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stovi apsemti, 
plieno Įmonių

tui “lyg per Kalėdas gauti mai
šą, pilną nuodingų gyvačių.”

vienas vokietis ir jam pavyko 
Įtikinti šiaurės Vietnamo kari
ninką, kad visi korespondentai 
— vokiečiai. . \ ?

Pietų Vietnamo vyriausybė su
stabdė savo tautiečių išvežimą 
iš Kambodijos ir apie 70,000 jų 
laukia laikinose pabėgėlių sto
vyklose. Saigono vyriausybės 
spaudžiamas Kambodijos prem
jeras paskelbė atsišaukimą, ape
liuodamas Į savo gyventojus ne
persekioti vietnamiečių. Kambo- 
dija norėtų, kad visi vietnamie
čiai išvažiuotų, tačiau pabėgėlių 
užtenka pačiame Pietų Vietna
me, kuris neturi kur jų dėti.

DACCA. — Pakistane būrys 
žmonių įsiveržė į sovietų kny
gų ir fotografijų parodą Lenino 
gimtadienio proga. Sunaikinta 
daug knygų ir plakatų. Policija 
suėmė 10 žmonių.

Nuo šešių 
dienų karo Izraelyje apsigyveno 
100,000 naujų žydų imigrantų,

SAIGON.“fe. — Pietų^Vietnamo ir Amerikos daliniai Kam
bodžoje sutinka tik mažą komunistų pasipriešinimą, šiaurės Viet
namas pradėjo traukti kariuomenę prie demilitarizuotos zonos 
Pietų Vietnamo šiaurėje ir sustiprino puolimus Da Nango apy
linkėse. Todėl tuos komunistų sutelkimo punktus puolė didelės 
Amerikos sunkiųjų bombonešių jėgos, šešiasdešimt B-52 lėktuvų 
vakar numetė demilitarizuotoje zonoje ir į pietus nuo jos virš 
2,000 tonų bombų. Kambodžoje P. Vietnamo daliniai užėmė pran
cūzų vadovaujamą didžiausią Kambodijos plantaciją ir įsakė pran
cūzų platacijos direktoriams per tris dienas išsikraustyti.

Libijos žibale. Arabų vadai įs
pėjo Ameriką, kad tolimesnis Iz
raelio rėmimas blogai atsilieps 
Į Arabų valstybių santykius su 
Amerika.

aprūpinti už komunistų karei
vius, juos puola ir vaiko iš vie
nos vietovės į kitą.

Komunistai buvo sulaikę Kam 
bodijoje' 5 korespondentus, jų 
tarpe 3 CBS televizijos kores
pondentus. Išlaikę 8 valandas, 
komunistai korespondentas pa
leido, pagalvoję, kad jie visi yra
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ROMA. — Milane ir Turine 
vyksta anarchistų demonstraci
jos ir jaunimo kovos su policija.

Po užsienio reikalu ministerių 
konferencijos Briuselyje birželio 
11 d. įvyks ir Nato gynybos mi
nisterių konferencija. Amerika 
siūlo sumažinti savo jėgas 10 
nuošimčių, tačiau reikalauja, 
kad tas sumažinimas būtų ba
lansuojamas su Varšuvos pak
to jėgų sumažinimu. Kadangi 
Amerikos dalinius tektų išvežti 
už Atlanto vandenyno, o rusų da
linius tik už sienos, tai Amerika 
reikalauja, kad sovietai išvežtų 
daugiau kareivių, apie 30 nuo
šimčiu.

venimo vadovus Lenkijoje ir pa
grasino griežtai bausti apsileidė
lius ir klaidas darančius vadus.

BUENOS AIRES. — Valdžios 
politinė policija uždarė didžiau
sią Argentinos laikraštį “Croni- 
ca”. Leidėjai kaltinami kurstę 
neramumus, skelbdami apie vie
no studento mirtį nuo policijos, 
nors tas studentas buvęs tik su
žeistas.

BEIRUTAS, — Sirija uždrau
dė Saudi Arabijos keleiviniams 
lėktuvams skristi per savo teri
toriją, todėl tie lėktuvai turi 
skristi aplinkiniais keliais per 
Irana ar Turkija.

NEW DELHI. — Everesto 
kalną nugalėjo pirma moteris, 
japonė Setsuko Wanatabe, pa
siekusi pietinę jo viršūnę, '26, 
198 pėdų aukštumoje.
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šaulio kraštų, šiais metais Iz 
turi'raelis laukia 50,000 naujų imi-

• grantų.

Rumunijos gyventojai neatsimena tokių 
didelių potvynių, kurie užliejo Rumuniją šiais metais. Tūkstančiai 
žmonių turėjo pabėgti iš savo namų, vyriausybės žiniomis 265,000 
liko be namų, jau žuvo 130 žmonių. Dunojaus upės vanduo dar ne
pakilo, tačiau į ją Įtekančios Tiemavos ir Olto upės išsiliejo iš 
krantų. Užlieti 1.8 milijonai akrų dirbamos žemės, vandenyje 
žuvo 28,000 galvijų, namų nugriauta 9,300, o 65,0 
&ėsiar^vdjūš ir Gnomam Rumunijos' geležies' 
centrui Galati, čia darbininkai jau pastatė penkių mylių ilgumo 
pylimą, kuris nuolat stiprinamas ir plečiamas.

Saulėta, dieną 75°, naktį 60.
Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:13

♦ Lenkijoje Tatra kalnuose la
bai atšalo oras ir prisnigo 12 co
lių sniego.

♦ Sovietų Sąjunga pasiuntė 
Kambodijai griežtą notą, kurio
je sakoma, kad Pietų Vietnamas 
planuoja okupuoti didelius Kam
bodijos žemės plotus.

♦ Pietų Vietnamas ir Kambo- 
dija pradėjo derybas dėl diplo
matinių santykių atnaujinimo. 
Kambodijos ministeris pareiškė, 
kad vyriausybė prašys amerikie
čių pasilikti Kambodijoje iki ka
ro pabaigos. '

♦ Demokratų partijos vadai 
kongrese pradėjo kritikuoti vy
riausybę dėl ekonominės politi
kos, kuri nešanti Amerikai nau
ją krizę. _

♦ Libanas vakar pranešė, kad 
Izraelis pradėjo invaziją Į Liba
ną. Paaiškėjo, kad tai buvo tik 
ribotas puolimas/- Libanas bijo 
Izraelio keršto už mokyklos au
tobuso puolimą. Gyventojai krau 
stosi iš vietovių, esančių netoli 
Izraelio sienos. Izraelio spaudo
je pasirodė siūlymų okupuoti ga
balą Libano teritorijos ir įreng
ti ten buferio zoną, kad arabams 
sunkiau būtų puldinėti Izraelio 
teritoriją.

♦ Iš Čikagos pakilęs Delta ke
leivinis lėktuvas su 96 keleiviais 
vakar buvo nuskraidintas i Kuba.

♦ Londono spauda skelbia, kad 
izraelitų puolimuose Egipte iki 
šiol žuvo 12 rusų karinių patarė-

Potvyniai pasireiškė Trut ir 
Siret upių apylinkėse. Pats pre
zidentas Nicolas Ceausescu be
veik kasdien važinėja į vandens 
grasinamus miestus ir vadovau
ja laikinų pylimų statybai. Iš 39 
Rumunijos rajonų, net 37 dau
giau ar mažiau nukentėjo nuo 
potvynių, 230 miestų ar kaimų 
buvo paliesti, vanduo nutraukė 
darba virš 100 įmonių ir fabri
kų, nuostoliai nuo potvynio sie
kia milijardą dolerių.

Potvynis palietė geriamo van
dens šaltinius ir atsirado šilti
nės pavojus. Grupė gydytojų va
žinėja po visą šalį skiepydamos 
piliečius nuo 2 metų iki 55 me
tų. Prancūzija ir Amerika jau 
siunčia vaistų ir kitų reikmenų. 
Britai atsiuntė vaikų rūbų, vais
tų ir maisto. Vokietija padova
nojo tris kilnojamus vandens va
lymo aparatus. Pačioje Rumuni
joje šalpos organizacijos daro 
vajų, siunčia nukentėjusiems 
maisto, drabužių ir kraujo plaz
mos.

kainų kontrole
NEW YORKAS — Meras 

Lindsay žengė dar vieną žings
nį nuo respublikonų partijos li
nijos, paskelbdamas New Yor- 
ko televizijos programoje, kad 
vyriausybė turėtų tuoj pat įves
ti šešių mėnesių laikotarpiui kai
nų ir algų kontrolę. Tik tokia 
kontrolė galėsianti sustabdyti in
fliaciją, kuri žudanti Ameriką. 
Ypatingai skaudžiai infliacija 
palietusi New Yorko gyvento
jus.

Meras Lindsay, kuris laiko
mas kairiuoju respublikonu, kri
tikavo vyriausybę dėl karo Viet
name išplėtimo ir pareiškė, kad 
jis daugiau nebepristatytų vi
ceprezidento Agnew, ką jis pada
rė paskutinėje respublikonų kon
vencijoje.

Astronautas Alan Shepard treniruo
jasi skridimui j menulį su Apollo 14. 
Jis kasa duobę Havajuose, Kapaho 
apylinkėse, kur žemės pavirtus gan 

panašus į mėnulio pa virži v*

“Soviet Russian Imperialism”, 
by Ernst Jaakson, — 16 psi. in
formacinę brošiūrą anglų kalba 
išleido Estijos gen. konsulatas 
New Yorkę. šalia svarbių duo
menų apie Sovietų S-gos impe
rializmą, Estijos okupaciją, tau
tų laisvo apsisprendimo teisę, 
pateiktos ir statistinės žinios 
apie sovietų ekspansiją, jų už
grobtas žemes nuo 1850 m. (E)

Kada Carol Warrington šeima Čikagoje buvo išvaryta iš buto, ji su kitu Amerikos indėnu pagal 
ha pasistatė palapinę ir joje apsigyveno. Warringtonai yra menominee indėnu genties palp 

fcuhnys.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rogers iš. Na
to ministerių konferencijos ket
virtadienį vyksta į Ispaniją, ta
čiau šia proga dar nebus pasira
šyta penkerių metų sutartis su 
Ispanija dėl Amerikos karo ba
zių Ispanijoje. Vyriausybė dar 
nesvarstė sutarties su kongreso 
užsienio reikalų komitetu ir ne
nori to daryti, kol neišsiblaškys 
debesys susidarę komitete ry
šium su Kambodijos įvykiais. Se
nato “balandžiai” nusistatę prieš 
Amerikos lėšų eikvojimą Ispa
nijos valdžiai.

TOKIJO. — šiaurės Vietna
mas paskelbė, kad nuverstas 
Kambodijos princas Sihanoukas 
neužilgo lankysis Hanojuje.

NEW DELHI. — Bhutano ka
ralija Himalajuose paskelbė, kad 
jos kareiviai kelis kart šį mėnesį 
susikirto su Kinijos kareiviais, 
kurie bandė peržengti Bhutano 
sieną.

TOKIJO. — Etiopijos impe
ratorius Haile Selasie buvo šil
tai priimtas Japonijoje, kur jis 
lankosi Expo-70 parodoje. Jis 
pietavo su japonų imperatorium 
Hirohito.

JERUZALĖ. — Izraelyje ati
darytas Harry Truman vardu pa
vadintas studijų centras — Tai
kos institutas.

nepritaria karui
ATLANTIC CITY. — Drabu

žių darbininkų unija pradėjo sa
vo suvažiavimą Atlantic City. 
Unijos • vadas Jacob Potofsky 
pasakė kalbą, kurioje atsiribojo 
nuo unijų federacijos AFL-CIO 
vadų pareiškimų, kuriuose buvo 
pritarta prezidento žygiui į Kam- 
bodiją. Potofsky pareiškė, kad 
jo vadovaujama unija nori tai
kos tuoj pat, be tolimesnių ati
dėliojimų ir žudymų.

Potofskio motyvai yra: karas 
Vietname drąsko Amerikos pi
liečius į priešingas stovyklas ir 
demokratiniam procesui Ameri
koje atsirandąs pavojus. Kon
gresas negalįs leisti prezidentui 
vienam spręsti taikos ar karo 
klausimus.

Sovietai centrinėje Europoje 
turi 32 divizijas su 320,000 vyrų. 
Sumažinę tas jėgas 30% sovie
tai turėtų 224,000 vjrrų. Ameri
kos jėgos Vokietijoje susideda iš 
dviejų šarvuotų ir dviejų mecha
nizuotų pėstininkų divizijų k 
dviejų šarvuotų kavalerijos pul
kų bei vienos pėstininkų briga
dos; Visos jėgos susideda iš 185,- 
000 vyrų. Išgabenus 10 nuošim
čių, Amerika paliktų Vokietijo
je apie 165,500 vyrų.

Nato nariai Norvegija ir Grai
kija netiki, kad sovietai visai 
atitrauktų savo dalinius iš cen
trinio fronto. Jie greičiausiai 
tik perkeltų juos į šiaurinį ar Į 
pietinį frontą, o to bijo ir nor
vegai ir graikai.

Italijos komunistai prie šį Na
to suvažiavimą Romoje organi
zuoja demonstracijas. Kalbų sa
kyti atvyko ir iš Graikijos iš
leistas komunistas, kompozito
rius Mikis Theadorakis. Nato 
valstybėms tariantis, kaip su
mažinti įsipareigojimus Europos 
gynybai, Prancūzijoje vieši, vy
riausybės pakviestas sovietų ka
ro laivyno štabo viršininkas ad
mirolas Sergejus Gorškovas. Na
to ministerial svarstys ir sovietų 
laivyno grėsmę Viduržemio jū
roje. Rusų admirolo vizitas Pa
ryžiuje tą. Nato susirūpinimą lyg 
pabrėžia.

Arabai laukia, 
ką darys Amerika 
TEL AVIVAS. — Izraelio už

sienio reikalų ministeris sugrįžo 
iš Washington© negavęs tikro 
Amerikos vyriausybės atsaky
mo. Izraelis spaudžia Ameriką, 
kad ši parduotų naujų lėktuvų. 
Arabų valstybės grasina, kad 
lėktuvų pardavimas Amerikai 
blogai atsilieps. Jordanas prane
šė JAV ambasadoriui Harrison 
Symmes, kad Jordanas nutrauks 
diplomatinius ryšius, jei Ame
rika duos Izraeliui daugiau lėk
tuvų.

Egipto prezidentas Nasseris

wife

šiam puolimui vadovavo Viet
namo kambodiečiai, kurių 2,000 
buvo atvežti iš P. Vietnamo ko
voti prieš komunistus. Kores
pondentai iš Kambodijos rašo, 
kad dar per anksti esą apskai
čiuoti laimėjimus Kambodijoje. 
Nors buvo surasti dideli priešo 
amunicijos ir maisto sandėliai, 
kuriuos vėl sutraukti į Vietnamo 
pasienį komunistams užtruksią 
10 mėnesių, tačiau komunistų 
jėgų nepavyko apsupti. Priešas 
iš anksto sužinojo apie planuoja
mą puolimą Kambodijoje ir pasi
traukė toliau.

