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MINOS Š. VIETNAMO UOSTUOSE
Amerika užblokuoja Hanojaus tiekimą

SAIGONAS. — Pirmadienį vakare prezidentui Nixonui dar 
tebekalbant į tautą, didžiausia Amerikos aviacijos ir karo laivy
no armada bet kada sutraukta į Vietnamo pakraščius pradėjo mė
tyti minas įėjimuose į šiaurės Vietnamo uostus Haifoną, Vinh, 
Hon Gai, Cam Pha, Quang Khe ir Dong HoL Aviacijos bombo
nešiai tuo pačiu laiku ėmė bombardtuoti š. Vietnamo geležinkelius, 
jų tiltus, vieškelius, kurių astuoni eina iš š. Vietnamo į Kiniją.

Amerikos mėtomos minos yra 
keturių rūšių. Vienos jų yra su 
inkarais, kurie įstringa į jūros 
dugną, o minos kaba ant įvairaus 
ilgumo kabelių, laukdamos, kol 
jas palies laivo dugnas. Kitos 
minos yra magnetinės, naudoja
mos negiliame vandenyj e, jos pa
sislepia dumble ir iškyla tik ta
da, kai virš jų plaukia metalinis 
laivas. Trečia minų rūšis yra 
akustinė, kuri sprogsta, kai ne
toli jos sukeliamas laivo prope
lerių triukšmas. Ketvirta minų 
rūšis yra spaudimo minos, ku
rių sprogimui reikalingas padi
dintas, laivo sukeltas, vandens 
sbausdimas. Minos mėtomos iš 
lėktuvų su nedideliais parašiu
tais.

Šiuo metu, žvalgybos žinio
mis, š. Vietnamo didžiausiame 
Haifongo uoste yra 37 prekiniai 
laivai, daugiausia komunistinių 
valstybių ir Kubos. Aštuoni yra 
Hong Kongo ar Britanijos lai
vai.

Minos yra taip užtaisytos, kad 
jos pradės būti aktyvios-tik ket
virtadienį, artrirį^ dienoms pra
slinkus po prezidento dalbos? 
Laivai per tą laiką gali išvykti 
be pavojaus, tačiau už trijų die
nų jie galės plaukti “prisiimda
mi riziką”, kaip pareiškė prezi
dentas.

Stebėtojai nurodo, kad komu
nistų sandėliai turi ginklų, amu
nicijos ir gazolino, gal, keturių 
mėnesių laikotarpiui. Po to pra
sidės trūkumai ir Hanojaus ka
ro žygis Į Pietų Vietnamą ne
abejotinai pi*itruks reikmenų.

Kartu su šiaurės Vietnamo 
uostų blokavimu Amerikos lėk
tuvai tęsė puolimus Pietų Viet
namo frontuose, kur komunistai 
ruošiasi sekančioms atakoms, 
ypač netoli Hue miesto.

Sugedus karo laivyno helikop
teriui, jam besileidžiant ant 
kreiserio Providence, žuvo admi
rolas Robinson ir jo štabo vir
šininkas. Jis buvo naikintuvų 
flotilės vadas Septintajame lai
vyne.

Dalis karo lėktuvų puolė šiau
rės Vietnamo sandėlius, kareivi
nes ir kitus karinius taikinius 
apie 15 mylių nuo Hanojaus. 
Karinė vadovybė paneigė Hano
jaus tvirtinimą, kad buvo bom
barduoti ir drėkinimo sistemos 
pylimai bei užtvankos Raudo
nosios upės deltoje.

P. Vietname komunistai pa
leido į An Loc miestą apie 1,000 
artilerijos sviedinių.

Reutherio giminės 
reikalauja 6 mil.

DETROITAS. — Lėktuvo ne
laimėje 1970 metais žuvusio Au
tomobilių Darbo unijos preziden
to Walter Reuther dukterys, mo
tina ir uošvis padavė į teismą 
kelias pramonės įmones, lėktuvo 
gamintojus ir federalinę 'vyriau
sybę, kaltindami jas apsileidi
mu, dėl kurio įvykusi lėktuvo 
nelaimė. Civilinis ieškinys sie
kia 6 milijonų dolerių. Nelaimė
je, kaip žinoma, žuvo ir Reu
therio žmona.

Brazilų sutartis 
dėl žūklės teisių

WASHINGTONAS. — Ame
rika pasirašė sutartį su Brazili
ja, pagal kurią įvestos sa 
vanoriškos ribos Amerikos žve
jams, vykstantiems gaudyti vė
žiukų, vadinamų šrimpų prie 
Brazilijos krantų. Sutartis bus 
vėl persvarstyta 1973 metų pa
baigoje. Sutartis buvo taip su
rašyta, kad Amerikai nereikėtų 
pripažinti 200 mylių nuo kranto 
teritoriniu vandenų ribos, kuria 
skelbia Brazilija. Sutartis numa
to, kad niekad prie Brazilijos 
krantų vienu metu nebus dau
giau kaip 160 amerikiečių lai
vų.

Ginčai dėl žūklės teisių paga
dino Amerikos santykius su Ek
vadoru, kuris buvo sulaikęs 51 
amerikiečių laivą ir nubaudęs 
kapitonus bendra 2.5 milijonų 
dol. suma. Baudas užmokėjo vy
riausybės iždas pagal kongreso 
priimtą- žvejų-apsaugos Įstaty
mą. Ir Amerika ir Brazilija no
rėjo išvengti galimų nemalonu
mų ir todėl pasirašė sutartį, ku
ri patenkina abiejų šalių intere
sus.

Sovietai nenori 
taikos derybų

LONDONAS, — Britų parla
mente opozicijos atstovai ėmė 
kritikuoti Britanijos užsienio 
reikalų ministerį, kad jis nieko 
nedaro Vietnamo karui užbaig
ti. Britanija yra buvusi kartu 
su Sovietų Sąjunga Ženevos kon
ferencijos pirmininkė. Darbiečių 
kalbėtojas James Callaghan Įro
dinėjo, kad britų vyriausybės 
pareiga imtis iniciatyvos, nes 
Vietnamo karas vedąs Ameriką 
Į akligatvį.

'Ministeris Douglas-Home at
sakė, kad jis du kart per pen
kias savaites prašė, sovietų vy
riausybę sušaukti vėl Ženevos 
konferenciją, kuri užbaigtų tą 
konfliktą derybomis, tačiau so
vietai pasiūlymą abu kartu at
metė. .

Britų ministeris pridūrė, kad 
nereikėtų ignoruoti fakto, kad 
Amerika pasiūlė derėtis be jo
kių sąlygų ir dabar atėjęs lai
kas šiaurės Vietnamui tarti žo
dį.

Kalinių riaušės
SAIGONAS. — Phuquoc salo

je, kur Pietų Vietnamas laiko 
karo belaisvius ir suimtus Viet 
Congo kareivius, įvyko kalinių 
riaušės, kuriose 13 belaisvių bu
vo nušauti ir 56 sužeisti.

Saigono žiniomis, kaliniai po 
darbo dienos atsisakė sugrįžti 
Į celes ir puolė kelis sargybi
nius. Pradžioje sargybiniai šau
dė į orą, tačiau vėliau buvo pri
versti šaudyti į sukilusius kali
nius.

Turkų partija 
pakeitė vadus

ANKARA. — Turkijoje Įvyko 
politinis svarbios partijos narių 
sukilimas prieš ilgameti partijos 
vadą. Respublikos Liaudies par
tija, vadovaujama Ismet Inonu, 
vaidina Turkijoje dideli vaidme
nį, paskutiniuose parlamento rin
kimuose gavusi 28% visų balsų. 
Ilgus metus partijai vadovavo 
Inonu,. buvęs jj-2metų Turki j os 
prezidentu ir' buvęs tris kart 
premjeru. Inonu pradėjo senti, 
sulaukęs 88 metų ir partijos ta
ryba nutarė ji pakeisti jaunes
niu.

Sukilimui prieš Inonu vadova
vo buvęs darbo ministeris Bile- 
ni Ecevit, 47 metų. Partijos 
kongrese senasis lyderis Inonu 
pareiškė, kad jis negalįs pasilik
ti partijos vadovybėje, kada 
Ecevit, partijos tarybos pirmi
ninkas, jam trukdo ir konkuruo
ja. Inonu reikalavo Ecevitą pa
keisti, tačiau partijos kongresas 
709 balsais prieš 507 pareiškė 
tarybos pirmininkui Ecevit pa
sitikėjimą ir Ismet Inonu, buvęs 
respublikos kūrėjo Kemal Ata- 
turko pavaduotoju, pasitrauki 
iš partijos vadovybės.

Naujasis partijos vadas laiko
si Europos stiliaus socialdemo
kratų programos.

Daug liudininkų 
A. Davis teisine

SAN JOSE. — Išgarsintame 
komunistės negrės Angelos Da
vis teisme prokuroras pristatė 
jau kelis liudininkus, kurie ma
tė kaltinamąją netoli kalėjimo 
su Jonathan Jackson dieną prieš 
kalinių išsiveržimą iš kalėjimo. 
Davis buvo atpažinta prie pat 
kalėjimo vartų. Ji kelias die
nas važinėjo su Jacksonu apie 
kalėjimą. Prokuroras bando įro
dyti, kad Davis kartu planavo 
kalinių išvadavimą ir įkaitų pa
grobimą.

Bandyįne išvaduoti kalinius 
žuvo du kaliniai, Davis draugas 
Jackson ir teisėjas. Liudininkai 
gerai atsiminė Davis, nes ji su 
Jacksonu važinėjo šviesiai gel
tonu, nuomotu sunkvežimėliu ir 
buvo pastebėta rūkant cigarą.

Prokurorai pristatė jau 83 liu
dininkus, kurie įrodo, jog Davis 
neteisiama už priklausymą ko
munistų partijai, bet už krimi-

VĖUAUSiOS ŽINIOS
į ♦

+ Kinijos radijas paskelbė, 
kad du Kinijos prekiniai laivai 
buvo rimtai - sužaloti Amerikos 
bombų netoli Vietnamo. Įgulos 
narių tarpe buvo daug sužeistų. 
Kinija reikalauja sustabdyti pro
vokacijas, nes Amerikai teks at
sakyti už tokius darbus. * x

♦ Valstybės sekretorius Ro
gers nebegrĮš Europon kur jis 
pertraukė kelionę, išsauktas su
grįžti į Washingtona, dėl rimtų 
įvykiu Vietname.

♦ Izraelio parašiutininkai 
puolė keleivinį lėktuvą, kuriame 
arabai įkaitais laikė 100 asme
nų. Du arabai susišaudyme žu
vo, kiti buvo sužeisti, tačiau lėk
tuvas buvo išgelbėtas, keleiviai 
paleisti. Izraelio štabo viršinin
kas pareiškė, kad visi taip turėtų 
elgtis su oro piratais, tada jų 
skaičius sumažėtų.

♦ Sen. McGovern pareiškė 
senate, kad Amerikai gresia rim
ta konstitucinė krizė, nes prezi- 
denttas visiškai neklauso kon
greso ir pats vienas pradeda ka
rines blokadas. Jis siūlė suvar
žyti prezidento galias.

♦ šiaurės Airijoje bombos 
sprogimas sužeidė 11 britų karei
vių.

♦ Italijos rinkimuose maža 
pasikeitimų. Krikščionys demo
kratai išlaikė savo stipriausios 
partijos pozicijas. Dvigubai sa
vo balsų skaičių padidino nau
jieji fašistai.

♦ Amerikos ukrainiečiai šį 
šeštadienį ruošia Washingtone 
didelę demonstraciją prieš so
vietų priespaudą Ukrainoje.

♦ Diplomatai Hanojuje girdi 
netoli krintančių Amerikos bom
bų sprogimus.

— Austrijoje, Vienoje dien
raštis “Die Presse” kovo 28 d. 
įdėjo žinią “Bažnyčios perse
kiojimas Lietuvoje” (pateiktas 
skudo turinys, nurodyta, kad 
toks dokumentas buvęs tikra 
naujiena Sovietų Sąjungoje). 
Šveicarijos “National-Zeitung” 
(Bazelio mieste) taip pat ko
vo 28 d. skelbė UPI korespon
dento Maskvoje žinią apie “Lie
tuvių katalikų protestą”. Aukš
čiau Eltos pateiktas tik nežymus 
sąrašas dienraščių, skelbusių 
apie 17,000 lietuvių katalikų 
skundą, protestą. (E) 

nalinį nusikaltimą, kuriame žu
vo keturi asmenys, nušauti Davis 
parūpintais revolveriais.

Reikalauja naujų 
unijos rinkinių

WASHINGTONAS. — Pasi
remdama federalinio teismo 
sprendimu, vyriausybė pareika
lavo, kad Kasyklų darbininkų 
unija pravestų naujus unijos 
rinkimus iki šių metų galo. Teis
mas nusprendė, kad buvusieji 
rinkimai 1969 m. turėjo daug 
trūkumų, taisyklių pažeidimų.

Unijos reputacijai daug pa
kenkė vieno žymaus veikėjo Ya- 
blonskio nužudymas kartu su jo 
žmona ir dukterim. Teisingumo 
organai išaiškino, kad svarbūs 
unijos veikėjai nusamdė žmogžu
džius, kurių dalis prisipažino.

Naujus rinkimus turės pri
žiūrėti vyriausybės darbo depar
tamentas.

Taiso gedimus
DETROITAS. — General Mo

tors bendrovė paskelbė atšau
kianti pataisymams 350 tūkstan
čių Vega modelio Chevroletų, 
kuriuose pastebėti defektai. Ma
ža motoro dalis nuo vibracijos 
nulūžta ir gali įkristi į karbu- 
ratorių. .Tuo atveju mašina, ne
priklausomai nuo vairuotojo, 
gali nesumažinti greičio.

