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SOVIETAI VEDA GUDRIA
WASHINGTONAS. — NYT paskelbė savo Washington© kores

pondento žinią, kad prezidentas Nixonas greit pakeis dabartinį 
JAV ambasadorių Indijoje Chester Bowles, kuris New Delhi dirba 
jau nuo 1963 metų, o prieš tai tą vietą turėjo tarp 1951 ir 1953 m. 
Jis yra 68 metų amžiaus. Savo politinės karjeros pradžioje 
Bowles buvo respublikonas, tačiau vėliau tapo demokratų ir net 
kairiuoju. Jis tarnauvo įvairiose pareigose prie prezidentų Roose- 
velto, Trumano, Kennedžio ir Johnsono.

Nauju ambasadoriumi Indijo-1 
je numatytas buvęs New Yorko 
senatorius Kenneth Keating, 
dabartinis apeliacinio teismo 
teisėjas. Jis pralaimėjo savo se
natoriaus vietą 1964 metų rin
kimuose Robertui Kennedžiui. 
Keatingas irgi turi 68 metus.

Amerikos įtaka Indijoje pa
skutiniaisiais metais sumažėjo, 
nežiūrint į tai, kad Amerikos 
kviečiai nekartą išgelbėjo Indi
jos žmones nuo bado. Vis stip
rėja Indijoje komunistų įtaka. 
Neseniai jiems pavyko laimėti 
rinkimus svarbioje Kalkutos pro
vincijoje.

Sovietų Sąjunga Indijoje ve
da gudrią politiką. Iš vienos pu
sės Kremliaus vadai tvirtina In
dijos vyriausybei, kad jie gine 
Indiją nuo komunistinės Kuri
jos, o iš kitos — leidžia dide
les lėšas komunistinei propagan
dai. Sovietai duoda Indijai gink
lų. Neseniai New Delhi lankėsi 
sovietų gynybos ministeris, mar- ' 
salas Greško. Jis užtikrino In-i 
dijos vadus, kad sovietų-kmų— 
santykiai jau tiek pablogėję,-kad<; 
kelio atgal nėra. Indija a
ti rami. Sovietai neleisią kinam ■ 
Indijos pulti. H

Praeitis parodė, kad sovietai^; ____ ________ _ __ ______
nė kiek nesijaudino, kai kinai į demonstruoti, bet negalite* lau- 
puolė Lidiją 1962 metais. Chruš- ' 
čiovas tada parašė laišką prem
jerui Nėhru, ragindamas jį de
rėtis su Kinija. Sovietai remia 
Indiją Kašmiro klausime. Jie 
tačiau sugeba tuo pačiu metu 
būti geruose santykiuose ir zsu 
Pakistanu. Maršalas Greško iš 
Indijos grįždamas sustojo -Pa
kistane, kuriam irgi pažadėjo 
daugiau ginklų.

Įdomu, kad Indija nepuola so
vietų, kada šie parduoda Pakis- 
tanui ginklus. Kada Amerika 
parduodavo ginklus Pakistanui, 
Indijoje kildavo didžiausi pro
testo balsai. Sovietų diplomati
nis žaidimas tarp tų dviejų Azi
jos valstybių yra daug gudresnis 
už Amerikos. Nei Pakistanas 
nei Indija nelaiko Amerikos ge
ru savo draugu, nors Amerika 
yra daug daugiau davusi šioms 
valstybėms už sovietus.

Šiuo metu Indija, išskyrus 
Egiptą, yra didžiausia sovietų 
ginklų gavėja. Pakistanas d^ 
šito daug neprotestuoja, nes jis 
irgi ginklų gauna. Kada Ame
rika parėmė Lidiją, Pakistanas 
tuoj pareikalavo uždaryti vie
ną amerikiečių karinę bazę.

Sovietų tikslai Indijoje yra 
susilpninti valdančią kongreso 
partiją ir sustiprinti komunis
tus. Po kiek laiko sovietai ti
kisi privesta prie kairiųjų par
tijų vyriausybės Indijoje. Ta 
vyriausybė dar artimiau bendra
darbiautų su sovietais.’

šitokiose sąlygose Amerikos 
naujas ambasadorius Indijos tu
rės nelengvą uždavinį, nes prem
jerė Gandhi, atrodo, linkusi ne
matyti sovietų klastos ir užma
čių.

Sibiro oa-

dentas Nixonas įs 
prokurorui pradėt 
tokius jaunimo “ 
važinėja iš universitei 
versitetą kurstydami riaušes. Či
kagoje aštuoni tokie “revoliucio
nieriai” jau pašaukti į teismą. 
Spaudoje niekas ją nedrįsta pa
vadinti komunistais^ Thomas 
Mayden, buvęs SDS vadas važi
nėjo į Šiaurės Vietnamą^ vėl su
sitiko su Hanojaus atstovais Če
koslovakijoje. Jis dalyvavo stu
dentų riaušėse Kalifornijoje ir 
Wisconsine, o Čikagoje irgi ‘ko
vojo” su policiją per demokra
tų konvenciją. Jerry Rubin — 
Yiprų vadas ir jo padėjėjas Ab
bie Hoffman, abu 32 metų, vėl Javits ir senatorius Kennedy, 
žada sukelti riaušes Čikagoje tinti Amerikos visuomenę prie idėjos, kad reikia keist 
teismo metu. Tokie “Y5p5a{?’ 
daug naudingesni būtų ne Či
kagoje, bet prie Suezo kanalo, 
gindami savo protėvių žemę.
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'♦ Jordanas pasigyrė vakar 
numušęs vieną Izraelio lėktuvą.
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PENTAGONAS REIKALAUJA SAUGOTI
AMERIKOS BRANDUOLINES RAKETAS

WASHINGTONAS. — Senato, užsienio reikalų komitete pra
sidėjo gynybos raketų klausimo nagrinėjimas. Gynybos sekre
torius Laird šį kartą kalbėjo viešame posėdyje, nes norima, kad 
ir plačioji visuomenė išgirstų, kodėl vyriausybė nutarė statyti 
savo “Safeguard” sistemą vietoj -buvusios vyriausybės pradėtos 
statyti “Sentinel” sistemos. Sekretorius jau kalbėjo ketvirtadienį 
senato ginkluotų jėgų komitete. Čia jis nurodė, kad gynybos 
raketos negali būti kliūtis Į taikos ir nusiginklavimo derybas.

nis Komitetas Amerikos-Kinijos 
saniymams surengė i\ew Yorke diskusijas, jom pirmininkavo 
prof. Edwin Reischauer, buvęs JAV ambasadorius Japonijoje ir 
Kolumbijos universiteto profesorius Doak Bamett. Diskusijose 
dalyvavo visa eilė politikų, mokslininkų. Kalbėjo senatorius 

•. Konferencijos tikslas yra pripra- 
- . ... ,ti — Ameri

kos-Kinijos santykius. Kalbėtojai nurodė, kad tiems santy
kiams sunormalėti žymiai pakenkė buvusio sen. McCarthy inves- 
tigacijos ir kova prieš komunizmą.

Senatorius Kennedy siūlė ati- ....—  ■'—.......•=

teisėjas nubaudė 21 studentą už 
“sėdėjimo” streiką universiteto 
bibliotekoje, po 15 dienų kalė- * klaidas. Kennedy siūlė* atitrauk- 
jimo.. Jis pareiškė: Jūs galite jįj Amerikos karines jėgas iš Tai-

sulatus ir ieškoti naujų kelių, 
atitaisant praeityje padarytas

wano — Tautinės Kinijos. Tą 
salą reikėtų demilitarizuoti ir 
parodyti Kinijai, kad Amerika 
siekia Formozos ateitį palikti 
nuspręsti patiems kinams- ko
munistams, nacionalistams ir 
Taiwano gyventojams. Toliau 
savo plane sen. Kennedy siūlė

žyti įstatymų ir elgtis, kaip gal
vijai.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų komitetas tira, kodėl 
Amerikos aviacija Pietų Korė
joje neapgynė Pueblo laivo. Visi 
Amerikos lėktuvai buvo pareng-1 ----------- ---------------------
ti tik atominiam karui. Kitas ] priimti Kiniją į Jungtines Tau- 
klausimas, kodėl nebuvo prašy
ta Pietų Korėjos lėktuvų pagal
ba? ’

tos ir į jos Saugumo Tarybą, siū
lė atleisti Amerikos varžtus pre
kybai su Kinija ir kelionėms į 
Kiniją.

Šios diskusijos įdomios So
vietų Sąjungos ir Kinijos nau
jų nesusipratimų šviesoje. Mas
kvos spauda ir radijas pilni pa
smerkimų Kinijai. Daug pro
gramų sovietai transliuoja Kini
jos gyventojams. Vienoje to
kioje programoje kreipiamasi į 

. “Kinijos liaudį, kurią Pekine

JERUZALĖ. — Iš Šveicarijos 
į Izraelį lėktuvu sugrįžo Morde
chai Rachamim, kuris buvo Iz
raelio lėktuvo EI Al sargybinis. 
Kada Zueriche keturi arabai 
puolė lėktuvą, Rachamim, iššo
kęs iš jo nušovė vieną arabą. Iz
raelyje jis buvo sutiktas labai 
šiltai, kaip sutinkami herojai.

Šveicarija paleido suimtąjį už 
piniginį 23,000 dolerių užstatą 
iki teismo. Kaltinamasis davė 
“kareivio garbės žodį”, kad jis 
į teismą atvyks, kai bus pašauk

Mordechai Rachamim yra 22 
metų amžiaus. Į Izraelį jis at
vyko su tėvais iš Maroko, kai 
jam tebuvo 3 metai. Izraelio 
Bar-Han universitetas pasiūlė 
jam dabar stipendiją tęsti mok
slą ketveriems metams.

WASHINGTONAS. — Izrae
lio užsienio reikalų ministeris Į 
.Ebanas jau kelis kartus lankėsi 
valstybės departamente, kur jis 
.tando įtikinti Amerika, kad ji
atsakyty P any spręsti esanti - tvir-
Vidurmiyjų Ryty Mausimus ke- tWmas> Sąjunga

A L į,-. C? ■ I L.l 4 C? * T-% r f O I yra tik “popierinis tigras”. Ra-Amerika, So™ty Sąjun^,. nurodo M 
Britanija ir Prancūzija susitarė, 
kad jų atstovai Jungtinėse Tau
tose susitikinės ir svarstys Iz- 
raelio - Arabę konflikto Mausi-]Js~ I
mus. Keh tokie susitikimai^.__ . . .__ ...

gą, sumini “neapskaičiuojamos 
jėgos raketas”, greitus atomi- 

j nius povandeninius laivus, nau-

į tomis ir branduolinių jėgų stip- 
| rūmą. Radijas klausia, ar Kinijos 
vadai turi tokių ginklų, kaip 
Sovietų Sąjunga?

“Sovietskaja Rosija” skelbia, 
j kad nežiūrint pasienio neramu- 

reikalus m4» tūkstančiai sovietų gyven
tojų važiuoja į Sibirą gyventi ir 
dirbti. Laikraštis pamini 130

tarp atskirų ambasadorių jau į 
buvo. Kol kas nelengva suderiu- j 
ti visų nuomones.

Izraeliui, laimėjusiam pasku
tinį karą ir užėmusiam nemažus 
plotus arabų žemės, tokie pasi
tarimai apie Izraelio r_____
nepatinka. Ebanas ir kiti vy
riausybės nariai jau nekartą yra 1 
pasakę, kad jie nepriims jokių žmonių iŠ Kurtsko, kurie išvyko 
sprendimų iš šalies. |J_sprendimų iš šalies. sekmadienį į Jeksterinoslavką.

