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WASHINGTONAS. — Valstybės departamentas labai atsar- | 
i laikosi Kambodijos įvykių atžvilgiu. Perversmas ir princo Si- • 
muko pašalinimas iš valstybės galvos pareigų Washingtone 
imamas labai rezervuotai, atskiri departamento pareigūnai dar 
įasirengę jo nurašytu Sihanoukas jau anksčiau turėjo įvai- 
politinių sunkumų, tačiau visada išeidavo laimėtoju. Jis iš 

skvos išvykdamas j Kiniją, jo išlydėti atėjusiems Kambodijos 
dentams, kurie studijuoja Maskvoje, pareiškė, kad jam gali 
ti sudaryti Kambodijos vyriausybę egzilėje. Viskas priklau- 
ią nuo to, kaip Maskva ir Pekinas elgsis su nauju Kambodijos 
mu. Jei komunistai pripažins naują Kambodijos vyriausybę, 
“aš tada būsiu baigtas” — pareiškė princas.

alstybės departamentas pa- 
ia, kad Amerika nieko netu- 
bendro su valdžios Kambo- 

je pasikeitimu. Kambodijo- 
ra tik 12 amerikiečių parei-

Jie patys buvę nustebinti 
ių eiga.
irp eilės neaiškių klausimų, 
is svarbiausių yra — kaip 
žios pasikeitimas atsilieps į 
lamo karo eigą. Ar jis ne
les ne tik į Laosą, kur ko
štai didina spaudimą, bet 
lambodiją? Pietų Vietnamo 
dentas Thieu negali paslėp- 
vo pasitenkinimo Kambo- 
įvykiais. Jis jau svajoja 

bendrą Kambodijos ir P. 
amo kariuomenių akciją 

komunistus. Šiuo metu 
abiejų valstybių nėra dip- 
inių ryšių, kurie buvo im
ti prieš 7 metus. Prezi- 
s Thieu pareiškė, kad Pie- 
etnamas ir Kambodija gą- 
ti labai gerąis draugais, 
lėtėjai' lygina 'Kambodijo- 
radusią opoziciją Sihanou- 
1 Indonezijos perversmu 
metais. Princas Sihanou- 
ivo būdu ir valdymo me- 
buvęs labai panašus į In- 
jos buv. prezidentą Sukar- 
hanoukas irgi eikvojęs sa
rtus nereikalingų objektų 
ai. Naujas uostas, pava- 
jo vardu — Sihanoukville 
nai aptarnaudavo tik po 
aivą per dieną. Sihanou- 
įtė kino teatrus, kuriuose 
odomi jo paties režisuo- 
ai. Daugelyje jis pats ir 
.. Sihanoukas statė di- 
viėšbučius, valstybės iš- 
is naktinius klubus, or- 
o tarptautinius sporto ir 
'eštivalius, pamiršdamas 
igų krašto gyventojų rei-

New Yorko pašto 
streikas plečiasi

NEW YORKAS. — Pašto tar
nautojų streikas, nors vyriausy
bė per teismą jį uždraudė, iš 
New Yorko plečiasi į kitus mies
tus.' Jau uždaryti Long Island, 
Paterson, New Jersey ir North 
Bergen, N. J., paštai.

Paštas sustabdė visu laišku 
siuntimą į vietas, kurių zip ko
dai baigiasi nuo 100 iki 104 ir 
nuo 110 iki 119 numeriais.

Streikas sustabdė-čekių ir sąs
kaitų siuntimą, sustabdė paja
mų mokesčių, garsinimų ir as
meninių laiškų bei siuntinių siun-

Pašto viršininkas Winton 
Blount įsakė visoms JAV paš
to įstaigoms sulaikyti siuntimą 
į New Yorką. Manhattan© paš
to viršininkas prašo gyventojų 
nebemesti į dėžutes daugiau laiš
ku. ■

WASHINGTONAS. — Po de
monstracijų prieš Prancūzijos 
prezidentą Pompidou, kai jis lan
kėsi Amerikoje, vyriausybė svar
sto, ar nereikėtų užsienio sve-

southM
NORTH 

VIETNAM

Kambodija užima Pietryčiu Azijoje svarbią strateginę vietą. Viet
namo kare Kambodija bandė išlaikyti neutralumą, tačiau jį pažeidė 
komunistai, naudodami jos teritoriją savo kariuomenės stovykloms, 
sandėliams ir karo ligoninėms. Kambodijos vyriausybė pareikalavo, 

kad komunistu jėgos išsikraustytu.

Valstybės departamentas 
gavo oficialu pranešimą iš Kam
bodijos apie valstybės galvos nu
vertimą. Departamentas pareiš
kė, kad Kambodijos vyriausy
bės pripažinimo klausimas ne
kyla, nes vyriausybė liko ta pa
ti, pakeistas tik vienas asmuo. 
Amerikiečiai Kambodijoje esą 
saugūs ir ryšiai su vyriausybe 
palaikomi.

Princas Sihanoukas Kinijo
je buvo sutiktas su visa valsty
bės galvai priderama pompa.

Gazos pakrašty arabai par
tizanai susprogdino bombą, su-; 
žeista 12 arabu. Partizanai puo-! 
la tuos arabus, kurie važiuoja • 
dirbti į Izraelį.

o Lebano ministeris siūlo, kad 
Lebano-Izraelio pasienį saugo
ti imtų Jungtinių Tautų kariuo
menė. Tada išnyktų nesusipra-j 
timai su arabų partizanais.

SOVIETŲ KAREIVIAIVARTOTI NAUJAUSIAS RAKĖ
NEW YORKAS. — Amerikos spauda, iš Kairo dip 

sluoksnių sužinojusi, paskelbė, kad Egipte praėjusią si 
sirodė nemažas skaičius sovietų kareivių ir sovietų pači 
siu SAM-3 priešlėktuvinių raketų. Jos yra skirtos nu: 
mai skrendančius priešo lėktuvus. Raketos skubiai statei 
sandrijos uosto apylinkėse ir aviacijos bazėje į vakarus 
ro. Sovietų kareiviai su raketomis buvo pastebėti ke 
Aleksandrijos ir Kairo. Tas kelias uždarytas visiems 
čiams. Sakoma, kad Egipte yra naujai atvykusių 1,50' 
kareivių. Jų pareiga būsianti operuoti naujas raketas il
gą radaro tinklą.

Daug Izraelio lėktui 
mų įvyko prieš Egipt< 
raketų pozicijas. Tos ra', 
muša lėktuvus, skrenda 

i e. So v 
rėsi, kad JAV žvalgybi 
vas U-2, I960 metais b 
Sverdlovsko numuštas 

raketa. Pate 
SAM-3 raketos gali nui 
žemai skrendančius le 

I žydų lakūnai išmoko išvi 
nu sovietų raketų ir per v 
flikto laika tik vienas

MELBOURNE, Australija. — 
Po garsiosios kralikų invazijos 
Australiją naujausiai užplūdo ? 
dvi naujos rykštė — rupūžės ir į * *

i žiurkės.
Į Apie 1930 metus į Australiją 
|buvo įgabenta Pietų Amerikos 
I “Aga” veislės rupūžių. Jomis 
j buvo norima išnaikinti cukrines lėktuvas nukrito numui

ieji Kambodijos valdžios 
nuvertą Sihanouką, yra 
erolas Lon Nbl, kuris jau 
>0 metų yra vyriausias 
lenės vadas ir princas Si- 
ak, kuris yra nuversto 
ko pusbrolis. Jo opoziči- 
noukui buvusi daugiau- 
naminių klausimų: fi- 
lajamų mokesčių, nacio- 
no ir kitų ekonominių 
į. Sirik Matak kartu su

Lon Nbl per praėju- 
iris metus jau buvo ge- 
ikarpę neribotas Siha- 
alias, o dabar pasiryžo 
į išmesti iš valdžios, 
eteringa, kad princui 
:ui išvykstant iš Mask- 
drome jo jau nebeišly- 
:identas Podgornas, ku- 
louką pasitiko, kai jis 
iš Paryžiaus praėjusį 

mį. Pagal protokolą, 
galva išlydi tik vals- 

Ivas. Sihanouko pozi- 
i beviešint Maskvoje, 
ir tik sovietų premje- 
rinas atvyko jo išleistu

j J-X U Cl VU VaCIkzO

čių apsaugą pavesti Slaptajai į abieju Vokietijos daliu delega- 
Tarnybai, kuri saugo JAV pre- cijų Nusitikimas, bet* faktas, 
zidentą ir kitus svarbius parei- ka(į pasitarimai prasidėjo, lai- 
gūnus. Yra rengiamas įstatymo komas nemažu laimėjimu. Pir- 
projektas, kuris apsaugotų už- kartą Bonos kancleris atvy. 
sienio svečius nuo vietinių de-1 ko | komunistu valdoma vokiečiu 
monstracijų ir įžeidimų. zona. Komunistai tikisi iš to su- 

Vienas pasiūlymas yra demon- įtikimo politinių laimėjimų ir 
stracijoms laikytis, panašiai, 1 saVo režimo pripažinimo, o va- 
kaip Washingtone ir District of, karai nori sunormaiinti abiejų

REIŠKIANČIOS BREŽNEVO SILPNUMĄ V-'
ERFURTAS. — Vakarų Vokietijos kancler. Willy. Brandtą 

Erfurto geležinkelio stotyje pasitiko apie 5,000 žmonių minia. 
Vokiečiai šaukė: “Willy, Willy!”, pamatę jį ateinantį iš stoties 
su Rytinės Vokietijos premjeru Willi Stoph. Vėliau, kad nebūtų 
neaiškumų, kurį “Willy” jie taip karštai sveikina, vokiečiai pra
dėjo šaukti “Willy Brandt!” Minia prasiveržė pro komunistų 
milicijos barjerus, norėdama arčiau prieiti prie Vakarų Vo
kietijos svečių. Minia ilgai stoviniavo ir prie viešbučio, kur apsi
gyveno kancleris Brandt. Jis turėjo kelis kart išeiti ant balkono, 
priimti vokiečių sveikinimus.

Nežinia, kokių rezultatu duos

Tarnybai, kuri saugo JAV pre- ci]-ų ‘susitikimas,

projektas, kuris apsaugotų už-L 
sienio svečius nuo vietinių de- į

Columbia jau daroma, 500 pėdų 
atstumo nuo asmenų, prieš ku
riuos demonstruojama.

tautos dalių ryšius.

Erfurto gyventojai kalba, jog 
būtų gerai, kad Willy Brandtas 
atvyktų į Erfurtą bent kas še
šis mėnesius. Valdžia privežė 
Į Erfurto krautuves seniai ne
matytų prekių, šviežių daržovių, 
vaisių ir kitų gėrybių. Erfurto 

■geležinkelio stotis, kurioje išli-

Hipiai iš kapitono 
atėmė ir pinigų 

WASHINGTONAS. — Laivo
“Columbia Eagle”, kuri du jau-j po V. Vokietijos kancleris, bū
ni hipiai privertė plaukti į Kam-! vo nuplauta, išdažyta. Pageltu- 
bodijos uosta, kapitonas Swann i sios viešbučio langu užuolaidos 
papasakojo korespondentams, j buvo pakeistos naujomis. Deko- 
jog hipiai, grasindami ginklu, 1 ratoriu komandos valė, keitė, 
privertė kapitoną sumokėti jiem * statė naujus baldus.
algas ir dar po 800 dolerių “ke-! 
lionės išlaidoms”. Nežinia, kur! Erfurtas yra svarbus 

tas ir vokiečių komunistams, čia
mies-

su V. Vokietijos kancleriu. At
sakymas yra — sovietai juos pri
vertė. Kitas klausimas — ko
dėl sovietai vertė Berlyno ko
munistus derėtis su vakarais, 
čia atsakymas truputi kompli- 
kuotesnis. Neabejojama, kad pri
sidėjo įtempimas su Kinija. So
vietams ir kitoms Rytų Eu
ropos komunistinėms valdžioms 
reikalinga prekyba su V. Vokie
tija. “Chicago Daily News” ko
respondentas David Nichol gal
voja, kad derybos su Vokietija 
reiškia, kad dabartinė sovietų 
valdžia greit sugrius. Jis nu
rodo, kad praeityje visos so
vietų valdžios savo krizės mo
mentuose pradėdavo derėtis su 
Vokietija ir kiti politbiuro na
riai tas derybas panaudodavo 
valdžios pakeitimui, šiuo metu 
Brežnevo-Kosygino valdžiai di
džiausias pavojus esąs iš Alek
sandro šelepino. kuris remias ag
resyvią sovietų laikyseną vaka
rų atžvilgiu. Korespondentas 
nurodo, kad Stalinas, Beria, 
Chruščiovas visi bandė paskuti-

jie nutarė “keliauti”, bet spėja- \ x 3, , . x. . w i 1921 metais buvo suimtas da- nernis savo valdymo valandomis

denfas Nixonas siūlo 
ti studentams gauti pa- 
lijoms.

ma, kad — į šiaurės Vietnamą. , ’ t, 7/
Kapitonas pareiškė, kad be i ^1™'’°^

tu dvieju, laive galėjo būti dar Wa,ter LlbnCht, kur,sjnej- 
du ar trys jūreiviai, kurie pri- ,a'° s. 1 1 ? 0
aidėjo prie laivo pagrobimo. Ka-1 taV5™?e komumstų
pitonas pabrėžė, kad Siam tvir- velkė)“- Pabar ‘T™5 
tinimui paremti jis neturjs jo- ia“ ^ra, bet vokiec.ų komu- 
kiu įrodymu. ”’ata* a??a

j reti to istorinio namo, kur 
dabar yra įsikūręs kaulų ligų 

i specialistas.
* Stebėtojai klausia, kodėl vo
kiečių komunistai sutiko derėtis

* Italijos vyriausybės krizė 
tęsiasi, paskutiniai Fan f an i ban
dymai sudaryti naują koaliciją 
nepavyko.

daryti nuolaidų Vokietijai ir visi 
dėl to buvo likviduoti. Tas pats 
laukiąs ir Brežnevo su Kosyginu.