Kambodijoje vėl buvo rasti 
sandėliai su 200 tonų karinės me
džiagos ir 600 dviračių, kuriais 
komunistai gabendavo amuniciją 
ir maistą į frontą.

Perbėgėliai iš komunistų ei
lių pranešė amerikiečiams, kad 
komunistų kareivių moralė labai 
nusmukusi. Kareiviai iš savo po- 
litrukų kasdien girdi, kad ame
rikiečiai ir pietų vietnamiečiai

amerikiečių, sustabdyti prasiH 
dėjusio civilinio karo 1965 me
tais. OAS kariuomenės pagalba 
neramumai buvo sustabdyti, ta
čiau komunistai nelaimėjo val
džios ir todėl dabar kaltina dėl (iš jų 40 nuošimčių iš vakarų pa
savo nepasisekimų OAS organi
zaciją. Jos suvažiavimas 
įvykti birželio mėnesį.

viskas galima 
MASKVA. — Du sovietų gam
tos mylėtojai, rašytojas Leonid

Nežino, kur dėti 
nuodingas dujas

N AHA. — Okinawos salos gy
ventojai, japonai, reikalauja, kad ir Libijos premjeras el Gaddafi 
Amerikos karinės jėgos išvežtų viešėjo Sudane, kur aptarė ben- 
iš Okinawos nervų dujų sandė^ /rą liniją prieš Ameriką. Egip- 
lius. Ameriką buvo pažadėjusi įte dauS pinigų į naftos pramonę 
ir rengėsi išgabenti tas dujas ;į i yra investavusios žvi Amerikos 
Oregoną, tačiau ir Oregono gy- į bendrovės “Amoco” ir “Phillips”, 
ventojai tų dujų nenori. Prieš' Dar daugiau pinigų investuota 
vyriausybę buvo iškeltos dvi by
los, viena Oregono gubernato
riaus, kita — Washingtono val
stijos, per kurią dujos būtų ga
benamos.

Vyriausybė turi palaukti teis
mo sprendimo, o Okinawos val
džia nerimauja ir rašo laiškus 
prezidentui Nixonui. Pentago
ne kažkas pasiūlė nuvežti dujų 
statines į Kodiako salą, Alias
koje, tačiau Kodiako miesto me
ras irgi nelinkęs priimti nuodin
gų, dujų. Jis pareiškė, kad du-įLenov ir Boris Riabinin parašė 
jų atgabenimas būtų jo mies-' straipsnį “Sovietskaja Rosija” 

laikraštyje, kur jie skundžiasi, 
jog dažnai aukšti partijos žmo
nės ir dideli valdžios pareigūnai 
patys nesilaiko gamtos apsaugos 
įstatymų, kurie privalomi ma
žesniems piliečiams.

Straipsnyje nurodoma ir vie
no tokio “lygių teisių” šalies pa
reigūno pavardė. Tai žemės ūkio 
ministeris Vladimir Mackevič, 
kuris mėgsta su savo draugais 
medžioti uždraustuose miškuo
se. Neseniai viename tokiame 
miške, prie Voronežo ministeris 
medžiojo ir nušovė du briedžius, 
nors paprastiems žmonėms tas 
draudžiama ir už medžiokles 
gresia nemažos bausmės.

Straipsnyje sakoma, kad pa
miškėse gyveną piliečiai galėtų 
surašyti ilgiausius žymių žmo- 
niii sąrašus, kurie didelėmis gru
pėmis atvyksta medžioti uždrau
stose giriose. Jei taip toliau bus, 
miškuose nebeliks žvėrių, — sa
ko laikraštis.

Nauji protestai 
Domininkonuose

SANTA DAMINIGO. — Domi
ninkonų komunistai ir kairioji 
revoliucijos partija, vadovauja
ma Juano Boscho, vėl rado nau
ją neramumams kelti priežastį. 
Neseniai įvykusių prezidento 
rinkimų proga kairieji protesta
vo ir rinkimus boikotavo, o da
bar jie reiškia protestus prieš 
Amerikos valstybių organizaci
jos (OAS) atstovų suvažiavimą 
Santo Domingo mieste.

Revoliucionieriai atsimena, kad 
ta organizacija buvo atsiuntusi

NATO ORGANIZACIJA PLANUOJA, 
KAIP SUMAŽINTI KARINES JĖGAS

ROMA. — šiandien Italijos sostinėje prasideda Nato valstybių 
užsienio reikalų ministerių konferencija. Joje dalyvauja ir Ame
rikos valstybės sekretorius William Rogers. Svarbiausia konfe
rencijos tema, kaip sumažinti Europoje kariuomenę. NatoNalsty- 
bės pirmą kartą karinių jėgų sumažinimą svarstė 1968 m. Islandi
joje. Buvo pasiūlyta, kad kartu karines jėgas sumažintų Nato ir 
Varšuvos pakto valstybės. Sovietų vadovaujamas Varšuvos pak
tas į tą pasiūlymą neatsakė, bet pasiūlė šaukti Europos saugu
mo konferenciją. Amerika norėtų išvežti iš Europos dalį savo 
kareivių, tačiau siekia, kad savo kareivius išvežtų ir sovietai. 
Šie tačiau nelinkę sumažinti savo jėgų Rytinėje Europoje, nes 
sovietų kareiviai ten ne tik saugo valstybės sienas, bet kartu 
paremia žmoniii nekenčiamus režimus Ryti] Vokietijoje, Lenkijoje 
ir Čekoslovakijoje.
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Gražiai pagerbė Alice Stephens
šeštadienio vakarą Jaunimo 

Centro salė kelias valandas ai* 
dėjo dainomis, kalbomis, svei
kinimais ir bučkiais, kuriuos 
gausiai skynė ir tuo pačiu atsi
mokėjo to vakaro solenizantė 
ir celebrante Alice Stephens, šio 
parengimo centrinė figūra, ku
riai Margutis suruošė jos dvi
gubas dainos ir muzikos srityse 
\ ciklus sukaktuves.

Tai buvo ne vien muzikos; 
šventė, bet ir šauni vakarienė 
— su šampanu ir kalakutu, su 
ž v ak ė n i' s a ps t a t y Į u c e n t r i n i u

- cckbrantės stalu ir visu niu- 
z’kos mylėtojų ir Alices gerbė-, 
ja pasauliu.

Prieš pradedant puotą buvo 
m likta visa programa, kuriai 
vadovavo pats Petras Petraitis, 
radijo pranešėjo Sakadolskio 
asistuojamas. Kompozitoriui 
M a r k a i c i u i pasakius Įvykiui
pritaikinta 
sveikinimai. kuriuos žodžiu pa
sakė p. Bobinienė, J. Mileriūtė, 
p. Sadunas ir gen. konsulas 
Daužvardis. — nuo saves, nuo 
žmonos ir nuo Lietuvos. Paskui 
sekė sveikinimai t c 1 eg ra mo m is 
nuo Marijošiaus, M ik aiškių (ir 
Č i u r 1 ion i o ansa mb 1 io), J u ozo 
Žilevičiaus, ir kt. Beje, Mari-

jošius per telegramą atsiuntė 
celebrantei “dideli bučki”, ku
rį adresatei perduoti teisę pasi
veržę pats telegramos skaityto
jas Petruitis. Gen. konsulas, p. 
Sadūno asistuojamas jai Įteikė 
garbės atzyonėjimą.

Muzikinė programos dalis 
prasidėjo Algirdo Brazio įdai
nuota plokštele “Išaušo diene
lėj o po to buvo išgrota labai 
ilga plokštelė, kurioje įrašyti 
visos eilės asmenų “memuarai” 
apie Alices Stephens gyvenimą 
ir darbą ir jos tikrai didelius 
nuopelnus lietuvybei, per ilgą 
garbingą amžių puoselėjant 
lieluviScą muziką ir dainą. 
Plokštelė kaip Margučio dova
na buvo iškilmingai įteikta so- 
lenizantei.

Gražus vakaras baigtas Ali
ces Stephens mergaičių choro 
— Aidučitj dainomis — Dul dul 
dūdelė, Ne margi sakalėliai, 
Apynėlis ir Tėviškėlė.

Su tokiu choru mieloji Alice 
gali plačiai rodytis. Visas 
“spaudos stalas” bandė suskai
čiuoti, kiek scenoje trimis eilė
mis jaunų, grakščių mergaičių 
lietuvaičių prisirinko. Rodos, 
kad p. Bradūnienė tiksliausiai

suskaičiavo, kad chorisčių bu
vo tarp 47 ir 50.

ALICE STEPHENS

Ilgiausių- metu Alicei ir jos 
Aidutėms. ’ J. Pr.

Dr. Stepas J. Matas 
Akademinis Skautų Sąjūdis

... > i - . . • Dtnteitė dimberkytė
vieno čikagietė studentė, ku-lplakatai apie Leniną ir Sovietui Korol Neo-Litbuania

I-»% _ ____ t O . ' ... ___ >4,

“GYVENIMAS’’ ANAPUSJ1! Berlyne negali to pamiršti.! 
GFTt.’4IMir« T T* n a Kiek vienoje krautuvėje, kokių!
(.LLEzINeS LžDANGObjnies praėjoi„€> yra iėkabintiį 

i savo kolegijos mokslui pąpil-iSojuzą. Juose skelbiama, kadi 
lyti vieniems metams išvyko Įi“Mes dėkojame Sovietų Sojų-' 
Vokietijų, rašo savo tėvams iš(zui už taikų, kurių mes turime 
Vakarų Berlyno:

■’šiandien turėjau progų be- 
parpiškar pamatyti komunizmą, 
| iraleisdama su kitais vieuų die 
Į ią kitapus geležinės uždangos 
plytų Berlyne.

Prieš išvykstant į anapus, 
mums paaiškino ką mes gali
me ir ko negalime su savim 

i neštis ir ką galime bei ko ne- - 
galime daryti. i

Daug kareivių saugo tą šie-, 
na, T

Gintas Aras 
Lietuvių Jurų Skautija

į tikrojo socializmo dėka, ir už 
'Europos saugumą” arba "Rusi
ja mus išgelbėjo nuo fašizmo ir 
imperializmo” Mieste spiečiai 
sovietų kareivių, koriuos 
Įima atpažinti iš kūjo ir pjautu
vo ženkliukų jų šalmuose.

■-

“Visa miesto atmosfera yra 
tiek skirtinga nuo Vakarų Ber
lyno. Labai mažai žmonių tesi- 

■mato, atrodo panašu Į negyvą
- _■ miestų.

kuri daro labai slegiantį Įs-į Grįžusi atgal Į vakarus, pajū- 
pūdį, kokį man kada teko ma-jtau didelį palengvėjimą. Visą 
tyti. Pirmiausiai ten yia mūroitą dieną jaučiausi pusėtinai ne- 
siena ir už jos 30 jardų protar-.jaukiai. Negaliu įsivaizduoti, Finansi} Komiteto Hrmininkas 
piais yra spygliuotos vielos tvo*kas būtų jei reiktų ten gyventi.' 
ros ir užminuotas gruntas. Taip IAtrodo, kad dabar jau galiu 
jie atėmė bet kokią galimybę 
pabėgti iš tos “taikos sostinės”. 
Mes turėjome iškęsti 45 minu
tes kol jie įsitikiho, kad mes 
nesame įtraukti į jų juoduosius 
sąrašus.

. šiemet yra “Lenino gimimo 
šimtmečio” metai ir niekas Ry-

Lietuvių Skaučių Seserija

Algirdas P. Muliolis 
Lietuvių Skautų Brolija

A

Bruno Bartkus
Lietuvos Vyčiai

Himas I.aniauskas 
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga

Marytė Gailiušytė
PLB Jaunimo Sekcija

Romualdas Babiys 
Studentų Ateitininkų Siįjunga

I)r. Jurgis Augius

Įsivaizduoti, būtent taip, kad 
quo šiol visada kovosiu prieš”.

Alfonsas Pargauskas 
Finansų Komiteto Iždininkas

Aukas siiiskite: Jaunimo Žy
gis už Tikėjimo Laisvę, c/o 

Už TIKĖJIMO LAISVĘ [Alfonsas Pargauskas, 6643 
Jaunimas už Tikėjimo Lais-įS°uth Francisco Avenue, Chi- 

vę yra pasiuntęs kelius Šimtus r „ 
memorandumų Jungtinėms Lithuanian Touth For Reli- 
Tautoms, vyskupams, kuni- gious Freedom vardu.

eago, Ill., USA. čekius rašyki-

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink musų sieki —
Vėl gyvenki mumyse,
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psi. S2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 

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

kinys, 95 psi. S2.00.
5. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. §1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

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

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

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

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00. .
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knvga, 152 psl $2,50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. — "

liai, 92 psl., $1.00.
18.
19.
20.
21.

psi.

169

Eiliuoti kūrinė-

Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
Elena i umrenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu ju apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. S2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608
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gams; yra užmezgęs ryšius su 
visuomenės vadais ir gavęs jų 
pritarimą; renka dokumentinę 
medžiagų apie lietuvių religine 
padėtį; ruošia peticiją Apašta
lų Sostui religinės laisvės klau
simais.

Į Jaunimo žygį už Tikėjimo 
Laisvę yra įsijungę:

Clevelandas, 1970 gegužės 16 
(Pr*)

sijinksminiinas jvyks viešbuty
je. Gros du orkestrai. Sekma
dieni pamaldos bus Aušros Var
tų bažnyčioje. Pusryčiai bus 
parapijos salėje. Seimas užsi
baigs puota. Apie ją pasakojo 
Andrius ir Dolores Jukniai.

Kainoms pakilus, registraci
jos mokestis irgi turėtų būti di
desnis, bet daugumai su tuo ne
sutikus, apkarpytos kaikurių pa
rengimų išlaidos. -

Programos knygos reikalu 
daug gerų pasiūlymų davė Sta
sys Molis. Nė viskas spėta ap
tarti, nes jau buvo vėlus laikas.

Komitetas Įdeda daug širdies 
ir darbo, kad seimas išeitų gali
mai geresnis. Kartu ir tiki, kad 
vyčiai, ypač gyvenantieji Chica- 
goje, gausiai jame dalyvaus.

Vaciukas

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

- -v,-. - - ■ A'-.'l
Naujai išleistos knygos “Push vaikus apšviesti, bet juos taip 

Com.es to Shove” autorius Har-j perdirbti, kad per visą gyvenimą 
vardo 21 metu amžiaus studen- pasiduotų psichinei priespaudai.

mas esąs jau tas, kad mokytojai 
reikalauja mokinius laiku at
vykti j mokyklą!

