet
namiečiams pateko 8,611 indi
vidualių ginklų, 1,095 grupinių 
ginklų, 1.550 tonų amunicijos ir 
3,223 tonos ryžių.

Vietnamo kariuomenė paskel
bė Budos gimimo dienos paliau
bas, tačiau komunistų jėgos pa
liaubų nepripažįsta. Tą pačią 
dieną yra mirusio Ho Chi Minho 
gimtadienis, o ta proga komu
nistai paprastai sustiprina savo 
puolimus.

Kambodijos princo Sihanaou- 
ko Kinijoje paskelbta vyriausy
bė sudaryta pagal komunistų 
partijos principus, atskirai suda
rant valdžią ir politbiurą, nors 
abiejuose yra beveik tie patys 
asmenys. Vyriausybėje keturias 
svarbias ministerijas turi Kam
bodijos komunistai, vadinami 
“Raudonieji kmerai”. Jie valdo: 
gynybos, vidaus, informacijos ir 
specialiųjų uždavinių ministeri
jas.

Netoli Gibraltaro, jūroje su
sidūrė italų keleivinis laivas “Ra- 
ffaelo”.. ir., norvegų., tanklaivis 
“Cuyahoga”.
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Kūno, prote ir jausmų darnos pagrindai
Sadjatteię mokdo iinhį populiarus perteik

 JONAS ADOMAVIČIUI M. D. į

PATYS TERŠIAM - PATYS RIKIAM
Žmogus teršia žemę ne tik žmonėmis, bet ir 

nesvarmnaL Gyvenimo ties>a

dom; radau ir rankinuką, bet Jis 114 mėnesių. Vėliau Hegensbur*
buvo tuščias. | ge sutikau Araarilcos kareivį lie-

Dukrelę nuvežė į kitą pusę už i tuvį. Jis pasisakė, kad dalyvavo
40 kilometrų. Ir jos nemačiau j Drezdeno bombardavime”.

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS

Geru žmonių tegul būna
<skaičius, jie tik puoš 

Visa bėda su nežmonišku 
monlų /ausa, jie teršia žemę* 

Zrr.-orJ*kas žmogus pajėgia tvar- 
r ,*. ' '> savu prieaugliu. Jis 

--^.y ir kokybę sutvarko. 
.L/feir.di yra su nežmoniškais 
a re' ris: jie be saiko daugi- 
r.a- .r dvasia nesveiki auga. Tai 
baripkas ant žemės bet ka- 
ua b^\ęs blogis.

Gar to blogio negana. Blogybė» 
uTc za žemėn dar ir is kito šo
no, l ai nešvarumais teršia že- 
rnę akmenys. Sveikatos departa- 
rr.entas kelia bylas pramoniniu-j 
kam- už pylima atmatų i upes 
be: ežerus. Imta tvarkyti tie 
pramonininkai, namų savininkai 
ve: Institucijų vedėjai, kurie 
atmatų debesimis teršia orą. Čia 
blogiui talkina dar orlaiviai, mo
derniški automobiliai ir rūko-! 
La. visi jie teršia orą savomis i 
atmatomais. Bara-i rūkorius!
ant automobilisto, kad jis nesu- J 
tvarko savo karo išmetamųjų 
vamzdžių, o pat* čia pat prie jo 
sėdinčiai senutei savo cigaretės 
dūmais rakina plaučius — ir de-j 
dasi geru piliečiu esąs. Visai ne
atsižvelgiama į kito teisę būti 
nesutepamam. Vaikai nusižiū-j
ri į kitą skriaudžiančius savus 
tėvus, jie ima gatvėje su pei
liu bei revolveriu skriausti arti
mą. Tai vienodai ‘nežmoniškas 
darbas tiek tėvo, tiek sūnaus. 
Užtai pirmiausia sužmoniškėti 
patys stenkimės, tada ims ge
rėti jaunimas.

Vabzdžių ir piktžolių naikin
tojai irgi nesupranta, kaip labai 
jie teršia vandeni. Jį mes nau
dojame gyvybiniams reikalams. 
Tai masės teršėjų, vienas už ki
tą stipresnių, vienas ant kito 
kaltinimą metančių ir tvarkytis 
nenorinčių.
Patys tvarkykimės — niekas 

mums nepadės
Vien tik teismai dabar tegali 

sukontroliuoti blogavalius pra
monininkus. Jie turtėja nekal
tų žmonių sąskaiton. Bet ir mes 
patys daug galime sau padėti. 
Tapkime kiekvienas oro švarin
tos u, o ne teršėju. Taip elkimės 
ir su žemės švarinimu. Daug 
teršalų, matomų ir lengvai iš
vengiamų, gausėja dėl žmonių 
neapdairumo, dėl savęs ir arti
mo, vien norėjimo toliau nežmo
nišką gyvenimą tęsti.

Ligoninėse ir viešuose pasta

Muziko Stroiios atsiminimai I
Jau galima įsigyti muziko Juozo Stroiios knygą 5

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
I 76 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. s
1 ai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga. S

Knygų galima gauti Naujienų Administracijoje arba S 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu. )

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

.ifriwrnwnwu.’TTn
L

j Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 1
* POVILO LAURINAVIČIAUS 401 puslapių romanas
’ 1

BE DRUSKOSI fr Kieti viršeliai — §4.00, minkšti — S3.50. 404 puslapiai. |

I
 Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- | 

vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai f 
ir kit

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. |Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: J
N AUJIENOS. 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608. ;*

tuose tiek svečiai, tiek tarnau
tojai priteršta kambarius, kori
dorius ir viešo naudojimo vieto
ves. Juk visur dabar pilna pri
mėtyta cigarečių nuorūkų: laip
tai, elevatoriai, kambariai, sa
lės, gatvės, autobusai, automo
biliai — jau ir bažnyčių priean
giai... visur nežmoniškas asmuo 
spėja priteršti. Niekas tų ter
šalų netvarko tuojau. Mažieji 
įpranta į nešvarią aplinką, jiems 
to tik ir reikia. Nė nemėgink 
vaikui aiškinti apįe švarą, tvar
ką, kada pats nešvariai ir ne
tvarkingai gyveni. Vaiko moky
mas yra suaugusiųjų gyveni
mas, o ne pamokslai. Taip ir au
giname naujas mases teršėjų. Jie 
šiukšlėse jaučiasi kaip namie. 
Toliau bus dar gražiau, gyvu
liai švariau gyvens už žmones.

Motina stato vaiką ant suolo 
autobuse, tarsi jo batukų purvas 
kitam yra malonumas, Iš kur 
toks vaikas išmoks gerbti arti
mą, kada jo motina moko jį terš- < 
ti savais batais savo artimo rū-j 
bus. O čia vaikų darželiuose ka
lama vaikams į galvą įvairios 
sistemos: kiekvienas daiktas tu
ri būti savo paskirčiai naudoja
mas: suolas, pvz., tik sėdėjimui, 
ne stovėjimui ant jo. Bet nieko 
negelbės geriausios mokyklos 
bei darželiai, jei gyvenime bus 
perdaug vaiko gadintojų. Mat, 
jauno žmogaus auklėjimas yra 
suaugusiųjų tvarkingas gyveni
mas.

Visi dabar mėtom kramtomą 
gumą, jos išnaras. Idlna visur vy 
riejamojo popieriaus, laikraščių 
ir kitokių liekanų. O kur viso
kiausi buteliai, dėžės, dėželės,.. 
Niekas jų nerenka — dar dau
giau primeta koja paspyręs.

Tik laukiniai spiaudo ant grindų

Lietuvoje buvo šūkis — “Tik 
laukiniai laikraščių neskaito”, 
čia rašantysis per atostogas pa
vadavo savo brolį pieno punkte. 
Iškabinta buvo ant sienos: “Tik 
laukiniai spiaudo ant grindų”. 
Užsigavo didžiausi spiaudaliai 
pradžioje. Nė vieno spiaudalo 
daugiau pieno punkte ant grin
dų nesimatė. Geri buvo Žostau
tų kaimo žmonės — tik kai ku
rie apsileidę. Poveikis į jų asme
nybę — sutvarkė juos, čia nie
kas panašiai žmones neskatina 
tvarkytis. Nė tų atmatoms dė
žių čia pakankamai rasi, o jei 
ir kur yra. tai labai apgailėtinoj 
padėtyje.

Ptuakioti ežere sveika ne tik žmonėms, bet ir arkliams. Australijos lenktyn^
• mėtojas "Lucky Cree<fz ka4<ber. pUukioje ežere po per^das mimrtes.

Ugdykim savyje švaros pajutimą

Amerikietis gydytojas nuvy
kęs Vokietijon, Frankfurto aero
drome norėjo numesti savo po
pierinę nosinaitę gatvėje. Stai
ga-. jis pamatė stalo švarumo 
grindinį, Ir pirmą kartą savo 
gyvenime įsidėjo tokią nosinaitę 
savo kišenėje. Aplinka gydo 
mus. Ji ir sirgdina mus — pri
klausomai, kokios kultūros žmo
gus aplinkoj yra. Užtai mes vi
si laikykime švarią ne tik są
žinę, bet ir aplinką. Tada be 
pamokslų mūsų vaikai suaugs į 
tvarkingus asmenis. Kiekvienas 
šiandien pajuskime atsakomybę 
už oro ir žemės teršimą. Pradė
kime gryninti savo aplinką nuo 
savęs.

Daugybė yra teršalų

Daugybė yra oro, vandens ir 
maisto teršalų. Miglos Los An
geles mieste. Tamsūs debesys 
virš Chicagos. New Yorko ir ki
tų didmiesčių. Dulkių kamuoliai 
Įvairiose vietovėse. Tai vis ne
apsakomą nesveikatą teikiantie
ji teršalai. Laimė, kad valdžios 
atsakingi padaliniai atkreipė dė
mesį į šitokį vieną didžiausių 
blogių. Bet tai nieko nepadės 
tol, kol patys žmonės nepasida
rys švarūs savais elgesiais ir 
nusiteikimais.* t

Išvada. Visi prisidėkime 
prie savęs ir aplinkos: oro, van
dens, maisto ir žemės gryninimo, 
švarinkime jau suterštą aplin
ką. Sudrauskime teršiantįjį. Sa
vu švariu gyvenimu mokykime 
vaikus švaros. Į mūsų vidų turi 
Įsiskverbti švaros pajutimas, ta
da be jokios prievartos mes savo 
ir aplinką švarią užlaikysime. 
Tai padės valdininkams sėkmin-
giau tvarkytis su taip gausiai 
įvairiopais teršėjais.
Pasiskaityti: Medical Worlds 
News, March 27, 1970.

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Skiepai nuo vėžio dar tik 
ateities dalykas

Klausimas. Gerb. daktare, 
“Naujienose” radau man malo
nią žinutę — parašyta buvo apie 
skiepus nuo vėžio. Ten rašoma, 
kad gauti geri rezultatai su nau
jais skiepiais prieš vėžio ligas. 
Bet ten nieko neminėta, kuriame 
steite, ar kurios klinikos tas ban
dymas buvo daromas. Taip pat 
nepaminėtas nė vienas daktaras 
ir jo gyvenama vietovė. Taigi, 
labai būčiau jums dėkingas, jei
gu j ūs man galėtumėte duoti ad
resą, kuriose ligoninėse tie ban
dymai buvo daromi. Be to, norė
čiau gauti bent vieno daktaro ad
resą, kuris tuose bandymuose 
dalyvavo. Aš labai norėčiau su 
jais susižinoti ir daugiau žinių 
apie minimus vaistus gauti. Iš 
anksto širdingai dėkoju.

Atsakymas. Negera, kad žmo
nės deda vilčių į dar nepajėgius 
vaistus. Tamstos klausiamų 
vaistų — skiepų dar . nėra. Jo
kių žinių apie juos-iš jokio gy
dytojo negausi — jie atsakys, 
maždaug tą patį, ką čia tamsta 
skaitai. Yra medicinoje kryptis 
išvystyti žmoguje atsparumą vė
žio narveliams, tada kūnas iš

Ką pergyveno lietuviai nuo vilko 
pabėgę am meškos užbėgę

“Darbininko” gegužės 12 d. 
nr. laiške reakcijai viena nepil
nai pasirašiusi kybartietė lietu- 

laikraštyje tilpusį aprašymą apie 
Drezdeno sugriovimą, trumpai 
aprašo ir savo šeimos tragiškus 
pergyvenimus.

“Drezdenu pasiekėm vasario

zas Ramanauskas, jo žmona 
Agota ir duktė Marytė, Vasilius 
su 8 metų. mergaite ir 4. metų 
berniuku. -

Vakare varė į slėptuves, per 
du sykius: gal 10 ir 2 vai. Už 
manęs sėdėjo iš Rusijos grįžęs 
vokiečių karininkas. Pradėjus 
bombarduoti jis nušovė vaikus, 
žmoną ir pats nusišovė. Mūsų 
slėptuvę užvertė ir mus atkasė į sunkvežimis, bet užkimęs nega-

' ■ ------- Įėjo šaukti, o , mažoj i ir vidurinė
mestu vėžį kaip pašalinį-daik- Atpažinom iš
tą kūnui. Jis taip išmeta įdėtą w viena batuką ra-
svetimą širdį. Teks tokių gali-1 
mybių dar kiek palaukti. O da
bar su vėžiu kovokime apsaugos 
priemonėmis ir kasmetiniu pil
nu sveikatos patikrinimu. Pvz., 
ar visi 40 merų sulaukę lietuviai 
pasitikrino pas gydytoją savo 
sveikatą pilnai -—■ Įskaitant ir 
išeinamosios - angos su elektri
niu vamzdeliu — proktoskopu 
apžiūrėjimą.; Tai viena dažniau
sių vėžio — polypo vietų toji 
žarnos dalis yra. Labai daug 
žmonių miršta nuo tos dalies vė
žio, o nė vienas nemirtų, jei visi 
sulaukę 40 metų-tikrintųsi kas 
metai. Taip’.,pat ir moteriškės 
— jos kasmetini pasitikrinimą

SKELB K IT Ė S N A U J I E N OS E

irgi turi atlikti, ypač krūtų ir 
savo lyties organų/ Kas mėnuo
jos pačios turi išmokti ir Įpras
ti tikrinti savas krūtis dėl ten 
bet kokio atsiradusio gūželio.

Kiekvienas bet kokį gūželį bet 
kur radęs, privalo kreiptis Į gy
dytoją. Kraujavimui kartojan
tis — tikrinkimės. Užkimus kiek 
ilgėliau — irgi nesnauskime. Pa
kitus vidurių veiklai — irgi iš
siaiškinkime. Odos dėmelei di
dėjant ar keičiantis — nustaty- 
kime pas gydytoją to keitimosi 
priežastis. •

šiandien kiekvienas vyresnis 
vyriškis turi leisti gydytojui .pa
tikrinti savo prostatą. Joje vė
žys guldo karston ne vieną lietuvi 
visai be reikalo. O kokias kan
čias apturi žmoguSttada, kai pro
statos vėžys perlips prostatos 
sieneles ir kauluose atsiduria. 
Tada nei gyvas, nei miręs žmo
gus baisiausiose kančiose baigia 
savo dienas. T

Tų ir dar daugelio kitų vėžio 
formų mes visi išvengti galime, 
tik imkime save nagan: išpildy- 
kime bent kas .čia. dabar praneš
ta. Ne skiepais rūpinkimės, ku
rie mums dar .už. kalnų, bet. im
kime kasdienįniais ir labai .svei
katai svarbiais dalykais užsi
imti. Tikrinkimės savo sveika
tą nuodugniai kiekvienas, ypač 
pusamžį prašokę ■— tiek vyras, 
tiek moteris! Tada vėžio kančių 
bei mirčių bus daug mažiau mū
sų tarpe. Nežaiskimėsu vėžiu — 
ne laikas jo bijoti, kai Jis jau 
pas mus sėdi*

NAUJIENOSE* GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVftKU
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Rinkinys ruvisky liaudies dainelių Ir Šokly, 16 psl ftmkin/l* 
yro šios dainos ir gaidos:

l. Tegu giria šlamščia, 
ūžia, fra-ta-ta

X Suktinis I
X Suktinis II
4. Kokietka
5. Padišpane*
6. Vengerka 

Klumpakojis

Šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00.

Z

i. Aguonėlė*
9. Vakar vakarei 

!(L Aw$in tėvas 
) I. Medes valsas >- .

Siuntė man* motinėlė

14. Pelėda
15. Noriu miego

Šiuos gaidy ir dairty rinkinius galima gauti N^UJIENOSH. M stuy- 
siie čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiysime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu:

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILLINOIS

kai saulė jau buvo vakarop. Vi
si buvome pritroškę, kiti — ne
gyvi. Aš- turėjau du butelius 
vandens ir vis po lašelį surbčio- 
jau bei davinėjau vaikams (jos 
vaikai buvo: Birutė 10, Danutė 
6 ir tais pat metais gimusi An- 

Nuo 
1914 metų

r Midland Savings apt^*-

oro tvankumas ir gazai pradėjo 
mus nuodyti, mano Danutė vis 
kartojo: “Mūsų Angelė mirs”.

Iš slėptuvės išnešė 800: vo
kiečiai kariai ir belaisviai dirbo 
su dujokaukėm. ' Suguldė lyg 
malkas. Sunku buvo bepažinti 
— vyras ar moteris.

Į,'* '' r - • ‘ •" & .

Mane išnešė pro vienas, o vy
rą — pro kitas duris. Jis ėjo 
mūsų ieškoti. Vokiečiai, nelei
do. Mus išvežė į Pirną už kokių 
40 kilometrų. Rytojaus dieną 
dar. atvykom -ieškoti vaikų.

. Vyras matė, kaip Birutę vežė

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos tnū- 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą.; Mes norė
tume būti Jums naudingi
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

/o
Passbook Savings 
Al! accounts com- j 
pounded daily — 

paid quarterly__

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IU1N01S 60632 

PHONE: 25440®

2. Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Whens the last time 
you got goose bumps 
when they played the 
Star Spangled Banner?

If s Been a while, right? 
-Welį theayou’relike a 

lot of us.
It seems that many of uš 

are too grown-up to get 
excited about things likę the 
Star-Spangled Banner any 
more.

You could almost say 
that patriotism makes us feel 
embarrassed.

Besides, it’s hard to really 
feel patriotic when you 
hear so much about how this 
country is falling apart.

But, of course, America 
still has a Bill.of Rights.

And free elections.
An incredibly high stand

ard of living.
And a free enterprise 

system that lets you hitch-' 
your wagon to any star you- 
want

And plenty of other things 
you can’t find anywhere 
else in this world.

___ Know what?. Looking at it 
that way, America deserves. . 
a lot more credit than it’s 
been getting.

One of the best ways to 
give this country the support 
it deserves is to buy IL S. 
Savings'Bonds.

They strengthen the coun- 
try so that it’s better pre
pared to solve its.problems.

- And they happen to be one 
of the best ways to provide 
for your own welfare.

The interest is exempt 
from state and local income 

. taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until you 
cash your Bonds.

Buy. U. S. Savings Bonds . 
through the Payroll Savings 
Plan where you work. Or at 
your bank.

It’ll give you a good 
feeling. ;į

And a perfect excuse for 
getting goose bumps the

K they're ks»t* Molen, «r 
dcsOtoyrcU *e neplac* *<m

Talce stock in America
Buy US. Savings Bonds & Freedom Shares
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1 1111SOVKOMŲ KONCEPCIJOS

Negali būti didesnio įžulu- 
mo, kaip dažnai minėti kitų 
žiaurius ir begėdiškus darbus, 
netiesiogiai stengiantis patei
sinti savo panašius sadistinių 
išsigimėlių atliktus veiksmus.

Štai 1969 m. lapkričio “Ko
munistas” Nr. 11 (545), kurio 
69 psl. prasideda P. Kūrio, do
cento, straipsnis “Teisingumui 
priešingos koncepcijos ”. Skai
tant šį straipsnį išryškėja, kad 
sovietinis žmogus atskiria blo
gį nuo gėrio, supranta ir tei
singumą, tačiau už blogį pa
smerkimo mastą taiko tik ki
tiems, o apie savo žiaurumus 
nė žodeliu neužsimena. Galėtų 
kaip nors teisintis, įrodinėti 
būtiną reikalingumą, kaip ap
tarta SSSR Baudž. kodekso 15 
str., liet ne, tyli. Vadinas pa
teisinimo nėra, bet: “Negi mes 
vieni tą darėme — pažiūrėkite 
pirma ką. kiti padarė, ir kokie 
anie begėdžiai” — taip sovieti
nis žmogus galvoja, taip ir da-

- ro. - ■ ■
Sovdocentas P. Kūris pradė

jo šitaip šnekėti:
— Hitlerinio fašizmo sukel

tas antrasis pasaulinis karas 
atnešė Europos tautoms nesus- 
kaičiuojafhus vargus ir nelai
mes. Vokiškosios agresijos eta
pus lydėjo negirdėtas žmonijos 
istorijoje tautų naikinimas, 
masinės žudynės, negirdėto 
masto ir žiaurumo nusikalti
mai. Paskaičiuota, kad hitle
rinio viešpatavimo metais kon
centracijos stovyklose buvo lai 
koma 18 milijonų žmonių, iš 
kurių beveik 12 milijonų buvo 
sunaikinta. Osvancimo,x Mai
daneko, Babij Jaro, Salaspilio,

D ’ LT YV t* _ t * 1 **ĮKaaenŲ, Kauno IX forto ir kitų 
masiniu žudynių vietų pavadi- 
niinai ir dabar kelia šiurpą ir 
pasibaisėjimą... (69 psl.).

i Tikrai tie įvykiai prisiminus 
Į šiurpą sukelia. Bet kas tą pra- 
idėjo? Ar hitlerininkai? Kas 
Antram pasauliniam karui pra
dėti akstiną davė, ar ne 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Maskvoje pasi
rašytas slaptas papildomas pro 
tokolas von Ribbentropo su Mo 
lotovu? Ar tuo protokolu dar 
nenukariavus nebuvo pasida
linta Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija ir Besarabija?

Taip, 1939. IX.1 Antrąjį pa
saulinį karą pradėjo Hitleris, 
bet jam talkininkavo sovietų 
Stalinas. Ar Hitleriui triuški
nant Lenkiją sovietų raudonoji 
armija neužpuolė jos iš rytų, 
užgrobė Rytinę Lenkiją ir Lie
tuvos Vilniją?

Sovdocentas kalba apie hit
lerininkų žiaurumus, bet visai 
neužsiminė, kad tokie negir
dėto masto ir žiaurūs nusikalti
mai prasidėjo Rusijoje ir so
vietų okupuotuose kraštuose 
nuo sovietizmo gimimo dienos. 
Juk pati pirmoji koncentraci
jos stovykla buvo įsteigta Bal
tosios jūros salose (Soloveckiję 
ostrova) 1923 metais dabar 
garbinamo Lenino įsakymu. 
Europos ir Azijos visas šiauri
nis sovietų valdomasis Ledi- 
niuotbjo vandenyno pakraštys 
buvo ir yra nusėtas tomis žiau
riomis priverčiamojo darbo sto
vyklomis, v ■

Vokietijos priverčiamųjų 
darbų stovyklose buvo laikyta 
apie 8 milijonai žmonių, ne 18. 
Sovietų priv. darbo stovyklose

I
I

Į
II

I
I

Pasaulio gražuolė austrė Eva’ Rueber-Stainer važinėja po visą pasaulį, šiame paveiksle ji matoma 
Kenijoje su masai sefttfes kariais. Jai taip patiko ją šokiai, kad ir ji išmoko kelis pagrindinius 

judesius.