| nendres naikinančius kenksmin-
; gus vabalus. Aga rupūžės • įy priešlėktuvinių pabū 
plantatorių neapvylė. Jos kenks- į raejį0 lakūnai naudodavo 

. mingus vabalus išnaikino, bet-čia taktika kaip amei
. o Buvęs ambasadorius Jung-! joms Australija tiek patiko, kad ; ‘

tinėse Tautose Goldbergas pa- per įa jajką prisiveisė iki kraštui j nnA e a ąt 9 ral-otn 
skelbė, kad jis kandidatuos Į pavojingo laipsnio. R-——1 
New Yorko gubernatoriaus vie-. ėmus keliauti iš vietos 
tą, jei demokratų partija ji no- ■ 1 
minuos ir duos paramą. įkloti šitais nevalyvais ropojan- 

o Laose komunistų jėgos pa- čiais padarais, šiandien austra- 
žengė Long Cheng miesto kryp- ■ liečiai pradeda kalbėti, ar ne lai- 
timi. Išvežta apie 18,000 civi- kas importuoti gyvates, kurioms 

varlės ir rupūžės yra gardžiau
sias skanėstas ? Bet ką beimpor- 
tuosi, kai gyvačių tiek prisi- 

, veis?...
! Milijonų milijonai alkanų žiur- 

šimtų kilometrų 
___ ______ _ 1 griaužiasi per 
į Vietnamą Į Australijos geriausių kviečių

iaurės Vietname, gin

Rupūžėms i
į vietą,| Izraelio

Australijos vieškeliai klote nu-1 pranešė užsienio korės]
, , . . __  . , . . I _____ t___ n ____ ’xrrrx

generalinis

lių ir kareivių.
o P. Vietname helikopterio 

nelaimėje buvo užmušti du ka-, 
riai ir sužeistas generolas Lloy i 
Ramsey, America! divizijos va- ’ 
das bei penki kareiviai, žuvusių kių aštuonių 
tarpe yra pulkininkas Robert ’ platumo frontu 
Thomas, atvykęs t ..
prieš tris dienas. į laukų juostą, ši invazija pripa-

Maskvos “Pravda” sako, kad ^įstama esant pikčiausia rykšte 
sovietu dervbos su Kinija pa-!visam Australijos kontinentui, 
teko i*sunkumus, nes smarkiai. Xu0 zlurklP nepnsotmamo 
siaučia gandai, kad sovietai ren- Į nebėra sau^s nei k'’ie- 
giasi Kinija pulti. Laikraštis lauka1’ nei ^vuh9 ganyklos, 
dar karta ta ganda paneigia. !nei sodai su ^rzais nei maisto

** * ’ ; sandėliai, nei namu ūkis, net pa-
Kambodijos parlamentas tvg ŽTnonės

suteikė pilnas galias premjerui! Melbourne viena lovoje gu- 
Lon Nol, kuris nuvertė P™«Klėjusi sužeista koja 24 metų mo-

I teris žiurkių buvo žiauriai ap- 
. kramtyta. Viena iš atostogų 
i grįžusi šeima namie rado net už-

Sihanouką. Parlamento atsto- ' 
vai kaltina Sihanouką įvairiais 
prasižengimais.

♦ Švedija, kuri priėmė nema- J uolaidas suėstas
| žą skaičių Amerikos kariuome
nės dezertyrų, paskelbė, kad bu- stengiasi nuo tų griaužikų atsi- 
vo išaiškintas narkotikų Įveži- ’ ginti. Vienas ūkininkas per ša
mo tinklas, kuriame dalyvavo 10 vaite užmušė 67,000 žiurkių! 
amerikiečių. Įvežta daug mari-, Laukiama, kad valdžia leis prieš 
juanos ir LSD tablečių, 200,000 žiurkes panaudoti nuodą “1080”. 
dolerių vertės. Į Tas nuodas tiek pavojingas, kad

I australiečiai pradeda būkštauti, 
i kad žiemai artėjant žiurkės per
sikels į miestus.

Žiurkių žinovai tvirtina, kad 
viena žiurkių porelė per vienus 
metus gali pasidauginti iki ke
turių milijonų naujų žiurkių...

!■

Ūkininkai visomis išgalėmis

WASHINGTONAS. — Kapi
tonas Donald Swann, kurio lai
vas buvo nukreiptas į Kambo
džos uostą, pranešė, kad du hi
piai jam sakė, kad panašių įvy- 

-kių ateityje būsią daugiau, jų 
tikslas esąs trukdyti Vietnamo 
karo vedimą.

te®
■

Lebano partizanai 
kaltina valdžia 

t-
BEIRUTAS. — Santykiai tarp 

Lebano valdžios ir I^ebane vei
kiančių Palestinos vadavimo gru- 

! pių vėl pablogėjo. Partizanų va
dovybė pranešė, kad Lebano ka
riuomenės dalinys pasikvietė į 
savo bazę tris partizanų karinin- 

I kus. kad jie padėtų atpažinti du 
Parti zai- 

! nu vadams atvykus į kariuome- 
Tuo tarpu kambodijoje atsi- nės bazę, jų automobilį apšaudė 

džią j savo rankas. lebaniečių šarvuočiai. Vienas

"t

Kambodijos princas Norodom Siha- sužeistus partizanus, 
nouk buvo išvažiavęs j užsienius svei
katos taisyti (jis noris sumažinti savo 
svorj). 
rado politiky, siekfančiy paimti vai-

tams, kad sovietų MIG- 
tuvai dažnai skraido virš 
žemio jūros, treniruodan: 
to lakūnus, šie naujausi 
lėktuvai dar nepasiekė 
nes patys sovietų aviaci 
liniai šiais lėktuvais dar 
rūpinti, tačiau manoma, k; 
tyje Egiptas gaus šių pač: 
jausiu sovietų lėktuvų.

Egiptas šiuo metu nett 
tuvų, kurie galėtų pasiekt 
elio miestus. Bomboneši, 
tam tikslui per lėti. Juos 
vai sunaikintų Izraelio g; 
O naikintuvai Mig-21 neg; 
siimti pakankamai kuro, 
užtektų nuskristi Į taikin 
vėl sugrįžti. Tą uždavinį 
tų atlikti* Mig-23.

NEW YORKAS. — Vieni 
kingiausių Amerikos žydi 
du, dr. Judah Nadah. kai 
mas žydų šalpos tarybos 
važiavime, nusiskundė, jo 
delis pavojus žydų išeivijai. 
rikoje gresia iš žydų vedyl 
kitataučiais. Jis iškėlė taij 
pavojus, kurie kyla iš žyd 
sibarstymo po priemiesčiv 
mažas vietoves, kur trūkst; 
diškų mokyklų ir organizac

Kalbėtojas iškėlė ir jauni 
du pasinešimą į “naująją 
re”. Įvairūs tyrimai parodė, 
tarp radikalių jaunimo orj 
zacijų veikėjii yra nepropo 
gai didelis skaičius žydų, 
rie sudaro net trečdali visu 
dikalų. Bet toks jų gausu 
“naujosios kairės” grupėse 
sudarąs tikro vaizdo. Tie i 
kalai sudarą tik studijuo 
čio žydų jaunimo, kurio net 3 
000 yra universitetuose ir k 
gijose.

partizanų vadas, lebanietis 
kytojas žuvęs, o kiti du — s 
kiai sužeisti.

Lebano kariuomenė sako, 
partizanai pirmi atidarę uj



DETROITO LIETUVIU ORGANIZACIJŲ
CENTRO ATSTOVI SUSIRINKIMUI

Pirmininko Kazio Veikučio pranešimas, darytas
1970 m. kovo 15 d. Lietuviu Namuose

V iena iš nedėkingiausių pa- 
r eigų, kai reikia kalbėti apie tą»| 
kas jau visiems yra žinoma.

Valdybos pranešimas gal ir F 
nebūtų reikalingas, jei nepasi- į 
taikytų tam tikri priekaištai, kad į 
Organizacijų Centro darbas pra- j 
sideda ir baigiasi su Vasario 16-: 
jo minėjimu. Todėl dalinai ir ši | ukrainiečių — dalyvavome virsi® 
priežastis įpareigoja susumuoti j automobilių.
kadencijos metu dirbtus darbus. į Gruodžio 7 d. suruošėm Alek- S 

Praeitais metais kovo 31 d. vi-} sandro Stulginskio pagerbimo 9 
suotink) organizacijų atstovų su- akademiją. Buvo pagamintas jo 9 
s ir ink i mo išrinktoji valdyba pa- portretas ir pakviestas paskai- Q 
siskirstėme pareigomis sekan
čiai:

1. Vicepirmininkas angliškos 
dalies reikalams Rimas Bukaus
kas, 2. Sekretorius Jonas Švoba,; Bukauskas, nes jis tą aka- 
3. Iždininkas Vacius 1 el is, 4. Iž- i demiją pravedė, o aš tuo laiku 
do sekretorius Petras Pagojus,! buxau New Yorke ^liko Seimo. 
5. Valdybos narys organizaci-; Ne be didelių rūpesčių apsi- 
niams reikalams .
kauskas, 6. Valdybos narys pa- j Sime, 
rengimų reikalams Petras Janus 
ka ir 7. Pirmininko pareigos pa 
siliko man. s *

~ Nei kiek nebūtų perdėta, jei Į demokratus prisiprašėme 
sakyčiau, per visą kadencijos ; gresmaną John Bingeli. Tas pats 
metą valdyba gyvenome rugia- Į buvo ir su lietuviškuoju pagrindi 
piūtės padėty, 
pasiskirstę pareigomis, kai už< 
klupo Amerikos Lietuvių Tary-! Generalinis Konsulas 
bos pasiūlymas rugpjūčio 
31 dienomis ruošti 7-jį Ameri-j Tada buvome numatę 
kos Lietuvių Kongresą Detroite.! mės į Vliko pirmininką dr. Va-1 
čia ir užgulė ant valdybos pe- j liūną ir kai pastarasis taip pat 
čių beveik visas kongreso pasi- Į atsisakė, paskutinėmis dienomis I 
ruošimo darbas: komisijų suda-į kreipėmės į Batuno vykdomąjį p 
rymas, sutartis su viešbučiu, in-; pirmininką inžinierių Kęstutį! 
formacija, svečių sutikimas, ban- Miklą. Pasirodo, kad ir jis jau j r 
ketas ir visi kiti smulkūs dar-! buvo oasižadėjes ir nasiruošes! . ,. ., . T  ................... ..... ~ r n ; i gal tiek patoai. ir kaip jau žinote, kongre- į vykti kitur, tik bene prelato Bal- . *
sas praėjo su pasisekimu ir be-kūno paskatintas atvyko į Be- . . • ..
jokių užmetimų Detroitui. jtroitą. Inžinierius Miklas savo- .

Kongresui ruošos metu valdy- j neįprastu detroitiečiams atviru- p ’ - . 
bą užklupo dar vienas neprama- i mu gal ir nepatenkino tam tik- j 
tylas darbas. Tai Detroito Pa- ros dalies klausytojų. Bet bend- 
vergtų Tautų Komiteto liepos 12 į rai jo, kaip jaunuomenės kartos

d. organizuota Detroite antibol- i 
ševikinė demonstracija — mo-, k 
torkada. Pačiame vasaros kars- i i 
tyje nebuvo lengva atitraukti 1 
nuo poilsio valandų detroitie- 8 
čius. Nors gal pati motorkada į Į 
ir nepadarė didelio įspūdžio, bet, i 
lietuviai pasirodėme antroje po 8

tininkas Petras Stravinskas iš
į Clevelando. Apie akademijos pa- modeIiu<rtoies
sisekimą ar nepasisekimą, esant 
reikalui, pranešimą papildys An-

demonstruoja pavasarines skrybė es, kurias sukūrė skrybėlių pramonės mokyklos mokiniais 
ateinančioms Velykų šventėms, kada {vyksta skrybėlių ir pavasariniu rūby paradai.

atstovo ir Batuno vykdomojo j
pirmininko, kalba buvo dinamiš- Į 
ka, patriotinio Įsipareigojimo iri

s organizaci- Ne be didelių rūpesčių apsi-1 ieškanti papildomų Lietuvai lais- Į
Antanas Su-1 ėjome ir Vasario 16-jo pasiruo- Į vinti kelių. į šių metų vasario 8 d. “Labda-

Buvome pramatę ameri- j pej- Vasario 16-jo minėjimą i ros” draugijos nariai, susirinkę
! kie.ių kalbėtoją senatorių Ro- j nebuvau reikiamai painformuo-: Bad Canstatt'e išklausė draugi- j ryžo organizuoti mūsų išeivijos
Į bert Griffin, bet pastarajam at
sisakius, per Detroito lietuvius Lavų tvarkytojams, praleidau: pranešimo apie nuveiktą darbą nę finansini paramą jos reika- 

> kon-

abearai" — dveji metai
Fries dvejis metus.Įsteigta “Lab
daros” draugija kaip tik ir pasi-

sąlygomis galimai veiksminges-

1

Mm

sų lietuviškojo jaunimo išmoks* 
lininiu yra šventa kiekvieno tau
tiečio pareiga. “Labdaros” drau
gijos valdyba ir visi jos nariai 
susirinkime kreipėsi į visus mū-

I gų lietuvių, O ypač besimokan- ’ sų tautiečius, kad jie ir toliau 
I čio jaunimo labui, nuveikė nema-' n^iamirštų lietuvybės išlaikymo 
žai. Norėdama supažindinti lie-, darbų bei veiklos, kad jie ir to- 

Į tuviškąją visuomenę su draugi- j liau padėtų labdaringiems drau- 
; jos tikslais bei darbu, valdy- i gijos tikslams.

ba išsiuntinėjo daug informa- J 
cijų laiškais, talpino straipsnius 
mūsų spaudoje. Nuveiktas dar
bas būtų veik neįmanomas be 
visų lietuvių paramos. Buvo ieš
kota ir ieškoma ryšių su kito
mis užsienio lietuvių organiza- 

I cijomis. “Labdaros” draugijai 
padėjo Dr. Vydūno šalpos Fon- 

j das ir “Žiburėlio” draugija, per 
: kun. Sen. dr. P. Dagį atsiuntė 
į aukų New Yorko Lietuvių Evan
gelikų earapija, šios Parapijos 
Moterų Ratelis. Draugijai taip.