Dviejų gentkarčių “praraja”
Koks yra skirtumas tarp se

nosios ir jaunosios generacijos, 
Steven Kelman sako: Nieko ne
veikiantieji turtingieji (seno
sios kartos)- kaip aš visada jau
čiau, bendrai jaučiasi laimingi 
dėlto, kad jie nedykinėja. Jie 

s yra baisiai užimti tūkstančiais 
, Įvairiausios veiklos — biznyje, 

Taci^u j va}džioje arba smulkiuose filan- 
Į tropiškuose darbeliuose, kuriuos 
jie gali lengvai atlikti būdami 
turtingi.

šių dienu studentai yra tur
tingi. Nieko neveikdami, gerai 
maitinami ir bendrai būdami vis
kuo patenkinti .jie turi apsčiai 
progų ir laiko pavienei galvose
nai ir “sąžinės perkratinėji- 
mui”... Ir jie išsigalvoja esą “pri
spausti”.

“Prispaustų” studentų pirma
sis besąlyginis.reikalavimas yra 
j usnių Įvairumas bei kitimas. 
Seniems Įspūdžiams dar neišga
ravus turi būti nauji, o tiems 
trukdo pastovumo rutina, kuri 
užtat turi būti būtinai pašalinta. 
Kadangi rutiną; spaudžia, tad vi
sa “prispaustųjų” studentų ne
apykanta yra nukreipiama prieš 
“prispaudėjus”: institucijas, rei
kalaujančias laikytis tvarko 
(pavyzdžiui, kasdien lankyti pa
skaitas) arba .prieš tokius po
tvarkius, kurie draudžia var
toti narkotikus. Svarbiausi, pa
grindiniai studentų prispaudėjai 
yra: universitetai, Įstatymai ir 
šeimos.

tas Steven Kelman savo veika- • Aiškiausias priespaudos įrody- 
le apie Amerikos studentų dau
gumą be kt. rašo:

“Universitetų šventovė yra 
apsaugos yščius, kurs mus (stu
dentus ) globoja nuo natūrali
nių sukrėtimų iš lauko pusės, 
kurią mes (studentai) vadiname 
“tikruoju pasauliu”. Įstatymai 
prieš likeri ir narkotikus mūsų 
neliečia... Studentai miega dau
giausiai iki 10 vai. ryto... šešias
dešimt penki nuošimčiai mūsų 
grupės pradeda nuo žemiausiai 
apmokamos pakopos... r~ 
meą studentai, kurie savo tė
vams kaštuojame apie S15,000 
kiekvienas, naudojamės ilgiau
siu periodu be jokios atsakomy
bės, koki pasaulis bežino. Tiems, 
kurie yra buvę skurdžiai ir tur
tuoliai, ir žino kad turtas yra ge
riau kaip skurdas, Harvardo stu
dento gyvenimas yra pavydėti
nas. Ir tačiau.... “veik visi tie 
vaikai . (kids) jaučiasi kenčia 

priespaudą.
“Ar jūs nejaučiate, kad yra 

priespauda ’dėvėti . drabužius?” 
paklausęs knygos autoriaus tū
las malkontentas. Studentu laik
raštėlis “Crimson” rašęs, kad 
pradžios mokyklų tikslas nėra

i*roL Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 -puslapiai, o antrajame pusl.;
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.<*0, 

ja kietuose viršeliuose.už $6.60. *
Abi knygas gausite,- jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

--

Chicago 8, Illinois1739 So. Halsted Street

There are a lot of things a man 
can do for his country. Including 
saying his piece, pro or con.

country 
carit live on love 

alone.

UP TO

o ’/4% PER ANNUM PER ANNUM

i

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

S100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

Board

ATO. TEL GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

and Loan Association

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
CF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES ‘
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

///////
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BESIRŪPINANT
Penkiasdešimt septintojo Vy

čių seimo rengėjų posėdis įvyko 
gegužės 5 d. \ y<Sių salėje, Chica- 

igoje. JĮ pradėjo'sekretorė Lo-
| reta Mačekonytė, o užbaigė pir- 
J mininkas A. Bražfs. Pirminin- 
j kas negalėjo būti posėdžio pra- 
i džioje. Dalyvavo, posėdyje 17 
P asmenų, 
a Ričardas glaustas kalbėjo

l 'apie trečiadienio programą. Nu-
matomas golfas. Leonas Paukš-

| ta informavo apie ketvirtadie- 
I nio vakare numatomą kėletos 
| valandų išvyką laivu po Michi- 

gano ežerą. Penktadienio vakar 
ras^ skirtas susipažinimui. Du 
autobusai atveš seimo dalyvius 
iš viešbučio Į jaukią Vyčių salę. 
Ten bus maisto, gėrimų ir gera 
muzika. Apie tai informavo 

»Estelle Rogers, šeštadienio pa-

part of what makes a democracy 
like ours work. '

But in die final analysis, 
talk is . cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting, part of your savings 
to work for America is a step 
in that direction. To provide 
some of the economic strength it 
takes to make the whole
system run. '

That’s one reason why Savings 
Bonds mean a lot . . . .

They help to pay part of the 
cost of running a country

your mind.
And they help you at the same

So next time you lave 
something to say about 
America, let your 
Bond purchases

A

L

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill 60608
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talking.

Take slock in America
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iš lenkiško elementoriaus. Lie-

mokykla.

i nebuvo, tik už 
o Kauno guber- 
/kino pastatyta 
paūgėjęs Balys 
Mokytojas bu-

Džiugu yra minėti faktas, kai, 
žmogus sulaukia 75 metus ir sa- i 
vo pozityviais darbais nušviečia! 
savo nueitą gyvenimo kelią.

Ir štai, šiais metais dr. Balys:
Matulionis sulaukė tos sukakties, j Pradėjo lan
Jis gimė 1895 m. gegužės m. 21 vo rusas mokino tik rusiški 
d., Antakalnių km., Utenos vals- Deja. Baliui susirgus trachom

fgwwsmwfweww^^s

1

čiuje. Jo tėvų tėvai buvo bau
džiauninkai, aide kurių vargus 
ir ponų neteisybes jaunutis Ba
lys prisiklausė iš savo močiutės, 
kuri mirė sulaukusi 100 metų 
amžiaus. Jam giliai įstrigo į są
monę močiutės pasakojimai, kaip 
anų dienų vaikai už ištartą lie
tuvišką žodį buvo baudžiami, už
kabinant ant kaklo lentgalį, taip 
vadinamą “matalingą”, kurią 
nusikaltėlis turėdavo nešioti tol 
,kol kitas vaikas prakalbėdavo 
lietuviškai. Iš savo močiutės su
žinojo, kad po 1863 m. sukilimo 
Užpalių valse, keli lietuvių kai
mai buvo sudeginti, o jų. gyven
tojai su vaikais buvo ištremti į 
Rusijos rytus ir į Sibirą. Vie
ton jų buvo alkelti burliokai.

Dr. Matulionio tėvo tėvas iš 
pono buvo gavęs valaką neder
lingos žemės. Nepaprastai sun
kiai dirbdamas ir skurdžiai gy
vendamas, dūminėj pirkioj iš
augino septynetą vaikų. Gi Ba
lio tėvas, savo darštumo dėka, 
pasistatė naują pirkią jau su ka
minu ir buvo skaitomas turtin
giausiu ūkininku, kuriam duo
nos ir bulvių net ir pavasari ne
pritrūkdavo.

Taigi, iš pat mažų dienų var- 
a gas ir nepritekliai Balį užgrūdi

no. Jaunutis Balys pradinį mok
slą gavo iš savo motinos, kuri 
dirbdama ar verpdama jį mokė

mokslas reikėjo nutraukti ir 
vykti Vilniun gydytis, čia jis 
buvo apgyvendintas lietuvaičių 
taikomoj skalbykloj, iš kur j is į I 
turėjo vaikščioti į akių ligų am- ĮI 
butaforiją gydytis. Susipažinęs' P 
su lenkų kaimynų vaikais, po 3., 
mėn. jau jis galėjo susikalbėti j į 
lenkiškai. Tačiau kartą. Balys 
susitiko lenkų šovinistų vaikus, 
kurie pastojo kelią ir šaukdami 
“przeklęty litvin” — prakeik
tas lietuvis, įmetė į patvinusią 
Viliją. Apie šį įvykį Balys taip 
išsireiškė: Tada pirmą kartą su
pratau, kad esu lietuvis, o lenkai, 
nors ir katalikai, lietuviams ne
geri žmonės. Staigiai manyje 
įvyko nuostabus persilaužimas: 
pasiryžiau kovoti, gintis. Tą die
ną nutariau niekad nė žodžio len
kiškai neištarti. Savo apsispren
dimą teisėjau: daugiau niekas 
ir niekad nebeišgirdo iš mano 
lūpų lenkiško žodžio”.

Išsigydęs trachomą, jis par
vyko namo ir iš čia jau intensy
viai ruošėsi gimnazijos egzami
nams. Pasiruošęs išlaikė egza

minus 6-ton klasėn.Vinogradovo 
gimnazijoj, kurioj mokėsi len
kų turtuoliu bei dvarininkų vai
kai. Mokslas buvo brangus (150 
r.), todėl Baliui teko savo finan
sus papildyti, duodant pamokas 
ir t. t. Gimnazija buvo pusiau 
lenkiška, todėl ir tikyba buvo

DR. BALYS MATULIONIS

Auo

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir' namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes vnorė- 
tume būti Jums naudingi 
ir’ ateityje. '

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4M8 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S9G3 

PHONE: tU4m

dėstoma lenkų kalba. Dėl anks
ty besnio nutarimo niekad nekal
bėti lenkiškai, susidarė nemaloni 
padėtis, nes reikėjo vienam ko
voti dėl atsakinėjimo tikybos pa
mokas lietuvių ar rusų kalba. 
Mokiniai prieš pamokas suklau
pę melsdavosi lenkų kalba. Ba
lys lenkiškai atsisakė melstis.

ši kova tęsėsi apie pusę metų, 
kai pagaliau Vilniaus mokslo 
apygardos viršininkas davė įsa
kymą leisti atsakinėti tikybą lie
tuvių kalba. Pasirodė, kad kun. 
Maciejewskis mokėjo lietuviškai 
ir pranešė, kad Matulionis galis 
tikybą atsakinėti savo kalba. At
sakinėjant tikybą lietuviškai, 
klasėje buvo jo'markas: vieni 
šaukė klausyti pagoniškos kal
bos, kiti — šunies kalbos ir t. t. 
Kapelionas to triukšmo nenorė
jo stabdyti.

Pagaliau nusibodo klasės mo
kiniams triukšmauti, nes pama
tė, kad Matulionis ’ nebuvo pa
laužiamas. Atvirkščiai, jis savo 
elgesiu ir savo gabumais įgijo 
pasitikėjimą ir pagarbą. Ir Ba
liui baigus gimnaziją sidabro 
medaliu, jo klasės draugai atsi
sakė išleistuvių baliaus, o sudė
tus- tam tikslui pinigus (75 rb.) 
atidavė Matulioniui tolimesnių 
studijų pradžiai, ' <

Pastarasis Balio gyvenimo 
epizodas, jo kova už lietuvybę, 
galėtų būti pavyzdžiu ir šių die
nų jaunimui bei jų tėvams. Juk 
mūsų katalikiškose mokyklose 
netrūksta lietuvių kunigų, bet, 
deja, jiems neleidžiama mokyti 
vaikus melstis lietuviškai. Atro
do, kad tai daroma sąmoningai,
norint iš lietuvių statytų bažny
čių lietuvių kalbą ir pačius lie
tuvius išvyti. Ir tai turės įvykti, 
nes priaugančioji karta jau ne
mokės melstis lietuviškai.

B. Matulionis įstojo į Petra
pilio Karo Medicinos Akademi
ją 1915 m. Tuoj pat įsijungė į 
Petrapilio ^Lietuvių Studentų 
Draugiją ir į slaptą “Fraterni- 
ta Lithuanica” Broliją, šiose 
draugijose Matulionis pasireiš
kė kaip aktyvus visuomeninin
kas. Jis buvo net paskutinysis 
pirmininkas Petrapilio Liet. 
Stud. Draugijos.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t, 336 psL $5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.  ____ _____ ;   $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.  $2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE*

TUVA. 699 psl. _____________ .1_____ ______ _ $12.00
5. Juozas KapaSinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.____$4.00
6. J. Augustais, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psL . _________________________ _____ __________ $1.50
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. _______ _ $2.00 ir $3.00
& Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL $5.00 
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. _________________ $2.00

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ------------------------------------------... $6.00

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTA$! ______________ $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais __________________________ $4.00
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl................ ..... $2.00
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl........ ...... ,_____ $5.00
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.________ $5.00
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIA^ NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl......... $3.00
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl -------------------------------------------------------------------- $1.00
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai. ________________________ __________ ___ $4.00
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL $4.00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.______ $2.50
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.$600

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

Dr. B. Matulionis Karo Medi
nos Akademijų baigė aukso 
edaliu 1919 m. gruodžio m. Iš 
udonųjų armijos gavęs mobi- 
acijos šaukimą, nutarė jį ig

noruoti ir, pasiskolinęs iš savo 
draugo atostogų liudijimą, nuta
rė slapta grįžti Lietuvon. Ta- 

IĮ čiau ties Daugpiliu buvo dar lat- 
I! vių-sovietų frontas, kurį su di- 
I ] džiausiu pavojum reikėjo pra- 
I j eiti, šią kliūtį nugalėjus, Lat- 
I į vijoj tapo uždarytas į kalėjimą, 
I kuriame apsikrėtė dėmėtąja žil- 
| tine. Pasveikęs, dr. Natkevi- 
I čiaus pastangomis, iš kalėjimo 

tapo paleistas ir, 1920 m. vasa
rio m. d. pasiekė Kauną. Kitą 

| [ dieną prisistatė Karo Sanitarijos 
I j Valdybon ir įstojo Lietuvos ka- 
| ■ riuomenėn, kurioj dirbo iki 1940 

m. spalių m. Pradžioj buvo pa
skirtas į rikiuotės dalį, o vėliau 
— perkeltas Karo ligoninėn, kur 
ėjo įvairias, pareigas, baigda
mas konsultanto, pulkininko 
laipsniu. Karo ligoninėj ir V. D. 
Universiteto Klinikose įkūrė mo
derniškus fizioterapijos skyrius. 
Negana to, jis sutvarkė Birštono 
kurortą ir davė organizacinius 
pagrindus Likėnų kurortui. Prieš 
tai balneologijos bei fiziotera
pijos reikalais lankydavo gydo
muosius kurortus Vokietijoje, 
Italijoje, Austrijoje, Vengrijo
je, Čekoslovakijoje, Estijoje ir 
Latvijoje. S

1934—1936 m. buvo koman
diruotas pasitobulinti vidaus li
gų medicinoj į Vieną. Savo įgy
tas žinias pritaikė savo medici
niškam darbe.

