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MASKVA. — Sovietų komunistų partijos kongresas pagaliau 
pabaigė savo plepėjimą dėl “draugo Brežnevo“ pranešimo. Buvo 
numatyta 140 delegatų kalbos, tačiau jos tiek užsitęsė, kad po- 
litbiuro narys, Ukrainos partijos vadas šelestas, pasiūlė “debatus“ 
baigti po 46 kalbėtojų. Kongresas pasiūlymą “vienbalsiai“ priėmė 
:r sukėlė Brežnevui dideles ovacijas, priimdamas ir jo raportą 
apie užsienio ir vidaus politiką. Maskvos “Pravda” kongreso 
proga padidino savo puslapių skaičių iš 4-6 puslapių iki 12. Tik 
vienas puslapis skiriamas žiniomis, visi kiti — kongreso kalboms.

BUS DAUGIAU PREKIŲ, TAČIAU TEKS

IŠ VISO PASAULIO

B

ARGENTINA NUVERTINO VALIUTĄ, 
SUVARŽĖ JAUTIENOS PARDAVIMĄ

BUENOS AIRES. — Nauja Argentinos valdžia nuvertino 
savo piniginį vienetą iš 4 pezų už dolerį iki 4.04 pezų. Kaip mato
me, nuvertinimas yra mažas, daugiau simbolinis. Jis padarytas 
norint užkirsti kelią įvairiems gandams ir didesnio nuvertinimo 
laukimui, kuris silpnino Argentinos valiutą, bankams ir pavie
niams asmenimis parodant jai nepasitikėjimą. Bankai ir Argen
tinos gyventojai laukė didesnio, bent 25% pinigo nuvertinimo, 
panašaus, kaip pernai birželio 18 d., kada pezas nukrito iš 3.5 pezų 
už dolerį iki 4 pezų.

Nauja Argentinos valdžia ne
slepia, kai kraštas yra sunkioje 
padėtyje. Užsienio valiutos at
sargų Argentina teturi teturi 
apie 200 mil. dol., o kviečių ir 
jautienos eksportas sumažėjo. Iš 
tiesų, Argentina priversta pirk
ti kviečius, kad galėtų pildyti 
savo ilgametes sutartis su Ar
gentinos pirkėjais.

Argentinos vyriausybė panai
kino algų suvaržymus ir žada 
jas pakelti apie 25%. šiuo me
tu pramonėje vyksta daugelio 
unijų derybos su darbininkais.

Visuomenė labai skaudžiai 
pergyvena mėsos pardavimo su
varžymą. Argentiniečiai sunau
doja daug jautienos, žmogui per 
metus išeina po 128 svarus, įs
kaitant mažus vaikus. Dabar 
vyriausybė uždraudė kas antrą 
savaitę pardavinėti mėsą ar ją 
patiekti restoranuose, šitokia 
tvarka, kas antra savaitė be 
jautienos, tęsis iki birželio mėn. 
pabaigos, iš viso bus 46 dienos 
be mėsos.

Finansų ministeris Aldo Fer
rer pareiškė, kad Argentina jau 
šiais metais prarado apie 70 mi
lijonų dolerių pajamų iš užsie
nio, nes neturėjo ko eksportuo
ti. Vyriausybė prašo gyvento
jų supratimo ir kooperavimo, 
kad būtų galima išpildyti įsipa
reigojimus užsienio pirkėjams.

Rytų Pakistane 
tebevyksta kovos 
NEW DELHI. — Iš Rytinio 

Pakistano išvežami užsieniečiai 
pasakoja, kad Rytų Pakistane 
kovos tebevyksta ir centro val
džios kariuomenė valdo tik di
džiuosius miestus. Sukilėlių so
stine paskirtas Shuadangos mie
stas, netoli Indijos pasienio. 
Nors Pakistano vyriausybė gi
riasi turinti pilną R. Pakistano 
valdžią ir sukilėlius esanti izo
liavusi, ištisos provincijos dar 
yra sukilėlių rankose.

Tikrų žinių nėra, tačiau gan
dai kalba, jog sukilimo vadas 
šeikas Rahman laikomas Vaka
rų Pakistano kalėjime.

Bengalai žada vakarų pakista
niečius kareivius išmarinti ba
du. Jei kariuomenė nepasiduos 
vietiniams gyventojams, karei
viai bus išskersti, — pažadėjo 
majoras Abu Osman, sukilė
lių jėgų vadas, šeikui Rahma- 
nui dingus, bengalų sukilė
liams vadovauja dr. Asabul Joar- 
dar.

Stebėtojai galvoja, kad 75,000 
kareivių, kad ir gerai ginkluo
tų, neprivers paklusti 75 mili
jonų neapykanta degančių gy
ventojų, kurie nori nepriklauso
mybės.

— Okop. Lietuvoje pernai iš
leista plokštelė, skirta Putino 
poezijai. Tai ištraukos, su Pu
tino trumpomis pastabomis, iš 
autorinio V. Mykolaičio-Putino 
vakaro, įvykusio Vilniuje, rašy
toją klube, 1962 m. vasario 2 d.

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas patvirtino, kad 
įstatymas draudžiąs neregis
truotus ginklus derinasi su 
konstitucija.

SANTIAGO. — Čilės rinki
muose komunistų partijos atsto-
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Berkeley universiteto studentai pagamino televizijos aparatą, kuris padės architektams planuoti 
miesty dalis. Ekrane matomas miesto modelio vaizdas sudaro įspūdį, kad namai buvo filmuoti 

iš helikopterio.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

HELSINKIS. — Suomijoje sudaryta koalicinė vyriausybė,

Komunistai dalyvauja valdan- SUOMIŲ VYRIAUSYBĖ VĖL SUDARYTA 
riųjų partijomis. k,tomis kai’.BE KOMUNISTŲ PARTIJOS ATSTOVŲ

BREMENAS. — Vakarų Vo-t HELSINKIS. — Suomijoje sudaryta koalicinė vyriausybė, 
kietija pirmą kartą parodė savo kurioje jau nebėra komunistų, išbuvusių Liaudies fronto vyriau- 
statytą keleivinį lėktuvą VFW- sybėje penkeris metus. Manoma, kai komunistų partija vėl pa- 
614, kuris galės vežioti 40 ke-( keitė taktiką, gavusi pritarimą iš Maskvos. Anksčiau komu- 
leivių. Tai pirmas lėktuvas sta-' nistai stengėsi patekti į vyriausybę, manydami, kad būdami joje, 
tytas Vokietijoje po karo. jie galės išplėsti savo įtaką ir priartinti savo tikslus — valdžios 

BELFASTAS. __ Katalikų Perėmimą. Suomijoje tas eksperimentas jiems nepasisekė. Jį
rajone šiaurinėj Airijoj polici- i^bai susidomėjusios sekė Prancūzijos ir Italijos komunistų par- 
ja rado kelis ginklų sandėlius ir .1^08’ kuri°s irgi stengiasi patekti į koalicines valdžias su kitomis 
suėmė 11 asmenų. kairiomis ar centro partijomis.

WASHINGTONAS. — Keturi Suomijos prezidentas vyriau- 
Amerikos katalikų ir protestam ■ sybe sudaryti pavedė tam pa
tų laikraščiai išspausdino ben- čiam premjerui Ahti Karjalai- 
drą vedamąjį, kuriame sakoma, nenui, kuris ir sudarė kabinetą 
kad Amerika “kartoja Kristaus jau be komunistų. Vyriausybė 
kryžiavimą su savo politika Piet- parlamente turi kiek mažesnę, 
ryčių Azijoje. Laikraščiai kai- (bet pakankamą daugumą, — iš 
tina Nixono vyriausybę civilių 200 vietų — 108. Tris ministe- 
žudymu, šalies naikinimu ir Sai-[ rijas, valdytas komunistų, da- 
gono valdžios rėmimu.

LONDONAS. — Britanijos
bar perėmė socialdemokratai.

Pačioje komunistų partijoje 
aukso ir užsienio valiutos atsar- nebuvo vienodos nuomonės apie 

i-[naudą dalyvauti koalicijos vy
riausybėje. Kietesnieji dogma
tikai tvirtino, kad geriau bū
ti opozicijoje ir siekti valdžios 
iš ten. Jų argumentą patvirtino

gos kovo mėn. padidėjo 122 mi
lijonais dol. Neskaitoma 684 
mil. dol. skola, kurią Britanija 
sugrąžino per tą mėnesį. Rezer
vai dabar siekia 3.317 bil. dol.

BONA. — V. Vokietijos kan-'ir sumažėję balsai už partijos at- 
leris Brandtas, priimdamas bri-,stovus paskutiniuose rinkimuo- 
tų premjerą Heath, pažadėjo i^Tatyt, stalinistai laimėjo 
padėti Britanijai įstoti į Euro- ,’r. ^uvo nu^ar-
pos Bendrąją Rinka. Panašu ta iš valdžios išeiti.
pažadą Heath gavęs ir Italijoje. Suomijos vyriausybei tekspažada Heath gavęs ir Italijoje. Suomijos vyriausybei teks

NEW YORKAS. — Garsus ateityje dar daugiau budėti ir 
kompozitorius ir dirigentas Igor savo nutarimais nesupykinti 
Stravinsky mirė New Yorke su- kaimyninės Sovietų Sąjungos, 
laukęs 88 metų. Jis buvo gimęs Komunistų partijai dalyvaujant 
Rusijoje. vyriausybėje, Maskvos pritari-

TOKIJO. — Japonijoje prasi- būdavo lengviau gauti.
dėjo rinkimų kampanija Tokijo 
gubernatoriaus rinkimuose. To
kijo mero neturi, bet guberna
torių, nes jam priklauso platūs 
miesto priemiesčiai su 11 mili
jonų gyventojų.

Jungtinių Tautų 
narkotikų fondas 
NEW YORKAS. — Jungtinės 

Tautos paskelbė plačią pasauli
nę programą kovoje prieš narko
tikus. Įsteigtas JT Vaistų Kon
trolės Fondas, kuriam vadovau
ja buvęs Olandijos ambasado
rius Carl Schurmann.

JT sekretorius U Thant pra
šo lėšų iš visų narių ir priva
čių asmenų. Jis pareiškė: “Jei 
tarptautinė bendruomenė laiku 
nepradės veikti, narkotikų pro
blema pasidarys nebesuvaldo
ma”. Bus kovojama prieš nar
kotikų gamybą, vartojimą ir 
pardavinėjimą. Amerika tam 
fondui jau įteikė 1 mil. dol.

kairiomis ar centro partijomis.

Suomijos prezidentas vyriau- 

vyriausybėje, Maskvos pritari-

Palestinos

Palestiniečiai 
kovos prieš Jordaną

BEIRUTAS.
partizanų vadas Libane pareiš
kė, kad partizanai neturį kitos 
išeities kaip kovoti prieš Jorda
no vyriausybę ir kariuomenę. 
Partizanams reikalinga bazė ko
vai prieš Izraelį. Ta bazė gali 
būti tik Jordanas. Karinis par
tizanų vadas paskelbė, kad pales
tiniečiai pradėjo prieš vyriausy
bės kariuomenę ofenzyvą visose 
Jordano dalyse, ypatingai prie 
Sirijos sienos.

Partizanų vadai, remiami 
Egipto ir Sirijos, paskelbė, kad 
ateityje su Jordano vyriausybe 
nebus jokių susitarimų, nes ji ne
silaikė senų sutarčių.

NEW DELHI. _ Rytų Pa
kistano jėgos susprogdino Tees- 
ta tiltą prie Rangpuro ir atkirto 
kariuomenės jėgas tame mieste

Kongrese kaltina

WASHINGTONAS. — Vienas 
demokratų partijos vadų kon
grese Hale Boggs iš Louisianos 
pareikalavo, kad tuoj pasitrauk
tų iš pareigų FBI direktorius 
Edgar Hoover: Boggs kaltina 
FBI direktorių, kad tas Įsakė 
sekti telefoninius kongreso na
rių pasikalbėjimus ir Amerikos 
universitetuose laiko šnipus- 
agentus. Boggs pareiškė, kad 
šitokia taktika naudojama So
vietų Sąjungos ar Hitlerio Ges
tapo.

FBI vadovybe paneigė šnipi
nėjimą universitetuose, o teisin
gumo sekretorius Mitchell pa
reiškė, jog Boggs turėtų greitai 
atsiprašyti, nes niekas nesiklau
so kongreso narių telefonų.