Susirinkimą užbaigiant buvo 
išrinkta nauja valdyba. Ji ne
daug kuo pasikeitė: į naujos 
valdybos narius įėjo p. pi J. 
Glemža, E. Lucienė ir G. Šlikas.

Minint neilgą, bet kūrybingą 
“Labdaros” draugijos jubiliejų, 
tenka taip pat pabrėžti, jog pa
siekti darbo vaisiai yra ne tik 
valdybos, bet ir visų lietuvių 
bendras darbas, savo aukomis 
ir pastangomis prisidėjusių prie 
taip svarbios veiklos išvystymo.

II
« I

W t ---------- ----v-----v------

pat aukojo New Yorko Mažosios ’ Ir kuo daugiau musu išeivių vi- 
Lietuvos Bičiulių draugija, p. p. suose pasaulio kampuose prisi- 
Dagiai, A. Bortkevičienė ir kiti, dės prie bendro darbo — mūsų 
Nemažai prie draugijos veik- jaunimo išmokslinimo, tuo pil
ies išplėtimo prisidėjo ir Vokie- nesnės bus mūsų inteligentijos 
tijoje gyvenantieji lietuviai. [ gretos. O pilnos mūsų gretos 

Lėšų draugi i ai naru omo oo— mūsų tautos ateitis.
G. šlikas

ateitininkiškąjĮ jaunimą. Tik! ir išrinko naują valdybą. j tingiems lietuviams.
vėliau sužinojau, kad ateitinin-1 metais Įsteigta draugija j Ypatingą dėmesį draugijos 
kų jaunimas gausiai dalyvavo ■ išaugo, sustiprėjo ir šiuo metu Sodyba ir jos nariai pasiryžo 

ji Europoje yra vienintelė jauniems lietuviams. Vo-
kio pobūdžio labdaringoji orga- kietijoje gyvenančių lietuvių in- 
nizacija teisme registruota, ši į teligentija nėra didelė. Jos at- 
organizacija buvo labai ir la- į stovai yra daugiausia mūsų se- 
bai reikalinga \ . Europoje, o nosios kartos nariai ir todėl ne
ypatingai V. Vokietijoje gyve- nuostabu, jog jie pamažu vie- 
nantiems lietuviams. Niekam 
nepaslaptis, kad ne vienas mū

Dar nebuvome \ niu kalbėtoju. Buvome numatę Dievo Apvaizdos bažnyčioje At- 
ir buvo sutikęs atvykti Lietuvos ■ gi prašą u ir dabar reiškiu papil- 

Petras!(jcm^ padėką ateitininkiškajam 
Daužvardis, bet vėliau atsisakė. ? jaunimui, Indrės Damušytės va- 

r kreipė- j dovaujamam.
Kadencijos metu valdyba bu

vome sušaukę vieną organizaci
jų atstovų susirinkimą, vieną 

. i kongreso komisijų informacinį 
! pasitarimą, turėjome 7 proto- 

~ j koluotus valdybos posėdžius ir 
skubiam reikalui 

j nuomonių suderinimui neproto- 
Į koluotų pasitarimų. Buvome už- 
I Diana ve suruošti ir oolitini sim- } - 
Į poziumą, bet tam jau pasidarė 
j pertrumpas kadencijos laikas. 
! Bandėme veržtis ir. Į amerikoniš- 
t kąją spaudą; per Amerikos Lie
tuvių Kongresą pastangos buvo 
beveik be pasekmių, bet Vasa- 

rio 16-jo proga reikalas šiek riek m#w Va
pajudėjo. Nors >r šykštoka-., oe i5 visa iš.
Lietuvos ir lietuviu varda pa-; ...i eivijos lietunų sutelkti protus 

ir širdis vieningai Lietuvos lais
vinimo kovai. Padėtis reikalau
ja ne tik vienybės savųjų tarpe, 
bet ir ryžto stiprinti visų pa
vergtų tautų federacijos žygius.

Mes visi pripažįstame, kad 
Bendruomenės rėmuose vysto- ■ 

.... ... mas lietuvybės išlaikvmas irneturejima valdvpoje. sakyčiau,;, ... ... ..... .. .' ' . . tautiniu vertybių puoselėjimasragrinamio asmens — sekreto-! 7 . ...lyra didžiai reiksmmgas Lietu
vai. Tai ženklas, kad esame gy- I 
va tautos dalis ir kad esame pri
sirišę prie savo tikrosios tėvy
nės. Bet pavergtos tautos kan
čia ir jos naikinamoji padėtis 
reikalauja iš mūsų kreipti pir
mumo dėmėsi i Lietuvos laisvini
mo žygius. Prileiskime tiesa, 
kad 2.5 metai nesėkmingos Lie
tuvos laisvinimo kovos daug ką 
veda iš kantrybės. Ir jau atsi
randa balsai, kad dabartinis Lie
tuvos laisvinimo būdas yra blo
gas. kad reikia ieškoti naujų 
kelių ir naujų būdų, čia gal ir

kai pastarasi

nia Laage-Kasiulis, nemažą or
ganizacini darbą atliko p. p. M. 
Lemanienė, Z. Glemžienė, K. Si- 
manauskas. Draugijos valdybos 
ir jos nariu pastangomis buvo 
suorganizuota loterija, kuri atne-

KAS GREITESNIS?

Jau galima Įsigyti muziko Juozo SlroJios knygą

I 76 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina §2.00. 
l ai geriausioji sodriu pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunėiant Money Orderi arba čeki tokiu adresu.

X* J.X k/ U X JL-a

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

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

Kieti viršeliai — 84.00, minkšti — S3.50. 404 puslapiai.

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

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINĮ ?< INKAMS
AUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU 

DAINŲ GAIDAS PIANUI: 

ir šokip, 16 psl. RinkinyjeI. Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios dainos ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

2. Suktinis I
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispan^s
6. Vengerka
7. Klumpakojis

&<s gaidy rinkinys kainuoja

dainelių

8.
9.

10. 
H 
12 
IX 
14. 
>5.

tik $1.00.

Aguonėles 
Vakar 1 
Avępn 1 
Meiles 
Siuntė 
Čigonai 
Pelėda 
Noriu miege

vakarėH

villas 
mane molinei*

Šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti 
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu, čekius prašoma išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiusti tokiu adresu:

HM.STEn ST.. CHICAGO K. ILLINOIS

; vienas po kito pasitraukia iš vi- šė gražaus pelno. Tokiu būdu 
i suomeninės veiklos darbininkuI-------------- -------- —Labdara” pamažu sustiprėjo ir

sų išeivis Vokietijoje yra reika- į gretų. Pakaitalų šioms gretoms galėjo parodyti sveikintiną ak- 
lingas materialines ir moralinės. užpildyti nėra kur kitur ieškoti, Į tyvumą. Iš surinktų aukn ir lo-

tikimo ar tiesiog kurio nors ?- 
to vargo atveju.
ramos reikalinga
tis lietuviškasis jaunimas. Vi-! 
sapusiška, dalykiškai nukreipta; 
parama yra sunkiai Įmanoma be ; 
darnios, veiksmingos ir ryžtin- j 
gai veikiančios organizacijos.

tsl- kaip mūsų jaunimo tarpe, štai 
kodėl kiekvienas susipratęs lie- 

1 patingos pa-i tUvis gerai žino, jog jaunimui 
ir besimokan-: išauklėti ir išlavinti reikia skir

ti visas mūsų jėgas. Keta Vo
kietijos lietuvių šeima turi lė
šų ii' sąlygas sūnui ar dukrai

terijoje Įgytų lėšų (veik 6,000 
DM.) išmokėta pašalpų, stipen
dijų mokiniams ar. paskolų stu
dentams pavidalų. Draugijos pa
ramos dėka užbaigė mokslus trys 
lietuviai ir daktaro laipsni Įgi
jo vienas.

Amerikos milijonierius tele- 
fonuoja iš Paryžiaus savo žmo
nai, likusiai New Yorke.

— Paryžiuje padariau puikų 
biznį! — jis pasigyrė.

— Nanu ■ ? — susidomėjo žmo
na. — Kokį biznį?

— Pirkau Fiat ir originalų 
Rubensą!

— Tai puiku! — apsidžiaugė 
milijonierė. — Kurs iš jų grei
tesnis?

su pavergtą tautu, o kartu ir

minėjo ir Michigan Catholic sa
vaitraštis ir Detroit News ir De
troit Free Press. Už pastangas 
ir darbą, garsinant Lietuvos var
dą amerikoniškoje spaudoje, dė
koju dr. Sauliui šimoliūnui.

Prie trūkumų ar nesėkmių 
priseina laikyti kadencijos metu

riaus. Buvo išrinktas ir skirs
tantis pareigomis sekretoriaus 
pareigas buvo sutikęs eiti p. Jo
nas Švoba, kuris- nuo birželio 
19 d. iš valdybos pasitraukė. Ka
dangi mūsų statutas kandidatų 
nepramato ir jų neturėjome, o 
pačią valdybą pertvarkyti ki- i 
taip nepavyko, protokolų sekre- j 
toriaus pareigas ėjo kiti valdy
bos nariai pamainomis, o susi- 
rašiaėjimą vedžiau aš. šeši val
dybos nariai dirbome nenutrūks
tamos grandinės darbą ir gyve
nome prisiimtos pareigos rūpes
čiais. Už paaukotą laiką ir at
liktas pareigas 1_____________ _
valdybos nariams reiškiu nuo
širdžią padėką.

bendradarbiams I ;vra, mūSŲ ?ati didžioj! biogybė’

Naudodamasis šia proga no
riu suglaustai pareikšti savo 
nuomonę Lietuvos laisvinimo 
reikalu bendrai.

Su apgailestavimu tenka pri
pažinti, kad Lietuvos laisvinimo 
žygis kol kas vis dar nerodo lau
kiamų prošvaisčių. Tiesa. Ame
rikos vyriausybė nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos. Tačiau pa
skutinioji Amerikos nuolaidų 
politika ir ieškojimas būdų glau
dinti su Sovietų Sąjunga taikin
gą sugyvenimą mus veda ir prie 
šiokio tokio nusivylimo. Iškovo
ti Lietuvai laisvę per taikos ir 
teisingumo institucijas neviltį 
didina taip pat ir vadinamoji 
Brežnevo doktrina, kuri nusako, 
kad jokiai komunistinio režimo 
valstybei nevalia atsiskirti nuo 
Sovietų Sąjungos. Nors ta dok
trina buvo tiesioginiai taikyta 
Čekoslovakijai, bet ji kreipia ir

kad nerandame galimybės susės
ti prie vieno stalo ir bendrom jė
gom tuos naujus kelius ir naujus, 
būdus pritaikyti laiko reikala
vimams. nepažeidžiant pačių 
laisvinimo pagrindų. Juk čia 
nieks neverčia mus būti vieno
dais. betgi vienybės prašosi ir 
mūsų tautos himno žodžiai.

Aš tikiu, kad šiais savo žo
džiais padėties nepakeisiu ir ki
taip galvojančių neįtikinsiu. Bet 
taip pat šventai tikiu, kad arti
nasi laikas ir kad Lietuvos lais
vinimo žygis bus laurų vainikais 
vainikuotas. Nes Įvykiai bręsta 
kaip pačiame komunistirtiame 
pasaulyje, taip ir kitame pasau
lio krašte dėl pranašumo, teisių

ŠĮ-savo suglaustų minčių pa
reiškimą baigiu poeto Aisčio žo
džiais. kalbančiais Į mūsų kovo
jusius partizanus:

“Dar vienas kraujo lašas būt 
tave pagydęs, / «Bet varge to vie-

It’s been a while, right?
Well,' then you’re like a 

lot of US.'
It seems that many of us 

are too grown-up to get 
excited about things like the 
Star-Spangled Banner any 
more.

You could almost say 
that patriotism makes us feel 
embarrassed.

Besides, it’s hard to really

hear so much about how this 
country is falling apart.

But, of course, America 
still has a Bill of Rights.

zVnd free elections.

ard of living.
And a free enterprise

your wagon to any star you- 
want

And plenty of other things 
you can’t find anywhere 
else in this world.

Know what? Looking at it 
that way, America deserves, 
a 1 ot more credit than it’s

One of the best ways to 
give this country the support 
it deserves is to buy U. S.

pared to solve its problems.
And they happen to be one 

of the best ways to provide

The interest is exempt 
from state and local income 
taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until yo^. 
cash your Bonds.

Buy U. Si Savings Bonds 
through the Payroll Savings

your bank.
It’ll give you a good 

feeling.

next time they 
play the Stair*

Take stock in America

Chicago, III 60608
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namu

dirbančių p 
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Kovos metai
(Tęsinys) . bet Europos

11- A

Toliau išdėstęs tolimesnius1 nte Sunki 
Sovietų pasižadėjimus, Čarnec-įk,entė. ne tik 5 
kis pasakė:

Nėra pilnai patenkintas ir ka- Į 
ro nuostolių atlyginimo reikalas. 
Ne dėl savo kaltės, bet dėliai sa
vo geografinės padėties ir poli-! 
tinio priklausymo Rusams Lie-i 
tuva tapo Didžiojo karo arena. 
Po kelis kartus karo viesulą bu
vo parėjusi per mūsų žemę. Su
naikinta ūkiai, nudeginta nu
griauta kaimai, miestai, daugy
bė gyvybių atimta. Lietuva — 
viena labiausiai nukentėjusi nuo 
šio pasaulinio karo šalis. Vien 
Rusų kariuomenės Lietuvai pa
darytieji nuostoliai siekia 900,- 
000,000 rublių (prieš karo ver
te). Rusai tuos nuostolius atly
gint atsisako ir vietoj nuostolių 
atlyginimo Rusų vyriausybė 1) 
nuima nuo Lietuvos Rusų skolų I 
Lietuvai atitinkamą dalį, 2) lei
džia iškirsti 100,000 dešimtinių 
miško ir 3) pasižada per pus
antro mėnesio nuo taikos sutar
ties ratifikavimo dienos išduo
ti Lietuvos Vyriausybei 3 mil. 
rublių auksu. Visa tai sudaro 
karo nuostolių, kuriuos Lietuvai 
teko pakelti 1914—1917 m., vos 
nežymią dalį.