Vega yra nedidelis modelis, ku
ris turėjo išstumti iš rinkos ma
žus užsienio automobilius. Ta
me modelyje kitokiii trūkumų 
buvo pastebėta balandžio pra
džioje, .kada iš rinkos buvo at
šaukta 130,000 automobilių, ga
mintų 1971 ir 1972 m.

Sidabro kasykloje 
mažėja viltys

KELLOG. — Idaho sidabro 
kasykloje, kur liepsnos ir dūmai 
užkirto kelia išeiti 58 darbinin
kams, gaisras nesumažėjo ir vil
tys, kad bus galima pasiekti že
mės gelmėse esančius vyrus, la
bai nukrito. Suspausto oro sis
temoje sumažėjo spaudimas, 
sunkiau yra pompuoti orą, ma
tyt, kur nors atsirado vamz
džiuose skylė.

Gaisras senose kasyklose ru
sena jau savaitė. Jau žinoma, 
kad žuvo 35 žmonės, dabar jau 
bijoma ir dėl kitų 58 gyvybės.

♦ Europos biržose smarkiai 
pakilo aukso kainos.

PREZIDENTAS R. NIXONAS SKELBIA 
NAUJAS SĄLYGAS KARUI UŽBAIGTI

WASH1NGTONAS. — Prezidentas Nixonas pirmadieni pa
sakė j tautą kalbą, kurioje paskelbė nutarimą užblokuoti š. Viet
namo uostus, perkirsti kelius, kad “tarptautiniai banditai” negautų 
ginklų. Jis pranešė kitoms valstybėms, kurių laivai yra š. Vietna
mo uostuose, išplaukti per tris dienas,, nes po trijų dienų minos 
taps aktyvios. Prezidentas nurodė į Amerikos pastangas pradėti 
derybas su Hanojumi. Toms pastangoms pritarusi ir Maskva. 
Patarėjas Kissingeris buvo Paryžiuje ir kalbėjosi su Hanojaus 
atstovu Le Due, tačiau priešas ttk kartojo savo reikalavimus pa
siduoti.

Prezidentas pakartojo Ameri
kos siūlymus, kurie buvę maksi
mumas ką bet kuris Amerikos 
prezidentas galėtų pasiūlyti. 
“Mes siūlėme sumažinti kovas 
paskelbti paliaubas ir paskelbti 
amerikiečių pasitraukimo datą. 
Alės siūlėme naujus rinkimus P. 
Vietname tarptautinėje priežiū
roje, dalyvaujant komunistams 
ir priežiūroje ir pačiuose rinki
muose. Prezidentas Thieu siūlė 
atsistatydinti mėnesi prieš rin
kimus. Mes siūlėme pasikeisti 
karo belaisviais, duodami 10 
šiaurės vietnamiečių už kiekvie
ną amerikieti, šiaurės Vietna
mas atmetė visus mūsų pasiūly
mus Įžūliai ir Įžeidinėjančiai. 
Jie arogantiškai atsisakė derėtis 
ir baigti karą derybomis;” pa
sakojo prezidentas.

Per paskutines dvi savaites po 
mūsų pasiūlymų Hanojus pra
dėjo tris naujas karines ofen
zyvas ir stipriai padidėjo rizi
ka, kad\_17 milijonų pietų viet
namiečių gali patekti komunistų 
valdžion. Komunistų ofenzyva 
labai gresia 60,000 amerikiečių 
daliniams.

“Neišduosim Saigono”
Mes darysime viską, kas Įma

noma apsaugoti amerikiečių gy
vybėms ir Amerikos garbei. Mes 
neperžengsime linijos, skirian
čios paramą nuo išdavimo, nepa
dėsime priešui Įvesti komunis
tų režimą Pietų Vietname, kal
bėjo prezidentas. Atsisakymas 
Įsipareigojimų atiduotų 17 mil. 
vietnamiečiu komunistu tiro
nams ir terorui. Tas paliktų šim
tus amerikiečių belaisvių komu
nistų rankose. Mes norime de
rėtis, tačiau deryboms reikia 
dviejų pusių. Paprastai pasi
traukdami, mes kraujo pralieji
mą tik sustiprintumėm, pareiš
kė prezidentas.

“Išeisim per 4 mėn..”
Toliau prezidentas, pranešda

mas apie Įsakymą užblokuoti vi
są karinės medžiagos pristaty
mą ir apie aviacijos puolimų tę
simą, pabrėžė, kad blokada ir ka
rinių taikinių puolimas šiaurės 
Vietname bus tol tęsiamas, kol 
Hanojus nepaleis visų amerikie
čiu belaisviu, kol nesutiks su 
tarptautiniai prižiūrimomis ka
ro paliaubomis visoje Indokini
joje. Paleidus belaisvius ir pra
sidėjus paliauboms’Amerika su
stabdys karo veiksmus Indokini
joje ir per 4 mėnesiūs išveš iš 
Vietnamo visus kareivius.

Prezidentas Nixonas specia
liai kreipėsi savo kalboje ir Į So
vietų Sąjungą, kurios teises gin
ti savo interesus Amerika pripa- 
žĮstanti, tačiau ir sovietai turį 
pripažinti Amerikos teises ginti 
savo interesus. Mes remiame 
savo sąjungininkus ir sovietai 
gali remti savo tačiau ta parama 
turėtų būti skirta gynybai, liet 
ne invazijai prieš kaimynus.

Prezidentas kvietė ir ragino 
visus amerikiečius siekti taikos, 
tik ne per pralaimėjimą ir tik 

garbingos taikos, kuri būtų pa
stovi, o ne Įžanga Į kitą karą.

“Balandžių” aimanos
Naujas Amerikos prezidento 

nutarimas nepasiduoti komunis
tam Vietname sukėlė visų “ba
landžių” klyksmą ir rankų lau
žymą. Amerika niekada nuo Ku
bos krizės nebuvusi tokioje kri
zėje ir tokiame pavojuje. Sen. 
McGovern pavadino vyriausybės 
veiksmus “flirtavimu su III-čia 
Pasauliniu karu”. Sen. Hartke 
kalbėjo apie “tarptautinį nusi
kaltimą”, sen. Muskie apie 
“Amerikos saugumo išstatymą Į 
pavojų”.

Sovietų Sąjunga buvo prieš 
prezidento kalbą painformuota 
apie nutarinfe pradėti jūros blo
kadą. Maskvoje Nixono kalbos 
metu buvo 4 vai. ryto. Be to so
vietai šventė vakar Pergalės pa
skutiniame kare dieną. Todėl 
sovietų žinių agentūros ilgokai 
nieko nepranešė, apie Amerikos

Arabai atvyko 
išsivežti draugų

TEL AVIVAS. — Trys gink
luoti arabai, pasiskelbę -Juodojo 
Rugsėjo organizacijos nariais, 
pagrobė keleivinį Belgijos lėk
tuvą, kai jis nusileido Tel Avivo 
aerodrome. Arabai pagrasino 
susprogdinti lėktuvą su 90 kelei
vių ir 10 Įgulos narių, jei Izrae
lio vyriausybė nepaleis 300 ara
bų partizanų. Lėktuvo grobi
kai turėjo Izraelio kalinių są
rašus. Jie reikalavo atvežti ka
linius Į aerodromą, kad lėktuvas 
galėtų juos išgabenti į Egiptą.

Juodojo Rugsėjo arabų grupė 
Įsisteigė po Jordano civilinio ka
ro 1970 metais, kada karaliaus 
Huseseino vyriausybė sunaikino 
arabų partizanų judėjimą Jor
dane. Pernai tos grupės nariai 
nušovė Kaire Jordano premjerą 
Wasfi Tai.

Arabai painformavo izraeli
tus, kad tik tada keleiviai bus 
išleisti, kai izraelitų kalėjimuo
se laikomi arabai atvyks i aero
dromą. Izraelyje yra apie 2.000 
suimtų arabų partizanų.

Paskutinėmis žiniomis, Izrae
lio vyriausybė pasiūlė paleisti 20 
karo belaisvių kaip geros va
lios Įrodymą, tačiau pareiškė, 
kad per trumpą laiką surinkti iš 
Įvairių kalėjimų visus nurody
tus arabus yra neįmanoma.

— Vienas didžiųjų V. Vokieti
jos dienraščių, “Frankfurter 
Allgemeine” š. m. kovo 28 d. įdė
jo žinią “Lietuvių katalikų skun
dai". Kitas dienraštis, “Hanno- 
versche Allgemeine" tą pačią 
dieną AP žiniai pateikė antraš
tę “Lietuvos katalikai kreipia
si j Waldbeima”. “Rheinische 
Post" skelbė jo paties korespon
dento Maskvoje žinią apie “Lie
tuvių protestą prieš katalikų per
sekiojimą”. (E)



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
redaguoja sktn yosyuus

X d r e są -s: 7120 S įRocJcvvdl St.. Chicago. JU. 6IM>29

ANT LAUKO STALO APTARIAME KELIONĖS PLANĄ
Nuotrauka iš Kanados, Toronto, žygio "Skautu Aidui" paremti. Žygį, per 
kurį "Skautu Aidui" surinkta 428 dol., suorganizavo "Tulpės" paukštyčių 

d-kė Birutė Abromaitienė.
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Nepaliaujamas tėvu triūsas —

Judrus pavasaris Chicagos Kernavės tunte
• Trūksta žodžių padėkai išreikšti
• Pakeltos vadovės ir apdovanoti tėveliai
• Vyresniosios ateina Į talką
• Asta Snarskienė kuria naują draugovę
'• Apie Danutės Bruškytės diplominį darbą
• Pasimatysime Motinos Dieną

Pavasaris visuomet atneša nauju planų ir darbų, o kartu 
ir naujos ^energijos, kurią lydi gera nuotaika. Taip nusiteikus, 
“iš peties” buvo ruošiamasi Kaziuko mugei, kuri šiemet ir eks
ponatų gausumu ir įvairumu džiugino akį ir kėlė pasitikėjimą 
turimais talentais. Tokiu ūpu gyvenant, greitai gijo nubrozdyti 
pirštai ir pūslės talkininkų delnuose. Nutilo mašinų motorai, iš
valyti rūsiai.

v. s. Antaną SaulaitĮ, 
savo Pirmininką

ps. ELEONORA ŠALČIŪNIENE, 
ankstesniosios kartos ateivių dukra, 
dabartinė Chicagos Kernavės skaučių 

tunto tuntininkė.

Mieliems mūsų tėveliams .ir= 
tunto bičiuliams esame nepapra
stai dėkingos ir didžiuojamės jų 
puikiais, meniškais darbais,. Apie 
juos kalbant, nuodėmė nepami
nėti tos mažos dirbtuvės, kurioje 
didelė .dalis eksponatų supro
jektuojami *ir pagaminami. Tai 
Petkų nu dirbtuvė, kur dailiai iš- 
piaustytas ir apdailintas medžio 
ar sausuolio gabalas virsdavo 
pasigėrėtiną kambario puošme
ną. Tai nesuskaitomų valandų 
darbąs, kurį lydėjo noras šiuo 
būdu tunto veiklą paremti. Il
gais žiemos vakarais galėjai ma
tyti abu Perkūnus ir jų talki
ninkus J. Paštuką ir Augustai- 
tį, ieškančius naujumų meno 
idėjų pasaulyje. Kitoje dirbtu
vėje, įruoštoje Rimavičių rūsy
je, vėl būrys darbščių tėvelių, J. 
Butiko vadovaujami, plušo, triū
sė.

Už visą darbą jiems reiškia
ma didelė padėką. Nuoširdžiai 
dėkojama ir visiems tėveliams 
4r mamytėms, labai daug padė
jusioms mugės talkos darbuose. 
Pavardėmis visu įvardinti ne
galėdamos, visiems siunčiame 
nuoširdų skautišką Ačiū!

Iškilmingoje šv. Jurgio su
eigoje į vyr. skltn. laipsnį buvo 
pakeltos šios “Kernavės” tunto 
jaunosios vadovės: jaun. skau
čių “Šešupės” dr-vės drauginin
ke si. Kristina Bukaveckaitė, 
jąun. skaučių “Dubysos” dr-vės 
draugininke si. Jūratė Lingytė, 
skaučių “Gražinos” dr-vės drau
gininke si. Jolanta Vsevičiūtė ir 
“Živilės” dr-vės draugininke si. 
Silvija Traškaitė. J skiltininkės 
laipsnį pakelta ‘,Žemynos” dr-vės 
adjuntantė psl. Audronė Migli- 
naitė.

Ordinu UŽ Nuopelnus su rė
mėjo kaspinu apdovanoti rūpes
tingi ir darbštūs “Kernavės” tun
to tėveliai: Feliksas Daukus ir 
Vytautas Kupcikevičius.

Mieloms sesėms ir mūsų tun
to rėmėjams — nuoširdūs svei- 
lęnimai.

“Kernavės” tunte, prie “Šatri
jos” vyr. skaučių dr-vės, įsikū
rė dar vienas vyr. skaučių bū
relis. Jam priklauso sesės, jau 
anksčiau davusios vyr. skaučių 
Įžodį. Jų talka jaunesnėms se
sėms bus tikrai naudinga. Būre
lio vardas — “Gabija”; jam va
dovauja vyr. skautė Danutė Dir- 
vonienė.

Malonu pranešti, kad tunto
I ribose kuriasi dar viena drau
govė, kuriai priklausys skautės 
ir paukštytės, gyvenančios šiaur 
vakariniuose Čikagos priemies
čiuose — Crystal Lake ir apy
linkėse. šiam naujam vienetui 
vadovaują skautė Asta Snars
kienė. Tėvai, gyveną toje apy
linkėje ir norį savo dukras įra
šyti Į skaučių eiles, prašomi 
kreiptis į A. Snarskienę adresu: 
Route 1, Box 215, Algonouin, Ill. 
Tel. 639-7584.