Valstybės sekretorius užtikri- ■ žmonės registruojasi kelionėms 
nęs Ebaną, kad Amerikai rūpi,I Amūro slėnį.
Izraelio saugumas ir gerbūvis Kaip žinoma, iš 240 milijonų 
ir kad Amerika pritaria idėjai, sovietų gyventojų Sibire gyve- 
kad ateities sprendimuose didelę na tik 5.6 milijonai, čia nuolat 
reikšmę turės turėti Izraelio- trūksta darbo jėgos. Daug kas 
Arabų taikos derybos ir sutar-. pagyvenę metus — kitus vėl

Užsienio reikalų komitete yra 
ku

rie kritikuoja vyriausybę už ka
rines išlaidas. Jiems vadovauja 
pagarsėjęs sen. Fulbrightas.

Sekretorius Laird nurodė, kad 
Amerika turi turėti apsigynimo 
priemones nuo sovietų raketų. 
Rusai dabar jau turi stiprių ir 
gan tikslių raketų, kurios stai
giu puolimu galėtų sunaikinti 
visas Amerikos puolamąsias ra
ketas. Gi, Amerika jau seniai 
grindžia savo karinį planavimą 
tuo, kad priešui užpuolus, Ame
rika dar bus pakankamai galin- 

;ga smogti priešui mirtiną smū- 
'gį. Tam reikia turėti puolamų
jų raketų ir žiūrėti kad prie
šas pirmu puolimu jų nesunai
kintų.

Neseniai gynybos pasekreto- 
rius Packard pareiškė, kad so
vietai turį galingą SS-9 raketą

Karas P Vietnamo daug žinomų “balandžių”,
1 ® I 1C111(1111C Ha kritiknnin. wrianav'hA h*

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo daliniai kovoja trijuose mū
šiuose netoli Da Nango. Komu- j 
nistams pavyko trumpam laikui 
užimti Dienban miestelį, esanti 
10 mylių į pietus nuo Da Nan
go, tačiau po kurio laiko vietna
miečiai priešą išvijo ir miestelį 
atsiėmė.

Washingtone vis didėja spau
dimas prezidentui ką nors da
ryti Vietname. “Vanagai” ra
gina greičiau duoti komunis
tams stiprų atkirtį; nes jie su-j 
laužė prieš JAV lėktuvų puoli-

♦
♦ P. Vietname komunistai va- Į 

kar puolė raketomis ir minos- nių sustabdymą padarytą “susi- 
vaidžiais 65 karines bazes ir tri- pratimą”. Kritikai nurodo, kad 
jose puolė pėstininkų jėgomis, prez. Johnsono įsakymas sus- 
Vienoje bazėje raketos sunaiki- į tabdyti bombardavimus leido ko- 
no dviejų milijonu dol. vertės J munistams prisivežti daugiau 
Amerikos lėktuvų.

Čikagoje yipių vadai šaukia 
naujas demonstracijas balandžio 
5 dieną, protestuojant prieš 8 
demonstracijų vadų pakvietimą 
į teismą.

Sen. Fulbrightas, gynybos
sekretoriaus apklausinėjime, ra- ’ kiečius ' kareivįusi
gino greitai baigti Vietnamo ka- Kennedy siūlo ieškoti Vietname

kompromisų su komunistais, ku- pirmo rusų puolimo.
o Memphio kalėjime laikomas rfe turį teisę dalyvauti krašto 

Earl Ray, nuteistas už dr. Kin- j valdyme. Jis palygino dabartinę 
go nužudymą, reikalauja naujo vyriausybę, kuri užsispyrusi ne- 
teismo ir sakosi buvęs nekaltas, leidžia amerikiečiams kalbėti su į

o Ispanija atšaukė savo ypa- komunistais, į “uodegą, kuri viz- 
tingąjį stovį, paskelbtą dėl ne-Į gina šunį”.
ramumų prieš trejetą mėnesių. ■ni1-nA1-c i.nT1 . v . -

Vakar nrev Nixonas nake- ilIul01s austomas kongrese viešame posėdyje nebuvo takarp.ez. Nixonas, pase- pauj pjn(jjey Vietnamo nepasi- i <rali-ma 
fiui į Kaliforniją, buvo sustojęs sekimųg guyersti praėju- j atsakyti.
Missouri ir aplankė buvusį prez. j g-aj a(jministraci j ai. Jis ragina

raketų, kurios dabar apšaudo
miestus ir kariuomenės bazes. |su keturiom-penkiom galingom

“Balandžiai“ kongrese ragina (galvom. Tos raketos gan tai- 
prezidentą Nixoną skubiau de-Įklios. Jos galėtų kiekviena su- 
rėtis su komunistais jiems pa
daryti daugiau nuolaidų ir pra- 

į dėti išvežti iš Vietnamo ameri-
Senatbrius

naikinti Amerikos Minutmeman 
■raketų sustiprintus lizdus. Juos 
todėl reikia apstatyti ■ gynybos 
raketomis, kad kuo daugiau puo
lamų raketų išliktų sveikų po

ra. *

Illinois at;

Senatorių apklausinėjimuose 
paliečiamas ir politinis klausi- 

Įmas: ar tikrai reikia sovietų bi- 
j joti, ar jie kada pultų Ameriką, 
ar jie tikrai galėtų sunaikinti 
Amerikos raketas. Daug atsa-

saugumo sumetimais,

Sovietų pasiūlymas uždrausti 
vandenynų dugne laikyti gink
lus ir instrumentus, naudojamus

^ruraan^’ ________ I Nixoną greit “ką nors daryti”,
HONG KONGAS. — Sovietu nes kiekvieną mėnesį Vietname

radijas kin u kalba kaltina Pe- žūva 1,000 amerikiečių ir kiti _
5,000 būna sužeisti, o karo nuo- kariniams tikslams, šukele Pen- 
stoliai siekia kas mėnesį po du tagonui rūpesčių. Amerika jau 
milijardus. turi nemažai įtaisiusi įvairių

 vandenynų dugnuose specialių 
aparatų, kurie išgirsta povan- 

įdeninius laivus ir apie juos pra
neša štabams. Tie aparatai iš 
motorų keliamo triukšmo gali 
pasakyti ir kokio modelio po
vandeninis laivas praplaukė.

kino vadus, kad jie suvėlina so
vietų karinę paramą šiaurės 
Vietnamai.

Jaunuolis aerodrome pareiškė, 
kad Šveicarijoje jis buvo kalėji
me laikomas vienutėje ir leido 
ten laiką besimokydamas anglų 
kalbos.

m w» i • ie Pūsčios keaes

*Oilo pertrauka* m*- 
kaltintų palva*.
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Komunistų partijos sugalvo
tuose veikimuose Lietuvoj ne
bėr tos drausmės, kurios būda
vo anksčiau, štai ką apie tai 

I rašė Vilniaus Tiesa kovo 1 dieną:
“Tuščios kėdės, šią savaitę 

Vilniaus salėse kaip niekada 
gausu pasitarimų, plenumų, 
konferencijų, posėdžių. Ne vie
ną iš mūsų pagerbė kvieslys, 

Į gražus pakvietimas. Ir štai — 
I renkasi pakviestieji, žmonių 
I gausu prie paradinių durų, prie 
registracijos staliukų, kur dar 
ir knygelę gauni atminimui. Ne
stinga klausytojų iškilmingoj 
įžangoj. Tik pasigrožėti gali
ma susikaupimu, kuris palydi 
pagrindinį pranešimą. Visa tai 
trunka valandą — pusantros. 
Na, o paskiau ima tviskėti tuš
čios kėdės. Ypač anksti pradėjo 
skirstytis ir Vilniaus miesto pir
mosios kultūros darbuotojų kon
ferencijos dalyviai. Tartum jų 

(nebūtų lietę tie svarbūs miesto 
kultūrinės ateities klausimai, 

įtartum ne apie jų pareigą ir 
darbus čia būtų kalbėta”...

ši konferencija, iš kurios 
lyviai pasiskubino išnykti, 
vo viena iš konferencijų,

NEW DAILY. — Indijos šei
mų planavimo ministeris pareiš
kė, kad gyventojų priaugimas 
Indijoje yra “gąsdinantis”. Kas
met naujų gyventojų atsiranda 
tiek, kiek visoje Olandijoje. Jau 
ir dabar skurdas Indijoje yra 
didesnis, kaip kitur pasaulyje.

MASKVA. — Sovietų planuo
tojai padarė klaidą nustatyda
mi krautuvėse marškiniams 
kainą. Marškiniai turėjo būti 
parduodami po 18 rublių, o juos 
pardavė po 7 rublius. Dabar laik
raščiuose pasirodė skelbimas. 
Jame prašomi visi, kurie pirko 
vyriškus marškinius pernai spa
lio, lapkričio mėnesiais arba juos 
sugrąžinti į krautuves arba pri
mokėti po 11 rublių. Reikia ma
nyti, kad į tą skelbimą nedaug 
kas atsilieps

da-
bu-

riose kultūrininkai rengiami 
“tinkamai prisidėti prie Lenino 
jubiliejaus pagerbimo”. (E)
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Pasaulio Lietuvio1 
BaŽiūno numeris

nio sales ir aikšteles atėjo šim
tai’ berniuką ir mergaičių. O jie 
savo ruožtu atnešė mūsų ša
liai dar gražesnių pergalių se
kančiuose dešimtmečiuose.

Pirmuosius olimpinius apdo
vanojimus Lietuvai — sidabro 
medalius XV olimpiadoje 1952 
metais taip pat iškovojo “Žalgi
rio” draugijos krepšininkai S. 
Butautas, J. Lagunavičius ir K. 
Petkevičius. TSRS rinktinės, už
ėmusios antrąją vietą,, vienu iš 
trenerių buvo V. Kulakauskas. O 
Kūno kultūros instituto auklė
tinė krepšininkė J. Daktaraitė 
buvo pirmoji Lietuvos sportinin
kė, 1959 m. iškovojusi pasaulio 
čempionės aukso medalį, TSRS 
moterų krepšinio rinktinės — 
pasaulio čempionių vyr. treneriu 
buvo S. Butautas.

jauskas — finansų vicepirmi
ninku ir A. Rinktinas 
Švietimo Tarybos pirmininku.

Vilko pirmininkas
PLB Valdybos posėdy

Į 1969 kovo 15 PLB Valdybos 
posėdį taip pat buvo pakvies
tas ir dalyvavo Vliko pirm. dr. 
J. K. Valiūnas kartu, su Vliko 
ryšininku prie PLB Valdybos J. 
F. Daugėla.: Kartu su svečiu 
buvo aiškintasi eiiėabiem pusėm 
rūpimų klausimų.:lietuvių 
veiksnių finansų organizavimo, 
ryšių su okupuotojo krašto lie
tuviais palaikymo, informacijos 
centro steigimo. Vliko atstovy-

Krepšims Lietuvos 
pasididžiavimas

i Krepšinio sportas — viena 
mėgstamiausių, populiariausių 
ir labiausiai nusipelnusių Lietu
vos šalies sportui šakų. Nevel
tui krepšinis buvo ir yra laiko
mas tautiniu žaidimu Lietuvoje. 
Lietuva pagal masiškumą ir mei
striškumą yra viena pirmųjų pa
saulyje. šiuo metu Tarybų Lie
tuvoje žaidžia! krepšinį daugiau 
kaip 100,000 žmonių!

Pagrindinį ir svarbiausią in
dėlį, vykstant krepšinio sportą 
Lietuvoje, įnešė “Žalgirio” drau
gija ir jos nariai — žalgiriečiai.