Bet šiaip ar taip — taikos su
tartis yra padaryta. Nežiūrint 
sutarties trūkumų ir padarytų 
Rusam nusileidimų, turime pri
pažint ir josios gerąsias puses. 
Tvirtindami sutartį mes einam 
į mūsų užsibrėžta uždavinį — 
taikoj ir santarvėj gyvent su 
savo kaimynais.

Baigdamas, negaliu praeit ty
lomis pro tą šios sutarties sa
vybę, apie kurią buvau minėjęs 
savo kalbos pradžioje, Ši sutar
tis nėra paprasta taikos sutartis 
— ji yra kartu ir Lietuvos nuo 
Rusų atsiskyrimo aktas.

Nors tą atsiskyrimą mes pa
skelbėme dar 1918 m. vasario 16 
d., bet šiandien galutinai su
vesdami sąskaitas, turime pa
minėt ir bendrojo gyvenimo die
nas. . 7 *..' '■ '

Kai pereito šimtmečio pabai
goj buvo išleistas įstatymas 
draudžiąs negrus laikyti vergais, 
juos pirkti arba parduoti, tai tuo 
metu ne pavieni asmens, bet iš-

Į kuriais galėtume 
vių tautos kančias 
gu, kad ir per paskutinį šimtme- 

t tį. Koriko Muravjovo laikai, 40 
i metų spaudos draudimo, 40 me
tų dvasinės nakties — be vieno 
šviesos spindulio, nes už tai juk 
gręsė katorga ir Sibiras!... Žu
dymai ir ištrėmimai geriausių
jų Lietuvos s_ūnų vien tik už tai, 
kad jie Lietuvą mylėjo, 1907-8 
m. žiauri reakcija, pagaliau Sto- 
lypino • rusifikacijos politika ir 
Lietuvos kolonizavimas...

Visos tos Rusų padarytos lie
tuviam skriaudos, kraujo upe
liai ir ašarų klanai ir begalinės 
dvasios kančios — tai mūsų at
minimai bendrojo su Rusais gy
venimo.

ja žymiai suvaržė ir
įvairius užsakymus.

Albertos ir Britų
kiek-

sumažino
Ontario

Kolumbijos provincijos 
vienų žiemų kenčia nuo nedar
bo, bet šiemet dar prisidėjo 
valdžios taupumas, kaip prie
mone prieš infliacijų.

Kritikai tvirtina, kad nedar- 
Kanadoje dar labiau padi- 
ir dar per 1971 metus nusi- 

Kanadn, atrodo, 
prie lokių bėdų.

ba>

yra |Ha- 
Šiometi- 
lengves- 
ir 19C>1

tusi 
nė bedarbė skaitoma 
nė už buvusias 1968 
metais, kuriais bedarbių būta 
iki 10 nuošimčių, gi 1931 me
tais 29'< žmonių Kanadoje ne
galėjo gauti darbo.

IŠRASTOS AUSINĖS
APSISAUGO? TRIUKŠMO

■ Human Acoustics preziden- 
į tas Nelson Miller išrado ir iš
vystė mažą patogų ausyse ne- 

išioti prietaisą, kuriuo ausys 
|apsaugomos nuo didelio triukš- 

tokio, kurs kenkia ir su 
laiku apkurtina žmogų. Mille- 

_ i rio išradimas užpatentuotas 
I vardu SAFEAR. Tokius triuk- 

lijono su viršum. Kanadiečiui Įįnius< kaip sprausminio lėktu- 
būti be darbo reiškia, kad turi raketų žviegimą prietaisas 
gyventi iš 53 dolerių savaitei 150 decibelų' sumažina iki 
gaunamos pašalpos. Sausio į ^uogaus ausiai nekenksmingu 
mėnesį bedarbių nuošimtis jau [80 decibelu. Išradimas tuo 
siekė 6.1 nuošimčio, o skaito-[įdomus, kad žemi garsai, tokie 
ma, kad šeši bedarbių nuošim- kaip žmogaus kalba ar telefo- 
čiai jau reiškia pavojingą kraš- no skambutis, aiškiai yra gir
tai ekonomine būkle. Viso Ka-Jdinii. C v

Amerikos Lietuviu Tarybos delegacija, Lietuvos Nepriklausomybės sukak- Encyclopedia Lithuanica), ev.-liut. kunigas Dr. M. Kavolis, ALT Pirminin- 
ties 52 mėty proga pas JAV Senatorių Thomas J. Dodd. Iš kairės Į dešinę: kas inž. E. A. Bartkus, Congresional liaison man Mr. Vandervorth, ir ALT Ino. 
Chicagos Lietuviu Tarybos Pirmininkas R. Staniūnas, ALT narys Dr. L. — — " -
Kriaučeliūnas, senatorius T. J. Dodd (skaito knygas, 70® years Lithuania ir

narė E. Paurazienė.

sienų būtų prašalinti. Dabar 
Lietuvoj jų jau nėra. Todėl šian
dien jau galima kalbėti apie tai
ką ir tart paskutinį žodį dėl tai
kos, kuri turi įvykti tarp mūsų 
ir Rusų, šiandieną tą žodį vis 
dėlto tarsime, nors Lietuvos sie
nose ir yra dar Rusų kariuome
nė, nes dėl tos kariuomenės iš
ėjimo iš Lietuvos jau yra pada
ryta tam tikra sutartis. Šian
dien jau nėra strateginio rei
kalo rusam toliau likt Vilniuj, ir 
jie turi atsitraukt iš Vilniaus ir 
kitų šią j a taika mum pripažin
tų, vietų, p mūsų valdžia turi 
griebtis visų priemonių, kad ru
sų armija pasišalintų. Tam rei
kia valdžiai ne tik moralinės tei
sės, ginklo pajėgų, bet ir juridi
nės teisės. Toji teisė — tai
kos ratifikavimas. Nuo to mo
mento, kaip bus ratifikuota tai
kos sutartis, mūsų valdžia Įgy
ja įuri^inip. pagrindo reikalaut, 
kad rusai išeitų iš paimtų vietų.

Eidami prie pačios sutarties 
turinio mes randam joj daug da
lykų, kurie mums nenaudingi; 
bet joj yra daug, kas mus turi

. tisą mūsų tauta, ir ne Afrikoj, tent, kad tie priešai iš Lietuvos i patenkint, jei pažiūrėsim į 1

KANADOS LIETUVIAI FILME

ir

ir 
iš

Kovotojų dėl Lietuvos krau
jas ir ašaros atgaivino jos že
mę ir toji žemė pagimdė Nepri
klausomybės idėją. Nepriklau
somybės idėja įėjo į visos lietu
vių tautos kūną, į jos kraują, 
kaip įėjo vienkart ir Rusų vieš
patavimo atminimai. Bet tie 
žiaurūs atminimai ne keršyt mus 
šaukia — jie sergėjo ir gaivino, 
jie sergės ir- gaivins ir toliau 
Lietuvos Nepriklausomybę 
stiprins mūsų pasiryžimą.

Negi atlyginsi už dvasios 
kūno kančias, negi prikelsi 
kapų negyvėlius!

Už visas tas mūsų tautos kan
čias mes persiskirdami nereika- 
laujam iš Rusų nieko. Lai Die
vas jiem atleidžia taip, kaip mes 
jiem atleidžiam.

Tiek tegalime pasakyt visiem 
amžiam skirdamiesi nuo buvusių 
mūsų valdovų. .

Krikščionių demokratų blokas 
nusistatęs yra svarstomąją tai
kos sutartį su Rusais ratifikuot.

Mykolo Sleževičiaus kalba.
Sleževičius (ši). Gerbiamieji 

Lietuvių tauta pakėlė ginklą 
tam, kad pašalintų iš Lietuvos 
visus tuos Kapsukus-Mickevi- 
čius, kurie prisidengę darbinin
kų reikalais stengiasi įsiveržt į 
Lietuvą, kad vėl ją pavergtų. Bet 
keldama ginklą Lietuvos valdžia 
teturėjo omeny tik vieną, bu

1963 m. vasario mėn. 23 d.,vių darbais, jų užsimojimais ir 
Toronto verslininkų valdybai at
stovaują dr. J. Kaškelis ir B.
Jackus pasirašė sutartį su arch.
V. Petruliu ir dail. T. Valiu, kad 
pagamintų spalvotą filmą iš vie
tos lietuvių gyvenimo. Filme bu
vo numatyta pavaizduoti viską, 
kas svetimame krašte yra susi
ję su lietuviška veikla, su atei-

Dustin Hoffman

Simmons

Fonda Minnelli

O’Toole Smith enevieve Bnjold Richard Burton/

mwi

rnb?

Balandžio 7 d. (vyks Amerikos filmy pramonės premijy, garsiyjy . įteikimas. Du filmai: 
"Midnight Cowboy" ir "Anne of the Thousand Days" yra nominuoti kaip geriausi, o be te, ii 
abiejy yra nominuota ir po du aktorius, iš pirmojo: Jon Voight ir Dustin Hoffman, o iš ant
rojo: Genevieve Buįold ir Richard Burton. Kairėje matomi kiti pernai kritiky dėmesį atkrei

pę aktoriai.

Jon Voight

Wayne

OB
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ir 2 punktus, kur kalbama, apie 
mūsų valstybės sienas, ir apie 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimą, mes sakom, kad mū
sų delegacijos išgauta teritorija 
atatinka tom sritim, kur gy
vena mūsų tautiečiai. Užtat 
kaip prieinam prie ekonominių 
reikalų, tai čia vaizdas jau kei
čiasi. Sutarty šiais klausimais 
yra vien bendri dėsniai: prade
dant 8 § ir baigiant 11 § visiem 
tuose §§ nustatytiem klausimam 
spręsti dar bus komisijos, nuo 
kurių darbuotės ir pareis, ką iš 
tikrųjų mes būsime iš šios su
tarties laimėję.

Toliau, kada kalbama apie tos 
sutarties svarbą ir apie jos nei
giamas dalis, tai čia aš pilnai 
pritariu atstovui Kairiui Čia tu
riu tik dar pabrėžti, kad visos 
tos neigiamosios sutarties pusės 
yra labiausia dėl to, kad mūsų 
pasivėlinta tą sutartį padaryt. 
Ją mum reikėjo pasirašyt 4-5 
mėnesiai atgal. Tada mum ne
reikėtų duot paklausimų Rusam, 
kodėl Estai šio ar to gauna dau
giau, ir tada nereikėtų išklausyt 
panašių atsakymų: Estai nesi
bijojo anksčiau susitaikini, tada, 
kai tatai mum Rusam buvo svar
bu, todėl jie ir daugiau gauna. 
Jei mes nebūtume vėlinęsi, tai ir 
mes būtume taip pat geresnių 
sąlygų gavę. Kr. dem.: (nepa
mirškit lenkų). Su lenkais bū
tų buvę tas pats, kas ir dabar. 
Lenkai mus nepuolė tuo metu 
tarp kitko labiausia dėl to, kad 
turėjo skaitytis su kita jėga — 
savo vidaus padėčia. Ir ta pa
ti Entanta davė tuomet mum su
prast, kad sudarymas sutarties 
su Rusais nepakeis jų taktikos 
su Lietuva ir lenkam nebus leis
ta briautis toliau; Galų gale 
mum reiktu turėt ir savo nusi-

- I

statymą, o ne vien Entantos. 
Mes turim varyt savo politiką. 
Todėl kai mes tik priėjom Rusų 
sienos, tai tuoj ir reikėjo tai
kintis. Suglaudžiant visa pasa
kyta, social-liaudininkų demo
kratų ir valstiečių sąjungos blo
ko vardu siūlau, nežiūrint neigia
mųjų sutarties pusių, ją rati
fikuot, nes ji daro galą visiem 
neaiškumam, deda juridinį pa
grindą mūsų santykiam su Ru
sais ir duoda mūsų valdžiai tei
sės reikalauti tą sutartį vykdyt.

(Pabaiga) <

pasiektais laimėjimais.
Verslininkams finansuojant, 

įsigijus filmavimo priemones, 
Petrulis ėmėsi darbo. Jis fil
mavo viską, kas tik buvo įmano
ma ir naudinga žinoti bei pama
tyti apie ateivio buitį naujoje 
žemėje. Svarbiausiam filmo or
ganizatoriui S. Janušauskui už- 
angažavus, pirmiausia buvo pa
imti filmo finansuotojai krau
tuvininkai savo prekybose, ran-1 
govai ir statybininkai savo sta
tybose, amatininkai savoje dar
bovietėje, profesionalai savo spe
cialybėje. Neaplenkdamas mū
sų religinio gyvenimo, šventovių 
ir dvasios vadų, Petrulis taip pat 
apvažiavo plačiuose toliuose iš
simėčiusius tabako augintoj us, 
pakelėse įsikūrusius lietuvių 
motelius, prie ežerų esančius' 
vasarnamius ir miesteliuose ope
ruojamus mūsiškių kotelius.

Energingas filmuoto jas, nesi
gailėdamas nei laiko nei savo lė
šų, vasaros metu paplūdimiuo
se filmavo beveik išimtinai 
(Springhurst Beach) visą pa
krantę užimančius lietuviškus 
nuogalius, o miškuose atosto
gaujantį ir žaidžiantį jaunimą. 
Žiemos metu filmo juoston buvo 
įamžinti suvažiavimai, organi
zacinis gyvenimas ir pramogau
ją, laisvalaikiu besilinksminą 
tautiečiai. Nežiūrint, kad toji 
mintis atėjo ,ir buvo pradėta 
vykdyti prieš 7 metus, dėl lė
šų stokos buvo gerokai uždels
ta. Be to, ir pats filmuotojas 
Petrulis, įgijęs daugiau patyri
mo, suskato naujiem polėkiam, 
kitose srityse laimėti filmavi
mo premiją. (Jis ją ir laimėjo).