Šalia tiesioginių pareigų, dr. 
Matulionis dirbo visuomeninį 
darbą skaitydamas paskaitas su
sirinkimuose ir. ypač per L. ra
diją, kuriame jis net ištisus še
šerius metus išbuvo nuolatiniu 
sveikatos reikalų paskaitininku.

Buvo nuolatinis bendradarbis 
‘Medicinos” žurnalo, rašė į “Lie
tuvos Žinias”, į “N. Romuvą”, 
“Kardą”, “Mūsų Žinyną” ir ki
tur.

Sovietų okupacijos metu buvo 
suimtas ir kalintas, bet dėl sto
kos tiesioginės kaltės įrodymų 
buvo iš kalėjimo paleistas. Dr. 
A. Garmaus dėka, vėliau buvo 
■paskirtas į Kauno Tuberk. Sana
torijos direktoriaus vietą.

1941 m. vokiečių okupacijos 
metu, gydytojų draugų prašo
mas, apsiėmė vadovauti Vyr. 
Sveikatas valdybai, tikėdamas, 
galėsiąs padėti’lietuviams. Deja, 
apsiriko, nes darbo sąlygos bu
vo nežmonšikai sunkios, esant, 
visiškoj vokiečių priklausomy
bėj.'Nežiūrint į tai dedant di
deles pastangai padėti lietu
viams, šis tas vis dėlto buvo pa
siekta. Pavyzdžiui, buvo parei
kalauta 500 lietuvaičių gail. se
serų fronto reikalams, tik dėka 
dr. Matulionio besąlyginio prie
šinimosi tai nebuvo įvykdyta. 
Reicho komisaras įsakė Kauno 
Geštapūi išžudyti. Vilniaus ir 
Kalvarijos psichiatrinių ligoni
nių ligonius, tačiau dėl Vyr. Sv. 
valdybos energingos intervenci
jos, tai nebuvo įvykdyta. Vo
kiečiai gaudė jaunus vyrus ka
riuomenėn ir liet, gydytojus įsa-

kė siųsti frontan. Duodamus įsa
kymus dr. Matulionis sąmonin
gai užvilkindavo ir net sabotuo
davo, dėl to užsitraukdavo vo
kiečių rūstybę. Reicho komisa
ras pasiūlė dr. Matulionį sulik- 
viduoti. Vyr. prokuroras užve
dė kaltinamąją bylą, tačiau dėl 
rytų fronto nepasisekimų, ta by
la nebuvo užbaigta ir bausmė 
nerealizuota.

1944 m. rudenį teko palikti 
savo gimtąjį kraštą ir atsidurti 
Vokietijoj, kur Bad Rehburge 
teko vadovauti Britų Raud. Kry
žiaus Sanatorijai.

1949 m. atvyko Į JA Valstybes. 
1954 m. Rhode Islande išlaikė 
medicinos valstybinius' egzami
nus ir dar dabar sėkmingai te
bedirba Wallum Lake Sanatori
joje. Be savo tiesioginio darbo 
jis aktyviai dalyvauja visuome
ninėj veikloj, skaitydamas ne 
tik mediciniško pobūdžio paskai
tas, bet ir visuomeninius prane
šimus, pavyzdžiui, vasario 16 
proga ir panašiai. Buvo 
kartų išrinktas į Liet.
menės Tarybą. Rašė ir tebera
šo į liet, laikraščius, kaip tai, į 
Liet. Gyd. Biuleten., Nepriklau
somą Lietuvą, Sėją ir t. t. Ame
rikoj yra parašęs platesnio mas
to monografijas apie “Fraterni- 
tas Lithuanica” Korp. 50 metų 
nueitą kelią (400 pusi.) ir apie 
Gyd. Gen. Vladą'Nagių-Nagevi- 
čių.

Jis su žmona Genovaite išau
gino ir išmokslino 2 dukteris — 
Iną ir Nijolę, 2 sūnus — Algį ir 
Mindaugą bei 2 našlaites Regi
ną ir Aldoną čeikytes.

Linkėtina solenizantui sveika
tos ir dar ilgus ilgus metus dar
buotis lietuvybės labui.

Praeitam susirinkime, gegu-i 
žės 5 d. pirmininkei Julijai Sa- 
čauskienėi susirinkimų atida-* 
rius, visai valdybai dalyvaujant,* 
atsistojimu gražiai pagerbtos 
motinėlės, kurioms skirta šven
tė įvyko gegužės 10 d. Rašti
ninkės Anataninos Ralys proto
kolas ir kitų valdybos narių ra
portai primti su pagyrimu.

Išrinkta komisija piknikui iš 
šių darbščių narių: Marytė Ne- 
berieza, Kasjier Kriščiūnas, 
Onutė Klimas, Valerija Samuo
lis ir svečių patarnautojai. Visi 
bei visos iš anksto maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Susirinkimų užbaigus, prie 
vaiŠjų stalo atšventėme net ke
turis gimtadienius, būtent; pir
mininkės Julijos Sadauskienės, 
Onutės Klimas, Antaninos Aukš
taitis ir A. Sabaliauskienės. Pa
dainavome ilgiausių metų; o ee-

lebrantės mus maloniai vaišino. 
Mes visi pirmininkei palinkėjo
me smagios kelionės, nes ji šio
mis dienomis važiuoja Lietu
von, aplankyti savo gimines.

keletą

Brighton Parkas
Joniškiečių klubo veikla

Joniškiečių Klubo svarbus pus
metinis susirinkimas įvyks an
tradienį, birželio 2 d. Vengeliaus- 
kienės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Pradžia 8 vai. vak.

Reikės gerai pasiruošti pikni
kui, kuris jau čia pat, nyks 
sekmadienį, liepos 5 d. Bruzgu- 
lienės sode, 8274 -So. Kean Ave. 
Pradžia 12 vai. šokiams gros 
Tony Valiūno orkestras. Taip
gi bus visokiausių vaišių ir ver
tingų dovanėlių.

Nariai, kurie dar neužsimokė
jo mokesčių už šiuos 1970 me
tus, turi būtinai užsimokėti, nes 
po šio susirinkimo bus išbraukti 
iš klubo.

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 104 puslapių romanas

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

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit-

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

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Bemaną

Prašome

■ KEXSEKKM<KEg2&EE£g'KKaEBS8EgBgSSKSESSSK9

1970 Plymoii.th-Duster
Plymouth VaBcnt

Duster 2-Door 
Coupe

KAIN A nuo. ?1.995-»o
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myli y. 

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

G T X, FURY-DUSTER.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

’ PASADENA, CALIFORNIA — A scientist at ElectroOpticaX 
Systems, Inc., A Xerox Company here, is shown adjustog 
"Airlight” a 500-pound searchlight for tactical airborne use In 
Vietnam that is the most powerful illuminator of its size ever de- 
veloped. In helicopter tests over a 100,000-seat football stadium 
the firm claims the single searchlight produced 500,000 lumens, or 
enough light for normal reading anywhere in the stands* It 
part of a family of extremely advanced searchlights now befe< 
readied by EOS for Vietnam battle requirements, law 

jmsvaniance ml rescue wor&z . -

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

. Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OITMORE,
2 YEAR MATURITY
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Lietuvis, kuriam per mažai vienos b

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose

metams .     $20.00
pusei metų _________ $11.00
trims mėnesiams _________ $6.00
vienam mėnesiui .. $2.00

Kitose JAV vietose:
metams —__—$18.00
pusei metų .......   $10.00

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

Rinkimų kontrastas
Kas keturi metai Amerika pergyvena rinkimų kam

panijos karštligę. Tai Įvyksta tais metais, kai yra ren
kamas prezidentas. Prisiminkime tik, kokiomis aistro
mis pasižymėjo 1968 metai. Per kelis mėnesius tęsėsi 
didžiausios rungtynės dėl laimėjimo kandidatūros prezi
dento postui. Tos rungtynės buvo didelės, ypač Įtemptos 
demokratų tarpe, nes jie turėjo net tris konkurentus. 
Pradžioje labai gerai pasirodė sen. Eugene McCarthy, 
kuris New Hampshire pirminiuose balsavimuose surin
ko tiek daug balsų, jog faktiškai privertė prezidentą 
Johnsoną nebekandidatuoti.

Vėliau vis labiau politinėje arenoje pradėjo reikštis 
Robert F. Kennedy, nustelbdamas McCarthy. Kalifor
nijoje pirminiai balsavimai labiausiai parodė Kennedžio 
pranašumą kaipo kandidato. Bet tas triumfas baigėsi 
tragedija. Kennedy, kuris po suskaitymo balsų pareiškė, 
jog dabar “atsidaro kelias Į Chicagą”, tuo keliu nebepa- 
sinaudojo: piktadario paleista kulka užkirto jam tą 
kelia...

Sakydamas, kad “atsidaro kelias Į Chicagą”, Ken
nedy turėjo galvoje nacionalinės demokratų partijos kon
venciją, kuri turėjo nominuoti kandidatą prezidento 
postui. Beveik nėra abejonės, jog jis tikėjosi, kad kon
vencija pasirinks ji kandidatu. Ir labai galimas daiktas, 
jog taip būtų atsitikę, turint galvoje jo populiarumą. Ir 
jeigu būtų taip atsitikę, tai gal šiandien ir administra
cija būtų skirtinga ir krašto politika kitokia...

Pati demokratų partijos konvencija Chicagoje buvo 
tikrai nepaprasta, pasižymėjusi riaušėmis ir demonstra
cijomis, palikusiomis toki kartumėli, kuris dar ilgai bus 
jaučiamas. Pati konvencija buvo triukšminga, pasireiš
kė didelis susiskaldymas ir vienybės trūkumas. Ir vis 
dėlto demokratų nominuotas Hubert Humphrey rinki
muose labai mažai teatsiliko nuo Nixono.

Amerikos prezidento rinkimai iš dalies prilygsta 
Anglijos parlamento rinkimams. Prilygsta ta prasme, 
kad po tokių rinkimų yra sudaromos naujos administra
cijos. Bet kokis kontrastas tų dviejų kraštų rinkimų 
sistemoje I

Štai prieš kelias dienas Anglijos premjeras Harold 
Wilson paskelbė naujus parlamento rinkimus, kurie 
Įvyks birželio 15 dieną. Tokiu būdu rinkiminė kampanija 
tęsis tik apie tris savaites. Per tą trumpą laiką partijos 
turės pasirinkti kandidatus (ir jie bus parinkti be jokių

Į trims mėnesiams __ __ ___ $5.00
vienam mėnesiai  $1.75

Kanadoje:
metams _________  $20.00
pusei metų ____________ $11.00
vienam mėnesiui ________   $2.00

Užsieniuose:
metams ___ ___ . .. $21.00
pusei metų _____________ $11.00
vienam mėnesiui $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Matulioniais, kaip seniau Ged
gaudais, istorija yra Lietuvą 
gausiai apdovanojusi.

Tik paskaityk kun. prof. dr. 
Stasio Ylos naujai išleistą kny
gą “Šiluva žemaičių istorijoje“ 
antrąjį skyrių “Vytauto bendra
darbis steigia bažnyčią” (pusi. 
33-58), ten pilna Gedgaudų vi
sais požiūriais pasižymėjusių 
Lietuvos kaip nepriklausomos 
valstybės buityje; atskleisk Lie
tuvių Enciklopedijos XVII tomą 
nuo 514 iki 531 pusi. — kur pra
dedant Matulaičiais, Matulevi
čiais, baigiant Matulioniais, Ma
tuliais užima 26 puslapius smul
kaus teksto vien apie tos, am
žių bėgyje pavardžių galūnes 
paįvairinusios taurios lietuvių 
giminės palikuonis ir jų nuopel
nus jaunajai, vėl prisikėlusiai ne
priklausomai Lietuvai.

Liet. Enciklopedijoje suminėti 
šeši Matulioniai, visi iš nepri
klausomybės laikų. Tiesa, vieno 
■Matulionio čia nerandama, tai 
Prano, kurs yra D-ro Balio tik
ras brolis, Lietuvos kariuome
nėje turėjęs, rodos, kapitono 
laipsnį ir gyvendamas Winnipe- 
ge, Manitoboje (Kanada) pasi
žymėjęs visuomeniniu veiklumu, 
tik visiškai aptilęs po to, kai per
sikėlė į Chicagą ir čia įsigijo di
delius apartmentinius namus.

Šios dienos jubiliatas Dr. Bą-

pirminių balsavimų) bei pravesti agitaciją už tuos kan
didatus.

Premjero rankos visai nebuvo suvaržytos, skelbiant 
parlamento rinkimus, nes jam yra suteiktos teisės skelb
ti rinkimus, nors parlamento kadencija ir nėra pasibai
gusi.

Visai kitaip yra Amerikoje: rinkimams laikas yra iš 
anksto nustatytas. Todėl ir rinkiminė kampanija prade
dama keliais mėnesiais anksčiau prieš rinkimus. Tai 
kampanijai naudojamos visokiausios priemonės: radijas, 
televizija ir pasigarsinimai spaiidoje. Kampanijos išlai
dos siekia milijonus dolerių. Milijonai išleidžiami ne tik 
prezidento rinkiminei kampanijai, bet ir kampanijoms 
senatorių, kongresmanų, gubernatorių ir kitų pareigū
nų, kuriems tenka varžytis ir pirminiuose balsavimuose 
dėl patekimo į kandidatus.

Anglijoje ne tik laikas rinkiminei kampanijai yra 
aprėžtas, bet taip pat ir išlaidos. Kandidatas Į parla
mentą rinkiminės kampanijos metu (atseit, per tris sa
vaites) gali išleisti tik apie §1,800. Daugiau leidžiama 
išleisti, jei apygardoje balsuotojų skaičius yra labai di
delis.

O kaip yra Amerikoje?
Nekalbant apie prezidento rinkimų kampaniją, kuri' 

atsieina kelias dešimtis milijonų dolerių, dažnai net se
natoriaus rinkiminės kampanijos išlaidos".siekia milijo
ną dolerių ir net daugiau! i ■’

Koks būtų didelis palengvinimas, jei Amerika savo 
prezidento bei įvairiausių kitų pareigūnų rinkimų siste
mą pakeistų. Didelis palengvinimas būtų ir kandidatams
ir jų rėmėjams.

lys Matulionis L. E. aprašytas 
iš visų šešių pirn ■ uoj u, tik painia
va įvesta dėl jubiliato gimimo 
datos. Jo paties (Dr. B. Matu
lionio) autobiografiniame straip- Į 
snyje “Nepriklausomoje Lietu
voje”, jo 70 metų gimtadienio; 
proga pažodžiui parašyta; “Gi
miau 1895.V.21. Antakalnio k., 
Utenos valsčiuje”. Liet. Enci-j 
klopedijoje, kuri teisėtai ūžimai 
referencijų knygos vietą, irgi pa- j 
žodžiui parašyta: ’’Matulionis l.j 
Balys (g. 1895.V.28 Antakalniui 
k., Utenos vis J gydytojas, sa
nitarijos pik., visuomenės veikė
jas”.