“Kario” žurnale (balandžio 
mėn. numeryje) įdėtas kernavie- 
tės vyr. si. t. n. Danutės Bruš
kytės diplominis darbas, parašy
tas baigiant Pedagoginį Litua
nistikos Institutą. Darbo tema: 
“Ar Lietuva galėjo ginklu pasi
priešinti sovietinei okupacijai?”

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
sesės Danutės sugebėjimais. Lin
kime! jai, visur taip gražiai besi
reiškiančiai, geriausios sėkmės!

- Kernavės tunto sueiga įvyksta 
sekmadienį, gegužės 14 d. Mar
quette Parko Fieldhouse, karnb. 
5. Visos skautės tvarkingomis 
uniformomis susirenka 10:15 
vai. ryto. Sueigos pradžia 10:30 
vai.

Į šią pavasarinę tunto sueigą, 
skiriamą motinai pagerbti, ypač 
maloniai kviečiame mieląsias 
mūsų mamytes ir tėvelius. Moti
nos Diena -— gražiausia pavasa
rio šventė. Laukiame visų!

Koresp.

v. s. ANTANAS SAULAITIS, 
LSS Tarybos Pirmininkas, organiza
ciniais reikalais viešėjęs Chicagoje 

balandžio 20 — gegužės 2.

TSS Tarybos Pirmininkas v. 
s.' Antanas Saulaitis balandžio 
22—gegužės 2 lankėsi Chicago
je. Apsilankymas buvo labai dar
bingas. Didesnė dalis praleista 
posėdžiuose ir pasitarimuose su 
LSS organais, komisijomis, va
dovu grupėmis ir atskirais skau
tų vadovybės nariais.

Bus leidžiama P. Jurgėlos knyga
Susitikimuose su v. s. S. Pal- 

čiausku, v. s. Vyt. Statkum ir 
kitais aptarta v. s. Petro Jur
gėlos “Lietuviškoji Skautija” 
knygos išleidimo reikalai. Rank
raštis peržiūrimas atiduoti spau
stuvėm V. s. Vyt. Statkus, au
kodamas laiką ir išteklius, per
fotografavo ir padarė keletą kom 
plektų nuotraukų, kuriomis bus 
iliustruota knyga. Saugoj ant 
rankraštį ir nuotraukas nuo gais
ro ar kitų netikėtumų, yra pa
darytos kelios busimojo leidinio 
kopijos ir laikomos atskirose vie
tose.
Galybės susitikimų, pasitarimų, 

posėdžių, pokalbių

Su Tarybos piranijos iždininke 
c. s. F. Kurgoniene aptarė ir su
tvarkė įvairius piniginius !rei- 
kalus. Atskirai tarėsi su “Skau
tų Aido” redakcija ir adminis
tracija. Įvairiais reikalais ta
rėsi su gausybe skautininkų ir 
vadovų. Turėjo pasitarimą su 
Chicagos jūrų skaučių vadovy
bės atstovėmis joms rūpimais 
klausimais. Susitikime su Li- 
tuanicos tunto tuntininku ir jū
rų skautų vadovais aptarė juos

VĖLYVA NUOTRAUKA IŠ KAZIUKO MUGĖS LAIKU
Clevela-do sesės V. Janavičiūtė ir G. Motiejūnaitė ruoiia eksponatus

V. .Bacevičiaus nuotr.

liečiančius reikalus. Turėjo ke
letą pasitarimų su rajono va
du ir vadeivomis. Dalyvauda
mas rajono vadovybės suruošta
me susitikime su Chicagos skau
tiškųjų vienetų vadovybėmis, 
išklausė pasiūlymų įvairiais rei
kalais. Turėjo posėdį su Chica
goje gyvenančiais LSS Tarybos- 
nariais, kuriame, pasidalinus 
mintimis įvairiais klausimais, 
nutarta šaukti visuotinį akivaiz
dinį LSS Tarybos posėdį Darbo 
Dienos savaitgalį, rytų rajone. 
Džiaugėsi, turėdamas gajupy- 
bšės dalyvauti Chicagos skau
tiškųjų vienetų bendroje iškil
mingoje šv. Jurgio sueigoje.

Geri įspūdžiai, 
šilti žodžiai spaudai.

Prieš išvykdamas, pasikalbė
jime su skautų spaudos atsto
vais išreiškė savo padėką’ Chi
cagos skautų-čių vadovams už. 
jų nuoširdų pasiaukojantį dar-, 
bą ir kūrybingumą, auklėjant 
mūsų jaunimą lietuviškos skau-: 
tybės principais. Pasidžiaugė,, 
kad turime nuoširdžius tėvus ir 
rėmėjus, o tie astuoni šimtai 
išsirikiavusių broliu ir sesių šv. 
Jurgio sueigoje liks maloniau
sias Chicagoje apsilankymo pri
siminimas. Visiems dėkojo už 
nuoširdumą, nuosaikumą ir po
zityvų nusiteikimą pasitarimuo
se bei parodytą Svetingumą.

Baigdamas, visiems linkėjo to
limesnės sėkmingos veiklos ir iš
reiškė įvertinimą spaudai už įdo
mią ir gan išsamią visuomenės^ 
informaciją apie plačią lietuviš-:; 
kos skautybės veiklą.

Sesė IR.

BANGOS

Purslotos jūros bangos 
Putoja.
Į šlapius akmenis
Skyla.
Noriu su jomis žaisti.
Jos nuo manęs
Bėga.
Bangos į jūrą sugrįžo.

; Susiliejo.
į Jų daugiau nebėra...

Da|įa Bilaįšytė, 
“Minijos” laivas

GAMTA ATGIMSTA
Pasibaigė ilga šalta žiema. 
Atėjo linksmas šiltas pavasaris. 
Žolė sužaliavo.
Žibuoklės išskleidė pirmuosius 

[žiedus.
.Paukščiai sugrįžo iš šiltųjų 

[kraštų.
Gamta atgimsta pamažu...

Danguolė Mikšytė, 
“Minijos” laivas

GREITAI, GREITAI 
LAIKAS BĖGA

Žiema eina vis tolyn, 
Vasara jau vis artyn.

Tirpsta sniegas pąmažu, 
Plauko žuvys po ledu.
Atostogos gpęįl.ateis, 
Vaikai į pipkyklą ųeis.
Žąįsim laukę, 
Rinksime uogas miške.
Bus smagu vėl stovyklauti, 
Maudytis ir iškylauti.
Bet greit vasara prabėgs, 
Mokslo metai prasidės.

z
Greitai, greitai laikas bėga, 
Visi žaidžia, dirba, miega...

Vida Kliknaitė, 
“Juodkrantės” laivas

VEIDAI 
IR

DARBAI
•fc Chicagos Lituanicos tunto 

jūrų skautai raginami vykti į 
50 m. Jibiliejinę stovyklą, įvyks
tančią Romuvos stovyklavietėje, 
Kanadoje, liepos 15-22.

Kelionės ir stovyklavimo kai
na J^ituanicos tunto jūrų skau
tais sumažinta iki $45 (skir
tumą iki pilnos kainos primokės 
tuntas). Dėl ribotų vietų auto
buse, juo vykti gali tik 16 skau
tų. Pirmenybė bus teikiama pir
miau įsiregistravusiems. Vyks
tantieji savomis priemonėmis, 
taip pat registruojasi Čikagoje 
ir sumoka sumažintą stovyklavi
mo mokestį.

Registruojamas! pas repre
zentacinio vieneto vadovą j. ps. 
Alf. Alčiauską, tel. 847-6852.

Tuntininkas

Istorikė Vanda Sruogienė 
kalbės apie “Lietuvę Moterį”. 
Chicagos skautininkių draugo
vės sueiga įvyks sekmadienį, ge
gužės 14, 11 vai. ryto, Jaunimo 
Centro 203 kamb. Darbotvarkėj 
— pašnekesys “Lietuvė mote
ris”, kurį ves istprjkė.dr. Vanda 
Sruogienė. Bus pristatyta nau
joji draugovės valdyba ir kt. Vi
sos skaųtininkės kviečiamos at
silankyti. Dalyvaujame unifor
muotos. Draugininke

Priimkime atvykstančius 
skautus. LSS Tarybos Pirm. v. 
s. A. Saulaitis kreipiasi į Chi
cagos skautiškas šeimas, kvies
damas priimti į Jaunimo Kon- 

.gresą ir Tautinių Šokių šventę 
atvykstančius kitų vietovių 
skautus ir skautes. Parodykim 
savo svetingumą ir nuoširdųųią 
atvykstantiems broliams ir se
sėms. Galintieji priimti svečią 
į savo šeimas prašomi pranešti 
Jaunimo Kongreso nakvynių ko
misijos pirm. Daivai Vaitkevi
čiūtei tel. 737-5803 arba PLJK 
būstinei 737-3300.

Gražiai ir įdomiai skamba 
“Nerijos Aidai”, šv. Jurgio pro
ga išėjo naujos “Nerijos Aidų” 
numeris. Laikraštėlį leidžia Ne
rijos jūrų skaučių tuntas. Laik
raštėlį redaguoja, iliustruoja ir 
administruoja ketųrių skaučių 
redakcinis kolektyvas, šiame 12 
psl. gražiai iliustruotame leidi
nėlyje yra tunto sesių kūryba 
— eilėraščiai, rašinėliai, galvo
sūkiai, pasisakymai, šiame nu
meryje ypač daug poezijos. Ge
ro vėjo sesėms, brandinant lite
ratūrinius sugebėjimus.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. « 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Y)u can’t
PRIE
LIEPSNOJANČIO
LAUŽO I

skaitome jūrų sesių kūrybą iš 
“Nerijos Aidų’? Nr. 2. Laik
raštėlį leidžia Chicagos Neri
jos jūrų skaučių tuntas.

LIETUVAI
Tu taip toli... \
Man nepasiekiama;
Tavo takais skrajoju mintimis. 
Laukiu dienos
Kada tave
Išvysiu...
Tau atiduočiau viską...
Gyvybę savo už Tave 
Aukočiau.
Nes visa širdim,
Visom jėgom
Myliu tave, 1
Lietuva...

Rasa Jovarauskaitė, 
“Minijos” laivas

LAIPTAIS Į DANGŲ
Tamsu.
Mintyse lipu
Laiptais į dangų.
Viena. *
Mano šviesa_
Žvakės liepsna.
Veidai.
Matau džiaugsmą
Jų akyse. >
Nes ir jie
Lipa laiptais
I dangų.
Džiaugiuos,
Nes gyvenimo
Sunkumai baigias.
Baigias
Ties šviesiais
Dangaus vartais.

Rasa Jovarauskaitė, 
• “Mįęijįoą” laivas

live on love
forever.

uxay, you’re young.- You’ve got all 
the love in the world and you’re doing 
your best to Eve on it. Retirement? 
That’s for when you’re old, right?

It’s for when you’re old you can 
afford it.

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and Eving off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real- 
itr* Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—fcr 
E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to afl 
Bonds issued rince June 1, 1970... 
with a comparable improvement for 
afl older Bonds.

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have while 
you’re Eving on love forever.

Bends are safe. If lost, stolen, er 
we replace Aem. When needed, they eta be 
cashed at year bank. Tax may be deferred 
nndl redempnon. And always jesjcaabec, 
Bondi are

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity
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Kaip pinigai išpaikina moterį
Viena Šiokia diena Jaquelinos Onasienės gyvenime
Apie pokią naujaisiais lai

kais asmenybę nėra tiek kny
gų ir straipsnių prirašyta, nuo
traukų padaryta ir karikatūrų 
pripaišyta, kiek apie buvusio 
JAV prezidento J. F. Kennedy 
našlę, už graikų turtuolio Aris
totle Onassis ištekėjusių Jac
queline (Jackie). Kaip anks
čiau ji milijonų amerikiečių 
namuose buvo ant madonos pje
destalo pastatyta, taip dabar ji 
yra kalbų, apkalbų ir anekdo
tų objektu padaryta. Kiek ji 
yra sensacijų ir pigių istorijų 
gaudytojoj bei fotografų perse
kiojama, bus aišku iš vien to, 
kad New Yorke ji paprašė po
licijos apsaugos nuo tūlo italo

kę Marijų Kalias. Kad tarp Išių 
rivalių greit prasidėjo, varžy
bos dėl Onassio ir neapykanta 
savo tarpe, liudija tas faktas, 
kad Jacquelinos pakviesta i 
Baltuosius Rūmus madame 
Kalias kvietimų išdidžiai atme 
tė. Nebeilgai trukus Mrs. Ken
nedy patapo Mrs. Onassis; mul
timilijonieriaus žmona.

\ SUNKIAUSIAI
PATENKINAMA PONIA

Aristotle Onassis turi Pary
žiuje (panašiai kaip New Yor
ke ir kt.) savo puošnius apart- 
mentus, kuriuos visų laiką ap
tarnauja samdomas persona
las. Tokio personalo Paryžiaus

.siųsdavo radusi ką nore ne vie
toje.

Kiekvienų kartų eidama 
maudytis ji suvartodavo po tu
zinų rankšluosčių, nors vistiek 
nulašindavo vandens kur tik 
eidama. Bet didžiausias Ele
nai rūpestis būdavo saugoti jos 
garsiąsias paklodes.

Jackie niekada niekur neva
žiuoja be mažiausiai dvylikos 
porų ružavo šilko paklodžių, 

į kurias vieno Italijos vienuoly
no vienuolės buvo rankomis 
i.šsiuvinėjusios. Ji niekados 
nemiegojo dukart ant tos pa
čios paklodės; net prisnūdus 
pusvalandį popiečio pokaičio, 

Jova vakare turėjo būti visiškai 
! pakeista.