Šiuo metu, renkant naują vers-1 
lo valdybą, paaiškėjo, kad pir- į 
moji filmo dalis (viso bus trys 
dalys), dail. Valiui galutinai api
pavidalinus, jau visai baigiama 
ir netrukus bus parodyta Toron
to visuomenei. O vėliau, pagei
daujant kitoms kolonijoms, bus 
galima pamatyti kaip mūsų ’ 
veržlesnieji žmonės, atsidūrę 
svetimoje žemėje, padarė dide
lius, daugelyje atveju, prie esa
mų sąlygų neįtikėtinus dalykus, j 

Dėl filmo kokybės, jo išbaigi- 
mo, spalvoto perdavimo nieko 
daugiau negalima bepridėti. žmo- j 
nės, Kanados vaizdai, kaip rūta ; 
žaliuoją tabako laukai išbaig
ti iki pasigėrėtino preciziškumo, j 
Reikia tik laukti atitinkamo me
ninio apipavidalinimo, kuriuo 
dail. Valius žiūrovo tikrai neap
vils. S. Pranckūnas i

KANADOJE JAU PUSĖ 
MILIJONO BEDARBIŲ
Toronto Daily Star praneši

mu, šią žiemą Kanadoje be
darbių padaugėjo iki pusės mi-

r

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje. $4.00 dabar tik .—
Minkštais viršeliais tik ...............................................

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės no Eurona isuūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ........................    ~.....-..............
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderi.

1739 SO. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.

$3.00
$2.00

$1.50

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai 84.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I

1 i

l

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

1^

į.;

I
KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

$5.00
$3.00
$2.00

-

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. .... ............ ...............
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl................................................ ..............
5. Juozas Kapažinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ........
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

psl
7. Prof. V. Biržiška,* SENŲJŲ’ LIET^

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl....................... $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. .............................

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai....................~....................................

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .......
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl.,

viršeliais $2.00. kietais .... ....................... .
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ...
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236
18. Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS

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

angliškai....................................... . .... .............. ................
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl............ ,
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.............

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

orderiu, šiuo adresu:

minkštais

NATION.
psl........ -

IMPERIJA.

B 
I

$12.00
$4.00

$1.50

$3.00
$5.00 f
$2,00 J
$6.00 I
$3.00 |
$4.00 I
$2.00 f
$5.00 I
$5.00 I

$10.00 I
$3.00 f

I

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

i

I

1739 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608
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Tulži išlieja socialistams
Nieko sovietų imperializmo agentai taip giliai neken

čia, kaip socialistų. Niekam jie neišlieja tiek daug tul
žies, nieko jie taip bjauriai nešmeižia, prieš nieką jie taip 
neatlaidžiai neveda kovos kaip prieš socialistus. Tai jie 
daro metai iš metų, diena iš dienos. Tą kovą jie veda pa
čioje Rusijoje, vedą ją ir čia Amerikoje, lietuvių tarpe.

Maskvos agentai taip elgiasi todėl, kad niekas komu
nistų taip gerai nepažįsta, kaip socialistai. Kitų Įsitiki
nimų politikai prieš sovietų imperializmą pradeda vesti 
kovą tiktai tada, kai jiems susidaro pavojus. Įvairių ten
dencijų socialistai veda kovą prieš komunistus nuo šio 
šimtmečio pradžios. Rusijos socialdemokratai pradėjo 
žūtbūtinę kovą jau 1903 metais. Kitų tendencijų socialis
tai dar anksčiau nurodinėjo, kad Lenino pasirinktas ke
lias ne tik darbininkus, bet ir visą žmoniją ves dar Į bai
sesni išnaudojimą ir vergiją.

Socialistų idėjos yra stipresnės, negu komunistų per
šamos. Laisvame pasaulyje, kur galima idėjas laisvai! 
diskutuoti, kur galima nurodyti ruošiamu projektu ge
ras ir silpnas puses, socialistai daug stipresni, negu ko
munistai. Anglijos, Švedijos 
vakarų Vokietijos, Danijos ir 
pritaria socialistų skelbiamoms 
tuose komunistai taip pat 
balsų
gyventojai jų nerenka.

Komunistai yra stiprūs tiktai tose valstybėse, kur 
jie gali savo idėjas ir iš to ištekantį “rojų” primesti prie
varta. Kur rusai negali pavartoti prievartos, ten komunis-1 siamas pinkles i 
tai nepajėgia gyventojų daugumos Įtikinti. Socialistai ban,kurie nori “kitaip pažiūrėti i okupantų”, užmegzti su juo 
do Įtikinti gyventojus, kad jų siūlomos programas ir jų 
siūlomos reformos gyventojų daugumai bus naudingos, o 
komunistai savo idėjas gali tiktai prievarta primesti.

kitų kraštų darbininkai 
dejoms. Minėtuose kraš- 

stengiasi rinkimų metu gauti 
pravesti žmones Į parlamentus, bet tų kraštų

puoti Suomiją. Socialdemokratai Ernt-s Reuter ii* Willy 
Brandt sėkmingai vadovavo Berlyno gyventojų kovai 
prieš rusų ir vokiečių komunistų pastangas palaužti ap
suptų gyventojų pasipriešinimą sovietų imperializmui. 
Pačioje Lietuvoje Steponas Kairys, Kipras Bielinis va
dovavo kovai prieš rusų pastangas pakenkti nepriklau
somos Lietuvos atstatymui, o vėliau ir prieš krašto oku
paciją.

Socialistai vykusiai komunistams pastoja kelią Suo
mijoje, Švedijoje, Austrijoje, vakarų Vokietijoje, Nor- 

■ vegijoje ir kitur. Tiktai komunistų arčiau nepažįstantie
ji politikai bando su jais ieškoti ryšių — kultūrinių ir ki
tokių, — bet socialistai ir čia ateina žmonėms pagalbon. 
Jie nurodo, kad iš tų ryšių nieko gero neišeis. Tais ry
šiais pasinaudos tik komunistai. Protingesnieji paklauso 
nutarimo ir su komunistais nebendradarbiauja, o mažiau 
proto turintieji pirma turi nagus nusideginti, kad 
praregėtų.

Iš Rusijos parvažiavęs S. J. Jokubka nepajėgia pa
rašyti savo pastabų, neišniekinęs arba neapšmeižęs lie
tuvių socialistų. Anksčiau tai darė Jonikas, o šiandien 
tas šmeižimo ir tulžies liejimo pareigas perėmė Jokubka. 
Jis rašo:

“Socialdemokratai seniai atsisakė marksizmo, 
siekiančio darbo žmonėms hegemonijos. Jie darbi
ninkams tik žada socializmą, o dirba buržuazijos 
interesams. Kai darbininkai supranta, kad jie ap
gaudinėjami, ir socialdemokratus pradeda imti už 
pakarpos, tada socialdemokratai išsigimsta bai
siais socialfašistais, didžiausiais darbininkų klasės 
priešais. Taip atsitiko ir su mūsų Amerikos lietu
viais socialdemokratais.” (“Vilnis”, 1970 m. ko v. 19 d.) 
Socialdemokratų valdomoje Suomijoje, Švedijoje, 

Norvegijoje, Danijoje, ^Anglijoje, vakarų Voketijoje, 
Austrijoje ir kituos kraštuose darbininkai geriau gyve
na, negu bet kuriame rusų komunistų okupuotame kraš
te. Iš socialdemokratų valdomų kraštų darbininkai ne- į 
bėga Į ’’komunistini rojų”, tuo tarpu rusams reikėjo nu
leisti stiprią geležinę uždangą, saugojamą gerai gink
luotų mongolų ir šunų, kad iš rusiško “darbininkų ro
jaus” koks darbininkas nepajėgtų pabėgti Į laisvuosius 
vakarus.

Amerikos lietuviai socialistai kelia viešumon rusų 
daromą skriaudą pačioje Lietuvoje, jie nurodo rusų tie- 

s ir tiems jauniems “mokslo daktarams”,

“kultūrinius” ryšius ir pasiklausyti Amerikon siunčiamų 
lakštingalų. ' Tas balsas yra dirbtinas, rusai medžiotojai 
ji naudoja tiktai pasipūtusiems patinams vilioti.

Žmonių Įtikinėjimo būadas yra lėtesnis, bet jis stipresnis 
ir pastovesnis. Net ir pačioje Rusijoje, jeigu nebūtų prie
vartos, tai didelė gyventojų dauguma pasisakytų prieš ko
munistų skelbiamas idėjas ir vartojamą žiaurią prievartą.

Socialistai komunistus labai gerai pažįsta, nurodo 
silpnas jų galvojimo vietas ir veikimo praktiką, o kai ko
munistai bando vartoti prievartą, tai socialistai prieš 
juos kovoja. Socialdemokratas Vaino Tanner vadovavo 
kovai prieš Sovietų Sąjungos invaziją ir pastangas oku-

Socialistams nieko apgaudinėti nereikia. Jie sako 
teisybę. Socialistinę arba bet kurią kitokią santvarką 
galima įgyvendinti tiktai demokratiniu -būdu, kada gv- 
ventojų dauguma tai satvarkai pritars. Jeigu dauguma | 
gyventojų tai santvarkai nepritars, tai jos nebus. Rusai Į 
jau 52 metu pavergtiems gyventojams prievarta kiša 
“komunizmą”, bet iki šio meto gyventojai jo nepraryja... 
Jiems reikalinga duona ir bulvės, o ne Lenino išgalvotos 
fantazijos. Jokubkos tulžis nepadės.

iM.yiujLis, nei užsimena ir apie 
{lietuvių kalbos dėstytoją Kau
no universitete. Ji šitaip rašo:

“As su dėkingumu pŲsime- 
nu apie mūsų mokytoją A. 

I Ląstą, išmokiusi ieškoti gilios 
I prasmės liaudies dainose, le
gendose, padavimuose ir pa- 
tarlėse. Ir drąsiai dabar daly
vauju jų aptarime. Kartą mū
są dėstytoja (Meškauskienė tu
ri galvoje prof. Sofiją Kyman
taitę Čiurlionienę) auditorijo
je prie visą manęs paklausė, 
kas buvo mano mokytojas gim
nazijoje. Aš puikuodamas! 
pasakiau, kad pradžioje buvo 
Adomas Juodasis - Lastas, o 
vėliau Juozas Žiugžda. Ir pa
raudau. Ji pritariamai linga
vo galvą ir maloniai šypsojosi 
— be abejo, jiems, mano mo
kytojams, o ne man. Taip jau 
išėjo, kad aš pasidariau lyg 
jos dešinioji ranka. Jei kuris 
kolega pasakydavo ar lentoj 
prirašydavo nesąmonių, Sofi
ja Čiurlionienė, linktelėjusi 
mano pusėn galvą, tardavo:

— Padėk man tamsta.
Aš einu prie lentos, braukiu, 

taisau klaidas.
— Paaiškink tamsta.
Ir aš aiškinau. Ji niekada 

neparodė nustebimo. O aš ste
bėjausi — kur jie mokėsi, ir iš 
viso, ar jie kada mokėsi lietu
vių kalbos”, (“žvelgiu Į tolius” 
344 psl.).

Tikėti, kad Mikasė Navikai
tė nepriklausomoje Lietuvoje, 
dar prieš bolševiką invaziją ir 
okupaciją būtų galėjusi būti 
“lyg ir dešinioji i-anka” lietuvių 
kalbos dėstytojo Kauno Uni
versitete gali tiktai pati Navi
kaitė. Kauno Universitete, ypač 
pačioje pradžioje buvo neįtikė
tinų dalykų, bet vis dėlto lie
tuvių kalbos nestudijavę ir 
kalbos dvasios nejaučią stu
dentai į dėstytojus nebuvo 
kviečiami. Pati Meškauskienė 
tai labai gerai žino. Be reikalo 
ji čia pasigiria.

Reikalai galėjo pasikeisti, 
kai rusą armijos Įsiveržė j 
Lietuvą. Tada Mikasė buvo la
bai galinga. Vargu prof. Čiur
lionienė būtų drįsusi prieš jo
sios norą ką pasakyti. Nema
nau, kad ir dabar, paskaičiu- 
si Meškauskienės atsiminimus, 
ji galėtų prieš “dešiniąją savo 
ranką” ką nors pasakyti.

Kad Mikasė negalėjo būti 
lietuVią kalbos dėstytojo Kau
no Universitete nei “kairioji”, 
nei “dešinioji” ranka, pakan
kamai aiškiai kalba josios kny
ga ir tas faktas, kad ji, nei 
gimnazijoje, nei universitete

gana apsčiai), Meškauskiene, 
rašydama apie Rygiškių Jono 
gimnaziją, kurioje ji/pradėjo 
mokytis, ir realinę gimnaziją, 
kurią ji baigė, šitaip sako:

“O jos abi stovėjo visai arti 
prieš viena kitą -— tik skersai 
gatvę (86 psl.)

Knygoje ne vieną kartą Ry
giškių Jono gimnaziją Meš
kauskienė stato “skersai gat
vę”. Jeigu tą mokyklą pana
šiai ji būtų išmūrijusi bet ku
riame mokytojui Lastui rašo
mame darbe, tai Lastas ją bū
tų gerokai patraukęs per dantį. 
Pastačiusi gimnaziją skersai 
gatvę, ji būtų užblokavusi 
Kauno — Kalvarijos ir Vilka
viškio plentus. Rygiškių Jono 
gimnazija stovėjo kitoje gat
vės pusėje, skersai gatvės.

Juozas Žiugžda mums vi
siems braukė “Rymą” ir liepė 
rašyti “Romą”, o Meškauskie
nė savo knygoje teberašo “Ry
mas” (69 psl.)