Pirmaisiais pokario metais,

Futbolo naujienos
Europos taurių turnyruose
Europos čempionų taurės tur

nyre paaiškėjo pirmieji du pus
finalininkai. Tai Amsterdamo 
“Ajaksas” (Olandija),, treciose 
rungtynėse Paryžiuje 3:0 įvei
kęs portugalų “Benfiką” (pir- 
mieje du susitikimai — 1:3 ir 
3:1) ir anglų “Mančester junait- 
ed”,. Vienu©je lygiomis 0:0 sū- 
žaidęš su vietos “‘Rapidii’* (piri 
maš susitikimas L_ 3:4)ji.

Dvejus ketvirtfinalinės rung
tynės šią savaitę įvyko ir Euro
pos taurių laimėtojų turnyre. 
Bratislavos “Slovanas” (ČSR) 
savo aikštėje 2:1 nugalėjo italų 
/‘AK Turiną” ir iškopė Į šių. var
žybų pusfinalį (pirmas susitiki
mas — 1:0). Antrose rungty
nėse “L FK Kainas” (VFR) pa
sekme 2:1 įveikė Frejos “Ban
ders” klubo vienuolikę (Danija).

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
šų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
-ir ateityje.
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Libretas — STASIO SANTV ARO

I PLB < VALDYBOS PRANEŠIMAI
Plhitvffiė PLB Valdyba

1969 kovo 1 
A. Butkau 
PLB Vaidybos 
septyni senieji 
rūsio pūnHHHnko a. a. J. Račiū
no bei paiwtrsmkusio PLB Kultū
rom Tarybee airmininko dr. A. 
Klimo vietą pagal PLB konsti
tucijos 21 str. pakviesti kandi
datai A. Uttinas ir dr. A. Nas- 
vytis. Patvirtinus sekr. A. Gai
lingo patelktą 'PLB Valdybos 
1968 lapkr. 23 dienos posėdžio 
protokolą, tavo aptartos PLB 
Valdybes narių darbo sritys ir 
slaptu balsavimu išrinkti parei
gūnai į vakuojančias vietas: St. 
Barzdukas—naujuoju PLB Val
dybos pirmininku, dr. A. But
kus — vykd. vicepirmininku, A. 
Laikinas — informacijos vice
pirmininku ir dr. A. Nasvytis 
— PLB Kultūros Tarybos pir
mininku. Kiti visi PLB valdy
bos nariai liko senosiose pąreigo- 
se: A. Gailiušis — sekretorium 
ir iždininku, dr. H. Brazaitis — 
visuomeninių reikalų vicepirmi
ninku, M. Lenkauskienė — jau-

1969 vasario-kbvo “Pasaulio 
LietutĮo” 4 nr. skirtas mirusio 
PLB Valdybos pirm. a. a. Juo-

Vhi j krepširrid turnyrą
Kovo 22 ir 23 dienomis įvyks 

Vidurio Vakarų jaunių krepši
nio turnyras. Dalyvauja visos 
Čikagos ir Cleveland komandos, 
šeštadienį rungtynės prasidės 9 
v. ryte ir 2:30 p. p., o sekma
dienį 3 v. p. p'. Varžybos vyks 
Marquette parke. Sekantį sa
vaitgalį įvyks vyrų krepšinio 
turnyras Gage parke.

Premjera
lt Spektaklis

III Spektaklis
IV Spektaklis

parduodami: «Mltgittiuose\ 2511 W. 69th Street, Chicago, Illinois Tel. PR 845*6 
oisakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 So. Redvale Avenue, 

Chicago. Illinois 61)629.
BiHefu tainos: Parteryje $8.00, $6.50, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.

^ŽINIOS
Redaguoja: JOUUS RINGUS

S?

eianete (dr, 
įvykurntme

dalyvavo

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIūKAS 
Solistai:

DANA STANKAITYTe ROMA MASftSifi
STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS

ReKsierias — PETRAS MAŽELIS Dailininkas — ALGIRDAS KŪRAUŠKAŠ 
Baletmeisteris — JAUNUTIS PUODŽIŪNAS.

IMI IŽUOS* R1EKVIKNO 

iiAKfcd

druomenė sp juo sieks darbų su
derinimą it abipusės pagalbos. 
Organizacinį Vliko tvarkymąsi 
PLB laiko jį sudarančių grupių 
ir jo organų (seimo, tarybos ir 
valdybos) vidaus reikalu fr jo
kiu atveju į tai nesikiš. Kiti rū
pimi klausimai bus konkreti
zuojami tolimesniais visų lietu
vių veiksnių pasitarimais ir šių 
metų rudenį šauksimoj jų konfe
rencijoj. Pasikalbėjimai su sve
čiu vyko tarpusavio susipratimo 
dvasioj ir įnešė reikiamo aišku
mo tolimesniam nuoširdžiam 
bendradarbiavimui, paremtam 
bendru tautiniu mūsų labu.

Futbofaš Europoje
Europos čempionų taurės tur- j 

nyre paaiškėjo dar vienas pus
finalininkas. Tai Tmavos “Spar
takas” (Čekoslovakija) nugalė- Į 
jęs Atėnų vienetą.

Draugiškos tarpvalstybinės 
rungtynės tarp Prancūzijos ir

HOORS: Mon.,Thurs-.,9a.m.-8p.rh.;Tue«.j 
Eit, 9 a.m.-4p.m. j Sat, 9 a.m.-12 noonj ' 
Wetf.— no business transacted .Lį. 
RGSST tlTHUAfrlAfc ASSOCIATICHNIT''

dar jaučiant praėjusioj
karo pėdsakus, pirmąsias puikias Į 
pergales > Ltetuvai padowtaojbl 
kreįittainkai žaiglrieČini. Kū
no kantros histitutd studentai 

j —- S. Butautas, L LaguifSvičiud, 
K. Petkevičius, V. Kulakauskas, 
V. Serevičius, J. Kilšauskas, V. 
Džėiifš, P. Lfūtkevičins (trene
ris V. Kulakauskas). /ie 1947 m. ’ 
iškovojo TSRS čempionų vardus 
ir atsivežė Lietuvon pirmuosius 
čempionų aukso medalius.

Ir pirmuosius tarptautinius 
sportinius laimikius pokario me
tais Lietuvai atvežė Žalgiriečiai 
krepšininkai S. Butautas. J. La- 
gunavičius, K. Petkevičius, V. 
Kulakauskas. TSRS rinktinės 
sudėtyje jie 1947 m. iškovojo 
Europos čempionų aukso me
dalius.

Tai buvo didžiulis stimulas 
Lietuvos jaunimui treniruotis, 
siekti meistriškumo. Tai buvo 
viliojantis ir konkretus pavyz-

-J. ■ , i

Lituanikos seiono pradžia
Būtų buvusi nebloga, jeigu 

teisėjas būtų pasirodęs. Dėl jo 
neatvykimo reikėjo žaisti drau
giškas rungtynes. Nors priešo 
komandos vardas byfojo kitką, 
žaidėjai be išimties kalbėjo is
paniškai. Mūsiškiai pasirodė 
gerai, žaisdami rimtai ir gana 
inteligentiškai. Ypatingai gerai 
pasirodė vidurio aikštės žaidė
jai, neleisdami priešui pereiti 
centro liniją. Lituanikos žaidė
jai spaudė prieš vartus be pa
sigailėjimo ir gidų turėjo būti 
daugiau. Triukšmo irgi užteko, 
nes Lituanikos seniorai, kaip 
paprastai, yra ir geri šaukliai. 
Reiktų mažiau rėkauti; o dau
giau dairytis. Įvarčius pelnė H. 
Jenigas ir Maikfs.- Laimėta 2-1.

Sekančios rungtynės įvyks Pe
oria mieste.

Frank Zogas, President

a ...... ...............

irmy —* 
PLB Valdybos vytai vieepirm. 
St. Barzduko, Alto pirm. inž. EL 
Bartkaus, Am. Lietuvių Tau
tinės S-gos pirm. T. Blinstrubo 
atsisveikinimo kalbos, apžvalgi
niai straipsniai “Bačiūnas savo 
raštuose" ir “Atsisveikiniiima 
spaudoje”, keMoe amžininko L, 
šimučio pastabos “Bačiūnų pri
simenant”, X Bačlūno leidinių 
duomenys, bendruomeninės vei
klos duomenys ir kt. Dr. A. But
kus rašo apie “1-ietuvos nepri
klausomybę ir lietuvių Bend
ruomenę”, iškeliamas Vokietijos 
reicho ir SSSR sutartas ir prieš

Giesmių konkurso rezultatai

PLB Valdybos posėdy taip pat 
buvo aptarti tolimesnio' Tasau- 
lio Lietuvio” leidimo reikalai, 
PLB Valdybos nariai padarė sa
vo veiklos pranešimus ir kt. PLB 

PI.R rbuv. Valdybos, sukaktuviniais 
1968 m. skelbtą'tautinių giesmių 
muzikos konkursą laimėjo komp. 
Br. Budriūnas: suaugusių cho
rui jis sukūrė “Lietuvio giesmę” 
pagal Putino žodžius ir vaikų 
chorui “ilūsų žemę” pagal B. 
Brazdžionio žodžius. PLB Val
dyba nutarė komp. Br. Budriū- 
nui konkurso taisyklėmis skir
tąsias-premijas išmokėti.

biy veikimo, konferen
cijos Šaukimo, tarpuiąamo Btad- 
radarb:avimo ir kt. Vilkas, jį- 
darytas politiniu lietuviu stovių 
ir laisvės kovos sąjūdžių pa- 
grindų^ iš paskirties vadovaus

v--; y. v-ž

<K$y«tD
S-MCKTH SAY1XSS

(Minimum $10,000)

1-TEAR SAVMfSS CERTW1CA’
(Minimum $5,000)
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KLAIDINANTI ISTORIJA IR DATOS
“Naujienų” dienraščio š. m. 

kovo mėn. 17 dienos 2 pus). Lie
tuvių jūrų skautijos žiniose til
po kovo dvyliktosios sveikini
mas Lietuvių Jūrų Skautijos įsi
kūrimo Nepr. Lietuvoje ir at
kūrimo išeivijoje proga. Tikė
damas, kad “Naujienų” redakci
ja nori skaitytojams teikti tik 
teisingą informaciją, tikslias ži
nias ir manydamas, kad patei
kiami bet kokie istoriniai faktai 
turi atitikti tikrovę, noriu pa
informuoti redakciją ir skaityto
jus apie datas ir faktus, kuriuos 
bereikalo savinasi Lietuvių Jū
rų Skautija, kurie esmėje pri
klauso tik Lietuvių Skautų Bro
lijai. \

Lietuvių Skautų Brolijos jūrų 
skautų šakos istoriją, datas, vei
klą, jubiliejus nebe pirma kartą 
savinasi Liet. Jūrų Skautija, tuo 
klaidindama lietuvių visuomenę 
ir skautiškąjį jaunimą. Kas lan
kėsi Chicagos Jaunimo Centre 
buvusiose Klaipėdos mugėse, 
tam gal teko matyti vadinamą 
Lietuvių Jūrų Skautijos istori
nį skyrių, šiame skyriuje buvo 
išstatytos fotografijos, simbo
liai, ženklai, paimti iš Brolijos 
Jūrų Skyriaus, bei leidiniai iš
leisti Lietuvių Skautų Brolijos, 
čia net buvo- išstatyta jūrlapiai 
su LSB jūrų skautų atliktomis 
kelionėmis Baltijos jūra, kurių 
Liet. Jūrų Skautija niekad neat
liko, nes jos tuo metu nebebuvo. 
Tos įdomios jūrinės kelionės bu
vo atliktos Lietuvių Skautų Bro
lijos jūrų skautų vienetų narių 
bei vadovų, kas nekartą buvo 
dokumentaliai paskelbta “Skau
tų Aide” bei “Mūsų Vytyje” 
1950,1957,1962 metų numeriuo
se.

Lietuvos Jūrų Skautija buvo 
Įsteigta 1925 m. gegužės mėn. 
28 dieną, tuo atskiriant nuo Bro
lijos tris, tuo metu buvusias jū
rų skautų draugoves ir sudarant 
atskirą, savarankišką organiza
ciją, kuriai vadovavo s. !P. Jur-

gelevičius-Jurgėla. Po nepilnų 
dviejų metų, 1927 m. kovo mėn. 
18 d. šis atsiskyrimas buvo lik
viduotas paties LJS vado s. P. 
Jurgelevičians-Jurgėlos pastan
gomis, išleidžiant paskutinį LJS 
įsakymą Nr. 34. Tuo Lietuvos. 
Jūrų Skautija tada vėl buvo 
įjungta į Lietuvių Skautų Bro
liją, sudarant Jūrų Skautų sky
rių, kuris iki šiol Brolijoje sėk
mingai veikia. Per tą L. Jūrų 
Skautijos nepilnai dviejų metų 
veiklos laikotarpį buvo padary
ta viena kelionė “Budžiu” iš 
Klaipėdos į Liepoją 1926.X.1. 
Remiantis v. s. P. Jurgėlos su
rinktais duomenimis, 1927 m. 
m. “Budys” buvo remontuoja
mas ir jokių didesnių kelionių 
neatliko. Jūrinės kelionės Bal
tija bei Kuršių Marėmis buvo 
atliktos jau po LJS likvidavimo, 
1928, 1929, 1930, 1931 metais 
ir vėliau Brolijos jūrų skautų bei 
vadovų pastangomis.-' 1936 ir
1938 metais tautinės ir tarptau
tinėse regatose dalyvavo ir LSB 
jūrų budžiais su nuosavomis 
jachtomis: “Budys P’, “Budys 
II”, “Baltoji Lelija”, ir “Graži
na”. Paskutinė Brolijos jūrų 
skautų kelionė į Gotlandą iš 
šventosios uosto buvo atlikta
1939 m, rugpjūčio mėn. gale su 
Šaulių Sąjungos jachta “šauliu”, 
vodavaujant j. s. kap. P. Laba
nauskui, kuris niekad nepritarė 
jūrų skautų skaldymui.

Po ilgos ir sėkmingos Brolijos 
jūrų skautų šakos veiklos, kai 
kurie Brolijos jūrų skautų va
dovai 1962 m. pradėjo jūrų skau- 
tų-čių šakos nuo Brolijos ir Se
serijos atskyrimo akciją. Tų 
reikalavimų Brolijai, Seserijai ir 
LSS Tarybai nepriėmus, atsisky
rėlių grupė paskelbė, kad ji iš
eina 1963.IH.12 iš Brolijos ir 
Seserijos. 1964 m. liepos mėn. 
2 d. “Naujienų” dienraštyje bu
vo paskelbtas Lietuvių Jūrų 
Skautijos Spaudos ir Informaci
jos skyriaus pranešimas: “At-

• steigiama Lietuvių Jūrų Skauti-. 
Įja”. šiame straipsnyje buvo pa- j 
skelbta, kad... “Jūrų skautijos! 
vadovybė... ryžosi pakartoti 1926 
m. įkurtos (ir čia klaida! B. J.) 
savarankiškos Lietuvių Jūrų 
Skautijos steigimą”. Toliau bu
vo pareikšta, kad: “Š. m. birže
lio mėn. 27-28 d. įvykęs jūrų 
skautijos vadovų-vių suvažiavi
mas (Clevelande)... peržvelgę esą 
mą jūrų skautijos padėtį ir vien
balsiai nutarė steigti Lietuvių 
Jūrų Skautiją”. Toliau buvo nu
rodyti LJS tikslai, šūkis, vado
vybė. Taigi oficiali LJS atkūri
mo data yra 1964.VI.27. Tas pa
rodo, kad kovo mėn. 12 d. neati
tinka Lietuvių Jūrų Skautijos 
nei gimimui, nei atgimimui. 1922 
m. kovo mėn. 12 dieną Kaune 
buvo įkurtas pirmasis Brolijos 
jūrų skautų vienetas.

Iš Brolijos išėję jūrų skautų 
vadovai su savimi neišsinešė or
ganizacijos istorijos. Ji liko Bro
lijoje, nežiūrint kas atsitiko su 
Jonu ar Petru. Ugoje Brolijos 
jūrų skautų šakos veikloje daug 
kas įmynė pėdas ir tos pėdos 
liko ten, kur jos buvo įmintos, 
tiesiai ar kreivai. Daugelis jų 
šiandien Brolijoje nebedirba ir 
dalyvauja kitose organizacijose, 
tačiau kadaise atlikti darbai su 
asmenimis nenuėjo į kitų organi
zacijų istoriją, bet liko Brolijo
je. Bandymas savintis kitos or
ganizacijos nuosavybę, istoriją 
ir visa tai rodyti, klaidinant žiū
rovus ir skaitytojus Lietuvių 
Jūrų Skauti j ai nei garbės, nei 
svorio nesuteikia. Gi kalbos apie 
santykių pagerėjimą su LSS gali 
būti realios tik ten, kur nenau
dojamas netikslumas ir išlaiko
mos tarporganizacinė bendravi
mo normos.

j. v. s. Br. Juodelis, 
LSB Jūrų Skautų Skyriaus 

Vedėjas

Dedicated: Mr. and Mrs. Aristotle Onasis (former Jacqueline Kennedy), and Richard Cardinal Cushing — Boston — Thank 
you & ESP. President — “ALL HAILTO OUR CHIEFS” — United States.

President and First Lady Johnson: “LABA-NAKTĮ” — “LABA-DIENA”, President and First Lady Nixon. 
-We will never cease, our never ending search, of our quest — (Res. - Pres. Nixon: “---- ?”) — We’ll wait, yes we’ll wait,
to find justice, to the dignity of man.” LBJ - Pres. USA if we wait till hell freezes over.” — Adlie Stevenson (U. N.)

LIETUVOS IR JUNGTINIU AMERIKOS VALST. NEPRIKLAUSOMYBįS
UNITED STATES / Foe: <7/4”76”) — (Fourth) — (M/I) — 7/14, 1410 — “Tannenberg” — Foe/Poland - LITHUANIA 

KALNAS; 4/13, 1363 (2?) 3M slain, 36 pris. (LITHUANIAN DAYS) 2/16, Indep. 6/13, NYC W. F. Lith. Day

THE LITHUANIANS — THINK LITHUANIANS ONCE FREE
. positive.

“...promise to our ears, and break it to our hopes”. W. S.

“Not marble, nor gilded monuments to princ es, can autlive these powerful rhymes.” W. S. 
FREE LITHUANIANS HERE (miror/center/fold/image) THERE LITHUANIAN SLAVES

NYC-Ciuysler Bldg. & 7/476 B’wy. (ARHCO) 1-2-1-2-Į L.A.B.A. 1-2-3-4 (ARTCO-REWP) 152 MPS & 110,3 St MV-NY. 
FREE over Slaves-HOPE with all your very might. * (1x4x1) THINK! — FAITH can set Lithuania FREEį Do-259X, Not 
253 LITHUANIAN - AMERICAN BENEVOLENT ASSOCIATION (LABA-LODGE) Lithuanian Refugees WW II (B-5071-S. 
17 L. 8 & 2 4424 FURMAN AVENUE NYC — Fa. 4-3477, 4-4201, 2, 3, 4 Q940047) 12-30-45/LL 1415, 10 40 am. 1/9/46, Pg. 
40-37 (Re-Dedicated) PRES. JOHN F. KENNEDY, REV. MARTIN LUTHER KING JR., SENATOR ROBERT F. KEN

NEDY. (World Premiere).

Symphonic Music of the Baltic Countries
ESTONIA - LATVIA - LITHUANIA

Tyrinėjama Chicaffos
State ligoninė

Ryšium su kaltinimu, kad 
iChicago State ligoninėje mirė 
dėl “kriminalinio apsileidimo”

V E R A V O X 
SYMPHONY ORCHESTRA

CURTAIN
CALL CONCERTS INC.

UNITED STATES SENATE
* Washington, D. C.

Edward M. Kennedy
Massachusetts

May 6, 1966 
Dear Mr. Mitchell: f

I want to thank you for sending-^e 
the recordings. / It, was extremely 
thoughtful of you to think of me. / I 
deeply appreciate your kindness.

With best regards, 
Sincerely,
Edward M. Kennedy

Senator Kennedy: Congratulations 
as THE WHIP. BOTAGAS-my fathers 
nick-name in the Cossacs, B. P. (Bfr. 
Prsn. & Bfr. Pius G.) Duel over his 
Lithuanian heritage. Bestored: Tz. 
N. 11-B. WW-1. To Pius G.: — To 
self-same tune and words. <£W. S. 
(Read: Pius, NAUJIENOS, P. 3, 10/ 
18/68, Lft 3 Cl.)

^ ESTONIAN ANTHEM — UNITED

STEALING FROM BEHIND THE “IRON CURTAIN” TO
CARNEGIE HALL

For their first American performance 

under the batons of the Baltic States leading Conductors 
Listen to the Festival of Baltic Music

The Baltic Countries.- Estonia - Latvia, and Lithuania 
— are very distinct individual states. For centuries their 
lot has been to play the pawns in the chess of European 
politics. More often than hot the yoke of subjugation has 
strangled these peoples and their lands. They have been 
bought and sold by all the great powers and have passed 
to and from hands both red with blood and yellow with 
gold. Their lands have trembled to the march of Napo
leon’s Legions, their peoples have been trampled by the 
Cossacks of the Tsars. They have felt the nailed fist of 
medieval empire builders; been ground beneath the boots 
of those who “Heil Hitler”; Their lands have crumpled to 
the blows of the HAMMER. Their peoples have bled on 
the whetted edge of the SICKLE, But the artistic and 
cultural heart of these countries still Throbs, for her 
peoples souls are immortal, and her music sings from 
behind the veil of freedom where her conquerors can not 
see, dare not hear. J. V. R. M.

TRANSCRIBED ON
V E R A V O X

MASTERPIECE RECORDS 
Veravox Recording Co.

UNITED STATES SENATE 
Washington, D. C. 20510 

September 19, 1968
Jacob K. Javits 

New York
Dear Mr. Mitchell:

I have your letter of August 28th 
and have now received the records 
which you sent, both for my own col
lection and to be forwarded on to the 
Kennedy. I know how grateful they 
will be for this memorial album and 
for your generosity in sending it You 
were kind to include an album for me 
also, and we shall always treasure it 

With best wishes, believe me, 
Jacob K. Javits

Senator Javits: I’m touched. I hope 
the Jade pendants sealed to Kennedy 
/King album fronts came uncracked 
along “faults” for our widows of Pres. 
& Sen. Kennedys and Rev. King Last 
July 1 left you a message with your 
secretary.

STATES ANTHEM (rendered/opening). LITHUANIAN ANTHEM. — LATVIAN ANTHEM.

A to Z Sewing machines and Vacuum cleaners,

ELNA'
• VIKING
• PFAFF
® SINGER
Parduodame, nuomojame ir taisome siuvimo mašinas, 
dulkiu siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygomis. Tu- 
■rime dalis. Aptarnaujame Chicagoje ir priemiesčiuose,

B and B DISTRIBUTING 00.

Siuvimo Mašinos — Dulkių Siurbliai 
ELECTROLUX 
,HOOVER^., 
EUREKA 
KIRBY 
ROYAL 
IR KT.