DIDŽIAUSIA VALIZA 
KOSMETIKOS

Trys garsūs Amerikos nusikaltėliai, kuriuos išaiškino ir sutvarkė Edgar Hooverio vadovauta FBI.

Ar ir kaip reikia gerbt nusipelniusius
Kartų Balzeko Lietuvių Kul-jmus. Būsianti įvairi ir turtinga 

tūros Muziejaus kuratorius programa.
Konstantinas Petrauskas susi-j. Savaime aišku, mūsų parei- 
tikęs ragino parašyti, kad Mu ga savuosius nusipelniusius ir 
ziejus š. m. birželio 17 d. Jau- senyvo amžiaus sulaukusius

asmens pagerbimą. Ar organi
zacija savo veikėjams, kaip 
pav. Ramovėnai buvo surengę 
savo nariams, sulaukusiems 
75 metų amžiaus pagerbimų. 
Bet pagerbimas visų Lietuvai 
nusipelniusių asmenų gali

P.rtlzel ų Kultūros Muziejaus ve 
dėjai ir pp. Balzekai, lai jau 
jų asmeninis reikalas. Many
čiau, kad spauda, tik galėtų 
.konstatuoti, kad pp. Balzekų 
Kultūros Muziejus tokį pager
bimų rengia ir daugiau nieko.

įdomu būtų išgirsti ir kito
kių nuomonių.

Stasys J užkeltas

KEPYKLOJE
— Tamsta vakar man parda

vei duoną, kuri buvo kieta, kaip 
plyta!

— Atleiskite, aš duoną kepu 
daug metų. Tamsta dar nebu
vai gimusi. Mano darbo prašau 
nekritikuoti!

— Tai kodėl tamsta tą duoną 
tik dabar pradėjai pardavinėti?

fotografo, kars paskui ją ir jos 
vaikus sekiodamas nė vienos 
dienos nedavė jai ramybės ir 
pagaliau pats Jackie apskun
dė teismui, reikalaudamas 
priteisti nedaugiau ir nema
žiau kaip -$5,000,000 už trukdy
mą jam eiti savo profesines 
pareigas ir užsidirbti pragyve
nimą!

Vienas vėliausių tos ponios 
biografinių bruožų leidinys yra 
Onassio jachtos buv. stevardo 
Kristijono Kafarakio knyga 
“Garsusis Onassis’’, kurioje 
nupasakojamas Jackies cha
rakteris ir kaip atsitiko, kad 
ji ištekėjo už to seno multimili
jonieriaus.

Pasirodo, dar prezidentiene 
būdama Jackie jau buvusi “įsi
mylėjusi” Onassi ir kaip auto
rius tvirtina, jei nebūtų prezi
dentas Kennedy nužudytas, ji 
“tikriausiai būtų atsiskyrusi ir 
ištekėjusi už Onassio”.

Onassio su Jackie į pažinti 
ir intymius santykius suėję per 
jos seserį kunigaikštienę Lee 
Radvilienę, buvusią su Onas- 
siu “tvirtoje draugystėje”. Onas
sis tuomet sau artimiausią 
draugę turėjo Italijos daininin-

apartmentuose tarnaitė Elena 
pasakoja apie naujųjų ponią 
Onassienę, kai 1968 melais nau- 
javedžiai ten nuvažiavo jau po 
“medaus mėnesio”.

Nors Elena .jau 15 metų buvo 
Onassio aparlinentų lojali tar-- 
nautoja, bet naujoji ponia pa
sakė, kad ji lovos jai netaisy
tų, nes ji turi atsivežusi kam
barinę iš Amerikos. Elenai li
ko kitos tvarkymo ir patarna
vimo pareigos. Elena savo pa
tirti išsakė šiais žodžiais: V

“Madame buvo netvarkin
giausias asmuo, kokį begali
ma įsivaizduoti”.

TRYS VALANDOS 
PERSIRENGIMUI

Buvusioji Kenedienė, dabar 
Onasienė kasdien pilnai kei 
čia drabužius vidutiniškai po 
keturis kartus ir prieš persi
rengdama kiekvieną sykį de
šimtis kartų išbando kitokias 
sukneles, derindama su įvai
riomis kojinių ir apatinių kom
binacijomis. Ji yra papratusi 
tuos drabužius numesti kur sto 
vėjusi. Elena turėjo ją sekti 
pažingsniui dėliodama atgal 
dalykus į vietą, kadangi ji pa-

Lyg dar to nebūtų gana, dar
bo, los paklodės turėjo būti ran 
komis išmazgotos ir kruopščiai 
išlygintos, kadangi madaina 
negalėjo pakęsti mažiausios 
raukšlelės. Vien tik tam dar
bui Elenai trukdavo kasdien 
mažiausiai po tris valandas.

Jackie nemažiau buvo kvank 
telėjusi su savo kosmetika, ku
rios milžiniškus kiekius su sa
vim nešiojosi didžiulėje odi- 
dėje raudonoje valizoje. Nu
vykus į vietą visi tie kosmeti
kos dalykai turėjo būti pasta
tyti ant apsirengimo .stalo ir 
sudėti pagal didumą ir firmos 
pavadinimą.

Ji turėjo daugiau kaip 30 
puodelių visokiausių kremų ir 
skysčių, penkias bonkas par- 
fiumo, šešis skirtingus deodo- 
rantus ir tuzinus dideliij šukų, 
mažų šukelių, grimo, šepetu
kų ir plaukus šukuojančių še
pečių.

Visos moterys, kurios buvo 
Jacquelinai tarnavusios, sakė 
tą patį, kad Jackie yra tiek nėr 
vinga, jog visuomet atrodo lyg 
norėtų kam nors nukąsti galvą.

Kiekvieną kartą prieš bet kur 
išeidama, kas, atrodo, papras-

nimo namuose rengiąs lietuvių asmenis pagerbti — prisiminti, 
tautai nusipdlniusiems asine-1 Paviršutiniškai galvojant vis- 
nims, sulaukusiems per 75 me- kas tvarkoje. Bet rimčiau pa
tų amžiaus pagerbimą, juos galvojus susiduriama su tikrai 
“iškilmingai” pagerbiant, įtei-, nemalonia problema. Pavyz- 
kiant jiems net kuklius diplo- džiui, jei būtų gerbiami sava-

įnešti tik bereikalingo erzelio, 
nesusipratimų, pykčio, pavy
do ir įvairiausių nemalonumų.

Aišku, jeigu apie nusipelniu 
sius Lietuvai asmenis spręs

noriai — kūrėjai, Alto, Balfo, 
veikėjai, laikraščių redakto
riai, kokios nors partijos ar 
kurios ideologijas žmonės, tai 
būtų aišku. Jeigu tokiai grupei 
nepriklausai, tai ir jokių pre
tenzijų negali reikšti.

Bet kuomet rengiamasi vi-

tas dalykas, ji pradeda visiškai 
naują persirengimų avantiūrą.

Pirmučiausiai, kur ir beke
liautų, kad ir keliom dienoms, 
ji pasiima nemažiau kaip 20 
čemodanu. Penkiuose čemo
danuose yra jos apatiniai dra
bužiai, du čemodanai vra už- sus» sulaukusius 75 metų am- 
imti jos dvylika porų paklo- žiaus, nusipelniusius asmenis 
džių, vienas čemodanas vien pagerbti, jau darosi visai ne
tik jos kojinėms ir kiti du jos'aišku. Kaip bus surastas krite- 
bateliams. Likusieji 10 čemo
danų yra pilni jos aprangos, 
daugumoje jos newyorkiečio 
madisto Valentino.

Ji niekada nėra apsirengusi 
greičiau kaip per tris valandas, 
išbandydama mažiausiai de
šimtį kostiumų, kol galų gale 
apsisprendžia. Ir prieš drabu
žius kabinant atgal į spintas, 
jie pirma turi būti nusiųsti į 
valyklą ir naujai išlyginti. Ja
ckie yra tiek smulkmeniška, 
kad net savo kojines liepia iš
lyginti. J. P.

OAK SUPPLY and FURNITURE CO.
SPRING CLEARANCE SALE

dependable MAYTAG 
Washers - Dryers and 

Dishwashers

rijus? Sakykim, koks nors as
muo Lietuvoje turėjo aukštas 
pareigas ir jis ten buvo veiklus 
ir gerbiamas. ’ Atvykęs į Ame
riką užsidarė savo šeimoje ir 
jokia lietuviška veikla visai ne 
sidomi ir net ją ignoruoja. Bet 
jis save laiko nusipelniusiu. 
Arba vienas per visą Ameriko
je buvimo laiką lietuviškiems 
reikalams paaukojęs kokią de
šimkę dolerių skaitysis jau di
deliu patriotu, ir, aišku, baisiai 
įsižeis, jei jis nebus pagerbtas. 
Kitas tūkstančius išaukojęs ir 
visą laisvalaikį Lietuvos reika
lams pašventęs, jausis dar per 
mažai nusipelnęs ir tokio pa
gerbimo nesąs vertas.

Vienas, parašęs keletą kores
pondencijų ar rašinėlių, sakys, 
kad jis didžiai nusipelnęs, na 
ir pabandyk jį nepagerbti!

Kitas visa savo laisvalaiki 
rašiniams pašventęs nesijaus 
nusipelniusiu. Visai supranta
ma, kuomet susidaręs koks 
nors komitetas, surengia vieno

Big Family-Size - Washpower®
MAYTAG Automatic WASHERS

AI06
• Large Capacity

• Perma - Press Cycle

• Linf filter

Ib the Laundry or in the Kitchen, who knows 
more about getting things deon than Maytag?

Low Temp - Permanent Press
MAYTAG Halo’of’Heof DRYERS DE306

.ATLAIDUS SŪNELIS
—Motina man atneša valgį i 

lovą kaip tik tada, kai aš mie
gu. Bet aš seniems atleidžiu.

Lietuviams reikaling-a literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- | 

rių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. K

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir | 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose | 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo ’ 
Kudirkos pabėgima ir jo išdavimą rusams. Tragedija ivyko bendra B 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų miglose apio | 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl.. kaina 5 dol. Ap- i 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na | 
riu elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi I 
minimai, parašyti ramiu klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu | 
vio dalia Aprašvmo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios I 
rašytojos Pearl Buck kūriniams 526 nsl.. kietais viršeliais, kai- | 
nuoja 6 doL

Juozas Kapačinskas. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stnvyk I 
lose Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol

J. Audėnas. PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 1 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra | 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir f 
asmenis 270 psL. $4.00.

ČIKAGJETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ I 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kaune Naudakiuose B 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdūs aprašymai, ka ji ten matė, kokias f 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl.. $1.00 Yra taip pat I 
išversta i anglų kalbą. I

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu I 
va įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl $3.00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Ai> I 
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei I 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 I 
psl., $1.00; Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- g 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau I 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS I 
52 psl., $1,00.

§ie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

• Perma - Press Cycle

• Porcelain Drum & Top

• Safety Door
UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Maytag Decorator Colors Cost No More Than White! Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

MOTHER'S DAY SPECIAL
Built-In or Portable

WP600

MAYTAG DISHWASHERS
• Maytag's giant capacity washes more dishes, cleaner 
in one loadl • Holds 10" plates in both racks. • Self 
cleaning Micro Mesh*“ Filter traps tiniest food parti

cles - prevents recirculation.

ABI# SUPPLY AND FURNITURE CO.
I I A K 723 WEST JA™ BLVD. • • CHICAGO, ILL. 60606.■ W ALB VW FURNITURE & APPLIANCE SHOWROOM — 700 WEST JACKSON BLVD.ATA A At ALL PHONES (312) 641-0222

HOURS: MONDAY — FRIDAY 8:30 — 5:30, SATURDAY 8:30 — 1:30.
—

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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SUVAŽIAVIMO ATGARSIAI
4.

žiavimą matė, suprato ir verti
na redaktorius A. Kučys. Ir vėl 
A. Kučio tekstą suskaldysime 
mažomis antraštėlėmis, kurių A 
Kučio rašte nėra.

A. Kužys rašo:
“1971 m. gegužės 23-31 die

nomis Čikagoje įvyko Lituanisti
kos instituto suvažiavimas. .Pre
zidiumas (dr. V. Maciūnas — 
prezidentas, dr. A. Flateris.— 
viceprezidentas ir A. Vaičiulai
tis — sekretorius) parengė pra

Ką “Varpo” redaktorius 
rašo apie L. L suvažiavimą
Pradžioje minėta, jog “Aki

račiuose” paskelbtiems V. Trum
pos priekaištams suprasti ir įsi
tikinti prieš kokius mokslininkus 
“Varpo” redaktorius A. Kučys 
su savo straipsniais išstojo, rei
kia vėl “Varpą” skaityti. Tad 
ir skaitome ištisai “gyvenimas 
ir idėjos” skyriuje išspausdin
tąjį Lituanistikos Instituto suva- 
žavimo aprašymą, kaip tą suva-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus «plnnadonius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vairam Šeštadieniais — iki 12 vai

blausiai rūpi Sovietų Sąjungos reakcija į prezidento Nik- 
sono veiksmus. Atrodo, kad Mao Cetungo Kinijai šiaurės 
Vietnamo uostų blokada neberūpi. Kiniečiai laivais, veik 
nieko neveža į Haifongo uostą. Jau prieš tris metus kinie
čiai uždraudė Sovietų Sąjungai vežti medžiagas Kinijos 
teritorija. Rusams geležinkeliais būtų buvę daug leng
viau gabenti karo medžiagą, drabužius ir maistą į šiaurės 
Vietnamą. Vietnamiečiams skiriamas prekes ir karo me
džiagą rusai turi pirma nuvežti Į Vladivostoką, o tiktai vė
liau Kinijos pakraščiais vežti Į Haifongą. Kitą karo me
džiagą rusai pakrauna Odesoje ir per Viduržemių jūrą 
plukdo į Haifongą.