Keičia kariuomenėn 
kvietimo tona c.

PHILADELPHIA. — Ameri
kos ’.išgarsėję plakatai seniau 
kviesdavo jaunus vyrus į kariuo
menę: “I want you!” Dabar Ar
mija nusamdė garsinimų bend
rovę Ayer & Son, kuri tvarko 
visus kariuomenės garsinimų 
reikalus.

Televizijos skelbimuose ka
riuomenė kviečia jaunuolius, ža
dėdama juos išmokinti įvairiau- 
riausių profesijų ir amatų. Se
niau būdavo pabrėžiamas pa
triotizmas ar vyriškumo ugdy
mas. Dabar kariuomenėje dis
ciplina sumažinta, pabrėžiamas 
karinio gyvenimo įvairumas ir 
galimybės išmokti naujų daly
kų.

Kariuomenė padidino rekrutų 
kvietimo akcijos lėšas iki 10.6 
mil. dolerių. Pentagonas tikisi 
per dvejis metus visai užbaigti 
priverstinį šaukimą ir pasiten
kinti tik savanoriais.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Jau visa sa

vaitė komunistai P. Vietname, 
kur sueina Kambodijos, Laoso 
ir P. Vietnamo sienos, puola ar
tilerijos bazę nr. 6. Priešas ba
zę apšaudo artilerijos pabūk
lais ir paskui voromis puola jos 
pakraščius. Bazės gynėjų va
das gen. Dzu pareiškė, kad ko
munistų savižudiški puolimai 
jiems duoda daug nuostolių. Ba
zė apsupta ir tik oro keliu jai 
galima pristatyti karinę me
džiagą ir maistą.

Jau Laose buvo pastebėta, kad 
komunistų kareiviai mūšyje el
giasi lyg apsvaigę. Spėjama, kad 
kareiviai prieš puolimą gauna 
pavojaus jausmą slopinančių 
narkotikų. Tai patvirtino ir vi
sa eilė belaisvių, perbėgėlių į 
P. Vietnamo pusę.

Saigonas praneša, kad ginant 
bazę nr. 6 žuvo jau apie 2,000 
priešo kareivių. Saigoniečių žu
vusių skaičius — 61."

♦ Paskutinieji amerikiečių 
daliniai pasitraukė iš Khe Sanho 
bazės, kuri priešui atiduodama 
jau antrą sykį. Marinai paliko 
bazę 1968 m. po 77 dienas tru
kusio apgulimo. Visi bazės įren
gimai buvo sunaikinti.

Ceilono vyriausybė numal
šino sukilimą, kurį rengė ko
munistai. Kariuomenė atsiėmė 
iš sukilėlių 25 policijos nuovadas 
ir kitus pastatus. Krašte įves
tas karo stovis. ;

+ Izraelio gynybos ministe- 
ris Dayanas pareiškė darbo par
tijos suvažiavime, kad Izraelis 
nepralaimės ir sekančio karo su 
arabais, jei Egiptas jį pradės. 
Geriau kariauti, negu sugrįžti į 
1967 metų sienas, pareiškė Da
yanas. Prieš kiek laiko jis pa
sakė: “Geriau karas su Sharm 
EI Sheiku, negu taika be jo”.

♦ P. Vietname vėl sumažėjo 
JAV kariuomenė ir dabar ji tu
ri 301,900 karevių. šiandien 8
vai. vakare prezidentas Nixonas i 
paskelbs tolimesnius kareivių iš-1 
vežimo planus.

Reikalauja laisvų 
rinkimų P. Vietname

WASHINGTONAS. — Du P. 
Vietnamo senatoriai važinėjo po 
Ameriką, susitikdami su kon
greso nariais ir ragindami Ame- 

I rikos politikus pravesti spalio 
mėnesį Pietų Vietname tikrai 
demokratiškus rinkimus. Sena
toriai esą įsitikinę, kad laisvuo
se, nekontroliuojamuose rinki
muose prezidento vietą gali lai
mėti atsargos generolas Duong

Vakar Čikagoje buvo atida- Van Minh, kuris vadovavo 1963 
rytas naujas beisbolo sezonas, metais prezidento—diktatoriaus 
Prie Cubs stadijono grupė jau
nuolių per naktį laukė, norėda
mi pirmi patekti į stadijoną.

Ninh Diem nuvertimui ir buvo 
iki 1964 metų valstybės galva, 
kol jį nuvertė kiti generolai. 
Minhui teko gyventi tremtyje 
iki 1968 m.

Jis yra pareiškęs savo norą 
kandidatuoti į prezidento vietą, 
tik reikalauja visai laisvų rin
kimų. P. Vietname vyrauja 
nuomonė, kad Minhui geriau pa
vyktų užbaigti karą politiniu 
susitarimu su Viet Congo vado
vybe.

Illinois sen. Adlai Stevensonas 
jau pasiūlė senatui rezoliuciją, 
kuris reikalauja Amerikos vy
riausybės laikytis P. Vietnamo 
rinkimuose griežtai neutraliai. 
Stevensonas siūlo sudaryti 10 
kongreso narių komisiją, kuri 
prižiūrėtų Vietname rinkimų 
eigą ir sektų rinkimų kampani
ją, kad rinkimai tikrai išreikš
tų P. Vietnamo gyventojų no
rus.

DAYTONA BEACH. — Flo
ridos Tautinės Gvardijos sandė
liams saugoti neseniai buvo nu
pirktas didelis vilkinis šuo, pa
vadintas “Nero”. Sandėliuose 
laikomi tankai, ginklai, amuni
cija. šių daiktų niekas dar ne-David Eisenhower, buvusio prezidento 

anūkas ir dabartinio prezidento Ni-1 .. _
xono žentas, neseniai baigė Newporto palietė, tačiau šeštadienio nak- 
iūros laivyno karininku mokyki,. Į tį kažkas pavogė “Nero”. FBI 
čia jis matomas dar kariūno unifor-1 • » ...' moj, hesko šuns ir jo pagrobėjo.

Užbaigus pirmąją kongreso 
dalį, suvažiavimo dalyviai išgir
do iš premjero Kosygino, kad 
per ateinančią “piatiletką” val
džia numato skirti didesnį dė
mesį kasdieninėms vartotojų 
prekėms. Jei sunkiosios pra
monės augimą numatyta didinti 
41% iki 45%, tai lengvajai pra
monei ir vartotojų prekėms ski
riama 44% iki 48%. Tai pirmas 
kartas Sovietų Sąjungos istori
joje, kada vartotojams parody
tas toks valdžios palankumas. 
Čia, matyt, įtakos turėjo ir Len
kijos darbininkų riaušės.

Kosyginas paskubėjo paaiš
kinti, kad tą augimą teks pasiek
ti, geresniu planavimu, gamy’ os 
didėjimu.’ mokslinių technologi
nių priemonių pažanga ir padi
dintu darbo našumu. Pats ka
pitalo investavimas nebus pa
keistas ir sunkioji pramonė vis 
vien gaus 70 nuošimčių, o var
totojų prekių gamyba — 30%.

Pasitikėdamas geresniais pla
nais Ir didesniu darbo našumu, 
Kosyginas žadėjo pakelti mė- 

~šos, žuvies, daržovių, alyvos ir 
kiaušinių kiekį krautuvėse net 
60%. Drabužių gamyba padidė
sianti 35%. Megztinių — 56% 
ir t. t.

Atrodo, kad premjero paža
dai pagerinti gyventojų būklę 
pagrįsti ant kietesnio, daugiau 
disciplinuoto tų pačių gyvento
jų darbo. Valdžia ir toliau ne
atsisako ginklų lenktynių ir mil
žiniškų sumų leidimo užsienio 
šalims šelpti bei komunizmo “ek
sportui” didinti. Kosyginas pa
brėžė, kad medžiaginių ir kul
tūrinių prekių gaminimas netu
ri pakenkti gynybai ar sunkia
jai pramonei.

Maskvos gyventojai, sako už
sienio korespondentai, labai šal
tai priima naujus partijos va
dų pažadus, nes jų yra jau daug 
girdėję. Maskvoje didesnis dė
mesys skiriamas tarptautinėms 
ledo ritulio varžyboms Šveicari
joje.

Dubčeką lentpjūvėj 
lanko piligrimai

BERNAS. — Iš Čekoslovaki
jos ateina žinios, kad buvęs par
tijos vadas Alexandras Dubče- 
kas dirba Bratislavoje vienoje 
lentpiūvėje. Jį labai nepatogion 
padėtin pastato kasdieniniai eks
kursantai, atvykstą į lentpjūvę 
iš viso Čekoslovakijos jo pama
tyti. Viename Šveicarijoje gau
tame laiške buvusiam Čekoslo
vakijos pulkininkui Michael 
Stemmeriui sakoma, kad lent
pjūvės darbininkai Dubčekui ne
leidžia dirbti sunkesnių darbų 
ir, kiek įmanydami, jam pade
da jo darbuose.

Dubčeko draugai biją, kad ši
toks garbinimas ir “piligrimai” 
gali Dubčekui pakenkti. Parti
ja jam negali dovanoti už atsi
sakymą prisipažinti “kaltu” ir 
atsisakymą “dėkoti” sovietų 
kariuomenei už Čekoslovakijos 
okupavimą.
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Kalasi žalujpynai, skleidžiasi pumpurai

ATGIJUSI GAMTA LAUKIA DRAUGŲ
Prasideda pavasario iškylų ir vasaros stovyklų ruoša

Kodėl iškylauti, kodėl stovyklauti ? Stovyklavimas ir išky- 
lavįmas yra vienas iš pagrindinij metodų skautiškojo auklėji
mo sistemoje. Dvigubai daugiau galima atsiekti gamtoje, turint 
apsčiai laiko, nekliudant kasdieninių problemų, negu uždaroje 
salėje, kambaryje, kur taip dažnai įvyksta visoki renginiai bei 
<ueigos. Kiekvienas jaunuolis mėgsta ir nori išvykti į gamtą, 
įkvėpti gryno oro, pasitraukti nuo kasdieninio ir greito gyvenimo, 
sava asmenybe daugiau pasireikšti. Tad kodėl jam visa tai ne
suteikti organizuojant iškylas, ruošiant stovyklas?

NEW YORKO BROLIAI SUSIRŪPINĘ SAVO STALU KAZIUKO MUGĖJE

Viduryje draugininkai — s. v. v. si. G. Mikalauskas ir s. v. v. si. R. Krulikas.

R. Kisieliaus nuotr.

ĮCHICAGA 
NESUDARĖ 
SAVOS GRUPĖS

Jungiamės prie Toronto
Vidurio rajono vadeivė s. 

I Irena Kerelienė praneša, kad 
Chicagoje neatsiradus užtenka
mam skaičiui asmenų, norinčių 
vykti į Europos lietuvių skautų 
stovyklą Vokietijoje, minėton 
stovyklon vykstą chicagiečiai 
negalės į Europą skristi tiesiog 
iš Chieagos. Bus jungifcmasS 

i prie kanadiečių ir skrendama 
iš Toronto į Londoną, liepos 9 d. 
vakare. (Torontan vykstama 
savomis priemonėmis).

Europoje praleisime tris są- 
vaites: dvi lankydamiesi įvai
riose vietose ir vieną — siuvyk
loje. Grįžtama liepos 30 d-, iš- 
skrendant iš Liuksemburgo. Vi
sos kęlįopės ir stovyklavimo iš
laidos sieks arti 5Q0 dolerių. Dau
giau smulkesnių įnforpjacijų apie 
pačią kelionę bus suteiktą arti
miausiu laiku.

Jei dar yra norinčių pasinau
doti šia kelione Europon, pra-

tunias, vad. s. Nijolei Lžubal.ė- 
nei, vaidins “Dešimt įstatų”. 
Aušros Vartų tunto “Jūratės” 
dr-vė, vad. yyr. si. Ąldopai Kri- 
melytei, ruošiasi dalyvauti su 
slaptingu pasirodymu. Detroi
to “Baltijos” tunto skautų yyčįų 
ketvertukas — R. Selenis, K. 
Karvelis, A. Paškus ir E. šven- 
tickas atliks pasakėčios dekla
mavimą — įscenavimą. Detroi- 
tiečiams vadovauja s. v. vyr. d. 
R. Selepis.

Po varžybų — šokiai skau
tiškam jaunimui ir jų svečiams 
_  viešnioms.

Iškylos skautų yra labai 
mėgiamos, nes jos visuomet 
supraktina ir paįvairina 

skautavimą.
Iškylos gali būti įvairiausių 

rūšių. Labai naudinga padary
ti iškylas, ar dar vadinamas iš
vykas, į muziejus, parodas, pra
monės įmones. Šios iškylos su
pažindina skautą su įvairiom 
žymiom vietovėm, jis gali ma
tyti istorijos bei geografijos 
reiškinius, stebėti šių dienų ci
vilizacijos pažangumą ir pro
duktyvumą, susipažinti su atei
ties žmogaus gyvenimu.

Pavasariop yra geriausia pro
ga šeštajam skauto įstatui: 
skautas gamtos draugas. Išky
lauti galima keletą valandų, vi
są dieną, visą parą; pėsčiom, 
dviračiais, laiveliais, baidarė
mis. Kiekvienoje iškyloje jau-1 
nuolis turėtų pagal programą į 
vertingai praleisti laiką, kad ne- Į 
si j austų sugaišęs laiką, turėtų 
būti ką nors atsiekęs, produktin- 
go išmokęs, pažangą padaręs.

Gamtoje skautas jaučiasi lais
vas, pilnas energijos. Ta ener
giją reikia pilnai ir efektingai 
išnaudoti. Iškyla turėtų būtij 
užmiestyje, laukuose ar miške-; 
lyje, toliau nuo civilizacijos žy
mių. Vieta pasiekiama pėsčiom, 
ilgesnę distaciją paėjus. Šiai 
trumpai kelionei galima pasinau
doti žemėlapiais ir kompasais, 
įgyjant praktikos ir patyrimo 
ilgesnėm ateities kelionėm. 
Upės, aukšti medžiai ir kalnai 
suteikia skautui galimybių pa
naudoti žinomą teoriją distaci- 
jų ir aukštumų matavimui. Ge
ra proga praktiškai išmėginti 
visus žinomus metodus, patir

ti klaidas, jas atitaisyti ar nau
jus metodus surasti.

Keliaudamas, skautas stebi 
gamtą, augalus, paukščius, gy
vulius. Mato įvairiu rūšių me
džius, derina jų lapus, formas, 
Pakeliui sprendžia pasaulio šalis 
pagal saulę, pagal samanas ant 
medžio kamieno, priėjus upes, 
bando persikelti savais sta
tytais plaustais.

Pasiekus tikslą, pavargus ir 
išalkus, valgį pačiam ant atvi
ros ugnies pasigaminti. Ne kiek
vienam pirmą kartą iškylaujant 
seksis, bet su kitų pagalba ir 
paaiškinimais jaunuolis išmok
ta ir ugnį uždegti ir skaniai vir
ti.

Naktinėje iškyloje berniukas 
pripranta prie tamsos gamtoje, 
prie visokių nakties sutvėrimų

garsų, pripranta šiltai ir pato
giai miegoti ant kietos žemės, 
išmoksta, kaip pasidaryti guolį. 
Nakties metu išmokstama su
rasti pasaulio šalis pagal žvaigž
des, prie laužų skautiškoje ir 
lietuviškoje nuotaikoje padai
nuoti, pajuokauti.

Visos iškylos ir yra paruo
šiamasis žingsnis stovykla- 

lavimui.

Stovykla — tai skautiška mo
kykla. Visa teorija, išmokta su
eigose, ir praktika, įgyta iškylo
se, išnaudojama stovyklose ži
nioms pagilinti ir naujam paty
rimui gauti. Stovyklavimas auk
lėja ateities gyvenimui, išmoko 
bendrauti su kitais.

Stovykloje jaunuolis, būdamas 
kitų skautų tarpe, seka jų pa

vyzdį, su jais geriau susipažįs
ta, susidraugauja. Praleisdami 
ilgesnį laiką lietuviškoje nuotai
koje, pradeda vertinti savo gim
tąją kalbą, daugiau domisi savo 
tautos praeitimi, istorija, tau
tosaka, papročiais. Viea skiltis 
ar būrelis stengiasi būti lietu
viškesnis už kitą. Šis varžybin- 
gumas pasireiškia ir kitose sto
vyklinio gyvenimo šakose. Drau
smė jaunuolį moko savivaldos, 
paklusnumo, punktualumo, pa
garbos kitiems.

Laikas stovykloje prabėga mo
kantis, ruošiantis patyrimo 
laipsniams, tyrinėjant, dirbant, 
statant, žaidžiant. Labai daug 
progų išmokti skautiškos pro
gramos, išsiaiškinti neaiškias, 
problemas, klausinėti ir prak
tiškai patirti. Sakysim, virėjo 
specialybei pasireikšti — ver-

Stovykloje niokosi ir vadovai

Ilgesnis laikas ir artimas bent- 
dradarbiavimas duoda vado
vams laiko ir progų pažinti kiek
viena jaunuolį-ę suprasti jų pro
blemas, matyti jų klaidas, ištir
ti jų nesugebėjimus. Vadovai 
tada gali atkreipti tinkamą dė
mesį individui, pataisant jo 
klaidas, patariant jam, pritai
kant jam tinkamą programą. 
Stovykloje skautai yra ne ma
sė, bet atskiros asmenybės.
Taigi, visais atžvilgiais iškyla- 
vimas ir stovyklavimas lavina 
jaunuolį ne tik būtį pavyz
dingu, bet ir ruošia jį ateities 
gyvenimui. Įgytas patyrimas 
sunkiai užmirštamas.

Vytautas P. šąlkūnas

šoma kreiptis tiesiog į s. Ma
riją Vasiliauskienę, 51 Smith- 
field Dr., Toronto 18, Ontario, 
Cąnąda.

BEBR1UKAI SUSIRŪPINĘ SAVU PASIRODYMU

kovo 14 d. Chieagos Jaunimo Centre.

JAU 
VIENERI 

METAI
be Stepo Kairio

Gimęs 1916 m. koo 2 d. Tūlo
je, Rusijoje. Miręs 1970 m. ko
vo 25 d. Toronte, Kanadoje.

Vyresnis skautininkas, Aka
deminio Skautų Sąjūdžio filiste-

STEPAS KAIRYS,

vyresnysis skautininkas, profesorius

dant stovyklos maistą. Daug 
progų esamiems ir būsimiems 
vadams pasirodyti.

i

Jaunuolis pripranta prie tvar
kos ir švaros. Įgauna pasidi- 

J į džiavimo savo uniformos tvar- 
h j i kingumu, savo išorės švara, šis 
,; paprotys lieka visam gyvenimui, 
r “ ' pasireikšdamas žmogaus ateities

i darbuose. Išvysčius varžybinę
JĮ nuotaiką, kiekvienas skautas 
žd; stengiasi būti geresnis, pada- 
JO ryti geriau, būti pirmuoju.

Atvira erdvė, natūrali gamtos 
medžiaga patogios sąlygos lei
džia skautams pasimokyti ir pa
sipraktikuoti pionierijos. Kaip 
įdomu ir malonu, pačiam nau
dojantis tik gamtoje randamo
mis medžiagomis, statyti lapi-
nes, suprojektuoti ir pastatyti
tiltus, sudėti ir surišti plaustus,

G. Plačo nuotr. statyti stovyklinius įrengimus.

ris, F armakologi  j os - chemi j os 
profesorius Steponas Kairys bu
vo retai randamų savybių žmo
gus: Skautas nuo 1925 metų; 
Korp! “Vytis” senjoras nuo 
1935; Kauno Vytauto Didžiojo 
Universiteto Korp! Vytis vadas 
1938-—1939; Pabaltijo Universi
teto Korp! Vytis skyriaus stei
gėjas 1946; Skautų Aido redak
torius 1951—1957; Lietuvių 
Skautų Brolijos Vyriausias

skautininkas 1952—1959; I-mos 
skautų Akademikų stovyklos 
dainos “Dievui, Tau tėvyne, ir 
žmonijai” kūrėjas; LSS Tary
bos ir 1970 LSSS Garbės Teis
mo narys; Kanklininkas ir sku
dutininkas; pavyzdingas vyras, 
dukters Aldonos ir sūnaus Al
gio tėvas.

Velionio šakotą skautiškąją 
veiklą toliau tęsia jo uždegtieji 
jaunieji entuziastai;

DIEVUI, TAU, TĖVYNE, IR ŽMONIJAI

1-mosios Akademikų Skautų stovyklos daina

Dievui/Tau, ievyne, ir žmonijai
Skiriam visą meilę mūs širdžių.
Mes teturint mokslą ir jaunystę.
Esam skautai be savų miškų.

n Ten kai mes plačiais laukais žygiuosim, 
SVhis ly^ės paukšteliai su daina.
O kai mes žygiuodami dainuosim
Su mumis dainuos ir Lietuva. 2 k.

Mūsų mintys lekia baltu vyčiu
O krūtinę puošia lelija.
Dainą jauno ilgesio supintą 
Teisgirs kilnioji žmonija.

Dieną tą, kai močios vėl šypsosis,
Mes sugrįšim tėviškėn papuošt, 
Jai pakelti palenktą jos galvą. 
Mūsų darbo vainiku papuošt.

žodžiai — Stepo Kairio

MENO VARŽYBOSE

DALYVAUS
PENKI JUNGINIAI
Dar tebelaukiame Clevelando 

ir Omahos
Vidurio rajono vadovybės or

ganizuojamos' skaųtų-čių meni
nių pasirodymų varžybos įvyks 
balandžio 17 d., Chicagoje.

Varžybose dalyvauti įsiregis
travo šie vienetai: Litųanicos 
tuntas, vadovaujant s. v. vyr. si. 
Vytautui Balzarui, ruošiasi pa
rodyti “Skiltie užsiėmimus”. 
Nerijos vietininkijos jūrų skau
tės, vąd. Julijąį Cijųnėlienei, 
vaizduos žmones praeityje, da
bartyje ir ateityje. Kernavės

PAPRAS
Izaokas Newton as už savo 

mokslinius išradimus buvo no
minuotas lordu. Per 26 metus 
dalyvaudamas lordų rūmų po
sėdžiuose, tik vienintelį kartą 
jis paprašė balso ir tuo nustebi- 
np vįsųs posėdyje dalyvavusius 
lordus.

— Ponai, — iškilmingai krei
pėsi į posėdžiaujančius lordus, 
-— jeigu niekas nieko neturėsi
te prieš, prašyčiau uždaryti lan
gą, nes traukia, o aš bijau per
sišaldyti.

Ir vėl jis iškilmingai atsisėdo 
| savo fotelį.

SEMKIT E' TUOS -.TZMERPT 
•CIRlE GARSINASI 

“NATfTTFKncF

'ės. --1 LyuuĮuj'ui?—u..a. 
EKSKURSIJOS

I LI E T U V A 
KAINA $776.00 

Išvyksta iš Bostono: 
BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 

RUGPIŪČIO 26.
Lietuvoje šios grupės praleis 

po 11 dieny.
Dalyviu skaičius ribotas — 

NĖSIVĖLUOKITE
Dėl smulkesnių Žinių ir regisi- 
: - racijos kreipkitės i 
’ TRANS-ATLANTIC 

; TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (61?) 268-8764 

- Sąyiųinkė: Aldona Adomonienė

Today a single giri 
needs more than just a 
closet full of clothes 
to call her own,

Ube & doBet M of becbeJoa ht 
barters.

Bot the rok
Wy«*recneaf those whodoesn’t

Vttt to fet aaairied, ne least not right 
■■Af, yoa kaov vhat we mean.

’ Too wwot to five a fitde fart. Iba want 
to kick up your heels, see a fittk of the 
vedd before you •etde down.

Bert, becrose yoa’re you, you >60 ifert 
BBcnrixy.

That’s where US. Savings Bonds eocoe 
la. Bonds are a aeeure way to tare. And 
you don’t hare to be making a fortroe to 
trre them. Teo can get started with jurt 
a few doDan a payday when yoc join the 
BkyroH Savings Plan where you work. *

And now Bonds pay 5% interest when 
hdd to maturity of 5 years, 10 moathe 

the fart year; thereafter .5^0% to 
maturity). That’s the highest rate ever.

Who knows, the money you save might 
^nrt came ia handy when you fell in love 
and marry that guy who hasn’t made hia* 
fart miffiee yet.

fake rtodc m America

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Chieagos arkidiocezija

Annuario Pontificio, Vatika
no metraštis, paskelbė, kad Chi
eagos arkidiocezija yra viena iš 
vienuolikos didžiausių arkidio- 
cezijų pasaulyje.

Pati didžiausioji esanti Mek
sikos Miesto su 6,300,000 kata
likų gyventojų. Po to seka Sao 
Paulo, Brazilijoje, su 5,600,000; 
trečioji yra Milano, Italijoje, su 
4,210,000; Madridas — 3,673,- 
424. Santiago, Čile — 3,078,000, 
ir Manila, Filipinuose — 3,071,- 
878.

Po daugiau kaip du milijonus 
katalikų turinčios arkidiocezi- 
jos yra Kolnas, Vak. Vokieti
joj su 2,712,000; Buenos Aires 
— 2,700,000; Varšuva — 2,700,- 
000; Lima — 2,460,379 ir Chi
cago — 2,424,591. Kitos dviini- 
li joninės yra Caracas, Venecuela; 
Miunchenas, Paryžius ir Viena.

Vyskupy sinodas tačiau 
svarstys kunigy celibatą
NC praneša iš Vatikano, kad 

jau paruoštoje vyskupų sinodo 
1971 metų programoje aiškiai 
pabrėžta tradicinė celibato sąvo
ka lotynų ritualo kunigams, kaip 
privaloma, tačiau būsią leista 
sinodo atsiklausti patarimo dėl 
šventinimo į kunigus vedusių 
vyrų šalyse, kur kunigų trūks
ta. Sinodas įvyks Vatikane, pra
sidės rugsėjo 30 dieną ir truks 
visą mėnesį.

Liečiant kunigų krizę, dieno
tvarkėje pabrėžiamas netikru
mas ir “freustracijos” savijau
ta tarpe kai kurių kunigų, kurie 
dėlto ieško gyvenimo arčiau su 
žmonėmis. Numatyta, kad ku-

nigams bus patarta nesikišti į 
politiką, kad galėtų pasilikti lais
vi evangelija! skelbtu

Krikščioniy muštynės 
Kristaus Karsto bažnyčioj

NYT praneša iš Jeruzalės, kad 
Izraelio valdžia nenoriai jaučia 
savo pareigą bandyti išspręsti 
seniai rusėj ančią nesantaiką 
tarp dviejų krikščionių sektų, 
pretenduojančių į teisę savintis 
šventvietes Kristaus Karsto baž
nyčioje.

Izraelio kabinetas nutarė, kad 
dėl gresiančių smurto veiksmų 
tarp neskaitlingų, bet atkaklių 
koptų ir abisinų. religinių gru
pių, nebėra kitos išeities kaip 
civilinei valdžiai įsikišti.

Iš senų laikų krikščionių sek
tos varžosi dėl vietų, kur taria
mai Kristus buvo nukryžiuotas 
ir palaidotas, bet aršiausiai dėl 
jų varžosi koptų ir abisinų or
todoksinės bažnyčios.

Izraelio premjerė Goldą Meir 
paskyrė savo teisingumo minis
ters Jakovą šapiro, užsienių reik, 
min. Abba Ebaną, tikėjimo rei
kalų ministers Zerah Wahrhaf- 
tig ir policijos ministers šlomo 
Hillil visą tą reikalą išstudijuo
ti ir pateikti pasiūlymą tiems 
ginčams išspręsti. Tai yra per 
visą Izraelio 23 metų istoriją pir
mas valdžios įsikišimas į krikš
čionių ginčus.

Šiuo metu raktus nuo koply
čios laiko Abisinijos bažnyčia 
su teise koptams laisvai nau
dotis ir melstis, bet per visą 
šimtmetį tuos raktus laikė kop
tai ir abisinų neįleido, bent taip 
abisinai skelbia, šiandien kop
tai apkaltina Izraelį politiniais

Popiežius Paulius VI kalbasi su Jugoslavijos prezidentu Josipu Brozu Tito ir jo žmo
na Jova.-.ka privačioje audiencijoje Vatikane. Abudu lyderiai (kataliku ir komunis

tę) pasižadėjo bendradarbiauti tarptautinei taikai.
RNS Photo

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 

;___________  J

motyvais. Koptų bažnyčia kon
centruojasi labiau Jungtinėje 
Arabų Respublikoje (Egipte), 
o Izraelis su abisinais yra ge- 
resniuose santykiuose.

Šventojo Karsto bažnyčia ran
dasi Jeruzalės senmjestyje ir 
iki 1967 metų karo ouvo Jorda
no kontrolėje. Užimdami Jeru
zalės senmiestį izraelitai įsigi
jo problemą, kuri jau kvaršino 
galvas ir britų mandato valdžiai, 
ir Ottomanų imperijai, besisten
giant išlaikyti taiką krikščionių 
tarpe.

Koptų bažnyčia nuo 1830 me
tų valdė abidvi koplyčias, žino
mas šv. Mykolo ir Keturių Esy
bių vardu, o abisinų bažnyčia 
kaltino, kad ji nėra įleidžiama į 
tas šventvietes net švenčių me
tu.

Užpraeitų 1969 metų Vely
kų metu Izraelio policija turėjo 
numalšinti riaušes, kumštynes 
ir akmenų svaidymus dviejų 
krikščioniškų sektų procesijos 
metu; praeitų metų Velykų šven 
tės praėjo stiprios Izraelio po
licijos priežiūroje.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— . .... 'y - - - - •

— Sek pasaką, mamyte,
Apie senus laikus, 

, - - - Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai

Tito vizitas popiežiui 
Pauliui VI

The New World pranešime iš 
Vatikano apie įvykusį Jugosla
vijos prezidento komunisto Josi- 
po Broz Tito oficialų vizitą Ro
mos Katalikų bažnyčios galvai 
popiežiui Pauliui VI, rašo:

“Jis (Tito) patapo pirmasis 
komunistinės valstybės galva 
padaręs valstybinį vizitą Vati
kanui. Sovietų Rusijos prezi
dento Podgornyj audiencija pas 
popiežių Paulių 1967 metais bu
vo vadinama neoficiali.

STEBUKLŲ 
STEBUKLAI

Motinai užsimušus kūdikis 
pats gimė

Mergaitės Kimberley Sue gi
minias šeštadienį, kovo 20 . 
įrašytas medicinos istorijoje 
kaip “stebuklas”, kokio dar 
nebuvo žinoma visoje istorijo
je.

Tą šaltoką, saulėtą dieną 
Robert Bange, 38 metų, jo 
pusdevinto mėnesio nėščia žmo
na Geneva, 30 metų, trys sū
nūs ir šuo automobiliu iš sa
vo namų Quincy , Ill., išvažia
vo 35 mylias į Keokyk, Iowa 
aplankyti žmonos seserį.

Įsukus j Illinois plentą 96, 
vos penketą mylių pavažiavus 
prie sankryžos su Interstate 24 
automobilis staiga metėsi iš 
kelio. Kas toliau atsitiko, Ban
ge nebeatsimena atgavęs sąmo 
nę ąmbulanse. Jam sutrenkta 
galva, sudaužytas petys ir su
žeista nugara. Nelaimę, ma
čiusių liudininkų nėra.

Kiek vėliau pravažiuodamas 
Elmer Gibleon pamatė apvirtusį 
automobili ir prie jo aukštiel
ninką begulinčią moterį, ku
rios visi viduriai buvę tiek 
išdraskyti, kad Gibleon nega
lėdamas žiūrėti turėjo nu-i 
sigręžti. Sukėlęs sąmonę at
gavusius berniukus Į savo au
tomobilį jis rengėsi juos vežti 
į ligoninę, kai tuo metu susto
jo ir antras pravažiuojantis

niniame kare pietryčių Azijoje 
būtų “idiotizmas*?, bet vartoti 
tokias bombas kare, “kur fronte 
atakuoja kareivių banga po ban
gos, yra pateisinama ir tikslin
ga", nes esą nuostoliai, kokius 
atominės bombos padarytų, bū
tų riboti. “Dėlto vengti atomi
nio karo bet kuria kaina yra pai
kystė. Nėra jokio pagrindo kal
bėti apie pasaulio pabaigą ato
miniam karui kilus”, kaltojo 
abieju — atominės ir vandeni
linės .— bombų tėvas.

“Naujosios Afrikos” 
respublika Amerikoj
Grupė spalvotų amerikiečių 

Mississippi valstijoje įsteigė 
“Naujosios Afrikos respubli
kos sostinę". Toji separatistų 
grupė siekia Jungtinėse Vals
tybėse įsteigti nuosavą ’’vals
tybę". Grupės vadas Amari 
Obadele pranešė, kad netoli 
Bolton, Miss., bus statoma mo

kykla. ligoninė ir administra
cijos pastatas. “Naujosios Af
rikos respublika“ jau 1!M>X me 
tais įsteigta Detroite ir jos pla 
nuošė numatyta JAV pietinėse 
valstijose Mississippi, Luisia- 
na, Alabama, Georgia ir S. 
Carolina pirkti žemės ir jose 
kurti “juodųjų valstybę”. Pra
džia būsianti pradėta prie Bol 
ton. Miss.

NĖRA PASIRINKIMO
Sykį Adomas ir Ieva vaikšti 

nėjo po savo Rojaus daržą. Ie
va ir klausia: “Adomai, a 
Adomai, ar tu mane myli?

Jis atsakė : “O ką gi kitą?”

BUY u-s- 
SAVINGS
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

be jokios rimtos priežas- 
lupa kailius savo klien- 
Aštuonerius metus turė- 

automobiliui apdraudą 
Farm bendrovėje ir ta-

Smarkiai iškėlė 
apdraudos kainą

Įvairios apdraudų bendro
vės baigia visus Amerikos did
miesčius nustatyti savo bran
giais dangoraižiais. To pasek
mė, 
ties , 
tams, 
jau 
State
me laikotarpyje neturėjau jo
kio “aksidento”. Priešpasku
tinį pusmetį mokėjau apdrau
dos $114,90. Tačiau dabarti
niam pusmečiui prisiuntė sąs
kaitą mokėti $ 147,20. Supran 
tama, dabartinėje dolerio in
fliacijos gadynėje ir automobi 
lių nelaimėse sugadintų patai
symas brangiau kainuoja, bet 
pusmečiui toks raketinis ap
draudos pakėlimas nėra patei
sinamas. J. J-tis

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽIU
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ" ADMINISTRACIJOJE

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

2. Vanda Frankfenė - VaitkeviEienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl, $1,80.

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

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
raikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai-

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Savo formaliame adrese į po
piežių Paulių, 79 metų amžiaus 
raudonasis Jugoslavijos lyderis 
perdavęs jam “Jugoslavijos žmo
nių ir valdžios giliausią pagar
bą”. Primintina, kad ta pati 
valdžia buvo suareštavusi visą 
ketvirtadalį vadovaujančių Ju
goslavijos bažnytininkų su pa
čiu Zagrebo arkivyskupu kardi
nolų Aloizie Stepinaču.

Popiežiaus pažadai Titui
Popiežius atsakydamas į Tito 

sveikinimus pareiškė, kad pa
kartotinas iškilmingas Katali
kų bažnyčios pareiškimas apie 
savo misijos ribotumą yra ga
rantija nuo bet kokios baimės, 
paremtos bažnyčios kišimosi į 
valstybės suvereninę užsieninę 
ir legitimuotą kompetenciją”.

Mokslininkas pratina 
prie atominio karo...

Garsusis atominis fizikas 
mokslininkas Edward Teller, pri
pažintas atominės ir vandenili
nės (hydrogeninės) bombos “tė
vu”, pareiškė, kad net atominių 
bombų sunaikinimai turi savo 
ribas, tai yra, kad net4atominė- 
mis bombomis ne viską žemėje 
būtų galima sunaikinti. Dėlto 
atominis karas yra galimas ir 
prileistinas.

Kalbėdamas Oregono univer
sitete Dr. Teller pasakė, kad nau
doti atomines bombas partiza-

»“ " ” -..... ,

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
_ Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir kt.

Norintieji Šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608. REMK1TE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Jau išėjo seniai laukta
Juoze s Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslu. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

šakomis ir dul- 
bet gyvą. Kū- 
žarnelė tebebu 
dėlto buvo su 

greičiausiai

ir pamatė apie 100 pėdų atstu 
nuo suplėšyto motinos kūno 
gulinti pamėlynavusį ką tik 
gimusį kūdikį — mergaitę sau 
somis žolėmis, 
kėmis apneštą, 
dikio umbilinė 
vo nesumegsta,
tarta kūdikį ko 
vežti į ligoninę. Pakeliui ji sul 
judėjo nusižiovavo ir pradėjo 
verkti. Ligoninėje sutvarkyta 
ir apvalyta ji svėrė 8 svarus ir 
11 uncijų. Atsipeikėjęs tėvas 
pasakė, kad jo dukters gimi
mas buvo stebuklas.

Ir šiandien ekspertai negali 
išaiškinti, kaip kūdikis gimė. 
Tikriausiai esą, kad automobi
liui dideliu smarkumu besi
vartaliojant motina, kuri svė 
rė apie 300 svarų, buvo tiek 
smurtingai trankoma, kad jai 
praplyšo viduriai ir kūdikis iš 
gimdos pro automobilio langą 
ar atsidariusias duris išlėkė 
laukan ir nukrito už 100 pėdų j 
nuo motinos, arba kūdikiui iš 
kritus automobilis motiną dar 
100 pėdų pavilko. “Vienaip ar 
kitaip, tai yra vienintelis toksi 
gimimas", pasakė Banges šei
mos daktaras Ernest Griep. 
Mergaitė pakrikštyta Kimber
ly Sue ir ją globoti paėmė mo- i 
tinos sesuo.

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

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

'Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Subscription Ratas:
a Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
nx month. $6.00 per 3 months. In 
>ther USA localities $18.00 per year, 
110.00 per six months, $5.00 per 
.hree months; Canada $20.00 per year; 
Xher countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
hicagoje ir priemiesčiuose

trims mėnesiams$5.00 
vienam mėnesiui$1.75

Kanadoje:
metams $20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams  $21.00 
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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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, t-ei d*1’* Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago. 
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Vidurio Vakarų LB Apygar 
dos valdyba jau nuo šių metų 
pradžios pradėjo ruoštis lietu
viškajam švietimui remti va
jui. Vajus buvo numatytas 
pradėti kovo mėnesio pabai
goje, bet kiek susivėlavo. Val
dyba buvo susidūrusi su kaž
kuriomis kliūtimis.

Dabar galime pasidžiaugti, 
kad vajaus užuomazga jau čia. 
Praeitą penktadienį, balandžio 
2 dieną, Jaunimo Centre Vid. 
Vakarų Apyg. valdyba buvo 
sušaukusi susirinkimą, galu
tinai susitarti dėl vajaus vyk
dymo. Malonu, kad susirinko 
daugiau kaip 20 asmenų (ne

skaitant pačios valdybos na
rių), susirūpinusių lietuviškų 
jų mokyklų likimu.

Susirinkimą atidarė apygar
dos valdybos pirmininkas J. 
Jasaitis, trumpai priminda
mas lietuviškųjų mokyklų 
reikšmę. Esą, lietuviškosios 
kolonijos, kur nebūta lietuviš
kų mokyklų, nykstančios. Pa
vyzdžiui, tokia didelė ir graži 
kolonija Springfielde jau arti 
prie mirties. Nebūta tęstinumo 
iš kartos į kartą, nebūta lietu
viškos dvasios perdavimo iš 
kartos į kartą. Nebūta lietu
viškos mokyklos.

Susirinkimui vadovauti Ja

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

saitis pakvietė apygardos vai-Į 
dybos vicepirmininką švieti
mo reikalams A. Juškevičių, 
sekretoriumi — vicepirminin
ką J. Vaičiūną.

Juškevičius pasveikino susi
rinkimą apygardos valdybos 
vardu, pasidžiaugdamas, kad 
daug esama lietuvių pasiruošu 
šių prisidėti prie lietuviškojo 
švietimo stiprinimo. Ne visos 
mokyklos šlubuojančios. Yra 
ir tokių, kurioms šiandien pa
galba nebūtina, tačiau besama 
ir vos-ne-vos besilaikančių. 
Dažnai mokyklų nuoma suėda 
tėvų sudėtus pinigus, ir dar 
neužtenka. Joms pagalba būti 
na, nes gresia pavojus užsida
ryti.

Nors ir vienos mažos mokyk

Vis dar tikisi susitarti
Valstybės Departamento atsakomingi pareigūnai, 

paskaitę Aleksei Kosygino Maskvoje suvažiavusiems 
komunistams pasakytą kalbą, pareiškė viltį, kad su So
vietų Sąjunga pavyks susitarti įvairiais pasaulio taikos 
klausimas. Valstybės Departamentas kreipia didelio dė
mesio į Kosygino prižadą gaminti daugiau maisto, dra
bužių ir kitų pragyvenimui būtinai reikalingų dalykų. 
Radijo komentatoriai stebisi, kuo atsakomingi pareigū
nai grindžia savo viltis.

Pirmais perversmo metais pats Leninas prižadėjo 
krašto gyventojams taiką ir geresnes gyvenimo sąlygas. 
1918 ir 1919 metai buvo patys sunkiausieji visoje rusų 
tautos istorijoje. Tada Leninas sugalvojo naują ekono
minę politiką ir prižadėjo visoje Rusijoje įvesti elektrą. 
Jis tvirtino, kad elektra ir “socializmas” atneš Rusijos 
gyventojams “rojų”. Komunistai iki šios dienos “elektri
fikuoja” Rusiją, bet pakankamai elektros vis dar . nepa
jėgia pasigaminti.

Panašias pasakas Rusijos gyventojams prižadėjo Sta
linas. Jis kreipė didelio dėmesio į penkmečių planus, bet 
jie nedavė lauktų rezultatų. Didžiausias Stalino dėmesys 
buvo kreipiamas į žemės ūkio kolektyvizaciją. Ukrainos 
ir Gudijos ūkininkams buvo viskas atimta. Ūkininkai 

— pasipriešino ir kolektyvuose prievarta nenorėjo dirbti. 
Tada Stalinas užkūrė jiems tokią kraujo pirtį, kad ir 
patys komunistai apie tuometinės Rusijos ūkininkų žu
dynes prisiminti nenori. Stalinas įvedė “socializmą” Ru
sijoje, bet duonos, mėsos ir pieno Rusijos gyventojams 
jis nedavė. Duona ir mėsa ėjo komunistams, policinin
kams ir karininkams, bet ne gyventojams. '

Krautuvių ir sandėlių lentynas pripildyti buvo pasi
šokęs Nikita Chruščiovas, bet ir jam nepavyko. Visi 
Chruščiovo penkmečiais uždirbti turtai nuėjo Indonezi
jai ir Egiptui. Ne tik Rusijos, bet ir rusų okupuotų kraš
tų gyventojų lentynos liko tuščios. Chruščiovas, pradė
jęs plėšti Sibiro dirvonus, labai daug iš jų tikėjosi, bet, 
kaip žinome, pažadai liko pažadais. Koks pagrindas

Sovietų Sąjungą valdo Brežnevas, o ne Kosyginas. Brež
nevas komunistams Ameriką visai kitaip pavaizdavo, 
negu ji tikrovėje yra. Brežnevas kalė komunistams į gal
vą tas pačias sovietų propagandos mintis, kurias komu
nistai jau 40 metų kala. JAV Brežnevui yra taikos ardy
tojos, karų kėlėjos ir laisvų pasaulio tautų pavergėjos. 
Valstybės Departamento pareigūnai turi vilties susitar
ti, bet štai kokia Brežnevo nuomonė apie Jungtines 
Amerikos Valstybes, pasakyta paskutiniame suvažia
vime:

Draugai! Imperializmo mėginimas pakreipti 
istorijos raidą savo labui sužlugs — tuo mes neabe
jojame. Tačiau mes, komunistai, gerai žinome, kad 
negalima nusiraminti ir būti pasyviems. Kovotojams 
prieš kapitalistinę priespaudą priešinasi paskutinė, 
bet galingiausia iš visų buvusių išnaudojimo siste
mų. Todėl prieš akis — dar sunki ir ilga kova” (Tie
sa, 1971 m. kovo 31 d., 3psl.).
Brežnevas Maskvon suvažiavusius komunistus kurs

to kovoti prieš JAV, kaip prieš pačią galingiausią “iš
naudojimo sistemą”; Kosyginas, Sovietų Sąjungos prem
jeras, yra komunistų partijos narys, Brežnevo instruk
cijos jam yra privalomos. Didžiausias priešas Brežnevui 
yra JAV. Jis pripažįsta, kad jos galingos, kova būsianti 
sunki. Todėl Brežnevas ir kviečia visus komunistus ko
vai prieš JAV ir Amerikoje esančią išnaudojimo sistemą. 
Brežnevas žino, kad Amerikoje žmonės yra mažiau iš
naudojami negu Sovietų Sąjungoje. Jis žino, kad Ame
rikos darbininkai už savo darbą gauna kelis kartus dau-
giau, negu komunistinėje Rusijoje. Jis žino, kad socia
linė apdrauda Amerikoje yra geresnė, negu Rusijoje ar 
rusų pavergtuose kraštuose. Jis bijo, kad Rusijos ir ko
munistų pavergtų kraštų gyventojai nepatirtų apie Ame
rikoje esantį “išnaudojimą”, nepalygintų jo su komunis
tų įvestu išnaudojimu ir nepasielgtų, kaip pasielgė Len
kijos uostų darbininkai.

Savo kalboje Brežnevas keliais atvejais laisvąjį pa
saulį gąsdino darbininkų ir komunistų sukilimu, bet rei
kia manyti, kad jam prieš akis stovėjo Gdynės ir štetino 
darbininkų sukilimai. Laisvojo pasaulio darbininkams nė

šiandien tikėti, kad Kosygino pažadai neliks toki tušti, 
kokiais buvo ankstyvesnių sovietų valdžios vadų pažadai.

Daugiau duonos ir drabužių žmonėms prižadėjo Ko
syginas, bet reikia neužmiršti, ką pirmą suvažiavimo 
dieną pasakė Leonidas Brežnevas, vyriausias komunis
tų partijos vadas. Kiekvienam reikia turėti galvoje 
Brežnevo nuomonė apie Jungtines Amerikos Valstybes, nes bijo darbininkų sukilimų.

RAŠO A. P.

OLDENBURGAS
2

šiaip ar taip, žmonės Wehnen stovyk
loje apsigyveno, nors ir su triukšmu, ap
sibardami. Vėliau viskas nusistovėjo, nu
rimo, ir ketveris metus ten paskui žmonės 
ramų stovyklinį gyvenimą gyveno. Vėliau 
buvo panaikinta ir Lituanikos stovykla. 
Liko Oldenburge tik dvi didelės lietuvių 
stovyklos — L’nterm Berg ir Wehnen.

šiame rašinyje bus daugiau kalbama 
tik apie L’nterm Berg stovyklą, nes jo au
toriui teko joje gvventi.

IV. '

Donnerschweer gatvė Oldenburge pra
sidėjo iš Pferdemarkt aikštės. Iš jos kaip 
iš kokio centro į visas puses šakojosi dide
lės ir svarbios gatvės: Alexander, Nador- 
ster, Donnerschweer,, o taip pat į centrinį 
senamiestį vedanti Heiligengeist. Ilgai rei
kėjo eiti Donnerschweer gatve, ne visai 
tiesia, gerokai siaura, nedideliais namu
kais apstatyta, kol pasiekei dešinėn atsi- 
šakojančią t’ntenn Berg gatvelę. Prie at
sišakojimo buvo barakais apstatytas rajo
nas kur 1945 metų vasarą apsigyveno pa
bėgėliai lietuviai. Tos mažos gatvelės var
du pasivadino ir stovykla.

Kelias į stovy klą suko iš Ųnterm Berg 
gatvės. Tuojau buvo vartai, o prie jų ma
žas mūrinis policijos namelis kuriame su
sitalpino ir stovyklos pašto įstaiga.

los užsidarymas jau būtų dide 
lis smūgis.

Pirmininkaująs (kreipėsi į 
susirinkusius, prašydamas drą 
šiai pareikšti nuomones, ko
kiu būdu toks vajus turėtų bū
ti vykdytas.

Balso prieš tokį vajų neatsi
rado, tik siūlymų būta viso
kių.

Pirmiausia ieškota, kas ga
lėtų būti tokio vajaus komite
to pirmininku.