Keleivio 1965 m. birželio 2 d. 
nr. straipsnyje “Gydytojo visuo
menininko sukaktis. Dr. Ba
liui Matulioniui 70 metų” taip 
paaiškinta:

“Dr. Baliui Matulioniui bir
želio 2 d. (L. Enciklopedijoje pa
rašyta gegužės 28 d., bet tai klai
da, nes jis gimė pagal seną ka
lendorių gegužės 21 d., taigi pa
gal dabartinį birželio 2 d.) su
kako 70 metų”.

Kadangi niekas gyvas pats as
meniškai nežino, kada yra gimęs 
ir turi pasikliauti informacijo
mis tų, kurie dalyvavo prie gi
mimo, dėlto ir Dr.' Balio Matu
lionio atveju teko nemažiau pa
sitikėti Keleivio birželio 2 die
nos data, o jau tikriausiai Lie-

Paveiksle matomas 3,650 s va r y propeleris nėra kokios raketos daiis. Jis bus naudojamas želatinos Įmonėje, kur 
jis suksis didžiuliame išgarinimo katile ir gamins koncentruotą želatiną.

tuvių Enciklopedijos gegužės 28 j 
dienos data. Ir kas pasidarė? 
Pasidarė tas, kad mielas gerbia
mas Dr. Tauras “užbėgo už 
akių”, ir man tebelaukiant savos 
datos spėjo anksčiau parašyti iš-
samią puikią Dr. Matulionio bio
grafinę studiją, prie kurios tik
rai nebėra kas pridėti, nebent 
dar tai, kad mūsų taurusis ju
biliatas visą savo amžių buvo ir 
pasiliko M. Sleževičiaus ir Dr. K. 
Griniaus tipo be baimės ir prie
kaišto demokratas, visur, visa
da ir visokiomis aplinkybėmis 
pasiryžęs. kovoti su betkokio 
plauko diktatoriais ir jų pakali
kais, ir kad net šiandien tebėra 
aktingas veikėjas keliose pagrin
dinėse lietuvių organizacijose čia 
Amerikoje.

Jis keliose kadencijose buvo 
(ir dabar tebėra) narys Lietu
vių Bendruomenės Taryboje, kur 
neatlaidžiai gina demokratinius 
šios organizacijos principus; jis 
yra aktingas gydytojų profesi
nės organizacijose; jis yra kal
bėjęs Įvairiomis progomis (Va
sario 16 ir kt.) lietuvių tauti
niuose parengimuose Bostone, 
New Yorke ir kt. Jis išrinktas 
naujai susiorganizavusios Pro
vidence, R. L, 'L. B. Apylinkės 
pirmininku. ’•

Pažymėtina, kad gyvendamas 
Valum. Lake, R. I., sanatorijos 
direktorium, kur nėra nė vieno 
lietuvio,, žmonai mirus Dr. Ma
tulionis liko našlys su jaunu sū
neliu Mindaugu (kitas, sūnus ir 
dvi dukterys yra vyresni)jis 
sūnų užaugino taip,.lyg būtų ką 
tik iš Lietuvos atvažiavęs. Aiš
ku, kad turėjo sūnų pats mokyti 
ir gražiai lietuviškai išmokė. Kai 
Providence lietuvių parapijos 
mokyklos mokytojos, vienuolės 
jo sūnaus Mindaugo vardą no
rėjo pakeisti kažkokiu anglišku 
pakaitalu, tai Dr. B. Matulionis 
pagrasino savo sūnų atsiimti iš 
mokyklos, jei jos dar savo'už
mačias pakartos. Jos nebepakar-
tojo.

Gyvenimas yra nebaigiama 
mokykla, bet daktaras Balys tą 
mokyklą visą savo produktingą 
gyvenimą garbingai ėjo, o ka
dangi ta mokykla yra nebaigia

Dar apie Naminius “Rinkimus”
Praeitą šeštadienį paskelbė

me New Yorko Apygardos pir
mininko Aleksandro Vakseiio 
ir sekretoriaus Antano Sabalio 
paruoštą ir Dr. Petrui Vileišiui, 
JAV Lietuvių .Bendruomenės 
tarybos pirmininkui pasiųstą 
raštą. Pirmininkas Vakselis 
nurodo sudarytą kontūziją ir 
prašo paskubomis brukamus 
“rinkimus” atidėti vėlyvam ru
deniui, o tuo tarpu pataria ta
rybai paruošti visiems supran
tamą ir teisingą rinkiminį sta
tutą,. sudaryti reikalingus kan
didatų sąrašus ir pravesti tvar
kingus rinkimus.

Paskubomis pravaromais 
“rinkimais”’ pasinaudos tiktai 
maža grupelė siaurai savo po
litikai varinėti, bet bendriems 
reikalams jie nebus naudingi.

šiandien spausdiname JAV 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorke Apygardos Suvažiavimo 
prezidiumo pirmininko Henri? 
ko Miklo ir. sekretoriaus Petro 
Povilaičio raštą JAV LB tary
bos pirmininkui Dr. Petrui; Vi
leišiui. štai pasiųsto laiško tu
rinys:

JAV Lietuvių Bendruomenė 
New Yorko Apygardos 
Suvažiavimo Prezidiumas

New Yorkas, 1970. IV.
Nevy Yorkas, 1970. V. 2.

JAV LB Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkui Dr. Petrui Vileišiui

JAV LB Tarybosr nariams: z

Dr. A. Budreckiui,
R. Keziui,
K. Miklui ir
Dr. B. Nemickui.

ma, juo labiau turime pagrin
do laukti ir linkėti šiam garbin
gam ' lietuviui dar ilgus metus 
gyventi. J. Pr.

Didžiai Gerbiami Tamstos,
Lietuvių Bendruomenės Newr 

Yorko Apygardos nepaprastas 
Apylinkių. Valdybų., suvažiavi
mas, įvykęs 1970. m. gegužės 2 
d. New Yorke, išklausęs New 
Yorko Apygardos Valdybos 
pranešimo dėl pertvarkytų L. B. 
VI Tarybos rinkimų taisyTklių, 
priėjo šios išvados ir nutarė:

Pavesti L. B. New Yorko Apy
gardos Valdybai kreiptis moty
vuotu raštu į JAV L. B. Tarybos 
Prezidiumą bei penkis New 
Yorko Tarybos narius (L. B. 
įstatų str. 39, punktas d), kad 
korespondenciniu .būdu, sku
bos keliu, atidėti numatytus LB 
Tarybos Rinkimus, numatytus 
pravesti 1970 metų birželio 6-7 
d. d. , bent iki šių metų rudens 
(spalių - lapkričio mėn.).

Motyvas:
JAV LB Centro Valdybai pa

keitus rinkimines taisykles ir 
JAV LB Garbės Teismui įvai
riai keičiant ir interpretuojant 
LB Įstatuose Tfnmatyf^ Yinki- 
■minę tvarką bei išleistas rinki
mines .taisykles, rinkimų pra- 
vedimo padėtis taip susikomp
likavo, kad numatytu laiku jų 
įvykdyti neįmanoma, o tai la
bai neigiamai atsilieptų į L. B. 
veiklą bei .mums taip" reikalin
gą vieningumą ir susiklausymą.

Naują rinkiminę tvarką pra
šyti paskelbti viešai bei išsiun
tinėti LB Apylinkėm bent du 
mėnesius prieš LB VI Tarybos 
rinkimus.

Henrikas Miklas
Suvažiavimo Prezidiumo 

Pirmininkas
Petras Povilaitis

Prezidiumo Sekretorius

ST. TRINKA

7
Tad buvo aišku, kad to karininko nie

kas nebuvo užpuolęs ir iš jo nieko neatėmė, 
bet kad jis būdamas ' neblaiviame stovyje 
paklydo ir, kai jam nuo išgerto spirito ir 
alaus pasidarė bloga, tai nusivilkęs savo 
švarką ir pasidėjęs savo revolveri su diržu 
ant žemės, norėjo miegoti, bet vėliau, pri
ėjęs prie namo durų pradėjo jas daužyti, 
matyt, norėdamas paklausti kelio i karei
vines, nes nebežinojo kur jos yra. Apie su
rinktas žinias pranešiau N. K. V. D. v-kui 
Petrovui. Tuo tas reikalas ir pasibaigė.

Sekančią dieną eidamas Į tarnybą ma
čiau, kad vienas raudonosios armijos ka
reivis ginkluotas šautuvu, varė kitą kariš
ki su nupešiotais antpečiais į komendan
tūrą. Pamatęs tai pagalvojau, kad jis, tur 
Lūt, ir yra tas pats karininkas, kuris pra
nešė, kad ji buvo nežinomi asmenys už
puolę ir nuginklavo.

Atėjus bolševikams kainos nežmoniš
kai pakilo. Nepriklausomybės laikais kilo
gramas (2.2 svaro) sviesto arba lašinių 
kainavo 2.5 — 3 litai, o atėjus bolševikams 
už tuos pačius produktus jau reikėjo mokė
ti po 50 rublių už kilogramą. Kadangi bol
ševikai litus nuvertino santykiu 10 litų už 
vieną rublį, tai visi, kas turėjo pinigų bu
vo apiplėšti. Dirbdamas prie bolševikų al
gos gaudavau tik 300 rubliu i mėnesi. Ka- 
daugi buvau vedęs ir turėjau tris vaikus, 

iš kurių vienas lankė Kaune Universitetą, 
o du gimnaziją, tai iš gaunamos algos bu
vo sunku išsiversti. Atėjus bolševikams 
prasidėjo areštai. Daug pažįstamų buvo 
areštuati, daug dingo be žinios.

Vieną vakarą apie 12 valandą nakties, 
grįžęs iš darbo ir pavalgęs vakarienę, ren
giausi eiti miegoti. Staiga suskambėjo te
lefonas. Pakėlus ragelį, budintis milici
ninkas man pasakė, 'kad N. K. V. D. v-kas 
Petrovas man įsakė tučtuojau ateiti į įstai
gą

Išgirdęs tai, labai nusigandau ir pama
niau, kad jau atėjo mano tarnybai galas, 
nes jie taip darydavo su buvusiais Saugu
mo policijos tarnautojais. Būdavo paskam
bins telefonu nakties metu kokiam buvu
siam tarnautojui ir pakviesdavo ateiti į 
Įstaigą, nes menamai yra skubus reikalas. 
O kai ateidavo, tai pasodinę Į mašiną nu
veždavo tiesiog Į kalėjimą ir tas žmogus 
daugiau saulės nebematė.

Man besirengiant, dar kartą paskam
bino tas pats milicininkas ir paprašė pasku 
bėli, nes Petrovas manęs laukia prie įstai
gos durų su mašina. Mano žmona pradėjo 
verkti, bet išeities nebuvo, reikėjo eiti.

Kadangi gyvenau netoli, tai po 10 mi
nučių atėjęs Petrovą radau manęs belau
kianti. Man liepė atsisėsti į mašinos užpa
kalinę sėdynę ir šoferiui Įsakė važiuoti pir
myn. Kur ir kokiu reikalu važiuojam, nie
ko nesakė. Maniau, kad jau mane veš į 

kalėjimą. Kai mašina pasuko kita krypti
mi, ant širdies pasidarė lengviau.

Privažiavus Dvaro gatvėje esantį resto
raną, kuri laikė iš Amerikos parvažiavusi 
viena lietuvaitė, liepė iš mašinos išlipti. 
Petrovas pasakė, kad tame restorane, prie 
vieno stalo sėdėjo ir gėrė alų keli raudono
sios armijos kariai. Staiga pasigirdo keli, 
šūviai, tai buvusi iškviesta milicija, kuri 
restorane esančius civilius žmones sulaikė 
iki bus Įvykis ištirtas. Paklaustas, ar yra 
kas nušautas ar sužeistas, atsakė, kad to
kių nėra. Įsakė Įvykį ištirti.

Užėjęs i restoraną pasiteiravau savinin
kės kas atsitiko.. Ji man papasakojo, kad 
prie vieno stalo, priešais barą, sėdėjo ir 
gėrė alų 4 raudonosios armijos kariai, o 
prie baro stovėjo ir gėrė alų keli civiliai pi 
liečiai. Staiga pasigirdo keli šūviai, bet tų 
šūvių garsas ėjo nuo grindų. Apžiūrėjęs 
prieš barą buvusią sieną, jokių kūlipkų 
padarytų žymių neradau. Tada supratau, 
kad koks nors šposininkas papylė ant grin
dų korkinius šovinius, kuriuos vaikai var
toja žaisliniams revolveriams. Ant jų už
mynus, jie išduoda garsą lyg revolverio 
šūvio garsą. Paprašiau šluotos, su kuria 
pradėjau šlavinėti apie barą. Bešluodamas 
radau korkių liekanas ir jas parodžiau 
Petrovui, kuris stovėjo ir žiūrėjo ką aš 
darau. Jam papasakojau, kad čia niekas 
raudonarmiečių žudyti nenorėjo, bet tik 
kažkoks šposininkas .papylė ant grindų 
korkinių šovinių, ant kurių užmynus pasi
girdo šūviai. Petrovas su mano išvada su
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tiko. Liepė visus Sulaikytus restorane pa
leisti ir man eiti namo. Pats atsisėdęs i ma
šiną irgi nuvažiavo.

1941 metu pradžioje vieną vakarą Pet
rovas mane ir šilą pasišaukė i savo kabine
tą ir pasakė, kad esame atleisti iš tarnybos 
ir kad galim kitur darbo ieškoti. Tam rei
kalui mums išdavė pažymėjimus, kuriuo
se buvo parašyti tik keturi žodžiai: “Darbui 
gauti kliūčių nėra”. Sutikęs mane kadrų 
viršininkas Višniovas pasakė: “Laikiau 
kiek galėjau, ilgiau laikyti negaliu, nes 
yra gautas iš centro, tai yra Maskvos, pa
rėdymas visus senus policijos tarnautojus 
atleisti”.

Po atleidimo šilas su savo šeima išva
žiavo gyventi pas savo gimines į Kauną, o 
aš likau Šiauliuose, kur bandžiau gauti 
koki nors darbą. Bet kai pasakydavau, kad 
tarnavau policijoje, tai visi manęs bijojo 
lyg raupsuoto ir su manim kalbėti nenorėjo. 
Bandė ir mano žmona gauti darbo, bet kai 
pasakydavo, jog aš tarnavau policijoje, 
tai Darbo biuro vedėjas, koks tai komu
nistėlis , jai pasakė: “Jei tavo vyras tar
navo policijoje, tai nei jis, nei jo šeimos 
nariai neturi teisės darbo gauti”.

