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JAU JOS DRAUGYSTE
AMERIKA SIUNČIA IZRAELIUI DAR 
DVYLIKA PHANTOM KARO LĖKTUVŲ

Prancūzija įspėjo Libijos valdžią
WASHINGTONAS. — Vyriausybės sluoksniai, kaip skelbia 

NYT, neslepia, kad Amerika siunčia Izraeliui dar 12-F-4 naikintu- 
vus-bombonešius, norėdama išlaikyti balansą Izraelio-Egipto jė
gose. Vien šį mėnesį sovietai atgabeno dviem laivais Egiptui 18 
kovos lėktuvų, šiais metais jau atgabenta 100 Mig-21, 60 Mig-17 
ir 30 Suchoj-7 bombonešių. Tie nauji lėktuvai papildo seniau 
Egipto turėtus 130 Mig-21, 150 Mig 17 ir apie 100 Suchoj-7. Kol 
kas Mig-23 lėktuvuose skraido tik rusai pilotai. Tai labai greiti, 
1,950 mylių per vai. lėktuvai, kurie galį skristi iki 80,000 pėdų 
aukštyje. Amerikos F-4 lėktuvų operacinis aukštis yra 71,000

AMERIKĄ SU SOVIETU SĄJUNGA 
Mokslų Akademijos specialistų analizė

MASKVA. — Kinijos ir Amerikos santykių pagerėjimas 
buvo jau pramatytas sovietų Mokslo Akademijos, Tolimųjų Rytų 
Instituto, kurio devyni ekspertai parašė knygą apie “Kinijos Liau
dies Respublikos Užsienic reikalų politiką”. Toje knygelėje so
vietų mokslininkai sako, kad kinų uždavinys yra visokiais bū
dais supykinti Sovietų Sąjunga su Amerika. Įvykus tų milžinų 
konfliktui, Kinija išeitų laimėtoja ir stipriausia pasaulio valstybė. 
Negalėdama sukiršinti Maskvos ir Washington© kinų vyriausybė 
pati stengiasi patraukti Ameriką į savo pusę, sakoma toje kny
goje.

Izraelio aviacija turi mažes
nį skaičių lėktuvų: 70-4 Phantom 
lėktuvų, 100 A-4 atakos smin- 
gančiųjų lėktuvu, 50 Mirage nai
kintuvų ir 20 Mystere-4 bombo
nešių, be to, 150 įvairių senes
nių naikintuvų ir treningo lėktu-

Izraelio vicepremjeras Allon 
atsivežė į- Washingtona Izraelio 
atsakymą dėl Suezo kanalo ati
darymo pasiūlymo. Egiptas ža
da išvalyti kanale nuskandintus 
laivus ir atidaryti kanalą tarp^ 
tautiniam naudojimui, jei Izrae
lis pasitrauktų nuo kanalo į ry
tus.

Izraelio atsakyme reikalauja
ma, kad Egiptas panaikintų ka
ro stovį ir garantuotų, jog Egip
to kariuomenė neperžengs ka
nalo. Turi būti iš anksto numa
tytos sankcijos, jei tą pažadą 
Egiptas sulaužytų/Izraelis ne

nebus taikos sutarties.
Izraelis nurodo, kad Egiptas 

sulaužė taikos paliaubų susita
rimą, tuoj pradėdamas statyti 
prie Suezo savo raketų bateri
jas. Izraelis nenorįs tikėti Egip
to pažadais.

Prancūzijos vyriausybė pareiš- 
wė, kad ji sustabdys Mirage lėk
tuvų'siuntas Libijai, jei bus žen
klų, kad tie lėktuvai eina į ki
tas šalis. Iki šiol Libijai nusiųs
ta 12 Mirage lėktuvų. Iki 1974 
m. Libija turi gauti 110. Dar 
prezidentas de Gaulle nutraukė 
tų lėktuvų pardavimą Izraeliui 
ir pareiškė, kad Prancūzija ne- 
ginkluds Viduriniųjų Rytų kon- 
fįikte dalyvaujančių valstybių. 
Libija tada kare nedalyvavo, ta
čiau dabar, sudariusi su Egiptu 
ir Sirija federaciją, Libija ak
tyviai įsipareigojo kovoti. Jei 
paaiškės, kad Libija nesilaiko 
susitarimo su prancūzais, lėktu
vu siuntimas bus nutrauktas.

Atleido iš darbo 
dėl didelio svorio

L NEW YORKAS. — Valstijos 
policininkas buvo atleistas iš pa
reigų, nes jis yra — per storas. 
Pradėdamas tarnybą tas 35 po
licininkas svėrė 210 svarų, o po 
12 metų tarnybos sveria jau 

V 280. Viršininkas kelis kart jam 
įsakė svorį sumažinti, nes ir jo 

■' uniforma nekaip gulinti, jo iš
vaizda nesiderinanti su budru
mo. ir miklumo supratimu. Jo 
fizinis stovis nebetinkąs polici
jos darbui.

Policininkui nepavyko supio- 
nėti, tačiau paskutinis lašas bu- 

- vo viršininko pyktis, kad polici
ninkas nebojo vieno įsakymo 
budėti ant kelio sekant du įtaria
muosius. Policininkas to įsaky
mo visai ir negavo, nes, kai jis 
buvo transliuojamas <per poli
cijos radiją, policininkas sė- 

y - dėjo restorane ir valgė antrus 
pusryčius.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai patvirtino pilietybės 
įstatymo pakeitimus. Vaikai iki 
iki 18 metų‘automatiškai taptų 
Amerikos piliečiais tą dieną, ka-! 
da jų tėvai tampa piliečiais. Įs
tatymas nebereikalautų iš as
menų, kurie yra 50 metų am
žiaus ar vyresni, ir kurie iš
gyveno Amerikoje ilgiau kaip 
20 metų, kad jie mokėtų kal
bėti, skaityti ir rašyti angliš- 

Pakistanas vėl 
kaltina Indiją

KARACHI. — Pakistanas ap
kaltino Indiją, kad jos ginkluoti

kai. Įstatymas nusiųstas į se- gyventojai puldinėja Pakistano 
nata.

MASKVA. — Sovietų dele
gatai derybose su Kinija Leo
nid Iljičev ir sovietų ambasado
rius Pekine Vasili Tolstikov grį
žo į Kiniją po partijos suvažia
vimo Maskvoje.

i kariuomenės punktus Rytų Pa
kistane. Ginkluotiems civiliams 
padedanti artilerija iš Indijos 

, teritorijos.

Pakistanas pranešė, kad ben
galų vadas, šeikas Rahmanas ir 
jo keli draugai, greit bus teisia- 

-. m/ specialaus-teismo; -jfe kaL 
Miller buvo pasarmtas is heli- tinamas su Mija at.
kopterių bataliono vado vietos rytin Pakistan0 da]i. 
už tai, kad jis kritikavo sajun- _ „. , , _
gininku žygi į Laosa ir leido įad lz valstybių
televizijos kameroms' IBmuoti, ?r!jafla_^sten» 
karo veiksmus iš helikopterio, j

WASHINGTONAS___ United
Air Lines jau paprašė leidimo 
atidaryti oro liniją į Šanchajų, 
tikėdamasi Amerikos susitari
mo su Kinija.

OTTAWA. — Kanadoje bus

už tai, kad jis kritikavo sąjun
gininkų žygi į Laosą ir leido

j veiksmams ir pasisako už vie- 
' ningą, islamišką Pakistaną. Tos 
valstybės: Iranas, Turkija, Ma
rokas, Saudi Arabija, Jemenas, 
Libija, Malaizija, Irakas Sene
galas, Sudanas, Libanas, Nige
rija, Kuwaitas, Egiptas, Jorda
nas ir Alžiras. Didysis Jeruza- 

rugsėjo mėn. uždarytas King- lės muftis, dabar gyvenąs Liba- 
stono kalėjimas, kuriame pra- ne, Ha j Amin ei Husseini irgi 
ėjusią savaitę įvyko kalinių rašo nesigailėti jokių aukų išlai- 
riaušės.

MASKVA. — Devyni vaikai 
Ukrainoje buvo sužeisti sprogu
sio artilerijos sviedinio, likusio 
iš karo laikų.

I0WA CITY. — Kalinys, iš 
kalėjimo perkeltas į miesto li
goninę, tuoj pat iš jos pabėgo ir 
ant vieškelio prašėsi pravažiuo
jančių automobilistų paveža
mas. Jam tikrai nepasisekė, kai 
sustojo automobilis su sargybi
niu, kuris jį į ligoninę buvo at
vežęs.

SANTIAGO. — Čilėje hipiai 
gatvėje ėmė pravardžiuoti kari
nės akademijos kariūnus, 
pašaukė daugiau draugų ir 
rokai apkūlė hipius.

šie
ge-

Pasitraukė 
Kambodijos valdžia

PHNOM PENHAS. — Kam
bodijos premjeras gen. Lon Nol 
pasitraukė iš pareigų ir prezi
dentas Heng ieško naujo prem
jero, kuris sudarytų vyriausy
bę. Lon Nol pasitraukia dėl svei
katos. Jis vasario mėnesį gavo 
širdies smūgį, kuris jį pusiau 
suparaližavo. Jis gydėsi Ameri
kos ligoninėje Havajuose, tačiau 
visiškai nepagijo.

Lon Nol vyriausybė perėmė 
valdžią, nuvergdama pernai ko
vo 18 d. princą Sihanouką, kai 
tas važinėjo po Europą.

Tarp šiaurės Korėjos ir Piety Korėjos yra 151 mylios ilgumo siena, sustiprinta keliomis tvoro
mis, kad komunistę agentai nesibrauty į pietus. Korėjietis kareivis stovi sargyboje.

j kant vieningą, solidarų ir musul
monišką Pakistaną.

Gaisras Bankoke
BANGKOKAS. — Tailandi- 

jos sostinėje kilo gaisras viena
me viešbutyje, pačiame miesto 
centre. Sudegė mažiausiai 25 as
menys. -Manoma, kad jų tarpe 
buvo nemažai amerikiečiu ka
reivių ir jų šeimų. Ugnies suža
lotus kūnus sunku atpažinti, o 
gaisre dingo viešbučio registra
cijos knygos, žinoma, kad vieš
butyje gyveno nemažai turistų 
iš Vokietijos ir Amerikos. Vieš
butis degė aštuonias valandas.

■

o

Serialai giriasi, kad tarp sunkiau pasiekiamu rietoviv kursuoja helikopteriai, kurie gabena hno- 
’ nes Ir prekes. Paveiksle matomas Krasnodar© rajono helikopteriu uostas, netoli Juodosios (Gros.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Čikagos susisiekimo sau
gumo taryba nutarė neribotam 
laikui pratęsti girtų vairuotojų 
baudimą septyniomis dienomis 
kalėjimo ir metams leidimo atė
mimu. Per 3 šių metų mėne
sius žuvo 38 asmenys mažiau, 
negu peniai per tą patį laiką, 
šiais metais buvo suimti jau 308 
girti vairuotojai.

-$■ Buvę kareiviai, Vietnamo 
veteranai, vakar vėl demonstra
vo Washingtone, reikalaudami 
išvežti “tuoj pat” visus ameri
kiečius kareivius.

+ Sen. Mansfieldas pareiškė, 
kad Vietname jau virš 200 Ame
rikos karininkų buvo užpulti sa
vo kareiviu.t t - - -

Atstovų Rūmų lėšų komi
tetas siūlo padidinti minimumą 
algų iš 1.60 dol. per vai. iki 2 
dol.

+ Kubos Fidel Castro pareiš
kė, kad valdžia rėmė, remia ir 
toliau rems revoliucinius judė
jimus Pietų Amerikoje ir neieš
kos geresnių ryšių su “prakeik
tais jankiais”.

0- Amerikos Karo laivyno da
linys, vadovaujamas lėktuvnešio, 
įplaukė į Indijos vandenyną, kur 
įvyks manevrai.

ROMA. — Milane, Romoje ir 
Brescia įvyko gatvių kovos tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų radikalų. 
Naujieji fašistai skelbia,’’ jog 
komunistai jau yra pasirengę 
ginkluotam perversmui, o val
džia nieko nedaranti jiems nu
ginkluoti.

SAN JUAN. — Puerto Rico 
saloje bombos sužalojo dvi ame
rikiečių krautuves.

Puola prezidentą 
dėl šelpiamųjų

DeKALB, Ill. — Sen. McGo
vern, išgirdęs, kad prezidentas 
Nixonas kritikuoja dabartinę 
Amerikos šalpos sistemą, pa
reiškė, kad pats prezidentas pri
sidėjo prie šalpą gaunančių skai
čiaus padidėjimo, per savo eko
nomikos suvaržymus pakelda
mas bedarbiu skaičių. Senato
rius norodė, kad geriausią kova 
prieš šalpą yra surasti šelpia-

žinierius prisipažino teisme, kad miems darbų. Daugelis šalpą 
jis pardavė Izraeliui už 200,000 j gaunančių nenorį būti šelpia- 
dolerių visus prancūzų lėktuvo mas, pasakė kandidatas į prezi-

Pardavė Izraeliui 
motorų planus

ŽENEVA. — Šveicarijos in-

Mirage motorų planus. Tie pla
nai sudarė 20 didelių dėžių ir 
buvo išgabenti į Izraelį. Jis gi
nasi nepažeidęs Šveicarijos sau
gumo, nes lėktuvai buvo Pran
cūzijos. Jį pagal sutartį leido 
šveicarų įmonei Sulzer gaminti 
motorus Šveicarijos aviacijai, su 
sąlyga, kad visi planai bus su
naikinti.

Kaltinamasis Frauenknecht, 
44 metų katalikas, planų nesu
degino, bet juos, surinko ir par
davė Izraelio agentams. Jis sė
di kalėjime nuo 1969 m. rugsėjo 
mėn.

Prasidėjo bulgarų 
partijos kongresas 
VIENA. — Sovietų komunis- įskaitomos Kubos išlaidos. Tuos 

tų partijos delegacija, vadovau- pinigUS būtų galima panaudoti 
jama paties vado Brežnevo at- geresniems tikslams.
vyko į Bulgariją dalyvauti bul-Į Paskutiniu laiku Peru pradė- 
garų komunistų kongrese. Bul-'j0 — kovos lėktuvų pirkimo 
gariją yra ištikimiausia sovietų lenktynes įsigydama spraus- 
kolonija, auginanti visai Rytų Alinių lėktuvų. Neatsilieka Ar- 
Europai daržoves ir vaisius. Par- gentina, Brazilija, Venecuela ir 
tijai ir vyriausybei vadovauja užsakydamos pačių nau- 
vienas asmuo Todor Živkov, jausiu prancūzų Mirage lėktuvų 
nors kitose komunistinėse vals
tybėse visur yra atskiri prem
jerai ir atskiri partijų vadai.