Tuo tarpu Sovietų Sąjungos reakcija Į ryžtingą pre
zidento nutarimą dar nežinoma. Pirmadieni ir antradie
ni sovietų radijo stotys bei spauda visiškai tylėjo apie 
JAV nutarimą paskelbti blokadą Šiaurės Kinijos uostams. 
Užsieniams skiriama rusų radijo stotis paskelbė, kad So
vietų Sąjunga ir toliau teiks paramą Šiaurės Vietnamui,

Prezidentas Niksonas paskelbė blokadą
Prezidentas Richard M. Niksonas, tarptautinę pa

dėtį plačiai aptaręs su JAV saugumo taryba, pirmadienį 
paskelbė Šiaurės Vietnamo uostų blokadą. Kiekvienam 
aišku, kad Šiaurės Vietnamo karo jėgos jokiu būdu būtų 
negalėjusios prasiveržti pro demilitarizuotą zoną ir užim
ti didoką Pietų Vietnamo teritorijos plotą, jeigu jos ne
būtų gavusios galingų tankų ir stiprios artilerijos iš So
vietų Sąjungos. Pietų Vietnamo kariai vietomis labai at
kakliai ginasi, bet jie negali pasipriešinti galingai artile
rijai ir nepajėgia sustabdyti žymiai didesnių sovietų 
tankų.

JAV atšaukė didokus savo kariuomenės dalinius, 
siuntė atstovus į Paryžiaus taikos pasitarimus, bet tuo
tarpu Sovietų Sąjunga ginklavo naujas šiauriečių divizi- bet šis nutarimas antradienį vergų imperijos gyvento
jas, davė jiem pakankamai šaudmenų ir siuntė į pietus, jams dar nebuvo žinomas. Sovietų valdžia turės naujai!” 
JAV įsitikino, kad Vietname nebus taikos, kol rusai ga
lės laisvai vežti karo medžiagą į šiaurės Vietnamo uostus. 
Prieš tris savaites pasiųsti bombonešiai padarė komunis 
tams didelių nuostolių, bet atrodo, kad minėto įspėjimo 
rusams nepakako.

Prezidentas Niksonas ne tiktai paskelbė blokadą, bet 
jis tuojau pasiuntė Amerikos karo laivus ir lėktuvus šiau
rės Vietnamo uostų minuoti. Vienas migas bandė sukliu
dyti minavimo darbus, bet Amerikos lakūnai jį numušė. 
Įplaukimas Į šiaurės Vietnamo uostus jau yra minuotas. 
Prezidentas Niksonas davė tris dienas visiems kitu val
stybių laivams išplaukti iš Šiaurės Vietnamo uostų. Jeigu 
jie to nepadarys, tai patys ims atsakomybę už tolimesnes 
pasekmes. Į Šiaurės Vietnamo uostų vandenis paleistos 
minos taip užtaisytos, kad trijų dienų laikotarpyje jos net 
ir laivų paliestos dar nesproginės. Bet po trijų dienų mi
nos sprogs ir sužalos pro šalį praplaukiančius laivus.

Prezidentas Niksonas paskelbė šį nutarimą per ra
diją, o Valstybės Departamentas informavo Sovietų Są
jungą, Kiniją, Prancūziją ir kitas valstybes, iki šio meto 
vežusias karo medžiagą ir maistą į šiaurės Vietnamo uos
tus, apie blokadą ir trijų dienų išplaukimo laikotarpį. Prezi 
dentas Niksonas yra pasiryžęs sustabdyti karo medžia
gos siuntimą į Šiaurės Vietnamą. Jis yra įsitikinęs, kad be 
šių žingsnių negalės baigti karo Vietname.

Šis prezidento Niksono nutarimas ir šiaurės Vietna
mo uostų blokada labai plačiai komentuojama visame 
pasaulyje. Kiekvienam aišku, kad šis nutarimas turės 
didelės įtakos į tarptautinius santykius. Daugumai la-

vertinti savo santykius su JAV. Sovietų Sąjungos diplo
matai vedė pasitarimus atomo ginklų gamybai aprėžti, ieš
kojo būdų Europos, Artimųjų Rytų ir Pietų Azijos taikai, 
bet visi šie pasitarimai gali nueiti niekais. Sovietų Sąjun
ga turės nuspręsti, ar neatšaukti prezidento Niksono ke
lionės į Maskvą. Jeigu komunistams iš tikrųjų rūpi pasau
lio taika, tai jie neatšauks prezidento Niksono kelionės, 
bet jeigu jiems pasaulio taika nerūpi, tai jie ir toliau te
bestus karo medžiagą Į Šiaurės Vietnamą.

Vakarų Europa dėjo dideles viltis j gegužės 22 dienai 
suplanuotą prezidento Niksono kelionę i Maskvą. Jeigu 
rusai prezidento kelionę atšauktų, tai tada niekais nueitų 
visos rusų viltys apie Vakarų Vokietijos pasirašytų, bet 
dar neratifikuotų sutarčių įsigaliojimą. Visi Sovietų Są
jungos ir Lenkijos valdovų pasitarimai su kancleriu Wil
ly Brandtu nueis niekais. Bevertis būtų ir kanclerio 
Brandto pasižadėjimas nevartoti jėgos dabartinėms Rytų 
Europos sienoms keisti.. Jeigu Sovietų Sąjungos valdovai 
tiktai kalbės apie taiką, bet ginkluos savo gaujas įvairiems 
karams vesti, tai taikos nebus ir Rytų Europoje.

Prezidentas Niksonas, žinodamas ruošiamų pasitari
mų eigą, ėmėsi drąsaus žingsnio Vietnamo karui baigti. 
Jis pareiškė, kad neleis komunistams pavergti Pietų Viet
namo ir pavartojo kitus karui baigti metodus, negu ame
rikiečiai vartoja iki šio meto. Reikia turėti vilties, kad 
prezidentas Niksonas turės pakankamai drąsos sumažinti 
sovietų imperijos vadų apetitus ir visoje Rytų Europoje.

gramų, kurioje buvo paskaitos: 
4 iš kalbotyros, 3 iš literatūros, 
2 iš architektūros, 10 iš istori
jos, 2 iŠ demografijos ir 5 vi
suomeninio pobūdžio praneši
mai. Suvažiavimo programos 
apimtyje buvo dar ir JAV LB 
valdybos suorganizuotas simpo
ziumas “Išeivijos kultūrinės po
litikos problemos ir kryptis”.

“Suvažiavime jokia paskaita 
nei pranešimu nepasireiškė lie
tuvių spaudos istorijos ir biblio
grafijos, lietuvių išeivijos isto
rijos ir Lietuvos teisėj bei socia
linių mokslų skyriai.

“Iš paskaitų skaičiaus mato
me, kad didžiausias dėmesys bu
vo skirtas istorijos studijoms. 
Joms teko beveik pusė visų pas
kaitų skaičiaus. Pasirodo, kad tu
rime daug istorikų ir dar dau
giau istorijos mylėtojų. Vincas 
Rastenis “Akiračiuose” (1971, 
nr. o) taip džiaugiasi šiuo suva
žiavimu, kad, žinant jo santūru
mų vertinant kitus mūsų visuo
meninės veiklos įvykius, net ima 
pagunda įtarti jį nuoširdumu. 
Jis dėjęs ant svarstyklių Lietu-, 
vių Tautinės sąjungos seimą,

■ krovęs ant tos pačios lėkštės 
Bendruomenės, Tarybos ir Vli- 
ko suvažiavimus, viskas toje 
svarstyklių pusėje jau per kraš
tus dribę, bet pirmojo padėklo 
nei iki pusiausvyros nekilsterėję. 
Žymusis mūsų publicistas, ma
tyti, yra vienas iš tų entuziastų 
mūsų praeities mylėtojų, nes in
stituto suvažiavimas tuo dau
giausiai ir pasireiškė. Jis, atro
do, norėtų, kad net ir visuome
ninio ar politinio pobūdžio suva- 

j žiavimai turėtų kuo daugiau pa
skaitų iš mūsų istorijos”.

Literatai stengiasi rodyti 
pavergtą lietuvį

Apie pavergtos Lietuvos žmo
gų L. I. suvažiavime sužinota tik 
iš poezijos ir -beletristikos. Tą 
pastebėdamas A. Kučys rašo:

“Dabartimi gyveno suvažia
vimo literatūrinė dalis, kurioje 
buvo trys vertingos paskaitos. 
Keista, bet taip jau yra, kad mū
sų moksliniuose suvažiavimuose 
apie pavergtos Lietuvos žmogų, 
jo vidaus pasaulį, jo laisvės ilge
sį ir dvasinę rezistenciją dau
giausiai sužinome... iš poezijos 
ir beletristikos. Mūsų literatūros 
tyrinėtojai iš mažų trupinių, iš

džių. sugeba sudaryti beveik aiš
kių kontūrų visumą, kurioje pa
matome pro atskleistos uždan
gos plyšį lietuviškos tikrovės 
dalį. Norėtųsi paklausti, o ar 
negalėtų panašių studijų atlikti 
mūsų medikai, sociologai, teisi
ninkai, ekonomistai,...politinių
mokslų dėstytojai ir kiti. Kiek
vienas iš atitinkamos srities ir 

. . .. . . - « - - ■ naudojantis ne vien tik oficia-
Jeigu rusai nepajėgs pavergti Pietų Vietnamo, tai jie bus iia sovietų statistika, paskelb- 
priversti trauktis ir iš Rytų Europos. . tais daviniais bei žiniomis, bet

ir įvairiais kitais, labiau pati
kimais šaltiniais”.

T. Remeikio paskaita 
buvusi be mokslinio metodo
“Varpe” A. Kučys reiškia sa

vo nuomonę:
“Dabarties Lietuva buvo ir 

dviejose demografijos paskaito
se. Apie gyventojų kaitą skai
tė fizikos prof. dr. Z. Rekašius 
ir apie miestų planavimą — po
litinių mokslų prof. dr. T. Re- 
meikis. Čia nedaromas priekaiš
tas, kad šių temų ėmėsi nespe- 
cialistai: yra gerai, kad mūsų 
jaunesnės kartos žmonės domi
si visomis Lietuvą liečiančiomis 
sritimis. Čia tik norisi atkreip
ti dėmesį į metodą, kuriuo dr. 
T. Remeikis padarė savo studi
ją. Jis nėra mokslinis, nes, nau
dojantis abejotinais, nutylėtais 
ar netikrais sovietų šaltiniais, 
nebuvo pastangų juos kritiškai 
įvertinti ir paieškoti kitų šal
tinių. Mokslinis metodas pir
miausiai reikalauja naudotis ob
jektyviais duomenimis, ir, jei to-, 
kie neprieinami ar jų iš viso nė
ra, tada savo svarstymus remti 
logika. Mokslinis metodas, be 
to, reikalauja tiesumo bei at
virumo. čia negali būti jokios 
diplomatijos, nuslėpimo ar opor- 
tuniškumo.

“Negalima, žinoma, norėti iš 
savo mokslininkų propagandos, 
kai jie kalba moksliniame suva
žiavime, nors dėl mums bran
gaus reikalo ir labai to norėtu
me. Bet objektyvumo tai turi
me teisės iš jų reikalauti, kai jie 
kalba mokslo vardu, 
ir pasigedome pas 
merkį”.

Okup. Lietuvos 
pagal T. RemeikĮ

A. Kučys “Varpo” žurnale iš
ryškina Lituanistikos Instituto 
paskaitininko T. Remeikio aiš
kinimą, tartum okupuotos Lie
tuvos ministerial yra nepriklau
somi Maskvos, bet tik dalinasi 
valdžia...

Ir dėsto A Kučys:
“Išklausius ar perskaičius dr. 

T. Remeikio paskaitą “Kontro
liuotos urbanizacijos bandymai, 
atsiekimai ir perspektyvos Lie- 
tuvoje”, susidaro įspūdis, kad 
Lietuva yra suvereninė respu
blika, susijungusi federaliniais 
ryšiais šu Sovietų Sąjunga. Vi
sai taip, kaip parašyta Sovietų 
Sąjungos ar respublikinėse kon
stitucijose. Tie ryšiai, anot pre
legento, kartais sudaro kokių 
biurokratinių nesklandumų, bet 
tai ir viskas. Taip, pavyzdžiui, 
vienoj vietoj jis rašo: “Iki šiol 
ministrų taryba nesiėmė atsa
komybės įvykdyti šio uždavinio 
iš dalies dėl apsileidimo, iš da
lies taip pat ir dėl to, kad dali
nasi (red. pabr.) valdžia su Mas
kvoje esančiomis ministerijomis 
ir planavimo įstaigomis”. (22

To kaip tik

valdžia

psl.). Taigi, ne klauso įsaky
mų iš Maskvos, bet tik dalinasi, 
kaip žmoniškose federacijose yra 
priimta, valdžia! Nepriklausoma 
Lietuva dr. T. Remeikio paskai
toje taip pat niekad neegzista
vusi __jis tą laikotarpį vadina
priešsovietiniu periodu. Vienoje 
vietoje jis rašo; kad “Laike ka
ro Lietuva turėjo vieną . iš di
džiausių gyventojų nuostolių 
Europe” (7 psl.). Tuo tarpu juk 
dar nereikia archyvuose. ieškoti 
žinių, kad Lietuva aname ka
re nebuvo kariaujanti šalis ir 
todėl kaipo valstybė dėl karo 
veiksmų, kurio ji, kaip neutra
li šalis, nevedė, nenustojo nei 
vieno žmogaus. Dr. T. Remei
kis kažkuriais sumetimais nu
slėpė faktą, kad didžiausius nuo
stolius žmonėmis Lietuvai pada
rė ne karo veiksmai, bet sovietų 
okupacija”.
Dr. T. Remeikis kolonizatorius 

vadina imigrantais

“Varpo” redaktorius A. Ku
čys pastebėjęs, jog T. Remei
kis savo paskaitoje nevartoja ne
priklausomos Lietuvos žodžių ir 
nepriklausomybės laikotarpį tik 
“priešsovietiniu periodu” vadi
na, — pereina prie kitos pasta
bos, jog T. Remeikis nevartojo 
ir kolonializmo termino:

“Vėl toliau paskaitininkas nie
kur nenaudoja kolonizavimo ter
mino: jam tai reiškia imigravi
mu iš kitų respublikų. Gi imi
gruoti, kaip jau visur yra su
prantama, reiškia įvažiuoti iš 
vienos šalies į kitą. Įvažiuoti iš 
vienos to pačios valstybės dalies 
į kitą nėra jokia imigracija. At
rodo, kad dr. T. Remeikis no
rėjo sudaryti “mokslinį” įspūdį, 
kad rusai ar kiti Sovietijos gy
ventojai' Lietuvon patenka tik 
kaip imigrantai, bet ne kaip ko
lonistai. Į šį užmetimą, reikia 
manyti, Slavų studijoms skatin
ti draugijos (ši paskaita buvo 
anksčiau ten skaityta) ir Litu- 
nistikos instituto prelegentas at
rėžtų, kad jis, kaip mokslinin
kas, naudojosi objektyviais da
viniais, gi apie Lietuvoje vyk
domą kolonizavimą jis objekty
vių’davinių t neturįs. Jam, kaip 
atrodo, objektyvūs yra tik so- 
vietų paskelbti šaltiniai”.

(Bus daugiau)

ŠLUOTA TIESĄ PASAKĖ
— Mano vyras rūko tik po ge

rų pietų.
. ,^-Tai puiku! Juk viena ciga
retė per metus tikriausiai jokios 
žalos nepadarys. šluota

• Vyža batus pergyvena.

“NAUJIENOJ' KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BiCTLJbIS

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
s

Už kiek laiko gaunu laišką iš dr. Ziman- 
to, kuris aiškina Čikagos Lietuvių Tauti
nių Kapinių įsikūrimo procedūrą. Nors 
pradžia sunkoka, bet pakeliama. Adv. Uvi- 
kas pasisako, kad ištyręs kapinių bizni 
Detroite ir apylinkėj, kad Detroito kapi
nės yra valdomos bažnyčių arba didelių 
korporacijų. Biznis kapinių, naujai atsida
riusių, rodantis, kad iki penkių metų nėra 
pelningas, paskui viskas eina gerai. Bet 
kapinių korporacijos yra sudariusios sun
kius įstatymus įsikurti naujoms korporaci
joms ir kapinėms. Nupirkus žemę kapi
nėms, padaryti jas gražias, reikalinga ka
pinėse išvesti kelius ir iškasti žemiau supi
lant žemę toliau, kad kapinės atrodytų 
kalneliais. Reikia sudėti po keliais vamz
džius nusausinimui (Įrengti kanalizaciją).

Reikia aptverti mūro ar geležies tvora 
ir sunkiausias dalykas, reikia padėti 
$40.000 užstatą, kad kapinės bus užlaiko
mos švariai ir sanitariškai. Smailis irgi pa
tyręs, kad lenkai irgi nepajėgia padaryti 
tautinių kapinių, negalėdami užstatyti rei
kalaujamo užstato, todėl padarė katalikiš
kas, o vyskupas pasiėmė atsakomybę, ži
noma kartu ir kapines.

Nors Smailis galvojo, kad jis pajėgtų 
tokį užstatą parūpinti, bet jam atsirado 
kitų rūpesčių. Vaistinė, kurią jis buvo par
davęs lietuviui Gedvilui, subankrutavo, o

pirkėjas pabėgo. Smailis iš naujo turėjo at
kurti vaistinės biznį. Patyręs ir rūpestin
gas vaistininkas Smailis greitai biznį atsta
tė, bet nuo idėjinio darbo nesitraukė. Pra
bėgus gal metams, vieną šeštadienį skam
bina: “Atvažiuokite su žmona pietums, 
turime svečių iš Čikagos,” bet kas tie sve
čiai — nesako. Nuvažiuojame ir randame 
atvažiavusius vyskupą Geniotį ir kun. Liū
tą — Lutkauską. Vyskupą Geniotį teko pir
mą kartą susitikti, o kun. Liūtą pažinojau 
nuo 1916 m., kai Pittsburge susitikome 
SLA Seime. Liūtas — Volparaiso produk
tas. regis, knygvedybą studijavo, baigė 
Volparaiso kursą, buvo įsijungęs į “Vie
nybės” štabą, vėliau į real estate biznį, 
vėliau ir į graboriaus profesiją. Atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, buvo jis nuvy
kęs į Lietuvą. Grįžęs į Ameriką. New Yor
ke paliko šeimą, atvyko į Čikagą ir išėjęs 
“siminarijos” mokslą tapo kunigu Tauti
nės Bažnyčios, arba, kaip jie vadina, Se
nojo Rymo kunigu...

Jie sako, kad tvarkosi, kaip kunigai 
tvarkėsi pradžioje krikščionijos per pir
mus 300 metų. Tuosyk kunigai galėjo būti 
ir vedę, taigi Liutui nekliudė šeima tapti 
kunigu. Bepietaujant man pradėjo aiškėti, 
kad J. Smailis su jais yra turėjęs susiraši
nėjimą ar pasikalbėjimą apie Įsteigimą 
Detroite Tautinės Bažnyčios. Tuom reika
lu su Smailiu jau buvome kalbėję, bet tai 
jo idėjai aš nepritariau. Reiškia, kunigai 
atvyko Smailio kviesti ar patys savo inicia
tyva apžiūrėti naujai parapijai vietos. J. 
Smailis vis bandė užvesti kalbą apie nau

jos parapijos tvėrimą, bet kunigai laikos 
atsargiai, kad neatrodytų, kad jie siūlos, 
bet kad atrodytų, kad detroitiečiai kviečia 
ir organizuoja naują tautinę parapiją.

Aš iš savo pusės pasakiau, kad parapi
jų jau turime tris, kurių užtenka katalikus 
aprūpinti, o kunigai jau ir’dabar dėl para
pijų biznio pešas ir skundus vyskupui ra
šo. Pagaliau mes tokie, kaip J. Smailis, aš 
ir kiti esame pasirinkę garbinti amžinąjį 
Dievą. Mums bažnyčia - visa pasaulis. Smai
lis sako, kad jam bažnyčia tik tiek reikalin
ga. kaip ir Motuzai, bet jis žino,- kad ka
talikų didžiumą nuo katalikų bažnyčios 
nėra galimybės atitraukti, ir jis tokio tiks
lo neturįs, jis norėtų tik lietuvius katalikus 
atitraukti nuo Romos, kad jie būtų ir va
dintųsi ne Romos katalikai, bet lietuviai 
katalikai, o Tautinė Bažnyčia kaip tik ir 
padarytų lietuvius lietuviškus katalikus. 
Kunigams Smailio aiškinimas patiko. Jie 
dar pridėjo, kad rymiečiams kunigams 
aukščiausias tikslas yra Rymas. Lietuva 
ir lietuvybė jiem yra antraeilis reikalas. 
Katalikai, priklausydami Romos bažny
čiai, negali būti šimto nuošimčių lietuviai 
patriotai.

Tolimesniame pasikalbėjime aš pasisa
kiau, kad nesu buvęs tautinėj bažnyčioj, 
todėl užklausiau dvasiškių, ar jie vartoja 
tuos pačius ritualus, giesmes ir maldas, 
kaip ir rymiečiai kunigai savose bažnyčio
se. Arkv. Geniotis atsakė: “Mes tą pati 
Dievą garbinam, tas pačias ir maldų apei
gas vartojam’’ Aš padariau pastabą — reiš
kia, Tautinė Bažnyčia, kaip ir Rymo Ka

talikų Bažnyčia, dangų žada tik dvasios 
ubagams. Dvasiškiai net ant kojų atsisto
jo: — Iš kur Tamsta tą sužinojai?

Aš sakau, kad mano motina mokino aš- 
tuonius palaiminimus. Viename sakoma: 
“Palaiminti ubagai dvasioje, nes jūsų kara
lystė dangus”. Abu “dvasiškiai šoko aiškin
ti ir apkaltino rymiečius kunigus, kad jie 
tuos palaiminimus išsivertė neteisingai, o 
man paklausus, kaip jie turėjo būti išvers
ti, neįstengė išaiškinti. Kun. Liūtas ėmė 
teigti, kad jie peržiūri ir taiso maldas, ka
tekizmas ir gilina bei tobulina sava parapi
jom] supratimą pačių kalbamų maldų ir 
poterių. Jis pripažino, kad katalikai iš
moksta poterius, juos kalba, nežinodami 
bei nesuprasdami; ką jie kalba. Jis sako:

“Neseniai atėjo pas mane viena mano 
biedna parapijonka ir atnešė paskutinį 
dolerį ant mišių* nusiskųsdama, kad dau
giau neturi ir kad jai Dievas nepadeda, 
nors ji meldžias ir kalba “Tėve mūsų” rytą 
ir vakarą ir kada tik gali kalbėti.

Kun. Liūtas sako:
— Aš jos klausiu — kada tu kalbi Tėve 

mūsų, ar tu žinai, su kuo tu kalbi, ar tu ži
nai, kad tu kalbi su Dievu Tėvu?

— Tai to, kunigėli, nežinojau, tai gal 
man Dievas ir nepadeda.

Bepietaujant truputį “sušilus”, turint 
ilgą pažintį su kun. Liutu, pradėjom kar
toti nuotykius visuomeninėj veikloje įvy
kusius. Priminiau, kad 1922 m. Detroite 
kun. Liūtas su magišku cigaru išgelbėjo S. 
L. A. Seimą nuo progresistų, tai gal kun. 
Liūtas galėtą tą savo magiką pavartoti ir
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suorganizuoti. Detroito . progresistus į pa
rapiją. Tokiu darbu atliktų du šventus 
darbus į atvesdamas progresistus į tikėji
mą ir padarydamas juos gerais lietuviais, 
naudingais savo tautai.

Cigaro istorija tokia. 1922 m. įvyko 
Detroite pirmą kartą .SLA Seimas Tuler 
viešbutyje. Tuosyk ir Detroitas dar nebu
vo didelis miestas, o Amerikos lietuviam 
mažai žinomas. Mažai žinomas ir susivie
nijimo nariams. Todėl į seimą suvažiavo 
delegatų mažai. Nebuvo nė šimto. Bet jau 
tuo laiku komunistų vadovaujami “pro- 
gresistai” buvo pradėję ryžtis užkariauti 
susivienijimą. Taigi į ..Detroito seimą jų 
atvyko stipri grupė, vienu kitu klausimu 
seime imdami viršų. . Pavyzdžiui, prezi
dentui S. Gegužiui paskyrus mandatų ko
misiją, jie užsispyrė, kad komisiją turi pa
sirinkti seimas, ir laimėjo. Tokia pradžia 
Seimo Pildomajai Tarybai Įvarė baimės, 
kad jie sudarę didžiumą gali padaryti su
sivienijimui daug blėdies. Jie gali nepa
tvirtinti narių išrinktą pildomąją tarybą.

(Bus dauffiau)

Skaitykite ir platinkite
D i ė fi r a š t j

A U J I E N A
Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS pGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 Įflf. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospeci 8-322$ 
a«iid. telefu WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto.

■ Rm. t«L 239-4683

0R. K. G. BAtUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula»xį Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal ynsitarimu 

Jei neauihepuų skambinti 374-3012
feięfu PRospect S-1717

DR. $. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

R»i.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

V. Vokietijoje, Wallerstatten zoologijos sode, buvo suporuoti asilas ir zebra. Vokiečiai ilgai su
ko galvas, kaip pavadinti kumeliuką, kurio ausys ir kojos buvo panašios į žebros, o kitos kūno 

dalys — į asilą. Pagaliau buvo parinktas "zebroid" pavadinimas.

skąilė Siderąvįčius; viskas, 
raurta tvarkoje.

T revizijos komisiją išrinkta:
A. Paznekas, St. Lukoševičius 

Nųtarta su 
vaka- 
pave-

A. Paznekas. 
ir Ad. 
ruošti 
pienę, 
sta klubo valdybai..

Susirinkimas baigtas 
vaišių stalo, 
ruošė klubo narės. P-kas A. 
Didžbalis visiems padėkojo už 
gausų atsilankymą į susirinki
mą ir malonią nuotaiką

J. Kaunas

Ramonis.
derliaus šventės

kurios rengimas

prie
Užkandžius pa-

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
584-1220

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKŠTŲ ir ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

-*cx Valley Medical Center 
160 Summit St. 

ROUTE 64, ELGIN, ILLINOIS

PR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

44M WEST 7l*t STREET 
OfiM*: HEmlock 

Rozidu 388-2233 
OE1EO VALANlKiS;

rlrmadieniaig jj ketVlTtkd. 1—7 Vii., 
miiraa., pewcudiam nuo 1—5, tree. 

u icauo. ūk-ax Biuuuruz.

DETROIT, MICH.
SLA 200 kuopos organizatoriai 

ieško naujų narių •
SLA 57 Seimas, kuris įvyks 

birželio mėn. 26-30 dienomis Di- 
Lido motei, Aliami, jau nebe už 
kalnų. Į seimą važiuoti nepri
rašius bent keletą naujų narių 
lyg ir nesmagu. Atgijus pava
sariui, atšilus orui, 
į priemiesčius pas 
užsukti ir pasiūlyti 
vienijimo apdrauda.

Balandžio 30 d.
saulėtą popietę patraukiau į pa
laukiąs pas pažįstamus. Už pu
sės valandos atsiradau visuome
nininkų česio ir Onos Šadeikų

smagiau ir 
pažįstamus 
gerą. Susi-

sekmadienj

Rez.; Gi 8-0873

DR. W. EISIN - EISIM AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ MG.OS
GiNEKOLO.GlNS CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. ssamomu Ml 3-0001.

gum

DR. NINA KRAUCEL- 
KRlAUCEUUNAiTE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.; HE 4-iSU arbs RE 7-9700 
Rezidencijos: PR- 6-980] '.' ' . 4'

DR. J. MEŠKAUSKAS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta 
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

' PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 51. — FR S-199B 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

v

4

PERKRAUSTYMAI

Leidiniai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ž E R'Ė N A S
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

Apdraustas perknbstymas 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

1

sodyboje. Abu šadeikus radau 
kieme betriūsant, besitvarkant 
iš po žiemos į vietas bedėliojant 
daiktus. Jaukioje aplinkoje ma
lonu pabuvoti ir atsikvėpti tyra
me pavasario ore. Pokalbiuose, 
be abejo, pasiūliau p. šadeikams 
gerą Susivienijimo apdrauda. 
Nors tuoj pat nepaėmė apdrau- 
dos, bet visai neatsisakė. Ta pa
čia proga paprašiau, kad SLA 
200 kuopai užleistų savo sody
boje papiknikauti gegužės 28 d. 
sekmadienį. Mieli šeimininkai 
palankiai priėmė prašymą ir su
tiko užleisti savo gražią sody
bą. šadeikų sodyba randasi ša
lia Middle Belt Rd. tarp 12-13 
mylios 28975 Wellington Dr.

Su p. šadeikais patraukime 
už penketo mylių pas ilgametį 
Susivienijimo narį Stasį Skorup- 
ską, čikagiečio visuomenininko 
inž. Juozo Skorupsko brolį. Po
nia Skorupskienė ir šadeikienė 
tikros seserys. Malonūs šeimi
ninkai savo puikioje rezidenci
joje šiltai priėmė ir nuoširdžiai 
pavąišino.

Per paskutinius du mėnesius 
besisukinėjant po Detroito apy
linkes vis tik pavyko surasti ir 
prirašyti 11 naujų narių, štai 
jie: Antanas Straškys ir jo žmo
na Marta, sūnūs Antanas, Ri
chardas ir Jonas ir dukra Mari
ja;. Juozas: Šimkus", Kazimieras 
Špakauskas, Feliksas Blauzdys, 
Adolfas Armalis, ir Nijolė Gied
ri ūnaitė. Tikimės iki' seimo ir 
daugiau naujų ‘surasti ir prira
šyti. SLA. 200 kuopa per .pasta
ruosius dvejus metus .dvigubai 
padidėjo ir pajaunėjo.

Ą. Miežis

dovanomis, kurių gausiai 'su
do vanojo įvairūs asmenys. Mie 
lai laukiami, ne tik zarasįškiai, 
bet ir visi lietuviai.

Bilietų reikalu 
kreiptis pas Petrą

vakarais 
Blekį tel.

■b*

DR. FRANK PLECKAS
C PTOAAcT RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
Tėl.' 737-51492618 W. 71 st St.

Tikrina akis. Pritaiko akiaius ir 
“contact lenses’

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA.

1490 kiL A. M.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telaf.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 443-5545

n

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

sek- 
vai

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

CHICAGO. iLL. 60629

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

Ofi*a» 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Zarasiskių klubas
š. m. gegužės 20 d. 7 vai. 30 

miii. Vyčių salėje, 2455 W. 47 
gatvė, Zarasiskių klubas ren
gia pavasarinį pasilinksmini
mo vakarą. 'Gros Ranionio or
kestras. Padainuos jauna so
listė Aušra Baronaitė.

Tikimasi gauti ir Puntuko 
tau t. Jsokių šokėjus, .kurie pa
šoks tautinius šokius. Atsilan
kiusieji galės vaišintis, pagal 
lietuvšką skonį pagamintais 
valgiais, laimingieji džiaugsis

Šakių klubas
Šakių klubo susirinkimas 

įvyko š. m. balandžio mėn. 16 
d. Valentinų svetainėje. A. Ba
nionis, buvęs klubo pirminin
kas pradėjęs susirinkimą , pri
statė naują valdybą ir palinkė
jo jai sėkmingos veiklos. Jis 
paskaitė valdybos sąstatą:

Adomas Didžbalis — pirniin. 
J. Jurkšąitis.— vice pirm., Pra 
nas Siderayičius — iždin., J. 
Vasiukevičius — protokolo sek., 
J. Skama — finansų sekretorė.

Po valdybos pristatymo pir
mininkavimą1 perėmė A. Didž
balis. Jis pranešė, kad yra 
mirę du klubo nariai: M. Sta
naitienė ir Antanas Gintneris. 
Susirinkimas mirusius narius 
pagerbė minutės susikaupimu. 
Pirmininkas pristatė du nau
jus į klubą įstojusius narius — 
Rūtą Glinskis ir Joną Kauną.. 
A. Didžbalis padėkojo buvusiai 
valdybai už ^nuoširdžią veiklą 
ir kvietė visus bendradarbiauti.

Numatoma surengti du pik
nikus: pirmas piknikas gegu
žės mėn 28 d. Onos Bruzgulie- 
nės darže, o kitas piknikas bus 
rudenį tame pačiame darže. 
Pirmininkas prašė susirinki
mo talkos. Susirinkimas pra
nešimui pritarė ir daug kas sa
vanoriais pasisiūlė parengi
mams talkininkauti. Pasiūlyta 
išrinkti parengimų komisiją, 
į kurią vienbalsiai išrinko: Kas 
perą Krikščiūną, Kostą Repšį 
ir Janina Skama.

Revizijos komisijos aktą per

Menas ir moteris
Balandžio 22 ir 23 d. Bosto

no Kultūros klube įvyko labai 
gerai nusisekusi dailininko V. 
Vizgirdos kūrinių paroda, ku
rią atidarant pats dail. Vizgirda 
pasakė įdomią kalbą, pastebėda
mas, kad “mėgėjiškos kritikos 
ar vertinimai paprastai tik su
klaidina nenusimanančius. Ir 
teigiamas žodis gali dažnai tik 
sukiršinti ir nieko neįtikinti. Į 
dailės kūrinį geriausia žiūrėti 
kaip į žavią moterį, ieškant tik 
grožio. Jei pradėsime nagrinėti 
jos biografiją, aiškinti praeitį, 
ligas, tikrinti išmieras — tai 
bus tiktai patrauklaus vaizdo 
sugadinimas”, pasakė Vizgirda.

TEISME
— Liudininke, kalbėk tik apie 

tai, ką matei, o ne apie tai, ką 
girdėjai. Ko tyli?

— Ponas teisėjau, apie tai aš 
žinau tik iš kalbu...

ATOSTOGOSr < V ' '

— Kada ir kur, šiemet ketini 
atostogauti?

— Nežinau. Viršininkas dar 
nepasakė kada, o žmona nepasa
kė kur.

• Septyni kaimai, o arkliukas 
vienas.

Susirinkimų ir pr’‘engimų

PRANESiMAlt » » .4 ,

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sendrs praktika, spec. MOTERŲ lipei 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M, D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tols*.* HEmlock 4-2123 
Reild. tal»i.. Gibson 8-6195

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

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

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

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

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

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butky Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. ,155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktine, 16fc

psL Kaina $3.00* ,
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Madas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano BaranauSKO
Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00/ ’ * * r 1

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, S5 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lynka, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, S1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19.
20.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA5

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|om- 
(Arch Support®j ir L t

VaL; g—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psl., $1.00.
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.

21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

j5 psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poeziją 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti Į Naujiem 
raštipę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

N A D J I E M O S,
1739 So. Halsted SU Chicago, 1U. 6060b

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai; PR 3-0433 Ir PR 8-0834

TĖVAS 1R SONUS

f 
I 
t i 
!

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-5

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
Am-CONDTHONED KOPLYČIOS

REpublie 7-8500 REpnbfie 7-8M1

EUDEIKIS
^NIAJJ^ĮA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DiREKTQRiAi:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. D AŠMIO
— IIlinojaus Lietuvių Prekybos Rū

mų sekantis susirinkimas ’ įvyks tre
čiadienį, gegužės 10 d. 8 vai. vakaro 
Dariaus-Girėno posto salėje. 4416' S. 
Western Ąve. Deltą Air Lines pilo
tas Bob Lussow padarys pranešimą 
apie modernią aviaciją. I. L. P. R. 
reiškia savo pasididžiavimą, kad Chi- 
cagos mero įstaiga atrinko William 
j. Kareivą Chicagos ’ Miesto Garbės 
Salės nariu. Vieton atsistatydinusio 
direktoriaus John Petrulio išrinktas 
Vincas Semaška. - ” •

— Lithuanian National Democratic 
klubo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gegužės 10 dieną, 8:00 vai. vak./Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Po 
susirinkimo bus vaišės pagerbti Moti
nas, Motinu dienos proga.

Bernice žem^ulis, rast.

Inžinieriui
KAROLIUI CIMBALIŲI

mirus,
Jo žmonai Vilhelminai Cimbalien.ei reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

Jonas, Algis, Kęstutis ir Dalia 
TATORIAI

Metinė Mirties Sukaktis

VIKTORIJA DEMERECKIS 
Pagal pirmą vyrą Petkūnas 

Pagal tėvus Braunaitė 
Gyv. 7114 So. Millard Ave., Chicago, Ill.

Gi-Mirė 1971 metų gegužės mėn. 10 dieną, sulaukusi senatvės, 
muši Lietuvoje, Kauno aps., Vadžgirio vis., Kniečia kaime.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Anne Plonis, žentas Theodore; 2 anūkai: 

Donna Casper‘su vyru ir Theodore Plonis Jr. su žmona Janet; 4 pro- 
anūkai; brolio vaikai: Jonas Brown $u žmona Mary ir Petronėlė Kraus 
su vyru Viktoru, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
-- Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, anūkai, proanūkai ir giminės.

-_,JL III .. 1 y- I P. 1'JI' ■ ..... .  _ . . ___ I

4(505-07 So. HERMITAGE AVENUE
i; TeL; YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOPLYČIOS
VT Ė 1 \ !•- t . , 1 < i • - > A . •> •

Chicagoa
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
f ATARNAVt 
MAS DIENĄ 
IR N AKT)

TURIME 
KQPLYA’AS 

VISOSE MIESTO
DALYSE "

i

ANTANAS Al. PHILLIPS
3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
f"?

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Pjįione: LAfayetie 3-3572

GEORGĘ F. R.UDMINAS
s^- Ayg. Tel.: Y Aras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 pth STREE'f REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410
I
I

P. J. RIDIKAS
3354 $9. STREET Phone: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKxkUSKAS IR SŪNŪS 
10821 $o. inCHIGAN AVE. Phone Conimęflųre 4-2Z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ulinoii

I
i
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M. ŠILEIKA

GYDYMAS NEMOKAMAI
Kai aš nuėjau Į miesto ne 

turtingųjų žmonių kliniką, ten 
jau sėdėjo daug žmonių: barz
dotų, senų, jaunų ir apšepusių. 
Man tuoj krito į akis ilgi suo
lai iš abiejų dm ų pusių, pa
statyti ir tirštai apsėsti pacientų. 
Pro duris dažnai bėgiojo slau
gės ir kartais praeina vienas 
kitas gydytojas. Jie kalbasi kaž 
ką užrašinėja ant popierių 
pluoštų. Koridoriuje taip pat 
sėdėjo eilės pacientų. Praeina 
daug slaugių ir gydytojų, bet 
nė vienas pacientas nieko ne
sako, tartum nemato. O visi

Sėdėjau ir aš nuo 9 valandos 
ryto iki 11:30, bet niekas ma
nęs dar nepašaukė. Paklausiau

— Būk tikras, kad pašauks.
Jis išsiėmė iš kišenės bonku

tę, atkimšo ir pasiūlė man pa
imli “gurkšnį”. Aš atsisakiau, 
bet jis pats užsivertęs išmaukė 
iki dugno.

Kitoj pusėj manęs sėdėjo 
keistos išvaizdos apžt tęs, pa
raudusiu nosies galu, dikto 
sudėjimo žmogus. Jis man at
rodė įdomus: akys mažytes, 
lyg metus laiko būtų nemiego
jęs. Jis be sustojimo kažką 
murmėjo sau po nosimi, (lydy
tojas skubiais žingsniais eida
mas, Ivg susidomėjęs tuo keisiu 
tipu, paklausė:

Kuo tu guodies? Kas tau

— Ar aš galėčiau šiandien 
pamatyti gydytoją? — Ji atsa-

— Taip. — Užsirašė mano 
vardą ir nuėjo.

šalia manęs sėdįs tipelis pri
kišo savo veidą taip arti prie 
manęs, kad aš net pasitrau
kiau toliau. Maniau, kad jis 
nori mane pabučiuoti, bet jis 
paklausė:

— Ar ir aš galiu savo vardą 
paduoti ? Gal greičiau pašauks. 
Aš čia sėdžiu jau nuo aštuntos 
ryto...

— Ar jūs, atėjęs į ofisą užs- 
siregistravote ? — Aš paklau
siau.

— Taip, ir 35 centus sumo-

i’onas gydytojau, mano, 
galvoj kažkas negerai. Akys 
blogai mato, rankos dreba...

Ar tu geri? — gydytojas 
paklausė.

— Geriu, kaip negersi.
O ką geri ?

— Viską geriu, kas tik yra 
skystas. Tirštį juk negersi, — 
atsakė keistas tipas.

— Gal naminę geri?
— Oi-oi-oi sopa, sopa... Ge

riu naminę, kurią Veronika iš
verda, sako gelbsti nuo reuma
tizmo ir dantų skaudėjimo.

— Palauk čia, aš vėliau su
grįšiu, — nuėjo gydytojas.

Atėjo slaugė su popieriaus 
lakštu šaukti paciento vardo. 
Kitoj pusėj suolo sėdėjęs ap
šepęs žmogelis pradėjo rėkti:

— Skauda, skauda! žmogus

Aktorė Raquel Welsh filme "Bluebeard" vaidina vienuolę. Filmas 
buvo sukamas Vengrijoje. Jos partneris filme yra Richard Burton.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

BAR MAID 
No Experience Necessary. 

Apply in Person. 
1610 W. NORTH AVE. 

Or Phone 
235-6662

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES 
For High Class Restaurant. 

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MAN and WIFE
NEEDED AT ONCE

'l'O TAKE CARE OF OFFICES 
. AND WASHROOMS.

RIBOTAS LAIKAS — TIK DVI SAVAITĖS
Pirmasis necenzūruotas filmas iš Sovietų Sąjungos

Spalvotas Theodore HOLCOMB filmas, pa
rašytas Harrisson E. SALISBURY, 
žintos automobiliams pasistatyti 

prie 2 E. Oak St.
ŠIANDIEN: 2:00, 4:00, 6:00, 8:00 ir

Suma- 
kainos

10:00 v.

A WALTER READE THEATRE 

™ [squire 
58 E. OAK STREET • 337-TT17

FUTBOLO - SOCCER - RUNGTYNĖS
ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 13 D.

Tiesioginiai iš aikščių į didžiulius ekranus per- 
duodama spalvotais vaizdais EUROPOS TARP- \
VALSTYBINIŲ RUNGTYNIŲ pusiau - finali- y
nėms žaidynėms Į
VOKIETIJA-ANGLIJA ir BELGIJA - ITALIJA
Rodys tik kabelinė TV. Namuose nebus matoma.

Pirmosios rungtynės y

VOKIETIJA — ANGLIJA W
GEGUŽĖS 13 D. 12:00 VAL. P. P. M

INTERNATIONAL AMFITEATRE
Rezervuota sekcija: $4.00, $6.00, $8.00. Bilietai parduodami prie įėji
mo ir visose Tickerton įstaigose. Dėl arčiausios skambinti 329-1300.

gali ir supūti, kol tave kas pa
šauks. šlaunį skauda, negaliu 
kojų pavilkti. Mus visus čia

■ klausinėja: “ar turi pinigų?” 
Ar dirbi?” Kur tau sakysi, kad

• ir turėtum pinigų, juk nemoka 
mai gj’do. Apsivilkai kokį ba- 
lakoną, tai ir /patikės, kad 
esi neturtingas. Galima daug 
pinigo sutaupyti... Aš einu į 
šitą skerdyklą jau metai laiko, 
o vis dar tebeieško ligos. Gy
dyt dar nepradėjo. Būdavo eg- tai paklausė pacientas, 
zaminuos, čiupinės, vartys net 
koks tuzinas daktaru iškart...

— Juk ne visi daktarai tave siu savo bobai parodyti, 
egzaminuoja, daugumoje yra 
medicinos studentai, — paste
bėjau aš.

— Tai šitaip! Aš nežinojau.
Daugiau jie manęs nečiupinės! juoke ir

— Kitur nuėjęs turėsi užsi-j Netrukus atėjo jau du daktarai,
mokėti. Čia gydymą gauni ne
mokamai, užsimoki tik įžan
gini mokesti. O e c

— Ai, ai - ai, skauda, paleisk! 
Neplėšk... — šaukia už sienos 
kamaraitėje.

— Gvdo, —• sako keistas ti-
V "

re-

Sė-

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽRMĄIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidente

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLVTAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629. • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MO VING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir Įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiųs*! $1.50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštui tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, HXINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

— Taip, — sakau.
— Nagi, nagi, pakentėk tru

putį! — ramina gydytojas.
— Viau-au-au! sopa, sopa...
— Piauna, ar ką daro? — 

pastebėjo vienas šalia sėdįs.
— Einam iš čia. Matai, 

kia.
— Juk ne tave piauna. 

dėk ir lauk, — atsakiau.
— Piktumu negaliu išlaikyti. 

Nervai dreba, reumatizmas 
širdį graužia, — dejuoja kitas.

— Ką tu sakei? Reumatiz
mas tau širdį graužia? — pra
eidamas gydytojas paklausė.

— Jeigu dar ilgiau reikės 
laukti, tai ir pilvą reumatiz
mas pragrauš...

Gydytojas jį ir mane pašau
kė kartu eiti į vieną kamaraitę. 
Man liepė sėstis, o jį pradėjo 
klausinėti.

— Kaip tavo vardas?
— Jurgis Česnauskas.
— Kas tu esi?
— Žmogus, Jurgis Česnaus

kas! — šis atsakė.
— Aš žinau, kad žmogus, 

bet kokios tautybės?
— Žemaitis.
— Kas tas? — paklausė gy

dytojas.
— Žinai, nuo Užpalių. Kurk

lių parapijos.
— Kas tau skauda?
— Vardan Dievo tėvo, kad 

tave ir perkūnas, tik sakiau, 
kad reumatizmas ant širdies, o 
jis ir vėl klausia.

— Ar esi įsimylėjęs?
— Esu ženotas, tik bobos 

myliu.
— Kas daugiau skauda?
— Viskas ir visur, bet dau

giau ant širdies.
— Ar vemi?
— Vakar išgėriau Varonikos 

virtos, tai pusę nakties vė- 
miau...

— Ar laukan gerai eini?
— Kam man eiti laukan. Sė

džiu šluboj kol boba išveja lau
kan.

nc-
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— Kiek sveri ?
— Aš niekad nesisveriu.
— O kaip tavo dantys, geri?
— O perkūnas juos žino. Aš 

ne arklys, kad į dantis žiūrė
čiau.

— Parodyk man savo dantis.
— Geriau pradėk mane gy

dyti, o ne į dantis žiūrėk.
— Na, išsižiok, išsižiok.
— Sukirmiję...
— Ar kirminų matei? — pik-

— Milijonai bakterijų.
— Tai pagauk porą, parne-

— Galima sakyti, dantų tu 
kaip ir neturi.

— Suk juos paibelis, man 
jie neskauda. Daktaras nusi- 

išėjo iš kamaraitės.
i X V, UA UICJV J d, 4.4 VI UI V4dXV tai ai.

Pacientas sėdėjo akis išvertęs 
ir žiūrėjo kaip išgąsdintas kiš
kis.

— Kas tau skauda, Jurgi — 
paklausė liesas gydytojas.

— Kad tave ir perk... uns 
klausė, šis ir vėl tą pačią gies
melę užgiedojo. Ar aš išpažin
ties atėjau? Jeigu esate gydy
tojai, tai neklausinėkite, bet 
pasakykite kas man skauda...

— Tu sergi ne kūno liga! — 
pasakė gydytojas.

— Tai kuo? Dūšia niekad 
neserga.

— Tu sergi psichine liga, — 
pastebėjo gydytojas.

— Tai kas ta ' pįskinė liga. 
Ar tai dūšia?

— Ar tu turi dūšią?
— Argi aš asilas, kad dūšios 

i neturėčiau.
— Ar tu manai geresnis už 

asila?£ I
— Tfiū! Ar jūs pasiutote?
Pacientas šoko bėgt kiek ko

jos neša, bet kitas gydytojas 
sulaikė.

— Nusivilk marškinius, gerai?
— pasakė gydytojas.

— Ar jau piausite?
— Paieškosime kur tau skau

da.
— Na. dabar niekas neskau

da. Leiskite mane namo.
— Kodėl. Ar reumatizmas 

jau išėjo?
— Yra dar truputį ant širdies 

ir truputi ant vieno danties, bet 
tuoj praeis.

— Ar pirmiau gydeisi?
— Kaimynai prirodė man 

vieną kūmutę. Sako, gerą deg
tinę išverda, dantims labai 
gelbsti. Gėriau daug, bet ne
gelbėjo, tik truputį, kai dau
giau paimi, — praeidavo. Bet 
ir pilve ir ant širdies atsirado 
reumatizmas...

— O kaip tavo galva? — pa
klausė gydytojas.

— Kai išgeriu, tai mano gal
va dirba daug geriau.

— Ar tu ir dabar geri tą na- 
minėlę?

— Kaip negersi, kad ramina.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ’’NAUJIENAS’

Hours 2 P. M. to 10 P. M.

Man must have drivers lincense.
Excellent Company benefits. 
Steady Work. GOOD PAY. 

(Near Northside).

CALL — 549-7053

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

Štai, dar vieną bonkutę turiu 
atsargiai, — pacientas išsiėmęs 
bonkutę parodė daktarui.

— Mes jau žinome tavo ligą. 
Turėsi čia pasilikti kokį mėne
si. Kai neduosime tau gerti, tai 
ii- pasveiksi.

— O gydymas bus dykai ?
— Absoliučiai dykai.
— Na tai koki mėnesi pabū

siu čia.

— Jonas Bagdanavičius, Hot 
Springs, Ark., praeitą savaitga
li buvo atvykęs Chicagon daly
vauti Lietuvių Fondo atstovų 
sifvažiaviine ir kitais reikalais.

— Violeta Lapaitis, Tinley 
Park, III. ruošiasi ilgesnėms 
atostogoms Į Oregon ir kitas 
vakarų Amerikos valstijas.

— Suzand Tamošiūnaitė iš
rinkta Argentinos lietuvių 
jaunimo atstove Į Jaunimo 
Kongresą. Ji yra baigusi gim
naziją, studijuoja IBM maši
nų technologiją ir aptarnavi
mą, priklauso Buenos Aires 
lietuvių organizacijoms, daly
vavo Urugvajaus ir Brazilijos 
lietuvių kongresuose.

— Irenos Domeikaitės, L. Sa
dauskaitės, J. Koutriko ir S. Su- 
vados premijuoti darbai yra iš
statyti Kelly aukšt mokyklos 
mokinių meno ir rankdarbiu 
parodoje, Brighton Parko bib
liotekos patalpose, 4308 Archer 
Avė. Mokyklos meno departa
mento vedėjas ir parodos ko
ordinatorius yra L. Mickas.

— Charles Ropolys, ilgame
tis Naujienų skaitytojas, persi
kėlė gyventi iš Clinton. Ind. Į 
Naperville, Ill.

— Philomena D. Pakel, Chi
cago Savings & Loan b-vės pre
zidentė ir Cook apskrities tau
pymo bendrovių sąjungos di
rektorė buvo pakviesta daly
vauti kultūrinės ir mokymo te- 
/evizijos stoties Chanel 11 pro
gramoje tikslu sukelti lėšas 
tolimesniam veikimui ir tobu
lėjimui. Sutelkta virš pusės mi 
lijono dolerių. Neseniai ji da
lyvavo Illinois taupymo bend
rovių vadovų konferencijoje 
valstijos sostinėje Springfieldo 
mieste.

— Balys ir Ona Sebastijonai 
aktyviai dalyvauja Anglijos 
lietuvių ir Tauragės klubuose, 
taip pat kitose organizacijose 
ir bendruose darbuose. Jie ne
pamiršta ir savo giminių Lietu-

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

ue anc Casualty Compjnv

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublic 7-1941

A & L. INSURANCE & REALT*

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AYE.

LA 34775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

VO j e 
gi as 
drai

pasiunčiant jiems bran- 
dovanas ir aukojant 
šalpai.

Šiandien, gegužės 10 
v. v. AL Dariaus — Girėno 
to salėje Įvyksta Lietuvių
kvbos Rūmu nariu susirinki
mas.

ben-

d. 8 
pos-

♦ Jonas Mekas iš New Yorko, 
kuris yra tarptautinio garso fil
mų gamintojas, ši šeštadieni, 
gegužės 13 d. 7:30 vai. “Menėje”. 
2515 S. 69 St., rodys savo naują 
garsinį filmą — “Reminiscen
ces of a Journey to Lithuania”. 
Be to bus ir Meko naujos poezi
jos knygos pristatymas, daly
vaujant pačiam autoriui, akt. 
D. Juknevičiūtei ir St. Pilkai.

(Sk).

♦ Ekskursija Į Lietuvą. Lie
pos 5 d. iš New Yorko dviem 
savaitėm išskrenda Į Paryžių, 
Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą. 
Pabuvę Lietuvoje, ekskursan
tai liepos mėn. 19 d. 
New Yorka. Kelionės, 
ir maistas tekainuoja 
Platesnių informacijų
Wide World Travel, 9723 So. 
Western Ave., Chicago, Illinois 
60643, arba telefonuokite (312) 
BE 3-1103. (Pr).

grjzta į 
hoteliai 
$885.00.
gausite

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS; naujas 2 butų mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air eond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS. Čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50* sklypas. Garažas. Galimos pa
jamos apie $6,500 metams. Kaina 
$45,000.

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS _ arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAMU beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. 'Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. S30.000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

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

MŪRINI^ BUNGALOW. 3 miega- 
(mi, 12 metų, 30’ sklypas, 55-ta ir 
i Massassoit. $28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui orie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

APYNAUJTS 2-jų butų gražus mūr. 
no 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

8 KAME. MŪR.. moderni virtuvė Ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marauette Parke. $21.500

APYNAUJTS 1% aukšto mūr., alum 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par 
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr.. alum, lan
dai. karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kano
ninis sklvpas. 2-ju butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
?009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0121

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning j naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiarimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

K. E R I N G f S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
T«i»oml «uto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