Reiškia, buvome “Tabu” ženklu pažy
mėti ir buvome pasmerkti bado mirčiai.

Sausio mėnesio pabaigoje, eidamas gat
ve sutikau pažįstamą Alėjų bažnytkaimio 
Raseinių apskrities kleboną, kunigą Vincą 
Rudinską. kuris į savo švarko viršutinę ki
šenę buvo įsikišęs raudoną nosinę. Pama
tęs jį užkalbinau ir juokaudamas paklau- 

siaū, ką tai reiškia. Jis paskė: Dabar aš 
esu komunistas ir su j ais draugau j u. Jėz us 
Kristus irgi buvo komunistas, nes jokio 
turto neturėjo”.

Paminėtas Rudinskas prieš bolševikų 
atėjimą buvo atvažiavęs į Ameriką ir rin
ko aukas naujos bažnyčios statybai. Rinko 
aukos ir jo įgalioti asmenys Lietuvoje. Tam 
reikalui ir aš paaukojau 5 litus. Naujos 
bažnyčios pastatyti jis nesuspėjo, bet sau 
dviejų aukštų namą Šiauliuose, Aušros 
Alėjoje, nusipirko. Dabar jis gyvena Lon
dono mieste, Kanadoje.

Tais pat metais sausio mėnesį Šiauliuo
se sutikau vieną man gerai pažįstamą as
menį, kuris žinojo, kad aš. ieškau darbo. 
Jis man papasakojo, kad Gubernijos Alaus 
Bravorui, Tauragės urmo sandėliui, yra 
reikalingas buhalteris ir pasiūlė man tą 
vietą užimtij Jam tarpininkaujant tą tarny 
bą gavau. To bravoro direktorium buvo 
naujai paskirtas Steponavičius, kilęs iš 
Telšių apskrities, kurio aš anksčiau nepa
žinau. Jis buvo apie 40 metų amžiaus, tak
tiškas, su tarnautojais draugiškas ir komu
nistinių idėjų tarnautojų / tarpe neskleidė. 
Ar jis priklausė kom. partijai, — nežinau.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“N A U JI E N A
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DR. ANNA BALIONAS
MVSŽfcl

|R GERKLBS ufGCi
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso PRospect 8-3229
Rezid. tefef.: WAlbr^ak 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai, vak, Trėč. uždaryu* 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Rfcz, reL 239-4683

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

Medical Building). Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neauiuepia, sKambinū 374-8012

fvbfu PRospect 84717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadienius, 
lYeciad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

DR. PETER BRAZIS 
PrtYSiCIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezkL: 388-2233
OFISO VALANDOS, 

z’trmad., ketvirtad. nuo i—4 ir 7—9, 
auuad, peziKtaUienį nuo 1—5, tree’ 

ir šeoCaa. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
z/u> W, frisf >iREET 

ieL: GR 6-2400
pagal susitarimą: Pirm., ketv.

šeštacL 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. ElSiN ■ EISiNAS 
MKUSfcRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamointi Ml 34)001.

DR. A. JfNKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus. <•

Valandos: pirmad., ketvirtai^ .5—8,

DR. ED. MARKŪNAS
' LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, HL 6C618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET z 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

' “contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta

CHICAGOS E DRAUGIJŲ 1970 M. VALDYBOS
’E PARKO LIETUVIŲ NA- AMERIKOS LIETUVIŲ VAIKO UG* 
HNKŲ ORGANIZACIJOS | DYMU DRAUGUOS 1NC. ALVUD, 

1970 METAMS. * ‘ g_
Ba<

bertas, 2615 S. 
H vicepirm. - 
7246 So. 
434-3713;

e., telef, 778-2233, * 
pirm, — Kerelis Al-j 
71 St., tel. 471-1770;!

Bagdžius Juozas, I 
Richmond Ave., telefon. 
Sekretorius — SUkėnas 

2651 W. 72nd St, telef. 
Kasininkas — Vikšraitis

— SlaKenas Antanas, 2651 W.
SLb teiei. 737-±6oz; i Vicepirm. — 
Vr. Jonas Adomavičius, Zjx9| west 
uamem viva., teiei. •ioidOoo, ozuso 
loul W. Garueia klvcl; u Viūepir- 
numoKe — vna Anaus, K. N., 6±u7 
W. <x> Place., leiei. 734-3102; Ui 
Vicepirm. — Dr. una VasKeviciute,

-

737-4862; __ __ ____________
Juozas, 6242 So. Troy St., telefonas 
434-6488; Finansų sekretorė — Sas
nauskienė Jedvyga, 2534 W. 67 St., 
telef. 476-8402; Kasos globėjas — 
Brazaitis Kazys, 7212 So California 
Ave., teL 434-0273; Kasos globėjas 
— Jonokas Jonas, 7058 So Califor
nia Ave., tel. 737-0017; Lietuvių kai. 
koresp. — Patlaba Stasys, 6409 So. 
California Ave., teL 778-0955; An
glų kalba korespondentė — Zenkie- 
nė Pranciška, 6613 So. Richmond 
Ave, teL 434-6367; Maršalka — 
Repšys Kostas, 6608 So. Richmond 
Ave, tel. 776-1344; Maršalka __
Zenkus Juozas, 6613 So. Richmond 
Ave, tel. 434-6367; Patikėtinis — 
Klemka Bronius, 10040 Kilpatrick 
St, teL 424r3810; Patikėtinis — 
Liskus Bronius, 6928 So. Richmond 
Ave, teL 476-7225; Patikėtinė — 
Sačiauskienė Julė, 7222 So. Rich
mond Ave.; Teisinis patarėjas — 
Kai Charles P, 6322 So. Western 
Ave, 6429 So. Western Ave, teL 
776-5162, 737-5047. — Susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio trečią 
penktadienį, 7:00 vai. vak. Marquet
te Parko parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZtSTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 4 dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymaa 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: Frontier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERČNAS 

2047 W. 67fh Pi. WAIbrook 5-8063

GRADINSKAS-
AM-FM RADIJŲ ]

KAINOS PRASIDEDA NUO j
■ . • *15°° ■ 4?1-'8

2512 W. 47 ST. — FR 6-199S į
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ! |

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujai 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.
Rez. tel.: WA 5-3099

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

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

7159 So. MAPLE WOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 WEST 71* STREET 
Ofiso Hlof.: HEmlock 4*2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu RE 442123 
jei neatsiliepia, tai telef, GI 8-6195

Staokeft ABCk Alwayt

Mom! Poly you am

i

jvasifnnKas — aukos Petras, o*±u7 
W. oo riace, teL 734-3102; i Sekre
tore — Kugyie Alicija, 051/ ^o. 
Washtenaw Ave^ tel. 7/6-32U9; ii 
SeKremrius — SiauoKas Juozas, 
Ouoi bo. Ashland Avė,, tet 778-^313. 
— v asarones įvyssu KieKvieno me
nesio pirmą sestaaieių, Marquette 
rarko parapijos saieje, oozu So. 
Wasntenaw Ave. 5:uu vaŲ vakare. 
Vasaros laike: birželio, liepos ir 
rugpiucio men. po atviru nangum 
siaiqueiie raixe, picnic area Nr. 9.

UTENOS APSKK DRAUGIŠKO KLU- 
BO VALDYBA 197U M. Pirmininkas 

— K, StuKiene, 7242 So. hLanctsco 
Ave., let KE 7-8819; Vicepirminin
kas — J. Suica, 3^33 So. KocKwell 
Sl; Nutanmų rast.

Humboldt Parko Lietuvių 
Klubo susirinkimas įvyko tre
čiadienį, gegužės 20 d. Dalyva
vo nemažai narių — vyrų ir 
moterų.

Kadangi šio mėnesio 10 die
ną buvo Motinus diena,, todėl 
tai dienai paminėti klubo pir
mininkas Prūsis atnešė baltų 
gražių gėlių ir jas išdalino vi
soms susirinkime dalyvavu
sioms moterims po vieną gėlę, 
už ką jos buvo dėkingos.

Nutarta šią vasarą Northsi- 
dėje nurengti pikniką, kaip 
kiekvienais metais daroma.

Svarstymus baigus buvo gau 
sios vaišės, kurias pagamino

ponios B. Smalolienė, Čepai
tienė ir Mankienė. Gaila, kad 
šiame susirinkime nebuvo po
nios Draugelienės, šio klubo 
iždininko žmouos, nes ji dar 
tebėra ligoninėje, kur jai buvo 
padaryta operaeja. Neužilgo ji 
jau grįšianti namo. Visi klubo 
nariai palinkėjo jai greičiau 
pasveikti ir, kaip pirmiau, 
darbuotis šiame klube.

K. Cepukas

Eržvilko Klubas

GĖLININKAS
(POTRAMENTAS)

IJnbmniTĮn arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antk* 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 1 
I -- j

tV. Juška, 
5 /17 So. Lai n n Si, Finansų rašt. — 
B. Žemgalis, 2035 W. 42 St., telef. 
VI 7-20x9; Kasininkas — Dan. Lu
kas, 7389 So. Taiman Avė.; Kontro
les rast. — A. Kauziukenas — 6ou4 
S. Artesian Ave.; Maršalka — K. 
Juška, 4443 So. KockweU St. — 
Klabo susirinkimai įvyksta kiekvie
no menesio antrą antradienį 7:30 
vai. vak. Vengenauskienes svetai
nėj, 45u0 So. Taiman Avė.

AMERICAN LITHUANIAN CITIZENS’ 
AND BENEFICIAL CLUB VALDYBA 
197ū METAMS: Pirmininkė — Estel- 

la McNamee, 6151 So. Spaulding 
teL 434-4936; Vicepirm. — Matt Po
vilaitis, 7050 So. Maplewood Ave, 
teL 434-0267; Nutarimų rast. — Ro
že Didžgalvienė, 38u8 So. Union 
Ave., teL^927-6d60; Finansų rast. —

teL 847-2879; Kontroles rast.
Bernice' Žemgalis, 2535 W. 42nd St., . . __ ...___Jo_.

4636 So. Kea-'

Oakley Ave.» tel. 927-8989. — Susi
rinkimai įvyksta kiexvieno menesio 
pirmą treciaaieni o vai, vax. ven- 
genausKienes saieje, -iouO bo. Tai- 
man Ave., Chicago, Iii. ou632.

CHICAGOS LIETU V1Ų SU VALK1E- 
C1Ų ukauGUu^ VALuYBa 19/0 MLr 
tams: žTrmmiūKas — Leonas Vasi- 

uevas, 7021# bo. KocKweii teiei. 
KE 7-oozio; Vicepirm. — Jonas Jo
nikas, 7uo8 So. rairneid Avė., teL 
KE 7-UU17; Nutarimų rasunmse — 
Eugenija strungys, izo3 iso. Camp
bell Avė., teL cc 4-3328; Finansų 
rast. — Kazys Ulevičius, 7oz3 W. 
62 PL, teiec *58-oa7U; Kasos globė
ja ir koresponaeme — vna Svir- 
mickas, 6oui So. Whippie, teiet. 
43«±-ur90; Kasininkas — Antanas 
Gmtneris, 3221 W. bl St, — Susi- 
nnKimai įvyksta kiesvieno mėnesio 
ketvirtą treciaciiem 8 vai. vak. Hol
lywood inn svetainėj, 2417 West 
43rd street.

ūng Avė, teL 585^5611; Kasos gio-.^o VARDO LIETUVIŲ DEMUKRA 
’ ■ ’ ------ * . . irpy KLUBO VAJ-DYbA 19«U ME

TAMS: Firmininkas — Juozas Skei
vys 66ui So. Artesian Ave, leiei. 
PR 8-6o36; Vicepirm. — Aiionce 
Spiečius, oi W. luJ bt, teieionas 
WA 6-0487; Vicepirm. — Bessie Su
eina, 741 W. 123 st, tel. Pu O-399U; 
Fin. sekr. — Kazys Kuoinas, 107o3 
So. Perry, telex, r U o-S689: Prot. 
sekret. — Anna Laozentis, 10826 S. 
Vvaoash; Kasininkas — r rank ruo- 
džiukas, įuozz oo. Waoasn, teiei. 
CO 4-2467; Kasos glob. — Vaiter 
Stulpinas, 11242 bo. Indiana, teiei. 
PU O-O754; Kasos glot>. — Kazys 
Girulis, 10850 bo. Edorooke, tel. 
IN 8-1247; Trusustas — Michaelį 
Rutkauskas, 10ol3 bo. Wabasn. teL 
PU 0-6466; Trusustas — John Alijo
šius, 1Ux3uS. Forest, tel. uo 4-a7zs; 
Kluoo koresp. —Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian, telex. PR 8-oo3b. 
— Kluoo susirinkimai būna kiek
vieno menesio trecią ketvirtadieni, 
7 vaL vak. parapijos svetainėj, 106 
St. ir So. State St.

bėjas — Joseph Miksis, 72ol So. 
Francisco Ave., tel. 778-174U; Kasi
ninkas — John Didžgaivis, 3808 So. 
Union Ave., tel. 927-6660; Maršalka 
— Paul Masilionis, 4636 So. Kea
ting Ave., tel. 085-5611; Korespon
dentas — Estella McNamee, b!51 
So. Spaulding Ave., teL 434-4936.

vieno mėnesio trečią sekmadieni 
1 vai. po pietų Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai yra 
priimami nuo 16 iki 55 metų.

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas

— Paul Mašinoms, 4636 So. Keating 
Ave, tel. 585-5611; Vicepirm. — 
John . Didžgalvis, 3808 bo. Union 
Avė, tel. 9z7-86b0; Nutarimų rast. 
— Joseph Keturakis, 4436 So. Cali
fornia Ave, tel. 523-2553; Finansų 
rast. — Herman Danu, 4536 So. 
California Ave, tel. 847-2774; Kon
troles raŠt. — Rožė Didžgalvienė, 
3808 So. Union Avė, teL 927-8660; 
Iždininkė — Adeila Šankus, 25^) 
W. 68 St, teL *476-6399; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Ave, teL 927-8989. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio ketvirtą sekmadienį 1 vaL po 
pietų Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St. Nariai priimami nuo 16 
iki 50 metų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL-

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., tel. 778-6536; Vicepirm. — Jo
seph Balicas, 4047 So. Maplewood, 
tel. 847-4094; Nutarimų rast. .— 
Rožė Didžgalvienė, 3808^ So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Finansų rast 
— Bernice žemgalis, 2535 W. 42nd 
St., tel. *847-2879; Iždo globėjas — 
Dan Lukas, 7339 So. Talman, tel. 
434-5126; Kasininkas — John Didž- 
galvis, 3808 So. Union Ave., tel. 
927-8660; Maršalka — Julius Kli
mas, 5602 So. Nordica Ave., tel. 
586-1592; Korespondentas — Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., tel. 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
ni 7:30 vai vakare. Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43rd St. Nariai pri
imami nuo 16 iki 58 metų.