Bulgarai nelaukia jokių pasi
keitimų iš šio komunistų suva
žiavimo. Nors oficialiai kongre
sas turi priimti naują konstitu
ciją, tačiau ji seniai parašyta tos 
pačios partijos ir belieka ją pa
skelbti.

dentus McGovern.

Siūlo sumažinti 
išlaidas ginklams

• SAN JOSE. —-Pietų■Ameri
kos valstybių konferencijoje Ko
lumbija ir Costa Rica pasiūlė 
sumažinti visų valstybių išlaidas 
karo reikalams. Tam pasiūly
mui tuoj pasipriešino Brazilijos 
ir Argentinos atstovai. Tos dvi 
valstybės turi didžiausias ka
riuomenes, išskyrus komunisti
nę Kubą, visoje Pietų Ameri
koje.

Kolumbijos delegatas nurodė, 
kad per metus Pietų Ameriko
je ginklams išleidžiama apie 3 
milijardus dolerių, čia irgi ne-

ir Amerikos F-4 Fantomų.

Hamburgas laukia 
Amerikos mokytojų
BONA. — Vakarų Vokietijos 

pramonėje dirba apie du milijo
nai užsieniečių iš Italijos, Ispa
nijos, Jugoslavijos ir kt. -Dabar 
Vokietija pradėjo ieškoti Ame
rikoje mokytojų. Ypač reikalin
gi matematikos, biologijos, fi
zikos, chemijos mokytojai. Rug
sėjo mėn. laukiama apie 50 ame
rikiečių mokytojų vien Ham
burgo mieste.

Apie 500 mokytojų gavo laiš
kus iš Hamburgo miesto valdy
bos ir 90 jau atsiliepė, prašyda
mi Hamburge darbo. Dar 30 
norėtų gauti platesnes informa
cijas. Amerikiečiams bus mo
kamos algos, panašios į Ameri
kos algas. . Jiems bus suruošti 
vokiečių kalbos patobulinimo 
kursai, bus surasti butai ir su
organizuota kita pagalba.

+ Pietų Korėjoje vieną naktį 
buvo suimti 52 komunistų šnipai.

Mao Tse Tungas dviem at
vejais pareiškęs amerikiečių ra
šytojui Edgar Snow, kad Kini
ja nekovosianti už savo ribų. Jis 
nuraminęs Ameriką, kad ta ne
bijotų Kinijos įsikišimo į Viet
namo karą. .

Amerika slaptai susitarusi su 
Kinija, iki kokių ribų amerikie
čiai gali veikti Vietname. Susi
tarta, kad jei Amerikos lėktu
vai sužalotų kinų laivus ar įs
kristų į Kinijos teritoriją, Kini
ja pasitenkintų tik griežtais pro
testais. Kinija trukdanti -so
vietų ginklų transportą šiaurės 
Vietnamui, norėdama priversti 
sovietus gabenti ginklus laivais, 
tikėdamasi, kad Amerikos lėk
tuvai, gal, kartais, nuskandins 
kokį sovietų laivą.

Pernai vasario mėn. sovietai 
kaltino Kiniją, kad ji aprūpina 
Hong Kongo, uoste Amerikos ka
ro laivus. Kinija norėjusi tęsti 
diplomatų susitikimus Varšu
voje, tik reikalavusi, kad jie bū
tų visai slapti, kad apie juos 
nieko nežinotų Maskva. Visa 
tai, sovietų nuomone, rodo, kad 
kinai išduoda revoliuciją ir .ben
dradarbiauja su imperialistais.

Dubcekas dirba 
su kauptuku

LONDONAS. — Buvęs Če
koslovakijos komunistų vado
vas Aleksandras Dubcekas, pa
gal vokiečių “Bild Zeitung” pra
nešimą, šiuo metu eina sodinin
ko pareigas Kraskany mieste, 
Slovakijoje, kuris jis su kitais 
trim darbininkais prižiūri miš
kininkystės įstaigos sodus. Mi
nėtas laikraštis įsidėjo ir foto
grafiją, kurioje Dubčekas stovi 
atsirėmęs ant kauptuko tarp 
piktžolių prie ramaus kaimo ke
lio.

Anksčiau gauti pranešimai 
tvirtino, kad Dubcekas dirba 
lentpjūvėje, tačiau dėl silpnos 
sveikatos už jį sunkesnius dar
bus atlikti stengiasi kiti darbi
ninkai.

NEWARKAS. — čia pasibai
gė 11 savaičių užsitęsęs moky
tojų streikas, kuris palietė 80,- 
000 mokinių ir 4,200 mokytojų.



VEIDAI

DARBAI

Antanas Saulaftis

SKAUTŲ AIDAS
Kam svetimi žodžiai

Taupymo indėliai 
Apdrausti ilci $20,000.

apims "Lietuvos valstybės chro
nologiją, geografiją, kalbą ir 
visą eilę kitų valstybinių sričių, 
siekiant suteikti svetimiesiems 
enciklopedinių vaizdų Lietuvos 
bylhi suprasti. Leidinyje bus ir 
lietuviškosios skautybės ištori-

voj kalboj teisėtai vartotiną ir 
svetimi, būtent — mokslo (ypač

Iš nežinotų naujybių teko pa
tirti, kad į šių metų vasaros 
Pasaulinę Jamboree 'atstovauti 
Liet. Skautų "S-gai vyksta tik V. 
s. Petras Mdh's. (Kaip žinbnfė,' 
egzilanis skautams ligi šiol dar 
niekur iiebūvo leidžiama pasi
rodyti su savu Vienetu 'pasau
liniu mastu), šiai kelionei Liet. 
Skautų Brolija ruošia iliustruo

ja. Dar vėliau ruošiamasi šį lei
dinį pakartoti prancūzų ir ispa
nų kalbomis. Prie' šios knygos 
dirba keturių asmenų komisija; 
dailininkas — ps. f ii.-Julius Špo
kevičius.

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

tautiniai žodžiai, kaip geogra
fija, elektra, radijas; taip pat 
tie įsisenhėję žodžiai, kuriems 

nepasirinkome dar pakaitalo, 
kaip — šviežias, bažnyčia, mui
las. Bet griežtai įsidėmėtinas 
aukso dėsnis: niekada nevarto- 
jame lietuviškoje kalboje sve
timžodžio, jei tai sąvokai turi
me savą žodį! Bale V-te

Įvairiarūšiuose su aukštąja 
adovybe pasitarimuose vedamą-

Ina šimėnaitė Nenortienė — jau 
Chicagoje. Aname “Mūsų Skau- 
tijos” numeryje turėjome pro
gos matyti skautimnkės kera
mikės

maišykime savo kalbon jų žo
džių. Juk turime savo: skanų 
— riestainį’.

. Pečius — jau laisvoje Lietu
voje buvome tos slavybės atsi
kratę, ko ta piktžolė vėl pas mus

NAUJIENOS, CHICAGO 8, n.1------ WEDNESDAY, APRIL 21, 1971

X 45 laiškai iš 'Toronto, pra- 
tent neginti “Ša
trijos” takto jam. dmučių “Tul
pės” dr-rė Brtzinskų bylos rei
kalu pasiuntė Turkijos ministe- 
riui pirm, ir ambasadoriui Va
šingtone 45 laiškus.niu

rnės

šia antraštė naujai -gautas 
“Skautų- Aido’\ numeris (3, ko
vo mėn.)- yra įdėjęs vedamuoju 
Balės V-tės straipsnį / lietuvių 
kalbos rūpesčiais. Straipsnyje 
yra. daug, pavyzdžių,, kokie nege
ri žodžiai yrą tebeužtinkami 
skautiškoje spaudoje oėi kalboje

į pavasarį. “Aušros Vartų” tun
to pavasarinė — Velykinė suei
ga įvyks balandžio mėn. 25 d., 
sekmadienį, “Draugo” patalpo
se, 4543 W. 63rd Street. De
šimtą valandą ryto — šv. Mi
šios Tėvų Marijonų koplyčioje, 
o po to sueiga ten pat salėje.

Aušros Vartų sesės maloniai 
kviečia tėvelius, visas buvusias 
vadoves, skautininkes-kus atsi
lankyti ir pavasariškoje nuotai
koje su mūsų sesėmis praleisti 
keletą, maloniu sekmadienio va
landų.

Birutė Vindašiehė kviečia visas 
skautinirikes pas save. Chica- 
gos Skautininkių Draugovės su
eiga įvyks 1971 m. balandžio 25 
d., sekmadienį, 3 vai. p. p.'pas 
s. B.'Vindašienį, 6435 So. Wash
tenaw Ave. Visos skautininkės 
nuoširdžiai kviečiamos atsilan
kyti. Laukiame viešnios iš ry
tų — skautininkių skyriaus ve
dėjos ps. Saulės šaltienės atsi
lankymo.

Remiantis ankstesniu nutari
mu, atskiri asmeniški praneši
mai nebus siuntinėjami.

mozaikės — emalikės 
atvaizdą ir skaityti trumpą jos 
meninio kelio apybraižą. Praėjo 
savaitė, ir miela viešnia sesė 
Ina yra seniai bematytų arti
mųjų tarpe’Chicagoje. Jaunimo 
Centre eina paruošiamieji jos 
kūrinių parodos darbai.

Paroda įvyksta balandžio 24- 
25 dienomis. Tikimės, kad ne 
tik sesės ir broliai, bet ir gausi 
visuomenė netikėtą parodą ap
lankys, nes tai — bene pirmoji 
šios dailės srities paroda Chi
cago j e.

Kalba — gyva vertybė, nuolat 
kintanti. Tad reikia nuolatinės 
meilės jai ugdyti, tobulinti. O 
žmogaus prigimtis linkusi į klai
das, ir tik ryžtingom pastangom 
kylamo į tobulumą. Visą gyve
nimą mes iš klaidų taisomės ir. 
— mokomės.

V. s. Petras Molis papasako
jo apie neįtikėtiną reiškinį Bos
tone: suaugę grįžta skautauti. 
Na, gal ir nevisiškai taip. Jie, 
baigę mokslus ir sukūrę šei-

1800 So. Halsred St Chicago, Di. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

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

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

ir primenamas visiems griežtai 
įsidėmėtinas aukso dėsnis: nie
kada nevartojame , lietuviškoj e 
kalboje svetimžodžio, jei tai są
vokai turime savą žodį.

Pasiskaitime šį rūpestingą 
'straipsnį ištisą.

“Grandį”. Atrodytų panašu į 
šaulių vienetą, sporto klubą ar 
tautinių šokėjų grupę. Bet ne. 
Jie pasivadino “Grandimi”, no
rėdami būti Visoje Liet. Skautų 
Sąjungos didėlėje grandinėje. Jų 
nerašytas Šūkis: “Kur skautai 
— ten ir iriės”. “Grandis” vei
kia jau treji metai, ją sudaro 
arti 40 ašmenų, visi labai akty
vūs Skautiškosios talkos darbe.

Aukštųjų, svečių - lankymosi 
proga buvo kilęs ir mielas susi-, 
domė j imas Lietuvių Jūrų Skau- 
tija, grįžtančiųjų belaūkiarit. 'Iš
aiškėjo, kad dalinis įsijungimas 
jau yra prasidėjęs/ ir birželio 
pradžioje tikimasi Jau planuoti 
stovyklauti drauge vienoje šei
moje. ” ' - '

Bava kalba — viena iš svar
biausių tautybės žymių. Be to, 
tai esminė kultūros vertybė. 
Skautas myli savo tautą ne pa
viršutiniškai, o tikrai, nuošir
džiai. Tad puoselėti savą kalbą 
yra pirmaeilis siekimas ir — 
džiaugsmas. Gražiai, taisyklin
gai. lietuviškai kalbėti ir rašyti 
— mūsų skautui reiškia ir as
mens kultūros tam tikrą laips-

UNIVEST TAŪPYMO 

SĄSKAITOMS

KĄ RAŠO
NAUJAS

New Yorko židirtietės pristatė 
visuomenei. New Ybrko vyr. 
skaučių Židinys kovo 13-14 su
rengė Prano Baltuonio medžio 
šaknų Skulptūrų parodą New 
Yorko Kultūros židinyje. Tai 
viena įdomiųjų šiais metais bu
vusių parodų. Lankytojai turė
jo progos pamatyti nuostabiai 
gražių ir įdomių kūrinių. Buvo 
išpirkta 20 skulptūros darbų.

šeštadienio vakarą įvyko pa
rodos atidarymas, šia proga, 
kalbėj o rašyto j as - dailininkas 
Patilius Jurkus. Žodi tarė ir pats 
skūltorius P. Baltuonis.

Per abi parodos dienas ją ap
lankė maždaug 300 asmenų. Tai 
rekordinis skaičius. Visi ne tik 
grožėjosi išstatytais ekspona
tais, bet ir mielai svečiavosi pas. 
sesės židiniėtes, kurios visą lai
ką svečius vaišino kava ir pyra
gaičiais.

židinietės šios parodos proga 
'pasirodė esančios veiklios, suge
bančios sėkmingai atlikti ir ga
na painius uždavinius.

. s. ANTANAS SAULAITIS.
Liet. SkaUty S-gos Tarybos

« Pirmininkas

kaip pipirą per
teks kartus prieskonis 

(ypač Kaziuko mugėje). • Kam 
įsikandome vokiečio lakūno pa
vardę? Jis tik prieš keliasde
šimt metų pagarsėjo — aš dar 
gerai atsimenu jb pirmą skridi
mą. Ogi tas mūšų skanusis val
gis buvo jau gaminamas ir gi
riamas daug, daug metų anks
čiau ir turi ilgesni amžių: tai 
didkukuliai.

;LSS Tarybos pirmininkas v. 
s. Antanas SMulžiitis lankėsi Chi
cagoje balandžio 15--Ž0. Apsi- 
larikymo tikslas — -aptarti ir iš
spręsti eilę svarbių reikalų, ku
rių neįmanoma ^atlikti korespon- 
dencihįū būdu. Viešnagė Chi- 
cagoje buvo labai darbinga: su
sitikta ir įvairiais reikalais tar
tasi su vienetu vadovais-vadovė-

kusi tik paskutinė proga. Para
ginkite kelione .pasinaudoti ir 
neskautus. Keliautojų bus trys 
grupės: 1. skrendantieji lėktu
vu, 2. skrendaitieji lėktuvu ir 
dalyvaujantieji kelionėje, 3. 
skrendaitieji lėktuvu, dalyvau
jantieji kelionėje ir skautų-čių 
stovykloje Vokietijoje.

Kelionė truks tris savaites: 
išskrendama iš Toronto į L°nj 
doną liepos 9 d., o grįžtama iš 
Liuksemburgo į Torontą liepos 
30 d. 'Į Torontą vykstama savo
mis priemonėmis.

Visi susidomėję ir atsilikę pra
šomi nedelsiant registruotis pas 
s. M. Vasilieuskienę, 51 Smith- 
field dr., Toronto 18, Ontario. 
Tel. 251-5126. Chicagoje kreip
tis į Vidurio rajono vadeivę s. 
Ir. Kerelienę tel. 471-1771.

Bakūžė — svetimas žodis biau- 
ęaus skambesio (primena tą 
margą varlę, arba keiksmą). 
Kam mums su juo terliotis ? Yrą 
net keletas dailių atitikmenų: 
lūšna, trobelė, pirkelė, lūšnelė.

Bujoti — irgi keletą pakaita
lų turime : klestėti, vešėti, tarp-

Aršus — vietoj šito gudiško 
visada imkime savą: smarkus, 
žiaurus, piktas, atkaklus.

Mandras — šis žodis tinka tik 
pasipūtėliams, puošeivoms ir už- 
riestnosiams. O doras lietuvis to
kiu atveju pasako: putlus, išdi
dus, nupuikęs, gaidiškas.

Prietelis — įkyrus neklauža
da, kad vėl grįžta pas mus, nors 
laisvės metais buvo visiškai iš
vytas laukan su Šluota. Tokią, 
mielą sąvoką užteršti svetim
žodžiu yra tikra nuodėmė prieš 
savo gražiąją, turtingąją kalbą. 
Tai — draugas, bičiulis, drau
gužis, bendras.

Velykų Bobutė — dievaži, ši
ta baidyklė tiesiog pritrenkia, 
o net didžiąja raide rašoma, lyg 
kokia pagerbtinė! Viename Sk. 
Aido nr. net 9 kartus pakartota 
ir— žada kasmet atsibdsti, kaip 
negera viešnia. Lietuvoje mar
gučius per Velykas atnešdavo 
grakštus bėgikas ilgakojis i— 
Velykų Zuikis, arba Zuikelis, 
Kiškelis. O boba (arba "bobelė, 
bobutė, bobšė) — turėjo net pa
niekos atspalvį, t. y., negerą 
vardą.

Tuo tarpu tiek. Be abejo, sa-

SKULPTOR1AUS PRANO BAI VUON1O SKULPTŪRA "MOZĖ" 

jo parodoje kovo 13—14. Parodą suruošė New Yorko vyresniųjų 
skaučių "Vilijos’' vardo Židinys.

I ja mintimi ėjo optimistiiiė nuo
taika (arba džiaugsmas), ma
tant realų Liet. Skautų S-gos 
gajumą, hugimą, kilimą, sava
noriškai ir nelauktai ateinantį 
per savąją lietuviškąją visuo- 
nieiię, per tėvus. Gyvenamojo 
ideto didysis uždavinys — lietu
vybės išląikymas — tebelieka 
kertiniu akmeniu lietuviškajam 
skaūtavitnui. Nuostabu, kad ir 
naujieji (jaunieji) vadovai-va- 
dovės yra sukoncentravę visas 

’ ;fizifiės, dvasines, technines ■ ir 
dabartinio mokslo jėgas šiam 
tikslui siekti. Naujų atitinka
mų ’būdų-bei metodų ieškojimas 
— yra natūralus reiškinys, kaip 
ir amžiumi vyresniųjų (ar pa
čių. vyriausiųjų) švarus rimties 
žodis, pamoka, pavyzdys.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Išryškėjo modernaus laiko ©rcjdnižačinė linkmė: ' 
lietuviškai skautauti *nuo lopšio ligi karsto

šioms eilutėms tėbešant 'špiŪstuVėję, Chičagą palieka čia 
viešėję (atviriau sakant — pavargę nuo Šimtų pokalbių, klausi
mų, pasitarimų, posėdžių, bprehdimų) Lfet. Skautų Skgos Ta- 
rybos Pirmininkas v. s. Antanas Šaulaitis ir Liet. Skautų Brolijos 
Vyriausias Skautininkas v. s. Petras Molis. Abu nuo Atlanto 
vandenyno pakrančių, nepabūgę permainingo pavasario oro 1,000 
mylių kelionės.

riais, skautininkaiš-kėmiš. Po- 
sėdžiavo ku Chicagoje gyvenan
čiais LSS Tarybos nariais, Skau
tų Aido redaktoriais ir adminis
traciją ir kt. Dalyvavo Vidu-, 
rio rajono vadovybės suruošto-' 
se skautiškų pasirodymų varžy
bose ir Lįtuąnicos tunto iškilmin
goje sueigoje. Vid. rajono va^’ 
dovybės suruoštame -priėmime; 
susitiko su rajono vadovybe, 
Skautiškos spaudos darbuoto- 
-jąis, turrtinihkais, Tarybos na-l 
iriais‘n- kt. Balandžio 18 d. drau- 
;ge su LSS tarybos vicepirminin
ke v. s. /Flora Kurgoniene da- 
’lyVavb “Lietuviai Televizijoje” 
'fėlevizijos programoje, kurioje 
'dhvė įdomų pasikalbėjimą apie 
^Lietuvių 'skautų Sąjungą, jos 
Veikimą ir tikslus. Ta pat pro- 
ga televizijoje buvo parodyta 

’ištraukų iš Penktosios Tautinės 
Stovyklos filmo.

šis apsilankymas Chicagoje 
buvo naudingas ir reikalingas. 
Tarybos Pirmininkui įvairių 
reikalų sprendimams, o taip' 
pat brandus ir vietos skautiš
kosios veiklos pareigūnams.

Tuo pačiu metu Chicagoje lan
kėsi ir LS Brolijos Vyriausias 
Skautininkas v. s. Petras Molis. 
Svečias dalayvavo Vidurio ra
jono vadovybes suruoštame 
skautiškų pasirodymų konkurse 
ir Lituanicos tunto iškilmingo
je sueigoje. Turėjo eilę pasi
tarimų ir posėdžių su viėtbh 
skautiškų vienetų vadovais, Bro'-’ 
lijos vadijos nariais ir skauti
ninkais. Svečias buvo visų lau
kiamas ir maloniai priimtas, o- 
ypatingai entuziastingai pasvei
kintas didžiausio Brolijos vie
neto — Lituanicos tunto.

Prieš atvykdamas Chicagon. 
Vyriausias Skautininkas, aplan
kė brolius-seses Omahoje, da
lyvavo vienetų sueigoje ir turė
jo pasitarima su vadovais.

dvgsta. tai — kroania, yi- 
^tU|Xdar f
’ Skūra — titj odk, kail^, Šikš
na; »Ypač netinka svetimybės 
poezijoj (nors tinka rimui).

Dulka i— net nteskanu, 
musė pdtroj, taip suteršia 
sų gražią kalbą. Verčiau 
ragaišį, paplotį, kepaišį, 
valgykime — bandutę, bandelę,

Bliuska — oi, mergytės, iš
mokime savą aprangą bei apy
voką lietuviškai reikšti, tebus 
tai savigarbos švara, kaip ge
roms šeimininkėms. Juk tai — 
striukė, trumpikė, palaidinė.

Ceuelinas
kand

Pasitaikė man paskaityti po
rą nr. Skautų Aido — ir pasigė
rėjau: koks įdomus laikraštis, 
jaunystės dvasia spindintis! Ra
šiniai sklandus, graži, lengva 
kalba. Tik kai kurių bendradar
bių raštuose viena kita klaide
lė užkliuvo: būtų pravartu jų 
daugiau skautams savo spau
doj nei kyvojoj kalboj nebekar
toti. Todėl'Čia jas paminiu:

Baranka — slavų žbdiš, o ru
sai ir lenkai mums ne broliai, 
net ne kartą skriaudę mūsų tau—

NAUJO TUNTO ŽYGIUOJA | IŠKILMINGĄ SUEIGĄ 

balandžio 4 d. Chicago* Jaunimo Centre.
Br. Juodelio nuotr.

I^IDŽIA LIETUVĄ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

A ii r eba s: 7120 S. Bodlc'fceD St, Chicago, IU. 00629

• JL__ -rf, a.;

Y. s.'PETRAS MOLIS, 
Liet. ‘Sirtuiv Brolijos Vyriausias
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Naujienos
KAS MĖNESI $500.00 GR

IAS duos Jums

KARTA, KAI PATEKSITE LIGONINĖN
— TIK SU 25 CENTAIS APDRAUSITE VISA SAVO ŠEIMA PIRMA MENESI.
* Kiekvieną mėnesį mokės po $500.00 grynais už kiekvieną buvimą ligoninėje... net

visą gyvenimą, jei būtų reikalo.
* Mokės, nežiūrint į visas kitas apdraudas, kokias turite, įskaitant ir Medicare.
* Mokės grynais tiesiai Jums (ne gydytojui ar ligoninei).

* Garantuotas atnaujinimas visam gyvenimui. National Home užtikrina niekad ne
nutraukti apdraudos jūsų globai, nežiūrint koks senas bebūtum ir kiek kartų pi
nigų būtum reikalavęs.

Agentai nesikreips — Gydytojo tikrinimas nebūtinas Metij skaičius neaprėžtas.
Viena iš dviejų šeimų turės ką nors vežti į ligoninę šiais 

metais. Gal Tamstai teks važiuoti, o gal kitam mylimam jūsų 
šeimos nariui rytoj... kitą savaitę ... kitą mėnesį. Liūdna, bet 
labai nedidelis šeimų skaičius pajėgia apmokėti šiandien kylan
čias ligoninės patarnavimų išlaidas. Tos kainos padvigubėjo pas
kutiniais metais. Apskaišuojama, kad jos vėl padvigubės neto
limoje ateityje.

Sustokite minutei ir pagalvokite, kiek ilgesius buvimas li
goninėje jums kainuos. Kaip jūs galėsite užmokėti už brangius, 
bet reikalingus X-spindulius, gydytojų sąskaitas, vaistus Ką da
rytumėte, jei negautumėte algos? O pragyvenimas tolygiai kil
tų; ta pati nuoma, telefonas, maistas, kasdieninės išlaidos, ku
rios niekad nesibaigia. Kas daryti? Mums atrodo, kad turime 
atsakymą Jums. Siūlome savo National Home planą, kuris

MOKĖS JUMS $500.00 KIEKVIENĄ MĖNESI GRYNAIS, 
KADA TIK PATEKSITE Į LIGONINE

Kokia palaima žinoti, kad gausite $500.00 grynais kiekvieną 
mėnesį, kai einate į ligoninę. Jūs gausite savo $500.00 grynais, 
kai jus teks laikyti ligoninėje, Jūs esate apdrausti nuo pirmos 
akcidento dienos ir nuo šeštos ligos dienos iki, jeigu kiltų rei
kalas, gyvenimo pabaigos. Veik kiekvienas turi šiokių tokių 
santaupų pirmom 5 dienom ligoninėje. Duodame plačią ap
draudą visam gyvenimui, ši kelių dienų išimtis mus įgalina tai 
daryti.

Jūs galite tuojau įsijungti į ši nebrangų National Home 
apdraudos planą. Visai šeimai pirmam mėnesiui įžanginis mo
kestis yra tiktai 25 centai. Jūs galite ir toliau naudotis nedide
lio mokesčio National Home paprastu planu.

JUMS REIKALINGA PAPILDOMA APDRAUDA
Kiekvieną mėnesį Jūs gausite tiesiai $500.00 grynais, ne

skaitant tų sumų, kurias galėsite gauti iš kitų apdraudos bend
rovių. Naudokite pinigus pagal reikalą, ligoninės išlaidoms, gy
dytojų sąskaitoms, morgičiams arba nuomai, arba papildykite 
savo praimtas sąskaitas arba mokėkite ligoninės sąskaitas, ku
rių neapmoka kitos ligoninės apdraudos.

Šiandien viskas brangiau kainuoja ir priežiūra ligoinėse 
nėra išimtimi. Septyni iš 8 amerikiečių šiandien turi apdrau- 
das, bet jie tuojau išaiškina, kad tos jų apdraudos visko neap- 
draudžia. Kai užpuola liga arba ištinka nelaimė, tai sąskaitos 
greitai auga. Užtat National Home paruošė šį nebrangų planą, 
kuris padės jums mokėti ligonines ir kitas išlaidas.

MES NIEKAD NENUTRAUKSIME JŪSŲ APDRAUDOS!
Jūs galite pasitikėti šia puikia globa, nežiūrint koks senas Jūs 
bebūtumėte ir kiek kartų Jums tektų gauti pinigus iš. musų. 
Jums duodamas dokumentas garantuoja, kad mes, nekreipdami 
dėmesio į jokias priežastis, Jūsų apdraudos niekad nenutrauk
sime.

Garantuotas atnaujinimas visam gyvenimui!
Bet tai dar ne viskas. Jeigu Jūs turite augančią šaimą — 

ši apdrauda (NH10—669) . . .

PADARYTOS TIKTAI TOKIOS UIMTYS

Sulaukėte 65 ar vyresnis? Be 
Medicare, jūs dar gausite grynais

Mes paruošėm šitą planą taip, kad gautumėte vertingų prie
dų ir be tų. kuriuos jums primokės Medicare arba bet kuri 
sveikatos apdrauda, jūsų gaunama iš bet kurių kitų bendro
vių. Atsiminkite, kad visi čekiai bus siunčiami tiesiai jums 
(ne gydytojui arba ligoninei), kad turėtumėte labiausiai rei
kalingų pinigų kaip tik metu, kada labiausiai jie jums rei
kalingi. Be to, nežiūrint Į bet kokią paramą jūs gautumėte iš 
Medicare, šis National Home planas mokės jums $250.00 
pirmus tris mėnesius ir $500.00 i mėnesį vėliau, kol teks 
jums būti ligoninėje ... net iki gyvenimo pabaigos, jeigu bū
tų reikalo.

Jūsų NATIONAL HOME planas apdraudžia kiekvieną ligą ir 
nelaimingą atsitikimą, išskyrus šiuos atvejus: karo meto ne
laimės, proto liga arba jos sukelti padariniai; nėštumas, isšky- 1 
rus Gimdymo skyriuje išdėstytus nuostatus; arba liga, kurią 
turėjote dar prieš šios apdraudos įsigaliojimą... tiktai pirmais 
dviem metais.

ši paskutinioji pastaba yra tikroji parama, jeigu jūs iš tik
rųjų turite kokių sveikatos problemų. Jeigu jūs buvote nesvei
kas pirma, negu išėmėte šią apdraudą, jūs būsite ir nuo tos 
ligos apdraustas po dviejų metų. Tuo tarpu kiekvienas naujas 
atvejis yra apdraustas.

MOKA $500.00 į mėnesį grynais kiekvienu nelaimingu 
atsitikimu ar ligoje. Nelaimingo atsitikimo atve
ju moka pirmą dieną ligoninėje, o ligos atveju 
mokėjimai prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje!

IVrmr A i mėnesį grynais pirmus tris mėnesius, iVlVJBlA įaį esate 65 metų amžiaus ar vyresnis. Ir pilnus 
$500.00 į mėnesi grynais vėliau, net visą jūsų gy
venimą.'Nelaimingu atsitikimų atveju moka pir
mą dieną ligoninėje, o ligos atveju mokėjimai 
prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje.

TVTOTCA $300.00 į mėnesį moka grynais, jeigu apdraustas ITLv/rvra. vaidas patenka ligoninėn dėl sužeidimų ar ligos. 
Nelaimingo atsitikimo atveju mokėjimai praside
da nuo pirmos dienos ligoninėje, o ligos atveju 
mokėjimai prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje. 
Ir mokėjimai tęsis toL kol bus reigalingi.
$200.00 į mėnesį grynais, Jeigu abu — vyras ir 
žmona — (nepasiekę 65 metų amžiaus) patenka 
į ligoninę dėl tos pačios nelaimės sužeidimų tol, 
kol jiems reikės būti ligoninėje, — net visą gy
venimą, jeigu būtų reikalo.
$400.00 į mėnesį grynais registruotai slaugei na
muose, jeigu gydytojas lieptų paimti slaugę, iš
buvus ligoninėje 5 dienas ar daugiau.
$200.00 grynais, jeigu nelaimės metu netektu
mėte galūnių arba regėjimo.

MOKA

MOKA

MOKA

LICENSED BY THE

MOKĖS JUMS $300.00 I MĖNESĮ GRYNAIS KIEKVIENĄ 

KARTĄ, KAI JŪSŪ VAIKAS TURĖS 

VYKTI Į LIGONINĘ

Kai Jūs pasirenkate VAIKŲ APDRAUDĄ, visi jūsų nevedę vai
kai, nuo vieno mėnesio iki 18 metų amžiaus taip pat yra ap
drausti. Be to, kiekvienas kūdikis, kurio galėtumėte sulaukti 
ateityje, automatiškai yra apdraustas nuo vieno mėnesio am
žiaus, visai nepadidinant apdraudos mokesčio. Ir bet kada atei
tyje, kada kuris nors jūsų vaikas turės eiti į ligoninę, šitas Na
tional Home planas mokės jums iki $500.00 į mėnesį grynais, 
kol bus reikalo. Nelaimingo atsitikimo atveju vaikai apdrausti 
nuo pirmos nelaimės dienos, o ligos atveju nuo šeštos dienos.

TAIP PAT MOKAME GIMDYMO IŠLAIDAS

Pagal šį planą Jūs taip pat galite gauti $500.00 į mėnesį grynais, 
kai bent vieną dieną esate ligoninėje dėl nėštumo, gimdymo ar 
persileidimo, jūs gausite šiuos pinigus ir galėsite juos naudoti 
ten, kur labiausiai jie Jums bus reikalingi, kai Vaiku Apdrauda 
ir Gimdymų Apdrauda yra pridedami prie pagrindinio plano. 
Aiškus daiktas, abu tėvai turi būti įsitraukę į šį planą visą nėš
tumo laikotarpį.
MOKA IKI $4,800.00 REGISTRUOTAI SLAUGEI NAMUOSE

Štai puikus sveikatos linkėjimas, kurį duoda National Home 
planas. Jūs gaunate $400.00 grynais, kai gydytojas įsako Jums, 
penkioms dienoms praėjus po sugrįžimo iš ligonines, už kurią 
buvo sumokėta, pasamdyti registruotą slaugę namuose. Jums 
mokės už tokį patį dienų skaičių, kokį Jūs praleidote ligoninė
je, net iki 12 pilnų mėnesių.

DVIGUBAS MOKESTIS NELAIMĖS METU

Jeigu jūs arba jūsų apdrausta žmona būtumėte sužeisti tos pa
čios nelaimės metu/ tai šis NATIONAL HOME planas nes jums 
nepaprastą dvigubą naudą grynais pinigais. Jūs gaunate ne 
$500.00, bet $1,000.00 į mėnesį. Tai yra $2,000.00 iš viso grynais 
pinigais kiekvieną mėnesį (jeigu jūs dar nepasiekėte 65 metų 
amžiaus), pradedant įžengimo į ligoninę diena ir kol judu bū
site ligoninėje.

MOKA $2,000.00 Už NELAIMĖS MeTO SUŽALOJIMUS

Nelaimingo atsitikimo metu galūnių arba regėjimo praradimas 
gali būti pasibaisėtinas. Bet jeigu tai atsitiktų 90 dienų laiko
tarpyje nuo nelaimingo atsitikimo, jus gaunate $1,000.00 už 
visišką rankos, arba kojos netekimą, arba gaunate $2,000.00 už 
dviejų galūnių netekimą, arba abiejų akių regėjimo netekimą.

JUS PALIUOSUOS NUO APDRAUDOS MOKėSČIŲ

Jeigu jums, apdraustajam, tektų būti ligoninėje aštuonias sa
vaites ar ilgiau, šis National Home planas sumokės visus jūsų 
apdraudos mokesčius, kuriuos turėtumėte mokėti' jūs ar kiti 
apdrausti jūsų šeimos nariai, kol esate ligoninėje ilgiau as
tuonių pradinių savaičių. Jūsų apdrauda bus tokia pati, tary
tum Jūs pats mokėtumėte mokesčius. Toliau, jeigu jūs, aplei
dęs ligoninę, turite sugrįžti dėl tos pajios ligos, negalėdamas 
atgauti pilnai normalios veiklos per 90 dienų, mes ir toliau su
mokėsime apdraudas visą laiką, kol būsite ligoninėje. Tai reiš
kia, kad jūs nemokėsite jokio apdraudos mokesčio, tuo tarpu 
pilna jūsų globa pasiliks galioje.

STATE 0F ILLINOIS

IŠKILŪS AMERIKIEČIAI PAGIRIA TOKIĄ APDRAUDA

Dr. E. Stanley Jones, žinomas rašytojas ir mi- 
sijonierius valstybininkas, pareiškė: “Pasiūly
dami nebrangią apdraudą paštu, jūs padarėte 
didelį patarnavimą tūkstančiams žmonių, ne
turintiems kitos galimybės įsigyti tokią ver
tingą globą. Drąsina žinia, kad National Liber
ty grupės apdrausti žmonės gauna daugiau, ne
gu $1,500,000.00 į mėnesį naudos.”

HERE’S ALL YOU DO TO RECEIVE YOUR POLICY
1. Complete this brief Į 2. Cut out along

Enrollment Form. [ dotted line. "
3. Enclose Form in envelope with 25^ and mail to: 

National Home, Valley Forge, Pa. 19481

OFFICIAL ENROLLMENT FORM

Jerome Hines, vedantis Metropolitan Opera Co. 
bosas, pareiškė: “Man atrodo, kad mintis ne
brangios apdraudos paštu yra labai protingas 
dalykas. Ji greita, lengva ir ekonomiška. Nie
kas nelauktai neaplanko jus namuose ir niekas 
neklausinėja asmenišku dalykų. Nereikalingas 
gydytojo tikrinimas. Tai reiškia, kad gaunate 
didesnę apdraudą dar už mažesnį mokestį”

National Home Pagirta JAV 
Kongreso Rekorduose

NATIONAL HOME, National Liberty kor
poracijos skyrius, pagirta JAV kongreso 
rekorduose už Įvedimą nebrangios aprau
dos platiesiemš gyventojų sluoksniams: 
“Reikia pripažint, kad National Home tei- 
kia patarnavimus daugiau negu tikėtasi,

noriai pasiūlytus tiems, kuriais niekas kitais būdais nesirū
pina. Tai yra pasisekimo paslaptis nedidelio mokesčio ap- 
draudos planams. Turėdama svarbius gyventojų reikalavi
mus prie širdies, National Liberty korporacijos bendrovių 
grupė sudarė pastebimai žemesnėmis kainomis patikimą ir 
gerus patarnavimus teikiančią ištaigą. Reikia pagirti vado
vybę už dideli Įžvalgumą žmonijos gerbūvio srityje”.

Kodėl jūs turite užpildyti dabar iki datos, pažymėtos Įstojimo 

Formoje — tik kelies dienos nuo šios dienos?

Kodėl mes duodame tiek mažai laiko Įstoti Į šį planą? Dėlto, 
kad tai yra garantuotas įstojimo pasiūlymas. Mes galime dary
ti toki pasiūlymą tik ribotą laiką su tvirta galutino termino da
ta kiekvienam. Kad užtikrinti jums tą plačią apdraudą už tokią 
sumą pinigu, mes privalome gauti jūsų Enrollment formą tame 
pačiame laikotarpyje kaip ir kiti. ;

Kai tik gausime, jūsų Įstojimo forma, mes jums greitai 
i prisiusime pirmos 'klasės laišku, jūsų apdraudos dokumentus. 

Kai jie ateis, atidžiai juos peržiūrėkite. Tai yra trumpas doku 
• mentas, kuris jus maloniai nustebins, kad neturi smulkių įnašų.
Jei norite, parodykite jį savo daktarui, advokatui, apdraudos 
agentui ąT kitam patikimam patarėjui.

Jūsų Mokėjimo ratos yra žemos

žemiau esanti mokėjimų lentelė rodo, kad visai mažai po pir
mojo mėnesio reikia mokėti už save, jūsų žmoną ir bet kuri 

.suaugusį šeimos narį. Suprantama, kad už tokius mažus mokė
jimus mes galime duoti tik vienintelį tokį draudimą. Kiekvie
nas suaugęs, 16 ar vyresnis, moka nustatytas sumas pagM am-

I žiu.

Amžius Mėnesinis
įstojant mokestis suaugusi

16-44_____ ______ ______ tik $ 2^5
4549_____ ______ ______ tik S 3.40
50-54 ________ - ______ tik S 3.75
55-74___________ ___ ___ tik S 4.35
75-79____________ ______ tik S 5.00
80-84____________............. tik $ 5.55
85 ir vyresniems .... .......  tik $ 6.65

Official Enrollment Form for the Hospitalization Indemnity Plan 
NATIONAL HOME LIFE ASSURANCE COMPANY

An Old Line Legal Reserve Company of St. Louis, Missouri
ADMINISTRATIVE OFFICE: VALLEY FORGE, PENNSYLVANIA 6-1380-0-63

First Middle Initial Last

Street or RD #
______ STATE

_____ AGE____

_____-Zip________________

SEX Male □ Female □

Pridėjus tik SI 55 per mėnesi apdrausite visus jūsų nevedu
sius vaikus nuo 1 mėnesio iki 18 metų amžiaus. Gimęs kūdi
kiai automatiškai yra apdraudžiami, kai tik jie pasiekia vieno 
mėnesio amžių — be jokių primokėjimų. Tada, jei jūs norite, 
pridedate $1.15 mėnesiui ir turėsite Motinystės apdraudą taip 
pat.

PASTABA: čia parodyti pastovūs mėnesiniai mokėjimai (am
žiui Įstojimo metu) nebus automatiškai pakeliami, kai jūs per
eisite j kitą amžiaus grupe! Kai jūs Įstojate Į National Home 
planą, jūsų mokėjimai negali būti pakeisti, nežiūrint kiek ir 
kaip dažnai mes jums mokėsime arba dėl jūsų senėjimo, bet 
tiktai jeigu būna bendri mokėjimų pakeitimai, padidinant ar
ba sumažinant, visoms apdraudoms jūsų tai pačiai būsenai.

Year

(Please Print)

NAME mrs.
MISS_____

ADDRESS______

CITY____________

DATE OF BIRTH
Month

OCCUPATION____________

List all dependents to be covered under this Plan: (DO NOT include name that appears above. Use separate sheet if necessary.)

Day

NAME (Please Print) RELATIONSHIP SEX
DATE OF BIRTH

AGEMONTH DAY YEAR
:______________________ _________
2________________________________
3_______________________ ________
4_______________________________
5

□ Check here if you want Coverage fir your Children.
□ Check here if you want Coverage for your Children and Maternity Benefits.

I hereby enroll in National Home’s Hospital Plan and am enclosing the first month’s premium to cover myself and all other 
Covered Members listed above. To the best of my knowledge and belief neither I nor any person listed above has been 
refused or had cancelled any health, hospital or life insurance coverage due to reasons of health. I understand that this Pol
icy will become effective when issued and that pre-existing conditions will be covered after two years.

Signature X----------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------Date

RAŠYKITE DABAR — *VBLIAU" GALI BOTI PER VBLUI 
Tik 25c. apdraudžia f m Ir |0«v laime pirmai manaaĮ.

LAIKAS BRANGUS? Reikia veikti greitai. (Joks agentas į jus 
nesikreips). Nuneškite į pašto dėžutę savo Įštojlmo formą 
šiandien, nes jei įvyks nelaimė ar ateis liga, yra per vėlu įsi
gyti apdraudą už betkokią kainą. Dėlto mes skatiname pada
lyti tai šiandien, prieš betkokius netikėtumus.

iiixixmxxixixxixxxxrxxxxLiixxxLiLXxiTxxxxr 

VEIKITE TUOJAU

NH10-669 EP 5 (500)

§TĄ JSIRASYMO FORMĄ PASIŲSKITE PASTŲ NEVfiLIAU VIDURNAKČIO KPTTVIRT. 1971 M. BAL. 22 D.

aJUC
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Jūsų įstojimo lapas — Enrollment Form 
turi būti išsiųsta ketvirtadienį, balandžio 
22 dieną, prieš vidurnaktį. Vėliau jau 

nebus priimta.
i

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— WEDNESDAY, APRIL 21, W71

ATSAKOMI JŪSŲ KLAUSIMAI APIE ŠĮ NATIONAL 
HOME PLANĄ

L Kiek a$ gausiu, kai eisiu į ligoninę gydytis?
Jūs gausite $500.00 grynais mėnesiui ($16.67 kasdieną). 
Kai jūs būsite 65 metų ar senesnis, gausite (neskaitant 
bet kokių Medicare mokėjimų) $250.00 mėnesiui pirmuo
sius 3 mėnesius ir po $500.00 kiekvieną mėnesį, jei be per
traukos gydysitės ligoninėje. Jūs gausite grynais nelai
mingo atsitikimo atvejuje, nors ligoninėje būtumėte tik 
vieną dieną. Ligos apdrauda prasideda šeštąją dienų ir yra 
mokama apdraudos pilni mokėjimai, kol tik būsite gydo
mas ligoninėje... —net visą amžių, jei tik bus reikalinga.
2. Ar jūs mokėsite man grynais, kai mano vaikai eis į

ligoninę? . '
Jūs gausite po $300.00 mėnesiui grynais, kai tik jūsų bet 
kuris vaikas (nuo 1 mėnesio iki 18 metu amžiaus) eis. į 
ligoninę — jei Vaikų Apdrauda bus pridėta prie pagrin
dinio plano. Nelaimės atveju apdrauda galioja, nuo pinpbs 
dienos, o ligos atveju — šeštąją. Priaugančioje šeimoje, 
kai tik vaikas yra vieno mėnesio amžiaus, jis taip pat sa
vaime yra apdraustas be jokio primokėjimo.
3. Kada aš pradedu gauti apdraudą už ligoninę?
Šis nujasis planas (NH10-669) apdraudžia jus nuo pir
mosios dienos nelaimingų atsitikimų atvejais ir šeštąją 
dieną ligoje, nors ir visą amžių, jei tik reikalinga! Be
veik kiekvienas turi -garantijas ar santaupų pasirūpinti 
ligonine nuo vienos iki penkių dienų. Jeigu mes duoda
me apdraudos mokėjimus visam amžiui, tai sis “atskaity
mas” mus įgalima duoti jums plačią apdraudą už mažes
nę kainą, kas kitaip nebūtų įmanoma.
4. Ar jūs man mokėsite grynais už nėštumo periodą?
Taip, jei Vaiku ir Motinystės apdrauda bus prijungta 
prie pagrindinio plano. Jūs gausite $500.00 grynais mė
nesiui už nėštumą, kūdikio gimdymą ir išsimetinima, 
kai tai reikalauja ligoninės gydyino. (Abu tėvai turi tu
rėti apdraudą visą nėštumo periodą).
5. Kas atsitiks, Įei aš gydysiuos ligoninėje ilgą laiką ir 

negalėsiu sumokėti už apdraudą?
Jei jūs — apdraustasis — gydysitės ligoninėje nuolatos 
8 savaites ar ilgiau, šis planas SUMOKĖS VISUS AP
DRAUDOS MOKESČIUS už jus ir visus apdraustus jūsų 
šeimos narius, kol gydysitės ligoninėje bo 8 savaičių gy
dymosi periodo. Taiip pat mes neprašysime tai sumokėti 
vėliau.

f *

6. Dabar sakykite man "plonybes" — ką mano apdrauda
nepadengia? - ’ - ?.

Maloniai staigmenai, jūsų apdrauda. padengia viską, iš
skyrus atvejus dėl priežasčių: karo, protinės ligos ar pa
mišimo, nėštumo — išskyrus apdraudimus Motinystės 
planu, gydymąsi U. S. valdžios ligoninėse arba slaugymo 
ir sveikstančių namuose, taip pat bet kurioje ligoje ar 
sužalojime, kurie buvo prieš apdraudos isigaliojima, bet 
ir ta paskutinioji “išimtis” negalioja, jei jūs esate ap- 
draudoje du metus. Visa kita yra pilnai apdrausta.
7. Kokios sąlygos yra-statomos Įstoti Į National Home

planą '2 1 , : -
Jei jums nebuvo atmestas arba nutrauktas bet koks svei
katos. ligoninės ar gyvybės draudimas dėl sveikatos sto
vio, jūs galite įstoti laike Įstojimo periodo — iki vidur
nakčio įstojimo datos, pažymėtos Įstojimo Formoje.
8. Be sutaupymo pinigų, ar yra kitokios pirmenybes 

Įsirašant į ŠĮ planą laike Įsirašymo periodo?
Taip. Labai svarbi aplinkybė, kad jūs neprivalote užpil
dyti ilgos ir pilnos anketos, o tik paprastą įstojimo For
mą, esančią šio puslapio kampe. Taip pat šiame periode 
nėra kitų reikalavimų dėl ypatybių, nėra “atsiribojimu” 
arba siaurinančių pastabų negali būti įrašyta i jūsų ap
draudą.
9. Kaip man Įstoti?
Užpildyk trumpą Enrollment Form ir išsiųskite ją su 25c. 
už pirmojo mėnesio apdraudą visai jūsų šeimai. Adresuo
kite: National Home, Valley Forge, Pa. 19481.

TIKRAI GRĄŽINSIME PINIGUS

Mes pasiųsime Jums National Home apdraudą paštu. Pa
tikrinkite ją atidžiai privačioje savo namų nuotaikoje. Pa
rodykite ja, jeigu norite, savo apdraudos agentui, gydy
tojui, advokatui ar kitam patikimam patarėjui. Jeigu Jūs 
dėl kurios priežasties nutartumėte nebūti šio plano na
riu, grąžinkite šią apdraudą per 15 dienų, skaitant nuo 
gavimo dienos, ir mes tuojau grąžinsime Jums pinigus. 
Tuo tarpu Jūs būsite pilnai apdraustas, kol padarysite nu
tarimą.

PRESIDENT

National Home Life Assurance Company

NATIONAL HOME

National Home Life Assurance Company
National Liberty Corporation padalinys

Governor William W. Scranton, Chairman of the Board
Adm. raštine: Valley Forge, Pennsylvania

ši apdrauda yra išduota National Home Lime Assurance Com
pany, tradicinė legali bendrovė iš St Louis, Missouri. National 
Home turi savo valstijos leidimus ir pinigus pagal įstatymus 
apdrausti visus turinčius mūsų apdraudos dokumentus.

Įsteigta 1920 — Virš 50 Metų teikia patarnavimus

National Liberty Corporation pranešinėja iš Waahingtono per 300 ir daugiau radijo stočių visoje Amerikoje.
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NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienins, nuo 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Komunistams reikalingas lietuvių darbas
Komunistų partijos suvažiavimui priėmus rezoliu

cijas, patvirtinus Leonidą J. Brežnevą pirmojo sekreto
riaus pareigoms ir atgiedojus jam svarbiausiojo komu
nistų arbitro giesmes, komunistų partijos vadai vėl grįž
ta prie gyvenimo kasdienybės. Komunistų partijos kon
gresas kalbėjo' apie partijom vadus, apie pavojingus nu
krypimus, bet kongresui praėjus partijos plunksnagrau
žiai pradėjo šlovinti darbininkus. Kiekvienam komunis
tui rūpi, kad pačios Rusijos ir kitų komunistų pavergtų 
kraštų darbininkai dirbtų plečiamos ir stiprinamos so
vietų imperijos gerbūviui. Jiems svarbu, kad tie darbi
ninkai dirbtų sparčiai, kad jų gaminami produktai būtų 
geresni ir kad tų produktų skaičius būtų galimai didesnis.

Patys komunistai nieko nedirba. Nei vienas Įtakin
gesnis komunistų partijos vadas jokio prdduktihgo darbo 
niekad nedirbo. Leninas nei vienos dienos nepraleido 
dirbtuvėje, nedirbo ir Stalinas. Kaip prdduktihgo darbo 
niekad nedirbo ir nedirba Antanas Sniečkus. Jie savo 
gyvenimą taip tvarko, kad kiti jiems dirbtų. Kartais . jie 
gyvena iš darbininkų sudėtų aukų, kartais iš apiplėsiamų- 
bankų, o dabar jie rieškučiomis viską semia iš valstybės 
iždo. Darbininkai turi sunkiai dirbti, pripildyti aruo
dus ir sovietų imperijos iždą, o komunistai .prižiūri, 
kad sovietų imperijos darbininkai ilgiau dirbtų ir mažes
ni atlyginimą gautų.

Naujas Vilniuje leidžiamos Tiesos redaktorius, ko
mentuodamas apie Maskvoje buvusį komunistų partijos 
suvažiavimą, bando komunistus lyginti tiems Vtikarų 
Europos darbininkams, kurie svajojo apie trumpešheš 
darbo valandas, geresni atlyginimą ir geresni gyvenimą. 
Komunistų partijos kangresas l>ūvo baigtas “Internacio
nalo” sugiedojimu, todėl Latirinčiukas nori palyginti 
Kongreso dalyvius su tais Iritėrriačibhalb steigėjais, ku
riems rūpėjo pagerinti darbininkų gyvenimą, padaryti 
žmoniškesnes darbo sąlygas, iškovoti darbininkams di
desni atlyginimą. Tiesos Įžanginiame Laurinčiukas ši
taip rašo:

“Sakome: darbas išaukština žmogų. Iš tiesų, 
niekas taip nepuošia žmogaus^ kaip jo darbas. Nūa 
seno liaudis vertina darbštuolius ir pirmiausia juos, 
pagerbia. Šiandien pagerbiame visus socialistinio 
darbo darbštuolius, nuoširdžiausiai jiems dėkojame 
Už jų LnSs% iiž Jų pasisyėnt'imą, ūž tai, kad jie, 
dirbdami šalia, savo gražiu pavyzdžiu nuolat ska

Jeigu komunistai tikėtų Tiesos radaktoriaus para
šytais ir čia pacituotais žodžiais, tai jie nesėdėtų parti
jos centruose, policijos Įstaigose arba okupanto leidžiamų 
laikraščių redakcijose. Jie būtų kolchozuose, cemento ir 
plytų dirbtuvėlėse, prie namų statybos, prie varvančių 
stogų taisymo. Jų vardus matytume didžiausių spartuo
lių sąrašuose. Bet iki šio meto paskelbtuose spartuolių ir 
pirmūnų sąrašuose komunistų vadų vardų nesimato. Jų 
vardų ten nėra, nes jie iš principjo yra darbo priešai.

Komunistai rūpinasi, kad kiti dirbtų. Jie taip viską 
sutvarko, kad dirbančius galėtų prižiūrėti ir kontroliuoti. 
Jie išgalvojo tokią “komunistinę” santvarką, kuri būtų la
biausiai naudinga sovietų imperializmui. Jie kontroliuo
ja visą krašto produkciją, jie pasiima visus darbo produk
tus, jie nusiveža visus išaugintus javus ir nukastas bul
ves, bet jie rankų prie bulvių kasimo nešūsiteršia. Pro- 
dūktingo darbo jie nedirba, bet naudojasi visais darbo 
žmonių uždirbtais vaisiais. Jie kontroliuoja valstybę, jų 
žinioje yra valstybės aruodas, pas juos yra raktai nuo 
drabužių ir apavo sandėlių.

Nėra ko stebėtis, kad komunistę partijos vadai yra 
nusipenėję ir švariai apsirengę. Nusipenėjęs yra kiek
vienas rusas, kurio žinioje yra lietuviškų kolchozų sandė
lių raktai, pagautos žuvies šaldytuvai ir sparčiausių mel
žėjų išmelžtas pienas. Bet lietuviai gali tiktai pasižiūrėti 
Į praeitais metais pastatytus tuščius karpių baseinus. 
Jokios kitos šviežios žuvies jie negali nusipirkti, bet jiems
nėra ir dvokiančių karpių.

Jeigu darbas komunistams būtų didžiausioji žmo
gaus šlovė, kaip rašo Laurinčiukas, tai Lietuvos komunis
tai ir prie valdžios juos pastačiusieji rusai būtų pirmose
šlovingų darbininkų eilėse. Okupuotoje Lietuvoje komu
nistai yra ne darbininkai, bet darbihinįų varovai. Jų ro
lė yra labai panaši Į baudžiavos laikais buvusių didelių 
dvarų prievaizdos rolę. Darbininkams jie paskirsto dar
bą ir prižiūri, kad tas darbininkas ilgiau dirbtų, kad jis 
daugiau pagamintų, bet kad jam reikėtų galimai mažesnį
atlyginimą duoti.

Internacionalas buvo Įsteigtas darbininkų darbo va
landų skaičiui sumažinti ir geresniam atlyginimui iško
voti. Tuo tarpu komunistai visą valstybės aparatą nan-; 
doja darbininkams išnaudoti. Jie verčia darbininkus dirl^ 
ti'ilgas vaTahdaš, bet viršlaikio nemoka. Jie verčia dirbti 
šeštadieniais ir sekmadieniais, bet' iž savaitgalio dairbą 
Visai nieko nemoka. Komunistų partijon jie priėmė visų 
svarbesnių dirbtuvių ir Įstaigų viršininkus, ne darbinin
kus. Dirbtuvių viršininkai, komunistų partijos padeda
mi,-Lietuvos darbininkus labiau išnaudoja, negu pikčiau
si kapitalistai.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS
(Tęsinys)

Ramovės Centro Valdyba jos 
paskirtajai veikalo paruosimo 
Komisijai nurodė kokia medžia
ga jai reikalinga veikalo išleidi
mui, bet užmiršo pagrindinę 
vienos ar kitos rūšies literatūri
niam veikalui būtiną taisyklę: 
medžiagos surinkimas, jos su
tvarkymas ir suskirstymas nie
kada nesudarė, nesudaro ir ne
sudarys išleidimui paruoštą vei-

tino ir mus pasitempti, suprasti didžią ir kilnią 
darbo prasmę”. (Tiesa, 1971 m. balandžio 14 d., 1 psl.).

PABIROS
kalą. Medžiaga pasirinktai ar 
paskirtai temai pasiliks medžia
ga, bet ne paruoštas ar parašy
tas veikalas. Pvz. šių “pabirų” 
rašytojas turi paruošęs medžia
gos keliems jo sumanytiems pa
rašyti veikalams, bet kol tie vei
kalai bus parašyti, — “rasa ir 
akis išės”.

Panašiai, matyt, atsitiko ir ka
rių Ramovės Centro Valdybai: 
jos paskirtoji komisija, aišku, 
stropiai rinko ruošiamam veika

lui medžiagą, bet toji pati ko
misija kolektyviai nerašė veika
lo apie Lietuvos karo už lais
vę eigą.

Tą darbą, turėjo atlikti kom
petentingas, reikale gerai ori
entuotas ir istoriko gabumus bei 
patyrimą turįs asmuo. CV skir
toji Komisija surinko, kartu da
lyvaujant ir paruošto veikalo 
autoriui, veikalui reikalingą me
džiagą, o pagrindinį ir atsakin
giausią darbą palikdama tos pa
čios Komisijos nariui — specia
listui.

Užtat Ramovės Centro Valdy
ba savo bendraraštyje nr. 100 
skyrių nariams skundžiasi:

“Kuomet ir dėl kurių priežas
čių komisija jai skirtą darbą 
pavedė atlikti vienam komisijos 
nariui, jos protokoluose niekur 
nėra užfiksuota ir tam, iš CV-bos 
komisija sutikimo neprašė ir ne
gavo”.

Ramovės CV paskirtoji komi
sija turėjo Įgaliojimus ir Įparei
gojimą veikalą paruošti spaudai 
ir dirbo, kaip CV įpareigota ir 
instrumentuota, gerai. 0 Ra
movės Centro Valdyba, pati pa
skyrusi ir patikėjusi komisijai 
reikalingą atlikti darbą, tuo pa
čiu laiku nuskendo biurokratiz
mo balon: tos knygos autorius 
gyvena: 7312 So. Washtenaw 
Ave., Chicago., Ill., o Ramo
vės Centro Valdybos pirminin
kas gyvena: 6616 So. Washte
naw Ave., Chicago, Ill.

Įsižiūrėkime adresus: ir kny
gos apie Lietuvos kovas už ne
priklausomybę autorius ir Ra
movės Centro Valdybos pirmi
ninkas gyvena artimoje kaimy
nystėje. Beveik šalimais. O ta
čiau Centro Valdybos pirminin
kas pasirašė po tvirtinimu: 
“Kuomet ir dėl kurių priežasčių 
komisija jai skirtą darbą pave
dė atlikti vienam komisijos na
riui, jos protokoluose niekur nė
ra užfiksuota ir tam, iš CV-bos 
komisija sutikimo neprašė ir ne
gavo”.

0 kam tai komisijai prašy
mas ir gavimas reikalingas, jei 
CV-ba, tą Komisiją paskirdama, 
davė jai visus Įgaliojimus?

Kai 1939 metais kovo mėne
sio 14 dieną ’Hitlerio. Vokietijos 
kariuomenės daliniai okupavo 
Čekoslovakiją ir jos sostinę Pra
hą, tuomet buvęs Anglijos prem
jeras — lietsargio nuolatinis ne
šiotojas ir Mūnsheno su Hitleriu 
susitarimo autorius, liesas, Į la
voną panašus vyriškis, buvo pa
klaustas :

“Ką, premjere, darys Ang
lija Įvykusios Čekoslovakijos 
okupacijos akivaizdoje”? Ang-
H jos premjeras, ponas Cham- 
berlenas, naiviai atsakė klau
sėjams: “Apie Čekoslovakijos 
okupaciją aš nieko nežinau: aš 
negavau oficialaus pranešimo”. 
Karių Ramovės Centro Valdy
bos pirmininkas, gyvendamas

šiame pasitarime kompromi
siniai buvo sutartas titulinio 
puslapio, lietuvių kalba, turinys 
ir forma, ir K. Ališauską sutik
ta laikyti I-jo tomo autoriumi^, 
šis susitarimas CV-bos buvo pa
tvirtintas ir klausimas laikomas 
galutinai išspręstu”. (Pabrauk
ta mano J.).

“Lankydamasis pas CV-bos 
pirmininką ir besitardamas Įvai
riais veikalo išleidimo reikalais 
K. Ališauskas pradėjo reikšti 
abejones, kur dėti autoriaus ir 
redaktoriaus” (to veikalo re
daktorium buvo prof. P. Čepė
nas, naujųjų laikų istorijos ži
novas J.) pavardes tituliniame 
puslapyje, sakydamas, kad “ant
roji pusė” nesutinka su tuo, kaip 
buvo sutarta...

“CV-bos pirmininkas K. Ali
šauskui nurodė, kad titulinis 
puslapis 1969. X.13 sutartas, jo 
keisti nėra reikalo ir negali
ma. Tuomet K. Ališauskas (vei
kalo autoroius! J.) pradėjo gra
sinti CV-bai, kad jei nebus pri
imti jo reikalavimai, jis knygą 
išleisiąs privačiai”...

“...Grįžus iš Australijos bu
vusiam LKIK-jos (Centro Val
dybos sudarytos komisijos kal
bamam veikalui paruošti J.) pir
mininkui M. Rėklaičiui ir jam 
taip pat, ultimatyviai, pareika
lavus priimti “antrosios pusės” 
siūlymus, arba, anot jo, I-sis to
mas bus išleistas be CV-bos ži
nios. susitarti nepavyko”. (Iš
traukos iš CV Ramovės Bend- 
raraščio nr. 100).

Medžiaga feljetonui: veikalo 
autorius ir komisijos tą veika
lą padėti paruošti pirmininkas, 
abu visą reikalą geriausiai žiną 
ir išmaną, prašo pakeitimų su
tartame tituliniame puslapyje 
(prašoma leisti Įrašyti ne vien 
autoriaus bet ir veikalo redak
toriaus pavardę J.). O Ramovės 
Centro Valdybos pirmininkas: 
“...titulinis puslapis 1969X.13 
sutartas, jo keisti nėra reika
lo ir negalima”.

O kokia pilis ar tvirtovė su
grius, jeigu pakeisi parašytos 
knygos ne turinį, bet tik tituli
nio puslapio kai kurias vietas? 
Dar nė nepradėtos ' spausdinti 
knygos!.;. G biurokratas taria: 
“...sutarta, nėra reikalo ir ne
galima keisti”!...

(Bus daugiau)

kaimynystėje su autorium kny
gos apie lietuvių kovas už ne
priklausomybę,' nepaslinko su
žinoti apie' jo paties iniciatyva 
paskirtos tam veikalui komisi
jos veiksmus ir tą knygą rašan
čio autoriaus užmojus, rūpesčius 
bei bėdas...

Jis, pirmininkas nepaslinko 
pats pasiteirauti kaip darbas 
vyksta ir kas veikalą rašo: jis 
laukė oficialaus, kaip anas An
glijos premjeras, pranešimo.

O kai veikalas vardu: “Kovos 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės” 
I-sis tomas karo istoriko ats. 
pulkininko leitenanto Kazio Ali
šausko parašytas, buvo Įteiktas 
Ramovės Centro Valdybai, kaip 
buvo susitarta, išleisti, tai Ra
movės Centro Valdyba pasiju
to to veikalo “viešpačiu ir valdo
vu”. Girdi: (ištrauka iš CV ben- 
draraščio nr. 100).

“CV-ba ne tik paskyrė veika
lo paruošimo komisiją ir davė 
jai aiškius nurodymus, bet taip 
pat, kalbamo veikalo paruošimo 
darbus, per skyrius, finansavo, 
todėl tikrasis veikalo savininkas 
gali būti ir yra tik VS “Ramo
vė”. (pabraukta Ramovės CV.).

To veikalo autorius K. Ališaus
kas ir CV paskirtos komisijos 
tam veikalui paruošti pirminin
kas M. Rėklaitis Ramovės Cen
tro Valdybai aiškiai pasakė: 
“Ne, ponai, ne Ramovės CV yra 
parašyto veikalo savininkas, 
bet savininkas yra tas, kas vei
kalą parašė”. 0 jį parašė, me
džiagos telkimu talkinant CV 
skirtai komisijai, Kazys Ali-; 
šauskas, todėl jis ir yra vie
nintelis to veikalo savininkas.

Taip, jis yra autorius ir kar
tu savininkas to veikalo. Jeigu 
jis savo autorystės teises per
leistų, kaip Copyright, Ramo
vės CV, tada jis nustotų savi
ninko, bet ne autoriaus autori
teto, teisių. Pakol autorius nė
ra savo veikalo pardavęs kam 
nors — leidėjui, veikalo suma
nytojui ar panašiam persona
žui ar sąjunginiam vienetui, fol 
autorius yra pilnateisis savo dar
bo šeimininkas!

Ir štai mes turime pirmąją 
mūsų raštijos istorijoje autorys
tės teisių bylą? Kaip bebūtų 
keista, bet faktas lieka faktu, 
kad tą bylą iššaukė ir viešumon 
iškėlė ne rašytojai, ne žurnalis
tai, ne dailininkai ar skulpto
riai, kurių kūrinių teisės sau
gomos tarptautinės teisės nuo
statų, vadinamu Copyright, bet 
buvę garbingi laisvos Lietuvos 
kariai.

O autorystės teisių byla vys
tėsi va kaip:

“Kad pašalinus nuomonių 
skirtumus tarp CV-bos ir LKIK- 
jos, dėl veikalo “Kovos dėl Lie
tuvos nepriklausomybės” I-jo 
tomo išleidimo, i969.X.13, CV 
pirmininko bute, buvo sukvies
tas pasitarimas...

— Komunistų suvažiavimo 
Maskvoje metu, Kremliaus rū
muose, buvo parodyti ir Lietu
voje išleisti leidiniai. Jie... dau
gumoje lietė Leniną, nors buvo 
ir kitų knygų, jų tarpe ir Mairo
nio, Sruogos ir kt. raštai. • (E)

— 1971 m. balandžio 12 d. p. 
O. Kajeckienė, Valstybės Sekre
toriaus žmonos, 'ponios Adele 
Rogers kvietimu, dalyvavo John 
F. Kennedy Cultural Center lan
kyme ir priėmime.

vincas že^laitiš,
VEIDU Į VAKARUS -

Į BALTIJOS JŪRĄ ;
(Etnografinių sienų klausimais)

4 J
Tiesa, vokiečių tauta nuo pirmojo pas. 

karo, (o dar labiau nuo antrojo) skau
džiai nukentėjo ir dar kenčia. Tai Aukš-1 
klausiojo Teisingumo atpildas ir bausmė 
jai už amžių bėgyje kitoms tautoms pada
rytas nuoskaudas. Vokietija pati ant savo 
kailio patyrė, ką reiškia svetimoji okupa
cija. Ji yra padalyta ir nemaža jos dalis? 
jau deūgėlį'ritėtų, velka sunkią rusų bol
ševikų vergiją... Tai rusų atsilyginimas 
už pataikavimą ir pagalbą ftlsų carams 
smaugti Tušus ir jų pavergtas tautas. (Sk.:' 
Dr. Otto Hoetzsch prof, dh aer Univ. Ber
lin. Russland als GefHerDetitschlands. 
Leipzig. 1914. *L Rtfššias jfeššage. The 
Peoples against thė Cžar by William Eng- 
lisch Walling. 1908 - 1917.)

Už visą tą neaprašomą ir Kėikainbja- ’ 
mą žalą ir padarytas lietuvių tautai skriau
das, mes šių laikų lietuviai nėreiškiataė ' 
pagiežos, ar amžino prakeikimo vokiečių . 
tautai, būdami krikščionybės sekėjais 
(tik ne tos krikščionybės, kurią apgaule, 
smurtu, ugnimi ir kardu skelbė kryžiuo
čiai), mes prašome Visagalį pasigailėti, 
atleisti ir duoti taip pat krikščiofliškajai 
vokiečių tautai stiprybės įsisamoninti pa- 

griridmi krikščionybės dėsnį — mylėk ar- ; 
timą savo, t y. nedaryk kitam to, ko ne
norėtum, kad tau kiti darytų. Kartu mes 
apeliuojame į vokiečių tautos moralę ir 
sąžinę — pripažinti be jokių alternatyvų 
mūšų teisėtas revendikačijas į senas lietu
vių 'etnografines žemės ir padėti jose vėl 
naujai lietuviams Įsikurti.

3.
babar nors betiHrais bruožais panagri

nėkime tos vakarinės lietuvių etnografi
nės sienos aspektus. Pirmoje eilėje tenka 
pastebėti, kad čia painiavos įnešė kryžiuo
čių kronikininkas Dusburgietis ir ypač 
pb pirmojo pas. karo pasireiškę vokiečiai 
pan&ermanistai. Jie sugebėjo indoktrinuo-. 
ti keletą ir mūsų jaunų, dar nepatyrusių 
mokslininku.

K. Veikutis savo paskaitoje (sk.: ten 
pat), neturėdamas, kaip jis sako, “maž- 
lietuvių referato”, vakarinę etnogr. sieną 
nurodo apytikriai: “ji iš Lithuania Prop
ria sienos suka į vakarus pro Ungurą (lie
tuvių pusėje) ir įeina į Potsdamo liniją’’. 
Iš tiesų, ’Potsdamo sienos linija pravesta 
Maskvos pasiūlymu, neatsižvelgiant'į.jo
kius etnografinius dėsnius. Tai yra rusų 
padiktuota, pritariant jų karo sąjhriginin- 
kams, administracinė linija. Ji skiria lai
kinai (iki Taikos Kongreso) rušains prives
tą administruoti lietuviškąją būt. Rytprū
sių dalį nuo tokios pat Rytprūsių dalies, 
pavestos administruoti lenkams. Į ją gali- 

, ma būtų žiūrėti (tiesa, su kai kuriom ko

rektyvom lietuvių naudai, ypač jos ryti
nėje dalyje) kaip į malum necesarium 
Lietuvos valstybių polinę sieną. Čia turės 
lemiamą reikšmę tai, kam bus pripažinta 
atstovauti prūsams Taikos Konferencijoje.

Išeinant iš priešistorinių kalbinių ir 
net XII — XIII šimtmečio duomenų, ten
ka laikyti visas senas aistiškai — baltiškas 
kiltis buvus lietuviškom. Tik vėliau, is
torijos eigoje svetimom įtakom veikiant, 
susidarė kiek skirtingesnės savo kalba 
prūsų latvių giminės. Ar nerodo vaizdų 
lietuvišką kalbinį ir tautinį plačių plotų 
vientisumą ir tapatumą, pavyzdžiui, van
denvardžiai: Deimena — limena (nuo 
Vėluvos — Tvankstės — Karaliaučiaus), 
Šeimena (Sūduvos) ir Žeimena, Ašmena 
(toli į ryttis už Vilniaus), Skara (dab. 
Prieglius) ir Skara (dab. ščara netoli Nau
garduko), Vilkija (prie Vilkaviškio ir 
Volkovisko), Širvinta ir Siesartis ( Aukš
taitijoje ir Sūduvoje) Ančia (prie Suval
kų ir Žemaitijoje), Gauja (prie Lydos ir 
šiaurės Latvijoje) Vandehvardžiai su ga
lūne — upė, apė nuo Karaliaučiaus per vi
są Lietuvą šiekia šiaurėje tolimas Latvi
jos sritis. Apie 800 lietuviškų vandenvar
džių apima visą dab. Gudiją ir siekia iki 
Maskvos (pagai Toporovo ir Trubačevo 
surinktus duomenis).

Apie žemaičius eiliuotoje Livonijos 
kronikoje Alhpeck (136 p.) rašo: “Von 
Sameiten ein her gerant, die sint auch 
lettowen gehannt”. (žemaičiu kariauna 
pribuvo, jie tie patys lietuviai buvo”).

“Ein her von sameiten lant die auch letto
wen sint genant”. (156 pusi.). Kariauna iš ’ 
žemaičių krašto, jie vadinasi taip pat lie
tuviais). (Voigt. Gesch. Pr. 3 t 65 pusi.)

Bestudijuodamas 1970 m. vokiečių iš
leistą platų istorinių žemėlapių atlasą 
Grosser Historischer Weltatlas (die Zeit 
etwa 600 und 1500 jar), radau, kad kuo
ne visuose lietuvių tautą ir Lietuvos val
stybę liečiančiuose žemėlapiuose yra su
klastotos sienos ir klaidingai atvaizduoja
ma istorinė tikrovė. Tai bus plačiau apra
šyta baigiamam paruošti straipsnyje “Re
vanšistinio pobūdžio apraiškos vokiečių 
žemėlapiuose”, čia tik glaustai tepaminė
siu, kad lietuvių ir jų giminių gyvenamas 
kraštas vaizduojamas kaip labai mažai 
apgyventas, tyrais, miškais ir balom pa
dengtas. Tas pats kartojama vokiečių kry
žiuočių ordinui savo “ausrottungs” (nai
kinimo) politiką vykdant, ir dar daug vė
liau po Žalgirio mūšio ir Melno taikos su
tarties. Visur kyšo tendencija laikyti Or
dino žemėmis (die Gebiete dės Deutschen 
Ordenas) ne vien faktinai užgrobtas, bet 
ir siektas užgrobti lietuvių žemes.

Todėl sekant kryžiuočių kronikininką 
Dusburgą “suprūsinamos” visos lietuvių 
žemės Į pietus ir vakarus nuo Nemuno, ve
dant sieną žemyn Nemunu nuo Gardino 
pro Kauną iki Klaipėdos. Ypač pabrėžia
mos Salyno sutartyje (1398) su Vytauto 
D. nubrėžtos sienos Nevėžio upe. Bet ne
rodoma tos sienos per Sūduvą, šių kry
žiuočiai nepajėgė išlaikyti, nes sukilę že

maičiai juos išvijo ir jos paliko tik popie
riuje. šito vokiečiai iki šių laikų negali 
ramiai atleisti prikergdami titulą “die ver- 
fluchte szemaiten” (prakeikti žemaičiai). 
Jie stengiasi kiek išgalėdami (nors popie
riuje) žemaičius toliau nuo Baltijos jūros 
atstumti, jų žemes “sukursinti”, o juos 
pačius suvaryti į “ožio ragą’’, būtent į 
dalį dab. Šiaulių, Raseinių ir net Kauno 
apskričių. Pagal vokiečių - nacių teorijas 
senieji prūsai yra germanų kraujo ir kul
tūros atmiešti vokiečiai, o kuršiai, jei ne 
germanų (gotų) rašės, tai ugro - finų pa
likuonys. Dėl to be jokių skrupulų gali
ma vokišką etiketę užrašyti: “Die Gebie
te dės Deutschen Ritterordens” nuo Vis
its per “prūsus”, “kuršius”, dab. Latviją 
ir Estją iki Suomių Įlankos. Bet visa ne
laimė, anot Dusburgo, dėl tų “kietaspran
džių” lietuvių užsispyrimo liko neįvykdy
tos šios kryžiuočių svajonės.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
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DR. ANNA BAUCINAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSĮ Iš 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

tuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Raz. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal snwtaHmą, 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Talafu PRosp^ 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET_
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

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

DR. P£TER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71rt STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

firmadieniais ir ketvirtai. 1—1 vaL, 
antracL, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

W.W.NLE1S1N-E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedžia 'Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. sKambinci MI 3-0001.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštai, uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. felefu 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 penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta;

Lietuvių Festivalis 
Fdrd City

Nuo balandžio 14 iki 20 die
nos Ford City prekybos cent
re, Chicagoje, buvo suruoštas 
lietuvių festivalis. Lietuviai pa 
rodė plačiai visuomenei savo 
kultūrinius atsiekimus.
■***Atvykusiems apsipirkti bu

vo labai patogu nesugaištant 
laiko pamatyti išstatytus lie
tuvių eksponatus ir juos ap
žiūrėti , nes paroda vyko pre
kybos patalpų vestibiulyje. 
Lietuvių festivalis susilaukė 
labai daug žiūrovų.

Naujienos turėjo net du pa
viljonus. Paviljonai buvo at
žymėti didelėm iškabom “Nau
jienos — Lithuanian Daily 
News. Sice 1914”.

Pirmam Naujienų paviljo-

DR. FRANK PIECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

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

“contact lenses” 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
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 71st St.
Tek: 925-8296

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

uždaryta.
kez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*.. Glbson 8-6195

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

f>. SttEIKb, 0. P.
ORTHOFEDAS-PROTeZISTAS

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

VaL: 9 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
7*50 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Antr.. ketv. ir penkt Tel. 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., treč. ir šeštad. Tel 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

KURIE garsinasi 
-NAUJIENOSE”

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 w. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882 >

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ

ne ant sienos kabojo Lietuvos- KuUj^ Radžiui^. -Vuanh bu- 
Vytis ir nuotrauka — dr. Pijus-vo gyvas ir veiklus. Nore bū- 
Grigaitis audiencijoje pas damas labai užimtas savo biz- 
prez. H. Trumaną. Paviljone niais, bet neužmiršdavo ir lietu- 
priekyje ant stalo buvo sudėti viškų reikalų, paremdamas juos 
Naujienų išleistų knygų ekspo piniginėmis aukomis. Vyrės, 
natai. Tų leidinių buvo per 50 broliui Petrui sugrįžus į Lietu- 
atskirų egzempliorių, o taip vą ir ten atėjus bolševikams, jis 
pat ir laikraščiai. Stalo gale kaip amerikonas tuojau buvo iš
buvo išstatytas E. Butkaus vežtas į Sibirą. Vladas tuoj 
rankdarbis — lietuviška sody- skubėjo su pagalba, siųsdamas 
ba, prieš kelioliką metų pado- siuntimus. Siuntinių dėka Pet- 
vanota Naujienoms. į ras galėjo greičiau išsivaduoti

Sekančiame Naujienų pavil iš Sibiro vergijos ir sugrįžti j 
jone prie sienos ant trikojų bu Lietuvą. Sugrįžęs po poros me- 
vo sustatyti dailininko M. ši- mirė Lietuvoje.
leikio aliujumi tapyti paveiks
lai. Daugumas tų paveikslu jausdamas didelį pavargimą,

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. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ r

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

n

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda. 

L RUDIS Tel. CL 4-1050

Every year we failx 4 
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 bow you fcan help.

Write: The PretidenTt 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. 20201.

Mama ------ -----------------

Mdraaa------------------ i---------------- —
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Vladas sulaukęs 65 metų ir
I~. Daugumas tų’ paveikslų jausdamas didelį pavargimą, 
vaizdavo Michigano ežero ko- metais atvyko į saulėtą 

Dail. M. Šileikis!Florid^ St petersburgą. čia 
meistras tapyti į istojo nariu i St Petersburg© 

i Lietuvių klubą, ir iki pat mir- 
ties buvo uolus klubo narys. Mi- 

i rė sulaukęs 83 metų amžiaus, 
• palikdamas žmoną Katryną. ir 
pusbrolį Aloyzą Jančį, kuris gy
vena Rochestery.

Ilsėkis Vladai ramybėje gra
žioje Floridos žemelėje, toli nuo 
savo gimtinės Lietuvos.

St. Petersburg© Lietuvių klu
bo nariams likai gražiu pavyz
džiu kaip reikia visada atsimin
ti lietuvišką veiklą ir jos rei
kalus. Palmė

pų reginius, 
yra didelis 
gamtovaizdžius. Jo ypač yra 
gražus nupiešti paplūdimio 
smėlio Lopų ir žiemos regi
niai. Taipogi jis labai geras 
portretistas.

Abiejuose Naujienų pavil
jonuose buvo labai senų Nau
jienų komplektų, kuriais lan
kytojai labai domėjosi.

Naujienų kaimynystėje bu
vo Genocido (paroda, kurią 
paruošė ALTas. ši paroda tu
rėjo irgi didelį pasisekimą, 
nes sulaukė daug 
Genocido parodoje 
žiūrovui įstrigo į 
žodžiai — “Who’s 
Kas sekantis?

Iš lankytojų 
buvo baimintasi, 
kas genocido parodoje buvo 
rodoma, j 
koje.

Netoliese Naujienų paviljo
nų buvo išstatyti filatelisto Sa
kalo Lietuvos pašto ženklai.

Šis lietuvių suruoštas festi
valis Ford City yra labai pa
sisekęs, nes žiūrovų atsiliepi
mai yra kuo geriausi. Lanky
tojų domėjimasis paroda bu
vo tikrai didelis. Daugelis at
silankiusiųjų prašė Naujienų 
adreso, kad jie galėtų Įsigyti 
lietuviškų knygų. ai bud

žiūrovų.* 
ne vienam 

galvą šie 
Njext?’’ — ROCKFORD, ILL

Net trys mirtys

Mirtis vis dažniau ir dažniau 
mūsų koloniją aplanko, štai per 

neaptiktųAmeri- trum^ laik^ net trys lietuviai 
apleido šį pasaulį. Pirmas buvo 
Pranas žvirblis, antras ■— An
tanas Blaškis, o šiomis dienomis 

, mirė Olga Poškienė.
•_1 Velionė Olga atvyko į šį kraš

tą kartu su tėvais. Vadinas, la
bai jaunutė. Sukūrė šeimyninį 
židinį su Poška, užaugino ketu
ris sūnus. Tarp lietuvių mažai 
kada tepasirodydavo. Užaugę 
sūnūs išvažinėjo, vedė kitatau
tes.

I Velionė Olga buvo pašarvota 
j Sundberg koplytėlėje. Palaido- 
ta Skandinavų kapinėse.

ST. PETERSBURG, FLA. i Reiškiu užuojautą velionės mo- 
' ... , . . . , tinėlei, vyrui, sūnums ir kitiemsDarbštus lietuvis ir mirdamas ... - ,, , . ... giminėms. žvalgasnepamiršo lietuvybės reikalų .

Jau pusmetis prabėgo, kaip* 4
St. Petersburgo Lietuvių klu-i 
bas neteko tikrai gero ir sąži- j 
ningo savo nario, Vlado Petro
nio, kuris 1970 m. rugsėjo 10 
dieną iškeliavo amžinybėn. Vi
si žinome, kad kiekvienas mirsi
me, bet nedaugelis atsimena, 
kad iškeliaudamas amžinybėn 
čia palieka gimines, draugus, 
geriausius lietuvius, su kuriais 
buvo draugauta — linksminta
si. Kad gyvieji lietuviai liko 
čia, neišsiskirstė, o ir toliau / 
bendrauja ir veikia dėl lietuvy-. į 
bes.

Velionis Vladas jau ir labai 
silpnas būdamas, gerai prisimi
nė, kad St. Peteršburgo Lietu
vių Klubui, kuriaine jis pralei
do daug gražių ir linksmų valan
dų, daug ko trūksta ir daug ko 
reikalinga, tad, jau mirties va- . 
landoje nesvyruodamas iš savo 
sunkiai uždirbtų santaupų pa
skyrė jam vieną tūkstantį do
lerių. | _

Vladas Petronis buvo gimęs 
Lietuvoje, Kerelių kaime, Ska
piškio parapijoj. Į Ameriką at
vyko 1907 metais, bėgdamas iš 
Lietuvos nuo Rusijos caro ar
mijos. Atvykęs į šį kraštą ap
sistojo Rochestery pas savo bro- 1 
lį Petrą, kuris jau buvo atvykęs > 
anksčiau po 1905 metų Lietuvo- į 
j e sukilimo. Mat, buvo jis akty- j 
viai įsijungęs į sukilėlių eiles 
prieš Rusijos caro režimą. VIa-j 
das Amerikoje, nors ir brolio | 
Petro globojamas, patyrė daug- 
vargo. Tuo laiku darbą susi-' 
rasti buvo labai sunku. Gavo 
darbą prie audeklų plovimo, kur 
kaip neprityrusiam darbe maši
na nupiovė kairės rankos 4 pirš
tus. Likęs invalidu ir irsty
damas, kad iš fizinio darbo ne
begalės sau duoną pelnyti — 
metėsi į biznius. Bandė būti ma
lūnininku, kepėju, farmeriu, bet 
geriausios sėkmės susilaukė ga
zolino ir automobilių prekyboje.

1919 metais vedė lietuvaitę

pasisakymų 
kad visa tai

ludėka kiebouui kun. A. Bal- 
trašiūnui už maldą, garbės kon
sului adv. A. šalnai už linkėji
mus bei visiems kitiems, kurie 
sveikino žodžiu ir raštu.

Didelis ačiū SLA centro sek
retoriui, dr. Algirdui Budrec- 
kiui, už pagrindinę kalbą, J. Tu- 
mavičienei už stalų išpuošimą, 
vakaro vadovui Edmundui Ket
virčiui už vakaro pravedimą, so
listui Stasiui Liepai ir muzikui 
Juliui Gaideliui už gražias dai
nas.

Nuoširdi padėka visam komi
tetui, kuris gražiai dirbo, ypač 
moterų štabui, priešakyje su 
vyriausia šeimininke M. Plevo- 
kiene. Moterų rūpesčiu buvo 
paruošta šauni vakarienė.

Padėka laikraščiams — Dir
vai, Naujienoms, Tėvynei, San
darai ir Keleiviui — kurie garsi
no mūsų parengimą.

Ypatinga padėka priklauso vi
siems banketo dalyviams, kurių 
prisirinko per 300. Buvo di
džiausias malonumas matyti to
kį didelį būrį bičiulių ir bendra
darbių.

Mes bandysime visiems kuo 
galėdami atsilyginti ir parodyti, 
kad visų mielų prietelių palan
kumą tikrai įvertiname.

Dar kartą visiems ačiū.
Dr. Anthony Kapochy, 

Rengimo komiteto pirmininkas
P. S. Savo nuoširdžiausią pa

dėką prijungia ir solenizantas 
inž. A. Chaplikas.

— Lietuvos Atstovas ir p. O. 
Kajeckienė š. m. balandžio 8 d. 
dalyvavo Nacionalinės Kinijos 
ambasadoriaus ir ponios Chow 
Chu-kai priėmime, kurį jis su
rengė išvykdami iš Washingto
ne ambasadoriaus paskyrimo 
Kinijos Užs. Reikalų ministeriu 
proga.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

BUY M. J. SAVINGS BONDS

gužauskų'
BEVERLY HILLS GtLINYČIA L

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

T«1*fon«i: PR 30833 Ir PR 80834 . J

GĖLININKAS
(putra: NT AS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 586-1221

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.........................................................................  N

1971 metų kovo 21 dieną Įvy
ko banketas, kuris buvo specia
liai surengtas SLA vicepirmi
ninkui, inž., A. Chaplikui, pa
gerbti. Nuoširdi padėka pri-r 
klauso jauniems skautams, ku
rie įspūdingai atliko Amerikos 
ir Lietuvos vėliavų įnešimą, o 
taip pat poniai P. Ketvirtienei 
už Amerikos ir Lietuvos himnu 
sugiedojimą.

— Žemaičiy Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadieni, 
balandžio 21 dieną 7:30 vai. vakare 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Nariai kviečiami atsilankyti ir 
aptarti klubo reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuviy Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks šį 
trečiadienį,, balandžio 21 d. Almera 
Simons parkelio svetainėje, 1640 N. 
Drake Ave., pirmam aukšte, 103 kam
baryje. Pradžia 1:00 vai. popiet. Na
riai ir narės prašomi dalyvauti. Pir
mininkas sugrįžęs iš tolimos kelionės 
papasakos ten įgytus Įspūdžius. Po 
susirinkimo bus vaišės.

W. Menkus, sekr.

— Chicagos Lietuvi ęr Suvalkiečiu 
Draugijos eilinis narių susirinkimas 
Įvyks penktadienį, balandžio 23 dieną, 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 W7. 43 
St., lygiai 8 vai. vak. Po susirinkimo 
vaišės ir šokiai, grojant Jurgio Jo
niko orkestrui,. Nariai prašomi kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Eugene Strungys, nut. rast.

MŪSŲ MIELAM BIČIULIUI

VYTAUTUI KONČIUI
staiga ir netikėtai mus palikus, Velionio žmonai, broliams 

tėvui profesoriui ir kitiems giminėms gilią užuojautą 
reiškia

Stasys Daunys, Balys Pakštas, Jonas Vaičiūnas

Mano brangiajai Krikšto Motinai
ONAI TALALIENEI 

mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą josios 
vyrui Jonui Talalai.

Laimutis Klimas

ONAI TALALIENEI
mirus, 

buvusių Lietuvos policijos tarnautojų klubo 
Krivūlės Garbės nariui Jonui Talalai ir 
minėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Valdyba ir nariai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAJDOTUVIU DIREKTORIAI:

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

Tel.: Y Ards 7-1741 -1742 I

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- į 
MAS CIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YAras 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDiMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: TArda 7-1138-1139

gi“

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) j

Z424 WEST 69th STREET REpublic 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 AVE. Phone Commodore 4-2z28
649 EAST 162nd ST. Phone COm.modore 4-2228
South Holland, Ulinofs
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Švinas — Michigan© 
ežero pavojus

.Mokslininkai kurie tiria Mi- 
chigano ežero vandeni, sako, 
kad gyvsidabrio kiekis Michi- 
gano vandenyje nėra toks di
delis. Jo daug daugiau yra 
Erie ežere ir St. Clair ežere. 
Dar įdomu, kad prie Čikagos 
g\’vsidabrio randama mažiau, 
negu kitoje ežero pusėje prie 
Benton Harbor ir Grand Ha
ven, Mich.

Ežero dugno geologiniai ty
rimai parodė, kad Michigano 
ežere yra nemažai švino nuo
sėdų, kurios gali būti pavojin
gesnės ir už gyvsidabrį. Ran-

—r dama cinko ir aršeniko, kurie 
jį | irgi sukelia pavojų. Pernai 

I vvriausvbė uždraudė žuvauti 
St. Ciąjr, ęžerę Jr^Erię ežero 
kai kuriose dalyse.- Michigano 
ežerui uždraudimas dar ne
gresia tačiau švino ir broinino 
kiekiai ežero dugne, kilę iš 
automobilių dūmų, Jah turi 
sukelti aliarmą, pareiškė Ur
banos universiteto chemikas 
Nei! Shimp.

Pasitraukė negrų 
gaujos globėjas

Čikagoje pagarsėjęs Pirnjo- 
sips , Presbiterionų bažnyčios 
klebonas John Fry dirbęs ne
grų rajone Woodlawn, pasi
traukė iš pareigų, kuriose iš
buvo 6 metus. Jis buvo kalti
namas bendradarbiavimu su 
negrų gauja Black P Stone

%

vyrams, o čia matomas šunuYra grožio salony moterims, yra jy 
grožio specialistas Frankie Cardomone šukuoja ir kerpa savo gerą 

klijentą, pudelį "B. B.".

$

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Raikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Full time.
NORTHWEST MAILING 

SERVICE 
: 4834 ARMITAGE

‘ ' ’■ Call 237-2261

TYPIST - SECRETARY 
for engineering firm in 

Park Ridge. 
Call For appointment. 

297-6120 
Salary open.

TYPIST DICTAPHONE

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

G. VERDI 4 V. OPERA

LA TRAVIATA
Operos spektakliai: 1971 m. gegužės mėn. 1 d., 8 vai. vak. 

gegužės mėn. 2 d., 3 vai. popiet 
gegužės mėn. 8 d., 8 vai. vak.

ALEKSANDRAS KUčIŪNAS, Dirigentas ir Režisierius

SPEKTAKLIAI — Marijos mokyklos auditorijoje, 
67th ir So. California Avenue. 
Chicago, Illinois.

BILIETU KAINOS: 8, 7, 6, 5 ir 4 dol. Premjerai $1.00 brangiau.

VISI BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE

Užsakant bilietus paštu, prašome siųsti čeki LITHUANIAN 
OPERA OF CHICAGO pavadinimu, kartu su sau pačiam adresuotu 
voku ir pašto ženklu, būtinai pažymint ir spektaklio datą, šiuo 
adresu:

Užsakant bilietus paštu, prašome siųsti

2511-West 69th Street
CHICAGO, ILLINOIS 60629

VISI LIETUVIAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS INSURED

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas [vairiu prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00. _________

1739 So. Halsted Street Chicago 8, DI.
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.NEEDED AT ONCE 
Must be Experienced on Men’s Pants. 

Must be able to Read and M'rite 
English.

AMCO PANTS MANUFACTURING
CO.

527 So. WELLS ST.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 1-1141

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Nation. Jo salėse ta gauja su
sirinkdavo, laikydavo ginklus 
ir marijuaną. Apie tai liudi
ninkai pasakojo JAV senato pa
komitečio apklausinėjimuose.

Kunigas Fry sako, kad jis 
dabar ims veikti visos Ameri
kos mastu. Jo vietą greičiau
siai užims negras kunigas.

Black Stone gauja balan
džio 6 d. buvo apkaltinta ir 23 
nariai turės stoti i teismą už 
išeikvojimą beveik milijono 
dolerių federalinių lėšų, duo
tų kovai su skurdu ir darbų 
apmokymo programai, kuriai 
vadovavo tos gaujos vadai.

pajamas, ypač po Paul Powell, 
kuris paliko pilnas dėžes ban
knotų, aferos.

“Duonos krepšys” 
išvyksta iš Čikagos

Čikagoje pagarsėjęs negrų 
veikėjas, kun. Jesse Jackson, apkaltino 
matyt, susipyko su savo orga
nizacijos centru, su Southern 
Leadership Conference, ku
rios vadas kun. Ralph Aber
nathy paskelbė, kad Jacksono 
vadovauta Operation Bread
basket bus perkelta Į Atlantą, 
Georgia. Pirma jos centras 
buvo Čikagoje ir jai vadovavo 
kun. Jackson.

Abernathy pareiškė, kad 
Jacksonas, gali, jei nori, pa
silikti Čikagoje ir iš čia vado
vauti 
jai”.

“Breadbasket Operaci- 
Abernathy žinąs daug 

kongreso narių kurie atlie
ka savo pareigas negyvenda
mi Washingtone. Jis paneigė 
gandus, kad itarp (jo ir Jack- 
sono Įvykęs skilimas.

Čikagos Lietuvių 
Tarybos sudėtis

Sekmadienį Chicago Savings 
and Loan patalpose Įvyko Či
kagos Lietuvių Tarybos kon
ferencija, kurioje buvo suda
ryta nauja valdyba, paskelbta 
Naujienose vakar. Visą tary
bos pilnatį sudaro keturių gru 
pių atstovai. Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga: S. Man- 
kus, I. Andrašiūnas, AIv. Joni
kas, R. Staniūnas, M. Naujo
kas, R. šarka ir J. Valkiūnas.

Romos Katalikų federacija: 
kun. A. Stašys, J. Beliūnas, A. 
Indreikaitė, P. Jokubka, P. 
Kilius, V. šoliūnas ir K. Ulevi
čius.

A. L. Tautinė Sandara: J. 
Pakalka, P. Pakalkienė, E. Bu- 
činskienė, J. Gulbinienė, T. Ku 
zienė, A. Švitra ir Pr. šulas.

Socialdemokratų Čikagos 
4-ta kuopa: J. Skorubskas, M. 
Pranevičius, J. Valaitis, A. Pu
žauskas, V. Mankus, M. Baro
nienė ir F. Stanionis.

Politikų pajamos
Illinois gubernatoriaus 

dėjėjas Paul Simon paskelbė 
savo pajamas ir išlaidas iš ku
rių matosi, kad jis pernai už
dirbo 46,136 dol., tik 2,000 dol. 
mažiau už patį gubernatorių 
Richard Ogilvie, kuris savo 
1970 metų finansinę apyskaitą 
paskelbė kiek anksčiau.

Politikų tarpe vis daugiau 
įsigali paprotys skelbti savo

pa-

Sugavo plėšikus
Čikagos policija sugavo gau

ją plėšikų, kuri siautė miesto 
šiaurėje ir vakarų dalyje ir 
padarė 19 Įsilaužimų. Trys 
suimtieji: Gomez, Quirno ir 
Santiago Lazos kaltinami iš
plėšę šešias brangenybių krau
tuves, tris privačius namus, 
mėsos pakavimo bendrovę ir 
kelias krautuves. Pas juos 
bute buvo rasta žiedų, laikro
džių, ginklų, 10,000 dol. ver
tės čekių ir kitų daiktų.

Will train excellent typist 
legal dictaphone work.

For appointment phone 
FI 6-5800

for

CLERK — TYPIST 
1 GIRL OFFICE 

INDUSTRIAL STEEL & 
WIRE COMPANY 
3559 W. PALMER 

Chicago Ill. 772-4848

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

13 m. žmogžudys
Čikagos

4 AND 3% ROOM 
APARTMENTS.

NEWLY DECORATED 
Stoves and refrigerators. 

$130—120 per month. 
Adults. No dogs.

472-8737 or 338-1024

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOT ARIAT  AS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

PAVASARIO PLANAS

policija suėmė ir 
žmogžudyste Frank 
gyv. 3119 S. Litua- 
Jis yra tik 13 metų 
Teploski kartu su 

ir Ronald

Teploski, 
nica avė. 
amžiaus. 
Jon Piedlow, 8 įm. 
Schultz, 9 m. nuėjo prie Čika
gos upės pietinio galo, esan
čio prie 34 ir { Racine gatvės. 
Čia abu jaunesni vaikai buvo 
Įstumti i upę, kurioje pasken
do.

Po kiek laiko Teploski susi
rado kitą auką, Robert Mor
gan 9 metų irgi iš Bridgeporto. 
Jis ir jį nusiviliojo prie upės ir 
įstūmė i vandenį. Kada vai
kas bandė išlipti, Teploski 
mėtė-į jį akmenis ir spardė 
nuo krantinės jo rankas, šiaip 
taip išlipęs Morgan nubėgo Į 
kaimynini namą ir papasako
jo, kas Įvyko. Žmonės pašau
kė policiją, kuriai Teploski 
pasakė: “Kaž kas mano vidu
je pasakė man tai padaryti.”

TRUMPAI

— Vilniaus Krašto Lietuviu 
Sąjungos .Chicagos Skyriaus 
eilinis nariu susirinkimas ivvks 
1971 m. balandžio mėn. 25 d. 3 
vai. p. p. Jaunimo Centre, kla
sėje.

— Nuvergsiančiai moteriškei 
pagalba vaistais — 330 Alvudo 
radijo paskaita šį ketvirtadie
nį, balandžio 22 d., II v. r. So
phie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

— Sol. Jonas Vaškevičius iš 
Toronto ir Detroito lietuvių 
tautinių šokių grupė “Šilainė”, 
vadovaujama p. Gobienės, at
liks programą “Lietuviai Te
levizijoje” penkmečio minėji
me — bankete, kuris įvyks 
gegužės 8 d. Jaunimo centre.

— Jack Sharkey-Aukaus kas, 
buvęs pasaulinio garso boksi
ninkas, dar ir dabar nėra pa
mirštas. Jis dažnai yra kvie-

BUY U.S.
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

1 Y

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas, 
naujai dekoruotas, karštu vandeniu 
apšildomas, 1-me aukšte, tik suaugu

siems. Kreipkitės i JOE, 
3159 So. EMERALD AVE.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.

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

čiamas i Įvairius pobūvius ir 
sportinius parengimus. Į ji 
kreipiasi sporto koresponden
tai teiraudamiesi jo nuomonės 
sporto klausimais. Jis išpra
našavo dabartinio sunkaus 
vosio bokso čempiono Frazier 
pergalę.

— Frances Karpers-Karpa- 
vičienė, Baltimore, Md., yra 
Amerikos Legiono Lietuvių 
posto Pagalbinio moterų vie
neto pirmininkė. Balandžio 
25 d., 8 v. v., Lietuvių salėje 
yra ruošiamas banketas pami
nėti šios organizacijos 25 metų 
sukakti. Į banketą žada atsi
lankyti miesto ir valstijos aukš 
ti pareigūnai.

— Sol. S. Daugėlienė dainuos 
Brocktono šv. Kazimiero pa
rapijos choro ruošiamame Lie
tuviškų dainų ir meno festiva
lyje balandžio 25 d., 3 vai., pa
rapijos salėje. Chorui vado
vauja kompoz. J. Gaidelis. Po 
koncerto bus vaišės. Salė bus 
išpuošta lietuvių liaudies bei 
dailininku kūriniais. C

Chicagos Lietuvių Opera, 
minėdama savo veiklos 15 metų 
sukaktį, ir prisimindama Lietu
vos Valstybės Operos 50 metų 
jubiliejų, stato Verdi operą 
TRAVIATĄ gegužės 1,2 ir 8 diW 
nomis Marijos mokyklos audi
torijoje. Visų trijų spektaklių 
bilietai yra Marginiuose, 2511 WT 
69 St. Tie, kurie yra užsisakę 
bilietus anksčiau ir prašę palai
kyti, prašomi iš Marginių juos 
atsiimti iki šeštadienio, balan
džio 24 d. vakaro. Po šios datos 
neatsiimti bilietai bus perleisti 
kitiems. Marginiai bus atidaryti 
ir šį sekmadienį nuo lOrOO vai. 
ryto iki 1:00 vai. p. p. (Pr).

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-J327

HOMEINSURANCE
Call: Frante Zapolis 
320816 W. 95th St. A

GA 4-8654 IMtVIAI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551

1339 State St., Lemont, I IL 
TEL; — 257-5542

GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
AKIM NETIKĖSITE kaip gražus 3 

butų mūras Marquette Parke. Čia 
viskas yra: 6—4 ir 3 kambarių butai. 
$35,500. Vertas daugiau.

AR 14.000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėj, Kaina $19,000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambarių mūras. 2 vonios, nauias 
garažas, nrieš žaliąjį Marouette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29500.

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16.000 na i amų metams. Su nuo- 
aida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS, nauias gazu šHdv- 
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44.000.

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

AGENTŪRA:
Namų, automobi-, 
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

Įimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 J

APDRAUDŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpubilc 7-1941

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas - 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima sa- 
zu. aluminiiaus landai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

1% AUKŠTO apynaujis mūras. 
Radiant šilima ?azu. aluminijaus lan
dai. 2 automobiliu garažas, 
Marauefte Pankn bažnyčios.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis, 
vnnden^ šilima gazu. 2 auto

Parke. $23 500.
12 BUTU 4 metu, mūras, 

šilima ?^zu. aluminijaus langai. 12 
automobiliu nastatvti vieta. Platus 
sklypas. Virš £24.000 pajamų me- 
t5»m<? Pietvakariu priemiestyje. — 
$175,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

netoli 
$33.000. 
Karšto 

garažas.

Radiant

PALIKIMAS. Gražus šviesių nlytu 7 
kambariu marinis. Nauja karšto van
dens gazu šil’ma. gera potvvnio kon
trolė. 2 mašinų mūro garažas, Mar

quette Parke. Tik $22,500.
Tel. 471-0321.

LAGRANGE — BUNGALOW ON 67 
anprox. 200 ft. lot. 1 bedrm. down
stairs. Finished attic & large bedrm. 
& adjoining smaller rms. 2 enclosed 
porches. Bathrm. ceramic tile. 2 car 
marage. Bsmt. 2 blks. CBQ sta. Nr. 
Elem & high schools. Gas hot water 

heat. By owner 447-6291.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning | 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, linas Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
tekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047 
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

jCk«REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE-