^sovietų okupuota; jis pabėgOi 
į užsienį sovietinės grėsmės ver- 
ėiainas ir lik dėl okupanto 
žiaurumo ir noro jį nužudyti, 
negrįžta.

Kaip bebūtų, vokiškieji na
ciai už savo “nuopenus” vie
naip ar kitaip atpildą gavo. O 
kaip su sovkomais? Ar 'Katy- 
no, -Červenės, Rainių miške
lio, Proveniškių, Zarasų, Pa
nevėžio ir kitų žudynių vietų 
kaltininkai surasti ir ar jie nu
teisti? čia paminėtame P. Kū
rio straipsnyje to nesimato. 
Dabar visai. neaiški darosi rau
donojo docento P. Kūrio kon
cepcija.

— 196-1 m. lapkričio 20 d.-nu-j 
tarimu VFR vyriausybė norė-j 
jo, pradedant nuo 1965 m. ge-l

■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

1970 Plymouth-Duster
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25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylią.
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buvo ir yra laikoma nemažiau 
12 — 15 milijonų, o jose žuvo 
virš 10 milijonų. Tai tik apy
tikriai skaičiuojant.

Sovdoc. P. Kūris visai nuty
lėjo kiek sadistiškai žmonių 
nužudyta Solovkose, Plesecka- 
ja, Kotlas, Vorkutoje, Siktivar, 
Vaigač, Novaja Zemlia, ties 
upėmis: Janisėjaus, Lenos, Kol 
mos; Novosibirske, Omske, 
Džeskangar _ Kengir akmens 
skaldyklose ir dar kitur. O kur 
Lietuvoje Rainių miškelis, Pro- 
vieniškių darbo stovykla; o kur 
Katynas, Červenė ir t. t.

Jau artėja birželio mėnuo, 
kuris primena kiekvienam do
ram lietuviui 1940 ir 1941 metu 
birželio baisiuosius įvykius. 
1940. VI. 15, pagal 1939." VIII. 
23 ir IX. 28 Maskvoje pasira
šytas Hitlerinės Vokietijos ir 
SSSR slaptus papildomus pro
tokolus, sovietų raudonoji ar
mija okupavo Lietuvą, o 1941. 
VI. 13 prasidėjo masinis Lietu
vos gyventojų trėmimas į bai
siąsias sovietų priverčiamąsias 
stovyklas. Iš rastų dokumentų 
matosi, kad jau .NKVD sky
riaus .viršininkas V. G. Deka
nozovas 1938 metais buvo pa
ruošęs planus iš -Lietuvos išvež
ti beveik trečdalė Lietuvos gy
ventojų. Tą jo planą Politbiu- 
ras patvirtino. Dekanozovui 
įsakius, Lietuvos TSR vidaus 
reikalų liaudies komisaras A. 
Guzevičius 1940. XI. 28 išleido 
visiškai slaptą savo įsakymą 
Nr. 0054 deportuoti į SSSR an- 
tisovietinį elementą.

Kalba sovdocentas Kūris ir 
apie Pirčiupio tragediją. Kad 
tos tradedijos kaltininkai yra

sovietiniai banditai, vadovau- bet visus iš Lietuvos ir
jami Honano Genriko Zimano, 
jis “nežino”. Juk docentas ga
lėtų paimti V. Uždavinio parašy
tą knygutę “Pirčiupio tragedi
ja”, kurią išleido 1958 m. Gos- 
politnaučizda-t LitovskojSSR ir 
pasiskaityti. O ją nuo pradžios 
iki galo perskaičius, visai išryš
kėja kas žudynių kaltininkas, 
tik vokiečių rankomis atlikta. 
Kas tiems banditams vadova
vo, galim sovdocentui pasiūly
ti pasiskaityti “tarybų didvy
rio” Br. Urbanavičiaus knygą 
“Revoliucinis judėjimas Lietu
voje”, tai 631 ir 639 psl. ras pa
rašyta, kad LKP Pietų srities 
pogrindinio komiteto sekreto
rius Genrikas Zimanas. Bet ne, 
sovdocentas tų knygų neskai
tys,nes jam labiau rūpi žmo
nių kraujas:s

— Pasaulio tautos laukė, 
kad, pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, visų šių šiur-
pių nusikaltimų sumanytojai ir 
vykdytojai gaus pelnytą baus
mę — bus priversti atsakyti už 
savo piktadarybes... Niurn
berge nuteistų r keliolikos nusi
kaltėlių inirtisr^neišpirko liku
sių laisvėje nacių kaltės ... Va
karų valstybių atlikta denacifi- 
kacija Vokietijos vakarinėse 
okupacinėse zonose buvo toli 
gražu ne visuotinė ir labai vien 
pusiška. Į kaltinamųjįų suolą 
patekdavo gana smulkūs vei-
kėjai, o ir tie patys būdavo 
baudžiami labai švelniai. Yra 
žinoma, kad iš 199 teisiamųjų, 
kuriuos teisė amerikiečių karo 
teismai vadinamuose Niurnber 
go procesuose, 38’ buvo išteisin
ti, 23 buvo nuteisti mirties baus

SSSR

gūžės9d. laikyti nusikaltimams,! 
padarytiems hitlerinio rėžinio] 
metais, Vokietijos 1871 m. Bau-; 
džiamojo Kodekso (67 str. 1, 
d.) numatytą dvidešimties nu-i 
tų senasties herminą.
Šis VFR vyriausybės nutarimas 

sukėlė didžiulę protestų bangą 
visame pasaulyje. (72 psl.).

pabėgusius nuo sovietinės grės
mės. JAV vyriausybė puikiai 
patyrė kokiais įrodymais TSRS 
aukščiausi teismai vadovaujasi 
ir pasmerkia mirti. Todėl ir 
Impulevičiui sunaikinti sovie
tiniam teismui užtenka, kad 
jis negrįžta į sovietų okupuotą 
Lietuvą. LTSR baudžiamojo 
kodekso 62 str. I d. pasakyta:

— Tėvynės išdavimas, tai 
veikla, kurią tyčia padarė TSRS 
pilietis.., pabėgdamas į užsie
nį arba atsisakydamas grįžti iš 
užsienio į TSRS... baudžia
mas laisvės atėmimu... arba 
mirties bausme su-turto konfis
kavimu.

Štai pavyzdys. 1965 m. lap
kričio 21 d. Rokiškyje LTSR 
aukščiausias teismas, Albino 
Liko pirmininkaujamas, kalti
nant prokurorui, Illjo rango 
juristui Viktorui Galinaičiui, 
pagal LTSR baudž. kod. 62 str.

Juk tai melas — vien SSSR 
didžiulį protestą pareiškė, žy
dai, labiausiai nuo nacių nu
kentėję, beveik protesto nekė
lė. Kasžin ar yra pasaulyje ki
tas toks baudžiamojo kodekso 
strąipsnis, kaip sovietiniame, 
kurio 49 str. III d. pasakyta: 
“Klausima dėl senasties taiky
mo asmeniui, padariusiam nu
sikaltimą, už kurį pagal įstaty
mą gali būti skiriama mirties 
bausmė, sprendžia teismas”, 
šis kodeksas veikia nuo 1961. 
IX. 1. ir 7 str. pasakyta, kad 
”... Veiklos nusikalstamumą 
ir baudžiamumą nustato įstaty
mas, galiojus šios veiklos pa
darymo rųetu... o LTSR au
kščiausio teismo pirm. A. Li
kas, per kelis mėnesius Gorky
je' pasidaręs sovietiniu teisinin
ku, už “nusikaltimus” pada
rytus 1911. —1945 m., K. Dagiui 
ir P. Strumskiui 1965 m. pritai-

I d:, už tėvynės “išdavimą” Ka
zimierą Dagį ir Petrą Strumskj 
nubaudė mirtimi ir sušaudė.

JAV yyriausybė labai teisin
gai pasielgė Impulevičiaus ne
išduodama. Visų pirma Impu- 
levičius niekad SSSR piliety
bės neprašė ir jis nesąs SSSR 
pilietis >— jam tą pilietybę 
SSSR okupantas primetė; an
tra — jis savo tėvynės neišdavė 
ir išduoti negalėjo, nes ji buvo

kė pradėjusio \ eikfi bandž. ko
dekso 1961 m. 62 str. I d.

Kūrio parašyta;

— 1965 m. liepos 28 d. SNO 
Ekonominė ir- Socialinė Tary
ba priėmė rezoliuciją 1071 
(XXXIX), kuria* kvietė visas 
valstybes ir toliau dėti pastan
gas, kad kariniai nusikaltėliai 
ir asmenys, padažę nusikalti
mų žmonijai, būtų surasti, su
imti ir nuteisti. I960 hi. rug- 
piūčio 5 d. priimtoje rezoliu
cijoje Ekonominė ir Socialinė 
Taryba “primygtinai kviečia 
visas valstybes imtis visų būti
nų priemonių, kad būtų užkir
stas kelias senasties terminus 
taikyti kariniams nusikaltė- 
taikyti kariniams nusikalti
mams ir nusikaltimams žmo-

Jeigu tokios rezoliucijos vei
kia, tai ko laukia SSSR teisin
gumo organai, kodėl jie neieš
ko ir nebaudžia Rainių miške
lio, Katyno, Červenės ir kitų 
masinių žudynių kaltininkų ir 
jų nebaudžia? Jiems gi senas
ties nėra, o jie ir kariniai ir 
žmonijos nusikaltėliai.

Mat raudonasis docentas P. 
Kūris teisingumo koncepciją 
mato tik raudonųjų buržuazi
nių plėšikų akimis — vienpu
siškai. Jis, mat, vadovaujasi 
lenkišku posakiu: “Co možna 
vvojewodzie, to ne tobie smro- 
dzie” (kas galima vaivadai, tai 
ne tau, smirdaliau).

Jonas Mažiukas
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me ir 138 — laisvės atėmimu... 
(ten pat).

Kaip sovdocentas džiaugtųsi, 
jei visi tie 199 asmenys būtų 
nužudyti, kaip rusai virš mili
jono vokiečių belaisvių ir civi
liu nukankino. Jis ir verkšlena:

— Deja, jei VDR teismai 
įvykdė savo pareigą tautoms ir 
nubaudė per pokario metus 
12.850 buvusių nacių, tai Vaka
rų Vokietijoje per 1945 - 1968 
m. buvo nuteista tik 6500 nusi
kaltėlių (ten pat).

Kokiomis bausmėmis tuos 
12.850 nacių Rytų Vokietijos 
teismai nubaudė — nepaminė
ta, tačiau sovietinį tardymą ir 
teismus pažįstantiems, galima 
prielaida, jog retas gyvas liko. 
Sovietams nesvarbu, kad nacis 
būtų ką nusikalstamo padaręs, 
jiems svarbu, kad įrodyta, jog 
jis buvo nacis, tad ir kulka į 
pakaušį.

— štai TSRS vyriausybė 
1962 jm. birželio 18 d. notoje 
JAV vvriausvbei buvo reika
laujama išduoti karinį nusikal
tėlį A. Impulevičių, kurio nusi
kaltimai buvo įrodyti teisme 
(LTSR Aukščiausiojo Teismo 
Kolegijos 1962 m. spalio 20 
d. nuosprendžiu už akių buvo 
nuteistas). Tačiau JAV šio rei
kalavimo nepatenkino (71 psl.)

TSRS vyriausybė reikalavo 
ne vien Impulevičių sušaudyti,

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Anglijos parlamento rinkimai.
Beveik nebėra jokios abejonės, kad Anglijos parla

mento rinkimąį Į v^ks jkitą mėnesi. Numatomair diena: 
būtent, birželio 18 dl jau sekmadieni buvo laukiama, kad 
premjeras Harold Wislon paskelbs parlamento rinki
mus. Nelaukdami net to paskelbimo, konservatoriai pra
dėjo rinkiminę kampaniją.

Parlamento kadencija nėra pasibaigusi. 0 tai reiškia, 
jog pagal nustatytą tvarką laikas rinkimams nėra pri
brendęs. Klausimas tad kyla, kodėl pasiryžta rinkimus 
pravesti ?

Dalykas tokis, kad Anglijos premjero rankos, kaip 
sakoma, nėra surištos. Nėra tokios taisyklės, kuri reika
lautų, kad rinkimai būtų skelbiami tik tada, kai vyriau
sybei išreiškiamas nepasitikėjimas, arba kai parlamento 
terminas baigiasi. Premjerui suteikiama teisė paskelbti 
naujus rinkimus ir nustatyti tiems rinkimams laiką. Ta 
teise pasinaudodamas, premjeras ir pasirenka toki laiką, 
kuris, jo manymu, gali būti labai palankus jo vadovau
jamai partijai.

Kaip žinia, dabartinis Anglijos premjeras yra Harold 
Wilson, Darbo partijos vadas. Jis jau dviem atvejais par
lamento rinkimus laimėjo ir stovi valdžios priešakyje. 
Tai savo rūšies rekordas: jokis kitas Anglijos premjeras 
ne vadovavo savo partijai trijų parlamento rinkimų me
tais. Tiesa, ir praeityje buvo atsitikimų, kad ta ar kita 
politinė partija laimėdavo paeiliui trejus parlamento rin
kimus. Bet niekad nepasitaikė, kad tai laimėjusiai par
tijai būtų vadovavęs tas pats asmuo. Vadinasi, vadai vis 
pasikeisdavo.

ŠĮ kartą trečiai iš eilės parlamento rinkiminei kam
panijai vadovaus Harold Wilson, kuris, jei Darbo partija 
laimės, ir vėl sudalys valdžią bei eis premjero pareigas. 
O kaip atrodo, darbiečių šansai laimėti rinkimus yra ga
na dideli.

Prieš metus, laiko darbiečių Įtaka buvo pusėtinai 
pašlijusi. Papildomuose parlamento rinkimuose (rinki
muose mirusiųjų atstovų vietoms užpildyti) pradėjo vis 
labiau laimėti konservą toriai. Net vadinamuose darbie
čių tvirtovėse jų balsai labai sumažėjo. Ėmė reikštis ga
na nepalankios nuotaikos darbiečių atveju. Galop viešo
sios opinijos Įstaigos apklausos rodė, jog vadinamieji “to
riai” (Konservatorių partija) pirmauja. Vienu laiku tas 
pirmavimas siekė net dvidešimt penkis nuošimčius. Tai 
reiškia, jog iš kiekvieno šimto apklaustųjų konsevato-

nelių namų klausimu rašo:
Paskutiniu laiku Argentinos 

lietuvių kolonijoje daug dėme
sio kreipiama senelių namams. 
Tai yra sveikintinas reiškinys ir 
pagarba mecenatams — aukoto
jams. Senelių židinyje su dide
liu pasišventimu dirba komite
to pirmininkas Vincas Grigai
tis, knygvedis Leonas Ryšelis ir 
kiti pasišventę eiliniai talkinin
kai ir talkininkės. Bet spren
džiamojo balso tarimas ir iždas 
yra vienos šeimos rankose, kas 
jokioje kultūringoje tautoje-nė- 
ra praktikuojama. Taip “susi
tvarkius” vargu ar tas darbas 
ras pritarimą plačiuose visuome
nės sluogsniuose, kas tokiam už
mojui būtinas.

Toliau talpinamas išsamus re
portažas, kas lietuvių senelių ži
dinio reikalais jau padaryta ir 
kas daroma:

Klebonas buvo užrašęs vyskupui
Prieš kelis metus Julės Sku- 

rauskaitės iniciatyva, birutie- 
tėms padedant buvo nupirktas 
gražus žemės sklypas 17 metrų 
pločio per 65 ilgio su senu, bet 
dar naudoti galimu namu už 
510,000 m/n gatvėje Quintana 
1254, Adrogue mieste. Pirkė
joms nesusiorentavus, visas šis 
nuosavybės turtas, tuometiniam 
Avellanedos Lietuvių Parapijos 
klebonui, kun. Juozui Margiui, 
MIC tarpininkaujant, buvo užra-
sytas Buenos Aires provincijos 
vyskupijos vardu. Bet lietuvių 
kolonijai neparodžius reikiamo 
susidomėjimo šiuo reikalu, vys
kupija nedarė jokių Žygių, kad

riams pritariančių būdavo 25 nuošimčiais daugiau, negu 
pritariančių darbiečiams. j --LT-yV-

Visai suprantama, kodėl tada konservatorių vadai 
primygtinai reikalavo, kad būtų skelbiami parlamento 
rinkimai. Jie tvirtino, -kad darbiečių sudaryta vyriau
sybė nebeturi gyventojų pasitikėjimo ir todėl ji turi pa
sitraukti (tai rodė konservatorių nepaprastą pasitikė
jimą, kad jie rinkimus laimės).

Tačiau politinės nuotaikos labai greit keičiasi. Ypač 
jos greit keičiasi dabartiniais nepastoviais: laikais. Nepa
prastai jos pasikeitė ir Anglijoje. Tik prieš mėnesi .laiko 
Viešosios opinijos įstaigos pravesta apklausa rodė, jog 
konservatoriai dar turi šiokią tokią pirmenybę (turi dau
giau pasekėjų). Bet štai patys vėliausi apklausos rezul
tatai jau nebėra jiems palankūs: jie rėdo, jog darbiečiai 
jau pusėtinai pasistūmėjo pirmyn ir turi septynis nuošim
čius su viršum daugiau pritarėjų negu konservatoriai.

Tos pakitėjusios nuotaikos darbiečių’ naudai,- visai 
galimas daiktas, ir paskatino premjera-Wilsona skelbti 
parlamento rinkimus, — skelbti rinkimus tokiu laiku, 
kada šansai juos laimėti yra gana geri. ■ t ■

išvystyty kokį nors veikimą. 
Sunku buvo sudaryti ir kokj 
nors tam reikalui komitetą, nes 
nuosavybe esant vyskupijos ži
nioje, niek; s nenorėjo imtis ko
kių nors j v pareigoj imu. Rodos, 
buvo paeit lyta seselėms Kazi- 
mieriems, tos taipgi atsisakė. 
Tuomet prieita išvados, kad pa
ti Argentinos lietuvių kolonija 
perimtų tą reikalą. Vyskupija su
tiko perves i nuosavybę bet ku
riai lietuvi u kolonijos instituci
jai, kuri turi juridines teises ir 
galėtų prau ti Lsz namų staty
bą ant tų sklypų.
Nuosavybė jau lietuvių rankose

Tuometi ; i am ALOS Tarybos 
pirmininku.: Jonui čikštui pasi
tarus su Susivienijimu Lietuvių 
Argentinoje ir Argentinos Lie
tuvių Centru, organizacijomis 
kurios turi juridines teises, ne- 
judomas nuosavybes ir visuome
nės pasitikėjimą, pasiūlyta joms 
perimti. Po ilgesnių pasitarimų 
ALOS Taryboje prieita vienodos 
nuomonės, kad Argentinos Lie
tuvių Centras paskolintų savo 
j uridines-teises LSŽ nuosavybei 
perimti iš vyskupijos. Oficialiai 
perėmus LSŽ nuosavybę, A. L. 
Centras tapo tiek moraliai, tiek 
materialiai atsakomingas ne tik 
prieš oficialias Įstaigas,. bet ir 
prieš visuomenę. Visuomenė’ pra
dėjo tuo klausimu domėtis, reik
šti pasitikėjimą. A. L Centro 
garbės nariui Leonui Ryšeliui 
sutvarkius buhalteriją ir paskel
bus Argentinos Lietuvių Balse 
tuo klausimu keletą straipsnių 
studijų, reikalas pajudėjo iš 
mirties- taško.

Dabar vinies^ priklauso nuo 
pačių lietuvių

Buv. ALOS Tarybos pirminin
ko J. čikšto labai vykusiai buvo 
parinktas ir pakviestas, didelį 
pasitikėjimą visuomenėje turin
tis Vincas Grigaitis, kuriam bu
vo patikėtas LSŽ Komisijos pir
mininko pareigos. Tai būtų lyg 
ir vykdomojo organo pirminin
ko pareigos. V. Grigaitis su di
deliu pašiaukavimu ir ryžtu tas 
pareigas vykdė ir dar tebevyk
do. Kaimynams ir tiems žmo
nėms,kurie supranta LSŽ svar
bą, padedant, pataisytas sena
sis namas, paruošti bent keli nau
jai statybai vesti planai, ir ga
liausiai reikalas privestas prie 
kertinio akmens padėjimo nau
jai statybai.

Naujam ALOS Tarybos pir- 
jmninkui Artūrui A Mičiūdui sa
votiškai pradėjus vesti ALOST 
reikalus, kitoj padėtyje atsidū
rė ir LietuviųSenelių židinio rei
kalai. Kertinio akmens pajudė
jimas ir pašventinimas turėjo 
įvykti 30.11.69. Visa kolonija 
rengėsi dalyvauti šiame neeili
niame akte. Kertinio akmens 
padėjimo datą pakeitus- į gruo
džio 14, daug kam pasidarė ne
patogu dėl anksčiau padarytų 
pasižadėjimų dalyvauti kitur.

Matomai dėl tos priežasties, to
kiame svarbiame, visą koloniją 
liečiančiame akte, dalyvavo ne
pilnas šimtas tautiečių.

židinio reikalas yra visos 
kolonijos

Labai teisingai, jo šventinimo 
apeigų atlikimo, kalbėjo kun. kle
bonas Jz. Petraitis, MIC, kad 
LSŽ reikalas yra visos kolonijos. 
Kad visos kultūringos tautos, to
kius židinius išlaiko, tad ir mum 
lietuviams negalima atsilikti nuo 
kitų. Bet tam uždavniui Įvyk
dyti reikia būti vieningiems.

Čia,' nevienas statė sau klausi
mą, kodėl nedalyvavo nei Argen
tinos lietuvių Susivienijimo nei 
Argentinos Lietuvių Centro at
stovai. Ypatingai Argentinos 
Lietuvių Centras,, kaipo atsako- 
mingas prieš įstaigas ir visuo
menę, turėjo būti atstovaujamas, 
kad žinotų kas darosi po jo iška
ba.

Inž. Jonas Gaidimauskas savo 
žodyje labai aiškiai pabrėžė, kad 
tai, kas Čia šiandien daroma, tu
rės būti remiama plačios visuo
menės, kitaip tas darbas bus 
beprasmis. Tik tuomet bus ga
lima įvykdyti tą didįjį darbą, 
jei mes broliškai veiksime gerai, 
suprasdami vieni kitus ir visi

VIENAIP RAŠO,
Barzduko laiškas Piet

tas Pasaulio Lietuvių Bendrup- 
I menės valdybos pirm. Barzduko 
laiškas, kuriame jis atsikerta į 

I tame laikraštyje tilpusi P. Ba
rausko straipsnį, pavadintą 
“Kuomet mūsų broliai nesusikal
ba lietuviškai”. Barauskas be 
kt. rašė:

“PLB pirmininkui Juozui Ba-. 
čiūnui mirus, naujoji B-nės va
dovybė vienybės idėją supranta 
tik po vienos srovės kepure. Ne
gana to, B-nė bando panaikinti 
Vliką ir Amerikos Lietuvių Ta
rybą, siekdama perimti jų-pa
skirtį. Gražus bendruomenės 
vardas piktai naudoj amas tar
pusaviu veiksnių darbo griovi
mui”.

Barzdukas į tai:
Nustembi tokias mintis skai

tydamas. Tokios mintys yra ne 
Bendruomenės, bet paties p. Ba
rausko. PLB Valdyba 1969 bir
želio 21 dienos posėdy priėmė 
“PLB visuomeninės, veiklos gai
res”, kuriose sakoma:

“Santykiuose su Vliku PLB 
pripažįsta, kad Vlikas, sudary
tas politinių lietuvių srovių ir 
laisvės kovos sąjūdžių pagrin
du, vadovauja politinei lietuvių 
laisvės kovai. PLB susitaria su 
Vliku dėl bendros veiklos linijos, 
darbų derinimo ir abipusės pa
galbos. Organizacinį Vilko tvar
kymąsi PLB laiko j f sudarančių 
grupių ir jo organų (seimo, ta
rybos, valdybos) vidaus reika
lu ir jokiu atveju į tai nesikiša. 
PLB nenumato įsijungti į Vliką 
kaip jį sudaranti grupė”. ,

Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
kt. politinių veiksnių atžvilgiu 
PLB Valdyba minėtose gairėse 
išreiškė tokį nusistatymą: “Iš 
kitos pusės Bendruomenė taip 
pasiekia sutarto bei suderinto 
bendarbiavimo .su kitais politi
niais veiksniais bei specialių pa
skirčių organizacijomis įvairiuo
se kraštuose”.

“PLB visuomeninės veiklos 
gairės” buvo paskelbtos viešai, 
jos taip pat įdėtos “Pasaulio Lie
tuvio” 1969 7/43 numery. Tad 
kuriuo tikslu p. Barauskas klai
dina “Argentinos Lietuvių Balį 
so” skaitytojus?

Reiškiu-pagarbą—
Stasys Barzdukas

PLB Valdybos Pirmininkas 
1969 Liet, švietimo ir 
šeimos m. gruodžio 14 d.

prisidėsime daugiau. ar mažiau 
paremdami šį taip svarbų darbą.

Iš surinktų per -pamatų pa
šventinimo iškilmes aukų sumų 
matyti, kad ūpas ir ryžtas ga
rantuoja, jog Argentinos lietu
viai seneliai savo' židinio susi
lauks. ' ; *

KITAIP DARO
j Amerikos lietuviaiTISį

ALB redakcijos prierašas:
Ne ALB skaitytojų “klaidini

mo”, bet PLB vadovybės lai
kysenos Vliko ir Altos atžvilgiu 
minėtas P. Barausko straipsnis 
buvo parašytas, remiantis Nau
jienų, Sandaros ir kitų JAV lie
tuvių laikraščių bendradarbių 
paskelbtais straipsniais apie 
PLB vadovybės pastangas su
mažinti Vliko ir Altos autorite
tus. Niekam ne paslaptis, kad 
Vliko darbui Vasario 16 minėji
muose surenkamas aukas pasi
šovė pasiimti Bendruomenė.

Naujienos dabartinį PLB pir
mininką pavadino vyriausiu sky- 
mininku — gudragalvaujančiu 
kombinatorium, — kurio skel
biamos teorijos labai skiriasi nuo 
taikiamos išeivijos sugyvenimui 
ir darniam darbui reikalingos 
praktikos. Kol buvo gyvas PLB 
pirm. J. J. Bačiūnas, tokio veiks
imų trynimosi, kenkiančio lietu
vybės gaivinimo ir Lietuvos va
davimo darbui, nebuvo. Kad už
kirsti kelią plintančioms negero
vėms tas P. Barausko straipsnis 
tilpo A. L. Balse.

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSUNTNKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS

ŽINIAS IR GERL--JSIUS 
RAŠTUS.

Šis didelis ventilis bus įtaisytas ato
minėje r elektros jėgainėje. Ventilis 
kontroliuos aukšto spaudimo karsto 

garo vamzdį.

ST. TRINKA

ATSIMINIMAI
1937 metais jis buvo paleistas į pensiją 

ir gyveno Leliūnų valsčiuje, Utenos aps
krity, kur turėjo nusipirkęs 10 ha ūkelį ir 
pats ūkininkavo. 1941 metais prasidėjus 
tarp vokiečių ir bolševikų karui, jį sutikau 
Šiauliuose apsirengusį vokiečių kario uni
forma. Papasakojo, kad repatriavo į Vo
kietiją ir dirba prie Vokiečių Generalinio 
Štabo vertėju. Daugiau su juo nebesusiti
kau ir tolimesnis jo likimas man nėra žino
mas. Čia noriu papasakoti apie vieną 
žmogžudyste ir prie kokių aplinkybių man 
dirbant drauge su Drelmgu, ją pavyko iš
siaiškinti/

MATININKO KRIŠČIŪNO NUŽUDYMAS

1928 - 1929 metais Šiaulių Apskrities 
Žemės Tvarkytojo įstaigos keli matininkai 
buvo pakelti į aukštesnę kategoriją. Ta 
proga tos įstaigos tarnautojai privačiame 
bute suruošė bendra vakariene, laike ku- 
rids buvo išgerta nemažai degtinės. Tarp 
kitų asmenų toje vakarienėje dalyvavo ir 
matininkas Kriščiūnas, kuris buvo nevedęs 
ir gyveno Šiaulių mieste, Vilniaus gatvėje. 
Pasibaigus vakarienei, apie 1 valandą 
nakties, visi išsiskirstė. Kriščiūnas išėjęs 
po vakarienės, nėjo namo, bet vaikščiojo 
šaligatviu netoli savo namų. Bevaikščio
damas pamatė ateinantį jam pažįstamą 
studentą Jakutį, kuris buvo parvažiavęs iš 

Kauno i Šiaulius atostogų. Užkalbino jį ir 
paklausė, ar jis nežino kur būtų galima- 
nueiti pas laisvo elgesio merginas? Jaku
tis jam atsakė: “Eik pas Vaitkienę ir ten jų 
rasi.”

Kriščiūnas Jakutį paprašė, kad nuves
tų pat Vaitkienę, nes jis nežino kur ji gy
vena ir niekuomet pas ją nėra buvęs. Suti
ko.

Čia noriu paaiškinti :vkad minėta Vait
kienė tuo laiku turėjo viešuosius namus 
ir prilaikydavo keletą prostitučių. Pasi- 
saindę vežiką abudu nuvažiavo pas. Vait
kienę. gyvenančią Lauko gatvėje. Jos bu
te rado apie 10 vyrų ir keletą merginų. 
Kriščiūnui, matyti nerūpėjo merginos, bet 
jis, būdamas neblaiviame stovyje, norėjo 
išsiblaškyti.

Užėjęs į Vaitkienė butą, jis išsiėmė iš 
kišenės piniginę, padavė' Vaitkienei, keletą 
litų ir paprašė, kad parneštų alaus. Išgė
ręs kelius stiklus alaus, jis trenkė su lazda 
per palubėje kabėjusią žibalinę lempą, 
kuri nukritusi sudužo. Vaitkienė pradėjo 
jį kolioti ir pareikalavo sumokėti už lempą. 
Kriščiūnas dar kartą išsiėmė iš kišenės pi—1 
niginę ir jai padavė 5 litus. Ji buvo paten
kinta, atnešė kitą žibalinę lempą ir ją pa
statė ant stalo.

Tuo tarpu pas Vaitkienę atvažiavo 
Šiaulių kalėjimo valdininkas Kondratavi
čius ir Šiaulių miesto policijos nuovados 
v-ko padėjėjas Girdžius, kurie su Jakučiu 
ir Kriščiūnu buvo pažįstami. Pamatę, kad 
pas Vaitkienę yra liek daug žmonių, pa

kvietė Jakutį ir Kriščiūną važiuoti pas Su- 
dintienę, kuri žydkapių gatvėje irgi laikė 
viešuosius namus. Išėjęs iš Vaitkienės na
mų Kriščiūnas griežtai atsisakė su jais va- 
žiuti pas Sudintienę, todėl jie paliko jį be
stovinti ant šaligatvio prie Vaitkienės na
mų, o patys nuvažiavo pas Sudintienę. Jie 
buvo paskutiniai, kurie matė Kriščiūną gy
vą, nes anksti rytą už 75 žingsnių nuo Vai
tkienės namų, jis buvo rastas nušautas.

Tą naktį snigo, tai daug kiemsargių at
sikėlę anksti rytą, valė nuo šaligatvių 
sniegą. Viena moteriškė bevalydama snie
gą. pamatė, kad antroje gatvės pusėje, 
prie šifmano malūno sienos, guli koks tai 
žmogus. Priėjusi prie jo ir nušlavusi snie
gą pamatė, kad jis yra negyvas. Pranešė 
policijai. Nugabenusį ligoninę lavoną, nei 
asmens dokumentų nei-piniginės nerasta. 
Vėliau buvo nustatyta, kad tai yra mati
ninko Kriščiūno lavonas. Gydytojas, pa
daręs lavono skrodimą rado, kad jis buvo 
nušautas iš pistoleto 6.35 kalibro, vienu 
šūviu i galvą. Kuiipka, perėjusi iš dešinės 
pusės smilkinio į kairiąją — buvo rasta po 
oda. Kvočiant velionio Kriščiūno bendra
darbius buvo nustatyta, kad jis turėjo pini
ginę, kurioje galėjo būti kelios dešimtys 
litų ir 10 rublių auksinė moneta, kurią jis 
visuomet pinigiiiėję nešiodavo.

Kadangi pas jį po nužudymo piniginės 
ir pinigų nerasta, .tai buvo aišku, kad jis 
buvo nužudytas plėšimo tikslu. Iš karto 
buvo manoma, kad jį galėjo nužudyti per 
neatsargumą kalėjimo v-ko-padėjėjas Kon

dratavičius arba Šiaulių miesto policijos 
v-ko padėjėjas Girdžius. Tačiau patikrinus 
jų pistoletus buvo rasta, kad jie yra pridul
kėję ir, kad iš jų nebuvo šauta. Dar buvo 
Įtartas Vaitkienės brolis, kuris už vagystę 
buvo teismo baustas. Tačiau, padarius pas 
jį kratą, ginklo nerasta ir jo kaltė liko neį
rodyta. Darant kvotą buvo apklausinėja
ma Vaitkienė ir buvusieji tą naktį jos bu
te vyrai ir merginos. Bet kas nužudė Kriš
čiūną, iš jų gauti žinių nepavyko Iš liu- ‘ 
dininkų parodymų paaiškėjo, kad tą naktį 
Vaitkienės bute buvo koks tai senesnio am
žiaus vyras su juoda barzdele ir pliku pa
kaušiu. Jį kas tai pavadinęs krautuvinin
ku. Kadangi tokio krautuvininko Šiauliuo
se nebuvo, tai ir liko neaišku kas jis toks 
buvo.

Apklausinėjant kiemsargius, kurie po 
Kriščiūno nužudymo tą rytą šlavė nuo ša
ligatvių sniegą, viena sena moteriškė liu
dijo, kad tą rytą ji atsikėlusi apie 3— 4 
valandą ir šluodama nuo šaligatvio sniegą, 
mačiusi vieną vyrą einantį iš Lauko gat
vės Vilniaus gatvės link. Jam priėjus Vil
niaus gatvę, jį prisiviję du vyrai ir sušukę 
“Stok”. Pirma einantis vyras sustojęs ir 
tiems vyrams pasakęs “Aš nieko”. Po to ji 
išgirdusi lyg botago .pliaukštelėjimą, pana
šų į šūvį. Kas toliau tarp jų atsitiko, nema
čiusi, nes neatkreipusi į juos dėmesio ir 
šlavusi toliau šaligatvį.

Praslinkus savaitei laiko, atšilus orui, 
ir esant atodrėkiui, pasikvietę porą berniu
kų jų paprašė, kad nušluotų sniegą toje , 

vietoje, kur ta sena moteriškė šluodama 
šaligatvi matė tuos, vyrus besikalbančius ir 
girdėjo lyg šūvi.' Nušlavus sniegą, buvo 
rasta išbarstyta, apie 50 centų smulkiais pi
nigais, viena iššauta pistoleto 6,35 kalibro 
tūtelė ir vienas to pat kalibro neiššautas 
šovinys. Iš to buvo aišku, kad piktdaris 
prieš nužudant Kriščiūną atitraukdamas 
pistoleto spyną, išme tė -vieną neiššautą šo
vinį ant žemės, b su kitu nušovė Kriščiūną. 
Kadangi nebuvo žinoma kas tie du vyrai 
buvo, kurie prisiviję Kriščiūną sušuko 
“Stock” ir jį nužudė, tai priėjome lyg mū
ro sieną ir nebuvo kas toliau daryti.

- Už šios žmogžudystės išaiškinimą Šiau
lių Apskrities Žemės Tvarkytojas buvo pa
skyręs 1000 litų premiją, k as tuo-laiku 
buvo nemaža pinigų suma. Buvo didelis 
paskatinimas tą žmogžudystę išaiškinti ir 
premiją gauti. Kadangi nebuvo kas toliau 
daryti, tai sumaniau, kad reikia pakviesti 
vieną iš gyvenančių pas Vaitkienę merginą, 
ją pavaišinti.' GaF prie degtinės stikliuko 
ji suteiks kokių informacijų, > liečiančių 
Kriščiūno nužudymą. Sugalvotą; plana pa
pasakojau Drelmgui,- kuris su juo sutiko. 
Nuėjau pas Vaitkienę ir vieną merginą, 
kurios vardas buvo Jadzė, pasikviečiau a va 
landą po pietų ateiti į Tilžės restoraną pa
pietauti ir išgerti degtinės. Pažadėjau jai 
už tai atlyginti." Sutiko.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “N a u j i e n a š”
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TRYS MODERNIŠKOS

DR. ANNA BALIONAS LIETUVIAI ARStNITNOJE
m GOi

2858 W 63rd STftFTT
Ofiso talef.: P Re _ p act 8-322S
Ruid. telef.; WAlbrook 5-5076

10. U“ 12 vai. ryto, 
tuo < tki 9 vaL vak. Tree, uždaryta, 
Ligonius pprinna tik susitarus.

Rex. tel. 239-4683

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

Medical Bui Mins J. TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, sKaminuu 374-8012

PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
<ilen4 po pietų 1-3; vak. 7-8 

antradieniais ir penktadieniais 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždaryT^ 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rexid.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7_ 9,
anirad., penktadienį nuo 1—o, treė. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA
W. Sisr STR££T

TeL: GR 6-2400
/ūi. pagal susitarimą: Pirm., ketv.

A r/ antrad., penkt. 10—4, ir 
šeštad. 10—2 vaL

rijoje, j 
5 biliet 
sudaro netoli 1,(XX),000 doler 
Apmokėjus visus V cliisty 01XXI 
mokesčius ir visokius atskaity- 
mus, jam visgi liko vir 
OOO senų pezų.

Jonas Guiga pirma vertėsi fo
tografijomis, pirmiausia mo
kyklose, vėliau San Clemente del 
Tuyu buvo įsitaisęs neblogą stu
diją ir fotografuodavo paplūdy- 
miuose. Ten pat turi nusipirkęs 
didelį namą vilą vasarojimui Pa
skutiniu laiku dirba kaip impor
tuotojas fotografiškų aparatų. 
Jo firma vadinasi KOBEK. Bu
enos Aires- miesto centre turi 
raštinę, iš kur po visą Argenti-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZtSTAS  

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

ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.
2850 We*t 63rd St., Chicago, HL 60629 

T»l«f.: P Respect 6 5084

- ■

Netoli San Diego, Kalifornijoje yra kilnojamą namp aikštė, tačiau pačię "trailerip" nesimato. Jie sustatyti už 
labai stipriai atrodančio medinio fronto.

ną parduodama minėtoji medžią-

(PUTR AMENT AS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 10833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

'I
O®

Rex. GI 8-0873

. DR. W. M. E1SIN ■ EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir ft—8 vai 
Treė. ir šeštad. uždaryta

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8,

DR. ED. MARKŪNAS
LfETUVIS^ OPTOMETRISTAS š

4018 N. Lincoln Avenue <

Chicago, III. 60618 Tel 5254)952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 v^L 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS f
OPTOMETRISTAS

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

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

DR; LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st SL 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmiock 4-2123

■ Rezid. telef.: Gibson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4^123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI Š-oMm

MOVING 
Apdraustas perkraustymaa 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tel: FRontiar 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraud* 
žema kaina 

R. Š E RĖN AS 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Kaip Chicagoje

Inž. Juozas Gintyla gruodžio 
8, 69, apie 3 vai. nuvyko parvež
ti savo žmoną ir dukterį, kurios 
buvo dukters Monikos mokslo 

, draugės . 15 metų pokylyje, tam 
pačiame Don Torcuato, kuriame 

, ir Gintylai gyvena. Jiems sugrį
žus Į savo vilą Santa Fe ir kam
pas Monteagudo, dar nespėjus 
Įvažiuoti Į garažą Rambler Cross 
Country, kuri tik prieš kelis mė
nesius Gintylai nusipirko, iš po 
medžių iššoko vyriškis su gink
lu rankoje, pridėdamas j Į prie 
inž. Jz. Gintylos galvos pareika
lavo atiduoti pinigus. Kiti du 
jaunuoliai griebė už gerklės žmo
ną ir dukterį taipgi revolverius 

1 pridėdami prie smilkinių. Lai- 
■ mei, sūnus Bernardas 11 m. amž. 

miegojo kambaryje.

niai, A. Chmieliauskai, Raškevi- 
čiai, Laurinavkiai, Burokai, šeš
tokai, St Šulniai, K. žaruoliai, 
A. Bundiniai, J. Kavaliauskai, V. 
Griškevičienė, O. Januškevičie
nė, Stepšiai ir visa eilė kitų sos
tinės lietuvių.

I. G. GirveljTė- Music ten turi 
puošniausią moterų grožio salo
ną. Daug lietuvių susitinka plia
že Bristol.

Ne visi aplenkia ruletę. Puoš
nus tarptautinių kongresų kuror
tas mums ne svetimas.

šia proga pastebėtina, kad 
Mar del Platos Confiteria dėl Ae- 
ropuerto savininkas yra lietuvis 
Alejo Alejandro Apšega, puikiai 
kalbantis ir rašantis lietuviškai.

d&t- ALB

ŠKOTIŠKAI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmiock 4^2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. I
r CHICAGO, HL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS

E K S K U R S I J O S

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8
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Užpultiems griežtai ir pakar
totinai pareiškus, kad pinigų na
mie nelaiko, vienas užpuolikų pa
sakė paimkim dukterį ir pini
gus tegul atneša. Bet vyresnio 
amžiaus banditas liepė visiem 
'eiti'i namą ir patikrinti ar tie
są sako užpultieji. Įsitikinę, kad 
tikrai taip yra, surinko laikro- 

. džius, papuošalus ir pareikalavę 
nuo automobilio raktą išvyko, 
reikalaudami, kad iki 16 vai- ne- 
praneštų policijai. Už sąlygų iš
pildymą žadėjo automobili pa
likti netoli namų.
. Užpuolikai stalčiuje radę mau- 
zerĮ, kurį turėjo namuose, pa
siėmė,- nežiūrint, kad buvo Įs
pėtą .kad ginklo numeris yra ži
nomas policijai. Visa rietos poli
cija buvo sukelta ant kojų.

Automobilis buvo rastas už 5 
dienų pamestas. Pavogti Įran
kiai ir kai . kurios smulkmenos. 
Padaryta nuostolių apie 250,000. 
Po savaitės plėšikai buvo pagauti 
Tigrės apylinkėje. Kaip pasiro
dė, jie yra padarę daugybę plė
šimų. .

Lietuviai “užkariauja” 
Mas del Plata

Buvo laikai, kuomet mažai kas 
iš mūsų Argentinos lietuvių ži
nojo kelią Į puošnųjį Mar del 
Platos paplūdimį. O dabar lie
tuviu namu ir horizontaliniu de
partamentų savininkų skaičius 
nuolatos didėja. Savo nuosavy
bes Mar del Plato j e turi inž.- J. 
Čekauskas su šeima, M. V. Ga- 
lickienė, A. Stalioraitytė-And- 

riuškienė ir J. L. Stankevičiai, 
F. Koreikiai, K Kliaugai, St. 
Džiugiai, J. žiboliai, Jn. Petro

Viena Londono laidojimų Įs
taiga naujiems klientams gauti 
pi-adėjo pagyvintą savireklamą. 
Viešamė susirinkime graborius 
išgarsinęs 'savo Įstaigos pato
gumus kalbą žodžiais: “Norėda
mas garinamuosius klientus Įti
kinti, kaip teisingai kalbu, siūlau 
prie liudininkų tą iš tamstų, ku
ris pirmasis mirs, iškilmingai 
palaidoti visiškai nemokamai.

GENIJUS
Montevideo.- miesto kalėjimo 

viršininkas gavo iš teisingumo 
ministerio raštą, kad paleistą į 
laisvę, kaip “pasitaisiusį”, doku
mentu falsifikatoriu.

Nusikaltėli paleidus ir jam 
nebegaunanai pasišalinus paaiš
kėjo, kad teisingumo ministerio 
raštą tas pats falsifikatorius bu
vo sufalsifikavęs.

Knygos—geriausia dovana
GROŽIHĖ LITERATŪRA

Lietuvių autoriai
P. Abelkis — ATLAIDŲ PAVĖ

SY. Istorinis romanas. 468 psl. $4.00 
P. Abelkis — ŽEMAIČIŲ KEIKS-

TAS. Istorinis romanas. 421 
psl. _ ______ ____________ _ $3^0

J. Baltrušaitis — ŽEMES PA
KOPOS. Lyrika. 158 psL _ $1.50 

Butkų Juzė — RASTAI. 153 psl. $1.50 
Vysk. Baranauskas (angliškai)

THE FOREST OF ANYKŠ
ČIAI 41 psl. ____________$2.00

Adomas J asas. BŪK PALAMIN
TAS. 115 psl............... ......... .  $3.00

J. Jasminas. MOTERIS NUO KU
RIOS PABĖGAU. 36 psl....... $1.00

J. Jasmin. KISS IN THE DARK.
Short stories. 150 psl_______

Vincas Krėvė - Mickevičius. —
MŪSŲ GARSIOJO RAŠYTOJO 
70 m. sukakčiai paminėti kny
ga. Knygoje įdėta rašytojo bio
grafija, jo darbų vertinimas ir • 
qu jo paties kūriniai: Pašauki
mo valanda ir Pagunda.. 188 
psl. ______________ ___ _

K. Kriaučiūnas — SIAURUOJU
TAKELIU. 180 psl. _______

A Kairys — LAISVAS MEDIS.
120 psl. ___......______

A. Kairys — DIAGNOZE. 150
psL ________________ __ _

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

Vladas Mingėla — KUNIGAS
ANTANAS MILUKAS. 383 psL $7.00 

H. Nagys — LAPKRIČIO NAK
TYS. 112 psl.__ __________  $2.00

P. Orentaitė
APIE SALOMĖJĄ NĖRL 234
psl._____ -____ _ ________ $3.00

N. Rastenis — TRIJŲ ROŽIŲ
ŠVENTĖ. 148 psl. _____ ___  $3.00

Antanas Rūkas — BOKŠTAI,
MEILĖ IR BUITIS. 112 psl.... $1.50 

Ąntanas Rūkas — VIENIŠO
ŽMOGAUS GYVENIMAS. 206 
psl. ____________________

ščesnulevičius — IJEiuVOS GI
RIŲ MILŽINAI. 115 psl......... ,

Petras Šagalas — PLAUK MA
NO LAIVELE 112 psl. ___

Petras Saga tas ~~ ŠAUT Y-
DŽIO SPLNDULIUOSE. 93 psl. 

Juozas švaistas
148 psL ___

Atsilankykite arba siųskite money or
derį pridėję 25 centus siuntimo iš

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

CHICAGO/ ILL. 6G608

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

ABt-CONOmONED KOPLYČIOS

REpnbSc 7-860® REpnbBc 7-S601

atsiminimai

ELDORADO

MANDAGUMAS KENKIA 
SVEIKATAI

Pilname autobuse prie sėdin
čio bakūro stovi senutė'ir bakū- 
rui pamoksią sako:

— Aš, vaikeli; sergu reuma
tu, turiu žemą kraujo spaudimą, 
be to man dreba kojos. Kai bu
vau tavo amžiuje, aš pati senes
niems žmorėms visuomet užleis- 
davai vieta...

$1.00

$2.00

$1.00

$2.00

$3.00

$0.50

$2.00

$2.00

$1.80

Susirinkimu ir parengimu

— Žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, gegu
žio 20 d. 7:30 vai. vak. Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai kvie- 
kiami atsilankyti, nes, yra daug rei
kalų aptarti ir išgirsite kitus prane
šimus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, gegužio 20 dieną, Almera Si
mons svet, 1640 N. Drake Ave., pir
mame aukšte, 103 kambaryje Pradžia j 
1:00 vai. po pietų. Nariai ir narės 
prašomi skaitlingai dalyvauti, nes bus

TA , ' ,. , . , | paskutinis susirinkimas prieš 3 mė-
— Dabai pati matai, senuke, j nesių atostogas. Turėsime pasitarti 

prie ko tai privedė! -u- atsakė apie pikniko rengimą. Po susirinki- 
ąpdirrHą h* ' iirac mo seimyniskos vaišės.^eaiDbiS uras. Mankus, rast.

Ir paukščiai grįžta ir alyvos žydi, 
Tavęs nėra.
Tik neviltis, tik ilgesys, tik skausmas lydi, 
Tavęs nėra (A. Nakaitė)

Mylinėm vyrui ir tėveliui

I

I 
Į

ri jiki, t i t r i

SKAITYK IR. KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS“

BONIFACUI BARŠKĖČIUI I 

amžinybė: staigiai iškeliavus, norime padėkoti visiems mus užjautu- g 
Šiems ir žadėjusiems mums sunkioje valandoje.

Dėko ne visiems už maldas, gėles, šv. Mišių aukas, užuojautas g 
ir aukoja ew Lietuvių Fondui.

Dėko Kernavės Tunto sesėms, guodusioms ir raminusioms I 
skausmo ^slėgtas Ofeliją ir Daivą.

Dėko ne Marijos Nekalto Prasidėjimo mokyklos seselėms ir mo- | 
kytoioms u mokiniais, atsilankiusiems koplyčioje ir organizuotai da- g 
lyvavusier s pamaldose .

Musu nuoširdi padėka kunigui J. Yerkes ir kun. Zakarauskui už j 
maldas ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėko me karsto nešėjams ir Lietuvių Tautinių kapinių prižiū- g 
rėtojui. k ežiant net po kapinių uždarymo valandų aplankyti mylimo | 
vyro ir t< eiio gėlėmis apklotą kapą. ‘

Nuoš ii padėka J. Evans už rūpesti laidotuvių metu. f
Nu -dusi Eugenija Barškė t ienė ir vaikai: Ofelija, Daiva ir Aldis į

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy 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

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu

4-

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR N AKT]

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

4348 So. CALIF0RNL4 AVE. Phone: LAfayette 3-3572

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

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 AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES naujienose



trinis t ra ūki nelis jau įvedęs pa
pigini:) sekmadienio kainą: už 
$2.75 dūda bilietą į Tremont ir 
atgal, bet turi tą pačią dieną 
grizli. Jei užtruktum ir grįžtum 
kitą dieną, reikia primokėti, 
lyg lai geležinkeliui koki skir
tumą sudaro. Irgi protas!

Senieji cikagieciai su nostal
gija prisimena laikus, kada 
"’Sandūnai” tebesitęsė nuo East 
Gary iki pat Beverly Shores, 
šiandien visas geriausias buvu
sių Sandūny kelių mylių tar
pas nuo pat Ogden dunes iki 
T remonto niekuo nebesiskiria 
nuo Gary, tik tiek, kad liejyklų 
kaminai ne tokie dideli, nors

keside vilos. Mažiausiai 10 my
lių tarpas su vientisiniu plačiu 
paplūdimiu, aukštais kopk ai 
hiais, pasakiškais miškeliais, 
užlajomis, daubomis ir šlaitais, 
kar vešliai augdavo — žydėda
vo retai kur kitur randama aug 
meni j a ir bėgiodavo, šliaužio- 
davo bei skraidydavo įvairiau
sia gyvūnija. šiandien jau 
“nebepažintam tos vietos”, 
kadangi ir kalneliai nulyginti, 
ir slėniai užlyginti, užlajos už
piltos. Tik po pusę mylios ilgu
mo pastatų ir ant jų stogų šim
tų kaminėlių eilės.

Liko laisvas tik Trenionto 
Valstybinis Kopų parkas (Tre
mont Dunes State Park), ap-

Moderni skulptūra New Yorko Owens-Corning gateri j c i e sudomino 
keturi y metu mergaitę. Skulptūra padaryta iš vielos, stiklo pluošto 

ir plasmasinės košes.

CONDUIT CORP.
16100 So. LATHROP

HARVEY, ILL.

Excellent working conditions 
& salary. 

Pleasant co-workers.
5 day wk*. Good transportation. 

Call 248-1303

GENERAL OFFL

Typing essential. Small modem of
fice. Vic. Howard & McCormick in 
Skokie, near transportation. Paid' 
hospitalization, vacation and other 

benefits.
674-2345 or 7614600

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJLMAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KRE2PKITĖS )

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-77-

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kėdzie Ave. — PRc

jų kasmet daugėja. Matyti, 
vyksta dideli Sandūnų prie
plaukos statybos darbai, nes 
paežerėje kyšo iki tol nematyti 
milžiniški konstrukcijų “raki- 
bolai”, o protarpiais traukinė
liu pravažiuojant, net ežero

DABAR SUTEIKS

Dirbtiniams Dantims
DAUGIAU JĖGOS KRAMTYMUI.

Truputis pabarstytų FASTEETH mil
telių: 1. Padeda stipriau laikyti dirb
tinius dantis savo vietoje; 2. Laiko 
juos daug patogiau; 3. Leidžia jums 
natūraliai kramtyti. Gerai tinkančios 
plokštelės yra būtinos sveikatai. Lan
kykite reguliariai savo dantų gydyto
ją. Įsigykite FASTEETH bet kurioje 
vaistinėje.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi- 

/ \hų, gyvybės, svei-
f katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

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

T i R R 'A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTI "NAUJIENAS"

V

leistas, purvinas, takai vėjo iš
verstais medžiais užversti. Kol 
kas išilgai parką tik du takai — 
9 ir 10 praeinami. Antrasis ta
kas tai vienas liūnynas, ir kas 
juo perbrido praeitą sekmadie
nį, nebenorės juo eiti visą va
sarą, ypač kai iškils uodų spie
čiai.

Tremonto parkas pasižymi 
trimis savybėmis: drėgme, iš
ilgai visą parką per vidurį nu
sitęsia plati, prižėlusi bala); 
uodais, ir nudžiūvusiais me
džiais. Kas ten atsitiko, nie
kas nepaaiškina, bet parko gi
lumoje plačiausias plotas tai 
vien nuogų, išdžiūvusių tebe
stovinčių medžių stuobrių ka
pinynas. .. Tik paežerės pusė
je visu parko šiauriniu šonu tę
siasi medžiais apaugusių aukš
tokų kopkalnių grandis, bet ji 
visiškai “nekultyvuota” ir jo
kių -takų į tuos kalnius nei per 
juos nėra.

Beverly Shores arba kaip da
bar juos lietuviškai reikėtų va
dinti — Lituanikoje gyvenimas 
jau prasidėjęs. Tas gyvenimas 
bent kol kas sukasi tik apie 
Mildažio vasarine, prie kurios 
jau tuzinas automobilių susta
tyta

Ežere vanduo dar per šaltas, 
tad niekas dar nesimaudė, bet 
paplūdimyje būreliai “saulės 
garbintojų” jau ant smėlio 
klaksojo. Mildažio uošviai p. 
čėsnos jau svečius bepriiminė- 
ją, net vieną namelį vasarai

jau išnuomavę. Bet, nebeit- na išvažiuoja Lh von savo ar
gam. sako, šiemet visą tą Be- timuosius gimim s atlankyti, 
verly Shores galą prie vaistyki-j Mes khibiečiai linkime jai sma
ilio parko išpirks ir dar metus gios kelionės ir .sugrįžus vėl
leis bizniu verstis, o po poros 
metą, (čia bus jau valstybinis 
parkas, kur savininkai galės 
dar kelioliką metu pagyventi, 
bet jau jokio biznio nebeleis 

i varyti. Lietuviai spiečiasi ap-~ 
link Lituanikos parką, kuria
me šią vasarą jau lau
kiama pastatant paminklą.

J. Pr

bendradarbiauti su mumis. Be 
to, reikia tikcti>. kad Julija 
grįždama iš JjicUivos parveš 
lauktuvių ir tikV.ų žinių, ku
riomis galėsime pasidalinti.

A. Jūsas

STENO CLERK
To work in Superintendente office. 
Must be able to take shorthand and 

type. Contact 
N. L. MINNIX, VI 7-6860 

ILLINOIS NORTHERN RAILWAY 
2610 So. WSTERN 

An equal opportunity employer

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

TEL. 925-6015

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

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

IBALZEKO MUZIEJUS 
TELEVIZIJOJE

Praėjusį ketvirtadienį per 
TV 11 kanalą televizijos komen

tatorius Robert Crome skyrė vi- 
isą pusvalandį pokalbiui su St. 
Balzeku, Jr. Crome domėjosi 
lietuvių veikla Chicagoje ir kaip 
Balzekas įkūrė Lietuvių Kultū
ros muziejų. St. Balzekas pa
aiškino ,kad muziejus kūrėsi lė
tai ir tiktai 1966 metais pradėjo 
veikti, padedant Dr. Račkui ir 
kitiems. Patys Balzekai keliau
dami Europoje ir Artimuose Ry
tuose sudarė nemažas kolekci
jas įvairių antikinių daiktų, pvz 
senų ginklų, gintaro, papuošalų 
ir t. ft. Bu to, yra knygynas, 
vyksta meno ir kitokios parodos 
bei paskaitos.

Buvo rodomas muziejaus vi
dus, Valeškos studijos vitražai, 
eksponatai ir knygyno skyrius. 
Užklaustas Balzekas atsakė, kad 
muziejų lanko pusė lietuvių, pu
sė kitataučiu. Toliau esą anie 
125,000 lietuvių Chicagoje. Lie
tuviai šiame mieste turi du dien
raščius ir leidžia daug ..įvairių 
leidinių — žurnalų, knygų ir 1.1. 
Turi operą, radijo ir televizijos 
valandėles. Veikia kelios litu
anistinės mokyklos.

Norint matvti miestą
iš 100 aukštu pastato

" zChicagoje ir be adreso ran
damas iš visų pusių matomas 
1,030 pėdų 100 aukštų John 
Hancock namas Michigan Ave. 
šiaurinėj pusėj. Ten už nusta
tytą mokestį elevatoriais per 
39 sekundes publika užveža- 
ina Į 94 aukštą, kur yra aplink 
visą namą pastatyta apsidairy
mo platforma ir galima pasigė
rėti arba pasibaisėti — priklau 
so nuo nervų ir nuotaikos — 
Įspūdingomis panoramomis 
apačioje ir toliuose.

Apačioje automobiliai bėgi
nėja eilėmis lyg skruzdėlės, 
žmonės dar mažesni, nežymu 
ar jie bendrai juda. Iki šiol bu
vęs pasididžiavimas Prudential 
Building dabar atrodo lyg nyk
štukas, vien naujasis First Na
tional bankas dar sudaro dido
ko pastato Įspūdį. Paežerėmis 
skaisčią dieną galima aiškiai 
matyti VVaukeganą ir Kenoshą 
su Racine šiaurėje ir Michigan 
City su sandūnų kalneliais pie
tuose, o toliau — visą šiaurės 
rytų pusę užima švelniame rū
ke skęstanti žalsvai - melsva,

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

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
I

- 6%
Passbooks

5’/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

511%
$1,000 minimum

1 year certificate

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

........... .....................

Balzekas p. Crome priminė, 
kad Lietuva bolševikų neteisė
tai okupuota ir pavergta. Lie
tuviai bendrom jėgom su lat
viais, estais ir ukrainiečiais ko
voja dėl nepriklausomybės.

Balzcko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 1012 Archer Avenue, 
dabar vyksta Maria Aukštesnio
sios mokyklos .mokinių meno 
darbų paroda. Tai jau bene tre
čia tos mokvklos mergaičių me
niškų darbų paroda Balzcko 
muziejaus patalpose, antrame 
aukšte.

Muziejus atdaras septynias 
dienas savaitėje nuo 1 iki 4:30 
val.popiet. Kor.

2735 WEST 71st STREET

Southsiders call 582-3078

Assist Personnel Manager as 
secretary.

Cicero Ave location.
Call VIVIEN OHLER

PERSONNEL SECRETARY 
Typing^and shorthand required.

> his

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

FOOD PROCESS
Learn, a trade at our new Elk Grove 

location.
GOOD PAY 

STEADY WORK 
COMPANY BENEFITS 

CHANCfc TO ADVANCE
♦ FORKLIFT OPERATORS 

FOOD PROCESSORS

Call BOB at 
593-5700

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ beis- 
monto butas su baldais vienam asme

niui. Tel. PR 8-0228.

PALOS PARK — ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdu su vand. ir kanaliz. Kaina nuo, 

$7,500. /Nauja apylinkė, brangūs namai.

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai.
. 34 9-0600

GENERAL OFFICE
Light typing, filing, miscellaneous 
office duties, interesting work, small 
informal office. Life, hospital, ma
jor medical insurance. Near West 
side location. Salary commensurate 

with ability.
Phone Mrs. DOBIĄS. 261-1901.

HOME INSURANCE
Call- Frank Zapolis 
3208y2 W. 95th St 

GA 4-8654
State Farm hre and Casualty Company

PRIEŽASTIS PIRKTI
ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

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

ras. Platus sklypas, garažas. $22,000.
BLOKAS NUO PARKO ramioj gat

vėj šviesus 11 metą, 5% kamb., 3 
mieg. mūras. Garažas. $26.500.

TVARKINGAS APARTMENTINIS 
mūras, arti Jaunimo Centro^ apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$45,000. ■

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

APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ. 4 butų, 
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu-

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, iLU TEL. VI 7-9327

quette Parke. $43.300.
PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva

rus 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas mu. garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. $21.800.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauia 
sazo šilima^ garažas, prie Maria HS. 

užimkite. $19,400. ' > -
, ■

DAŽAU NAMUS

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

RUDIS Tel. CL 4-1050

sw žydriai violetiniai - žalia! 
ežero spalva susiliejanti van
denų ir dausų platybė.

Kelionė apačion trunka il
giau i— 43 sekundes.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

I ? Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

...... ' .......................................... . ....
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

u - ----------—---------------------------- - ——' - X . . _ ____ ___

Marquette Park
VAŽIUOJA LIETUVON

Mums gerai žinoma Mar- 
quetfeparkieto Mrs. Julija Sa- 
čauskas, kuri yra Joniškiečių 
Labdarybės ir Kultūros Klubo 
pirmininkė. Našlių ir Našliu- 
kių draugiška klubo vicepirmi
ninkė, Brighton Parko Lietu
vių Moterų Klubo vicepirminin
kė bei kitose organizacijose 
daug pasidarbuoja, šiomis die
nomis, būtent, gegužes 28 die-

Ifgakojė Marcia Delano tun atsakin
gas pareigas. Ji išbando naujo kelei
vinio Lockheed -1011 lėktuvo kilimus. 
Moterų batu smailūs kulnai padaro 
kilimams daug žalos. Smailiy kulniu
ku spaudimas į kilimą esąs 800 svaru 
vienam kvadratiniam coliui, kada 
dramblio kojos spaudimas sudaro tik 
100 svaru spaudimą i viena kv. colį, 
nors dramblys sveria septynias tonas,

Panteros perka ginklus
Kas ginklą kelia, nuo ginklo, 

krinta, yra senas posakis. Ko 
siekia juodųjų jaunuolių apie 
800, daugiausia 1000 narių tu
rinti fanatiška rasistinė organi
zacija, kuri nuo pat Įsisteigi- 
mo dienos parodė didelę aistrą 
ginkluotis.' ‘ -į

Valstybės prokuroro ir mies
to policija vėl padariusi kratą 
vieno panterų nario William 
Griffin, 28, bute, 7439 Ellis Ave. 
rado du revolverius, dujokau
kę ir daugybę amunicijos.. Kra 
ta padaryta po 6 mėnesų truku
sio sekimo ir tyrimo praneši
mų, jog panteros perka “aliar
muojančius kiekius” ” — šim
tus šautuvų, revolverių ir ka
rabinų su teleskopiniais žiūro
nais bei tūkstančius šovinių. 
Valst. prokuroras Hanrahan 
sako, kad nuo pernai birželio 
iki gruodžio panteros pirko 
ginklų už §6,133.84 vien Chica- 
gos priemiesčio McHenry aps- 
krih’j, o nuo spalio 8 iki gruo
džio 17 d. dar pirko už §2, 337.16 
irWisconsine pirko dar 67 re
volverius, šautuvus ir karabi
nus.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2M4 WEST «9tft STREET 
TsU REpuMIc 7-mi

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.-— Anfon Shimkus, gyvenęs*

55*44 N Luna Ave^ mirė prieš 
metus. Jis vadinosi Antoh, o_, . £., v \ BIZNIERIAI, KURIE GARSINASIne kaip netiksliai jo vardas bu-J
vo pažymėtas sukaktuviniame ™AU^°SB".-Ttnu geriausią

• ., .... I T» A CTCmm e a -
It'll n Ir o c -

Laisvas

Valdis Real Estate
7051 Š. Wą$htenaw Avė. RE 7-7200

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas, visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitoki blan
kai- ' Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap* 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658. WEST 59th STREET

PRospect 8-5454
MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 

svarus Įrengtas skiepas. 60-ta . ir 
Francisco.

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

CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
(rengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių-namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
'togu tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinag ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
T.A 1JW7

' I k/cer unt Million Lithuinitn In Tb* Uaittd StfUt |

— Trečiadienis, Cegužio-May 20 d., 1970 m. Kaina 10c 119
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P^ Apollo astronautu mėnulyje naudotą kamerą, kurios teieško- 

ius, kad astronautams, dėvintiems erdvės rūbus, nereikėtu lan
kstytis,

SU

vi
tei

iis .
■ orc” pirmadieniO/Vedamasis visas 

to tistinę Kiniją.Laikraštis 6,000 
vajadus, kad jie, atmeta sovietų 
kai Prieš imperialistus Indokini- 

. ir e visame pasaulyje, tai tikrai 
rOjS išsamus jšolimaš sovietų 
gir> mėnesį kadą “Pravdos” ve-' 
ti^uldinėjimąi^^etąąKmj-^pa-' 

jaro.
. * . ■ i

J05 iti “Didžiąja Kinija”, kuri val- 
doųą visą Aziją, i Kinijos nuo- 
Prahė esanti “superrevoliucioniz- 
bodg”, kuris eina prieš visų tik- 
ranų tarptautiniu komunistų in- 
noresus ir prieš Kinijos liaudies 
karijresus. Tai esąs darbininkų 
Dair5ės išdavimas.
maž
tg^ovietų laikraštis sako, kad 
gju įs negalime užsimerkti prieš 

kad Pekinas užsispyręs 
kiu F1 Pu&a karinės psichozės ki- 
■jjoįjštis ir reikalauja iš savo žmo 
jęorj “rengtis baduų rengtis ka
rai g ^r kinų satelito pasiun- 
vįu_ ts į erdves yra išnaudojamas 
t„ įMialistinėms aistroms ir gra- 
nius nams Prieš mūsų šalį kursty
tus < Pravda.” baigia užtkrinda- 
riauskad “sovietu žmonės turi sti- 
landi3 nervus.” Jie turi viską 
retu reikalinga paremti savo tė- 
■įvbiuS interesų gynimą”.

nuo j * I • j • 
jei sanuoja pakeisti ^stova McCormick 
reivic ‘r
—.•pxj.STONAS. — Ilgametis kon 
čiu t narys ir Atstovų Rūmų 
aviacir’s J0*111 VcCormack šiais 
Amers turės pirminiuose rinki 
zuoti’e stipru konkurentą John 
namielsta^ Jr- -^s buvusio 
ti” ka)r^aus Leverett Saltonstall 
ar vėpli®, dabar Bostono mieš
ti perfybos narys,, demokratas.
° taFonstll tikisi laimėti pirmi 
valstyj.jnjęjTOus su liberalų ir

ŠA?”10 ^ar0 Priešininkų pa- 
pgj. McCormackas jau yra 78 
rphor j išbuvęs kongrese 21 ter- 
tytas i Daug kas Safrofo kad 
metųllui re’kia išrinkti naują 
pyrus >• 
yra se] ’
reiviai.UZALĖ. — Buvęs Izrae- 
dyti, knjeras Ben Gurion, 83 me-

LONDONAS. — Britanijos vyriausybė oficialiai paskelbė 
rinkimus birželio 18 d. Premjeras Wilsonas nuvyko pas karalienę 
Elzbietą ir paprašė jos paleisti seną parlamentą. Tas bus, padaryta 
gegužės 29 d. Darfriečių vyriausybė galėjo dar valdyti iki atei
nančių metų gegužės mėn., tačiau, paprastai, vyriausybė turi pri
vilegiją šaukti naujus rinkimus, kada jai atrodo patogiausia. Pa
skutiniu metu viešosios opinijos apklausinėjimai parodė, kad dar- 
biečių valdžia atgavo savo turėtą populiarumą, todėl rinkimai 
skelbiami anksčiau. Premjeras pareiškė televizijoje, kad jis nu
taręs jau balandžio mėnesi skelbti rinkimus.

BONA. — Ketvirtadienį Va
karų Vokietijos kancleris Brand
tas antrą kartą susitiks su Rytų 
Vokietijos premjeru Stophu. 
Pirmas susitikimas įvyko kovo 
19 Erfurte, Rytinėje Vokietijo
je, o ryt premjeras Stophas at
vyksta į Kasselį, Vakarų Vokie
tijoje. Sakoma, kad Erfurte bu
vo iš kalėjimo paleisti visi vo
kiečiai, kurie prasiveržę pro ko
munistų milicijos užtvaras, su
kėlė Brandtui dideles ovacijas. 
Brandtas pats spaudęs Berlyno 
valdžią, kad paleistų suimtuo- 

■ sius, į
Vokietijoje šios vyriausybės 

i “ostpolitik” kelia-klausimą, ką 
I Brandtas tikisi už savo nuolai-

. ♦ Prezidentas vakar ilgai po
sėdžiavo su respublikonų vadais'; 
kongrese ir su vyriausybės na-! 
riais bei patarėjais.

♦ Izraelio užsienio reikalų mi- jas komunistams laimėti Vaka- 
nistens Ebanas Kanadoje pasiū-'rų Vokietijai. Jo derybos su so- 
e skelbti besąlygines karo Pa-, vietais. su lenkais ir su rvtu vo-

laikytųsi arabųJnępuoįimp^akto. 
valsLj bes ir Izraelis. „ į Komunistai reikalauja oficialaus

♦ Egiptas paskelbė naują re- Rytų Europos sienų pripažinimo
kordinį biudžetą, kuriame 43 ir Rytų Vokietijos valstybės pri- 
nuošimčiai lėšų skiriami, karo. pažinimo. Ką už tai komunistai 
reikalams. . į žada Brandtui ? Bonoje kalba-

♦ Prezidentas Nixonas tarėsi ma, kad Lenkija žada išleisti 
su negrų kolegijų prezidentais, apie 100,000 vokiečių kilmės gy-

♦ Prie Hondūro ir Salvadoro i ventojų, kurie dar užsiliko Len- 
sienos Įvyko susišaudymas, ku- kijoje. Sovietai žada atsisakyti 
riame žuvo 11 kareivių.

♦ Egipto kareiviai puolė Izra-; 107 straipsnio, kurie teoretiškai 
elio pozicijas rytinėje Suezo ka- leidžia Maskvai įsikišti, kaip ka
nalo pusėje. Izraelis sako, kad ro laimėtojai, į Vakarų Vokieti- 
žuvo

DarbieČių valdžia turėjo' daug 
ekonominių sunkumų, teko nu
vertinti svarą, teko suvaržyti 
darbininkų algas ir kelti mokes
čius. Visos valdžios priemonės 
davė vaisių ir britų užsienio pre
kybos balansas pradėjo rodyti 
nemažą perteklių. Paskutiniais 
mėnesiais kainos sustojo kilu
sios, o darbininkų algos buvo pa
keltos. Buvo atšaukti kai kurie 
mokesčiai, gyvenimas palengvė
jo ir vyriausybė nutarė šią pro
gą išnaudoti rinkimams, tikėda
ma, kad darbiečiai bus vėl išrink
ti.

šiuo metu iš 630 parlamento 
vietų darbiečiai turi 346. Konser
vatoriai turi 263 ir liberalai — 
13. Kitos vietos laikomos ne
partinių ar škotų ir valų nacio
nalistų. Pirmą karta rinkimuo
se galės dalyvauti jauni, 18 me
tų balsuotojai. Darbo partija ti
kisi iš jaunimo daug balsu.

Darbiečiai buvo išrinkti į val
džią -1964 m., tačiau jų dauguma 
parlamente buvo tokia nedidelė, 
kad po dviejų metų premjeras 
Wilsonas vėl paskelbė rinkimus, 
kuriuose laimėj’o daugiau par
lamento vietų, reikalingų ekono
minėms reformoms pravesti.

Viešosios opinijos apklausinė
jimai sausio mėnesį rodė, kad 
darbiečius remia tik 27 nuošim
čiai. šiandien jau 64 nuošim-

Jungtinių Tautų čarterio 53 ir čiai galvoja, kad darbiečiai lai- 
. * ...    • _ T * . -  • ¥.1 _ _ * net l « z-, T * « — et n i * ——— — - — J

septyni egiptiečiai. įjos reikalus.
Pietinėje Dakotoje Rapid; Komunistams labai svarbi ir 
iškviesti Tautinės Gvardi- prekyba su V. Vokietija. PernaiCity 

jos kareiviai, nes streiką pa- . sovietų-vokiečių prekių pasikei- 
skelbė 60 miesto ugniagesių. i timas paaugo 44 nuošimčiais.
Į* Astronautas Neil Armstrong. Maskva, kaip savo palankumo 

pirmas žmogus mėnulyje, pasi- įrodymą, vasario mėnesį Įsteigė 
traukė iš aktyvių astronautų “institutą” santykių su V. Vo- 
tarpo ir pradėjo dirbti NASA kietijos visuomene išplėtimui.
centre Washingtone. Vokietijos visuomenė pritaria 

Brandto bandymams pagerinti 
santykius su Rytine Europa, ta
čiau kartu tikisi, kad Brandtas 
nesileis komunistų apgaunamas.

X i f.

MADRIDAS. — Ispanijos ka
rinės jėgos nelabai patenkintos 
sostinėje vykstančiais politiniais 
manevrais tarp senojo diktatū
ros ramsčio Falangos ir naujų
jų valdžios žmonių, vadinamų 
technokratų. Neseniai buvo iš 
pareigų pašalintas įtakingas ge
nerolas Narciso Ariza Garcia, 
Ispanijos kariuomenės genera
linio štabo mokyklos direktorius. 
Jis mokslo metų užbaigime pa
sakė kalbą, kurioje pakritikavo 
vyriausybės politiką.

Gen. Garcia savo kalboje iš
reiškė nepasitenkinimą, kad ka
riuomenės gyvenimo lygis nepa
kilo kartu su civilinės visuome-

mės. Paskelbimus ankstyvų rin
kimų rodo ir vyriausybės nepa
sitikėjimą, kad dabartinis opi
nijos palankumas išsilaikys 
iki kito pavasario. Stebėtojai 
galvoja, kad birželio rinkimuose 
darbiečiai gali gauti 20 vietų 
persvarą. Kitą pavasarį jie ga
lėtų tikėtis net 60 vietų persva
ros, tačiau gali rinkimus ir pra
laimėti. Premjeras Wilsonas, 
matyt, nutarė, kad “geriau 
žvirblis rankoj, negu jautis ant 
stogo”.

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamento pasekretorius 
Robert Froehlke pareiškė Atsto
vų Rūmų komitetui, kad Ameri
ka karinei žvalgybai per metus 
išleidžia 2.9 milijardus dolerių. 
Jis neminėjo žodžio “šnipinėti”, 
tačiau pareiškė, kad žvalgybai 
tarnauja 136,114 asmenys. Jis 
stengiasi jų skaičių sumažinti ir 
ateinantiems finansiniams me
tams tikisi sutaupyti 100 milijo
nų dol.

Karinės žvalgybos lėšos neapi
ma išlaidų Vietnamo karo žval
gybos, į tą sumą neįeina nei ČIA 
(Central Inteligence Agency) 
veiksmai, neįeina nei žvalgybos 
operacijos valstybės departa
mento žinioje.

pažadėjo kariuomenės lojalumą 
ir paramą princui, “jei” jis taps



mu

J. Garlos nuotr.

TRUPUTIS

JAUNŲJŲ NUOMONĖS

nau
tempu

padeKO

tunto Gintaras Plačas, 
Paskautininkis

KAD MINĖJIMAI BUTU ĮDOMESNI.
Nereikia ilgu kaiby ir graudenimu

Buy U. S. Savings Bonds 
through the Payroll Savings 
Plan where you work. Or a£ 
.your bank.

It’ll give you a good 
feeling.

Vyresnieji dar gyvai prisimena karo muziejų, kunigaikščiu 
bei kitu didvyriu statulas, piliakalnius su senovės pilių liekanomis, 
pievomis, vingiuojančias upes, Baltijos smėli su gintaro gabaliu
kais. Visa tai išlaiko juose neužgesusią tėvynės meilę ir tvirtą 
pasiryžimą išlaikyti tą praeities garbę, bet jaunimas to nejaučia. 
Tikriausiai toks jausmas jam niekad ir nebuvo tinkamai Įdiegtas. 
Sunku mylėti kraštą, kurio niekad nematei, kuris, tau nieko ne
duoda. į į-Į'-'Z ''

deminę iškylos programą sutiko 
paruošti ps. fil. G. šernas.

★ Gražūs jungtinio darbo vai
siau Montreal!© Lietuvių Bend- 
ruomenės“Baltijos” stovyklavie
tės penkerių metų sukakties mi
nėjimas Įvyko balandžio 11 d. 
Aušros Vartų salėje. Trumpą 
stovyklos kūrimosi apžvalgą pa
darė V. Piečaitis. Kartu buvo pa
gerbti ir stovyklavietės funda
toriai.

One of the best ways to 
give this country the support 
it deserves is to buy U. S.

KANADOS
★ Vyksta judrūs pasiruošimai 

vasaros stovyklai. Stovykla Ro
muvoje prasidės liepos 18 d. Vie
netų, vadovai stovyklautojus re-

PAGERBIAMAS UOLUS SPAUDOS FOTOGRAFAS J. GARLA 

Cleveland© Pilėnu tuntininkas įteikia į a m padėkos lakštą.
■ ’ ' V. Bacevičiaus nuotr.

When’s the last time 
you got goose bumps 
when they played the 
Star Spangled Banner?

PRIE
LIEPSNOJANČIO
LAUŽO

PASISKAITYTI VISIEMS, 
.KURIE NEŽINO, 

KAS YRA SKAUTAVIMAS

If s been a while, right?
Well, then you’re Hke a 

lot of us.
It seems that many of us 

are too grown-up to get 
excited about things like the 
Star-Spangled Banner any 
more.

You could almost & 
that patriotism makes

Take stock in America 
Buy U.S Savings Bonds & Freedom Shares

Vasario 16-tosios minėjimai jaunimui būtų daug Įdomesni, 
jeigu būtų suteikta proga pamatyti tėvų kultūrą, pajusti garbę 
ir pasididžiavimą tuo, ko jie ten pasiekė, ką jieį ten gyvendami, 
nuveikė. Kultūros parodos, Lietuvoje pagamintų skaidrių bei fil
mų festivaliai, tautinių šokių bei dainų šventės, lietuviškų mo
kyklų parodos šių dienų jaunimui būtu įdomesnės ir aktualesnės, 
negu ilgos kalbos ir graudenimai. Konkursai,’ sporto šventės, 
lenktynės, parodos, kuriose jaunimas galėtų dalyvauti ir pasiro
dyti kitiems, sužadintų jame norą priklausyti tautinei grupei ir 
nebijoti būti laikomu lietuviu. Jis ta teise didžiutųsi ir ją gerbtų.

Tokios Jurginės gerbtinos, 
šitokia skautų brolystė ir 
pažanga kiekvienam lietu

viui perdėm naudinga.

Vladas Braziulis

Kuo daugiau jaunimas veiks lietuviškoje atmosferoje su Įvai
raus amžiaus lietuviais ir dalinsis mintimis, darbais bei pastan
gomis, tuo labiau jis jausis esąs lietuvis. Tačiau jis niekad nesi
jaus laisvosios Lietuvos lietuviu, bet tokiu, koks jis iš tikrųjų 
yra — išeivijos lietuviu. ?

— 100 svarų neskustų bulvių 
po nepavykusio puolimo.

— draugininkas, kuris sėdi 
mergaičių stovykloje, kai jo la
biausiai reikia.

— dvi kairės kojos stovyklos 
parade..,

— komandų plokštelė, kuri 
užsikerta, kai prieina prie ko
mandos “Aplnk”.

— iškyla miške be tualetinio 
popieriaus.

— smarkus lietus, kuris virs
ta upeliais —- kurie bėga pro pa
lapinę. ‘

— masė uodų prie paplūdimio.
— iškyla i miesteli, kurio vi

sos krautuvės tik ka užsidarė. Sukaktuvių proga iš viso 
buvo . Įmokėta arba pasižadėta: 
$1,335. Dabar gauta $1,200. Tai
gi, šiuo metu vajus pasiekė $2,- 
53-5. Užplanuota $7,000, trūks
ta $4,465.

GATcES PAŽYMĖJIMAS CLEVELANDO MECENATUI VLADUI ŠN1OLIUI
Įteikia Pilėnu tuntininkas inž. A. Meilus (dešinėje). Šalia Mindaugo drau

gininkas s. v. A. Giedraitis.
V. Bacevičiaus nuotr.

! skautai pardavė rekordinį skai- 
I čių'obuolių, šį užsiėmimą prave- 
; dė v. vi, Šileika, padedant ps. dr. 
į A. Dailydei ir s. v. v. si. M. Ru- 
į sinui.

* Elzės Jankutės dovana, 
i ‘'Šatrijos” tunto jūrų skautės 
i labai džiaugiasi ir yra dėkingos 
Į Elzei Jankutei, 30 dol. auka pa- 
j rėmusiai jų vasaros sumanymus, 
l A Trysmiestai vyksta į ben- 
jdrą iškylą. Balandžio 19 d. Įvy
kusioje ASS sueigoje ASD cent- 

I ro valdybos pirm. s. S. Gedgau
dienė iš Cleveland© kalbėjo apie 
ASS uždavinius. Toliau labai 
Įdomiai sueigai vadovavo pis. fil. 
G. šernas.

Birželio 6-7 numatoma iškyla

'taškui; Vėliavos žymenį — 
vasvyčiui ir R. Vasiui; Pa- 

žang’dmo žymenį — A. čiuber- 
kiui, N. Mačiui, A. Nagiui, S 
Obeliniu!, A. Ožinskui, A. Skrin- 
skai ir R. Švarcui.

Pasistatę, pasigaminome val
gyti. Po to pasiskolinom laiveli. 
Su laiveliu pairklavom. Prie mū
sų palapinių buvo aukštas kai
na*. apie 200 pėdų aukščio. Per 
ji išvestas keliukas. Kai sutemo, 
mes ten sėdėjome ir žiūrėjome 
i žvaigždes. Baigę žiūrėti, bė- 
gome Į apačią kalno. Algis Vik
torą staiga pradingo. Tai aš 
su Gintaru Plaču bėgom jo ieš
koti. Nubėgę apie pusę kelio, 
pamatėm kitą takelį. Gale to ta
kelio gulėjo Algis Viktorą. Pa
sirodė. kad jisai nukrito ir nusly
do Į apačią kalno. Po to mes nu
ėjome į stovyklavietę ir saldžiai 
išsimiegojome.

Atsikėlėm anksti sekmadienio 
rytą, ir vadovai pradėjo egza
minuoti ir mokyti iš patyrimo 
laipsnių programos. Už kelių va
landų nuėjome prie ežero, pasi
gaminome pietus ir pavalgę, pa
dėkoję savininkams, išvažiavom 
atgal Į Chicagą. Algis Pūras, 

žaltys

Gyvoje paskaitėlėje R. Vasys 
pažindino visus su šv. Jurgiu, 
-ibūdino ištisa bruožu, vaizdu 
:i aplinkybių eilę sąmojingai,

Pagaliau — trimitininkas Mei
lus skardžiai, grynais tonais at
likdamas — Ateina naktis, už
baigė pakilią šventę.

viena
$23, aviem - 
giau $50, dviem 
nam asmeniui $4

rcgrama visiems patiko: 
eblaškanti, neperkrauta, 
laningai vykstanti, tartum 
ventiško vainiko gaubiama.

DU NAUJI CHICAGOS SKAUTININKAI, 

davę skautininko Įžodi šv. Jurgio šventėje: ps. Gintaras Plačas (kairėje) ir 
ps. Kęstutis Mačiulaifis.

' ‘ psl. RintorDagi© nuotr. yi - į j

getting goose bumps the 
next time the;
play the Star- 
Spangled 
Banner.

Besides, it’s hard to really 
feel patriotic when you 
hear so much about how this 
country is falling apart.

But, of course, America 
still has a Bill of Rights.

And free elections.
An incredibly high stand

ard of living.
And a free enterprise 

system that lets you hitch 
your wagon to any star you- 
want.

And plenty of other things 
you can’t find anywhere 
else in this world.

Know what? Looking atit 
that way, America deserves, 
a lot more credit than it’s-

Meninę programą atliko' Biru
tės Nagienės vadovaujama' To
ronto universiteto išraiškos šo
kio grupė. Ji pašoko inscenizuo
tą' lietuvių liaudies kompoziciją 
“Lietuvaitės pramogauja”. De
šimties šokėjų grupėje buvo ir 
viena lietuvaitė iš Toronto — 
Kryžanauskaitė. Programoje da
lyvavo “Gintaro” ansamblis ir 

;skautai bei skautės. Buvo paro
dyta skaidrių iš stovyklos skau
tų veiklos. Po programos, buvo 
šokiai ir vaišės. Pobūvio metu 
surinkta $1,200 aukų stovykla- 

: vietei.

They strengthen the coun
try so that it’s better pre-• 
pared to solve its problems.

And they happen to be one 
of the best ways to provide 

feel for your own welfare.
The interest is exempt 

from state and local income 
taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until you

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
I;!!’)AGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

i e a >: 7120 S. Rdckwell St, Chicago, Ill. 60629

larija ir Lietuvos himnas, 
utams ir gausiems sve- 
perjjus Į salę, prasidėjo 

iečiai po trumpos s. v. v. si. 
■draičio maldelės. Kukliai, 
škai, bet gardžiai pasistip- 
tolimesnė, visai sklandžiai

.'.nsias aukojo ir Įtikina-. K. 
ioširdžiu pamokslu Įteigė j A 
s K. žemaitis. Dalyvavo 
skautų būrys su vėliava 

:yje. Pamaldas gražiai pa- 
nuz. A. Mikulskio diriguo- 
čiurlionio ansamblis (tos 
išvakarėse minėjęs savo

>s 30 metų sukakti) ga- 
spūdžių giesmėmis su ža- 
plaukiančiu solistės I. Grį
šite* balsu. Maldingų pro- 
ų ir kilniausių siekių bu- 
;ina. Pabaidai vėl kitoks

— “Skautų Aido” numeris, ku
ris pusę metu pasivėlavęs paga
liau ateina..

— nauja pt .kių metų žvaigž
dutė, kuri už penkių minučių su
lūžta.

— naujos iinkos išmėgini
mas stovykloje.

— lietiuga diena, kurią turėjo 
Įvykti iąkyla, kuriai buvo ruošia
masi pusę metu.

— sėkmingas puolimas, daug 
pagrobto turto — kurį kitą rytą 
reikia grąžinti., nes viršininkai 
neleidžia tokių dalykus pagrobti.

— piktas tuntininkas.
— šaltas rytas stovykloje,, kai 

nebeliko šilto vandens prausy
kloje.

— bendras laužas be mergai
čių.

— pastabu* skautininkas, ne
tyčia užklystą* rajone, kai tėvai 
atveža lauktuvių.

-Ges, ssautai, nuvažiavom į 
Beverly Shores. Ten. vidury di
džių smėlio kalnų, mokėmės, kaip 
reikia skautauti. Sustoję, tris va
landas dirbome, statydami pa-

loliui, A ėringos tun 
i s. N. Kersnauskai 
to vadovams — E 
Simančiui. V. Staš 
komitetonariams —

CLEVELANDO SKAUTŲ PILĖNŲ TUNTO ŠVENTĖS SVEČIAI PRIE GARBĖS STALO

Sidi iš kairės: V. Bacevičius, V. Šenbergas, V. S:a.kus, N. Ker snausta i tė, tunt. A. Meilus, A. Mikuls
kis, O. Mikulskienė, VI. Braziulis, neatpažintas ss nuo ir J. Gudėnas. Prieky: M. Puskorienė ir p.

Siašk jnienėe

avaitei vienam asmeniui 
$40, trim ir dau- 

savaitėm vie- 
, dviem asme- 
laugiau $90. 
tris savaites, 
skautams bei 

sKautems, trečioji — tik vil
kiukams iį. paukštytėms.

A Stepui Kainui paskyrė spe
cialu momentą per Motinos šven
tę. Toronto “Šatrijos” tunto kan
klininkės dalyvavo Maironio mo
kyklos mokslo metų pabaigos ir 
Motinos Dienos minėjime gegu
žės 10 d. Prisikėlimo salėje. Jos' 
skambino “Sadutę”, šokant mo
kyklos mokinėms.

šis momentas buvo pristatytas 
kaip speciali dedikacija a. a. Stp. 
Kairiui.

A Gausėja skautų vyčių eilės. 
Skautų vyčių Įžodį ruošiasi duo
ti šie Mindaugo dr-vės skautai: 
L. Baltakys, D. Marijošius, R. 
Marijošius, G. Kalinauskos, A. 
Simonavičius, L. Saplys ir A. Va- i 
liūnas. Gegužės 14 d. Įvyko tik ■ 
jiems vieniems skirta sueiga.

A Pavyko parduoti daug obuo
lių. Obuolių Dienoje dalyvavo^ 
“Rambyno” tunto 36 skautai ir • 

gistruoja iki liepos 1 d. Mokestis 8 vadovai. Talkinami tėvelių

— Jonelio sargyba prie vartų 
tėvų -apsilankymo savaitgali.

Skiltis i

;o, ear mateme v. Stas- 
agamintą -spalvotą filmą, 
umpą, vaizduojanti praei- 
ų stovyklos akimirksnius. 

Kai kam teko didelis malonumas 
matvti save.

ur'ionio ansamblis, minis 30 m. sukaktuves 
□skus parode savo spalvotą filmą iš
Penktosios Tautines Stovyklos.

imingiau skambės, jei priminsime, kad pamaldos at 
rgio bažnyčioje, o kitos apeigos — tą pačią geg. <
-Jurgio parapijos salėje.

rbesmais protarpiais sau- 
esdintojas — K. Giedrai- 
psukriam ir Įžvalgiam Pi- 
unto tuntininkui A. Mei- 
rekomendavus žymesniuo- 
s; is kitur atvykusius sve- 
ia pat Vyriausiojo Skauti- 
P. Molio vardu pareikšta 

■di skautiška padėka globė- 
rėmėjams ir aukotojams 

ilės tvarka): kun. Kl. An- 
iui. V. Bacevičiui. Vi. Bra- 
. J. Garlai, V. Gedgaudui. 
<. Ivanauskui, I. Jonaitie- 
1. Juškėnui, inž. i 
ui. Mašiotui, muz 
ui. Z. Peck

' ■ i jįjį

■
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KOMPOTAS

Prof. Vaclovo Biržiškos

W>-‘

Romana

Prašome

galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE, 

siusti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

DOVANOS TELEVIZIJOS 
STOČIAI MIL WAUKEE

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

MILWAUKEE 
SUMMERFESTIVALIS

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

MOTERŲ KLUBAS
PAKVIESTAS PARUOŠTI 

PIETUS MILWAUKEE

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — WEDNESDAY, MAY 20, 1970

ROCKFORD, ILL.
IŠKILMINGAI PAGERBĖ 

MOTINĖLES

Kaip yra žinoma, Milwaukee 
kiekvienais metais liepos mė
nesi vyksta didelis vasaros fes
tivalis, kuris sutraukia per sa
vo buvimo laiką (būna virš sa
vaitės) apie milijoną žiūrovų. 
Tenai vyksta įvairios progra
mos. Dr. Balčiūnas rūpinasi, 
kad šiais metais tenai galėtų 
dalyvauti ir lietuviai.