Knygos pradžioje Meškaus
kienė rašo:

“Mamytė susirūpinusi apžiū
rinėja gėles, ieško tinkamiau
sių — negi duosi bile ką, ant 
viso svieto gali apsijuokti, ką 
žmonės pasakys?” (22 psl.)

Ne vien gėles renkant, rei
kia pasirinkti tinkamiausias, 
bet ir knygas įlašant reikia pa
sirinkti tinkamiausius žodžius. 
Taip mums aiškino mokt Ado
mas Lastas Marijampolėje, taip 
turėjo “dešiniajai savo rankai” 
aiškinti ir Sofija K. Čiurlio
nienė Kaune. Josios motina pa
sirinko tinkamiausias gėles, 
kad neapsijuokintų, o Meškaus
kienė, pasirinkusi “bile” ko
kius žodžius dar pasigyrė. Tai 
padarė ne vieną kartą ir ne du, 
bet kelis. Kitoj vietoj ji, ko
mentuodama apie ištiktą ją li
gą, rašo:

“Marijampolės gydytoj as 
nieko aiškaus nepasako. Į Ii-- 
goninę — be jokių kalbų. Man 
vistiek — bile tik i lovą’”

Tada, kai ji sirgo ir kai jai 
buvo pakilusi temperatūra, tai 
galėjo jai būti vistiek, bet kai 
rašė savo atsiminimus ir val
stybės pinigais juos spausdino, 
tai “bile” koks žodis neturėjo 
jai būti vistiek. Buvo jos kny
gos redaktorius, buvo lietuvių 
kalbos specialistai, kurie lie
tuvių kalbos dėstytojos “deši
niosios rankos” knygą galėjo 
peržiūrėti ir pataisyti. Ne “bi
le” kaip pataisyti, bet gražiai, 
nes “bile” yra barbarizmas.

{kitų panašių **puošm6uų nes 
tikri kalbininkai, pradedant 

Į mokytoj u Ląstų, tokius žo- 
jdžius rovė iš lietuvių kalbos.

Meškauskienė buvusius sa- 
vo lietuvių kalbos mokytojus 
pagyrė, bet abejoju, kad tie 
mokytojai, perskaitę josios pir
mąjį atsiminimų tomą, galėtų 
tą patį pasakyti apie judriąją 
savo mokinę. Kad ji bent ne
būtų pasigyrusi, kad lietuvių 
kalba mokykloje jai sekėsi.

’ (B. d.)
M. Gudelis

Žagariečių Klubas
Žagarės Draugiško Klubo 

trečias iš eilės šių metų susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, ko
vo 22 d., Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Prasidės 1 vai. 
po pietų. Narius ir nares klu
bas kviešia gausiai susirinkti. 
Ypač bus svarbu išgirsti valdy
bos pranešimai. Komisija, pa
teiks žinių apie rengiamą pa
vasarinį klubo šokių vakarą 
šeštadieni, balandžio 4 d. Hol
lywood salėje. Girdėjau, kad 
komisija (Adelė Šankus, Jose
phine Masilionis ir Kazimiera 
Stukas) labai smarkiai dar
buojasi, iš anksto platinda- 
mos bilietus brangioms dova
nėlėms. Jau užsakytas garsus 
Jurgio Joniko orkestras šo
kiams. Taigi visi nuoširdžiai 
prašomi skaitlingu atsilanky
mu žagariečių klubą paremti 
ir smagiai bičiuliškai,pasisve
čiuoti.
Praeitas susirinkimas vasario 
22 d. buvo gausus . Prisirašė 
dvi naujos narės —Petrė Vi
limas ir Valė Radavieius. Raš
tininko J. Keturakio protoko
las, valdybos bei parengimų 
komisijos raportai priimti 
vienbalsiai. Pagal pirmesnio 
susirinkimo nutarimą valdyba 
jau padėjo Į banką kelis tūks
tančius dolerių^ didesniu nuo
šimčiu. Tai gerai padaryta ir 
užtikrintas spartesnis klubo fi
nansinis augimas.

Po susirinkimo buvo smagus 
pobūvis ir šaunios vaišės. 'Ža
gariečių klubas surengia vai
šes nariams nemokamai, užtat 
nariai pobūviuose gražiai -pa
sikalba ir būna patenkinti.,

A. Jusas

SKAITYK PATS IK PARAGINK
KITUS SKAITYTI

NA U J I E N A c

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

V Dalis
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Vitgirių apylinkės buvo miškingos ir 
ežeringos. Netoliese buvo ir didelis Ska- 
liškiu miškas. Netrūko čia raistu, sama- I 
notų durpynu ir užakusių pelkynų, su kur j 
ne kur atviromis tamsaus durpingo van- j 
dens akimis. Tokiuose pelkių ir raistų sa- ? 
manynuose sirpdavo spanguolės, iš kurių i 
rudenį būdavo verdama uogienė ir kisie- į 
liūs. Karolina vasaros metu beveik ištisas ; 
dienas praleisdavo miške. Jai buvo gerai i 
žinomos visos vietos, kur randami žemuo- į 
gynai, kur mėlynės, kur auga tos ar kitos 
rūšies grvbai. Ji žinojo kiekvienos žolelės 
ar gėlelės, kiekvieno paukštelio ar žvėre- j 
lio pavadinimus, sugebėdavo atskirti net l 
ir įvairių driežų ar šliaužiojančių gyvių j 
rūšis. Pririnkusi įvairių uogų ir grybu, ji ' 
tas gėrybes parduodavo Deri ūgiams ir k i- i 
tiems turtingiesiems kaimo gyventojams. I 
už ką gaudavo gera užmokestį ir būdavo j 
apdovanojama įvairiais maisto produk- ; 
tais.

Išvykdama į savo ekskursijas po apy
linkės miškus ir Jaukus, Karolina dažnai ! 
su savimi išsivesdavo ir Dcringių dukrelę, ; 
mokydama ją atpažinti atskiras žolynų, i 
gėlių, paukštelių ir miško žvėrelių rūšis. I 
parodydavo, kur kokios rūšies uogos ; 
sirpsta. Karlais jos nuklysdavo ir į toli

mesnes apylinkes, už septynių kalnelių. ; 
už septynių laukelių, kur eglyne dunksojo 
tylus, lyg giliose durnose paskendęs eže
rėlis. Jo kaimynystėje buvo Kermušinių 
kaimas, lyg pasikabinęs kalno šlaite, ku
rio papėdėje buvo mažas Keršuvio ežerėlis.

Iš savo ekskursijų po miškus Karolina 
parsinešdavo gana retai užtinkamą kve
piantį krapylaitį GAsperula odorata), ki
taip dar vadinamą krune.' Paežerėse ir 
pievose ji prisikindavo glėbius kmynų bei 
ramunėlių, kuriuos parsinešusi į namus 
džiovindavo panamėje. Savo daržely ji 
taip pat augindavo ir kvapias mėtas.

Karolina su kitomis kumetyno mote
rimis mažai ką bendro turėjo, mėgo vie
natvę ir daugiausia darbuodavosi savo 
pirkioje, žmonės buvo pripratę prie jos 
uždaro būdo ir palkdavo ją ramybėje. Vit- 
giriečia šeimos jai pavesdavo tvarkyti ir 
prižiūrėti jų artimųjų kapus kaimo kapi
naitėse. Tame darbe ji turėjo gerą prity
rimą ir skonį. Jos rankomis ant kapų pa
sodinti ir jos prižiūrimi amžinai žaliuojan
čių gebenės slankos (Hetera helix) ir bor- 
vilkių (Vica minor), slenktena bei rietena 
vadinami krūmeliai visada gerai augdavo 
ir bujodavo.

Žieinos metu Karolina ir kitos mote
rys susirinkdavo talkon pas Deringius 
plunksnoms plėšyti. Plunksnas pagalvėms 
ir patalams plėšauI. kas vakarą būdavo 
pripasakojama įvairių pasakų vaikams 
apie besivaidenančias dvasias bei įvairio
se vietose vidurnakčiais pasirodančius 
vaiduoklius.

šventėms artėjant, būdavo daug kc-

paina ir ruošiama įvairių valgių, patieka
lų, Prie šių darbų būdavo kviečiama ir 
Karolina kartu su kitomis moterimis pa
dėti šeimininkei viską priruošti švenčių 
stalui.

Pirmam pasauliniam karui 1914 metais 
užsiliepsnojus, Vitgirių apylinkių gyven
tojams teko staiga bėgti iš savo namų nuo 
i tas sritis įsiveržusiu rusu kariuomenės 
dalinių. Iš Vitgirių irgi beveik visi žmonės 
pasitraukė, vietoje pasiliko tik Karolina ir į 
keletas kitų senesnių gyventojų. Nors rusų 
kariuomenė tuo metu perėjo per Vitgirių 
kaimą, bet žalos tada jokios nepadarė. 
Kaimyniniame kaime gi buvo nužudyti : 
keli ūkininkai. Bėgdami nuo fronto, gy
ventojai buvo išsivarę ir savo gyvulius. 
Tačiau per suirutę kai kurios karvės ir da
lis avių pasimetė nuo savo kaimenių ir pa- i 
silikusios be priežiūros bastėsi po kaimo 
laukus ir pievas, šie be globos likę gyvu
liai buvo surinkti ir išdalyti kaime užsili- 
kusiems gyventojams, kad jie juos šertų ir 
prižiūrėtų. Ir Karolinos globai buvo pa
skirtas pasimetęs nuo kaimenės ožys. Kai
mo žmonėms esant labai kandaus liežuvio, 
vėliau buvo daug šposų krečiama, sakant I 
kad galų gale ir Karolina vis tik davė prie
glaudą “vyriškai būtybei” savo gaspado- 
rystėje.

Padėčiai karo fronte keičiantis, rusų 
kariuomenė greit tūrėjo vėl atgal atsi
traukti. Paliegę kaimo gyventojai pamažu 
sugrįžo į savo ūkius ir spėjo apsidirbti su 
rudenio darbais laukuose bei pasėti pašė- j 

i liūs ateinantiems metams. Bet lapkričio t

i mėnesį valdžia ir vėl evakuavo visus gy- 
į ventojus dėl pablogėjusios fronto padėties, 
i Vitgiriuose ir vėl likosi tik Karolina ir ke- 
j lėtas senių, tikėjęsi kad rusų kariuomenė, 
Į jei ir užeis, jiems nieko nedarys ir greit 
į vėl iš tų apylinkių išsikraustys. Tačiau tą 
• kartą reikalai kitaip susiklostė ir kaimą 

užėmę rusai visus jame pasilikusius gy
ventojus pėsčiomis išvarė Į Galdapę, kur 
jiems teko dirbti sunkius darbus.

Rusams vėl atsitraukus, pabėgėliai pa
vasarį ir vėl sugrįžo Į savo sodybas. Į Vit- 
girius iš Galdapės jau buvo grįžę to kaimo 
senukai, bėt buvo labai išvargę ir sunykę. 
Karolina gi, gal persišaldžiusi, grįžo į Į 
kaimą jau sunkiai sirgdama. Nesant tuo 
metu nei daktarų, nei kam jos tinkamai 
prižiūrėti, ji ligos neišlaikė ir mirusi buvo 
palaidota Vitgirių kapinaitėse, užbaigusi 
savo tylią ir vienišą žemės kelionę.

BALĖTŲ PARAPIJA IR APLINKINĖS 
VIETOVĖS DARKIEMIO APSKRITY

Baletų miestelis yra 9 km. į šiaurės va
karus nuo Darkiemio. Pirmuoju Baletų 
parapijos kunigu čia buvo 1599 m. vasario 
mėn. 9 d. paskirtas Baltramiejus Vilentas, 
kurio tėvas, taip pat Baltramiejus, buvo 
Martyno Mažvydo bendraamžis ir giminai
tis. Donelaičio laikais Baletuose klebona
vo Jonas Jokūbas Hiršas, vedęs Reginą 
Kotryną Cipclytę iš plačios Nybūdžių Ci- 
pelių šeimos. 1755 - 1796 metais Baletų 
klebonu buvo kunigas Povilas šrederis, 
lietuviškų giesmių autorius. Jo sukurtos 
giesmės buvo įjungtos į Ostermejerio ir 
Milkės išleistus giesmynus. Parapijai šalia

Baletų miestelio priklausė Balėtgiriai, 
Kulniai, Didieji Menturiai, Mažieji Men
turiai, šiupiniai, Melečiai, Kašiškiai, 
Kalniai, Naujieji Ragaišiai, Lengviečiai, 
Ragošiai, šereviškiai ir Didieji Notrėnai. 
Lietuviškos pamaldos parapijoje buvo lai
komos iki pat 19-tojo šimtmečio pabaigos. .

Apie 6 km į šiaurę nuo Darkiemio, ant 
Unguros upės kranto yra išsistatęs Žus- 
kiemio bažnytkaimis, priklausąs Gumbi
nės apskričiai. Prie bažnytkaimio į Ungu
ros upę Įteka 28 km. ilgio Vykos upelė. Un
guros krantai čia yra statūs ir apylinkės 
yra kalnuotos. Tarp jų prasikiša 164 m 
aukščio Kuklynų kalnas (vokiškuose že
mėlapiuose vadinamas Kučklins — Berge 
vardu). Kopiant į Kuklynų kalną, patogiau
sias priėjimas prie jo yra arba nuo Baletų 
parapijai priklausančio Kalnių kaimo, ar 
iš Spiroklių. Kalno viršūnę pasiekus, šiau
rės vakaruose galima tolumoje matyti 
Įsruties miesto bokštus ir namų Stogus. 
Žiūrint nuo kalno viršūnės į Baletų pusę, 
atrodė, lyg miestelis su bažnyčia yra 
prisiglaudę pačioje kalno papėdėje. 
Nuo kalno viršūnės gerai matosi ir 
du Kisielkiemio piliakalniai ant Unguros 
upės krantų. Kuklynų kalnas žemdirbys
tei netiko dėl savo stačių šlaitų ir tik galvi
jų bandos čia buvo ganomos.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D veTi r a š t į į
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DR. ANNA BALIONAS T

HELEN RUDINSKIENE

Gimęs

-yry-

Dvylikos Metu Mirties Sukaktis

Mirė 1966 metų vasario mėn. 20 dieną. Gimusi Lietuvoje. 
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Miela mano gyvenimo draugė, o dukrai — brangi motina!

Nuliūdę lieka:

Žmona, dukterys, sūnūs ir sesuo su šeimomis.

►PYT

r iiF 9vii

Can and ask for EDDIE BURBULYS

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

i

1

I

Susirinkimu ir parengimu7

v

AUGUSTAS MI
VELIONĖS SOPH1

i PETRAS BIELIŪNAS į

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

I I
I 
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: G Arden 3-7278

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

i ■

l

CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5 
antrad. 2—4.

DL FRAEK PiKKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, MečL Ban
dažai. Speciali pagaiba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, 111, 60629
Telef4 PRospect 6-5084

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CiARA
27u9 W. 51st STREET

Tek: GR
VjL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4, 7—3, antrad., penkt. 10—4, ir

‘ nieKuome
buvo reiKa- j
ka puts pri- iG. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

DR. S. BIE21S 
nief.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

Rez.: 324] WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

r’irmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
. Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. iD. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, ill. 60618 • Tel. 525-0952

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980L

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGV 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

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. LEONAS SEIBUT1S
PROSTATOS CHIRURGIJA 

OFISAS 2454 WEST 71st ST. 
Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef.: 776-28S0 

Naujas rez. telef.: 448-5545

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

KreipKites

fotografai.

AL’S CANDID PHOTO’S

T vY a
1 -i. i

nes Kapines Chicagoje 
jo žmonos Sof i-1 Tas s 

jos, kuri čia mirė prieš septynis I klausė keletui lietuvių draugi-j g 
mėnesius. Į jų ir klubų. Buvo suvalkietis, j f

J. Puniška nesveikavo jau ii- gimęs ir augęs Laučkaimio kai-! g 
goką laiką, bet dar vis vaikšti-Įme, Vilkaviškio apskr. Buvo į g 
nėdavo, vis dar kiek galėdamas gana pasimokinęs, netikėjo jo- j B 
apsilankydavo pas mus, bet la- kiais burtais. Puniška išauklė-(| 
bai skųsdavosi sveikata. Žmo- p° m išmokslino abudu savo vai- į g 
nai mirus, J. Puniška visąi su- kus. Sūnus Henrikas turi at- g 
negalėjo, pradėjo apimti visą ir 
visur skausmai, kol kraujo cir
kuliacija visai sustojo. Kanki
namas didelių skausmų, buvo 
dukters ir žento Žeimių išvežtas 
į ligoninę. Daktarams patarus, 
kad jau jam nėra jokios pagal
bos, buvo pašauktas sūnus iš 
Čikagos. Jis atskrido lėktuvu 
dar prie gyvos tėvo galvos Jo
nas Puniška dideliuose skaus
muose pasikankino 10 dienų ir 
daugiau negrįžo į savo namus.

Puniška sunkiai pernešė savo

sakingą tarnybą šiaurėje, su I 
šeima gyvena pietinėje Čikagoje, i 
auklėja vieną sūnų. Duktė mo-II 
kytojauja vietos mokykloje, gy- f 
vena su šeima, išaugino vieną | 
sūnų, kuris tarnauja U. S. ka- 1 
riuomenėje. K

Jonas Puniška buvo draugiš
kas su visais, tad ir į jo laido
tuves buvo susirinkę viso Lie
tuviu Kaimelio kaimynai atsi
sveikinti ir atiduoti paskutinę 
pagarbą kaimynui.

J. Puniškai buvo sudėta dau
gybė gėlių. Matėsi iš Čikagos 
nuo brolio ir nuo kitų giminių 
ir organizacijų.

I PERKRAUSTYMAI į -

V I 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

AM-FM RADIJŲ 
KAINOS PRASIDEDA NUO 

§15^

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

715? So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS

EKSKURSIJOS

S
i

Miela mano gyvenimo draugė, o dukrai — brangi motina! Pra- 11 
ėjo keturi labai liūdni metai, bet paskutinės tavo gyvenimo valau- i I 
dos ir brangesnieji mudviejų gyvenimo vaizdai niekad neišnyks iš 1: 
mano atminties. I

Keturių metų dienos suskaitytos, kai mus palikai, o Tave pri
glaudė šalti kapai. Daug vilties turėjai su mumis dar gyventi, bet 
ankstybos mirties negalėjai išvengti. Likom mes nuliūdę’ tik Tavęs 
gailėt ir ant tavo kapo gėles padėt.

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:
Vyras Albinas ir duktė Mildred.

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288 ?

BEVERLY HILLS GĖUNYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

J. Puniška ir Floridoje gyven
damas nesėdėjo užsidaręs na
muose. Priklausė vietiniam W. 
C. Lietuvių klubui. Paliko liū
dinčius: sūnų Henriką, marčią 
Oną, anūką Povilą, dukterį Hi- 
patiją Žeimienę, žentą Betrą, 
anūką Grigorių, broli Čikagoje 
su šeima. Paliko daug giminių 
ir draugų. Puniškos laidotuves 
tvarkė sūnus ir dukra su vyru 
Petru. Po atsisveikinimo ko
plyčioje visi palydovai buvo už
kviesti pietų Į modernų restora
ną “Sweden Hause”.

Joną Puniška ilgai prisimin
sime. Man ypatingai bus liūd
na, nes. netekau artimiausiojo iš 
Lietuvos (iš to paties kaimo) 
kaimyno.

Mielas Kaimyne Jonai, buvai 
pirmas kaimynas mane pasvei
kinti, kai aš įžengiau į mano nau
jąją Tėvynę Ameriką, 1922 m. 
Aš tau, Jonai, jau šaltame kars
te . paskutinį kartą pasakiau Su
die. Tai mano tau paskutinė au
ka, gerasis kaimyne! Onutė

Dviejų Metų Mirties Sukaktis
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

g REpublic 7-S6CK; REpublic 7-8601

Gyvenęs 3419 So. Lituanica Ave.

Mirė 1968 mėtų kovo mėn. 20 dieną, sulaukęs senatvės, 
g Lietuvoje, Podoriškių kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Ona, gimusi Mitkus, 3 dukterys: Estelle 
f Anton, ^žentas Michell, Dorothy Grokulsky, žentas George, Birutė Po- 
I linski, žentas Joseph. 5 anūkai, sesers sūnūs: Algis Regis, Albert Kū
jį bilius, John Kubilius ir jų šeimos, bei kiti giminės.

Lietuvoje liko sesuo Marijona Reneckis su vyru Juozu ir šeima.
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

g mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime, 
i Tebūna Tau lengva ši žemelė.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Marquette Parko Namų Savinin
kų susirinkimas. Š. m. kovo mėn. 20 
dieną 7:30 vai. vak. Marquette Parko 
parapijos salėje, 6820 So. Washtenaw 
Ave., šaukiamas svarbus namų savi
ninkų susirinkimas. Susirinkime bus 
svarstoma svarbūs namų savininkų 
reikalus liečia klausimai. Pagrindiniai 
klausimai dienotvarkėje bus sekan
tieji: greitkelio pravedimo klausimas 
ir taksų užpildymo klausimas. Ka
dangi yra labai svarbūs klausimai, 
kviečiame gausiai dalyvauti. Eidami 

ii susirinkimą, pavadinkite ir savo ge
rus kaimynas.

— LB Bridgeport© apylinkės valdy- 
. ba-kviečia visuotini metinį narių susi

rinkimą ir prašo visus susirinkime da
lyvauti, nors kartą metuose atlikti 
lietuvišką pareigą. Taip pat kviečia 
aukotojus ir kitus, kurie remia ir pri
taria mūsų lietuviškai veiklai dėl Lie
tuvos laisvės.

Susirinkime bus renkama nauja val
dyba. revizijos komisija, atstovai į 

Į apygardos suvažiavimą ir aptariami
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31Į kiti LB reikalai.

Susirinkimas įvyks 1970 metų kovo 
22 dieną 2 vai. po pietų Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halstėd Street." Pa
kvietimai nebus siunčiami.

Valdyba

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

Gyv. 7159 So. Maplewood Ave.
Mirė 1968 metų kovo 20 dieną, 6:45 vai. vakaro, sulaukęs 70 metų 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kretingos apskrity, Gargždų miestelyje.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Aldona Daukus, žentas Feliksas Daukus, 

3 anūkai: Terry, Michael ir Sophie, sesuo Barbora Stupelis, sesers 
sūnus Anthony Steeples ir jo žmona Helen ir jų šeima, sesers dukte
rys: Valeria Sebastian, jos vyras Edward ir jų šeima; mirusios Suzan 
Lytie vyras Clifford; 2 švogeriai: William Lawrence, jo žmona Connie, 
Chester Lawrence, jo žmona Elizabeth ir jų šeima ir daug draugų 
bei pažįstamų. Lietuvoje liko sesuo ir daug kitų giminių.

Priklausė Dariaus - Girėno Postui 271 American Legion.
Mūsų brangiajam tėveliui pagerbti buvo laikomos Šv. Mišios 

ketvirtadieni, kovo 20 d. rytą Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
DUKTĖ IR KITI GIMINĖS.

I 
1

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

I
I

PiscikaitėH

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

I 
I

— Lietuvių Žagariečių Klubo susi-į J 
Į rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 22 į 
\ dieną 1:00 vai. po pietiį Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauti susi
rinkime, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti, taipgi bus renkami darbi
ninkai Jdubo parengimui, kuris įvyks 
balandžio 4 d. toje pačioje salėje.

J. Keturakis, rašt.

iI

1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-J003

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

I

«III I

IV*

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOJE" — TUR1GER1AUS1A

I

MAGDALENAI GINTNERIENEI
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71 st STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Reiid. telef.: Glbson 8-6195 

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

i mirus, Jos vyrą Antaną Gintnerį ir gimines 
Į nuoširdžiai užjaučiu, drauge liūdėdamas

Kostas Karoblis

* Gyv. 3656 W. 69th Street
Mirė 1970 m. kovo mėn. 17 dieną, 9:50 vai. ryto, sulaukusi 75 me- | 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Velionė buvo motina mirusio sūnaus Anthony Petronio.
Paliko nuliūdę: sūnus Walter Petronis, pusbrolis Alfonsas Pisci- | 

kas. gyv. Ro< kford, III., brangūs bičiuliai — Mary Bulit, gyv. Cioux I t 
City, ha., Kaz mieras ir Elena Druskiai bei kiti giminės, draugai ir pa- 3! | 
žįstam!. Lietuvoje liko sesuo Ona Šapalienė ir jos šeima. S ; I

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St. I | 
šeštadieni* kovo 21 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į iii 

Gimimo šv. P. Marijos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus i j I 
laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. ? ’

Visi a. a. Amelia Aksomaitis giminės, draugai 
širdžiai kvie iami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel.

tų 3354 So. KALSTEI) STREET Phone: YArds 7-1911

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

»■>++1- .......

I

-

■VI

I

ir pažįstami nuo- 
jai paskutini pa-

476-2345,

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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viltis
Dr. 

70 'melų 
Nobelio

Filmu aktorius Dustin Hoffman ieško šiukšlių statinėse savo daiktu. 
Neseniai Greenwich Village įvykęs sprogimas gerokai sužalojo ir 

jo butą. Daug jo daiktu atsirado šiukšlyne.

Gyventojų surašinėjimas : Tradicinis giesmių vakaras
šiais metais federalinė JAV į .Jau malonia tradicija virtęs; 

vyriausybė visame krašte pra--Giesmių Vakaras 'Tėviškės- 
ves gyventojų surašinėjimą, 
šis darbas atliekamas kas de-i 
šimti metai. Surašinėjimą or
ganizuoja ir praveda įstaiga, 
kuri vadinasi JAV Census Bu
reau. Chicagoje šio Biuro ad
resas v ra 1819 West Pershing 
Road, Bldg. C., 6-tas aukštas. 
Kas norėtų įsitraukti į šį dar
bą, tai gali kreiptis į Census j 
Bureau.

S u ra ši n ė j i m u i r ei k a 1 i n gi !
bendradarbiai. Jais gali būti į 
sveiki jauni ir vyresnio am
žiaus vyrai ir moterys. Atsa- 
komingi pareigūnai pamokys,; 
kaip reikia gyventojus įtrauk-j 
ii į surašinėjimo sąrašus. Gali! 
dalyvauti darbo neturintieji į 
jaunuoliai ir pensionieriai. Už 
atliekamą darbą talkininkams: 
bus sumokėta. Kas norėtų įsi
traukti į šį darbą, tai kovo 19, 
20 ir 21 dienomis, nuo 8:30 
vai. ryto iki -1:10 vai. po pietų i 
gali kreiptis i šias vietas, kur' 
Census Bureau atstovai pri
ims žmones į surašinėtojus:

1. YMCA — Southwest Unit.
5711

47th

rity, 
nica 

4.

•Jaunimas vienintelė 
pasauliui

Albert Szent-Gyor 
amžiaus 1K37 n 

premijos
kad Jungtinės Vals 

Sovietų Rusija ginklų ’ 
išleido pusantro’ 

pasakė įsiti-j 
-iniiną, kad dabartinė žmoni-Į 
m savo išteklius išleidžia pati

; ybės 
lenktynėms
rili jono dolerių*

1!

n Pirmas federalinis 
kaltinimas

Federalinis grand jury iškė 
lė bylą U. S. Steel korporaci 

j iai, turinčiai savo
521^ E. 89th St., kaltinant są
moningų Nįichigano ežero ter
šimu. Prokuroras Thomas 

i Foran pasakė, kad tai yra pir- 
imąsis federalinio grand jurv' 

laimėtojas,,Įeisn)O bvtos jįkėlimas už ter- 
piiną. Byla keliama einant se
nu 1899 metų įstatymu, pa
gal kurį bausmė gali būti nedi
desnė kaip $590 iki $2500 už 
j kiekvieną paskirą nusikaltimą.

s nelieka jaunuonicn< ie.
Kalbėdamas Illi 

ologijos Institute 
is dabartini žm

ŠKOTIŠKAI

lucagoje, 
vadino

eprotė beždžionė galinti rink- 
s sau kelią j susinaikinimą.

HELF WANTED — MALE 
D«rbininkv Reikia

GENERAL FACTORY
fabrikus!Draft exempt. Start at an

hour with rapid increases.
Excellent Company Benefits, 

Must be able to speak and understand 
English.

WILSON 
LABORATORIES

4221 So. WESTERN BLVD.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. u, Žemė — Per de vimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747FULL TIME. 
DAYS. 

Apply in person.
ROOT 

PHOTOGRAPHERS 
1131 W. SHERIDAN

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. ;

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI*

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE *

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

škotas perpykęs ant vieno 
New Yorko dienraščio parašė re
dakcijai gana piktą laišką: “Jei 
jūs ir toliau mus škotus tokiais 
škotiškais anekdotais išjuoksi
te, aš nuėjęs į kirpyklą plaukų 
nusikirpti nebeskaitysiu j ūsų 
laikraščio” 1

EXPERIENCED

CABINET

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS * NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI > IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Pavojingai užterštas oras
Sieros dvideginio (sulphur 

soxide) kiekis Chicagos ore 
raeitą antradienį iš ryto sie- 
e 21 šimtąsias dalis viename 
.ilijone dalių oro; pavakarėj 
imažėjo iki 10 dalių. Sveika
is Įstaigos perspėja, kad vie-l 

! nuolika šimtųjų dalių sieros 
dvidegio jau yra sveikatai ža

linga. jei trunka keletą valan
dų. Sieros dvidegis gaunamas 
daugiausia iš anglimi kūrena
mų krosnių. Pirmadienį pa
našus oras tęsėsi- 5 valandas.

Trečiadienio rytą oras 
leagoje atrodo negeresnis, 

solo Ignas j neblogesnis.

Verbų: I
I* TRUMPAI

PARTS ASSISTANT
EXPERIENCED

VOLKSWAGEN PARTS

sekmadieni, kovo 22 d.. 5 vai.
Į

nuosavoje bažnyčioje. 6611 So. n 
Troy gatvėje, ši kartą parapi
jos choras, vadovaujamas Jur-

‘ gio Lampsacio, išpildys Fr. Šu
berto visai Mišias D-dur. Solo 
giedos Aldona Buntinaitė. Vik
torija Grigelaitytė, Jonas Jurk- 
į šaitis, Viktoras Mieliulis ir 
I Leonas Gružas. Akompanuos 
IRaminta Lamsatytė. Be to 
c h o ra s. me rga i c i u c h oras, d u -

piano solo Viktoras 
išpildys ir kitus kū-

Chi- 
jei

—“Varpo” žurnalo skaityto
jų ir bendradarbių suvažiavi
mas šiais metais įvyks birželio 
27 ir 28 dienomis Union Pier, 
Michigan. Pagrindinė simpo
ziumo tema: “Lietuvių politi
nės ideologijos naujų idėjų 
šviesoje”. Be to, suvažiavi
mas turės ir kultūrine bei pra
moginę dalį. Smulkesnė pro
grama bus -paskelbta vėliau. 
Suvažiavimą, kaip ir kasmet, 
rengia Varpininkų Filisterių 
Draugija.

Apply in Person.
DES PLAINES 

VOLKSWAGEN, INC.
855 E. RAND RD.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

— GENERAL OFFICE
forExcellent permanent position 

experienced Typist. 65 W. P. M. in 
Order Department with small grow
ing Co. Complete Benefit Program.

1 Block from N. W. Depot and L 
Station.

For Appointment Call

2735 WEST 71st STREET -TEL. 925-6015

D£L SKUBAUS IŠVYKIMO į FLORI
DĄ, parduodu 2 aukštų po 6 kamb. 

namą. 5417 So. Hoyne. 
Tel. 476-8430.

MEDINIS ŠVIESUS 5 kambarių bun
galow. Brighton Parke. Didelė vir
tuvė. Geras plasteris. Gazo šiluma. 

Geras. Pigus. ,Tel. PR 8-6916.

STATI FA8MCall: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

IR NAMAI NELYGŪS
9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 

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

2 AUKŠTŲ MŪRAS, dideli — po 7 
kamb. butai, beto, įrengtas sausas 
beismontas, gazu šildymas, 2 auto mū
ro garažas, apie 66-tą ir Talman. — 
S29.200

i 2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 • pėdų sklypas 
Marauette Parke. S20.000.

PRIE FORD CITY 514 kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 40 nMų skly
pas. 1V> auto ^^ža^ c22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Nanias ?azu šūdvmas alu- 
miniiaus landai mūro garažas, platus 
ski,^n^<? S45 00o.

piG-US TOTAS dviem* butam staty
ti, Marquette Parke.

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

Chicagos muslimai priversti 
parduoti farmę Alabamoje

į rimus.
| Malonu
iSekmadienin™ Mokyklos Vai- Chicagoje reziduojanlis jt|0. 
h r>aSri OĄauiainas ^'idųjų muslinui dvasios vadas, 
j berto Pauhkaieio, įsijungs į šį kurs vadinasi ARacho pasiun_

Elijah Muhammad pra
irtai yra pri- 
Alabamoj tik

pastebėti, kad ir

j Giesmių Vakarą ir kels atei- tjnju
nešė, 
versti parduoti
pernai už $500,000 įsigytą 1,100

ties viltį, šį kartą bus pami
nėta Giedotojų Draugija, įsis
teigusi 1895 metais- prieš 75

— Dail, Juozo Kiburo, Alvu- 
do Vaikų Teatro dekorato
riaus pakartotinas pasisekimas 
amerikiečių tarpe — jis nupie
šė dekoracijas šį savaitgalį 
Kelly mokykloj statomai ope
retei “My Fair Lady”.

236-3290 APDRAUDŲ

S. Ashland Avenue.
United Charities. 736 W.
St., 1-mas aukštas.

Housing Autho-
Apt.. 3163 Litua-

Chicago 
Comm.
Ave.
Leclaire & Leclaire Ext

4328 S. Laporte Ave., 
Arts Center.

5. Little
Council.

6. Ford
ter. Green

Village Community

metų Tilžėje, šis choras pir- akr"fa^nia'su'loO Herefordo 
mą kartą, ----- į 1 v
5 iliaus Storastos — Vvdūno,
giedojo Lietuvių bažnyčioje,

vadovaujamas dr. veislės karvių. Per keletą pra
eitų savaičių nušauta ir nu
nuodyta 83 karvės.

vietovėse iki kol Hitleris įsiga
lėjo ir Giedotojų Draugijos 
veiklą uždraudė. Minint Gie
dotojų Draugijos 75 r

įĮ kun.
Giedotojų Drau- kus 

giesme. į teis’.

“Tai parodo, kokie baltieji 
žmonės yra”, pasakė Muham
mad”. Jie nemėgsta, kad juo
das žmogus turėtų laisvę pats

žemiškos Jūratės... Gelmė
se vyksta didžiulė ruoštis — 
blizginami žvynai, varstomos 
gintarų virtinės, gelmių gyvūnai 
ruošiasi į L. J. S. “Puotą Jūros 
Dugne” balandžio 4 d., Western 
Ballroom. Staliukai tik su re
zervacijomis. Tel. LA 3-5499.

CLERK TYPIST
Excellent salary for a good typist. 
Diversified duties. Periodic raises. 
Pleasant working conditions in mo
dern office bldg. Superior benefit 

program. 5 day. 3614 hr. week.

MUTUAL

AGENTŪRA:
namų, automobi- 

X Hų, gyvybėj svei- 
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

j. Bacevičius
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

ISOSIIEIUMlaSOO

2720 DES PLAINES AVE.
. Suite 4

DES PLAINES

PERKAME. PARDUODAME, MAI
GOME įvairaus dvdžio namuc visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę. veikia notariatas.

City Shopping Cen-
Room. Lower Level. Į

7601 S. Cicero Avenue.

įkūrimo sukaki
Home|kis tars žodĖ 

gija ir mes. Bendra
i giedota Tilžėje, liudysime, jog 
Giedotojų Draugija tebėra g\’- 
va ir mūsų tarpe. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti šių 
įmetu Giesmių Vakare. T. S.

A. Tra- sau ką daryti. Už tokius jų da
Allachas tinkamai atsi-

Pensionieriams-
ir moterims patariame užsire 
gistruoti ir surašinėjime daly 
vauti.

^igiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

JO5

Per savaitę apšaudyti 
keturi policininkai

Trečiadienio vakarą du Mar
quette distrikto policininkai , 
baltas ir juodas, važiuodami 
Springfield Avenue prie 14 
gatvės staiga iš apiejų gatvės 

įpūsiu buvo pašalinių apšaudy- 
Įti. Vienas sužeistas Į krūtinę ir 
galvą, antrajam peršautos ko- 
jos. Sužeistieji per radiją pri
sišaukė pagalbos ir buvo nu
gabenti Į Mount Sinai ligoninę. 
Piktadariai tebeieškomi.

o Danutė Balčienė, žinoma 
skaučių veikėja, 3357 W. 66 St. 
išskrido į Kaliforniją. Suinte
resuoti pirkti jos namus, gali 
kreiptis po balandžio mėn. 1 
dienos. (Pr).

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
padėti senesnei sveikai moteriai leng
voje ruošoje ir virime. Gyventi vie
toje ar atvažiuoti. Pastovu. Susikal
bėti angliškai. Geri namai tinkamam 
asmeniui. Rašvti:

BOX AF 275
225 W. WASHINGTON ST.

CHICAGO. ILL. 60606

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimai ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REsublk 7-1941 

101180010021111

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

TYPIST DICTAPHONE

Hours flexible

HIGH RATES PAID

Prieš trejetą dienų panašiai 
buvo užpulti kiti du patruliai, 
kurių vienas sužeistas, antras 
nuo sužeidimo netrukus mirė.

370
Passbooks $5,000 minimum

2 year certificate ! DAR VIENAS LIETUVIS LAKŪNAS

1,000 minimum
1 year certificate 

to $20,000. — Highest reserves.

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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

CIDELIS PASIRINKIMAS medžiagą ir visų kitų Lietuvoje pageidauja 
mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis 

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas-

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

L   ---- ------- ——  — -------------------- ------------
6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, MARCH 20, 1970

■ *

Kęstutis Petrauskas, gyvenantis 4869 
N. Kenmore Ave., Chicagoje, š. m. 
vasario mėnesį išlaikė baigiamuosius 
valstybinius profesionalo lakūno eg
zaminus. Jis mokėsi Dupage Aviation 
Camp, šiuo metu toliau mokosi, kad 
įsigytu lakūno - instruktoriais teises.

o Rūpestingai paruošiu IN
COME TAX. 1934 So. 48 Ct, 
Cicero. Darbo dienomis nuo 2 
iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. Kitu lai
ku — tik susitarus OL 2-7066. 
Mokyt. P. Zailskas, ką tik baigęs 
4 mėn. mokesčių paruošimo mo
kyklą. (Pr).

o š. m. balandžio mėn. 5 d. 
7 vai. p. p. Čikagoje, Orchestra 
Hali, įvyksta New Yorko Metro
politan Operos solistės Lilijos 
šukytės koncertas. Koncerto 
pelnas skiriamas paremti lietu
sių kalbos lektūros įvedimą Či
kagos Universitete. Dalyvauda
mi koncerte ne tik išgirsime iš
kiliosios solistės Lilijos sukylės 
dainos meną, bet kartu parem- 
sime mūsų pastangas lietuvy
be stiprinti.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se. 2511 W. 69 St., tel. 778-4585 
ir Lietuvių Fonde, 6643 So. 
Maplewood Ave., tel. 778-2858.

(Pr).

■* Venecuelos Lietuvių Drau
gija balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vak., šeštadienį, Jaunimo Cen
tre. 5620 So. Claremont Ave., 
rengia linksma vakarį, šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras.

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas, šilta vakarienė, veiks bu
fetas. Įėjimo auka 5 dol. Bi
lietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69 St. ir Economy Food 
Market. 3210 So. Halsted St.

Stalai užsakomi tel. CA 5-4995 
dienomis ir 776-3727 vakarais.

(Pr)

From 1-—5 P. M.

642-5222

Federalinię ir valstijos pajamų į 
mokesčiu apskaičiavimas
INCOME TAX

Nekilnojamo turto pirkimas • j 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašu paliudijimas

NOTARY PUBLIC
Draudimo informacijos

i N S U R A N C E
ŠIMAITIS REALTY

2737 W. 43rd STREET 
CL 4-2390

"Šimkus Real Estate
NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
«awbiu nirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liūdiiami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašv- 
mai, income tax ir įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS A?4D CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

VIRŪJA — ŠEIMININKĖ
3 asmenų šeimai su 8 metų berniuku. 
Gyventi privačiose patalpose, puikia
me name, Lake Forest. Mokėti vai

ruoti ir kalbėti angliškai 
Tel. 234-6449.

Jei neatsako — 
(312) 225-8802.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher,

Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-5980
... 11.) 1111. į ~

SECRETARY

for law office. S105 per week 
Must be H. S. graduate.

Type 50 W. P. Mi.

A. & L. INSURANCE & REALTY

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

VEDUSIŲ PORA 
Prižiūrėti Laidotuvių Namus. 

Virš 50 metų amžiaus.
Kalbėti angliškai. 

Atlyginimas ir butas.
Tel. 235-6812

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

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

Tel. 847-8985 po 7 vai. vakaro.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6^421
6200 So. WESTERN AVE.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanoj 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

TeleL 434-4660k______  . ...

SIUNTINIAI 
Į Į LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pre* 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai. 
------ .. ....---*--- —’

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

; IŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. NAUJAI 
DEKORUOTAS BUTAS suaugusiems. 

Kreiptis 1019 W. 32 ST

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

Apskai čiavimai nem okam ai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARbO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS