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 197(f METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolpienė, 3554 So. 
Halsted St., tel. YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile. 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rast. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
434-4936; Finansų rast. <— Anna 
Guss, 912 West 32nd Place; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave., tel. 

. YA 7-8660; šeimininkė — Adeila 
Čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vai. oo 
Piet^ _____________ '

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1970 METŲ VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond St., telefonas 
PR 8-5817; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
tel. HE 4-7174; Nutarimų rast. — 
Estella McNamee. 6151 Šo. Spaul
ding, tel. 434-4936; Finansų rast. 
— Bernice žemgalis. 2535 W^ 42nd 
Place, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
tel. 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave., tel. VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, tel. 434-4936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Vėngeliauskienės salėje, 
4500 So. Taiman Avė. 8 vaL vak.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1970 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave., 
tel. LA 3-8897; Vicepirmininkas — 
Antanas Jusas, 2247 So. Oakley 
Ave., tel. 927-8989; Nutarimu rast. 
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 434-493'6; Finansų rast. 
— Bernice žemgalis, 2535 W. 42nd 
St, tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskienė. 4500 So. Tal
man Ave, tel. VI 7-6743; Korespon
dentas Antanas Jusas, 2247 So.

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi

ninkas — Motiejus Strumskis, 5920 
So. Maplewood, telef. PR 6-0716; 
Vicepirm. — Janina Bartkus, 6919 
So. Artesian Ave, tel. 476-0686; 
Nutarimų .rastC — Eugenija Strun- 
gys, 42o3 So. Campbell Avė, telef. 
CL 4-3828; Finansų rast. — Rose 
Platkauskas, 4019 So. Rockwell St, 
telef. LA 3-0833; Kasininkas — 
Bronius Bartkus, 6919 So. Artesian 
Ave, telef. 47b-O686. — Susirinki
mai įvyksta kas antro .mėnesio pu
mą sekmadienį 2 vai. po pietų Club 
Maplewood svetainėj, 4256 So. Ma
plewood Ave.

ČIKAGOS LIETUVIŲ KĘSTUČIO PA- 
£ALPOS KLUBO VALDYBA 1970 
METAMS: Pirmininkas — Julia Po

cius, 7313 So. Maplewood Ave.; 
Vicepirm. — Jonas Šulcą, 3933 So. 
Rockwell St.; Sekretorius — Mečys 
Krasauskas, 2633 W. Montgomery 
Ave.; Iždininkas — Bruno Klemka, 
10040 So. Kilpatrick Ave, Oak 
Lawn; Finansų rast. — Leonas Gi- 
niotis, 2222 W. 24th St, telefonas 
376-3980. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieną pirmą mėnesio 
sekmadienį 1 vai. p. p. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Viso
kiais pašalpų reikalais prašoma 
kreiptis į finansų rast. Leoną Gi- 
niotį, virš“ nurodytu adresu.

Eržvilko įdraugiško klubo 
svarbus pusmetinis susirinki
mas jvyks trečiadinį, birželio 
3 d. Vengeliausko salėje, 4500 
So. Taiman Avė., prasidės 8 
vai. vakaro. Nariai ir narės 
prašomi gausiai susirinkti ir 
savo draugus bei drauges atsi
vesti.. Verta pasakyti, kad klu
bas turi gerą pirmininką Bene
diktą Jurėną ir visą valdybą, 
kuri tiksliai atlieka savo užduo
tį. Tik reikia, kad nariai skait- 
lingiau lankytųsi visuose susi
rinkimuose bei savo balsais 
paremtų klubo (gerovei iškel
tus klausimus.

Manau, bus malonu matyti 
šiame susirinkime pilną salg 
eržvilkiečių ir visi bendrai ap
tarsime svarbiuosius reikalus, 
po susirinkimo turėsime šei
myniškas vaišes. Kurie nariai 
dar neužsimokėjo mokesčių 
už šiuos 1970 metus, turi būti
nai užsimokėti, nes nuo šio su
sirinkimo būsite išbraukti iš 
klubo. A. Jusas

Lietuvių Prekybos 
Rūmu banketas

Prezidentas (Casimir Oksas 
labai tinkamai atliko savo pa
reigas. Kunigas Petras Cini
kas sukalbėjo maldą. Konsulas 
Daužvardis pasakė trumpą, 
bet labai Įdomią kalbą. Gied- 
raitės sesutės labai gražiai dai
navo. Magaryčių Al. Brazis su
dainavo Ilgiausių Metų. Šo
kiams grojo John Byansko 
orkestras, o man paprašius 
muziką Peti’ą Zalubą, pagrojo 
“Yellow Bird” ir aš gerai pasi
šokau.

Vakarienė buvo neperge
riausia. Matyt, virėjai norėjo 
lietuvius morkomis maitinti. 
Mano supratimu, Chicago j yra 
daug patogesnių vietų negu 
Ambassador viešbutis.

Daugumas narių gyvena 
Chicagos pietinėj dalyje, tad 
važiuoti taip toli ir mokėti tris 
ir pusę dolerių už automobilio j 
pastatymą neatrodo praktiška.

Svečių buvo labai daug, ir 
labai daug pažįstamų, su ku- > 
risis tenka susitikti tik vieną 
kartą per metus. John Pakel 
Sr. ir Mrs. Pakel turėjo pilną 
stalą. Taip pat ir Philomena 
Pakel turėjo pilną stalą.

Svečiai morkas ir stalus ten 
paliko...

W. B. Sebastian

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
v,h/ 2533 W. 71st Street

ik Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Į AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

>.» III—— 11.11 ■ 1.1! TF

į EUDEIKIS
Į

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai:

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

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

.----------------------------------------------------------------------------------------

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTU 
DALYSE

SENOJO BRITANIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VALDYBA 1970 METAMS:

Pirmininkas — Pranas Rumšą. 4359 
So. .Maplewood Ave, tel; VI 7-2149; 
Iždininkas — Kazys Rožanskas, 3605 
W. 71st St, tel. 582-9627; Sekreto
rius — Juozas Kiburas, 4603 So. 
Taiman Ave, teL BI 7-4261; Val
dybos nariai — Kazys Valentinas, 
4504 So. Washtenaw Ave, telef. 
847-1679; Stasė Krasauskienė, 4602 
S. California Ave, tel. VI 7-3748; 
Revizijos komisija —- Algirdas Pu
žauskas, 4404 So. Rockwell St, Sta
sys Matulis, 4335 So. Maplewood 
Ave, tel. VI 7-0577, Bronius Paliu
lis, 2426 W. 45th PL, tel. 847-2469.

LIETUVIU MOTERŲ DRAUGIJOS 
APŠVIETA VALDYBA 1970 ME 
TAMS: Pirm. — Stella Kauiakis. 3247

So. Emerald Ave, tel. 225-3016; Vi
cepirm. — Aldona Olis, 3439 W. 
73 St., tel. 925-9546; Nutarimų rast. 
— Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Avė, tel. 927-8660; Finansų 
rast. — Joanna Zelvis, 3251 So. 
Green St, teL 842-7838; Iždo glo
bėja — Anna Guss, 912 W. 32 Pl, 
tel. 927-3891; Iždininkė — Anasta
zija Valančius, 2457 W. 46 St, — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 1:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj. 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGI 
JOS VALDYBA 1970 METAMS: Pir

mininkas — Joseph Zygas; Vicepir
mininkai— Steve Ivanauskas ir Be
nedict Jurėnas; Sekretorius — Vin
cas Urbonas; Iždininkas — Vikto
ras Lesniauskas; Biuletenio redak
torius
Trustees — Andrius Povilaitis, Juo
zas Liubinskas ir Jacob Levitan. — 
Draugijos susirinkimai vyksta kiek
vieno mėnesio paskutinį ketvirta
dienį Jaunimo Centre.

Eugenijus Petrauskas:

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

‘"NAUJIENOSn KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
rxxxixzxxxxxryxxixxxxxxxY

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Lietuviu Filatelistu Draugijas 
"Lietuva" priešątostoginis narių susi
rinkimas įvyks š, m. gegužės, mėn. 
26 d. Jaunimo Centre. Nuo 7 vai. vak. 
filatelinė valandėlė, nuo 8 vai. vak. 
bus svarstomi, susiję su rengiamosios 
parodos, klausimai.

Valdyba ir Parodos Komitetas kvie
čia narius ir svečius gausiai daly
vauti.

— Chicagos Lietuviy Suvalkiečiu 
Draugijos eilinis susirinkimas Įvyks 
arečiadienį. gegužio 27 d. Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. 8 vai. vak. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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— Lietuvių Tautos genocido 
parodai paruoštas ir baigiamas 
spausdinti vadovas — katalogas 
anglų kalba* Vadove ne tik nu- 

Į šviečiamų paroda, bet kartu pa 
rikos Lietuvių Tarybai su- 
dideles išlaidas. Prisidėti 

išlaidų apmokėjimo kvie- 
a visa lietuvių visuomenė 
ganizacijos. Aukas siųsti 
>u: Lietuvių Tautos Geno 
paro<fa, 1259 So. Maple- 

1 Ave., Chicago, Ill. 60632. 
>s taip pat priimamos ir 
>s biure, 6818 So. Wastern 
Chicago, Ill. 6(M)M

Jonas Jasaitis JAV LB Chi- 
► apygardos valdyljos pir- 
ikas, ALTos vakl. vicepir- 
ikas, gegužės men. 30 d. iš- 
a į New Yorką dalyvauti 
irimuose su latvių ir estų 
ais organizuojamos infor- 
os konferencijos reikalais, 
inta pabaltiecių veikla in-i 
icijos srityje, reikfa tikėtis, 
uos geresnius rezultatus.

LT Informacija
Lietuvių Tautos Genocido 
los parengimas ir išslaty- 

amerik iečių visuomenei
teikiama daug dokumentinės 
medžiagos susipažinimui su 
Lietuvos byla.

— Dr. Steponas Biežis, Jonas 
Bertašius, John Evans, Dr. Ka
zys Šidlauskas, Julius Pakalka, 
kun. Adolfas Stasys, Dr. Jonas 
Valaitis, Mečys Šimkus ir Jonas j 
Jasaitis sudaro komisiją lėšoms 
telkti Lietuvių Tautos Genocido 
parodos surengimo ir išstatymo 
išlaidoms apmokėti. Komisija 
prašo lietuvių organizacijas ir 
visuomenę aukomis prisidėti 
prie lietuvių tautos tragedijos ir 
komunizmo pavojaus parody
mo amerikiečių visuomenei. 
Aukas siųsti: Lietuvių Tautos 
Genocido paroda, 4259 So. Map
lewood Ave., Clūcago, Illinois, 
60632.

naši iš maisto proteiną. Ta pro
teino gamyba virusų infekcijos 
ir senatvės yra sutrukdoma ir 
tą trukdymą esą galima patai sy
ti minėtu vaistu. Dr. Gordon sa
kė, kad to vaisto poveikio žmo
nėms pilno pranešimo galima 
laukti jau po trejeto mėnesių.

Vaistas esąs nenuodingas ir 
dėlto nenumatoma jokių trukdy
mu iš FDA pusės. Išradėjas yra 
farmakologijos daktaras ir jo 
vaistą išvystyti finansiškai pa
gelbėjo viena Kalifornijos far
maceutinių išdirbinių firma. 
Naujojo vaisto pavadinimas yra

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkly RelkU

REIKALINGA 
PATIKIMA MOTERIS 

Bendrai narnų ruošai ir 9 mėn. mer-

VAISTAS NUO SENATVĖS?
IFORNIA SUPER SERVICE 
omi auto motorai, stabdžiai, 

tune-up$ ir t. t
'A Sc. CALIFORNIA AVE.
SO, ILL. TEL. VI 7-9327

enybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

ŠIĄ VASARĄ TRYS

; K S K U R S I J O S

28, liepos 14 ir rugpiučio

ia . kelionė tęsis 21 dieną. Vie- 
čius ribotas. Registruokitės 
Išrūpiname leidimą ilgesni 

t būti Lietuvoje. Paruošiame 
mentus atsikviesti gimines

i Ameriką.
Kreipkitės į

TR RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

SL SERVICE BUREAU

31

Chicagos medicinos mokyklos 
profesorius tyrinėtojas Paul Gor
don pranešime daktarų susirin
kime pasakė apie išrastą naują 
vaistą, kurs gali būti naudingas 
prieš virusus ir prieš atminties 
silpnėjimą senatvėje.

Tą vaistą prof. Gordon jau per 
12 metų išbandęs su gyvuliais 
ir dabar daromi bandymai su 
žmonėmis. Tas vaistas gauna
mas iš inosino, tai yra kūno nor
malios substancijos, kurią pa
vargę kūno raumenys mažais 
kiekiais pasigamina. Vaistas iš
bandant su gyvuliais pasirodęs 
efektingas prieš kai kuriuos in- 
fluenzos tipo virusus. Taip pat 
jis sustabdęs atminties menkė
jimą ir pagerinęs gabumus iš
mokti. .Profesorius nurodė, kad 
kūno celės (ląstelės, narveliai) 
kaip gyvulių taip žmonių gami-

Bomba kino teatre
Sekmadieni popiet sprogusi 

bomba Michael Todd kino te
atre, 170 N. Dearborn, sužeidė 
vieną žmogų; kiti apie 100 
žnionitj tvarkingai apleido te
atrą. Bomba pagaminta iš 10 
colių ilgumo metalinio vamz
džio, vaidinimui prasidėjus, 
sprogo trečioje eilėje salės už
pakalyje. Sužeistajam Joe La 
ota, 49 metų, vamzdžio atplai
ša prakirto koją. Jis nugaben
tas i Herotin ligoninę. Daugiau 
nuostolių nepadaryta. Gaisri- j 
ninkai spėja, kad bomba buvo 
padėta jau knatą padegus.

— Lietuvoje sekmadienio ryta
mirė Zuzanos Juškevičienės mo- gaitės priežiūrai 5 dienas savaitėje,] 
tina, Uršulė Didžpinigaitė - Pati- '
Genienė. Laidojama gegužės 26 
d. Velionė gyveno Marijampo
lėje.

— Algirdas Jakševičius - 
Yokša, teisininkas, po trumpos 
ligos mirė š. m. gegužės mėn. 
25 <L Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Bus pašarvotas Petkaus Mar
quette koplyčioje. Apie laido
tuves bus pranešta vėliau.

—■ Chicago Savings Jį Loan 
Ass’n. 63rd & Western Ave. 
aktyviai dalyvauja apylinkės 
visuomeniniame gyvenime ir 
biznio kėlime, šios lietuviškos 
finansinės įstaigos pastango
mis ir kaštais yra ruošiami ne
toli esančiame kino teatre spe
cialūs seansai vaikams. Bilie
tai grupėms ir pavieniams yra 
gaunami bendrovės raštinėje. 
Bendrovės Tarybos pirm, yra 
John Pakel, Sr. ir prez. Philo
mena Pakel.

nuo antradienio iki šeštadienio. Gera 
tramportacija, Evanstone. Susikalbė
ti angliškai. Reikalingos rekomenda

cijos. Tel. 869-7414.

TYPIST
To operate IBM 6400 Accounting Ma
chine. Experience helpful but not 
necessary. We will train. Business 
location vicinity Foster & Kedzie. 

Company benefits. 
5441 No. KEDZIE 

463-2411 — MIKE TARCHINSKI 
' 9 to 5 P. M.

SWITCHBOARD - TYPIST
For Loop office of Certified 

Public Accountants.
Fringe benefits and bonus.

RA 6-5751

WAITRESSES 
Experienced. High volume 

restaurant. Top wages;
Call 966-1130 

PARFAIS RESTAURANT 
6415 DEMPSTER 

MORTON GROVE, DLL.

!7 So. Western Ave. 
icago, Illinois 60643
Tel. 238-9787-8

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Rado nudurtą žmogij
Chicagos priemiestyje Bo

lingbrook, 258 Seabory St., gy
veno vienišas 74 metų anglies 
ir gazo įmonės tarnautojas 
Walter Callagan, dirbęs 2600 
S. Paulina Avė. šeštadienio ry
tą jis buvo rastas savo bute ne
gyvas, peiliu per sprandą ir 
vidurius subadytas ir smarkiai 
sumuštas. Kaimynai girdėjo 
apie 12:30 valandą šunes lo
jant.

— Union Federal Taupymo 
ir Skolinimo bendrovė esanti 
Chicagos Bridgeporte 34 PI. ir 
Halsted St., savo raštinę pa
puošė lietuviškais tautinio me
no dirbiniais, ši maža parodė
lė yrą prie pat lango, todėl 
gausūs praeiviai gali gėrėtis 
neįprastais, bet labai patrauk
liais, eksponatais. Tarpe, jų 
yra lietuviška vėliavėlė ir mi
niatiūrinė pora su tautiniais 
drabužiais, šokio pozoje.Al
bertas J. Aukers yra šios lietu
viškos finansinės įstaigos pre
zidentas. JŠį's

z VARI-TYPE OPER.
2 Years experience or more 

Salary open.
Melrose Park location.
CaH TOM COLLINS Sr.

MU 1-2240

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

- BARTENDER

GoodPermanent work. Shift hours, 
starting salary. Fine clientele.

Lombard area.
CALL MORNINGS.

627-5020

*^0
9

?YK "NAUJIENAS” - HOME INSURANCE

EIKIA GERIAUSIAS, 
LNGIAUSIAS ŽINIAS GA 4-8654

IttTl

tNSVRANCt

Nuteisti gauju “teisėjai”
Kriminalinis teismas nuteisė 

ilgiems metms tris pagarsėju
sios “Blackstone rangers” gau
jos, dabar besivadinančios 
“Black P. Stone Nation” narius, 
kurie praeito rugsėjo 13 d. “par 
tijai nusikaltusį” Sterling Bur- 
nettą “nuteisė”, sumušė ir iš
vedę į užgatvį nuvošė.

Pats gaujos “teisėjas”
bert Stephens gavo nuo 100 iki 
200 metų, jo brolis gavo 20 iki 
30 metų ir trečias “teisėjas” 
Namore Smith nuo 50 iki 100 
metų. Visi žudikai yra tarp 20. 
ir 22 metų amžiaus.

Her i
State Farm Fire and Casualty Company

iečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

— R. Vanderyort, pulkinin
kas, JAV senato ir kongreso 
ryšininkas, afvvksta i Lietu
vos okupacijos 30 metų sukak
ties minėjimą, dalyvaus Lietu
vių tautos genocido parodos 
atidarymo iškilmėse, akademi
joje ir ruošiamoje vakarienėje. 
Numatoma, kad jis atveš JAV 
prezidento R. Nixono specialią 
telegramą. ..Jeigu JAV iškilūs 
asmens atvyksta dalyvauti iš
kilmėse birželio 13 d. Sheraton 
viešbutyje, tai mums, lietu
viams, tie reikalai turi daug 
daugiau rūpėti. Dalyvaukime 
ruošiamose iškilmėse, o į aka
demiją ir vakarienę kvietimus 
Įsigykime pas A. Rūgytę. Tel. 
PR 6 - 3209.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

RETA PROGA
Dėl ligos, skubiai, geromis sąlygomis, 
parduodamas arba išnuomojamas šva
rus, 4 kambarių su baldais ir taverna 
namas. Didelis, sausas, su vasarine 
virtuve, skiepas. ____“ _ / . ’ ‘
dvigubas lotas. _ 
nių medžių ir gėlių.. Dvi kabinos 

naujas garažas.
Kreintis i: VERONIKA LINGIS, 

i 144 No. 7th STREET, 
CLINTON, INDIANA 47842.

Gražus kampinis 
Daug 'įvairių vaisi- 

ir

REAL ESTATI
REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. ui. Žemi — Pardavimui

REAL ESTATE FO 
Namai, lama — Pai

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TER 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJJ 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai 

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virgin

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIM t 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIM 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie A
• NAMŲ IRMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOT/

PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIE
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

PALOS PARK — ORLAND PAR 
rajone sklypai 80s 125 pėdų su vand. ir kanaliz.

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs nam;

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savin
TELEF. 349-0600

4 BUTŲ MŪRAS: 3 po 4 ir 1—7 
kamb., 10 metų, ant 50 pėdų sklypo į 
vakarus nuo Kedzie.

MŪRINIS 2 po 5 su įrengtu skiepu, 
centr. šildymu, 2 auto garažu. Moder
nus ir švarus, Brighton Parke.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs būtai, modernios virtuvės ir vo
nios. įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

DOy\7NEHS GROVE N. W. .
Older 2 story aluminum sided home. 
3 bedrooms and bath on fully carpe
ted upper floor. Carpeted stairway, 
entrance hall and living room. Pa- 
 neled den for 4-th bedroom, kitchen, 
jbath, dining room and enclosed sun-

♦ Saliamonas - Tamašauskas room. Easy walk to all schools, 
x-n nrnšn-nnc neskambinti Nan- churches- Shopin^ 3114 C- B- Many yra prašomas pasKamniniibuild-ins. By owner $29,500.

NAUJA VIETi
ŠVARUS 8 KAMB. mūra 

Parke, $20,000.
PRIE FORD CITY naujas 

ras. Platus sklypas, garaž
TVARKINGAS APARI 

mūras, arti Jaunimo C 
$11,000 pajamų. SavininI 
suos įmokėjusiam $15,0 
$45,000.

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

APIE 8.000 DOL, PAJAIS 
3 mt. mūras, Marouette Pi 
tas pasiūlymas. $65,000.

. 4 BUTU MŪRAS su bizn 
bas garažas, nauja gazo šH 
ąuette Parke. $43.300.

PELNINGAS MŪRO NA1 
rus 6—3 ir 2 kambariai. 1 
Naujas šildymas gazu, gan 
visko, Marquette Parke. Si

7051 S. Washtenaw Ave.

jienoms, tel. HA 1-6100 dėl ry
šio su pažįstamu, kuris turi įdo
mių žinių.. (Pr).

NOTARY. INCOME TAX I
4259 So. MAPLEWOOD A

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 54.00, minkšti — $3.00.

i knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
ivana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
•emties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

GH RATES PAID QUARTERLY

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

Toronto oro “aliarmas”
Energijos ir resursų departa

mento pranešimu, kelioms To
ronto (Kanadoj) pramonės 
Įmonėm Įsakyta sumažinti ga
mybą, kadangi jos sukelia to
kį oro užteršimą, kad jau in
dekse pašoko iki 38 taškų. Val
džia turi teisę perspėti pramo
nę, kad oro teršimas pasiekia 
32 taškus, bet pramonės dar
bui sustabdyti teršimas turi pa
siekti 50 taškų.

— Dr. Saulius Šimoliūnas ir 
rezisorius Justinas Pusdešris 
savaitgaliui iš Detroito, Mich., 
buvo atvykę į Chicagą. Abu 
buvo užėję į Naujienas, kad pa 
matytų spaustuvę ir pasikalbė
tų. su redaktoriais Įvairiais vi
suomeniniais ir kultūriniais 
lietuviško gyvenimo reikalais.

— Marketparkietis Mykolas

ta į Lietuvą savo vaikų aplan
kyti. Geriausios sėkmės.

P. Galinauskas

♦ Kvietimas Joniškiečiams ir 
Joniškio Klubo nariams, Joniš
kio gimnazijos 50 metų minėji
mas, Joniškiečių ir kilusių iš: 
kaimyniniu vietovių suvažiavi
mas įvyks gegužės 30 d., šešta
dieni, 7 vai. vak. Jaunimo Cen- ^.7 -■
tre. Koncerto metu dainuos dvi 
žinomosios solistės: Dana Stan-; 
kaitytė ir kanadietė Gina But-, 
kūtė - čapkauskienė. Akademi-. 
jos metu kalbės dir. Juozas Ma- 
silionis. Dėl vietų ir smulkes
nių žinių prašoma skambinti 
Teodorai Gaškaitei - Lapinskie
nei, 847-3680. Kviečiama daly
vauti visa visuomenė. (Pr).

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tek CL 4-1050

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

Greitas ir tvarkingas visokį 
sayvbin pirkimas - pardavirr 
šinie kontoroie daromi ir 
vertimai, užpildomi pilietyl 
mai. income tax ir ivairfis k 
kai. Darbų vai.: Kasdien 9-

PERKAME. PARDUODA! 
NOME Įvairaus dvdžio nan 
Paruniname paskola visoke 
drauda; veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BU
2658 WEST 59th STR:

PRospect 8-5454

4224 So. UNION savininkė 
priversta nebrangiai
4 butu mūrini narna. Parod 

rus. Telefonuoti FU 5-

nvestment
jonus plan 
KX) minimum

Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

HTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
rl ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

$7,000 minimum
1 year certificate

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by L’NESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
!501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
ų prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

)VING — Apdraustas perkraustymas
i ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Arkidioceziia staiga 
pamilo kazimiermes

Chicagos kataliku arkidioce- 
zijos oficioze “The New World” 
gegužės 22 d. numeris beveik 
“pašvęstas” lietimų šv. Kazi
miero kapinėms.

Čia yra didelė nuotrauka 
skulptoriaus Ramojaus Mozo- 
liausko Paminklinio Varpo jau 
pastatyto Kazimierinėse 111 St. 
ir Pulaski Avė. kampe su apra
šymu, kad jis būsiąs pašven
tintas gegužės 24 d., kita dido
ka nuotrauka, kur Dariaus - 
Girėno ir Don Varno postų lie 
tuviai veteranai kasa duobes 
50 vėliavų alėjai ir dar ilgokas 
reportažas apie buvusią lietu
vių Dievo Apveizdos bažnyčią 
prie 18 St. ir Union Avė., kurią 
galu ti n ai u ž va 1 d ė ispa niškai 
ka Iba n ti e j i a py] i n k ės gyvento- 
jat

— Joseph M. Judickas, Jr. yra 
paskirtas sekretorium ir vado
vaujančiu pareigūnu Gage Park 
Savings & Loan Ašsn. J. M. Ju
dickas bankininko karjerą pra
dėjo prieš 16 m. Damen S & L 
bendrovėje kasininku, nuolat 
kildamas aukštyn darbe ir pa
reigose.

— Stefanija ir Kasperas Rad 
vilai pavaišins Vaisvandeniais 
ir pyragaičiais visus lituanisti
nių mokyklų mokinius, kurie 
dalyvaus pavasario šventėje, 
gegužės 30 d. Bučo sode, Wil
low Springs, šią tradicinę mo
kinių šventę — sąskrydį prgani- 
juoja LB Chicagos Apygardos 
valdyba, bendradarbiaudama 
su mokvklu vadovybėmis ir 
tėvų komitetais. į-

— Unda Degutytė, Dariaus 
- Girėno posto moterų vieneto, 
jaunesnioji narė ir Bogan aukš. 
mokyklos mokine yra išrinkta 
dalyvauti Illin. mergaičių kon
vencijoje, Jacksonville, 
birželio 16-23 dienomis.
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♦ Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti į rengiamą pa
vasarinę linksmą GEGUŽINĘ 
birželio 7 dieną Onos Bruzgulie- 
nės sode, 8274 So. Kean Ave., 
prie Lietuviu Tautiniu kapinių, 
šokiams gros K. Ramanausko, 
orkestras. Pradžia 12:00 vai. po 
pietų. (Pr).

♦ Lietuvė moteris, 35 m., ne
senai atvykusi iš Europos, kal
banti taip pat vokiškai ir susi
kalbanti angliškai, ieško darbo 
lietuviškoje aplinkoje ar šeimo
je. Tel. 436-2884. (Pr).

♦ Chicagos Meškeriotoju ir 
Medžiotojų klubas kviečia visus 
į gegužinę, kuri įvyks gegužio 
30 d. Spaičio’ ąžuolyne, 8933 Ar
cher Road. Bus valgių ir gėri
mų bufetas. Gros A. Ramonio 
orkestras. Pradžia tuoj po pie
tų. (Pr).

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, - 

maistas, pinigai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGRWYBM 
PardavlmM Ir Taisyme 

' 2M4 WBST STREET 
T«L: REpublte 74941 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

BUILDERS AND CONTRJ
Namu Statyba Ir Rėmo

HEATING CONTRA(
Irenriu naujus ir perstatau 
su HKrn namo apšildymo 
air-conditioning i naujus ir i 
mus. įrengiu vandens boi 
stogu rinas (gutters). Dari 
karnas greit, sąžiningai ir gai

Apskaičiavimai nemoka 
Turiu leidimus dirbti mie 

užmiesčiuose.
Domas Žuką u s
HEATING & SHEET ME 

4444 So. Western Ave 
CHICAGO, ILL. 6063 

'Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOI 
Įkurta prieš 50 me 

VISOKIUS STOGUS, rinas 
kamnosius vamzdžius sutaiso! 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir 
me. Nudažome namus iš laul 
liekame “tuckpointing” darbui 
apdrausti, visas darbas garanl

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės 1

APDRAUDŲ AGENTŪRA:___
namų, automobi
liu. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios lisimokė 
iimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kadžio Ave. PR 5-2233