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

da; c) koncertas; d) banketas 
ir kt. ? ,

Tuo reikalu komp. Žilevičius 
jau turėjo pasikalbėjimus su 
kai kuriais buv. operos bendra
darbiais ir visi entuziastingai 
sumanymui pritarė. Belieka 
sudominti platesnę lietuviško
jo muzikos meno mylėtojų vi
suomenę.
Tuo reikalu kitą savaitę, ket
virtadienį,- gegužio 28 d. tėvų 
jėzuitų patalpose (įėjimas iš 
2345 W. 56 gatvės) šaukiamas 
buvusių Lietuvos Operos ben
dradarbių susirinkimas, kurio 
metu numatyta išrinkti akade
mijai ruošti vykdomąjį komi
tetą. Į susirinkimą šios idėjos 
sumanytojas muzikas Juozas 
Žilevičius kviečia visus operos 
mylėtojus.

Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba

Ateinančio gruodžio mėn. 31 
dieną sukanka lygiai 50 metų 
nuo Lietuvos Operos Įkūrimo. 
Amerikoje (JAV-bėse ir Kana
doje) ir kt tebegyvena nema
žai buvusių operos, bendradar
bių (dirigentų, solisčių - solis
tų, choro, orkestro ir baleto 
artistu, dailininku - dekorato- 
riu ir kt

dainelių Ir sokiy, 16 psL Rinkinyje

Per tokią mugę praeipa pap
rastai virš keturių tūkstančių 
žmonių. Kad žmonės turėtų 
geresnį apetitą valgyti, buvo ir 
programa: vieni šoko, kili dai
navo, treti skambino ir griežė. 
O kad nuotaika geresnė būtų, 
daugumas neužmiršo apačioje 
aplankyti esantį barą. Į tokį 
mugės paruošimą daug darbo 
įdėjo: Ališauskienė, Balčiūnie
nė, Blash, Darbutienė, Marija 
ir Stefanija Pelanis, Milašienė, 
Lebeckienė, Gedgaudas, Šu
kys, Vadeiša, Federavičienė, 
Milašiūtės, žvirgždienė, Mila
šius, Genienė, Rev. Brooks ben
druomenės nariai, kurie gerai 
savanoriškai talkininkavo lie
tuviams ir dr. Balčiūnas. Kai 
kurie restoranų savininkai 
klausinėjo, kaip gaminamas tas 
ar kitas lietuviškas patiekalas.

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

o kietuose viršeliuose už $6.60.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Televizijos stotis Nr. 6 Mil
waukee š. m. balandžio mėn. 5 
d. nufilmavo ir vėliau su žinio
mis tą patį vakarą parodė šo 
kančią “Bijūno” šokių grupę 
tūkstančiams .žiūrovų. Atsidė
kodamas užtai dr. Balčiūnas su 
žmona ir šokių vedėju St. Mila
šium nuvyko į televizijos stotį 
ir tenai įteikė vertingas dova
nas. Stoties vadovybė žadėjo 
lietuviams daugiau padėti.

P. Balčiūnienė prieš keletą 
mėnesių Kenosha Washington 
Junipr High School turėjo pa
skaitą anglų kalba apie Lietu
vą ir jos tradicijas. Tuo laiku 
buvo padaryta filmą ir žadėta 
vėliau perduoti visiems stu
dentas. Antrą paskaitą turėjo 
Bullen Junior High School apie 
lietuvių tradicijas, maistą ir 
apie komunizmą. Reikia pasa
kyti, kad abejose vietose stu
dentai paskaitomi 
mėjosi. 
skaita 
kt, yra 
Lac.

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

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

Šiuos gaidy ir dainę rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jai atsil
site čeki arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiysime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu:

LIETUVOS OPEROS TARYBA 1920 METAIS

Iš kairės: Juozas Žilevičius, Juozas Tallat - Kelpša, Stasys Šilingas ir 
Kipras Petrauskas.*

Lietuvių dalyvavimas su 
maistu vienoje ir kitoje vietoje 
jau pradeda mokėti procentus. 
Praeitais metai Milwaukee au
ditorijoje žymesnieji svečiai, 
pasivaišinę lietuviškais patičs 
kaisis nuoširdžiai dėkojo šei
mininkėms už tokius skanumj’- 
nus. Grupė žmonių prašė, kad 
lietuvės moterys paruoštų pie
tus ateinantį rudenį apie 1.50 
rinktinių svečių. Kiek yra ži
noma, moterys kvietimą pri
ėmė.

KLAIPĖDOJE IR ŠILUTĖJE 
GYVENA 11,200 VOKIEČIŲ

Abendpost praneša komunis
tiškos Vilniaus “Tiesos” ištrau
kas, kur ryšium su 25 metų su
kaktuvėmis kai sovietų armija 
“išvadavo” Klaipėdą pateikia
mi gyventojų skaičiai 1939 me
tais ir dabar.

Klaipėdoje 1939 m. gyventojų 
buvę 17,200, o 1959 metais jau 
buvę 89,900, iš kurių 55.6 nuo
šimčiai lietuvių, 35.2 nuoŠ. rusų. 
Praeitais metais jau buvę 147,- 
060 gyventojų, o 1975 metais 
numatoma, kad bus 200,000. 
“Tiesa” pranešanti, kad Lietu
voje dabar gyvena 11,200 vokie
čių, beveik išimtinai Klaipėdos 
ir Šilutės apskrityse.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu 
vos kraštas, 
ir kit

Iš Operos Tarybos narių 
gyvas bėra likęs vienintelis, 
muzikas - kompozitorius Juo
zas Žilevičius Chicagoje. Kip
ras Petrauskas, Juozas Tallat - 
Kelpša ir Stasys šilingas mirė... 
Dėlfo Lietuvos Operos auksi
nio jubiliejaus proga J. žilevi-. 
čius ėmėsi iniciatyvos suruoš
ti suvažiavimą — akademiją, 
kuri Įvyktų šių metų pabaigo
je. Akademiją jis siūlo rengti 
Chicagoje. Akademijos apim
tyje būtų: a) išsami apžvalgi
nė paskaita apie operos gyva
vimą iki okupacijos; b) paro-

MhmI
Iš De Kąlb (III.) buvo atvy

kęs mokytojas Skuodas su žino 
na, o iš Elgino mokytojas Vai- 
cilĮonis.

Motinos Dienos pobūvis bu
vo tikrai sėkmingas ir nuotai
kingas. Žvalgas.

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU 

DAINŲ GAIDAS PIANUI: 
Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios dainos ir gaidos:

L Tegu giria Šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

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

šis gaidy rinkinys kainuol

Kai kurios vietovės LietuvO’ 
je buvo išgarsėjusios savo jo- 
markais. { kokius jomarkus iŠ 
tolimiausių Lietuvos pakam
pių skubėdavo žmonės, žmo
nių ne tik prekybai paskirtos 
vietos būdavo perpildytos, bet 
ir aplinkiniai laukai. Tai bū
davo jom a r kai. Prekybininką’ 
kelias dienas tokiems joniar- 
kams ruošdavosi.

Kenosha, “Rambler” auto
mobilių sostinė, jau keli metai 
kaip ruošia maisto išpardavi
mo muges, šiemet tokia mais
to išpardavimo mugė įvyko 
Eagles klube gegužės mėn. 3 d. 
Lietuvius tokioje mugėje atsto
vavo Kenoshos Moterų Klubas, 
keletos tautybių tarpe. Kiėkvie 
na tauta skaito sau garbe kuo 
geriausiai pasirodyti ir tam jau 
ilgesnį laiką ruošiasi.

šiemet staigmeną sudarė, 
kad vokiečių grupės vyrai su 
tarkomis užplūdo virtuvę ir 
kepė blynus, o mes lietuviai 
juk skaitome, kad bulves tar
kuoti tai tik moterų darbas. 
Taigi klystame. Dabar galime 
drąsiai tvirtinti, kad ir vyrai 
gali skusti ir tarkuoti bulves. 
Tenai jų matėsi ir jaunesnių ir 
tinkančių “Volkssturmui”. Tai
gi amžius prisidėti prie darbo 
nesudaro skirtumo.

Ant italų stalo matėsi išgar
sintas ravioli, kotletai ir įvairių 
rūšių sausainių. Kroatai par
davinėjo įvairios rūšies sausai
nius garsiais vardais. Lenkai 
turėjo dešros, kopūstų ir įvai-

labai do-
P. Balčiūnienė su pa- 

apie lietuvių gintarą ir 
pakviesta į Fond Du 

. Perkūnas

pianistų, kurie prisidėjo prie 
programos paį vairi n i i no. Ne 
atsiliko ir vietiniai: pianinu 
skambino Nijolė Diciūnaitė, o 
devynių metų Rutkauskas akor 
deonu atliko keletą gana sun
kių dakkų. Susirinkusieji jam 
nepasigailėjo katučių.

Jaunutis Rutkauskas jau yra 
pasižymėjęs akordeonistas: 
jaunių akordeonistų varžybose 
yra laimėjęs net septynis j>ažy- 
nnjiinus.

Programą baigė Bijūnėlis. 
Kai jis pašoko paskutini šok}, 
tai publika tiek plojo, jog jis 
buvo priverstas pasukti ir. vie
ną šokį ekstra.

Kai motinėlės ir svečiai susė
do už stalų užkandžiauti, tai 
Aug. Kapačinsko parūpinta 
muzika linksmino susi rinku
sius. Kas norėjo, galėjo ir pa
šokti.

* — Sek pasaka, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
, Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

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

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ OAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dot

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

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psL, kaina 2,50 dol.

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

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

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

3. Aguonėlės
9. Vakar vakarėli

10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. Čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego 

tik $1.00.

A. L. Bendruomenės inicia
tyva Lietuvių klube gegužės 10 
d. buvo suruoštas motinoms 
pagerbti pobūvis. Diena pasi
taikė graži, saulėta. Rengėjai 
jau anksti rytą puošė salę, su
statinėjo stalus. Virtuvėje trim 
sė moterys, gamino valgius. 
Mat anksčiau iš kitur atvykę 
svečiai rado užkandžius paga
mintus.

Ankstyviausi svečiai buvo iš 
Kenoshos: -p.- St. Milašius su 
savo šokėjais. Vėliau atvyko 
raciniečiai ir waukeganieciai 
su Bijūnėlio šokėjais.

Antrą valandą po pietų susi
rinko ir gražiai pasipuošusios 
motinėlės, jų dukrelės, jų sū
neliai, jų giminės ir jų draugai. 
Iš viso susirinko per du šimtus.

Giedrė Špokaitė pirmiausia 
pasveikino motinėles, o po to 
pravedė programą. Iš kitur at
vykę jaunuoliai (prie jų taip 
pat prisidėjo ir vietiniai) labai 
gražiai pašoko. Labai malonų 
įspūdį darė Bijūnėlio grupė, 
kurios nariai buvo tautiniais 
drabužiais pasipuošę. Tikrai 
šauniai toji grupė pašoko įvai
rius tautinius šokius. Akordeo
nu grojo S. Milašius.

Iš šokėjų grupės atsirado ir

p. Balčiūnienės pagaminti įvai
rūs keramikos išdirbiniai: 
lėkštės,/vSžos, varlytės, vėžliu
kai, alui, gerti bokalai ir kt. 
Vienas didesnis bokalas galė
jęs sutalpinti net dvidešimt 
bonkų! Taigi dabar nereikės 
sakyti, kad išgėriau dešimt — 
penkiolika bonkų. Tas juk di
delį išgąstį žmonėse sukelia. O 
jei pasakysi, kad išgėriau vie
ną bokalėlį, tai ir žmona bus 
patenkinta ir nosis išliks svei-

— Antanuk, ką reikia dafyti, 
norint padalyti septynis tarp tri
jų vaikų.

— Kompotą, ponas mokyto
jau.

lai jsvirc ccpciir 
csros su kopusiais 
u”, ežiuku, ramu

Dvi anglės nelabai palankiai žvelgia i Lonc’ono parke pastatytą skulptūrą

fee. TWBfflr -v WW* • •

Raginkite savo < 
augti - taupykite

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti. 

' Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš
l mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

nėšio pirmos.

® Daug lengviau yra būti ge
radariu visiems, negu kuriam 
vienam.

Aleksandras Durnas

UNIVERSAL
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Technikos žodžio 1970 metų 
Nr. 1-2 paskirtas išimtinai vien 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo, 
Įvykusio Chicagoje praeito ru
dens lapkričio 26-30 dienomis ap
rašymui. Numeris iš 50 pusla
pių apsčiai iliustruotas simpo
ziumo dalyvių nuotraukomis. Ja
me ne tik aprašyta visa simpo
ziumo eiga, bet ir duotos visų 
simpoziume dalyvavusių lietuvių 
mokslininkų referatu, paskaitų 
bei pranešimų išsamios santrau
kos. Technikos žodį, kaip žinia, 
leidžia PL1AS ir ALIAS, tai yra

Pasaulio irto. 
Inžinierių ir 
ga, redaguoji; 
K. Kaunui, J 
reliui ir J. L 

žemiau pe 
inž. Arvydo 1. 
"Rytojaus mc-

■ erikos Lietuvių 
uchitektų Sąjun- 
* G. J. Lazauskui, 
-labokui, A. Ke- 
Aevjčiui.
ausdinamas Dr. 
orės pranešimas 
Jo kryptys”:
totorė, kaip vie

nas iš penkių JLrso tyrinėjimuo
se pirmauja1 ...i mokslininkų, 
supažindino si: poziumo dalyvius 
ir svečius su Marso planeta. Jo
jo pareiškimu Marso istorijai 
atpasakoti re .etų daug laiko,

i Bes jis jau buvo stebimas ir žino- daug komplikuotesnis negu vau* i 
iiižiB pries istoriniais laikais* Is! namtį labors tori jose tiesioginiais I 
žemės Marsas matomas raudo- matavimais* Signalams iš erd- Į 
nos žvaigždės pavidalu, bet jau I vės pagauti reikią 
senovės graikai ir vėliau rome- tenų, kurios galėtų [pagauti sig
nal pastebėjo, kad tai nėra žvaig
ždė, bet kita planeta* 1609 me- į kius išduoda elektros lemputė, 
tais Galilėjui išradus* arba tiks- Į Dėka tokių antenų ir specialių, 
liau sakant, pritaikius (tiki*asis j instrumentų is Mariner VI ir 
išradėjas nežinomas) teleskopą 
astronominiams stebėjimams, 
prasidėjo rimta astronomija ir 
nuo tada jau buvo galima maty
ti, kad tai ne šviesos taškas, bet 
kamuolio pavidalo planeta. Teles
kopui tobulėjant kas kart, vis 
daugiau galima buvo pamatyti 
ir įžiūrėti, tiktai ir čia kai kas 
daugiau pasitikėjo vaizduote, nei 
tuom ką matė. Astronomas G. 
Schiaparelli bene pirmasis paste-

rhIus net 1V22 lius, ko-

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

Naujienų stilius
Klevelando daktaras Henrikas Brazaitis laiške re

dakcijai praneša, kad jam nepatinka Naujienų įžanginių 
stilius. Tas stilius jam atrodo toks blogas, kad nutarė net 
nedalyvauti diskusijose, kurias buvo pasiryžęs vesti. ŠĮ 
klausimą daktaras rimtai apsvarstė ir nutarė savo nuta
rimą viešai paskelbti. Apgailestaujame, kad daktaras 
taip padarė, nes iš visų iškeltų bendruomenės vadų dak
taras vienintelis kojomis dar žemę siekia.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkas 
visuomeniniams reikalams tvarkyti laiške pastebi, kad 
anksčiau jo išdėstytos mintys bendradarbiavimo klausi
mu yra grynai jo asmeniškos, o ne jo vadovaujamos or
ganizacijos. Visiems Amerikos lietuviams būtų buvę nau
dingiau, jei Dr. Brazaitis būtų nurodęs, kuo jo pažiūros 
bendradarbiavimo klausimu skiriasi nuo pačios organi
zacijos pažiūrų, šiaip vis dėlto gana sunku susivokti, 
kaip PLB centro valdybos visuomeninius reikalus tvarkąs 
viceprezidentas galėtų turėti šiuo svarbiu klausimu kito
kią nuomonę, negu organizacijos vadovybė. Kaip vicepir
mininkas galėtų tvarkyti santykius su visuomene, jeigu 
jo pozicija būtų kitokia, negu oficiali PLB pozicija? Pa
galiau, kyla dar vienas klausimas, kaip p. St. Barzdukas 
būtų kvietęs Į vicepirmininkus daktarą, kitaip galvojan
ti šitokiu visiems lietuviams svarbiu klausimu ?

Bet — tiek to. Sutikime, kad PLB centro valdybos vice 
pirmininkas gali turėti asmenišką nuomonę skirtingą nuo 
aukštos organizacijos vadovybės, ir grįžkime prie dakta
ro nemėgiamo Naujienų stiliaus. Kas, iš viso, yra sti
lius? Koks yra laikraščių stilius? Ir šiuo atveju svarbiau
sia, koks yra Naujienų stilius?

Iš pamokų mokyklose ir iš gyvenimo patirties žino
me, kad stilius yra savotiškas rašytojo, poeto, muziko ir 
bendrai menininko būdas mintims, vaizdams, garsams ir 
paveikslams piešti, lipdyti, dainuoti ir rašyti, žinome, kad 
keli mūsų kultūros laikotarpiai turi savo stilių. Taip pat 
žinome, kad paskiri menininkai turėjo ir tebeturi savo 
stilius. Laikraščiai taip pat turi savo stilių. JĮ turi ir pa
skiri laikraštininkai. Bet laikraštininko stilius yra skir
tingas nuo poeto arba rašytojo stiliaus. Rašytojas turi 
vaizdus kurti, poetas gali Į kitus pasaulius nugrimzti, o 
laikraštininkas turi būti aiškus, tikslus, konkretus. Net 
rašydamas apie poetų svajones, turi būti tikslus, teisin
gas. Laikraštininkas turi operuoti faktais, daiktiškai. 
Laikraščiui svarbiau tikslumas, negu grožis. Tiktai geras

laikraštininkas pajėgia tiksliai, / protingai r gražiai rašy
ti. Dar geriau, jeigu be jau minėtų dova:.u, jis dar gali 
ir vaizdingai rašyti. Tokio laikraštininko straipsnį visi 
gaudo, nes visuomet ten randa ką nors j ; adingo.

Savo stilių turi ir Naujienos. Jis skirLsi iš kitų lie
tuviškų laikraščių stilių. Naujienoms rūpi Lietuvos lais
vė ir didelės lietuvių tautos dalies gerbūvi-. Jos stengiasi 
nustatyti faktus, būti galimai arčiau tei.-ybės ir tuos 
faktus dėstyti savo skaitytojams. . Naujienos pasirenka 
aiškius, tikslius, daugumai suprantamus Adžius faktams 
aprašyti ir mintims dėstyti. Naujienos rengiasi rašyti 
taip, kad kiekvienas skaitytojas — mokytas ir visai mo
kykloje nebuvęs, mokslo laipsnį gavęs ii- būtiniausias ži
nias be mokyklos Įsigijęs — suprastų Naujienų skelbia
mas mintis. Įžanginių nerašome sėdėdami ant tvoros. 
Nespėliojame, kuri pusė laimės, kad būtume su laimėto
jais. Problemą studijuojame, faktus nustatome ir aiškiai 
pasakome, kad kiekvienam būtų aišku, kuria kryptimi 
turi lenkti savo mintis ir energiją.

Vartojame aiškų ir lengvą stilių. Parenkame pačius 
paprasčiausius žodžius, kad iš darbo grįžęs skaitytojas 
neturėtų vartalioti žodynų arba enciklopedijų žodžiams 
aiškinti Kad skaitytojas dėstomą mintį suprastų, kad ji 
iš karto jam Į galvą Įkristų, kartais pavartojame vieną 
kitą palyginimą (metaforą), kuri daktarui gali - nepa
tikti, bet kuri pasiekia tikslą — Įsiskverbia Į skaitytojo 
galvą. Kartais nusikalstam net kalbos grynumui, kai 
sąmoningai paleidžiame plačiai vartojamą, bet kalbinin
kų nerekomenduojamą žodi. Mes norime, kad kiekvienas 
skaitytojas Naujienose rašomus straipsnius suprastų ir 
teikiamomis žiniomis pasinaudotų. Naujienos tokios buvo 
nuo pirmo jų numerio. Jos pasiryžusios tokios ir ateity
je būti.

Neišlaikytume savo stiliaus, jei ir šio Įžanginio ne
baigtume naujieniškai, t. y., jei nepasakyoume Dr. Bra
zaičiui teisybės, kaip ji mums atrodo. Mes .manome, kad 
Dr. Brazaičiui nepatiko Naujienų pozicija bendradarbia
vimo klausimu, ir jam nepatiko Naujienų būdas tai pozi
cijai aiškinti. Šių metų balandžio 25 d. Naujienose at
spausdintą savo pareiškimą Dr. Brazaitis šitaip baigia: 
“Tikiuosi ir esu pasirengęs sulaukti oponėB^;šioms -.ipinr; 
tims, bet laukiu kultūringų, dalykiškų ir) mandagių; dis^ 
kutantų”. Mes, kaip skaitytojas prisimeaąjt nurodėme, 
kad daktaras pats turėtų pradėti būti daiktiškas, metai 
mus kaltinimus turėtų faktais paremti. Šiandien skeli 
biamame laiške daktaras kalba tiktai apie- “kultūringas 
ir mandagias diskusijas”. Daiktiškų diskusijų sąlyga jau 
praleista. Galima ir ne daiktiškas (ne faktais paremtas) 
diskusijas vesti, bet jos bus tuščios, ir, ^įpina, nekul
tūringos. •

nors ir nelaikęs jų žmogiškų bū
tybių rankų darbu, o astronomas 
Lowell tuos kanalus nupiešė, da
vė vardus ir priskyrė juos mar

jų vaizduotė pradėjo kurti roma
nus apie marsiečius ir jų aukštą 
kultūrą. Spėliota, kad marsiečiai 
iškasė tuos kanalus atvedimui 
vandens nuo ašigalių i pusiaujo 
dykumas j ųj ų drėkinimui. O kad 
tikrai taip buvo rodė patrumpė- 
jimai ir pailgėjimai baltų ke
purių ašigaliuose ir patam sėji
mai Marso paviršiaus tarp kana
lų, kada vandeniui atėjus pradė
davo augti augmenija... Ir iki pat 
šio šimtmečio pradžios, kada at
sirado termoskopija, spektros
kopija ir kiti pažangūs mokslai, 
vis dar buvo žmonių, kurie tvir
tai laikėsi marsiečių teorijos, pai
šė Marso paviršiaus žemėlapius, 
vardindavo ten esančius kanalus, 
ir pan. Tik dvidešimtam amžiui 
Įpusėjus, galutinai paaiškėjo, kad 
Marsas yra labai skirtinga pla
neta nuo žemės, kad atmosferi
nis spaudimas joję yrą labai že-_ 
mas, daug žemesnis nei žemės, 
ir jokie spektroskopiniąi davi
niai nerodė, kad ten būtų, deguo
nies, nei kad dėmių didėjimas ir 
mažėjimas atitiktų gyvų augalų 
savybėms. Geriausioje, padary
toje iš žemės, spalvotoje nuo
traukoje, niekur negalima buvo 
Įžiūrėti jokių kanalu ir, atrodo, 
kad tie kanalai greičiausiai bu
vo astronomų  vaizduotės ar anas- 
tigmatįzmo "padaras.

Daug tikresnių davinių buvo 
gauta tik atsiradus galimybei 
pasiųsti erdvėlaivius pro Marsą 
su Įvairiais moksliniais instru
mentais. Iš 1965 metais pra- 
skridusio Mariner IV observaci-

f era, 100 kartų retesnė už že
mės ir jojo paviršius daug pana
šesnis Į ‘ mėnulio negu žemės. 
(Apie buvusius Marines IV in
strumentus dr. A. Kliorės buvo 
rašyta 1965 m. T. žodžio 3 nr. 
Red.), žinoma, pagavimas ir iš
aiškinimas instrumentų siunčia
mų radijo bangomis davinių.yra

t 1970 balandžio 2I .
Į Naujieną Redaktoriui
1739 So. Halsted Street
Chicago, Ill. 6O6O&

VII matavimų buvo, galima pa
gauti žemėje 1600 informacijos 
dalelių per sekundę, tuo tarpu 
sovietų erdvėlaivis, kuris bandė 
nutūpti ant Veneros, galėjo per
duoti tik 1 informacijos dalelę 
per sek. Marso atmosferos išty
rimui buvo pavartotas, jei taip 
galima pavadinti, užtemdymo 
eksperimentas. Mariner VI, žiū
rint iš žemės, savo trajektorijoj 
užskrido už Marso.

tiniai buvo labai silpni, -bet tu
rint žemėje labai tikslius anali
zavimo instrumentus, surasta, 
kad Marso atmosferos spaudi
mas yra tik apie 6-7 milibarai 
(milibaras = 0.001 žemės at
mosferos spaudimo). Marso 
temperatūros matavimai paro
dė, kad ten. greitai pasiekiamas 
lygis, kada anglies, dvideginis 
(CO®) pradeda šalti ir, gali su
sidaryti CO3 debesys. Iš infor
macijos, gautos elektrinio ultra
violetinių spindulių spektometro 
dėka, veik tikrai galima buvo nu
statyti, kad Marso, atmosfera 

, beveik išimtinai! susideda tik. iš 
anglies dvideginio. Infraraudo
nų spindulių radiometro. pagal
ba buvo nustatyta, kad ekvato-

laipsnius pagal Kelvino absoliu
tinės temperatūros skalę, t, y. 
70-80 laipsnių F, o vakarop tem-

siekia tik —110 laipsnių F. Tas 
pats buvo patvirtinta ir Mariner

skridimo matėsi pietų ašigalis.; 
Jojo instrumentais rasta, kad 
ašigalyje temperatūra yra labai 
žema, apie 15FF, t. y. tik ke
liais Jaipsniais.aukštesnėuž an-

ratūrą, bet vistiek nieko tikrai 
negalima pasakyti ar balta aši-

ST. TRINKA
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Išėjęs iš Vaitkienės namu nuėjau i Til
žės restoraną ir savininką Chlebinską pa
prašiau, kad 5 valandai man rezervuotų 
atskirą kambarį, paruoštų 3 asmenims pie
tus ir grafiną degtinės. Sutartą valandą su 
Drelingu nuėjome i Tilžės restoraną, i ku
ri neužilgo atėjo mūsų laukiama išsidažiu
si Jadzė. Nuėję i mums rezervuotą kamba
rį, susėdę prie stalo papietavome ir pietų 
melu išgėrėme po keletą stikliukų degtinės.

Pietaujant į mūsų kambarį buvo atėjęs 
restorano savininkas Chlebinskas, bet pa
matęs mumis pietaujančius su kokia 
tai gražuole, nusišypsojęs išėjo. Buvo ir 
kili mums pažįstami asmenys pradarę du
ris pažiūrėti, kas tame kambaryje yra. ta-

laiką daviau 10 litų ir pasamdęs vežiką, lie
piau jai važiuoti namo.

Pasirodė, kad mano sugalvotas planas 
buvo geras ir davė teigiamų rezultatų. Par
važiavusi namo, Jadzė pradėjo visiems gir
tis, kad ji valgė pietus ir gėrė degtinę su 

į manim ir Drelingu, kad dabar męs esame 
i jos draugai ir kad už nužudymą Kriščiūno 
i ji visus pasodins Į kalėjimą. Vaitkienė, 
! matyt, žinojo kas nužudė Kriščiūną, todėl 
j Jadzės grasinimo išsigando ir sekantį rytą 
■ pati atėjusi į mūsų raštinę man papasako- 
i jo, kad tą naktį, kada buvo nužudytas 

Kriščiūnas, i jos butą buvo atėjęs Monke
vičius, kilęs iš Panevėžio miesto ir Einikis, 
kuris anksčiau gyveno Šiaulių mieste ir uz 

j įvairius nusikaltimus buvo kelis kartus 
j teismo baustas. Be to, papasakojo, kad 
• Monkevičius ir buvo tas nežinomas asmuo, 
I kurį kas lai pavadino krautuvininku. Vait- 
Į kienė dar papasakojo, kad Einikis su Mon-

buvo patalpintas Panevėžio kalėjime, o. Ei
nikis pabėgo. '

Gavę tas žinias, parašėme Šiaulių Apy
gardos Teismo Prokurorui raštą prašyda
mi, kad įtariamas/ Kriščiūno nužudymu 
Monkevičius būtų perkeltas i Šiaulių kalė
jimą mūsų žinion — tardymui. Tardomas 
Monkevičius prisipažino dalyvavęs Kriš
čiūno nužudyme ir papašakojo, kad Kriš
čiūną plėšimo tikslu nušovęs Einikis. Po 
kurio laiko Panevėžio policija sugavo be- 

į sislapstantį Einikį. Pas jį kratos metu ras- 
į tas 6,35 kalibro pistoletas ir 10 rubliųauksi- 
nė moneta, kurią plėšimo metu atėmė iš 
Kriščiūno. Lž šią žmogžudystę jie Šiaulių 
apygardos Teismo?įbuvo nubausti po 8 
metus sunkiųjų d .rbų kalėjimo.

Paskutinioji Šiaulių Apskrities Žemės 
Tvarkytojo ICKKj litų prėmij a buvo pada
linta į 6 dalis. Kol ariąs dalis gavo Panevė
žio policininkai, kurie sulaikė Monkevičių

čiau, pamatę mus pietaujant, uždarę du
ris pasišalino. Kadangi aš su Drelingu bu
vome nebejaunuoliai, vedę vyrai ir Šiau
liuose mus beveik visi pažino, tai, turbūt, 
ne vienas pagalvojo, kad mes sukvailia- 
voni.. Tačiau į tai nekreipėme dėmesio, 
nes tarnybos reikalas vertė tai daryti. Bc- 
pielaujant mūsų gražuolė nuo išgertų kelių 
stikliukų pasigėrė, todėl mačiau, kad nėra 
prasmės kalbėti apie reikalą. Pasakiau, 
kad norėjau su ja pakalbėti apie Kriščiū
no nužudymą, bet kadangi ji nekaip tesi- 
jaučia, tai paprašiau sekantį rytą užeiti 
pas mane į raštinę. Sutiko. Už sugaištą

keviėium matė, kad Kriščiūnas turi pini- 
! gų ir jais švaistėsi. Jam išėjus, jie jį. pa- 
i sekė ir, turbūt, plėšimo tikslu nužudė.

Gavę tas žinias, pradėjome Šiaulių 
Į mieste tikrinti įtariamus asmenis ir teirau- 
. lis, kur jie prisilaiko. Tačiau Šiauliuose jų 
surasti nepavyko. Kadangi Monkevičius 
buvo kilęs iš Panevėžio miesto, tai telefo
nu pasiteiravome Panevėžio Kriminalinėje 
Policijoje, ar jai yra žinomi Monkevičius 

' ir Einikis, kurie yra įtariami žmogžudystė- 
j je. Iš ten buvo sužinota, kad prieš keletą 
i dienų jie Panevėžio mieste buvo sulaikyti 
i bevažiuoją su vogtu arkliu. Monkevičius

ir Einikį, o dvi dalią aš su,Drelingu.

PRELATO KOSTANTINO 
OLŠAUSKO NUŽUDYMAS

Čia noriu papasakoti apie tuo laiku pa
garsėjusią prelato Kęsto Olšausko bylą, ku
rią man teko vesti ir padėti daug pastangų 
iki ji bu\o išaiškinta. Šioje byloje.reikėjo 
apklausinėti apie lQQ-.;lilldminkų ir išbūti 
komandiruoti je ;ipie mėnesį laiko. Prie, 
šios bylos išaiškinimo daug prisidėjo buvęs. 
Kriminalinės Policijos v-kas Petras Pama
taitis, kuris dabartiniu metu gyvena Los 
Angeles mieste, ir buvęs Šiaulių Apygar-

Gerbiamas Redaktoriau,
Mano laiškas, rašytas balan

džio 8 ir Naujienose išspaus
dintas balandžio 25, yra pasi
rašytas vardu ir pavarde, be 
titulų ir be einamų pareigų. 
Todėl tai yra mano privačios 
asmeninės nuomonės pareiški
mas, už kurį esu vien tik aš at
sakingas. Pavienių asmenų 
privatūs, nors ir vieši, pasisa
kymai neturi būti rišami su or
ganizacijom ar institucijom, 
todėl PLB valdyba nėra atsa
kinga už mano keltas mintis, ir 
jos (tos mintys) neatstovauja 
PLB valdybos nusistatymo.

Nuo tolimesnių diskusijų jū
sų dienraštyje susilaikau, nes 
jūsų vedamųjų kalbos stilius ir 
forma. neatitinka mano sąlygų 
toliau tęsti kultūringas ir man
dagias diskusijas.

Prašau šj trumpą laišką pa- 
skelbit artimiausiame Naujie
nų numeryje.

Su pagarba 
Henrikas Brazaitis

kia gyvybė. Vėliau jis vis dėlto 
tą aiškinimą atšaukė, nes ir su
šalęs anglies dvideginis tokius 
pakeitimus rodo ir dėl to jokių 
išvadų iš to-negalima daryti.

Iš gautųjų nuotraukų matyti 
labai mėnuliškas Marso pavir
šius, nors yra vietų, kurios visai 
savotiškai atrodo ir kurių nė
ra nei žemėje, nei mėnulyje ir 
kurias geologai mėgins išaiškin
ti.

■ Už 2-jų metų bus paleisti dar 
du erdvėlaiviai, kurie pateks Į 
Marse orbitą ir 3 mėnesius da
rys Įvairius matavimus ir tuo 
būdų bus gauta daugiau infor
macijos. 1973 metams planuoja
mas Viking projektas, kur erd
vėlaivis turėtų nusileisti Marso 
paviršiuje ir padaryti; Įvairius 
biologinius tyrimus, iš kurių jau 
gal tikrai galima gus Įsitikin-

dvideginis ir vanduo, nes reikia 
manyti, kad šiek tiek vandenė 
vis dėlto yra. Gal vėliau beanali
zuojant gautus .davinius pavyks 
tikriau nustatyti, kaip iš tikrų
jų yra.

' Dar reikėtų paminėti, kad be
veik tikrai galima tvirtinti, kad 
Marse jokios gyvybės nėra; nors 
iš infraraudonų spindulių spek
tometro, kuris matuoja, kaip at
mosferinė sudėtis pakeičia ener
gijos kieki, kuris pereina per tą 
atmosferą, vieno Kalifornijos 
mokslininko buvo aiškinta, kad 
pastebėti pakitimai rodą, jog 
Marse yra metano ir amoni j aus 
dujų: tai būtų paprasčiausi or
ganiniai junginiai, kurie rodytų, 
kad Marse egzistuoja šiokia to

■-LA'. \

A, Kliorės įsitikinmiu, jokios gy- 
vybės ten nėra, bet galutinai tą 

Aparodys jau visai netolima atei-

y - — Sulaukiau kapos metų, ir 
pagaliau, suradau man patinkan- . 
čią merginą ir manau apsivesti. 
Patark ar verta?

— Aišku, kad verta. Ji labai 
protinga. Jos proto pakaks jud
viem abiems.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

i
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dos Teismo prokuroro padėjėjas Jonas 
Mielys, tuo laiku, gyvenęs Kretingos mieste. 
Gautomis žiniomis, jis buvo bolševikų iš
vežtas i Sibirą, į koncentracijos stovyklą, 
kur nuo nepakeliamų darbo, sąlygų mirė. 
Jo sesuo yra ištekėjusi už agronomo Gaš
kos ir gyvena Chicagos mieste.; ,

Prieš pirmąjį pasaulinį karą prelatas 
Olšauskas buvo atvykęs į Ameriką rinkti 
aukų. Grįžęs iš Amerikos, jis už surinktus 
pinigus Kaune, Ukmfergės plente pastatė 
“Saulės” rūmus, kuriuose Lietuvos nepri. 
klasomybės laikais buvo Mergaičių Gįmna-, 
zija ir Mokytojų Seminarija.

Dauguma gyventojų prisimena tuo lai
ku irgi pagarsėjusią Olšausko meilužės-Us- 
tijonauskienės nužudymo bylą,, apie kurią 
rašė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio laik
raščiai. Tuo reikalu buvo išleista knyga, 
kurioje buvo surašytos visos bylos smulk
menos ir aplinkybės, kurios privedė prie

skambutį, bet durų man, niekas neatidarė. 
Manydamas, kad jo nėra namuose, borė
jau iš rūmų eiti laukan, kai prie manęs 
priėjo „man nepažįstama moteris ir pasakė: 

. “Be reikalo-kunige vargsti, jis jūsų į vidų 
neįsileis. O tam kalta esu aš. Prieš keletą 
minučių aš jam paskambinau ir jis, prada
ręs duris ir pamatęs, kad tai aš esu,, 
jas užtrenkė ir nenori su manim kalbėti.” 
Be to, papasakojo, kad jos pavardė Usti- 
janauskienė. Kai buvusi jauna ir graži, Ol
šauskas ją pasamdęs už mokytoją, kad 
mokytų, jo auklėjamus du vaikus. Iš karto 
buvusi mokytoja, bet laikui bėgant tapusi 
jo meiluže ir su juo sugyvenusi sūnų. Vė
liau jis ją. privertęs ištekėti už Ustijanaus- 
ko, bet su juo ji negyvenusi. Kai buvusi 
jauna ir graži, jis mylėjęs ir-duodavęs pini
gų pragyvenimui, bet dabar, kai pasenusi 
ir kai čia “Saulės” .rūmuose yra tiek daug 
jaunų ir gražių mergaičių, tai jis su. ja ir

šios žmogžudystės. Tarp, kitko, paaiškėjo, 
kad Olšauskas, važiuodamas į Ameriką 
rinkti aukų, su savimi pasiėmė savo sugy
ventą su Ustijanauskiene. sūnų Ričardą,, 
kuris dingo be žinios. Mano atmintyje Įstri
go šioje byloje duotas Telšių kunigų semi
narijos lektoriaus, kunigo Genio, tardy
tojui parodymas, kurio turinys buvo maž
daug toks: j

Atvykęs su reikalais į Kauną, turėda
mas laisvo laiko, sugalvojau aplankyti sa
vo, seną pažįstamą>prelatą Olšauską, kuris 
gyveno “Saulės” rūmuose. Priėjęs prie jo 
buto durų, keletą kartų paskambinau

kalbėti nebenorįs ir pragyvenimui pinigų 
nebeduodąs. Buvusi atėjusi prašyti, kad 

‘duotų pragyvenimui pinigų, bet-jis užtren
kęs duris. Bet tas jam taip nepraeis.. Pa
juosianti skundą ir visiems papasakosian
ti, koks jis kunigas yra ir kokį veda gyve
nimą.

Po .to pasikalbėjimo, kuriam laikui pra
ėjus, Ustijanauskienė buvo rasta Birštone 
nužudyta.

(Bus„ daugiau^

Skaitykite, ir platinkite 
. Dienraštį “N ą.u, j s”
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Deja, prancūzas nepaaiškino, 
kuri Dievo Motina pasiliko — 
čenstochovska ar Ostrobrams- 
ka?

kondomtniumai 
a KOOPERATYVAI

MTROrr, MICH.
SLA pavasarinė gegužinė

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

Marilyn Gambill holds up Bank of America’s 
$1000 travelers cheque, designed and introduced for 
countries where potentates and businessmen prefer 
large amounts for business and bartering transactions. 
B of A adds a word of caution: unless you are a 
businessman or a foreign potentate the $1000 cheque 
might bring some problems when traveling abroad.

LENKIŠKI “ŽERTAI

Telefonas: LAfayette 3-0440

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairly atstvmy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Placa 
Tai.: FRorrtiar S-T882

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

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

Chicagos lenkų laikraštis kar
toja vieno Paryžiaus lenko pa
sakojimą: “Tūlas pažįstamas 
prancūzas man pakartojo Len
kijoje šiuo metu plačiai kartoja
mą anekdotą:

Dėl Gomulkos vedamos gomul- 
kiškos politikos, beveik visi žy
dai apleido Lenkiją, žydų vi
soje Lenkijoje bepasiliko vos ke
turiolika: Dievo Motina, dvyli
ka apaštalų ir ponia Gomulkie-

Mokslininkai Southwest tyri
nėjimų fundacijoje San Antonio, 
Texas, pranešė, kad ten viena 
trylikos metų amžiaus šimpan
zė beždžionė pagimdė dvynius. 
Tokių atvejų, kad beždžionės ne
laisvėje pagimdytų dvynius, vi
soje istorijoje žinomi penki ar 
šeši. ■

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GŠLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

SLA 200 kuopos pirmininko 
Antano Sukausko iniciatyva kar
tu su SLA 352 kuopa gegužės 
mėn. 24 d. Green Lawn darže, 
16447 Middlebelt Rd., ruošia pa
vasarinę gegužinę - pikniką. Vie
ta yra prie pat Middlebelt kelio. 
Važiuojant iš Detroito ekspresi
niu 75 keliu, privažiavus Mid
dlebelt Rd. sukti j kairę. Prava
žiavus Metropolitan aerodromą 
vieną mylią už Eureka Rd. kai
rėj pusėj kelio po šimtamečiais 
ąžuolais surasite Green Lawn 
daržą, kur jau keletą kartų bu
vo SLA gegužinės. Pasitaikius 
šaltesniam orui — nėra ko bijo
ti, nes naujai atremontuota salė 
yra šildoma ir turi modernišką 
virtuvę.

Vyriausia šeimininkė E. Jo- 
dimkienė žada paruošti skanių 
valgių, kugelio, bulvinių blynų

YArds 7-1741 - 1742

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZI5TAS

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

YArds 7-1138-1139

Susirinkimas Įvyks šį sekma
dienį, gegužės 24 d., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43 St., prasidės 
1 vai. po pietų. Nariai ir narės 
prašomi skaitlingai susirinkti, 
nes reikės gerai pasiruošti po
rai piknikų, kurie įvyks birže
lio 28 ir rugpjūčio 23 d. Abudu 
piknikai įvyks buvusiam Liepos 
sode, 8236 So. Kean Ąve.

Birželio 28 d. išpuola susirin
kimas, kuris dėl pikniko neįvyks. 
Užtat visus svarbiuosius reika
lus turėsime attikti šio sekma
dienio susirinkime - geg. 24 d. 
Sekantis susirinkimas beįvyks 
tik po klubo atostogų rugsėjo 
27 d. Be to, esu pirmininko Po
vilo Masilionio painformuotas 
paraginti tuos narius, kurie dar 
neužsimokėjo savo mokesčių uz 
šiuos 1970 metus, kad jie būti
nai užsimokėtų, nes bus iš klu
bo knygų išbraukti.

Praeitas susirinkimas, daly
vaujant visai valdybai, buvo tik
sliai pravestas. Raštininko Jos. 
Keturakio protokolas, valdybos 
ir parengimų komisijos raportai 
priimti su pagyrimu. Parengi
mo, Įvykusio balandžio 4 d. ben
drą apyskaitą pateikė komisijos 
narė Josephine Masilionis. Pa
aiškėjo, kad parengimas gerai 
pasisekė ir visiems maloniai pa
dėkota, būtent spaudai, radijo, 
komisijai, darbininkams ir sve
čiams. Po susirinkimui iškilmin
gai atšventėme sukaktuvs, tai 
mūsų gerbiamo pirmininko Po
vilo Masilionio 20 metų sukaktį 
kaip Amerikoje ir 11 metų kaip 
sėkmingai pirmininkauja Žaga
rės Klubui Taigi mes tų nepapras 
tų sukaktuvių proga, sveikinda
mi celebrantą prie gausių vaišių 
stalo, net pora kartų padainavo
me ilgiausių metų ilgiausių!, o 
celebrantas su nuoširdumu ir su 
dešimke mus gražiai pavaišino. 
Dėkojame/ A. Jusas

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDNESDAY, MAY 20, 1970

50th Ave., Cicero
TOwnhall 3-2108-9

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v, v.
Tel.: H Em lock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN *

TRAVEL SERVICE BUREAU

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
; 1490 kU. A. M.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 Wwf 63rt* St., Ch»c*9o, HL 60629

T.i.f.: PRosfMct 6*5064

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

Brighton Parkas
žagariečių Draugiško Klubą 

susirinkimas

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

*15°°

DR. A. JENKINS
GYur rOjAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo i—4 popiet ir 6—8 vaL 
ITeč. ir šeštad. uždaryta

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

Tokiame kondominiume te
ko svečiuotis Vinco Jankaus 
šeimoj Miami,.Fla., ši pavasari

Gal lietuviai architektai ir 
koutraktoriai fa sistema susi
domėtų ir pastų galima tokius 
kondominiumus pastatyti pi
giau.? JP-

DOLFINAI 'ATGAIVINO ' 
NUTROŠKINTA DRAUGĄ 

Maskvos Tass praneša, kad so
vietų žvejai žvejodami Baltijos 
jūroje prie Karaliaučiaus buvo 
į tinklus pagavę dolfiną, kurs bu
vo tiek įsipainiojęs, kad atrodė 
nebegyvas ir žvejai jį išnarplio
ję įmetė atgal į jūrą.

Beregint apie negyvėlį susi
rinko būrys dolfinų ir pradėjo 
aplinkui plaukiodami jį savo šo
nais trinti masažuoti. Tas ma
sažas pagelbėjo, nes po kurio lai
ko atrodęs negyvu dolfinas pra
dėjo judėti ir netrukus su kitais 
panėrė į vandenį ir nuplaukė to-

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, gegu
žio 20 d, 7:30 vai. vak. Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai kvie- 
kiami atsilankyti, nes yra daug rei
kalų aptarti ir išgirsite kitus prane
šimus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

Gargždų 
pradinis 

dėstomas 
todėl reikė- 
, kuriame

DR. S. BIE21S 
niefu pfcospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
akiai antradiemais ir penktadieniais. 
Trečud. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rez.; 3241 WEST 86th PLACE 
Pnone: REpublic 7-7863

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, gegužio 20 dieną, Almera Si
mons svet, 1640 N. Drake Ave., pir
mame aukšte. 103 kambaryje Pradžia 
1:00 vai. po pietų. Nariai ir narės 
prašomi skaitlingai dalyvauti, nes bus 
paskutinis susirinkimas prieš 3 mė
nesių atostogas. Turėsime pasitarti 
apie pikniko rengimą. Po susirinki
mo šeimyniškos vaišės.

W. Mankus, rast.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenuo 
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLfcS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71sf ST. 

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

Ofiso telef4 776-2880 
Neuįas rez. teief.: 448-5545

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmtock 4-2123 
Rezid. telef*: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal su’d tarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 86195

su grietinėle. Vyrai žada paruos
ti putojančio alučio bei vynučio.

Bus ir kitų paįvairinimų; jau
nimo komiškas sportas, laimėji* 
mai, kur jau dabar galima Įsigy
ti bilietus pas kiekvieną valdy
bos narį. Valdyba kviečia visus 
narius ir svečius atsilankyti į 
SLA pavasarinę gegužinę-pikni-

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

DR. J. IŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ..&PEC.
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki’ 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Kaudonamiečių kursai
Lietuvos gimnazijose

Nekaltu pavadinimu “Nau
jas kabinetas” maskolbernių 
laikraštis Chicago  j e skelbi a 
žinią apie rusų okupuotos Lie
tuvos mokyklose Įvestą karinį 
apmokymą:

R«z. Gi 8-G873

Da. W. ift. EiSiN - EiSiNAS 
AKUScKiJA ik moterų lioos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
suiepia, sKamointi Ml 3-0001.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

“Klaipėdos rajono 
vidurinėj mokykloj i 
karinis parengimas 
pirmuosius metus, 
jo jrengtiz kabinetą 
galima būtų vesti pamokas, su
kaupti vaizdihių priemonių. 
Darbo ėmėmsD karimo rengi
mo vadovas Btį Kalvaitis- Da
bar kabinetas jau veikia, Įsigj’- 
ta daug pirminio karinio pe
rengimo, civilinės gynybos ir 
sanitarijos pagrindų mokymo 
vaizdinių priemonių bei kito 
mokymo programoje numaty
to inventoriais. Kabinetas ap
rūpintas techninėmis priemo
nėmis: kino aparatu, epidio- 
skopu, filmoskopu. Vaizdinės 
priemonės išdėstytos stenduo
se. Be to, stenduose eksponuo
jama Įvairių foto nuotraukų iš 
tarybinių karių šiokiadienių, 
Tarybų Sąjungos didvyrių por
tretai ir t. t. Kaupiama melodi
nė literatūra. Kabinete sukom
plektuota daug albumų, litera
tūros karine — patriotine te
matika”.

BEŽDŽIONĖ PAGIMDĖ 
DVYNIUS

Chicagoje esą jau apie 9,000 
vienetų (batų) pastatyta ir dar 
1,060 planuojama. Kondomini- 
uxno būdu paskiri asmenys, 
šeimos perka paskirus butus iš 
statybos kottipai- jos, kuri juos 
pastato didžiuliuose dangorai
žiuose. Pavyzdžiui, Dunbar 
nuo 1962 metų Chicagoj pasta
tęs jau 14 kondominiumų. Nau
jausia yra Malinu East prie 
6033 Sheridan B d., namas iš 
498 vienetų (but ), bet kainos 
pasiutusiai taukštos — nuo 
$29,100 už vieno miegamojo 
butą ir iki ^6.50) už trijų mie
gamųjų butą. Jau pardavęs 169 
vienetus. Kondominiumu nau
da tokia, kad bendrai samdo
mi butams aprūpinti patarna
vimai, kas ^riliai pigiau išei
na.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

, “contact lenses” 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Chicagoje pradeda darytis 
populiarus gyvenviečių pirki
mas nebe atskh namais, o 
atskirais butais. Suko, kad toks 
nuosavybė Mda> jau buvo se
novės romėnų P1 ak Ūkuojamas, 
dėlto ir condoiniiiiuni vardas 
paliktas lotyniškus, kas reiškia 
bendrą valcįrmą-

iwi, 23^-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MQTERV LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
H49 So. PuUski R<L (Crawford 

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

Jei neamuepia, sKamomu 36445012

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimei — Pilną apdraud*

ŽEMA KAINA
R. ŠER8NAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

CICERO
Kotryna Bigelienė palaidota

Šio gegužio 11 dieną iškelia
vo amžinastin sena cicerietė 
Kotryna Bigelienė, sulaukusi 
žilos senatvės. Buvo pašarvota 
Butkaus - Vasaičio koplyčioje 
1446 S. 50th Avė. Atsilankė 
gausiai budėtojų. Ketvirtadie
nio rytą, gegužės 14 d. buvo 
nulydėta Į šv. Antano parapi
jos . bažnyčią, kur klebonas 
Stankevičius atnašavo iškil
mingas apeigas. Po to ilga au
tomobilių eilė nulydėjo i Šv. 
Kazimiero kapines, kur vėl kle 
bonas Stankevičius prašė visus 
melstis už velionę ir kitus mi
rusius.

Nors lijo lietus, bet palydovai 
ilgai išbuvo prie duobės, kol 
karstas buvo nuleistas i duobę 
šalia savųjų. Vargas šlapiam 
orui esant su tuo sunkvežimiu 
ir jo kranais. Tačiau karstas 
pagaliau buvo Įleistas, viskas 
išėjo kaip tūri būti. Palydovai 
buvo užprašyti pietų ir gerai 
pasistiprinę' reiškę padėką Bi- 
gelių šeimai, o jie turi gausiai 
giminių, draugų ir 
mynų.

• - -vV.v.

MARQUETfE FUNERAL HOME
W. 71st Street 
GRoovehill 6-2345-6

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrists

DR EDMUND L CiARA 
i/vy. w. SiRhtT 

lei.: GK 6-2400
,«d. pagat susitarimą: Pilim, kerv. 
.—1, <—y, antrad., penal. 10—4, ii 

. šesud. 10—2 vaL

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHI R U R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: piraiad., ketvirtai, 5—3, 
antrai 2—4^ ^ J pA

Savo naminę vaistu 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas; HEtniock 4*5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Firmed., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
oiiuacL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeaiad. tikui susitarus.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE 
****** l* ***^*^_ * • *

1410 So,
Telef.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. ANNA BALIONAS
AM. i V.
IR GBRKl&S LtGOS

PRITAIKO AKINIUS
W, oJrd STREET

; WAibrook >5C7b
jvosdieii uuo 10 laj 12 vai. lyto, 

omo 7 y ymL visk, Tree, uxuaiyu. 
L-igomu^ ppruicu uk sugurus.

REpubBe 7-S601



ONTARIO EŽERO
VANDUO SŪRUS?

Kanados žiemos yra ilgos ir 
žiuut ios ir sniegas trunka nuo 
spalio iki balandžio, Toronto 
miestas prie paties ežero kas 
žienrt sunaudoja gatvėms bars 
tyli po 150JKMJ tonų druskos, o 
gatvių Torontas turi lygiai 
LW0 mvliu! Druska miestui

nūs doleriu, tačiau automobi
liu savininkai už druskos su- 
ėMų mašinų taisymą bei pakei- 
i’m į išmoka dar daug milijonų 
dolerių, o kiek druska sugadi
na grindinio ir elektros laidu 
ir kt. įrengimu.

1121 S. State St. ir kad tą dieną 
įvyks visame krašte negrų de 
monstraeijos, pavadintos “kam 
ponija prieš priespaudą”. Tuu' 
Jclausinm visą savaitę vykę mi 
tingai Capitol teatre, 7911 S 
Halsted St* Bus protestuojamu; 
dėl dviejų juodųjų panterų v<»- 
deivų Fred Haniptono ir Mark 
Clark nušovimo Chicagoje ii y 
dviejų negrų kolegijos studeu 
tų nušovimo Jackson kolegijų-j 
je, Mississippi.

Kunigas Jesse Jackson sakoj 
kad dėl tu dvieju Chicagos pan-i 
terų nušovimo tiesioginiai kulti! 
esą meras Daley ir prokuroras j 
Hanrahan. j

Bet už nuosolius doleriais, 
dar didesnė blogybė artėja, 
būtent 7,310 ketvirtainių mylių 
ploto Ontario vandens sūrėji- 
mas, kai pavasariais, sniegui 
tūpsiant vanduo druską į eže
ru suneša. Dar 1SXX) metais On
tario vanduo turėjo 7 dalis 
druskos viename milijone da
lių vandens; 1969 metais turė
jo 27 dalis, o apskaičiuota, 
kad 2018 metais turės jau 54 
(Sulis druskos. Kuomet drus
kos (chloro) kiekis pasieks 250 
dalių milijone dalių vandens, 
ežero vanduo jau prilygs jūros 
vandeniui. Iki to laiko dar 
truks apie 100 ar 150 metų.

įdomu, kada amerikiečiai 
susirūpins Michigano ežeru, į 
kuri kas žiemų subėga net as
tuonių didelių miestų gatvėse 
išbars lomi druskos kiekiai?

4<Laisvo žodžio” pavyzdys
Keletu dienų prieš nelaimin

gą įvyki Kent universitete. 
Ohio, kur jauni saugumo gvar 
dijos milicininkai nušovė ketu
ris jaunus studentus, jau pla
čiai pagarsėjęs kurstytojas Jer
ry Rubin, vienas iš ^Septynių” 
teismo Chicagoje kaltinamųjų, 
kalbėdamas Kento studentu mi
tinge pasakė pusantro tukstan 
čio klausytojų miniai: "Kol 
jūs nebūsite pasiryžę užmušti 
savo tėvus, tol jūs nesate pasi
ruošę permainoms šiame kraš
te, kadangi mūsų tėvai yra pir
mieji mūsų prispaudėjai!”

Reikia neužmiršti, kad uni
versitetai ir kolegijos tokiems 
“oratoriams” už jų kalbas mo
ka stambius honorarus.

• - ■

^r:.:.g.:<

HELP WANTED — FEMALE
* Darbininkių Reikia

BILLING MACHINE

Willing io train mature individual 
with reasonable typing skills. Job 
requires continuous work on an ac

counting machine.

CONDUIT CORP.
16100 So. LATHROP 

HARVtY, ILL.

Excellent working conditions 
& salary. y * 

Pleasant co-workers.
5 day wk. Good transportation. 

CaU 248-1303

STENO CLERK
To work in Superintendents office.
Must be able to take shorthand and 

type. Contact
N. L. MINNIX. VI 7-6860 

ILLINOIS NORTHERN RAILWAY 
2610 So. WSTERN

An equal opportunity employer

REAL ESTATE FOR SALE 
Net. U, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS. PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREDPEITES I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, preūdentas

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

GENERAL OFFICE AND ALSO 
SWITCHBOARD OPERATOR 

Typing essential. Small modern of
fice. Vic. Howard & McCormick in 
Skokie, near transportation. Paid 
hospitalization, vacation and other 

benefits. 
674-2345 or 761-4600

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI ■ 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS ♦ NOTARLV 
« PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX,

2735

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave.

NOTARIATAS

Juodžių demonstracija 
ateinanti šeštadieni

Operation Bread Basket va
das kun. Jesse Jackson prane
šė, kad ateinanti šeštadieni 
ivyks Chicagos negrų maršas 
prie miesto policijos būstinėj

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST. 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Kodėl brangios ligoninės?
Į klausimą, dėlko taip neap

sakomai pabrango ligoninės, 
Dr. Van Dellen pateikia atsa
kymą iš 650 lovų Wesley Me
morial ligoninės Chicageje, kur 
ligoniai aprūpinami pilnu me
dicinos aptarnavimu, k. a. dak
tarais, chirurgais, internals ir 
rezidentais, slaugėmis ir far
maceutais per 24 valandas. 
Kiekvienam ligoniui tenka po 
2Į4 patarnautojo.

Wesley turi 1,000 gabalų vi
sokiausių elektroninių apara
tų, kurie visi turi būti užlai
komi tikamiausiai. Tie sofisti- 
kuoti aparatai kaštuoja “mil
žiniškus pinigus”, 
neseniai suktuvu 
lova kaštavo ?48,
trinė lova kaštuoja S600. Kom
piuteris kaštuoja (nuoma, per 
metus užlaikymas, personalas 
ir kt.) 8400,000, kas išeina po 
•82 kiekvienam ligoniui kiekrie -r O

nai dienai... Algos suėdan-ita, išprievartau: 
čios du trečdalius visų ligoni-} to namo elevate 
nės pajamų, ir tos algos nuolat 
augančios. Vien šioje ligoninėje 
algų pakilimas 1969 m. sudaręs 
8925,000, kas pakėlė kiekvie
nam ligoniui mokestį po 84.65 
dienai, šios ligoninės metinis 
biudžetas yra 20 milijonų dole
rių, už kuriuos per metus ap
tarnaujama apie 19.000 ligonių.

Policija mano 
riame to namo 
kankinta ir vėli 
vatoriu...

ir pasmaugta 
u j e.

ad ji buvo ku- 
-,artmente nu- 
atnešta į ele-

PERSONNEL SECRETARY 
Typing and shorthand required. 
Assist Personnel Manager as 

secretary, 
Cicero Ave location.
Call VIVIEN OHLER

his

s-......... ....  ■ ■■■■■■■■■■■■...... -i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Achery, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
> -

Pavyzdžiui, 
pakeliama 

dabar elek-

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTI "NAUJIENAS"

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

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai §4.00, minkšti —■ S3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 60608

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

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

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

^^BSEaA^WIaBgiaassMmawBKwiiaMMmMMwwiiiiiiiwwMBMIBswawMsmmMa^wMflw^

$1,000 minimum
1 year certificate

...... . ......... ... I.WIIR11 nm I ■ || I . ................ ....

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicaao, HL 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
, . I L.....—........  U..... ...... N , Hll .1. ■■■■■f

------   ---------- ------ --- ““ ■. a.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

k , ... . - ——--------  >

PRIEŽASTIS PIRKTI
ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

Parke. S20,0(X).
PRIE FORD CITY naujas ranch mū

ras. Platus sklypas, garažas. $22,000.
BLOKAS NUO PARKO ramioj gat

vėj šviesus U metų 5% kamb.,- 3 
mieg. mūras. Garažas. $26.500.

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

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

APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ. 4 butų, 
3 mt. mūras. Maroucfta Parke. Rim
tas pasiūlvmas. $65,000.

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

PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva
rus 6—3 ir 2 kambariai. vonios. 
Nauias šildymas ^fazu. garažas. Arti 
visko M^r^uette Parke. $21.800.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nmna 
gazo šilima-, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas

Valdis Real Estate
TCgl & Washtenaw Aye. RE 7-7200

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

' ■ CL 4-7450 C
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 

j šioje kontoroje daromi ir liudijami 
■' vertimai, užpildomi pilietybes prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—B.

HOME INSURANCE
GENERAL OFFICE

Light typing, filing, miscellaneous 
office duties. ..interesting work, small 
informal office. Life, hospital, ma
jor medical insurance. Near West 
side location. Salary commensurate 

with ability.
Phone Mrs. DOBIĄS. 2B1-1901.

Call: Frank Zapolis^ 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654
State Farm Fsre ano Casualty Company

Specko auka Chicagoje
Visi spėjo jau pamiršti žmog- 

žvėrį Richardą Specką, kurs 1966 
agoje nužudė 
— ligoninės 

___-xuutxocc..- Į elektros kė
dę, Speck kalėj ir. e sveikas gy
vas tebegyvena, o gyvą išliku
sieji slaugė filipinietė Corazon 
Amurao su savo vyru atvyko į 
Chicago, kur drauge su nužudy
tųjų slaugiu giruiaėmis skundžia 
teismui South Chicago Commu
nity ligoninę, r-ikalaudami 2.1 
milijonu doleriu " kompensacijos 
už savo slaugią "neapsaugojimą 
nuo pavojaus.

l'iss A—uri'o, kuri tuomet iš- 
kai Specko suraišio- 
epastebint pariedėjo 
pasislėpė, dabar yra 
ligonė: jai tos žudy- 
- baisenybės tebesi- 
i be migdomų vaistų

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Į m. liepos 13 d. C!
Dviratininkams I8 Jaunas m°tei 

,r , . , .. . • J slauges. NuteistiMoksIo metams besioaigianv i
ir vasarai ateinant Chicagos po
licijos departamentas pakartojo 
perspėjimą motoristams būti at
sargiems su dviratininkais, ku
rių šią vasarą numatoma padau- 
gėsiant, nes prie dviračiais gat
vėse važinėjančių vaikų prisidės 
ir nemaža, suaugusių, kurių pa
daugės dėl CTA aukštų kainų au
tobusuose.

Policija perspėja, kad dvira
tininkai turi lygias teises su au
tomobiliu vairuotojais, o suvar
žymų turi net daugiau kaip au- i 
tomobilistai, kadangi dviratini n-' 
kai turi duoti kelią ir pėstiems! 
ir visiems vežimams.

9 metų mergaitė rasta 
negyva, išprievartauta 
Pirmadienio naktį rasta State

way Gardens daugiaaukščio na
mo prie 8519 Federal st. elevato
riuje to namo 13 aukšte gyvenu
si .9 metų amžiaus mokinė Mi-! 
riam Tuggles. Pavakarėj ji bu-j 
vo išėjusi pas tetą, gyvenančią j
kaimynystėje 3542 State st. ir!pi, 
7 vai. vakaro išėjo namo. Tėvai L 
nesulaukdami grįžtant 10:30 v J T. 
vak. pranešė policijai, bet tik j T' 
1 vai. naktį ji buvo rasta sumuš-

ta. j 
po lo 
veik : 
nių i 
vaidu 
necral

— Li'diwin Tautos Genocido 
iroda atidaroma birželio 13 d. 
hicagoic Sheiaton viešbutyje, 

iich’gan Avė. Atidary- 
<s 5:30 vai. Ten pat 
įvyks vakarienė ir tra- 

biržclio įvykių minėji
mu !a akademine pro- 
Vakarieng organizuoja 

komisija susidedanti iš: F. Mac
kevičienės. A. Rūgytės, M. 
Kriaučiūnienės ir .N. Vengrie
nės. Jblieius r vakariene —* 
akademiją pr.išome užsisakyti 
pas Alicija Rūgyte, 6547 Šo.

Ave., Tel.: PR 6 - 
kuiną po 12.50 dol.

— Vr’lauto Didžiojo Saulių 
jkuopa Chicagoje nuolat šelpia 
piunimiais Punsko — Suvalkų 
įTriknmpio liei įvius. Kuopa ap- 

as siuntinių persiunti- 
las. šauliai ir geros 
tuviai, kurie turite ne- 

avalynės 
prašome paremti šį šaulių dar
bą. Teirautis dienos metu, 
1128 So Western Ave. arba 
skaminli LA 3 - 4326 Stasei Ce- 
ccviėicnei . -<•

6:30 va 
igiškųjų 
IT1RS SU 
grama.

I Washlcnaw

mo įsi
I valios
i
Į reikalingų rūbų ar

— L. šaulių S~(}ds T. Centro 
Valdybos posėdis įvyko gegužės 
16 d. Jaunimo Centre. Posėdy'Šokėja Jean Erdman, beveik pa si si ė- > , , , _ ,

pusi už dekoracijų, gamintų iš meta-Į dalyvavo: atvykęs IŠ Detroito 
linių plokščių, atlieka numerj savo iš. S. pirm V TainOŠiŪnas, gar- 
statytame veikale "Bauginanti si-L . Tr *r

metrija". ‘bes nariai V. IšganaitlS, K. MUS-
6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNESDAY, MAY 20, 1970 *

FOOD PROCESS
Learn a trade at our new Elk Grove 

location.
GOOD PAY 

STEADY WORK 
COMPANY BENEFITS 

CHANCE TO ADVANCE
♦ FORKLIFT OPERATORS
* FOOD PROCESSORS

• CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327 užimkite. $19.400,

Call BOB at 
593-5700

RENTING IN GENERAL
Nuomos

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS nt LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU beis- 
monto butas su baldais vienam asme

niui. Tel. PR 8-0228.
. ' K. ' ■ f

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

3 CHAIR BARBER SHOP

Air conditioned.
A bargain at 350 dol.

Call STANLEY FULLILOVE
Tel. 734-9879

SI U N TINI A I
Į LIETUVĄ 1 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629
z WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairiy pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
. U. ■    II. ■■ ■■■ ■ ■■ I ■■■—gf

PUŠKAME. PARDUODAME.f MAI
GOME įvairaus dvdžio namus visur. 

; Parūninamp naskola visokeriopa “P- 
j drauda, veikia notariatas. ,

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
' Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI _Į 
10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

i
Federalinių ir valstijos pajamy 

mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

R E A L E S T A T E
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos
INSURANCE

Simaitis realty
2737 w. 43rd STREET 

CL 4-2390

fiiiiiiEmiiaiimi

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 50th STREET

PRospect 8-5454 •
MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 

švarus įrengtas skiepas. 60-ta ir 
Francisco.

MŪRINIS 2 po 5. Centrinis Šildv- 
mas. mademios vonios, gerai beng
tas skiepas, geriausia Brighton Parko 
vieta.

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

teikis ir R. Skipitis, C V. na
riai kun. J. Borevičius, A. Bud- 
reckas-, S. Bernatavičius, A. 
Juodka, K. Klinauskas, K. MiT- 
kovaitis, P. Petrušaitis, P. Pa- 
dvaiskas ir S. Radzvickas. Bu
vo aptarti visi rūpimi reikalai 
ir nustatytos gairės tolimes
niam veikimui. Garb, nariui K. 
Musteikiui įteikta $250.00 dova
na už parašytus atsiminimus. 
Apdovanotasis šią dovaną pa
skyrė šaulių S-gos kultūriniams 
reikalams, šaulių S-ga garb, 
nariui K. Musteikiui už ši gestą 
yra dvigubai dėkinga.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
v Pardavimu ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
. TtU REpublk 7-1941

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su rūšiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas

A. & L. INSURANCE & REALTY

" INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigus automobiliy draudimai.

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

Festivalio

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės. svei- 

į katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

___  limo sąlygos.
J.~B A C E V I « I U S

6455 So. Kediie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

Amerikiečiai atkreipė dėme
sį į lietuvį, jauną pianistą Min
daugą Mačiulį, pakviesdami jį 
dalyvauti Pavasario 
programoje Orchestra Hali,
kreipkime ir mes dėmesį į jį, 
silankydarni į jo rečitalį 
mo Centre gegužio 31 d. Bilie-j ‘NAUJIENOSE”,—TURI GERIAUSIĄ 
tai Marginiuose. (Pr). * PASISEKIMĄ BIZNYJE

SKAITYK PATS IR PARAGING

Jauni BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI - KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS




