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..uKIA NEW YORKO SPROGDINIMUS i 
NEW YORKAS. — Trys galingos bombos New Yorke su- Į 
o tris pastatus. Visi trys sprogimai Įvyko pusvalandžio lai- Į* 
•piu. Be tų pastatų buvo evakuota ir daugiau, paliečiant' 
15,000 asmenų. Bombų panikoje kai kurios Įstaigos paleido 
tūtoj us namo. Miesto meras Lindsay pareiškė, kad tie sprog
iai nepateisinami ir kenkia patiems sprogdintojams, nežiūrint, 
s jų būtų tikslai. Gubernatorius Rockefelleris ragino visas 
aldybes suvaržyti dinamito pardavimo nuostatus. Mary- 

> gubernatorius pareikalavo legislatures padidinti bausmes 
rogdinimus.

bernatorius Rockefelleris 
ė, kad dinamito nusipirkti 
•an lengva. Pirkėjas atvy- 
aprašo leidimo miesto Įstai- 
Jam reikia užpildyti lapą 

riaus su 11 klausimų ir su
it ,50 centų. Reikalaujama, 
linamito pirkėjas būtų ne- 
snis kaip'18 metų. Jis tu- 
irašyti, kad klausimus tei- 
i atsakė, kad niekad ne- 
kalėjime ar bepročių ligo- 
». Klausiama taip pat ar 
io prašytojas nėra Ameri- 
riešas. Sakoma, kad dina- 
leidimą gauti daug leng- 
caip vedybų leidimą.

.kutiniais metais visokių 
tinimų Amerikoje labai 
nėjo. Seattle, "Wash., mie- 
ernai buvo 32 sprogdini- 
5an Francisco mieste buvo 
ena bomba policijos Įstai- 
užmušė vieną valdininką 
side penkis. Čikagoje rug
ienes} • didelė;-bomba buvo 
Civic Centre pastate. Ank- 
ivairūs bombų; ■mėtymai- 
dažnesni pietinėse valsti- 
' būdavo daugiau baltųjų 
iegrus nukreipti veiksmai, 
ta, kad kraštutinė Minu- 
grupė pirmoji Įvedė savo 

is pamokas, kaip pasiga- 
bombas. Dabar jas išmo- 
minti ir Įvairūs kairieji 
lai.

JERUZALĖ. — Egipto avia
cija kelis kart daužė izraelitų 
pozicijas Sinajuje. Vienas Su- 
choj — 7 bombonešis buvo nu
muštas. Sirijos daliniai apšau
dė Izraelio okupuotą Golano auk- 
šauma. žuvo 2 ir 18 žvdu karei
vių buvo sužeisti.

WASHINGTON AS. — Sena
tas gavo raštą iš 457 advokatų,- 
teisininkų, teisės profesorių, ku-

Nuo komunistu puolimo pabėgę Laoso civiliai gyventojai valdžios buvo priglausti skubiai pasta
tytuose barakuose apie 20 myliu nuo sostinės Vientiane.

pa- 
sa- 
bet 
esą 
pa-

IUS ATIDARĖ EXPO
OSAKA. — šiandien Japonijoje atidaroma tarptaul 

rodą — Expo-70. Japonai nusivylę, kad labai blogas oras 
laiku užbaigti kai kurių Įrengimų, šaltis ir lietus sustai 
kuriuos darbus. Atidaryme dalyvauja ne tik imperato 
šeima, bet ir visi Japonijos vyriausybės, švietimo bei pr 
vadai. Sakoma, kad sostinėje pasiliko tik vienas kabinete 
Kiti atvyko i parodos atidarymo ceremonijas. Atvažia1 

I 90 nuošimčių viso parlamento narių ir apie 1000 didžiaus 
monės bendrovių prezidentai.

smego pusnynuose
FRANKFURT. — Savaitei 

belikus iki pavasario pradžios, 
Vokietijos gyventojai tebekovo
ja su metru aukštumo sniego 
pusnynais. Vokietijos vakaruo
se Koelno - Aachen-Dueseldorfo 
srityse susisiekimas daugumoje 
vieškelių suparaližuotas. Nege
resnė padėtis yra Bavarijoje.

Aukštutinėje Bavarijoje snie
go masės siekia 7 metrų arba 
daugiau kaip 23 pėdas. Tokio 

oje
Daugumas

Japonų radikalai jau 
svajoja, kaip būtų geri 
j iems pavyktų vienu 
“likviduoti” visą Japonij 
dančią klasę. Kairieji kc 
tai, kurie seka Kinijos 
prašė leidimo surengti j 
vietoje demonstracijas, 
žinoma, tokio leidimo i 
Priešingai, vyriausybė a 
i parodą apie 6,000 vyrų 
jos. Visi keliai į parodo; 
tą yra stropiai saugomi.

KINIJOS PAVOJUS VARŽO SOVIETU i Pompidou vis pyksta
VADU RANKAS KITUOSE FRONTUOSE I ant Čikagos vadu

' O 4,

PARYŽIUS^ - Prancūzijos snieg0 niekas nepamena 
prezidentas Pompidou pasikal-. Bavar5jos istorijoje.

yra pa- bejjme su/‘France-Soir” laikraš- gyventojų iš namų begali 
_ - I išeiti pro antro aukšto langus.

PARYŽIUS. — Prancūzijos diplomatiniuose sluoksniuose, 
reisimnKų, reises proiesonų, ku- kaip praneša Čikagos Daily News korespondentas Freudenheim, 
rie prašo senatąnepatvirtinti, gajvojamaj Kad didžiausias Sovietų Sąjungos rūpestis 
teisėjo Carswell į Aukščiausia blogėję santykiai su Kinija. Jos grėsmė verčia Kremliaus vadus Ičiu, pareiškė, kad Čikagos mies-’?/J+7'Z? 7,77 7X77'77X7 

varžytis kituose frontuose. Sovietai' ir Viduriniuose Rytuose ki- to pareierūnai oer demonstracijas ‘ n i ri -- • x
. _ vaxaru voKienja taip elgtųsi, jei ne kinai ir jų .pavojus. Jis jtaigcjąs Kremliaus Į ne tik nesistengė jų suvaldyti, i................ -
jau nuo 1965 metų neturėjo Ro-' laikyseną Europoje, kur rusai derisi su vokiečiais ir Vietname, Į bet, galima sakyti, atvedė de-

Teismą.

dezijoje savo konsulo. Dabar ir 
pats konsulatas, kuri prižiūrėjo 
vienas tarnautojas, bus uždary
tas. Rodezijoje savo konsulatus 
dar turi šešios valstybės: P. Af
rika, Portugalija, Austrija, Bel
gija, Graikija ir Šveicarija.

WELLINGTONAS. — Brita
nijos karalienė Elžbieta su duk
terim ir vyru lankosi Naujoje Ze
landijoje. Vakar ji iškilmingai 
atidarė N. Zelandijos parlamen
to sesiją. Nedidelės komunistų 
grupės bandė karalienės vizitą 
sutrukdyti savo demonstracijo
mis.

TEL AVIVAS. — Gazos pa
kraštyje arabų teroristai apšau
dė autobusą, sužeisdami vieną 
arabą. Partizanai draudžia gy
ventojams važiuoti dirbti i Izra
eli, dažnai apšaudydami auto
busus ar darbą duodančias Įs
taigas.

JAKARTA. — Olandijos prin-

-rikos spauda be išimties 
a New Yorko “revoliucio- 

sužalojusius tris 
“New York Times” 

d jie nėra idealistai, 
ti kriminalistai. Jie 
ii Che Guevaros rolės
iojai. Jie niekada reyo- cas Bernhardas lankosi Indone- 
! nepriartins, nesukiršins zijoje. Jis bus 15 dienų prezi- 
rasės prieš kitą, nes jų 
veikimas žmonių perpil- 
Įstaigose tik sukels prieš 
isus nuosaikius žmones.
štiš ragina tuos “pasiutu- Į 
iminalistus” išaiškinti ir 
ti griežčiausiomis, įstaty- 
natytomis bausmėmis.

?os “Daily News” ko
las Alike Royko sako, kad 
evoliucionieriai” vaikais 
i tikriausiai daužė mo- 
angus. Jie buvo ir liko 
i vandalai, bailiai, slapu- 
jgę turtinguose priemies- 
Royko sako, kad tų “re- 

•nierių” tarpe nerasime 
iko vaiko, bet turtingų 
vaikus, kurie apsikrovę 
pažymėjimais, laipsniais, 
lis už savo intelignciją.

o primena SDS veikėjų 
tracijas Čikagoje. Tiere- 
os kėlėjai “primušė” ke- 
mobilius, “atakavo” visą 
?ų, tačiau kai priėjo prie 

policijos eilių, tai visa 
icija” virto plaukuotų Le
nktynėmis.

dento Suharto svečias.

Automobiliu
• f •

DETROITAS. — Naujų auto
mobilių pirkimas dar nepagerė
jo ir Detroito automobilių ga
mintojai toliau praneša apie ga
mybos sumažinimus,
mas kovo mėnesio dešimtį dienų 
“keturi didieji” gamintojai: Ge
neral Motors, Fordas, Chrysler 
ir American Motors pardavė 
164,986 mašinas, kas yra 7.6% 
mažiau, negu pernai per tą patį 
laiką.

Šitoks nuošimtis buvo bend-j 
ras visiems keturiems, tačiau 
vien tik General Motors paėmus, 
pardavimai čia nukrito 13.8%, 
Fordo pardavimai sumažėjo

varžytis kituose frontuose. Sovietai-ir Viduriniuc

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Įkirstos ištisos vietovės. Fehr- 
' man saloje pravažiavimui atko- 

buvo naudojami kariuome- 
sunkieji tankai.

Potvyniai pridarė 
didelių nuostolių

MAIZ. — Nepaprastų potvy-

monstruojančius tiek arti, kad' 
jie galėjo įžeidinėti Pompidou ir' 
jo žmoną tiesiai į jų veidus.

Pompidou pakartojo, kad jis; 
supykęs ant Čikagos pareigūnų , 
daugiau, negu ant demonstraci-Į 
jų rengėjų. Prezidento NixonoĮnįų pietinėje Vokietijoje praei- 
atvykwna į New A orką ir atsi- tomis savaitėmis pridaryti nuo- 
prašymą Pompidou pavadino stoliai skaitomi ne tik milžiniški, 
“Amerikos garbės išlaikymu”.; bet stačiai katastrofiški. Ofi-

New Yorke vis dar kalbama Į daliai “nepaprastais” pavadin-

voti 
nės

o Kambodžoje tęsiasi gyven
tojų demonstracijos prieš Viet 
Congą ir prieš^iaurės Vietna
mą. Nukentėjo ir šiaip vietna
miečiai ir net katalikų bažnyčios, 
išlaikomos vietnamiečių. Kam-:
bedi jos premjeras paskelbė, kad Į apie Pompidou vizitą ir jo pasek-' ti potvyniai apsėmė visų trijų 
komunistų kareiviai turi 
kraustyti iš Kambodijos iki sek- į visur būna glaudžiai surišta. Sa 
madienio. Princas Sihanoukas 
atvyko i Maskvą, kur jis pareiš
kė prašysiąs sovietų vadų spau
sti šiaurės Vietnamą, kad jis ne
laikytų savo kareivių Kambodi-

išsi-jmes. Užsienio ir namų politika didžiųjų upių — Reino, Maino 
ir Dunojaus baseinus.

Potvyniai Bavarijoj, Hessene, 
Rheinland-Pfalz ir Nordrhein-I 
Westfalen kraštuose skiriasi

sprogdinimą

3 KONGAS. — Kinija 
[laikiusi du britų laivus, 
įbu paleido, pasilaikyda- 
neno laivo šturmaną, ku- 
ižengęs kinų nuostatams.

kur sovietai nenori karo išplėsti.

Vakarų diplomatai tvirtina, 
kad sovietai prie Kinijos sienos 
turi jau apie milijoną kareivių. 
Kinija irgi sumažino savo karo 
jėgas prie Formozos ir padidino 
jas Singkiange. Sakoma, kad jei 
abi valstybės neturėtų atomi
nių ginklų, tai karas jau būtų 
seniai prasidėjęs. Sovietams da
bar esą per vėlu tikėtis greitu 
puolimu nugalėti Kiniją, nors 
sovietų jėgos ir apginklavimas 
yra pranašesni už kinų.

Šį pavasarį Kinija jau turė
sianti savo raketas nukreiptas Į 
visus svarbesnius sovietų mies-: 
tus Azijoje. Sovietai jau kuris l 
laikas savo raketas laiko nutai
kę Į svarbiuosius Kinijos taiki- 3°Je- 
nius, ypač Į kinų atomo Įmones. | 

Svarbiausia Kinijos jėga glū-. 
di jos žmonių skaičiuje. Kas tre- j 
ji metai Kinijos gyventojų skai- Į 
čius paauga viena Prancūzija ar 
Britanija. Metinis kinų prieaug
lis yra 18 milijonų žmonių. Pe
kino vadai tikisi savo liaudimi 
atsverti sovietų ginklų pranašu
mą.

Paryžiuje galvojama, kad ki- 
nų-sovietų derybos neduoda jo
kios pažangos ir yra tik prie
danga savo gyventojams ir pa
saulio. opinijai nuraminti. Abi 
pusės rengiasi karui ir labai ma- 

. | žai tarp saves kalbasi. Pana- Per pir- ■ * • x. . TZ. ..sios vertes esančios ir Kinijos 
derybos su Amerika Varšuvoje 

I bei Amerikos derybos su sovie-! 
i tais, nors amerikiečiai nuošir
džiau žiūri Į tas derybas ir rim
čiau laukia iš jų gerų rezultatų.

o San Francisco mieste su
streikavo miesto darbininkai ir 
tarnautojai, reikalaudami dides
nių algų. Streiką organizuoja 10 
unijų. Tik policija dar nestrei
kuoja.

Vakar buvo ir šiandien turi 
Įvykti tolimesni vokiečių-sovie- 
tų pasitarimai.
siuntinys Bahr pareiškė, kad pa
daryta pažanga. Jis tariasi su

koma, kad meras Lindsay, neat 
vykdamas Į Pompidou pagerbi 
mo pietus, laimėjo namų politi
kos srityje. Tuo tarpu, Nixo- ’ nuo anksčiau buvusių tuomi, kad 
nas irgi laikomas laimėtoju už šįmetinis katastrofinis potvy- 
grynai priešingą veiksmą — už 
atvykimą į pietus.

NEW YORK AS. — Policija; 
pranešė, kad dar du asmenys' 
mirė nuo per didelės heroino! 
dozės. Nuo sausio 1 d. nuo nar- 

Vokietijos pa-įkotikų mirė jau 190 žmonių.
Pusė jų buvo negrai, apie 25% 
heroino nužudytų buvo portori- 

sovietų ministeriu Gromyko dėl kiečiai ir likę 25% — balti, 
nepuolimo sutarties.

Ketvirtadieni įvyks pirmas j Aorke žuvo 900 žmonių, 
vokiečių kanclerio Brandt ir ry- i 
tinės zonos premjero Stoph su
sitikimas Erfurte. Sekantis jų I 
pasimatymas jau įvyks Vakarų 
Vokietijoje, vieta ir data neskel
biama.

Izraelio ambasadorius NVa- 
shingtone sugrįžo į Jeruzalę pa
sitarti su vyriausybe.

Filipinuose įvyko demons- j 
tracija prie Formozos ambasa-] 
dos. .

nis pridarė nepalyginamai dau- 
i giau nuostolių. Vien Bavarija 
' savo potvynio nuostolius verti-!
na daugiau kaip 40 milijonų mar
kių, tai yra apie 10.5 milijonus 

Į dolerių.
Iš paskirų miestų, Hanau 300 

Į namų buvo Maino upės užlieti; 
i Bonnoje 225 namuose rūsiai bu- 
: vo per 2 metrus vandens apsem- 
• ti ir 74 namuose pirmuosius auk- 
j štus vanduo pripylė po pusantro 
Į metro. Koelno mieste potvyniui 

~ t- i atslūgus ištisi “kalnai” buvo su-Pernai nuo narkotiku New, .7 . ..x . I versti permirkusiu matracu, van- is iu *■- dens suardytų baldų, sunaikintų 
knygų ir kt.; šildymo ir apšvie
timo Įrengimai rūsiuose suga
dinti. Laukams, daržams ir pa
sėliams pridaryti nuostoliai nė 
nepradėti apskaičiuoti.

NEW YOEKAS. — Ne 
ko Įstaigas susprogdinę 1 
tai apie savo sumanymą ii 
to buvo pranešę spaudos 

• turai UPI, kuri tą laišj 
I skelbė. Teroristai, pavad 
ve “Revoliuciniu Daliniu 
tina LBM, Mobile ir GT. 
droves gaminimu Ameril 
riausybei gynybos reikm 
iš to darymu pelno. Tos l 
vės pelnančios iš mirtie: 

į name, iš juodųjų priespa 
kitų blogybių.

Tos bendrovės siekianč 
vergti amerikiečius, išn 
versti juos sunkiai dirbti, 
orą, naikinti aplinką.

Laiške pasisakoma pries 
rikos gyvenimo būdą, kur: 
“mirties būdas”. Meilės i 
vės gyvenimas esąs tik v 
pulti ir sunaikinti mirties 
naudojimo jėgas ir sukur 
singą visuomenę — revol

Kambodijos prin

visada sukrečia Brazilijos vy
riausybę. Joje esama “vana
gų”, kurie reikalauja visomis 
jėgomis pulti teroristus, žmo
nių grobėjus, juos išaiškinti ir 
sušaudyti. Tie “vanagai” linkę

Paleido penkis 
politinius kalinius
RIO DE JANEIRO. — Brazi-

3.8%, o Chryslerio automobilių 1 lijos vyriausybė sutiko paleisti 
parduota 9% daugiau negu per- penkis politinius kalinius, kaip 
nai. Ypač gerai perkami Ply- reikalavo slapta Sao 'Paulo re- 
mouth automobiliai. Mažiausia; voliucinė grupė, pagrobusi Ja- 
iš tų keturių bendrovė — Ame- ■ ponijos konsulą Nobuo Okuchi.
rican Motors šiais metais ge-į Teroristai, pagrobdami japonų paaukoti pagrobto asmens gy- 
riausiai laikosi ir jau pardavė diplomatą, naudojo panašią tak- vybę, tuo tarpu, kiti valdžios na- 
7% daugiau mašinų, negu per- .tiką, kaip Rio de Janeiro grupė, riai su tuo nesutinka, ypač jei 
nai per tą patį laiką. Į pagrobusį praėjusiais metais pagrobtas yra užsienio diploma-

Automobilių gamintojai stebi , JAV ambasadorių Burke Elbric- tas.
padėtį ir reiškia viltį, kad pava- j ką.
sarį automobilių pirkimas ir ga
myba padidės.

224 .jaunuoliai

— Kaune sausio mėn. 27 d. 
paminėta aukštojo mokslo Kau
ne 50-ties metų sukaktis. Prie 
Kauno miesto antrosios vid. mo
kyklos kur prieš 50 metų buvo 
atidaryti kursai, prikaltas užra
šas: “šiuose rūmuose 1920.1.27, 
buvo atidaryta pirmoji Kaune 
aukštoji mokykla — Aukštieji 
kursai". Buvo surengta paroda 
ir iškilmės. Jose kalbėjo ir vie
nas pirmųjų Kursų kūrėjų, prof, 
akademikas T. Ivanauskas. (E)

PARYŽIUS. — Kamb 
valstybės galva princas 
nouk Prancūzijos televizijc 
pėjo komunistus, kad jis 
trauks iš pareigų, jei jie ne 
Kambodijos neutralumo. I 
damas apie kambodiečių d< 
stracijas prieš šiaurės V 
mą ir Viet Congą. jis nurod< 
demonstracijas sukurstė 
nieji karininkai, kurie tu: 
sius su Amerikos Įstaigom 

Sihanoukas pareiškė, kad 
bodijoje gali Įvykti perver 
kad jis galįs būti nuversta 
jis pats nepasitrauks, 
aukštų karininkų svajoja 
Amerikos paramos pinigus 
rie jiems leistų plačiau g: 
ti. Tos dešiniųjų-jėgos Ka 
dijoje esančios stiprios, je 
paimtų valdžią, tai Kamb 
geriausių atveju taptų antri 
landija. o blogiausiu atveju 
ru Pietų Vietnamu ar Laosi 
nenorįs lieti savo tautiečių 1 
jo. todėl komunistai turėti 
sitraukti iš Kambodijos ii 
pažeidinėti jos neutralumo

Pagrobėjai ir šį kartą reikala-
Teroristų veikla tuo kenks- vo, kad politiniai kaliniai būtų 

minga, kad ji savo pagrobimais išsiųsti į Meksiką.

LONDONAS. — Britų-polici
jos žurnalas kritikuoja teisėją, 
kuris nubaudė vieną vyrą už po
licininko užpuolimą ir už spy- 
rimą jam j galvą 10 svarų bau-Amerikos artileristai yra aprūpinti!

moderniomis patrankomis. Vienas vy
ras gauna radijo bangomis praneši- da. pridėdamas 15 svaru bauda

policinio sužalojimai

— Londone leidžiamas 
Tablet" katalikams skiri, 
laikraštis, š. m. vasario i 
laidoje ištisai paskelbė 40 
tuvos kunigų memorandum



Charles Aznavour koncertas Detroite
Prancūzams turiu silpnybę, 

ypač jų minčiai. Niekas kitas 
neturėjo man daugiau įtakos 
kaip Jean Paul Sartre, Simone 
de Beauvoir, Albert Camus. Ir 
štai praeitų šaltų kovo šeštadie
nio vakarų Detroite (kuris yra 
provincija ar net stačiai kaimas 
palyginus su New Yorku) di
džioje Masonic auditorijoje kon
certuoja Charles Aznavour, poe
tas dainininkas. Jis yra žvaigž
dė Paryžiuje. Pačios kojos ma
ne ten nuvedė.

Prisirinko keli tūkstančiai 
klausytojų: prancūzai ir armė
nai (Aznavour sakosi: aš esu 
100/z prancūzas ir 100% ar
mėnas), šiek tiek žydų, univer
siteto studentų. Nustebau: pra
eitais metais čia irgi buvo jo 
koncertas matinee ir tuomet bu
vo ta pati publika. Pasirodo, da
ryk koncertą vakare ir būk sti
lingai apsirengęs iš Paryžiaus, 
tuomet Detroite sutrauksi pu
bliką.

Dainininkų pasaulyje Charles 
Aznavour yra savotiška rete-
nybė. Jis pats parašo žodžius,

nos. Beje, tai prancūzų gatvės: 
dainininkų gili tradicija, kad jie 

I vist turi ryškius individualius 
veidus. Niekas rimtai ir neban- 

) do pakartoti, pavyzdžiui, prieš 
dešimtmetį mirusios Edith Piaf 
dainų, kaip kad Les amants de 
demain (Rytojaus meilužiai), o 
jos tik perrašomos ir perrašo
mos į plokšteles, juostas, kase-i 
tęs. Dėl to toks individualus ir 
nepakartojamas yra Charles Az- Į 
navour, dainuojąs apie prabė- i 
gantj laikų, sukaktuves, kurio
se viskas neįvyksta taip kaip, 
laukta, vargšų, bulių arenoje,; 
komedijantus, keliaujančius iš 
miesto į miestą, brangiuosius 
momentus. Aznavour balsas yra 
gilus ir duslus, labai spalvingas I 
ir labai tiksliai vartojamas.

Ir štai šviesos užgesta, prasi- Į 
veria uždanga: kelių asmenų or
kestras, vadovaujamas pianisto j 
Henry Byrs (anot Aznavour, jis 
nukentėjo nuo akompanistų, ne
pažįstančių gaidų; šis pažįsta), 
pradeda groti ir baltutėliausiai 
apsirengęs Aznavour išeina į 
sceną dainuodamas Le Temps Annerika turi daugiau gėry keliįi, negu bet kurt kita valstybė pasau

lyje. Tačiau čia yra ir daugiausia automobiliu. Šitokie vaizdai ma
tomi jau neviename Amerikos mieste.

IAVING5 BONOS

daugumoje pats sukuria muziką, (Laikas). Publika šoka iš vie- 
pats geriausiai savo kūrybą ir J tų ir lekia prie scenos. Ją Az-
išpildo. Pavyzdžiui, Amerikos j navour atšaldo angliška daina I

FRANK D. SAVICKAS,Frank Sinatra dainuoja tą pačią 
dainą kaip ir Anglijos Tom Jo
nes — vienas vienaip, kitas ki
taip, tačiau nei vienas iš jų ne
dainuos Charles Aznavour dai-

Will Give To You. Vėliau vėl 
prancūziškai — Et Pourtant (Ir 
vis dėlto), Emmenez - Moi (Pa
imk Mane). Dainininkas kon
troliuoja publiką: jis nori, kad

ji jo klausytųsi, o ne staugtų. 
Pertrauka. Vėl keliolika dainų. 
Ypač nuostabiai praskamba De- 
sormais (Nuo Dabar) ir La Bo- 
heme. Paskutinis- programos 
punktas Le Bons Moments 
(Brangieji Momentai): vidury
je dainos supažindina klausyto
jus su savo orkestru, pianistu 
— pasako sudiev ir dingsta į už
kulisius. Publika staugia ir plo
ja. Aznavour pasirodo bent 10 
kartų, bet jokio biso. Prancū
ziškas balansas ir pikantišku
mas.

Nutaustantiems lietuviams ar 
tiems, kurie jaučiasi nepatogiai 
savo lietuviška kilme amerikie
čių tarpe, pravartu susipažinti

armėnas. “Sakykim, jog aš 
100% prancūzas ir ICO % armė
nas. Aš esu prancūzas per kal
bą, savo menini išsilavinimą, sa
vo reakcijas. Aš myliu Prancū
ziją, kuri mane Įsūnijo prieš 
man būnant užtenkamai paau
gusiu ją pasirinkti... Aš esu 
armėnas pagal savo šeimą ir 
tradicijas. Mano drąsa iš armė- 

; nu. Mano ryšiai su armėnų tau
tą gilūs ir neišsakomi”.

Po koncerto pagalvojau, jog 
mes neturime tokios žvaigždės 
kaip Aznavour. O jei turėtu
mėm, tai tuomet ar ji taip pat 
pasisakytų kaip Charles Azna
vour? Jis koncertuos—Chicago- 
je ir gal būt tautiečiams sukels

e tun apartmen- 
ctais “butleriais”, I 
ri haciendą su 38 
\tenų turi rūmas Į 
New Yorko Fifth ;

I Į
0T A SUSIVIENIJIMAS

į .< | LIETUVI^ :
I ♦ AMERIKOJE į
I SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo d.u | 

giau kaip SEPTYN1U.S MILIJONUS doleriu savo apdraus c 
tiems nariams. •' X " x

J SLA — didžiausia lietuvių fraternaline organizacija — duoda gy*y 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kun yra pigi, nes SUSI Vi E 
VIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpine* 
pagalbos pagrindu.

| SLA — jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono doierip kapitalą, 
tad. jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gaū. 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas ouo SlOO.ut’ 
iki SIO.OOO.OO

I SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę ♦ Endowment In 
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo sludi 
joms ir gyvenimo pradžiai.

| SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai* pigią TERM, apdraudą. 
už Sl.000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALS APD RAUDA naudinga visokio amžiaus asmt i 
nims. rekomenduojama lietuvišku KLUBU ir draugijų na 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2 tK* 
į metus.

g SLa — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau oaaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysiu

I LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA j
307 WEST 30. STREET, NEW YORK, N. Y. 104)01

kaip Aznavour atsako į klausi
mą ar jis daugiau prancūzas ar

panašias mintis.
-Saulius šimoliūnas

LOS ANGELES, CAL1F.
Les .Angeles Lietuviu Kredito Kooperatyvo 

ų f* metinis susirinkimas \
• -. v.* T ' f 7 / v* ’ * « s .

Illinois seimo atstovas ir kandi
datas į valstijos senatą pataria 
antradienį pirminiuose rinki
muose dalvvauti ir savo baisa 
atiduoti Morganui F. Murphy 
JAV kongreso atstovo parei
goms. Jis rašo:

“Yra daug priežasčių, dėl ku
rių turėtume Morgan F. Murphy 
remti, bet pati svarbiausioji yra 
ta, kad toms pareigoms jis yra 
tinkamesnis, negu jo oponentai. 
Antras dalykas, ir tai labai svar
bu, Morgan F. Murphy gerai pa
žįsta lietuvius, žino jų susirūpi
nimą dėl pavergtos Lietuvos ir 
nėra jokios abejonės; kad su lie
tuviais jis bendradarbiaus, kaip, 
tai darė William Murphy.

Esu Įsitikinęs, kad Morgan F. 
Murphy lietuvių pageidavimus 
perduos Washingtone esantiems 
pareigūnams ir kiekviena proga 
stengsis lietuviams būti nau
dingu”. ",

Frank D. Savickas

KAINA nuo 81.395-“
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliu. 

Pigus leidimas.

PLYMOUTH; VALIANT • BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER.

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

Ilgamečio B.ALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga |

ATSIMINIMAI IŠ RALFO VEIKLOS
i 

104 dideli puslapiai daug nuotrauka
Kieti viršeliai $4.00. minkšti — $3.00,

įdomi knyga kiekvicnain lietuviui, ypač trvuitiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
ras tremties vietas Knygą pasiųsime adresatui, jei pasiu- 

site čekį arba Money Orderį tokiu adresui:

N A U J I E N O S.
1739 So. Halsted Street. Chicago. Illinois 6<MK»

Muziko Strolios atsinriniinai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
1 7(> p’islapiai. yra fotografijų, minkšti viršeliai- Kaina $2.00 
lai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
’Eisinnriant Money Orderi arba čekį tokiu adresu.

N A U .r I E N 0 s,
I"!’ Hir.STE» ST.. CHICAGO. ILL. SIMOS

Los Angeles mieste prieš ke
letą metų Įsisteigė Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas. Jo tikslas — 
sutelkti lietuvių kapitalą i lie
tuvių kredito Įmonę, kuri veik
ti! visų narių labui ir gerovei.

Iki praeitų metų kooperaty
vas augo, indėlininkų skaičius 
didėjo metinė apyvarta buvo pa
siekusi iki $313,612.79. Pelno 
1968 m. turėjo S17,601.59.

1969 metais kooperatyvo lai
mės rodyklė pradėjo kristi že
myn: indėliai per metus suma
žėjo S30,000, išlaidos padidėjo, 
pelnas sumažėjo. Kooperatyvo 
narių tarpe kilo susirūpinimas. 
Į kooperatyvo 1970 m. kovo mėn. 
1 d. šauktą metinį visuotinį na
rių susirinkimą iš 452 indėlinin
kų atėjo — užsiregistravo tik

Į vybės aptarnavimu, netvarka ir 
! nerėmimu lietuviškų organizaci
jų ir kitų lietuvybės išlaikymo 

reikalų, kaip skautų, lietuvių 
radijo valandėlės ir kt.

Apyvartai ir pelnui mažėjant 
kooperatyvo administravimo iš
laidos yra per didelės. Koope- 

• ratyvo reikalų vedėjas už koope- 
I ratyvo 7 valandų savaitėje ope- 
I ravimą paima $300 mėnesiui at- 
I lyginimo, kas • išeina virš 10 dol. 
j darbo valandai. Atskaitomybės 
I išlaidom (Data Processing) iš- 
> leista $550.34. Vadovybės kelio- 
; nės išlaidom .išmokėta $582.04, 
j tik nepaaiškinta, kur jie keliau
ja?

šie suminėti ir kiti savavališ- 
I kai daromi veiksmai labai nei
giamai atsiliepia į kooperatyvo

42, ir šie kėlė įvairius klausimus 
kooperatyvo vadovybei.

Pirmiausia susirinkusieji pa
reiškė nepasitenkinimą, kad pra
eitų metų visuotinio metinio ko
operatyvo susirinkimo protoko
las buvo skaitomas anglų kal
ba, nežiūrint to, kad prieš tai 
visuotiniame narių susirinkime 
buvo nutarta visuotinių susirin
kimų protokolus susirinkimuo
se skaityti lietuviu kalba.

Iš pateiktos 1969 m. metinės i 
kooperatyvo apyskaitos paaiškė
jo. kad Los Angeles Kredito ko-: 

; operatyvo vadovybė savavalis- i 
kai, be visuotinio narių sasirin-; 
kimo protestavo Amerikos val
džios įstaigose prieš Santa Mo
nikos lietuvius, kad jiems ne
būtų leista įsteigti kito Lietuvių 
Kredito kooperatyvo Santa Mo-! 
nkos mieste. Bylą teisme pra
laimėjo. Los Angeles Kredito 
kooperatyvas turėjo bereikalin- j 
gų išlaidų — $1,048.45. Santa į 
Monikos lietuviai gavo leidimą ■ 
steigti Lietuvių Kredito koope- 
tas ir sėkmingai veikia.

Los .Angeles, Kredito koopera-! 
tyvo nariai susirinkime nusi
skundė blogu kooperatyvo vado-Į

veiklą, visuomenėje nustoja pa- 
I sitikėjimo ir verčia mus rim- 
. tai susirūpinti Los Angeles Kre- 
I dito kooperatyvo ateitimi.

Susirinkime kalbėta apie jau
nimo Įtraukimą į kooperatyvo 

j veiklą, bet prie dabartinių są- 
I lygų kooperatyvo vadovybei su 
į nieku nesiskaitant, jaučiantis 
i “nepakeičiamais vadovais”, nė- 
■ ra ko tikėtis, kad jaunimas atei- 
' tų i mūsų kredito kooperatyvą.

Kooperatyvo narys

SLA 75 kp. m et mis susirinkimas

Ix>s Angeles, š. m. kovo mėn. 
8 d. Įvyko visuomenės susirin
kimas. kuriame buvo Pildomo
sios Tarybos Rinkimai ir atsto
vai į Įvyksiant! SLA Centro New 
Yorke Seimą. Į suvažiavimą — 
seimą atstovais išrinkti: Dr. 
Mykolas Devenis, Alena Deve- 
nienė ir Juozas Aftukas.

Buvo kalbėta apie kuopos vei
klą ir jos ateities ptenus. Numa
toma šiais metais rengti pikni
ką. Amerikos Lietuvių Tarybos 
nutarta paaukoti 25 dol. ir už- i 
sakyti Lituanus laikraštį SLA i 
75 kuopai sekretorės Elz. Si- ■ 
mokienės vardu. SLA narys1

DVIMEČIAMS TAUPYMO 
CERTIFIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $5,000

METINIAMS TAUPYMO 
CERTIFIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $1,000

Galioja nuo 1970

0

METAMS

m. vasario 1 d.

UN/ON FEDERAL SAV/NGS
3430 South Halsted- / Chicago, Illinois 60608

OFFICE HOURS: Moru-Tres.. S a.m.-4p.au Wei. dosed, Thars. 9 a.a.-8 p*.. Fri„ 9 a.m.-6 pju, Sat, 9 am.-12 noon 
Walk-Up Window Mon.-Sat, 8:45 a.m.4ajn. Wed, dosed. Sat 12 noon-l pun.
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Ii Marčenkos knyg
Jau begalo turtingą litera

ADVOKAT visokie

\ b

Niekas nežino, kad;
I protestai Chicagoje 
Į Kai yra rengiamos 
| grupių demonstracijos 
i Savickas tariasi su adv. Elrod 
ir policijos vadovybe, kokių

mini visą eilę persekiojimo pa
vyzdžių.

Pav. Stracheny kaime prie 
į Kišiniovo komsomolai, sukurs- 

V ladimii o i įytj komunistinių pareigū-
kuriame. jr patjes mokyklos vedėjo, su-

I mušė būrį vaiku mokinių; Bar- 
formos Sovietų Rusijoje. j naulo Slbire> moky.

Straipsnio tema yra 1453 mo-! tojhi vertė mokinius užpildyti 
tinų iš 36 sovietų Rusijos mies- Į anketas, nurodant ar ir kokios 
tų atsišaukimas į Brežnevą, Ko- tikybinės apeigos yra atlieka- 
syginą ir Podgorny “nusiskun-i mos namie, o vėliau tikinčiųjų 
džiant persekiojimu, kurio auko-i-ėvų vaikai buvo atimti ir per- 
mis yra vaikai, priklausą įvai- duoti valdžios namams’, Kad ap- 
riems tikėjimams, jų tarpe iri saugojus nuo kenksmingos tė- 
baptistų”. Atsišaukime motinos j'V įtakos”.

............. ——— | Motinos prašo savo valdovų
•__• • pripažinti motinoms teisę pa-kaa vra įsitikino, jog tokiomisI . ,, . „cioms auklėtis savo vaikus. To- 

demonstracijonus dažnai pa-| kiy sovietų vaJdžia gau.
kenkiama pačiam reikalui. Jei(nanti “tūkstančius” iš visų so- 
norima kokias negeroves paša-1 vietijos kraštų.
linti, tai tam yra priemonė:j 
rinkimų metu balsuokime už; 
tokius kandidatus, kuriais mesi JOS TELKIA GERIAUSIAS 
pasitikime. Politikas Į

SSSR katalikę SOS
Paryžiaus “Information C.didesnių 

tai adv ^holiques Internationales”
351 atspausdintas 

i Havriluko straipsni:
aprašomos naujos persekiojimų 

stracijos būtų tvarkingos. Ben
drai 
kad 
rūpi 
je”, 
diją 
se savo 
protestuotojai iš anksto prane
ša laikraščiams ir radijo sto
tims, kur ir kada jie demons
truos. Tokiu būdu norima 
kiek galima labiau pasirekla
muoti.

Yra gerai žinomas faktas, 
jog didelė dauguma gyventojų 
demonstracijoms (o ypač to
kioms, kurios išsivysto į riau
šes) nepritaria. Nepritaria 
dėl tos paprastos priežasties,

Jau šeši metai kaip įvairios 
upės pradėjo demonstruoti 

ško ketu-Į'Jlicago^e- Negrui dernonst- 
tema yra,ruoįa’ r«ilcalauda“n *

{teisių, daugiau laisvės ir dau
giau darbų, -O “hipių” deinon- 

“ ‘ • sukelti revo
liuciją. Per visą tą laiką Ri
chard J. Elrod, miesto teisių 

sąžinin-

rą apie gyvenimą Sovietų “ro-l Tai buvo saldi muzika komu- inais ' 
juje” ryškiai papildė vieno pa- Į matuojantiems ir naiviems ang- paties autoriaus Marčenkos pa
prasto sovietų piliečio A. Mar- j lo-saksų ir prancūzų bei ame-pyr^mil aprašymas būnant lage- .. 
cenkos neseniai Vakaruose iš-1 rikiečių intelektualams khfia ta! riuose ir kalėjimuose kaip tik|®traf.1^ t,,yS_ S. T 

tuo metu, kai valdė “humanis
tas” Chruščiovas ir, jį nuvertus, ....
Kosyginui su Brežnevu valdant, vykdymo viršimn as, 

gai ėjo savo pareigas.

Praeitų metų spalio 
kai protestantai, kurie save va
dina “Weathermen”, Chicagos 
vidurmiestyje pradėjo daužyti 
langus, tai skaudžiai nukentė
jo ir Elrod. Nukentėjo jis ei
damas pareigas, kai stebėjo tą 
keliamą “revoliuciją”. Vieno 
tos “revoliucijos” dalyvio jis 
buvo perblokštas ir suspardy
tas. Jo nugara buvo tiek pa
žeista, kad jis liko suparaly- 
žuotas ir laikinai nebegalėjo 
eiti savo pareigų. Jį pavaduo
ti teko advokatui Konstantui 
J. Savickui. Tokiu būdu mūsų 
tautietis dabar tvarko teisių 
vykdymą Chicagos mieste.

Adv. Savickas dešimt metų 
ėjo valstijos prokuroro padė
jėjo pareigas. Paskutinius try
lika metų jis užima miesto 
prokuroro asistento postą. 1935 
-36 metais Kaune jis paruošė 
krepšinio komandą, kuri lai
mėjo pirmą vietą Europos 
krepšinio rungtynėse.

cenkos neseniai Vakaruose iš- rikiečių intelektualams, kurie tą 
leista knygelė “Mano Paliudiji-! Nikitos pasaką priėmė už įrody
mas (My Testimony). Joje dar į 
kartą juodu ant balto atidengia
mas sovietų ir kitokių komunis
tų melas, esą Stalinui galą ga
vus visi koncentracijos lageriai 
sovietuose buvę likviduoti. Tai

mų, kad Rusija demokratėja ir 
įsijungs į. laisvų tautų šeimą, 
Visa, ko betrūksta, tai kad Va
karų valstybės ištiestų galingą 
savo pagalbos ranką Maskvai

Balsuokite už Respublikonus 
kovo 17 dieną

Išrinkite
TEODORĄ A.

daugiau PrieinoniŲ imtis, kad demon-

vyrauja tokia nuomonė, 
daugumai demonstrantų 
“pamatyti save televizijo- 
išgirsti savo vardą per ra- 
bei pamatyti laikraščiuo- 

pavardę. Paprastai

Ii
I 
?I

(ALEŠAUSKA)
Metropolitan Sanitary District 

of Greater Chicago trustisto pareigom.

»
Jis yra baigęs universitetą ir turi didelį biznio ir 

administracijos patyrimą.

CRANE SAVINGS and Loan Association

d.B. PIETKIEWICZ, Pres

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3’1083 
NEMOKAMAI VISTA AHTOMOBIUAMS

X % mokama vienu 
mėty certifi- 

:atams. Mažiau
sia 55,000 
ar daugiau

; Ano t-OAH assh-

s.»

I

i
5

on 
investment 

account ;S$U*t3

MOKAME NUO 1966 METę SPALIO 1 DILNOS
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šeštadieniais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

Marčenko yra sovietinės ko
munistinės sistemos auka ir au- 

1 tentiškas liudininkas. Marčenko 
nėra joks politikas nei intelektu
alas, o yra paprastas eilinis dar
bininkas. Jo knyga parašyta pa- 

‘ prasta rusų kalba ir nesprendžia 
jokių problemų, o tik aprašinė
ja kasdieninius faktus komu
nistų ir nacių išrastoje ir “išto
bulintoje’’ konclagerių arba ka- 
cetų sistemoje. Marčenko ap- 

1 rašinėja apie badą, kankinimus, 
i masines savižudybes ir savo kū- 
į no žalojimus kaliniams kaceti- 

ninkams kankiniams protestuo- 
Į jant prieš žmogaus išniekinimą 
' ir prieš tokį gyvenimą “darbi- 
I ninku ir valstiečių valstybėje”...

Kaip iš mušeikos pasidarė 
i politinis kalinys

Marčenkos knyga aiškioje per- 
į spektyvoje parodo visą sovieti- 
i ne teisdarystę ir patį teisingu- 
i mą. Marčenko kacete atsidūrė 

atsitiktinai. Baigęs mokyklą jis 
darbavosi vienoje hidro-elektros 

; įmonėje. Vieną dieną bendrai 
gyvenamoje jaunų darbininkų 
patalpoje įvyko muštynės.

1 dangi žvalgybai muštynių 
tininko nepavyko susekti, 
jaunieji darbininkai vieni 
neišdavė, jie visi buvo nubausti 
ištrėmimu į Karagandą.

Po kiek laiko Marčenkai pasi
sekė pabėgti, tačiau buvo pagau
tas vos per keletą žingsnių nuo 
Persijos pasienio. Dabar “už so
vietų tėvynės išdavimą” jis bu
vo nuteistas jau 6 metams į ka- 
cetą, ir pats to nejausdamas pa
sidarė politiniu kacetininku.

Sunkus darbas, badavimas ir 
sargybinių žvėriškas sadizmas 
Potmos kacete užima didesniąją 
Marčenkos knygos dalį. Sukre
čiančios scenos apie priespaudą, 
žiaurenybes, kacetininku despe
raciją ir bejėgiškumą primena 
scenas iš Dostojevskio “Atsi
minimų iš mirusiųjų naųio”. 
Marčenko su dviem kaliniais vėl 

j susitarė bėgti, bet jie buvo su
čiupti tebekasant tunelį, kad 
galėtų išlysti iš kaceto aptvaro 
Dabar visi jie buvo nuteisti po 
3 metus kalėjime Vladimiro mie
ste. Kai po 3 metų gyvi sugrįžo 
į Potmos lagerį ir nedalios drau
gai juos atpažino bei sužinojo, 
iš kur yra atvykę, visi kuo ga-
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Ka- 
kal- 
nes 

kitų

lėdami pasistengė juos atgaivin
ti ir padėti atlikti darbo nor
mas, kad nepasiustų Į karcerį... 
Lyginant su Vladimiro kalėji
mu, net Potmos konclageris 
su vergiškai sunkiu darbu ir 
karcerio baudomis jiems dabar 
rodėsi “rezortu”.

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF S1,000. OR MORE, 
6 MONTH MATURITY

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

PER 
ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 
Of $1,000. OR MORE, 

1 YEAR MATURITY

PER 
ANNUM

PER 
ANNUM

SO DAY NOTICE SOLD LADLE 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.00 MINIMUM

PER 
ANNUM

PER 
ANNUM

UP TO

and Loan Association

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

o PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM |j % PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

A John Pake!, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12*F. M. to S P. M. Tues. 0 to 4, Thun, i Fri. S to B, Sat 9 to 13:30

Galų gale 1967 metais paleis
tas, Marčenko savo pergyveni
mo momentus surašė sąsiuvi
nyje ir tas jo rankraštis pradė
jo eiti iš rankų į rankas, kol pa
galiau pateko į laisvus Vaka
rus, kur buvo išverstas į anglų 
kalbą ir praeitų metų gale Lon
done išleistas atskira knyga. 
Knyga yra sukrečiantis vaizdas 
iš sovietinio pragaro ir naujas, 
dar vienas, įrodymas, kad komu
nistų diktatūra negalėjo ir ne
gali apseiti be kalėjimų ir ka- 
cetų.

Kur šiandien tos knygos auto
rius? klausia jos skaitytojas.

Marčenko 1968 metais para
šė laišką, pasmerkiantį Čekos
lovakijos invaziją ir vėl gavo me
tus kalėjimo. Tą bausmę atli
kęs papildomai buvo nubaustas 
trims metams į koncentracijos 
lagerį “už sovietų politinės san
tvarkos niekinimą”. Kur Mar- 
čenko yra šiandien, išskiriant 
sovietų policiją, niekas nežino.

Lenkai išsitarnavę 
“neblogas sąlygas”?

Lenkų informacijos šaltinis 
(LWIL) žinutėje iš rytinio Si
biro antrašte “Prie 65 laipsnių 
speigo” rašo:

Lenkų grupė dirba Magadans- I 
ko oblastėje, viename šalčiausių i 
šiaurės-rytų Sibiro užkampių. 
Tačiau dabar nesiskundžia, nes ] 
yra laisvoje padėtyje ir uždirba į 
palyginti neblogai. Jų tarpe yra 
gręžikai, geologai, kasyklų dar
bininkai ir taip toliau. I

“Cz. Sztandar” (Raudonos 
vėliavos) korespondentas išvar
dijo keletą jų pavardžių: Andr- | 
zej Saladucha iš Gardino apy- j 
linkės, Eleonora Romanska, ir 
Irena Sobotkiewicz, slaugė iš į 
Vilniaus apskričio...

Laikraštis (Cz. Sztandar) pri- | 
pažįsta, kad žiema, kaip pa- | 
prastai Kolymoje, yra labai sun- I 
ki. Speigai siekia 65 laipsnius 1 
Celsijaus. Bet čia nėra staigių I 
temperatūros šokinėjimų, nėra 1 
drėgmės ir persišaldymų, žiauri 
gamta turi ir savo grožį, ypač 
pavasariui atėjus, kai pasirodo 
tūkstančiai gėlių”.

Pastaba: Atkreiptinas dėme
sys, kad tai yra iš komunistinės 
Czerwony Sztandar čikagiškių 
lenkų persispausdinta žinia.

PASS3WK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000

Interest is compounded daily and paid quarterly on ail accounts. Standard Federal 
pays the highest iegal rate of interest on all savings. Deposits received by the 
TOfh of any month earn from the first of that month. Deferred Income Certificates 
are available at rates of 6% and 5%%.
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NIEKO NEMOKA.
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47 E. MILTON AVE.

IN
OR 
Ml 
CL 
RE

7-6465
4- 1540
2-2452
7-6320
2-7476

363-0494
9-4507
5- 1654
5- 6550
6- 2818

DI 2-4240

PO 
HE 
DU 
HU

365-6780
249-6216

HE 5-6368 
475-9746

PR 1-0696 
365-6740

AN 8-1120
EX 2-0306 

3814997

. T Hiiiliimm

j _ naujienos, Chicago”a,"ill. — Saturday, march 14, mo



Praeitu
PRELATE, ŽEGNO

antradienį Naujie-|niės nupirkom ir kokias kapi-
Į nose perskaičiau prelato Tu-?nes įsirėngėm, tai jis Chicagos 
labos raštą apie šv. Kazimiero j lietuvių kataliką neįįarinėtų.

(Lietuvių kapines. Manyje atsi-i Chicaga vra didelis miestas,
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co-»

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 6060$. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
six month. $5.50 per 3 months. In 
other USA localities $16. per year. 
$8.50 per six months. $450 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiam g ________ $4450
vienam mėnesiui _______ $1.50

Kanadoje:
metams __________________$18.00
pusei metų _____________ 510.00
vienam mėnesiui ________ $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams ______ _ _______  $21.00
pusei metų __ __________  $11.00
vienam mėnesiui ______ _ $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams ........ -......... — $18.00
pusei metų  __________$10.00
trims mėnesiams ________ $5.50
vienam mėnesiui _ -_____ $2.00

Kitose JAV vietose:
ne tams ...______________ $16.00
pusei metų ............  S8.50

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadieninuo
9 vai. rjdo iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

rado noras iš visos krūtinės 
taip sušukti:

— Prelate, žegnokis! Tiktai 
nelabasis galėjo pakurstyti
prelatą tokį piktą ir tokį nepa
matuotą raštą apie čikagiečius 
parašyti. Ginkis nuo nelabojo
ir nuo nepagrįsto įtarimo!

Jeigu gerb. prel. Tulaba bū
tų ilgesnį laiką pabuvęs Chi- 
cagoje ir pamatęs, kokias mes 
bažnyčias čia pastatėm, kiek 
įneš pinigų sudėjom, kiek že-

bet lietuvių skaičius šiame 
mieste ne toks jau didelis. Mes, 
lietuviai, vienas kitą pažįsta
me, nuluptus pažįstame. Mes 
kartu augome, kartų poterių 
mokėmės, kartu į bažnyčias 
ėjome ir kartu šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse artimuosius
apraudbjome. Iš Romos atva
žiavęs prelatas gali mūsų ne
pažinti; iš vienos parapijos ki
ton parapijon kilnojamas vi
karas gali mus nepažinti, bet

besiginčijančios šalys griebiasi blefo ir nėra linkusios 
daryti kokių kompromisų.

Jei susitarimas ir po 80 “atvėsimo ’ periodo pasiro-

Atidejo, bet nepašalino
Beveik prieš 45 metus buvo priimtas vadinamasis 

Railway Labor aktas. Būtent įstatymas, kuris suteikė 
Prezidentui galią sulaikyti geležinkeliečių streiką. Ne
visiškai sulaikyti, bet tik 60 dienų. Menamai “atvėsimo” 
ir derybų laikotarpiui.

Prezidentas, tuo įstatymu pasinaudodamas, paskir
davo specialią tarybą, kurios pareiga būdavo sutaikyti 
geležinkeliečius su geležinkelių bendrovių vadovybėmis. 
Jei per tas šešiasdešimt dienų derybas dėl sutarties at-

dytų neįmanomas, tai pagal prezidento Nixono pasiūly 
tą projektą turėtų būti sudaryta taryba iš trijų neutra
lių asmenų, kuri galėtų padaryti galutinį sprendimą. 
Tas sprendimas būtų privalomas tiek geležinkeliečiams, 
tiek geležinkelių bendrovėms. Tai būtų savo rūšies pri
verstinas arbitražas, atseit, ginčo sprendimas trečiųjų 
teismu. Tas “trečiųjų teismas” galėtų būti sudarytas iš 
geležinkeliečių pasirinkto asmens, geležinkelių bendro
vių atstovo ir trečio “visuomenės” neutralaus asmens, 
kuris būtų priimtinas pirmiesiems dviem. Jei taip suda
ryti “trečiųjų teismą” būtų neįmanoma, tai Prezidentas 
galėtų savo nuožiūra tokį teismą sudaryti.

j žįstame. Chicago j e yra daug 
Į kunigų, šv. Kazimiero kapiniu, , * < 
i sa vimnic arus padarvtos ir cil 
i ronios skriaudos jiems yra ge
rai žinomos, užtat jie mus ne- 

i kaltina ir neįtarinėja. Turėjo I *» r> • * • 4ils Homos atvažiuoti lietuvis 
prelatas, kad paskelbtą, jog 
“tikriausiai” nežinomų žmo
nių mūsų vadų tarpe yra dau- 

,guma.
Gerbiamas prelate, aš pri

klausau Romos katalikų para- 
Į pijai ir kiekvienų sekmadienį 
Įeinu j bažnyčią. Mano tėvelis 
yra palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse. Mano motina dar gy
va ir man labai daug yra pasa
kojusi, kaip vyresnioji karta 
dėjo pinigus, pirko žemę, šven
tino kapines ir statę vartus. To
kių kaip aš yra tūkstančiai 
Chicagoje. Mes visi vienas kitą 
pažįstame. Gerai pažįstame. 
Nežinomų mūsų tarpe nėra. 
Aš einu į kiekvieną didesnį su
sirinkimą, matau pažįstamus 
veidus ir žinau, kad jie yra to
ki geri, kaip ir aš.

Mes turime tris vadus, rink
tus iš mūsų eilių. Tai Lotty 
Giedraitienė, Algis Regis ir 
Anna Maggenti. Pastarosios 
pavardė neskamba lietuviškai, 
bet ji yra tikra lietuvaitė — že
maitė, gimusi Lietuvoje ir il
gus metus gyvenusi Ameriko-

Vokietis Edi^rd Umbeclc, gimęs 1869 metais, nežiūrint jo amžiaus- 
dar gan gyvas ir judrus. Jis yra buvęs lakūnas, dažnai mėgsta ir 
dabar skraidyti.. Savo gyvenime jis nesirgęs. Paklaustas, kaip jis 
aiškina savo sveiką ir ilgą gyvenimą, Umbeckas atsako: "Alus, mo

terys ir "šnaps".

naujinimo nebūdavo sėkmingos, tai tekdavo kreiptis į 
Kongresą, kad specialiu patvarkymu grūmojantį streiką 
dar kuriam laikui sulaikytų.

Būdinga yra tai, kad per tuos 45 metus Railway La
bor aktas buvo panaudotas net 187 kartus, o į Kongresą 
teko kreiptis tris kartus, kad būtų priimtas specialus ir 
lyg papildomas įstatymas streikui sulaikyti. Paskutinis 
toks įstatymas buvo priimtas kovo 3d. Ir priimtas jis i 
buvo, taip sakant, “vienuoliktą valandą”, atseit, prieš į 
pat streiko prasidėjimą.

Kongresas prezidento Nixono pasiūlytą projektą 
atidėjo į šalį, o priėmė pakaitalą, kuris, kaip minėjome, 
streiko grėsmės nepašalino, o tik atidėjo ją iki balan
džio 11 dienos.

Dabar kyla klausimas, kas atsitiks balandžio 11 d., 
jeigu iki to laiko nauja sutartis nebus pasirašyta, atseit, 
nebus susitarta ?

Kadangi geležinkelių streikas paliestų gyventojų 
sveikatą ir krašto saugumą, tai beveik nėra jokios abe
jonės, kad būtų dedama visos pastangos streikui išvengti.

Kongresas tuo specialiu patvarkymu ar įstatymu 
streiko nesulaikė, o tik jį kuriam laikui atidėjo. Atidėjo 
37 dienoms. Iki balandžio 11 d. Jei iki to laiko geležinke
lių dirbyklų darbininkų unija nesusitars su geležinkelių 
vadovybėmis dėl unijos sutarties, tai ir vėl susidarys ge
ležinkeliečių streiko pavojus.

Kas tada bus daroma ir kokių priemonių bus imtasi ?
Kad Railway Labor aktas nėra tinkamas, tai jau 

seniai jaučiama. Tačiau nieko nebuvo daroma, kad tas 
aktas būtų pakeistas. Tiesa, keliais atvejais buvo skel
biama, jog Washingtono administracija planuoja- pa
teikti naują įstatymo projektą, kuris pašalintų streikų 
grėsmę transporto pramonėje. Bet apie tai buvo tik kal
bama, tačiau nieko konkretaus nebuvo padaryta. Taip 
atsitiko ir dabar. Prezidentas Nixonas kreipėsi į Kong
resą, kad priimtų tokį įstatymą, kuris užkirstų kelią 
geležinkeliečių streikams. Jis pasiūlė į tą Įstatymą įra
šyti ir priverstino arbitražo skyrių, kuris galėtų būti 
pritaikomas, jeigu visos kitos priemonės pasirodytų ne
sėkmingomis.

Prezidentas savo pranešime Kongresui pažymėjo, 
jog derybos tarp geležinkeliečių ir geležinkelių bendro
vių nėra rimtai vedamos. Siekdamos savo tikslo, dažnai

Kongresas gal ir vėl paskutinę valandą išleistų įstatymą 
kelioms savaitėms streiką atidėti. Bet tuo būdu ginčas 
nebūtų išspręstas ir streiko grėsmė nebūtų pašalinta.

Transporto pramonė (geležinkeliai, sunkvežimiai ir 
lėktuvai) vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį. Jei su
stotų traukinai, tai per trumpą laiką visas kraštas būtų 
suparalyžuotas: po kelių dienų gyventojams (ypač mies
tiečiams) pritrūktų maisto ir kitų reikmenų. Beveik tas 
pats atsitiktų, jei sustreikuotų sunkvežimių šoferiai. O 
tai gali atsitikti, nes netrukus baigiasi ir sunkvežimių
šoferių unijos sutartis. }

Nuolat besikartojančios krizės transporto srityje 
paskatino prezidentą pasiūlyti Įstatymo projektą kovai 

j su tomis krizėmis. Kongresas to projekto nepriėmė (per- 
mažai buvo laiko jį tinkamai apsvarstyti),, o tik specialiu 
patvarkymu streiko paskelbimą atidėjo. Tai buvo lyg as
pirino panaudojimas laikinam skausmo pašalinimui.

Bet kaip aspirinas ligos nepašalina, taip nepašalino 
streiko grėsmės ir Kongreso priimtas ypatingas potvar
kis susilaikyti nuo streiko iki balandžio 11 d. O jei iki to 
laiko nebus susitarta, atseit, “skausmas” nebus pašalin
tas, tai ką tada darys Kongresas? Nejaugi ir vėl prira
šys “aspiriną”?...

j e. Be šių trijų žinios niekas 
nesidaro. Visi yra geri katali
kai. Aš juos asmeniškai gerai 
pažįstu. Pažįstu ne nuo šian
dien ir ne vien iš kazimieriniii 
sklypų savininkų susirinkimų. 
Visi geri katalikai ir teisingi 
žmonės. Mes jais pasitikim, 
mes juos remiam. Mes žinom, 
kad jie nuoširdūs ir labai dori 
žmonės. Nesuprantu, kaip 
prelatas jų arčiau nepažinda
mas, gali juos įtarinėti? Man 
netelpa galvoje mintis, kadi 
prelatas, gyvendamas toli, ga
li jgeriau juos pažinti, negu 

i mes, veik kasdien su jais susi
tikdami.

Ne jie vieni yra geri. Kiek
vienas kazimierinių kapinių 
sklypo savininkas yra geras. 
Kiekvienas priklauso lietuviš
kai parapijai. Aš gyvenu Brid- 
geporte ir priklausau šv. Jur
gio parapijai. Visi jaučiamės 
labai įskaudinti šv. Kazimiero 
kapinių vadovybėje buvusių 
sauvaliautojų.. Mums taip pat 
buvo labai skaudu skaityti pre
lato Tulabos įtarinėjimus. Mes 
esame pasiryžę siekti teisybės. 
Mes norime, kad mums būtų 
atitaisyta padaryta skriauda. 
Jeigu kas atsitiktų bent vie
nam čia minėtam asmeniui, tai 
tuojau išrinktume kitą jo vie
ton.

Prelatas rašo dar apie vieną

netikslų dalyką. Jis sako, kad 
gy vename svetur ir todėl turi
me respektuoti kitas kalbas. 
Aš taip nesijaučiu. Aš. gimiau 
Amerikoje ir Amerika man 
nėra svetimas kraštas. Ameri
koje aš jaučiuosi, kaip namie. 
Esu Amerikos pilietė ir pilie
tybės nesirengiu atsisakyti. 
Amerikos pilietybę skaitau 
brangiu dalyku. Aš esu lietu
vaitė, gimiau Bridgeporte. 
Mano tėvai ir aš per ilgus me
tus respektavom kitas kalbas 
ir kitų užmačias. Man atrodo, 
kad jau atėjo laikas, kad kiti 
respektuotų mūsų kalbą ir 
mūsų teises. Baimei nėra jo
kio pagrindo, prelato gąsdini
mai man atrodo be pamato.

Pirmiausia prelatas turėtų 
atsisakyti įtarinėjimų. Jeigu jis 
turi “tikriausio” pagrindo bet 
kokiam įtarimui, tai tegu tai 
viešai ir pasako. Viešai metė 
įtarimą, tai viešai turi ir paaiš

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

DONELAIČIO LIETUVA 
XX-me AMŽIUJE

V Dalis

Visas tas plotas, paskendęs rytme
čio rūke, tada buvo padengtas Tyvuliuo
jančiais vientisinio ežero vandenimis. Tas 
priešistorinis ledynmečiu ežeras čia turbūt 
tvvuliavo kelis tūkstančius metu, kol 1c- 

*■ <-

Mauro ežeru grupės planas 
(Lietuvių Enciklopedija. XVIII tomas, 11 p.)

Mauro ežero. Unguros upės ir Unguros miesto situacinis planas

dynų siena pamažu pasitraukė toliau į 
šiaurę ir to ežero vandenys rado nuotaką 
per Skališkių miškų duburį. To ežero 
vandenims pamažu nusenkant, ledynų iš- 
griaužtuose duburiuose užsiliko tik šių 
dienų ežerai ir ežerc’iai.

UNGUROS MIESTAS IR UNGUROS UPR

Antrajam pasauliniam karui praside
dant. Unguros miestas turėjo netoli vie
nuolikos tūkstančių gyventojų, čia buvo 
ordino 1335 metais pastatyta pilis, Kęstu

čio sugriauta 1365 metais, bet ardino 1398 
metais ir vėl atstatyta. Išsistačiusi vos 3 
km. atstu nuo Mauro ežerų, Ungura buvo 
žymus turizmo centras, gi mieste veikusi 
mokytojų seminarija gana daug prisidėjo 
ir prie miesto kultūrinio gyvenimo paįvai
rinimo. čia veikusioje luošųjų vaikų prie
glaudoje ir ligoninėje buvo gydoma ir žy
mi kalipėdielė rašytoja Ieva Simonaitytė.

Kalbant apie Unguros miestą yra sako- 
nia» kad tai yra vartai į mozūrų žemę. 
Dar praėjusiame šimtmetyje Unguros

kinti. Nei vienas Chicagos 
klebonas tokių įtarinėjimų ne
turi. Jeigu prelatas daugiau ži
no, negu mūsų kunigai Chica
goje, tai tegu tomis žiniomis 
ir mus apšviečia.

Bet jeigu pas prelatą jokių 
duomenų nėra, tai tada jis tu
rėtų visų šv. Kazimiero Lietu
vių kapinių sklypų savininkus 
atsiprašyti, aš prašau, kad jis 
tai padarytų.

Kadangi prel. Ladas Tulaba 
pasirašo savo straipsnį, tai ir 
aš pasirašau. Helen Domkus

WASHINGTONAS. — Kalbė
damas kongreso komitete buvęs 
JAV ambasadorius Sov. Sąjun
goje George Kennan ragino ne
mažinti Europoje laikomų ame
rikiečių dalinių. “Rusai pasiren
gę sumokėti brangią kainą už 
JAV dalinių atitraukimą. Rei
kėtų žiūrėti, kad jie tą kainą 
ir sumokėtų” — kalbėjo Kennan.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPOMIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

I

i

GERIAUSIA DOVANA — OFICIALI — PILNAI GARANTUOTA
DOVANOS PAŽYMĖJIMAS Į LIETUVA i

(Amerikos Doleriais arba pirmenybės Rubliais). Su Dovanos Pažymė-
- jimais Jūsų giminės gali pirkti bet ką už pusę kainos ar net pigiau.

Reikalaukite musu nemokame katalogo.

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 EAST 23-rd STREET, SECOND. FLOOR

NEW YORK, N. Y. 10010, Tel. 982-1530
T5 . ......I............................ ....... Ill...................mm ■■■■ruin................................................... „ m i »r». ........ i ~r i n n

miestas iš visų pusių buvo apsuptas miškų 
masyvu. Pačiame miesto centre, prie ro
tušės būdavo galima girdėti vilkų staugi
mą apylinkių miškuose. Unguros mieste 
tada buvo dveji vartai: lietuvių vartai va
dinami Litauischer Tor ir Karaliaučiaus 
vartai. Mieso gyventojai, eidami pasi vaik
ščiot, praėję lietuvių vartus, atsidurdavo 
prie pat miesto prisglūdusiame miške, ku
riame per kelią buvo nutiestas ir lietuvių 
tiltas (Litauische Brūcke). Pagal miesto iž
dinės saskaita, 1730 m. darbininkams buvo 
išmokėta du taleriai už miško rovimą prie 
šio lietuvių tilto. Miškai supo miestą ir 
prie Karaliaučiaus vartų.

Unguros miesto apylinkės yra labai 
gražios su banguojančių kalnelių gamto

vaizdžiu ir daugybe, jau anksčiau pami
nėtų ežerėlių ir net gana didelių ežerų, 
kas labai primena Zarasų apskrities gam
tovaizdi. Iš Mauro ežero ištekanti Ungu
ros upė, prieš pasiekdama miestą, yra la
bai išsįvingiavusi, todėl patogesniam, gar
vežių judėjimui buvo prakastas kanalas 
tiesiog iš Mauro ežero ir taip Unguros 
miestas yra atsiradęs lyg saloje. Miestą su 
apylinkėmis jungia eilė tiltų, pastatytų 
per upę ir kanalą.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
“N A C J I E N A S*
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DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal su^iarūną.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽ1S
Telef.; PRospect 8-1717 

^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

I dienos buvo X oki^tijoji
I stovyklose. Apie rytojų 

fa i k įvairiausių speliojimi, 
ryto k* Inimė, kad didesnėmis ar • gaivino, stiprino ir teikė vilčių 

iryta. Į mažesnėmis grupėmis stovyk-l Kur lietuvis — ten ir daina, 
lose buvo susispietusių savo Lietuviai dainuodavo sunkiau- 
tautos žmonių. Visko ten bu- šią priespaudą nešdami, dai- 
vo — politikos, pranašysčių,!nuodavo laimėjimų ir džiaug- 
kalbų, apkalbų, vaizbūnų, Į smo dienomis. Nušluostę aša-
komitetų rinkimų, vertimų ir Į ras dainavo net ir netekę savų 
vėl rinkimų, ir net dėl smulk-| 
menų šiokių tokių kivirčų.

Tačiau tarp pilkos stovykli
nės kasdienybės, klestėjo ir 
šviesus kultūrinis gyvenimas. 
Veikė lietuviški vaikų darže
liai, pradžios mokyklos, gim
nazijos ir įvairių specialybių

DI
rūpės

ui turim

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7_ 9,
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree’ 

ir šeštad. tiktai susitarus.
— rr i ■ mi i ii irim-    ■ . į -r , ---------

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CiARA
2709 W. 51st STREET

TeL: GR 6-24GG
711. pagal susitarimą: Pirm., ketvj 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir: 

šeštad. 10—2 vai.

p. Šileikis, o. p.
ORTHO PEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko Į o rm 
(Arch Supports) ir t t

Vai.; 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629
Telefu P Respect 6-5084

| namų...
Sugriauto) Vakarų Vokieti

joj, kuone kiekvienoj pabė
gėlių stovykloj tuoj susiorga
nizavo chorai, dainos ir tau
tinių šokių meno ansambliai. 
Jau tada visoje V. Vokietijoje 
garsėjo atkurtas didingas Čiur 
lionio ansamblis, kuris muziko 
Mikulskio dar 1940 m. buvo 
įkurtas sostinėje Vilniuje. 1945 
m. Hanau pabėgėlių stovyklo
je buvo įkurtas Dainavos an
samblis. Jis nušvietė niūrų 
tremtinių gyvenimą ir atsklei
dė lietuvių dainų grožį sveti
miesiems.

Brooklyn* i eunuchui taip patiko jo paties išvaizda, kad jis pabandė 
ir savo automobilio užpakalį nupaišyti panašų į save.

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotrHukomis J&mžintl s&vo | 
vestuves ar kitas Šeimos šventes, tai! 
kreipkitės j mūsų virš 30 metų paty-l 
rimą turinčią studiją. Darbą atliekai 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois

927-6288
Call and ask for EDDIE BURBULYS

I G IT ž A II S K U ] U V & Zx kJ IX MjJ
I BEVERLY HILLS GČLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

^Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 J

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Apdraustas perkraustymaa . 
iš įvairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAl 1
Rez. GI 8-0873

DR.W.M. EISIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

liatai yra davę jau šimtais 
įvairių koncertu salėse, operų 
rūmų scenose ir bažnyčiose. 
Čiurlionio ansamblio pryšaky- 
je ir dabar stovi nepailstantis 
jo įkūrėjas muzikas A. Mikuls
kis. Dainavai buvo kitaip lem-

‘■/t

šie metai 
Čiurlioniui 
30 metų, o

DR. A. JEAKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278 FR 6-1998

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732
2512 W. 47 ST.
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad.,
RADIJO-ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

V. Vokietijoj pabėgėlių gy
venimas buvo laikinas. Pa
krikus po visą laisvąjį pasaulį, 
Čiurlionis ir Dainava nepa
kriko. Jie susispietė JAV ir 
Šiaurės Amerikos lietuviai jau 
daug kartų turėjo malonios 
progos gėrėtis jų menu. Abiem 
tiem ansambliam 
yra sukaktuviniai, 
sausio mėn. suėjo
Dainavai vasarą bus 25 metai. 
Apie jų dainuojantį žaismą 
galėtų būti parašytos turinin
gos monografijos, žinant or
ganizavimosi ir darbo sąlygas, 
stebiesi jų jaunatvišku entuzi
azmu. Ypač kada jiems vi
siems kasdienine duona tenka 
pasirūpinti dirbant kitur, šim
tais, o kai kas ir tūkstančiais 
valandtį yra 
kad 
na. 
kais

Ir

skambėtų 
Ta daina, 
skambėjo

pašventęs tam, 
lietuviška dai- 
kuri visais lai- 

Nemuno šalyje,
vienas ir kitas mūsų jubi-

DR !D. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
hieago, UI. 60638 Tel. 525-0952

Ofise tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9301.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 

Ival. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v. ‘

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.CHICAGO, ILL. 60629

WINTER SALE
Take advantage of off-season prices. 
Completly finisch your basement 225 
sq. feet for only $995. Includes cei
ling tiles, tiled floor. No-Mar or wood 
paneling, panelled bar with formica 
top, finished trim and boxed- in posts.

D & L CARPENTRY 
AND REMODELING 

383-1012 .
LADDY V. VINTiKA,

General Remodeling: porches, 
kitchens, room-additions 

also repair work.

ta. Pirmieji Dainavos vado
vai buvo J. Žemaitis, Br. Jonu
šas, St Sodeika, G. Velička. 
Dabar Dainavai vadovauja 
prityrus muzikas Petras Ar- 
monas.

Laikas bėga ir suprantama, 
kad ansamblių dalyviai keičia
si. Jau nedaug jų eilėse yra 
pirmųjų pienierių. Atlikę sa
vo garbingą pareigą lietuviš
kai dainai, o kartu ir tautai, 
besikeičiant gyveninio’ sąly
goms, kai kurie turi pasitrauk
ti.

Turime dar gražaus jauni
mo, kuris kartais nežino kur 
dėti savo jaunatvišką energi
ją. Tuo tarpu ansamblių ir 
chorų vadovybės jų labai pasi
genda. O kain gražu, kada 
mes ir svetimieji juos pamato
me ir išgirstame scenose, dai
nų ir tautinių šokių šventėse. 
Tai mūsų pasididžiavimas.

inokyklos krepšininkus, mo
kiniai pradėjo muštis pačioje 
sporto salėje, bet greit išsilie
jo į gatvę, kur, kaip paprastai, 
prasidėjo bonkų ir akmenų 
svaidymas, langų daužymas ir 

Į užpuldinėj imai. Riaušės truko
apie pusę valandos, kol atsku
bėjo 50 policininkų.

Nubalsavo ginklus leisti 
turėti ir juos pavartoti 
Illinojaus konstitucinės kon

vencijos teisių komisija Sprin- 
gfielde 12 balsų prieš 3 nubal
savo nutarimą, užtikrinti kon
stitucijoje kiekvienam Illino
jaus piliečiui teisę turėti ir 
vartoti šaunamus ginklus.

“Atminkite, kad ši konstitu
cija yra visiems Illinojaus val
stybės piliečiams, ne tik Chi- 
icagai”, šaukė negras demokra
tas William Fennoy iš East St 
Louis prieš Chicagos delegatą 
demokratą Bernardą Weisber- 
gą, norėjusį sutrukdyti nubal- 
savimą.

šių jubiliejų proga mes jiems 
galime palinkėti augti, stiprėti 
ir savo jaunatvišką džiaugsmą 
plačiai skleisti savųjų ir sve
timųjų tarpe...

P. Venclova

3LAMYČIŲ SŪNELIAI
Viena mama: Mano sūnus yra 

šešių pėdų aukščio, o kai nusi- 
kerpa plaukus, belieka 5 pėdų 6 
inčų.

Antra mama: Mano paauglis 
sūnelis turi bėdų su nugara: jam 
labai sunku keltis iš lovos.

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

uAIKROOZSAt IR BRA MG 
?artiavim*8 u Taisymas 

ZMO WEST O9tt» STREET 
TMa REput>!lc 7-1941
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DR. IEQBAS SEI3UTIS
INKSTU, pcslšs ir 

prostatos chirurgija 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

Vai- antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtai nuo 6—8 vak.

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

Į LIETUVA
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie-:
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

REMODELING & REPAIR 
Excel, workmanship. 
Guaranteed results.

Reas, prices. Lic.’d Ins.

U. S. bonų pardavimas
Cook apskrities (Chicagos 

su apylinkėmis) gyventojai per 
praėjusį sausio mėnesį pirko 
už $18,905,285 L’. S. E ir H ceri-; 
jų .taupymo bonų (Savings) 
Bonds) Tai yra 24,7% daugiau i 
kaip buvo pirkta per praėju-j 
sį gruodžio mėnesį, tačiau 11.9: 
% mažiau negu per praėjusių i 
metų sausio mėnesį.

Illinojaus valstybėje par
duota už $2<S.493,666. Tai vra 
23.7% daugiau negu per gi’uo- 
džio mėnesį, bet 13.8% mažiau 
negu 1969 metų sausio mėnesį.

Verčiau Floridoje gyventi

“Kartais aš svajoju, kad ver
čiau būtų gyventi Floridoje”, 
pasakė jaunavedis.

“Kodėl taip svajoji, mylima
sis?” klausia mylimoji.

“Mat, tuomet mums nereik
tų tokios iškaštingos medaus 
mėnesio kelionės...

Call 652-8255

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

'iriai dažau kambarius, valat 
kibimus ir baidus.

L RUDIS Tel. CL 4-105(1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 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

D & J CONSTRUCTION COMPANY 
All kindsof carpenter work. Remodel
ing, room additions, porches, base
ments. Also brick work, tuckpointing, 

roofing, cement work, painting. 
Specialize in chimneys. 
Guaranteed - Insured. 

472-7105.

f-ET-C-H YOUR DOLLARS
--.-‘y .5 •*•

Call: Frank Zapolis 
3208’72 W. 95th St. 

GA 4-8654 —XZu/
Sf» Farm Mutual

Mokyklas pavertė 
muštynių vietomis

Praeitą ketvirtadienio vaka
rą pasibaigus krepšinio rung
tynėms tarp Tilden ir Simeon 
aukšt mokyklų, apie 500 mo
kinių juodukų sukėlė mušty
nes ir riaušes. Prie Tilden mo
kyklos, 4747 Union Avė. bjuvo 
suimti 48 asmenys, iš jų 16 j 
suaugusių ir >2 paaugliai. Su-i 
žeista 15 asmenų, iš jų 12 po-j 
licininkų.

Tilden n galėjus Simeonu

Susirinkimų ii parengimų

P R A N E š-1 M A 1

— A-merikos Lietuviu Piliečiy Pa
šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadieni, kovo 15 dieną 1:00 
vai. po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarsite klubo reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Lietuviu Brighton Parko Moterų 
Klubo Bunco ir kortų žaidimai Įvyks 
sekmadienį, kovo 15 d., 2:30 vai. p. p. 
Hollywood svetainėj, 2417 West 43rd 
St. Bus gražių dovanų, skanių užkan
džių ir gardžių gėrimų. Kviečia

Komisija ir Valdyba

— S. L. A. 260 kuopos narių susi
rinkimas Įvyks sekmadieni, kovo 15 
d. 2:30 vai. po pietų, 2549 W. 71st St. 
šiame susirinkime bus renkami Cent
ro Tarybos nariai ir būsimo seimo 
delegatai. Lauksim. Vaidyba

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

HUMPHRIES PAINTING, GUTTER 
and roofing service. Gutters cleaned, 
repaired, replaced. Painting; tuck
pointing; chimney repairs; cement 
work. Basement water proofing. Spe
cial! Gutters painted inside and out. 

All work guaranteed.
Call 561-1738

APDRAUOŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
64S5 So> Kedzie Ave. PR 8-2233

DR. V. P. TUMASOmS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: H Em lock 4 - 2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

ROOF REPAIRS
Asphalt shingles.

Xpert workmanship.
Reasonable prices.

LIC & INS.
272-6382

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

In
Čikagos Lietuvių Suvalkiečių Draugijos | 

I Turto Globėjui Antanui Gintneriui, Jo myli- | 
I mai žmonai
I A. + A. I
I 3I MAGDALENAI GINTNERIENEI j 
| mirus, reiškiame gilią, užuojautą.
!
I Valdyba Į

ir Suvalkiečių Draugija |

v|j/ 2533 W. 71st Street
r. Telef.: GRoovehill 6-2345-6J* /

1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS i

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
k - _________________

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai: į

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 
B
■

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

į- 
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003
— """“—...........—_ i I

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)I 3

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

....................... . - jij.jiL.i -i.r-  -   - ............................... -I

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

J --------------------------------------------------------- -------—---  j
P. J. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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onipany paid benefits include

ANTRADIENĮ, KOVO 17 DIENĄ UVA

Passbooks

to $20,000.

vie

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

SR

Life Insurance
Paid vacation
Profit Sharing

menine
. balan-
vakaro
Lodge
Cicero

Hospitalization
10 Paid Holidays
Pension Plan

ELK GROVE TOWNSHIP, ILL 
Elmhurst Rd” 
mity Employer.

HELP WA
Darfeir

bekal- 
jokios 
kurie

ų namu 
t n uos tu 
Kitas i

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

kalais. 
kalbi) 
stovai.

SIUNTINIAI
IR KITUS KRAŠTUS

HI LR WANTED — J
Darbininku Reik

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

Tel.: VI 7-3447

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

REIKALINGAS VYRAS 
LENGVAI NAMŲ 

APŽIŪRAI

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY. MARCH 14, 1970

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

KAZIMIERĄ OKSĄ
3-sis Kongresinis distriktas 

Republikonu partijos pirminiai rinkimai

7936 So. HALSTED ST.
488-5700

Good opportunity for willing to work 
; Start in Stock and Shipping 

Departments.
Call for apoointment 

675-7240

JANITOR 
FULL TIME. 

DAYS. 
Apply in person.

ROOT 
PHOTOGRAPHERS 

1131 W. SHERIDAN

Bringanybii, LalknxHhL Dovanot 
visoms progom*

3237 WEST 63rd ST*, CHICAGO
TeteL 434-4660

iku uz 
po |M) 
lobiliu

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

HELP WANTED —- MALE-FEMALf 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

PARDUODAMAS NAMAS — 
ADDISON. ILLINOIS 

3 miegamu ranch tipo rezidencija, 
su pilnu įrengtu rūsiu, pristatvtu ga
ražu. aptvertu kiemu, arti mokvklu ii 
krautuvių. Viskąę niūkiame stovyje

Skambinti ' PR 8-6916

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ŽEMĖ GRAŽIOJE APYLINKĖJE
200 akru žemės molėtu dirvožemiu. 
Forelių upelis, prie gero kelio. Mo
demus 6 kamb. namas. Visi farmai 
reikalingi trobesiai. 7 mylios į piet
vakarius nuo Black River Falls. Wise., 

— valstijos stirnų sostinės.
ERWIN SCHOLZE 
RT. 2. BOX 113-B 

BLACK RIVER FALLS, 
WISC. 54615

60 MYLIŲ NUO ČIKAGOS, prie Kan
kakee . upės kranto, ant plataus skly
po 4 kambarių namas pardavimui. 
Idealu žvejybai ir poilsiui. Čikagos 

Tel. 847-8985 po 7 vai. vakaro.

Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Geros patalpos 
geroje vasarvietėje. Daug 
tos pasistatyti mašinoms. 
Skambinti Čikagos telef. 

925-9222.

& L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

PARDAVIMAS ® NOTARIATAS
» IMIGRACIJOS POPIERIAI

INCOME TAX.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pijrus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. IIkų metę patyri mas.

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

6211: W. 66TH PLACE, CHICAGO, ILL

Women
ORDER PULLING 
ings. New modern plant

VIRĖJA — ŠEIMININKĖ
3 asmenų šeimai su 8 metų berniuku. 
Gyventi privačiose patalpose. Dulkia
me name. Lake r orest. Mokėti vai

ruoti ir kalbėti angliškai 
Tel. 234-6449. ’• 

Jei neatsako — 
(312) 225-8802.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir oerstatau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ii 
air-conditioning i naujus ir senus na 
mus. įrengiu vandens boilerius ii 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Aoskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus difbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas

NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450

Chicagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubo pa vasarinis 
linksmavakaris įvyks šių metų 
balandžio mėn. 
karo Marquette 
Western Acenue

COUPLE
NEEDED FOR 

ht cleaning and light maintenance 
for medium size office. 
Northwest side location.

Hours 4 P. M. to 12:30 A. M. 
Call Mrs. MANCUSO 

282-6800

CLERK TYPISTS
Modem near Loop and near North- 
Western station. Office has openings 
for several clerk-typist. New electric 
IBM equipment. Many Company ben

efits. Call Miss J. JEAN 
for appointment 263-5080 

CHICAGO MIDWEST CREDIT 
165 No. CANAL

For experienced 
GEAR MACHINIST

Part time. Full Time. 
All shifts. 

ENGELHARDT GEAR CO 
2500 AMERICAN LANE 

ELK GROVE, ILL.
766-7070

2 KAMBARIU BUTAS su baldais 1-me 
aukšte su virtuve ir vonia beismante 
dirbančiam vyrui ar vedusių porai, 
Marquette Parke. Tel. 434-6889 nuo 

2 iki 8 vakaro.

BENDRAI NAMU RUOŠAI
2 DIENAS AR 3 PUSDIENIUS 

SAVAITĖJE t
daktaro suaugusiu šeimoje. Susikal
bėti angliškai. Reikalingos rekomen
dacijos. Tarsimės dėl atlyginimo. 

Geras susisiekimas arti
Norths* Hps 
DI 8-6036

WISCONSIN pietryčių vasarvietėse 
savininkas parduoda TAVERNĄ — 
RESTORANĄ, su visais gerais įrengi
mais, leidimais, gyvenamomis patal
pomis ir ¥* akro žemės. Sezonas pra

sideda gegužės mėnesi.
STANLEY ZUREK. Box 153 

CAMP LAKE, WISC.

GENERAL OFFICE
— LOOP

Typing required, some bookkeeping 
helpful. Good salary’. Call or apply:

11 So. La SALLE 
Room 1701

Tel. 726-4720

DON’T DELAY — APPLY TODAY

YOUNG GIRL 
For part Time work.

Must have knowledge of typing. 
No experience necessary. Will train, 

Hours 9A.M. to 2 P.M.
Call 675-7240 for appointment.

V2. block from CTA and block 
from Skokie Swift.

LIGHT FACTORY WORK 
FOR

PART TIME 
DAYS

Good working conditions.
CHICAGO TIE SERVICE 

6601 So. NARRAGANSETT 
(An equal opportunity employer)

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
ir organizacijos kviečiami vaka
rienės proga Įstoti į Lietuvių 
Fondą ir dalyvauti vakarienėje. 
Gali dalyvauti ir nenariai. Jiems 
Įėjimo auka 810.00. Vakarienei 
užsiregistruoti reikia ne vėliau 
kaip iki š. m. balandžio mėn. 15 
d. Registracijos bei informaci
jos reikalu kreiptis i LF būstinę 
6613 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629, tel- 778-2858 
arba pas vietos LF vajaus komi
tetus bei Įgaliotinius. (Pr).

TWIN LAKES, VISC. vasarvietėje 
parduodamas pilnai įrengtas restora
nas su leidimu pardavinėti alų. Namų 
stiliaus virimas 
venti

♦ L. M. Ansamblis “Dainava” 
duos religinės muzikos koncer
tą kovo mėn. 15 d. 3 vai. p. p. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 46th ir 
Wood Street.

Ansamblis tuo koncertu pra
deda savo 25 metų sukakties 
minėjimą.

Kvietimai gaunami “Margi
niuose” ir koncerto dieną prie 
bažnyčios. Auka — $2.00. (Pr).

3 MIEG. MŪRO BUNGALOW. Didelė 
virtuvė. Mažas butas rūsyje. Garažas. 
Kreiptis į savininką, 3108 No. Odeli 

(Harlem - Belmont apylinkė.

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

PERKAME. PARDUODAME. MAI- 
NOME Įvairaus didžio ramus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

N 0 R V I L A
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

IŠNUOMOJAMA: 4 kambarių butas 
naujai dekoruotas su šilima už 85 
dol.. netoli 55-tos ir Ashland Avė.

5 KAMBARIU NAMAS, gazu apšil
domas netoli 74-tos ir Winchester 
Ave. Mėnesinė nuoma 100 dol.

W. F. SMITH & Co.

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

First or Second shift. 
Experience preferred but not 

necessary.
J. W. JOHNSON CO. 
3100 W. RANDOLPH 

BELLWOOD 
Tel. 544-3600

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes kitur

; na- 
North side Area. nias. 75 dol. pajamų. Kaina S16.500. 

SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ LNFORMACLJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Lietuvių Fondo tradicinė 
vajaus vakarienė su 
programa Įvyksta š. m 
džio mėn. 19 d., 3 vai. 
Čikagoje, Personality 
banketų salėje, 4710 So

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

, nieki
) para 
uja sir-

♦ Dail. Vandos Batakienės ta
pybos darbų paroda įvyks kove 
14—22 d. Čiurlionio Galerijoje. 
Parodos atidarymas kovo 14 d. 
7 vai. vakaro. Paroda bus atida
ryta kasdien 7—-9 vai. vak., sa
vaitgaliais — nuo 12 iki 9 vai 
vak? (Pr).

IR NAMAI NELYGUS
9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 

naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Papke. 
$20,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, dideli — po 7 
kamb. butai, beto, įrengtas sausas 

>, gazu šildymas, 2 auto mū
ro garažas, apie 6o-ta ir Talman. — 
S29.200.

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
BRIGHTON PARKE medinis kote-jkamb . butas, laisva graži biznio pa- 
džius. Pirkėjui 4 kambarių butas ir | talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
60 dol. .pajamų. Cehtrinis ‘šildymas. garažas, apie 40 pėdų sklypas 

Geras Pigus Tel 778-6916 ;Marauette Parke. $20.000.
1 PRIE FORD CITY 5% kamb. 8.m. 
modemus mūras. vApie 40 pėdų skly
pas, Vh auto garažas. S22.900.

LUKUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildvmas. alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. $45 000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

— Magdalena Gintnerienė yra 
pašarvota Petkaus Marquette 
koplyčioje. Ji bus laidojama 
kovo 14 d., šeštadieni. Ji yra 
žmona šaulio Antano Gintnerio.

4CLP WANTED —. MALE-FEMA 
Keiki* Cerbminkų ir Darbinirrk

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo- 
I savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės, prašy- 

Į mai, income tax ir įvairus kitoki blan
kai. Darbo vai: Kasdien 9—3 ir 5—8.

i o š. m. kovo mėn. 22 d., 12 
i vai., sekmadieni Čikagoje, Jau- 
jniino Centre, kamb. B-2, kvie
čiamas Lietuvių Fondo narių ir 
organizacijų atstovų pasitari- 

įmas svarbiais Fondo klausi- 
jmais. Bus pranešta Įdomių ži
nių iš Įvykusio š. m. vasario- 
mėn. 28 d. LF narių visuotinio 
suvažiavimo. LF nariai, orga
nizacijų atstovai ir visuomenė 
prašomi pasitarime gausiai da
lyvauti.

Lietuviu Fondo Valdyba

S5,000 minimum
2 year certificate

< OA’.sas, Lietuvos 
iaus ir Girėno, Bal- 
)s Rūmų ir kitų ur

na rys, yra 
kandidatas i 

Ar jisai bus 
nuo Mar- 

Kitos

Roosevelt ir 
Oak Parke, 
ražas. Apie 
mu. Kaina

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit 
LA 1-6G17

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

Tinkamiausias republikonu partijos kandidatas: biznierius, finansų 
executivas, inžinierius, pulkininkas - leitenantas JAV armijos atsar

goj, Lietuvių Prekybos Rūmų Čikagoje Prezidentas.

nese
Uaipifc. F 
vai-j vi

Vyčių, Dar 
fo, Prekybt 
ganizacijų uolus 
pirmas rinitas 
JAV kongresų, 
išrinktas, priklau 
quette Parko lietuvių 
tautybės jau seniai turi net po 
kelis kongresmanus, tik gaila, 
kad lietuviai savu tautieti vis 
nesugeba išrinkti.

4 BUTŲ 1MĄRAS
Austin gatvių apylinkėje, 
Gazo šilima. 3 mašinų ga 
700 dol. mėnesinių paja- 
$49,500. Padės gauti pa

skolą.
Skambinti savininkui

Tel. 964-3945 arba 969-5556

REMKITE TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

‘‘NAUJIENOSE”

Kviečiame i talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa
karto jamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame Į talką ją užsi
prenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bar- 
caus. Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos. leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius, 
361 W. Broadway, P. 0. Box 95, 
So. Boston. Mass. 02127, USA. 
TeL: leidyklos (617) 268-7730.

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632, Tel. Y A 7-5980 I

LIFT PARTS
2601 E. OAKTON 

‘T block East of 
An Equal Opport

Good starting
APPLY

Kun. Vac. Mort inkus, ] 
v. pirm in. kovo 16 < 
akaru Jaunimo Centre

5 dienos savaitėje, nuo 3:30 iki 11:30 
vai. po pietų.

Reikia pristatyti rekomendacijas ir 
praeiti sveikatos patikrinimą. 

Susikalbėti angliškai.
Tarpe priedų prie algos, mūsų tarnau
tojai gauna 20% nuolaidos nuo pre

kių ir gydymosi apdraudą.
Prašome kreiptis pasikalbėjimui į

Personalinį Departmentą, 
7-me aukšte, po 3 vai. p. p.

CHAS. A. STEVENS & CO.

• GENERAL SHOP HELP
• CHEMICAL EQUIPMENT OPERATORS
• MATERIAL HANDLERS

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE” — TURTGERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured

BRIGHTON SAVINGS AND 
4071 ARCHER AVE.,

$1,000 minimum 
1 year certificate

— Highest reserves.

LOAN ASSOCIATION
CHICAGO, ILL. 60632

cjinuj saipos rci 
susirinkimų (po 
i am i spaudos at 

b notoj a i ii 
domisi liet

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

ma sirdis ir kurie t 
pergy veno ilgiau k 
nu, parodė ryškius 
pakitimo ženklus, nustatė 
pertai psichologai ir psic 
ra i pirmame tarpiau tin 
simpoziume Houston, Tex

Kaip žymesni reiškiniai 
minėti tokie: “Žino 
bedamas pradeda 
priežasties verkti, 
pasidaro euforiški (nepapras 
tai laimingi), o kartais pacien
tas puola desperacijon 
nebepasitiki, pasidan 
noikai, o vienas su na 
dimi staiga pasidarė da 
tingesnis, jo I. O. iš 72 
daugiau 1(H).

SI U N T
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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mu prekių labai prieinamomis žemesnėmis negu kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec. 
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

LIETUVIŠKOJE APYLINKĖJE, 13-ta 
Experienced man to manage a Small ir 50 Avė., Cicero, dviejų butų po 6 ir 
tool & die shop, also sales and quo- kambarius gontomis ^apkaltas 
ting. Salary open

Call 792-2579
after 5_K M.

krukeri . >
automobilio 
kiek apgadii 
ku išdaigos'

Chicagos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. opera 
^Likimo galia”. Premjera — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandoj: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antraad., 
tree., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sek m. 10—1 vai. Bilietus užsa
kant paštu siųsti čeki, nurodant' 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — S8.00, S6.50, $5.00; 
Balkonas — S7.00, S5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicago]e.

Premjerai S9.00 vertės bilie
tai išparduoti.

2 BUTŲ PO 4 KAMB. MŪRAS. Cent- 
rinis šildymas gazu. spintelės virtuvė- [ beismonta s 
se, dvigubas mūro garažas, Brighton’ 

Parke. S22.500. Tel. VI 7-6691.

KCAL ESTATE FOR SALE 
Nar. ^i, lame — Pardavimui
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