Čia esančių tarpe neatsira
do, sutinkančio būti pirminin
ku. Valdybos atstovai prane
šė, kad vajus iš anksčiau buvo 
galvotas pradėti nuo pirminin
ko, tačiau keli kviestieji val
dybos atstovams atsisakė, nors 
ir sutiko prie vajaus prisidėti.

Trumpai pasvarsčius, nutar 
ta visą vadovavimą ir techniš
ką darbą palikti pačiai valdy
bai (aukų lapų, kvitų knyge
lių ir kt. parūpinimas tuo bū
du tenka apyg. valdybai), o 
čia vietoje sudaromas komite
tas apsiima tik telkti lėšas. To 
kiu būdu nuo komiteto atima
mas darbas, reikalaująs ne
maža laiko, bet tuo pačiu 
apyg. valdybai uždedamas 
naujas.

Lietuviu Darbininkę draugiją atstovaująs New Yorko Amerikos Lietuviu 
Taryboje Jonas Gaidys išsiuntė švenčiu proga Vakarę Europoje gyvenan
tiems lietuviams 21 siuntinėlį. Vien tik už įę siuntimą paštui sumokėjo 
virš 150 dol. Foto nuotraukoje prie New Yorko centralinio palto tarp tę 

siuntinėliu stovi jy siuntėjas Jonas Gaidys.

Lietuvą vėl užpuolė 
Sovietų Rusijos oras 
(Iš kovo 26 d. rašyto laiško)

...Taip jau džiaugėmės, kad 
buvo pasirodęs pavasaris ir špo- 
keliai ir pempės buvo jau parlė
kę, o štai nuo antradienio, kovo 
23 d., kai pradėjo snigti, pusty
ti ir oras labai atšalo. Vakar 
(kovo 25 d.) vėl buvo gražus

oras, o šiandien vėl pūga ir šal
tis kaip žiemos viduryje. Greit 
jau ir kovas baigsis, o šalta kaip 
viduržiemy. Blogai, labai blo
gai.

Dėdele, rašai, kad taisaisi dan
tis, o aš dar tik 14 metų, o jau 
pryšakinių dantų kaip ir netu
riu, o vienas pusiau nulūžo. Da
bar eisiu dantis taisyti, o pas
kui prašysiu, kad apmautų bal
tu kauliniu dangčiu...

Tėvas dabar gydosi gerdamas

ra jokio reikalo kelti sukilimų. Jie gali legaliomis priemo
nėmis kovoti už savo gerbūvį. Tuo tarpu Sovietų Sąjun
goje — didžiausioje vergų imperijoje, darbininkai gali iš- ■ 
sikovoti šiokias tokias lengvatas tiktai sukilimu. Brež- ' 
nevas darbininkų sukilimo nei kiek nemažiau bijo, negu 
bijojo Gomulka. Kosyginas prižadėjo daugiau duonos,'

Netoli vartų kairėje, buvo administra- ; 
cijos barakas. Jame gyveno komendantas, 
klebonas, dar vienas kitas svarbesnis sto
vyklos asmuo, ir buvo administracijos 
įstaigos, šalia jo esančiame kitame barake 
buvo Įsikūrusi sanitarija. Ten gyveno gy
dytojai ir kitas sanitarinis personalas, ir 
buvo stovyklos ambulatorija.

Dešinėje pusėje į stovyklą įėjus buvo 
didelis U raidės barakas, kuriame talpino- 
si virtuvė, sandėliai, bažnyčia, ir dar gy
veno keli žmonės.

Ties šiais trimis barakais netoli stovyk
los vartų buvo aikštė, kurioje prie vėlia
vos rinkdavosi stovyklos gyventojai iškil
mių metu. Iš tos aikštės ėjo kelias tolyn į 
stovyklą, ir abiejose jo pusėse buvo bara
kai, galais į kelią , po keturis kiekvienoje 
pusėje. Viename buvo pirtis, pusantro bu
vo pavesta gimnazijai, o visuose kituose 
gyveno žmonės.

Kelias per stovyklą buvo truputį įkalnus 
ir užsibaigė aikšte, iš trijų pusių trimis ba
rakais apstatyta. Jie vadinosi “kalno bara
kais”. Buvo jie mūriniai, kai tuo tarpu visi 
kiti stovyklos barakai buvo niediniaL Len
tiniai — teisingiau būtų pasakius, kaip 
daržinės būdavo Lietuvoje arba automobi
lių garažai Amerikoje. Ir lie trys “mūri
niai” ne iš plytų buvo, o iš cemento. Net 
grindys ir lubos buvo cementinės.

šalia stovyklos buvo Oldenburgo sporto 
aikštė. Už jos, gatvių sankryžoje, buvo 
Grūner Hof salė. Buvo salės namas, tary
tum bažnyčia kokia, net su takšteliu ir su

Dėl auku rinkimo būdo užvi 
rė gyvas pokalbis. Savo mintis 
reiškė Stončienė, Povilaitis, 
Dailidka, Zailskienė, Būga, 
.Grėbliūnas, Dimįnskis, Radvi
la, Dundzila, Jasaitis ir kiti. 
Pagaliau susitarta priimti dvi 
nuomones. Pirmąją iš jų stip
riai gynė buvęs JAV LB Kul
tūros Fondo pirmininkas Z. 
Dailidka. O ta mintis tokia: 
susiskirsčius rajonais LB apy
linkių ribose, naudojantis kar
toteka, asmeniškai susitikti su 
lietuviais gyventojais, iš jų 
prašant aukos. Vietovėse, kur 
komiteto nariams būtų sunku 
suorganizuoti tokį būdą, pasi
tenkinti rinkimu viešose vie
tose: parengimuose, prie baž 
nyčių, užeigose, prekybos Įstai

gose ir pan. Gali būti abu bū
dai panaudoti.

Dabar vajus turės būti pra
dėtas, kai tik valdyba paruoš 
reikalingas priemones. Komi
teto nariai pasirūpins vajaus 
talkininkais.

Lietuviškoji visuomenė ma
loniai prašoma atsiliepti į Vi
durio Vakarų (Chicagos) Apy
gardos valdybos užsimojimų: 
padėti lietuviškajam švieti
mui apygardos ribose. O lie
tuviškojo atžalyno išlikimas 
turėtų rūpėti visiems lietu
viams.

Būkime mandagūs komiteto 
nariams ir jų talkininkams, 
kada būsite paprašyti doleru- 
ko! Paraginkite ir kitus, kad 
vieno kito žaliuko nepasigai
lėtų ! J. Vaičiūnas

valgomųjų raudonų burokėliii 
sultis su medum 3 kartus j dieną 
po valgomą šaukštą. Dabar yra 
kiek geriau, nei kraujo spaudi
mas nebepakyla, nei ta sklero
zė'nebekeankina, tik visa ir di
džiausia jo liga yra širdies ir 
plaučių išsipūtimas. Daktarai, 
peršviesdami rentgenu, buvo 
pripažinę, kad jo širdis krūtinė
je nebesutelpa...”

; dideliais medžiais kieme. Visai netoli it 
ūkininkų sodybos prasidėjo, ir pievos bei 
laukai. Ir didelis kanalas ten pat netoli 
buvo.

Kambariai barakuose buvo įvairaus dy
džio. Mažesniuose gyveno po vieną šeimą, 
didesniuose po kelias. Paklodėmis ir ant
klodėmis išsitvarstydayo žmonės kambarį, 
kad šeima savo atskirą privatų kampelį tu
rėti galėtų. Vėliau, kai įsigyveno, pertva
ras padarė tikresnes, vietomis net lentines. 
Dažnai ir spintos tokias pertvaras atsto
davo.

Mūriniuose barakuose kambariai buvo 
visi vienodi ir maži. Juose gyveno šeimos 
su mažais vaikais.

Nelaimė buvo, kad ne vieni tik žmonės 
tuose barakuose gyveno. įsikūrusios buvo 
juose ir blakės, ir net anksčiau už lietu
vius. Ir nesutarimas vykdavo tarp tų; dvie
jų gyventojų visą laiką, Blakės užpuldinė
davo žmones naktimis, o žmonės kartas 
nuo karto suruošdavo joms masines dezin
fekcijas, smilkydami barakus nuodingo
mis dujomis.

V. ■ ;
Stovyklos galva buvo komendantas. Pa

čiu pirmuoju komendantu buvo Sergantis. 
Greitai, jau rugsėjo pradžioje, buvo jis 
pakeistas Petronaičiu. Neilgai ir Petronai- 
tis išsilaikė: tą pati rudenį komendanto 
pareigas perėmė Špokevičius. Špokevičius 
Uutęrm Berg stovyklos komendantu buvo 
visą laiką, kol 1949-tais metais masinės

emigracijos paveikta stovykla pradėjo tirp
ti. Vadovavo jis stovyklai kartu su Kleveč- 
ka, kuris turėjo komendanto pavaduotojo 
titulą.

Buvo komendantūros raštinė, kurioje 
nuolat sėdėjo keli tarnautojai, žinomiau
sias ir populiariausias buvo Širmulis. Jo 
žinioje buvo cigarečių dalijimas. Jakima
vičius tvarkė maisto paskirstymą. Kitų pa
reigos buvo nebe taip aiškios.

Prie komendantūros buvo vienas žmo
gus, kuris nesėdėjo raštinėje, bet gana 
svarbias pareigas turėjo. Jis rūpinosi ūki
niais reikalais ir pavarinėjo stovyklos gy
ventojus į viešuosius darbus. Kas jo ne
paklausė, tam buvo nutrauktos cigaretės. 
Tas pareigūnas vadinosi viršaičiu. Beveik 
visą stovyklos gyvavimo laiką viršaičiu bu
vo Liobč. Liobei išemigravus į Angliją, 
1947 metais viršaičiu pasidarė Navickas.

Buvo stovykloje viršaitis, buvo ir se
niūnai. Kaip Lietuvos valsčiuje. Kiekvie
nas barakas turėjo savo seniūną. Seniūnas 
skirstydavo barako gyventojams viešosios 
švaros pareigas. Kiekvienas barakas turė
jo bendrą išvietę, ir ją reikėdavo valyti. 
Taip pat reikėdavo ištuštinti bendrą šiukš
lių indą. Jeigu seniūno kas nepaklausė, ga 
Įėjo jis pranešti komendantui, kad būtų 
nebeduodamos tam žmogui cigaretės.

Seniūną išsirinkdavo patys barako gy
ventojai. Viršaitį skirdavo komendantas. 
Komendantas teoretiškai buvo renkamas 
visų stovyklos gyventojų. Renkamas jis 
buvo ir praktiškai. Todėl tas pats Icomen-

: dantas buvo perrenkamas metai iš metų. 
Ir vargu ar būtų buvusi reikalinga opozi
cija. Be to, stovyklinio gyvenimo sąlygose 
komendanto keitimasis būtų buvęs surištas 
su tam tikrais sunkumais. Špokevičius bu
vo geras komendantas, turėjo žmonėse au
toritetą. Jis buvo daugiau reprezentacinis 
asmuo, nes faktinąjį komendanto darbą 
dirbo Klevečka.

Buvo ir stovyklos policija. Ginklų ji ne
turėjo, neturėjo nė uniformos, tik baltus 
raiščius ant rankovės tarnvbos metu dėvė
davo. Beveik vienintelės policijos pareigos 
buvų budėti policijos būstinėje prie sto
vyklos vartų. Tuo budėjimu jos darbas, 
paprastai ir užsibaigdavo. Nebuvo stovyk
loje nusikaltėlių, nebuvo areštų, nebuvo 
nė daboklės. Iš kasdieninės rutinos poli
ciją būdavo išjudinta, kai kaimynas kai
mynui langą išmušdavo. Tuokart ji dary
davo kvotą, rašydavo protokolą ir galų 
gale paskelbdavo, kad nusikaltėlis nesu
rastas. Policijos viršininku beveik visą lai
ką buvo Vildžius. (B. d.)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIV. AUSŲ, NOSIES 

IR gerkles ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

28S8 W. 63 rd STREET 
Ofiso talafu PRospoct 8-3229 

R«xid. tolofu WAIbrook 5-5076 
pasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

tuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta

Rax. toL 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

jei neatsiliepia, .skambinti 37445012

CHICAGOS L. DRAUGIJŲ 1971 M. VALDYBOS
KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1971 METAMS — Pirmi

ninkas Motiejus Strumskis, 5920 S. 
Maplewood, teL PR 6-0718; Vicepir
mininkė Janina Bartkus, 6919 So. 
Artesian, teL 4760686; Nutarimų 
raštininkė Eugenija Strungys, 7129 
S. Rockwell St. teL 476-6174; Fi
nansų sekretorė Rožė Platkauskienė, 
4019 So. Rockwell St, tel. LA 3-0833, 
Kasininkas Bronius Bartkus, 6919 S. 
Artesian. teL 476-0686. — Susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 2:00 vai. popiet 
ponų Bartkų namuose, 6919 So. 
Artesian.

Wabash Ave.; Maršalka Kazys Gi- 
rulis, 10850 So. Edbrooke Ave.; Re
vizijos komisija — Petronėlė Peč- 
kaius ir Zofija Bubelis. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
trečią ketvirtadienį, 7:00 vaL vak. 
parapijos svetainėj, 108 St. ir S. 
Stote St.

»Uf.: PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYOYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKUU antrame n ui g lt penktadieniais. 
Lreciad. ir scKmacL ofisas uždarytas. 

Rez.: 3241 WEST 66tb PLACE
Phone: REpubiic 7*7868

UK. PtltK BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rend.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

rirmadiemais ir ketvirtai!. 1—7 vat, 
anu-ad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir sestan. ūktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

OR. W. M. EiSIN ■ EISIMAS 
AMJScMJh IK InUlEky 4-IVjOS 

ginekologine chirurgija 
61J2 so. Neone Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimų. Jei neat
siliepia, ssamoinu Ml 3-UUU1.

9-TO WARDO LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO VALDYBA 1971 METAMS

— Pirmininkas Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave., teL PR 
8-6536; Vicepirm. Alfonse Spiečius, 
51 West 103 St. tel. WA 8-5487; 
Vicepirm. Bessie Sucilla, 741 West 
123 St, tel. PU 5-3990; Kasininkas 
Frank Puodžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave., teL CO 4-2467; Finansų sekre
torius Kazys Rubinas, 10753 So. 
Perry, teL PU 5-8889, Protokolų 
sekret. Anna Labžendis, 10826 So. 
Wabash; Kasos Globėjas Valter 
Stulpinas, 23 E. 112 Place; Kasos 
Globėja Zofija Bubelis, 10839 So. 
State St., Trusty Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave.! Trusty Ka
zys Rubinas, 10753 So. Perry Ave.; 
Trusty Frank Puodžiukas, 10822 So.

LIETUVIU MOTERŲ DRAUGUOS 
“APŠVTETA” VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulakis, 3247

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; vi
cepirm. — Aldona Oiis, 3439 West 
73 St, teL 925-9546; Nutarimų rast 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave^ tel. 927-8660; Finansų rašt 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green St, 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green St, telef. 
927-8839; iždininkė Anastazija Va
lančius, 2451 W. 46 St, teL 927-2197; 
šeimininkė Adela Cuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tel. 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 1:00 vaL po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

Halsted St, teL YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rašt — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, teL 
4344936; Finansų rašt Anna 
Guss, 3153 So. Halsted St.; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave, teL 
YA 7-8660; Šeimininkė — Adella 
čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vaL po 
pietų.

labai pavargusi, tiesą?
— Visai ne. Tačiau iš ko tu 

sprendi, kad aš esu pavargusi?
— nustebusi klausia — jaunoji 
nuotaka.
— Mamytė man sakė, jog net 
pusę metų tu bėgiojai, kol šitą 
savo dabartinį vyrą pagavai, — 
rimtai užjaučiančiai atsakė Pet
rukas.

help youh
HEART FUND” 
help your HEART

//■ ■ ■ e.

GRAD1NSKAS
VOKIŠKAS

AM - FM RADĖJAS
TIK §45.00

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS L|£TUVjl į 

------------------------------------------- ---------------- '-----------------

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave., teL 264-2467; Nutarimų rašt 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., teL 927-8660; Finansų rast. 
Bernice žemgulis, 2535 W. 42 St, 
tel. 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Ave., teL 
586-1592; Kasininkas John Didžgal- 
vis, 3808 So. Union Ave, telef. 
927-8660; Korespondentas Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave, tel. 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
nį, 7:30 vai. vak, Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 58 metų.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
l'reė. ir šeštad. uždaryta. 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta._____ .

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
RezicL tekti-* Glbson 8-6195 

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

. _ P. ŠILEIKIS, 0. K JT? ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med, Ba> 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St. Chicego, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

R. MINER, Naprapath 
3150 S. Halsted SU Chicago, III. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 425-3050 

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervų netvarką.

' MOVING
A pd r a ustas pe r kr a ustymas 

is įvairi g atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tek: FRontier 6-1882

TeRKRAUSTYMA]""™"'^™"'

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

r- ■ =b

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas 

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave, teL 585-5611; Vicepirminin
kas John Didžgalvis, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Nutarimų rašt. 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave, tel. 523-2553; Finansų 
rašt. Herman Danta, 4405 So. Wash
tenaw Ave, teL 847-2774; Kontrolės 
rašt. Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Aye, teL 927-8660; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 St, teL 
476-6399; Korespondentas Antanas 
Jusas, 2030 W. 23 St, teL 927-8989; 
— Klubo susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
1:00 vai. popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1971 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 rašt. — 
Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 4344936; Finansų rašt 
— Bernice žemgulis. 2535 W. 42nd 
St, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
teL 7374888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave, tel. VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, teL 4344936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Talman svetainėj, 4500 
So. Talman Avė 8 vai. vak.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave, 
teį LA 3-8897; Vicepirmininkas — 
Antanas Jusas. 2247 So. Oakley 
Ave, teL 927-8989; Nutarimų rašt 
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 4344936; Finansų rašt 
— Bernice Žemgulis, 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. 
Oakley Ave, teL 927-8989. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį, 8 vaL vak. Tal
man Svetainėj 4500 So. Talman 
Ave., Chicago, UI. 60632.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE BUY U. S. SAVINGS BONDS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariam Avė. — 586-1221

KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIU 
KLUBO VALDYBA 1971 METAMS —

Pirmininkė Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding, tel. 434-4936; Vice
pirmininkas Matt Povilaitis, 7050 S. 
Maplewood Ave, teL 434-0267; Nu
tarimu rašt. Rožė Didžgalvienė. 
3808 Šo. Union Avė, tel. 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice žemgulis, 
2535 W. 42 St, tel. 847-2879; Kon
trolės rašt. Josephine Masilionis, 
4636 So. Keating Ave, tel. 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave, tel. 778-1740; 
Kasininkas John Didžgalvis, 3808 S. 
Union Avė, teL 927-8660; Maršalka 
Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave, tel. 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 434-4936. — Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
cią sekmadienį, 1:00 vai. popiet Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 St. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

ATSARGA GĖDOS NEDARO
85 metų žmona savo 95 me

tų vyrui Kalėdom dovanų nu
pirko šešerius marškinius non- 
iron rūšies.

—Kuriem galam man tiek daug 
tų marškinių? — nustebęs pa
klausė apdovanotasai. 1— Juk 
turiu dar kelerius gerus marš
kinius ir visų, tur būt, jau man 
nebeteks dėvėti nei po vieną 
kartą...

— Na, nesijaudink: kas liks 
— bus kitam mano vyrui.

VARGŠĖ TETULĖ
Mažas Petrukas kreipėsi į ką 

tik susituokusią savo tetą.
-— Vargše, Tetulė, tai tu da-

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Every year we fail' 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you now you can help.

Write: The Preektenfe Committee 
on Mental Retardation, 
Washington. D. C. 20901.

Mdrm____________________________ |
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CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkas Leonas Vasilia- 

vas, 7020 So. Rockwell St, telef. 
737-2689; Vicepirmininkas Jonas 
Jonikas, 7058 So. Fairfield Ave, 
tel. RE 7-0017; Nutarimų sekretorė 
Eugenija Strungys, 7129 So. Rock
well St, tel. 476-6174; Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PI, tel. 458-8345; Turto globėja 
Ona švirmickienė, 6601 So. Whipple 
Ave, tel. 434-0290; Kasininkas ir 
Korespondentas Antanas Gintneris, 
3221 W. 61 St, tel. 436-1691, Mar
šalka Jonas šapelis, 7029 So. Arte
sian, tel. GR 6-4973. — Susirinkimai 
įvyksta kiekvieną ketvirtą mėnesio 
penktadienį 8 vaL vak. Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St.

L. K. KŪRĖJŲ SAVANORIŲ ČIKA
GOS V. D. SKYRIAUS VALDYBA 
1971 METAMS — Pirmininkas A.

Juodka, Sekretorius B. Raziūnas. 
Kąsinįnkąs V. Markevičius. Visais 
reikalais kreiptis i pirmininką ad
resu: 5623 So. Paulina St, Chicago 
Illinois 60636.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KUU 
TŪROS KLUBO VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkė Julija Sačauskas, 

7222 So. Richmond St, tel. HE 
4-7174; Vicepirmininkė Helen Ven- 
geliauskas, 4500 So. Talman Ave„ 
tel. VI 7-6743; Nutarimų raštininkė 
ir korespondentė Antoinette Kalys. 
4521 So. Washtenaw Ave, tel. VI 
7-0880; Finansų raštininkė Bernice 
Žemgulis, 2535 W. 42nd St, telef. 
VI 7-2879; Iždo kontrolės raštinin
kė Anna Klimas. 7240 So. Fairfield 
Ave, tel. 737-4888; Iždininkė Valeri
ja Samuolis, 7216 So. Richmond St., 
tel. GR 6-1996. — Susirinkimai 
Įvyksta kiekvieno mėnesio pirmą 
antradieni, 8 vai. vak. Talman salė
je, 4500 Šo. Talman Avė.

UPYTĖS KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS — Pirmininkė Ona Condux.

7132 So. Millard Ave, tel. 581-4133; 
Vicepirmininkas Jonas Šulcą. 3933 
So. Rockwell St, tel. YA 7-7893; 
Finansų raštininkė Bernice žemgu
lis, 2535 W. 42nd St, tel. VI 7-2879; 
Kasininkė Mary Radzukėnas. 6804 
So. Artesian Ave, tel. HE 44380; 
Nutarimų raštininkė Antoinette Ka
lys. 4521 So. Washtenaw Ave, teL 
VI 7-0880; Maršalka Antanas Radžiu 
kėnas, 6804 So. Artesian Ave, teL 
HE 44380; Korespondentė — Ona 
Condux, 7132 So. Millard Ave, tel. 
5814133. — Klubo susirinkimai 
Įvyksta kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienį Talman svetainėj, 4500 
So. Talman Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vak.

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1971 METAMS: Pirmi-

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

SKAITYK PATS IR PARAGING 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

★
— Eržvilko Draugiško Klubo eili

nis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, balandžio 7 dieną, Talman sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Pradžią 
8 vai. vak. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

Nut. rast

JONUI BARDAUSKUI (BARDY)
mirus, liūdinčiai žmonai Elzbietai, sūnui Petrui, dukteriai 
Marie Schroeder ir žentui Jolm, dukteriai Aldona Meloy 
ir žentui William ir jų visų šeimoms reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą ir kartu liūdime

ASTA IR ROY LYNCH ir 
ELZĖ IR STASYS PALŠIAI

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-6 I

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VALENTINA RIMKEVIČIENĖ
Gyv. 307 Archer St., Hot Springs, Arkansas

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

Nuliūdęs lieka Vyras.

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1971 m. balandžio 3 d., 
3:40 vai. vak. Gimusi Kaukaze.

Paliko nuliūdę: vyras Leonas bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Balandžio 5 dieną buvo palaidota Hot Springs kapinėse.

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

i
1

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

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

GEORGE F. RUDMINAS

DOMINIC ADOMAITIS
Gyv. 66.34 So. Maplewood St.

3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

Mirė 1971 m. balandžio 5 dieną, 4:00 vai. ryto, sulaukęs 87 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Jean Pargauskas, žentas Anthony; broliai 

John ir Joseph, brolienė Sophie ir daug brolių vaikų su šeimomis, bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotos Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Ketvirtadienį, balandžio 8 dieną 10 vai. ryto bus apeigos koplyčio
je, po jų bus laidojamas Lietuvių sv Kazimierfo kapinėse.

Mišios bus baalndžio 17 dieną 9 vaL ryto šv. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje.

Visi a. a. Dominic Adomaitis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. >

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, broliai ir brolienė.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tet RE 7-8600.
—

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVĘ.
649 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228
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Washingtone, D. C. baigtas statyti maderniu gy/enamy butu komplektas Watergate rajone. Šiuo
se butuose gyvena nemažai aukšty Washington© valdininku. Nuotraukos dešinėje, viršuje mato

mas John F. Kennedy Kultūros centras.

Plieno pramonė ir 
vėl dėmesio centre

Plieno liejyklose taip ir pra
slinko i praeiti trys metai, ma 
žai kur nors spaudoje paste-

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

bėti. Tuo laiku tenai vyrai dir 
bo dažnai po 6 dienas savai
tėje ir toje pačioje dar viršva
landžių. Biznis plieno bendro
vėms ir technikiniams darbi
ninkams buvo geras. Paskuti
niu laiku plieno pramonės 
vardas vėl iškilo dėmesio cent 
ran, nes liepos 31 d. baigiasi 
darbo sutartis. Plieno darbi
ninkų unijų; skyriai jau dabar 
aptaria, kokius reikalauti at
lyginimus darbo sutartyje ir ki 
tus pagerinimus. Kas pavyks 
išsiderėti, dar dabar sunku 
pramatyti, šiuo laiku papras
tas plieno liejyklos darbinin-

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

BE DRUSKOS [
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. I

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiv prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

» - . . „„ -p

GEROS DOVANOS 
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose** su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________$3.00
Minkštais viršeliais tik $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONŠS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik$1.50 
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus žek| arba 

money orderį.
yen ~

NAUJIENOS, 
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

» ■ ..................................................................... ................ .

kas tegauna į valandų $2,88%, 
mechaniko padėjėjas $3,22%, 
pirmaeilis dažytojas $3,82, 
pirm, dailidė (carpenter) $3,90 
%, pirm, mechanikas $4,07%, 
pirm, elektrotechnikas $4,24%. 
Be to, plieno darbininkai turi 
ir kitus priedus. Tačiau nega 
Įima prieštarauti, kad dabar
tinėje infliacijos buityje dar
bininkai reikalauja atlyginimų 
pakėlimo. Blogiausiai daro 
dabartinė krašto administra
cija, kuri nesugeba ar nenori 
dolerio infliaciją pažaboti. 
Kaip Chicagoje mokytojai, ug 
niagesiai, policininkai ir dar 
kiti iš mokesčių mokėtojų kiše 
nes gaunantieji raketinius at
lyginimus , nepaprastai iškėlė 
už nuosavybes mokesčius, to 
pasekmėje žiauriai iškilo ir 
butų nuomos. Rezultate taip 
vadinamieji darbininkai, kurie 
kraštui gamina “duoną ir svies 
tą” yra priversti irgi reikalau 
ti šiek tiek padoresnių atlygi
nimų. J. J-tis.

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

Pašto vagis pakliuvo
Buvęs pašto tarnautojas, 23 

metų amžiaus juodukas Roose 
velt Connor, kurs praeitą pen 
ktadieni buvo iš Prudential 
Building pašto Įstaigos pavo
gęs 6 maišus su $216.000 vertės 
vertybėmis, čekiais ir pinigais, 

Artėjant šiltam orui reikia laukti gat
vėse pasirodant seniai garsinamu "hot; 
pants", kuriat šioje nuotraukoje 
modeliuoja Londono Sonia Pugin, pa
dedama mažo šunelio, Yorkshire ter

rier© "Katie".

pakliuvo beskubėdamas. Jis 
jau bus o iš tų pinigų už $1,000 
nusipirkęs baldų ir $500 įmo
kėjęs už ką tik nusipirktų na
mų, bet pasirodė, kad tie pi
nigai buvo pašte paženklinti.

Jo bute, 1311 W. 71st Place, 
detektyvai ratio $180,000 ver
tės žiedų, laikrodėlių, antkak
lių, sagučių ir tp. ir du .38 ka
libro revolverius, pagrobtus iš 
pašto šoferių. Connor prieš 
metus laiko buvo pašalintas iš 
tarnybos toje pačioje Pruden
tial Building pašto įstaigoje.

Bloga diena plėšikams
Praeitas pirmadienis, balan 

džio 5 d., liks atmintina ban
kų plėšikų tarpe kaip viena ne 
sėkmingiausių. Keturi plėšikai 
keturiuose bankuose bandė 
laimės ir tik vienam pasisekė 
“uždirbti” $1,500 Riverdale 
banke, 13700 S. Indiana Avė. 
ir su pinigais pasislėpti Alt— 
geld Gardens apartmentų dan
goraižyje. Antram buvo pavy
kę ’’gauti” iš Pioneer banko, 
1000 W. North Ave. $1,280, bet 
nespėjęs nueiti vieną mylių 
buvo policijos atpažintas ir su 
imtas; kiti du bandė savo lai 
mg Illinois State banke, 300 S. 
Michigan Ave. ir Mercantile 
National banke 550 W. Jack- 
son, bet kasininkėms per ilgai 
delsiant pabėgo pinigų nelau
kę.

Vokiečiai Chicagoje 
sparčiai ištautėja

Chicagos šiaurinėje dalyje 
yra kino teatras “Davis Thea
ter”, kur iki šiol būdavo rodo
mi tik vokiški , iš Vokietijos 
gaunami filmai, šiomis dieno 
mis kino vadovybė paskelbė, 
Chicagos vokiečių tarpe atsi- 
klausimą dėl to teatro tolimes 
nės ateities, nes vokiškus fil
mus rodant teatras esąs veik 
tuščias, o rodant graikiškus 
filmus teatras esąs perpildy
tas.

Negeriau esą ir su vokiečių 
kalba. Statistiką parodžiusi, 
kad vokiečių kalbos pareikala 
vimas Chicagos mokyklose sto 
vi trečioje vietoje. Svetimų 
kalbų norinčių mokytis užsire 
gistravę — ispanų kalbai 19, 
526, prancūzų kalbai — 7,732, 
gi vokiečių kalbai tik 3,755.
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— Kelkimės patys — kelsis 
gėris mumyse, 319 Alvudo ra
dijo paskaita šį ketvirtadieni, 
balandžio 8 d., 11 v. r. Sophie 
Rarcus Radijo šeimos valan
doj.

— Čikagos Lietuvių Taryba 
praneša, kad metinė Čikagos 
Lietuvių Tarybos konferenci
ja įvyks sekmadieni, balan
džio 18 d. 2 vai. po pietų Chi
cago Savings and Loan Asso
ciation, 6245 South Western 
Ave. patalpose. Organizacijos 
prašomos atsiųsti atstovus, 
nes nebus siunčiami atskiri 
pranešimai. Plačioji visuome
nė prašoma gausiai dalyvauti.

— Amerikos Legiono Dari 
aus — Girėno ir Don Varnas 
postai organizuoja Įrengti Vė
liavų Alėją Justice Parke prieš 
Lietuvių Tautines Kapines. 
Ten bus pastatyta 50 stiebų vė 
liavoms, išreiškiant Amerikos 
valstijas ir pagerbiant karo 
veteranus, palaidotus šiose ka 
pinėse. Į organizacijos komi
tetą Įeina Kazimieras Stuko- 
nis, Adomas Paplauskas, Louis 
Hayes, Al Sainaška( Lawren
ce Graves, Juozas Ramanaus
kas, J. Stanaitis, Jonas Evans, 
Edvardas Pocius, Al Pargaus- 
kas, Charles Petrila ir Al Nip- 
rikas. Taip pat įeina buvę tų 
postų komandieriai Al. Dzie- 
ginski ir Adam Anderson. No
rinčius prisidėti prie šio darbo, 
dovanojant vėliavą, jos stiebą 
ar kitokiu būdu, prašoma pra
nešti postų paregifriams: Ju-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SMALL LOOP OFFICE 
CONGENIAL ENVIRONMENT. 

35 HOURS. 
Interesting diversified duties. 

Typing required. 
Experience preferred. 

Call 922-0911

EXPERIENCED COOK 
FILL TIME 

For Catholic Retreat House, group 
of 30-50, for some meals. Must drive. 

Contact: 
FATHER HOWARD 

969-5050

• HOSTESS
• WAITRESSES 

Experienced only need apply. 
Excellent working conditions.

N. W. Suburb.
299-0011

GIRL FRIDAY
For home builder and developer. 
Typing, bookkeeping, recpt, etc. 

Sallary commensurate with ability.

739-2300

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

SEMI — GOURMET
Unique opportunity for a creative 
semi-gourmėt cook. With complete 
responsibility for the planning, pur
chasing, preparing lunch on entries, 
for 18—20 executives. At a well est. 
loop company. Work with the latest 
kitchen equipment and

2 HELPERS
for doing the serving and cleaning 
duties. Hours are 5 days 9 to 3 P. M. 
Benefits include annual bonus, hosp., 
life ins., profit sharing, pension, etc.

Call

Miss SHEFFEL

346-2317

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

PAINTER - HELPER

MUST SPEAK ENGLISH 
CALL 

766-5342

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

PERKANT - PARDUODANT nuosavy
bes Union Pier — Lakeside. Mich., 
kreipkitės i FRANK BARD, atstovau- 
ianti Nad j a Ritter RE. Skambinkite 
1 — 616 — 469-3366 arba rašvkite: 
Box 67. Union Pier. Mich. 49129.

“My 34th year in Union Pier”

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODAMA MAISTO KRAUTU
VĖ. Daro gera apyvarta. Pardavi
mo priežastį patirsite vietoje. Cicero.

Tel. TO 3-2834

FURNITURE AND FIXTURES- 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU RAIDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

les Corbett , 8318 So. Komens- 
ky Ave. tel. LU 2 — 9780 arba 
Leonardas Povilaitis, 3646 W. 
56th Pl., tel. 582 - 7392. Praei
tais metais Dariaus - Girėno ir 
Don Warnas postų pastango
mis tokia Vėliavų Alėja buvo 
Įrengta ir iškilmingai atidary
ta prieš Šv. Kazimiero kapines.

— Al Kazlauskas išreiškė 
savo nuomonę Southtown Eco 
nomist laikraščio sekmadieni 
nėję laidoje apie Marquette 
Parko apylinkės reikalus ir pa 
reiškė, kad juos turi spręsti 
vietiniai gyventojai, o ne pa
šaliečiai.

— Southwest Kolegijos prez. 
dr. R. Stephen Nicholson pa
reiškė, kad šį rudenį kolegija 
ruoš įvairius kursus suaugu
siems atsižvelgiant į dabarti
nius reikalavimus ir apylinkės 
reikalus. Jis paminėjo apie 
lietuvių kalbos kursus ar pas
kaitas šioje kalboje būsimose 
programose. Kolegija yra 7500 
So. Pulaski Rd.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žamė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESLNIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS ♦ NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

GERAI PILDOMI 
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEU VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos.
J. BACEVIČIUS _ 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

>— ------

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek REpublic 7-1941

< ----- y

Fed^ralinių ir valstifos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

ii"""--- —— ■■ 1 —

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butų atskiri kambariai su vo
niom ir Įėjimais. Šiltas beismantas, 
2 šildymai, naujam Marquette Parke. 
$45,000.

1% AUKŠTO. 5 ir 4 kambariai. Kar- 
petai, aluminijaus langai, atskiri šil
dymai gazu, Marquette Parke. $16,000.

5 KAMBARIU mūrinis. 2 auto ga
ražas, gazu šildymas, karpetai. Arti 
mūsų. $19,500.

DIDELE, liuksus rezidenciia. 6 
kambariai naujam Marauette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
S31.200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 po 6. 
Neinąs šildvmas ?azu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. S3L500.

LENGVU S 14.000 paiamų iš apar- 
tamentinio mūro, kurs ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtinėm rajone. 
Kaina greitam pirkėiui $77.000.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš S16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS. Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200<

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar- 
quette Parke. S32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsvs radiant šilima gazu. 2 Kinkai 
nūn Hie^orv enKo lauku. $4Q 500.

5^ KAMBARTU 8 metu mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik S24 200

8 BUTU 6 METU MŪRAS Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta. į 
vakaruc nuo Pulaski Avp $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVU. Degtu 
nlvtu 20 metu mūras. FJeviknr kon- 
strukciia. Paiamu virš $29,000 me
tams Tik $1«5.0n0.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengia naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at- 
iekame ‘'tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kadi

PEACE COSTS MONEY 

BUY UA. SAVINGS BONDS
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