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Ave.), Chicago, HI. Tel. 927-4702 

Vedėjas Arvydas M. DIKINIS

šeši pacientai, pradėtas tyri
nėjimas. ' _ r-;

Tyrinėjimą fpravesti Įsakė 
gubernatorius -Ogilvie 'ir vals
tijos prokuroras V. Hanrahan.

Daugiausia bus kreipiama 
dėmesys i tai, kaip Įvyko dvie
jų jaunuolių mirtys. Ligoninė
je užrekorduota, kad jie mirė 
nuo apdegimo. Tačiau nepa
žymėta, kaip tai įvyko.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

< SYMPHONIC MUSIC OF LITHUANIA and/or ANTHEM
VERAVOX Noe 111 — Star Spangled Banner — is joint property of^our ‘widows 4’ — For Sale at their choice.

DearMitchell: THE WHITE HOUSE July 29, 1968
Washington

: - President and Mrs. Johnson. They With their best wishes.
Sincerely yours, Juanita D. Roberts

v. The load^ras heavy, the road was rough, the hills were high. His cou-j His hopes were prayers: Maybe, tomorrow it might stop raining. Pres, 
r rage was nrhis faith that the “harness on his back” — wTas the “stick- Johnson: Rest Pres. Nixon: Here your harness, fetch another stretch, 

together” of fellow Americans in our United Sattes. bring this back-breaking burden “over the top”.

Dear Mr. Mitchell: DEPARTMENT OF STATE Deputy Assistant Secretary
Washingtonn,. Oct. 4,1965 for Europeans Affairs

Thank you for your letters of September 9, 10 and 12 to the Presi
dent of tae. United States and Mrs. Johnson with which you enclosed 
twelve recordings of American and Baltic National Anthems.

Your personal greetings to the President and your thoughtfulness' 
in the recordings are fully appreciated. The United States, as you are,

aware, does not recognize the forcible annexios of the Baltic States into 
the Soviet Union and it is reasuring to know that you and other Ameri
cans'of Lithuanian ancestry support this policy.

Sicerely yours
Walter J. Stoessel, Jr.

PEACS — DIGNITY — MOON — MEN 1968 (THE (60’s) S1XTYS3 1969? — NATIONS — SHAME — ESURP WAR.

MOKAME VIENERIŲ METŲ 
4R DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ
SĄSKAITOMS - •

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

įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070
Įstaigos pietuose Hemas automoMBama pastatyti

taupykite!
r Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius

darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš- 
J’W užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge- 

resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na- 
f mams Įsigyti.

TaUpykite dabar* padėtos prieš 10 mė-
nesio <^en^’ ne** nuošimčius nuo mėnesio pirmos.

» — NAUJIiNOS, CHICAGO t, ILL, — SATURDAY, MARCH 22, 1969

Franciscan Fathers: Father Superior, Father 
Peter, Father Romanowskas: Could you please 
spare some prayers for green pastures to our 
departing Pres.. Johnson and God’s blessings 
and help to Pres. Nixon. Pray peace and tran- 
quality to our departed friends.

Left us — m-h-d h-h-d
Rev. Yunkus (2/3/4/m (6)i/8/5/10)
Rev. King (4/6/4) (6) /8 /10/20) Czech.
Sen. R. F. K. (6/12/4/6 (8)

/8/ over 31 (anew)
m-month, h-hour, d-day — FAREWELL, 

or — 1.

NAUJIENOS: Mr. Martin Gudelis, Administra
tor: Postmarked Dec. 27, 1968,1 received your 
letter Jan. 9, 1969, too late unfortunately to 
see Dr. Pius Grigaitis visiting N. Y. C. On 11/ 
11/68 I showed the — FBI — 1 of 99 Cert. 
Mail slips with ^’s 3477xx, my telephone 
I have left both.

The dignity of today man circled the moon; shame washed his hands in the blood of his statesman, preacher and 
president Thomarows trade winds, traitors, with ‘washer-woman’ gossip tounges will greedily lick the epitaphs from onr 
tombstones, to tattle-tale with whetted echeos from these monuments the portraits of our stature to hugry ears of eaves
droping future times.

“Trade’s (digital-cbmputor-coded)' unfeeling train surp the land and dispossess the swain”. The Deserted ViHiage. — 
O. G. — NAUJIENOS, 8/28, p. 3 & 10/18, p. 3 carried LABA dedicated editorials to PRESIDENT JOHNSON, we continue 
to PRESIDENT NIXON. Mafia/Communist gangsters by uncomjrehendable weapons covet and usurp — YOU-and ME.

NEW YEAR: 1/2/69 at U. S. Treas. Inteligence. NYC, 1 show agt. (1 2-1-2-1 LABA-codel, 2, 3, 4), alternating, bot 
(top, X rt / 1ft. DEEDS, STATEMENTS, etc. display in MIRROR/IMAGES, Birthday, SS^, (141 14 rowset, 1 in Title. 01- 
00c. WRONG /Keys M/I points. Digital computers say “yes”-O-“no” 1,000,000 X at a freq, of 1 megacycle. Double 
banked hor. & vert, one “remembers” forever the ans. the other gives in any order Engs. MINDS and HANDS progra
med on punched cards or magnetic daub. GOOD or DISASTER.

BEWARE: Unused Bk. Acc. ^s. or change of one for you, one for? Deeds with SS^s or Birthday. Ta a machine 
it’s YOU.: 1 •

VEWARE: Ins. policy: 94-71414,10 thousand $. (Bldg. #940047) & (‘THANENBERG” 7/14,1410): Deed Li. 2614-327 
pg. (37 pg.Mor. Dd.) Dig. Comp. Rds. Ans: 2/26/14,130-01-3396, 37,/14-15-1040 am 5 071, 17/40 — (old pg. &1415) SPA
CING IS Camoflage, your history. Thus: INDEPENDENCE Days: USA, 7/4, & 7/14-15, (15-1040-5 (m/i)071 to 17/X76: 
Tannenberg’s Radvilas is (?) 15-1040-5-1 think.

BEWARE: Tapped phones, you might talk with “mimics”. BEWARE: “MEMORY’ drugs, (see NAUJIENOS Jan. 
’66) Ask, you cen’t tell.

“—fits them like the robes of giants, hung on dwarfish thieves” — W.S. — to be continued — DON’T Miss NAUJIE
NOS. Joseph V. Mitchel, Ch. Eng. American Radio Howe. Co. — Juozas Vytautas Romanas Kubilius Cuprinskas Maciu- 
laitis LABA Co. Chrm.

John and Caroline Kennedy: Could you still like me — and "LITHUANIA” (your poem) re-dedicated-please? To 
Children-And-All the Kennedy Kids (mirror/image) & Kids of the Kings. — From J&CK/jvm.
CARDINAL CUSHING — BOSTON: Perhaps the understanding of his Emminence might bless this for children-from 
J&CK. They would have believed you, I would have too; and all the Lithuanians.

I ^4 Juozas Vytautas Romanas MaHulaitia (COMINUeD...
L .■ _
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Senos sąskaitos
Reuters žinių agentūra paskelbė komunistinės Kini-

pažymėjęs.
Iš tiesų tarp Rusijos ir Kinijos buvo pad; 

Į eilė sutarčių, kurios paprastai laužomos. Ir jos 
Ižomos daugiausia carų, kurie stengėsi savo 
praploti ir Azijoje. O ką carai užgrobė, tą pa 
silaikyti ir Kremlius.

Kadangi siena tarp Kinijos ir Sovietų ; 
siasi apie 4,000 mylių, tai visai suprantama, kad dėl tų 
sienų nuolat kyla ir visokių nesusipratimų, kurie dažnai 
baigiasi ir kruvinais susirėmimais bei įribrovimu vienų 
Į menamai kitiems-priklausančias teritorijas.

Viena nepatvariausių sienų tarp Sovietų ir Kinijos 
yra nustatyta Ussuri upe. Kadangi pasitaiko, jog toji 
upė kartkartėmis pakeičia savo kryptį ir joje esančių 
salų vietos pasikeičia, tai ten neįmanoma nustatyti tiks
lios linijos, kuri skirtų vieną kraštą nuo kito. Dėlei to 
dažniausiai ten ir įvyksta nesusipratimai dėl “tikrosios 
sienos”.

Tačiau Kinija skelbia, jog Ussuri yra mažmožis sie
nų pakeitimo atžvilgiu. Girdi, ateis laikas, kada bus pa
teikta sąskaita Sovietų Rusijai ir pareikalauta, kad bū
tų nustatytos naujos sienos ir grąžinta Kinijai tai, kas 
jai iš tiesų priklauso.

Tas savotiškas Kinijos karingumas ir reikalavimas,

ĮVLIKN

isxr

o iau-j 
periją j OS

VUDKo iostituci
Panašiu keliu 1 
račiai” bei pas

R_a*Jnė*< paalkATtojo
Chicago State kotegijoje ra

sinės rjayįše^ vėl atsinaujino.

Keik al in-1 Jos baigėsi tuo, kad |vyko 
muštynės ir turėjo įsimaišyti

acijoje ir | 
tgerbta tei- j

policija šey studentai (visi 
negrai) ^buvo areštuoti.

s yra lc.iek~| 
visuomenės į
> gyvenimo Į

SKAZT¥K * w
JOS TEIKIA G£BIAUSIASt

». (KDI) 1 FEI5TWGIAUSTAS t TUJAS

jos užsienio reikalų ministerijos pareiškimą, kuris kečia kad sienų klausimas būtų “teisingai išspręstas”, kelia *7 H -ittxtIttio-J Vvmxnnn mi-v»Aw^4-hv»yx C?zvr-ri C o ____ '*' •   • — < • Yr w _kovo 2 d. įvykusį kruviną susirėmimą tarp Sovietų Są
jungos sargybos ir Kinijos pasienio kariuomenės.

Tai buvo pirmas savo rūšies Kinijos oficialus ko
munikatas apie kovo 2 d. kruvinus įvykius, kurie neap
siėjo be aukų Kiek tikrai tame susirėmime žuvo rusų ir 
kinų, tikslių žinių dar ir iki šiol nepaskelbta.

Pirmieji pranešimai, kuriuos paskelbė Maskva, tei
gė, jog rusų buvo užmušta apie trisdešimt. Kinai pasi
tenkino tik tuo, kad paskelbė, jog rusų Įsiveržimas Į Ki
nijos teritoriją buvo sulaikytas ir rusai turėjo pasi
traukti.

Kaip žinia, po kovo 2 d. Įvyko dar keli susišaudy
mai ir menami Įsiveržimai Į “svetimą teritoriją”.

Tie keli susirėmimai rusų — kinų pasienyje suteikė 
progos Maskvai ir Pekinui pradėti didžiausias demons
tracijas ir “žodini karą”. Prie Sovietų ambasados Peki
ne tūkstančiai demonstrantų, apsiginklavę Įvairiausiais 
šūkiais, pradėjo grūmoti Kremliui. Aišku, kad tuo pa-, 
čiu atsilygino ir rusai: diena po dienos vyko demonstra
cijos prie Kinijos ambasados. Nepasitenkinta pravar
džiuojamais (kinai buvo vadinami “žvairaakiais”): bu
vo panaudoti akmenys bei kiti pabūklai ambasados lan
gams daužyti. Tą pat darė kinai ir Sovietų ambasadai 
Pekine.

Spaudoje prasidėjo tikras “žodinis karas”. Sovietų- 
laikraščiai visokiausiais būdais dergė Kinijos komunis
tų vadovybę, kuri, girdi, norinti išprovokuoti karą ir 
užimti sovietams priklausančias žemes. 1 (

Savaime suprantama, jog panašius kaltinimus darė 
ir Kinijos spauda. Tačiau kaltinimų atžvilgiu ir Mas
kvos valdovų dergimu gal labiausiai pasižymėjo Kinijos 
užsienio reikalų ministerijos padarytas pareiškimas, 
kuri paskelbė Reuters žinių agentūra. %

Tas pareiškimas prasideda maždaug taip: 1969 m., 
kovo mėnesio 2 d. Sovietų revizionistų renegatų (atska
lūnų) klika pasiuntė didelį .skaičių- ginkluotų jėgų, 
kurios Įsiveržė i Chenpao salą, esnčią Ussuri upėje, ir

nemažai susirūpinimo Kremliaus valdovams.

VLIKO - PLB SĄVEIKA
Iš LKDS pirm. Algirdo J. Kasulaičio kalbos

Čikagos krikščionims demokratams
š. m. kovo 1-2 dd. Lietuvių bė yra tai bendruomenei. At-

Krikščionių Demokratų Sąjun
gos vadovybės nariams lan
kantis Čikagoje, Sąjungos pir
mininkas ilgesnę kalbą pasa
kė Čikagos krikščionims de
mokratams. Joje jis palietė 
šiandienos aktualiausius poli
tinius klausimus, tarp jų VLį- 
Ko Reformos” klausimą, čia 
dedame tos kalbos dali, c

Kai kieno nenuilstančios, 
pastangos reformuoti VLTKą 
nėra naujas fenomenas. Prieš 
PLB tampriau susiorganizuo
jant pagrindinis argumentas, 
buvo VLIKo tariamas nukry
pimas nuo rezistencinio kelio. 
Tam argumentui išsieikvojus 
ir PLB sustiprėjus pagrindiniu 
argumentu tapo VLIKo dali- 
numas, o PLB visuotinumas.. 
Pradžioje dėtos pastangos 

i VLIKą “atitiesinti”, dabar 
Icaip nors Įsprausti į PLB rė
mus.

Kaip anksčiau taip ir dabar 
naudojama visa eilė kitų argu
mentu: nuo politinių partijų 
tariamo bankroto iki PLB ta
riamo primato net virš tautos.

sisakymas ar vienaip bei ki
taip modifikuodamas savo 
mandatą VLIKas pažeistų sa
vo prigimtį ir nustotų buvęs 
tuo kuo jis yra.

PLB jTa visuomeninės - ben
druomeninės prigimties, su
kurta VLIKo, apjungti visus 
išeivijos lietuvius vienon or- 
ganizuoton organizacijon. — 
bendruomenėm Ji apspręsta 
dviejų prigimtinių dėsnių — 
išeiviskumo ir specifiškai su
prastos kultūrinės veiklos. PLB 
yra iš išeivijos ir išeivijai skir
ia.

Šie prigimtiniai skirtumai 
yra Taktas Į dirbtinai kuriamą 
problemą. Ne PLB stiprinimas 
visų pirmiausiai . rūpi VLIKo' 
reformatoriams ^politinis ele
mentas PLB tik silpnintų, kaip 
jau dabar vienos- -grupės poli
tika silpnina), z bet VLIKo 
gniuždymas. Kai įsigilini į re
formatorių identitetą, aiškiai 
matyti, jog daugelio jų šaknys: 
maitinasi tais pačiais syvais,- 
kurie maitina ir kitų problemų, 
šaknis. Tiesa, gal daugelis pa-
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sargybinių skaičius gana didelis. Tuo būdu prieš Kiniją 
buvo atliktas naujas kriminalinis aktas iš Sovietų pusės. 
Šimtai milijonų Kinijos karių ir civilinių gyventojų tuo 
yra labai pasipiktinę.

Kas labiausiai kelia kinų pasipiktinimą, sakoma' 
pareiškime, tai Maskvos tvirtinimas, kad Chenpao sala’ 
priklausanti Sovietams. 1

Pareiškime yra suminėtos sutartys, padarytos su 
Sovietais {kai kurios tų sutarčių buvo padalytos dar 
caro laikais) ir kaip pagal tas sutartis buvo nustatytos 
sienos. ,

Pareiškime lyg raudonu siūlu pravedama, kad rusai, 
visą laiką skriaudė Kiniją ir grobė jai priklausančias.

| ____

1 CRANE SAVINGS and Loan Association
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. ......... . .. r.l-.r . .... .. L ------- ,, ................... .

Maža prasmės kiekvieną argu- reformatorių to nesuvokia,-- 
,mentą atskirai nagrinėti,, nes, VJ-JKo griovimo siūlai. 
aibė jų jau nagrinėti ir "kaip 
neišlaikė taip ir neišlaiko ob
jektyvios analizės ugnies. Sun
ku suprasti kodėl tu b£gu- 
mentu nesuvokia ‘‘reformaci
jos” akciją vykdantieji, vie
nok, greičiausiai todėl, jog ne 
čia glūdi akcijos prasmė. Ji- 
glūdi iš tikrąją ne Truoširdžia*i 
me nore talkinti, bet sukeJti 
netvarką, kurios išdavoje kai 
kam daug lengviau perimti vi
sas vadovavimo vadžias j sa-’ 
vo rankas.

Politinės veiklos vadovavi
mo reorganizacija neišlaiko
kritikos iš esmės. Dirbtinai ku
riama problema išryškėja
kiek daugiau Įsigilinus tiek 
WKo, tiek į PLB prigimtį, f

VLIKas yra politinis orga-, 
nas, sukurtas tautos politinę 
valią vykdančią politiniu par- 
tjju — grupiu ir rezistenciniu 
kovos organizaciją dar pa
vergtoje Lietuvoje. Politinės 
grupės ir okupaciją išdavoje 
atsiradę politinio -pobūdžio re
zistencinės organizacijos laisvu 
ir bendru sutarimu deponavo 
VLIKe savo turimą galią at
stovauti politinę tautos valią. 
Todėl VLIKas yra autentiškas 
visos tautos politinės valios 
reiškėjas ir vykdytojas jai pa
čiai to negalint, jos suverenu
mo vykdymui esant laikinai 
sutrukdytam.

VLIKas veikia išeivijoje, bet,
. jis nėra iš išeivijos ir nėra jos iiūrin^ įad pLg rezo_

tįsta iš to pačio kamuoliuko 
kaip ir kitos akcijos, kurios 
šiandien skaudina išeivijos 
gyvenimą. Tas kamuoliukas 
gi nuverptas iš tos .pačios vil
nos kaip ir kiti kamuoliukai, 
kurių siūlai, tįsta per liberaliz
mą, anarchiją, liberalinę ka
talikybę, hippies, studentų 
riaušes ir t. t neretai &i pat 
tarptautinio Agitpropo verpimo 
ratelio. .

Problema yra opi, nes akci
ja nėra nurimusi. Tiesa, suin
teresuota spauda jau džiaugia
si ramybe, tačiau faktai rodo 
ką kitą. Štai čikagiškis mode
ratorius net vedamajame ne
seniai juokėsi iš tautos Įgalio
jimų. Juokas m etikas, bet in
tencija aiški: išskirti gautos 
valios principą ir VLIKo man
datą. Kanados LB pirminin
kas ir PLB valdybos narys jsu 
renkasi kitą keliąs .siūlo PLB 
Tarybas instituciją, kurioje 
galėtų ir VLIKas dalyvauti. 
Mintis, rodos, nekalta, inten
cija ta pati: pajėgti VLEKą 
PLB valdžiai. Dar kitaip klau
simą .sprendžia PLB valdybos 
ricepirmininkas visuomem- 
niams reikalams: sudaryti 
veiksnių viršūnę. Mintis, rodos, 
logiška, intencija fa pati: pa
jungti VLIKą kitų organizaci
jų autoritetui. Ir vel kitoki me
todą vartoja Krikščioniu Dar
bininkų lyderis “Aidnose”. Ne-

apspręstas. Jo šaknys yra po- 
litinėje bendrijoje (body poli
tic, volkstaat) ir jo atsakomy-

liucijoje kalbama apie PLB j 
įsijungimą į laisvinimo veMq, 
jo straipsnyje ta rezoliucąja

<’ YORKTOWN BASIC
3 mieg. ExpdL iki 5 mieg.. l%~wnios, -pra

mogų kamb. išmuštas, 2 auto garažas.
§29700. . . .

LEXINGTON RANCH
Mūro konstr., 2 vonios? 2 auto garažas. 

Kaina $2000.

3

e 
e 

,©

pardavėjas
Albertas

GEORGETOWN 
mieg^.1% vonios, išmuštas poilsio* kamb.

2 auto garažas.
$27300.

Visttose namuose ir durys.
Koklių vonios. . •
Gazo sifeu
100 amp. elektros laidai 
% akro lotas.
Visi patogumai:
Šaligatviai

HILTON >
3 mieg., išmuštas pramogų kamb., 1% vonios, 
Stiklinės stumdomos durys, 2 auto garažas.

Kaina $28300.

* Mokyklos
* krautuvės
« Bažnyčios
* Parkai
> Med. Centras
< žemi taksai

TELEFONAI: 837-2011—2Glt—-2013

APŽIŪRĖJIMUI ATDARA KASDIEN' ŠEŠTAD. IR SEKMAD NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. V.

1831 BRIARWOOD AVE.

4 — AlAUMENQS, CHICAGO a, 4LL. — &ATW>AY/ MA2CH 22,.
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vecas is

&L L G. BALUOS
MNEKOLOGINŠ CHIRURGIJA 
6449 So. Puifiski Rd. (Cr*wford 
Medical ButldmgL ToL LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

M neatsiliepia, skambinti HU 8^22

Totefu M 717

0R. S. 8i£2i$ 
GYDYTOJAS IR CHIRIRGAS 

3148 WEST 63rd STRERT 
VaL: kas dieną po pietų 1*3; vak. 7-8 
Hrm antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai k sekmai ofisas uždarytas.

Rojų 3241 WtST 66th PLACE 
Rimo: REpublic 7-7^ 

mni . iimiHm r ......... .

M. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

Ž434 WEST 71ft STREET 
Ofisai : HEmtodc 44849 

Rszida 888-2233 
OFISO VALANDOS;

Piraad., ketviitad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad^ penktadienį nuo 1—5, tree. 

' & seštad. tiktai susitarus.

Ofiso — HE 45758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

ŽT5T WEST 5Ut STREET
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 šeštadieniais 10-1 v. p. p. 

Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optomemistas

DR. EDMUND L CIARA
2709 W. žįst STREET

Tai. — GR 6-240G
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

. šeštad. 10—2 vaL

Liubljana, 1969 m. pas. 18 d.
Has mus tebesiauciu blogi Į 

orai. Tuojau už Rijekos pra- 
sidedandtto>e kainuose, vadi
namuose “Gorski Kolar” snie
go danga siekia vietomis 3-jų 
metrų aukštumo. 3 trauki
niai su keleiviais Zagrebo ir 
Rijekos link stovi puškelyje ir 
negali tęsti keliones. Daugelis 

[vietovių yra atkirsta nuo pa
saulio.

Tokio sniego gausumo šioje 
apylinkėje, sako, nebuvo jau 
40 metų. Tačiau Rijekoje snie
go nėra.

Blogi orai ne tik pas mus, 
bet visoje Vakarų Europoje. 
Vakarų Vokietijos meteorolo
gai sako, kad tokių vėjų ir 
sniego pusnių nebuvo užregis-

Čius.
'S žik. V okjetijoj4± daugelyje i 

plentą nutrauktas susisieki
mas. Berlyno jaerodromas 
“Tempelhof” uždarytas.

Blogi orai ir Anglijoje ir r 
šiaur. Italijoje.

Korsikoje 4 vaikai užduso 
užpustyti snieguose ir dar 6 
vaiką pasigendama.

Šiaur. Italijoje sniegas už
blokavo nuo pasaulio daugelį 
vietovią.

Ispanijoje sniegas tirpsta, 
bet plentai daug kur tebėra ne
išvažiuojami.

Maskvoje yra šalta bet be 
sniego

Turizmas Jugoslavijoje

Rez. GI 8-0873

AKUŠERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti MI 3-OOOL

DR. A. JfNKiNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Ofiso f el.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. tėlef,; GArden 3-7278

j into ta

reiškia baimės, 
dyti ne *

WINNIPEG, MAN.
60-ties metą sukaktis

T«l. Ofico: 8474800; raz. PR «-4250

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 WEST 35 STREE 
įKampas Halsted ir 35-os gatvių) 

Priėmimo valandos: Kasdien 1-4 p. p. 
ir 6-8 vaL vak. šeštadieniais 1-4 p. p. 

Trečiad. ir sekmadieniais uždaryta.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDASPROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Ked. Ban- 

t Specfslt pagaibs ksjami 
{Arch ir t t

V&l: —4 ir 6—-8. iestadienisu 9—1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd Sh, Chicago, III. 60425 
Tstof.: PRcspect Š-50M

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

iš Įvairig atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
| Tek: F Rentier ^1882

pPERkRAUSTYMAI M

MOVING į
Leidimai — pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
: R. i E R S N A $ :

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-1063

Jugoslavijos statistikos įs
taiga skelbia, kad praeitais 
metais Jugoslaviją aplankė 
3.893.442 turistai, 200.000 dau
giau, negu buvo prieš tai pra
slinkusiais metais. Iš viso bu
vo 17.259.412 x pernakvojimų, 
kas 6% viršija, negu buvo 
1967 m.

Tarp apsilankiusiųjų pirmą 
vietą užėmė Vakarų Vokietija 
su apie 800.000 turistų. Po jos 
seka Italija su virš 623.000 tu
ristų. Toliau pažymėtos šios 
valstybės: Australia su 522.000, 
Čekoslovakija su virš 311.00, 
Prancūzija si 244.000 ir Didž. 
Britanija su 207.00 turistų. Pa
lyginus su 1967 m. turistų skai
čius padidėjo iš Vakarų Vokie
tijos 8%, iš Italijos 
Čekoslovakijos 23%, 
Austrijos skaičius 
3%, i, Prancūzijos
Didž. Britanijos 17%.

Iš ne europinių kraštui pra
eitais metais apsilankė Jugos
lavijoje daugiau kaip 270.000 
turistų. (600.000 pernakvoji
mų).. šitų turistų didžiausias 
skaičius — apie 115.000 atvy
ko iš U. S. A. Tai yra truputį 

negu buvo praėjusiais 
bet dėlto padidėjo tu

ristų skaičitiš iš visų kitų už- 
pkeaniuių valstybių, tame

tačiau iš 
sumažėjo 
15% ir iš

' T»t. efiso: PR 8-7773; -sz.: t
C H I R U R G A S 

2358 W. 63rd STREET
VaL: pirmai, ketirtad. 5-8 vaL vak,, 

antrad., peaktad. 1—4 popiet

Ofiso feL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 5-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEQ 
__ 2454 WEST 71st STREET 
Priėmimo vai.: nuo 9—11 vak ryto ir 
nuo ,4—8 vai. po pietų, šestad. nuo 

9:00—2.00 p. p.
Trečiadieniais' uždaryta;

žEkMA KAINA - -
PUIKIEMS

FONOGRAFAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

Lietuvi, eik pas lietuvį!

i j
■

Šveicarij'ejte Ženevos polici
ja ilgą laiką suko galvas, kas 
vagia motociklus. Nes žene- O
voje per trumpą laiką buvo pa
vogta 40 motociklų.

Rykliai mėgsta gerą muziką

ASSOCIATE OPTOMERISTS 
Lietuviškai kalba

Dn FRANK R.FCKAS, OPT.
3424 W. 63rd St, GR 6-7044

Tikrina akis. Prifaik© akinius ir 
"contact lenses".

Valandos pagaljusitanmą.
Uždaryti treciadTeniais.

•-SGPHII BARČUS1
raoijG šeimos Valandos j

; VŽ8C8 pragramos is WOP A, j 
' 1490 kil A. M.
Uifuviįi kalba: kasdien nuo pirma-;

; dienio iki penktadienio 10—11, 
^aL jytp.. — Šeštadieni ir sek-Į 
ifeadierų nuo 3:30 iki 9:30 vsL 
ryto:

Vaieruško*: Pirmadieniais 7 v. v j

T<.f RE-mlock 4-2413

I 7TSŠ Šc. MAPLEWOOD AVĖ 
CHICAGO. ’LL. 80629< - : ... - * lt

Australijos pajūryje besi-' 
maudantiems didelį pavojų 
sudaro juros rykliai. Viena 
tyrinėtojų grupė, kuri darė 
bandymus, kaip rykliai rea
guoja į įvairius reiškinius, iš
aiškino, kad bėsimaūdantiems 
saugią pagėlbą gali suteikti 
muzika.

Konstatuota, kad rykliai re
aguoja į muzikos garsus, bet 
turi konservatyvų skoni. Kla
sinė muzika, pavyzdžiui Ba
chas jiems labai patinka, o kai

0R. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtai, nuo 6—8 vak.

Ofiso telefa 776-2880 
Ret tefef,: PR 9-6730

S- ? i *< ••• *- “
■'-•n-..**• -* -•*

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

" Bendra praktika Ir cfiirurgi|« 
Ofisas 275^ West 71it St 

T< 925-8296
Valandos 2—8 vaL vak. Penktadieni 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak 
Sekmadieniais ir trečiadieniais

Rex. te!.: WA 5-3099

DR. VH. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spee. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 5M STREET 

Tek: PR 8-T223
OFISO VAL.: pirmad., antrad., trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laika 

pagal susitarimą

COIFFURES DE L'ELEGANCE — 2741 W. 59th St. 
under new ownership — BARBARA KOPEC.
Specializing KigTi styling and Tong hair 

our specialty.
Permanent Waving — Tinting — Frosting.

Wigs & Wiglets styled & sold. Phone 925-2457.

DR. V. P. TUMAS ONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 7Ht STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4 . Jin 
RttM. felef.i Glb«m 8 ■ 6195

Priima ŪgontUK pagal Msitarima. DM 
valandos skaifcKWti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6185

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponįt

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR, 8-5875
Vedėjas X LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniai* ntid 9 iki 9:30; Kitom diehoitt mio 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki- 5.

S3SW

ačio. Į šviesų rytoją.
os pa j uno Į žurnale randame labai daug 
at skamba | brangios istorinės medžiagos 
ka. Kai kas apie Lietuvos mišką ūkį, me- 
1 gali atbai-|džią aprašymus, ją pavadini

mus bei ją sutvarkymą. Taip 
pat patalpinta gerą straipsnių 
iš Lietuvos ir JAV miškinin
kystės ir įvairią įdomią infor
macinių straipsnių bei žinių.

Šiame leidinyje rašo: Anta
nas Rukuiža, Vincas Žemaitis, 
Algirdas Žemaitis, Z. Prūsas, J. 
Rauktys, J. Kuprionis, A. Te- 
nisonas, S. Dirmantas, A. Skė
rys, J. Augiistaitis ir kt.

“Girios Aido” redaktorius J. 
Kuprionis, techn. redakt. V. 
žemaitis. Žurnalo apimtis 128 
puslapių, išleistas geram po
pieriuje ir su atspausdintomis 
aiškiomis nuotraukomis.

no

Kazys Blažys

Kazys (Kazimieras) Blažys 
yra gimęs 1909 metų balandžio 
7 d., Bartininkų km., Pilviškių 
vak, Vilkaviškio apskr., vidu
tinio ūkininko šeimoje. Pradžios 
mokyklos 4-rius skyrius baigė 
Bagotoje. Karinę prievolę atli
ko 2-me ulanų Lietuvos Kuni
gaikštytės Birutės pulke — Aly
tuje.

Grįžęs iš' kariuomenės, tarna
vo miškų žinyboje eiguliu, Le
kėčių urėdijoje, Žukų girininki
joje. Pirmas jo urėdas buvo Si
manavičius ir girininkai: Ša- 
paila, Žukauskas ir Sulžickas.

1935 m. buvo perkeltas Į Le
kėčių urėdiją, kur dirbo prie 
Dzūkų girininkijos iki pat I-mos i 
rusu okupacijos.

Dar vėliau jis gauna iš Miškų 
D-to įsakymo nuorašą Nr. 134: 
“Lekėčių miškų urėdijos eigulį 
Kazį Blažį, skiriu vyr. eiguliu, 
toje pačioje Urėdijoje, nuo 1943 
met., lapkričio 11 d. (Pas.) M. 
Gureckas, (pas.) St. Kripas, Miš
kų Ūkio Generalinis Direkto
rius”. iC-

1944 metais, kaip ir visi trem
tiniai, pasitraukia Į Vakarus. At
vykęs Kanadon visą laiką dirba 
prie SN geležinkelių karpo dai
lidė. Daugiausiai dirba prie ge
ležinkelių tiltų’'Statybos.

Nuo pat atvykimo dienos yra 
Naujienų nuolatinis prenumera
torius, jas labai mėgsta ir su jo
mis" žada niekad nesiskirti.

š.m. balandžio 7 d; švęs sa- 
•vo- 6Oties metų-sukaktį. Ilgiau
sių metų! K. Strikaitis

GIRIOS AIDAS
Pasirodė naujas- žurnalo 

“Girios Aidas’* numeris, kurį 
leidžia Liet 'iniškininkų są
junga išeivijoje!, žurnalo Nr. 
25ir 26 skiriami ne vien lais
vos Lietuvos miškų departa
mento 50 metUĮ-ikūrimo sukak
čiai paminėti, bet taip pat pa
gerbti visus mirusius Lietuvos 
miškininkus:' žuvusius už Lie-1 

tuvos laisvę partizanus, iš 
tremtuosius r Sfbi rą ir miru-

Lietuvoje bei tremtyje.
Žurnalo viršelį puošia Stel

mužės senelis ąžuolas, kuris 
parinktas simbolizuoti lie

tą. tautos ilgų metų kovas už

Spausdino Saleziečių spaus
tuvė Romoje, Italijoje. Tiražas 
300 egz. Kaina $1.50. Gauna
mas pas žurnalo administrato
rių P. Norkaitį — 2835 W. Per
shing Rd., Chicago, Ill. a bd....

Vis dar demokratų 
konvencijos atgarsiai

Chicagoje įvykusios demo
kratų konvencijos riaušių pa
sekmės vis dar tebenagrinėja- 
mos ir kol kas tebeieškoma 
daugiau Raitininkų, — kalti
ninkų, dėl kurių karingumo 
tos riaušės pasižymėjo net 
kraujo praliejimu, nekalbant 
jau apie didelius medžiaginius 
nuostolius.

Kai pirmomis dienomis po 
riaušių prasidėjo triukšmas 
dėl policijos žiaurumų iš vie
nos pusės, ir demonstratorių 
kaltinimai naikinimu turto ir 
kitais neteisėtais veiksmais, 
tai buvo beveik neįmanoma 
tikrai pasakyti, kieno pusėje 
yra tiesa.

Keliems mėnesiams praėjusi 
ir aistroms atv’ėsus, šiandien 
nebėra abejonių, kad neteisė
tais veiksmais pasižymėjo kai 
kurie demonstrantai, o taip 
pat ir kai kurie policininkai.

Jau anksčiau buvo neteisė
tais (ir net brutališkais) veiks
mais apkaltinti kai kurie poli
cininkai 'ir riaušių vadai. Ket
virtadieni federalinės prisaik
dintieji sprendėjai prie jau 
kaltinamųjų pridėjo dar še
šiolika asmenų: bereikalingai 
vartojimu jėgos ir atlikimu ki
tų neteisėtų veiksnių apkalti
no aštuonis policininkus ir aš
tuonis riaušininkus.

Savaimė Suprantama, kad 
visiems jiems bus keliamos 
bylos ir jie bus nubausti, jei 
teismas suras, kad kaltinimai 
yra pagrįsti.

SIUS

Susirinkimą ir p^Yengim'n
PRANE^iM A f

— Lietuvi v Žagarės Klubu susirin- 
kim įvyks sekmadienį, kovo 23 dieną 
1:00 vai. po pietų VengeTiauskienės 
salėje, 4500 So. ’T81min Avė. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti, 
taipgi nepamirškite užsimokėti klubo 
duokles.

J: Keturakis, rast.

r-"-----------------; ~   -   .................... ;,x 1 •1 —
Mieli lietuviai, praleiskite žiemą šiltoje ir saulėtoje Ari

zonoje, naūjame lietuviškame motelyje:

ANGELA MOTEL
2114 W. BUCKEYE RD., PHOENIX, ARIZ. 85009

. , TELEF.: 252-1265
25 vienetų motelis, labai švarus’ ir ramus, nemokama 

televizija, bemokamai atvežant ir nuvežam j aerodromą, 
autobusu ir geležinkelio stotis.

Savininkai M. ir M. DAMBRAUSKAS

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJORIČ 

Sophie ir Bėrntce WeO'clc*

UNIoh 8-9206

(POTRAMENTAS)
LMksmumo arba liūdesio valandoje 

Į gražiausios gėlės ir vainikai. aotk> 
pių papuošimai ir sezoninės 

kapams gėlės. ' t
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

I 5525 So. Horlom Avo. —> 536-1220GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

j Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84)834

MARQUETTE FUNERAL HOME
. 2533 W. 71st Street

. 4 Telef.t GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA ------------------------------------ :--------- I

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chlcagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorią 
šssociacijos

BUTKUS - VzVSMTIS
1446 S. 50th Ave., Ckero, ill. Phone, OLympic 2-10Gd

ANTANAS M. 1’HlLLIPS I
3307 S. LITUANICA AVENUE. Phone: f Ards 7-3401 F

Am§ulan>“% 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ
★ 

TURIME
( KOPLYČIAS 
i VISOSE MIEŠTO

DALYSE

į LACKAWICZ IR SŪNŪS
2424 WEST 601 h STREET REpublic 7-1213

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

GEORGE F. RUDMLN 
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139 -- ----- --------- ----------------------- -Į

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

a

P. J. RIDIKAS

I
 i •- -I

3354 S. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
. 

.  'in.iiM.i^iniri.i mil imiMM,.!, Hit ..J         i.n ji aiMumniijijii mil, n-wp'

LAWN FUNERAL HOME I

Sigmund J. Sutkus I
TOOS STATE RD. OAK LAWN, ILL. Phon*:

J — NAUTFENOS, CHICAGO 8, ILL— ŠATtntOAY, MAŽČS 12, ~
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RENTING IN GMHIRAL 
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V3(i IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vo
nia ir privačiu įėjimu naujame name 
prie Marquette Parko. HE 4-1175.

300 milijonų dolerių 

aerodromo pagerinimui

Chicagos 
skai

įmest
pasisal 

aerodromas tur
pagerintas, 

tinkam

►*ybc 
kad 
būti!

tovybes i 
?jna dery 
irių pageI IV 

aerodrome be
oi ician
O’Hjare 
praplėstas i 
jis jau nebega

tskrendančius ir
skrendančius 
taiko,
sprausminiai lėktuvai

turi kai kurį!

tarnaut a
lėktuvus.

kad atskridę

palitioMioja 
šiam lėktuvui.

Tarp mieste 
lėktuvų' bendr 
ix>s dėl ivediii 
rininnt O’Hare

nesĮrnodernizuviino visos sistemos
Numatoma, kad aeroc 

ls“ Į modenizavimas 
300 milijonų dolerių

ip-

Pasi- Į 
didieji 
negali

. ____ _ _____-............... -..... -............ .—
Į IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių, 3 mie- 
Į gamų butas suaugusiems, 

iromo I Rockwell St. Pamatyti šeštadienį visą 
, . dieną ir sekimui, nuo 12 iki 5.
kastuos apię ________________________________

6504 So

2 MEN NE
EXPER1I

dieną ir sekmad. nuo 12 iki 5. RANSPORTATION NEEDED.
PARK LOCATIONANK

REAL ESTATE FOR SALE
PardavimuiHa ma i, Žeme

FOR SALE
Hamai, Žarna —— Pardavimui
REAL ESTATE

tuoj nusileisti 
laiką skraidyti 
kitas lėktuvas ir,

ir
kol išskrenda!

taip sakant,

~ seit.
1 riu

Eina de
rybos dėl sutelkimo tos sumos 
pinigų. Lėktuvu bendrovės 
yra

Lėktuvų
pasiryžusios žymią dali tų 

pinigij apmokėti. Miestui, ži- 
Įnoma, teks irgi prisidėti, at-

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai su vir
tuve beismonte, apstatyti baldais ir 
kitais patogumais. Tel. 737-3148.

CALL 671-2500. ASK FOR MR A. PETYO i

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Franckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — Į 
(Standartinės ir Automatinės)

ir motorų remontas. — Towing. J 
5759 So. WESTERN AVE.

Tel.: PR 8-9533

I

z

Turime 24 vietas priežiūros reikalin
giems ligoniams, seneliams arba se
nelėms. Telefonuokite

PH 427-7118
AMELIA WALANTYN

NURSING HOME
RR No. 2—62nd St. ~ 

Bangor, Michigan 49013
■ i

PATYRĘS 
ROSELANDIETIS 

ELEKTRIKAS
licenzijuotas specialistas, senų namų 
elektrai Įvesti, 100 amperų 240 voltų, 
perkelia metrus, įtaiso naujus jun
giklius šviesai ir 240 v. vėsintuvams. 
Įkainavimas nemokamas.
kite prieš 9 vai ryto ir po 7 vai. vak

PU 5-3300
S. CHIUZELS

Miestui.
teks irgi prisidėti, 

paskirti milijonus dole- 
aerodromo pagerinimui.

Didelis gaisras

Trijų aukštų namas, 
11226 N. State St 
i tant br

Trij san lis
kaip Lema-j

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

FOR SALE

Singer zig zag sewing machine. Ze
nith stereo AM-FM, Elektrolux va
cuum cleaner, Royal typewriter, 23" 

GE color TV newer used.
478-2499 or 463-2,356

I 
j tas.
i labai smarkiai

o ugnies liepsnų apiin- PARDUODAMA SPALVOTA TV, Sin-
el didoko vejo

lėtėsi
gaisras
Kadan-

gi nedaug vilties buvo sulaiky 
tai suvažiavę gaisri 

daugiau dėmesio krei

I . j ti gaisrą 
i įlinkai

ger zig-zag siuvimo mašina, Cabinet 
stereo, Electrolux dulkių siurblys. 

Viskas prieinama kaina. 
478-2499.

Ipė i tai, kad bent tiek pristab- “

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

I
I

Telefonuo-

FORK LIFT OPERATOR
DAY SHII-'T

UNION SCALE — OWN TRANSPORTATION NEEDED —

GROCERY WAREHOUSE.

J? FRANKLIN PARK LOCATION.

CALL 671-2500. ASK FOR MR. A PETYO
................ 1 \.J . 1  -T7---------------------

SECRETARY
TO VICE PRESIDENT

Challenging; interesting position.

PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS ME.NESLN1AIS IŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas -

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia I-IIXI

PA KOLOS

& L. INSURANCE & REALTY 
A. L A U R A I 1 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE, 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiUg draudimai,

rp I s

i
I

APDRAUDŲ

! Į 
11
11
Į Į

Kas nori šių metų gegužio 26 dieną j
_ Rask-Rasčiausku važiuoti i Vilnių, Į cązz Kedzie 
Rygą, Maskvą, Romą ir kitas vietas, '...
j._-v___ *_____ ________________x

Rask-Rasčiausku važiuoti į Vilnių,

tai\ prašomas neatidėliojant pas mus

f

užsiregistruoti, nes vietų nedaug.

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

į

AGENTŪRA: 
namų, automobi 

\ lių gyvybės, svei-
1

J B AC !
- AX

katos ir biznio. 
Patogios ilsi mokė

jimo sąlygos.
Č I U S 

PR 8-2233
ę Y I

Avė

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti TZ 
dalimir išsimokėtinai AntamanU Idalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

6200 So. WESTERN AVE.
TEL. GR 84421

dyti gaisrą ir sulaikyti jį nuo 
persimetimo \ kaimyninį 
būtį.

T ies-

Good shorthand and typing required.
GOOD SALARY 

TERRIFIC BENEFITS
CALL or APPLY to

Mrs. DIENHART

W BATTERY CO.
Subsidiary of 

Westinghouse Elec. Corp.
3555 W, HOWARD ST.

SKOKIE 
673-7710 

or 262-9600
An Equal Opportunity Employer

REIKALINGAS TV TAISYTOJAS 
ROSELANDO 

TELEVIZUOS LABORATORIJAI 
Pastovus ir gerai apsimokantis dar

bas, jaunam vyrui 
Kreiptis asmeniškai į 

10814 So. MICHIGAN AVE. 
PU S9495

bas, jaunam
it

PAINTER WANTED
Immediate openings for Experienced 
mature man: Age no barrier. Per
manent work. Near North Hi-Rise.

Apt Bldg.
PHONE 

DE 7-4550 
Mrs. BECK

MAIDS
į Steady work. Days. Good starting

salary. Congehial surroundings.
DOLPHINE MOTEL

8550 GOLF RD. 
NILES, ILLINOIS 

827-6191

ŠTAMPAVIMO PRESAS
PJOVIMAS
PRESO STABDYMAS
PLYŠIŲ LYDUMAS

Padėti tvarkyti šviesos įrengimus. Di
desnė dalis gydymo, ligos draudimas. 

Unijinis atlyginimas.
Skambinti Mr, VANDY 277-2121.

HELP WANTED — FEMALE
Reikia Darbininkių

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Keddie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI 

PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

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

a

I

ARTI MARQUETTE PARKO, 6 
kamb., mūrinis namas. Gazo šiluma,
garažas, žemi taksai Tuojau galima 
užimti Kaina $20,500.

GERAS INVESTAVIMAS, naujas 6 
butu mūr. namas. 4 butai po 4J4 
kamb., 2 miegamuosius. 2 — po 3% 
kamb., 1 miegamuoju. ApyL Justice,
kamb., 2 miegamuosius. 2 — po 3%

HL Prašoma kaina $85,900,

J- BACEVIČIUS - BELL REALTY
6455 So. KEDZIE AVENUE TEL. PR 8-2233

į

WALTER RASK, prezidentas 
9727 So. WESTERN AVE.,

hieago, 111. 60643. Tel 238-9787
Pardavinėjame lėktuvų, laivų, trau
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus į visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

/

i j 
į I

į

■

VLADAS ŠIMAITIS 
apskaičiubĮa pajamų mokesčius — 
income tax lietuviams, 
apie namy pirkimą, pardavimą

i
I

informuoja
□a-

income tax lietuviams, 
pirkimą, 
skola ir kita.

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

D A Ž Y M A yd

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus

L RUDIS Tel. 4-1050

g K

į

WESTERN
AUTO SERVICE

Body, Fender work and welding.
LA 3-1790Tel.

STHVE SCERB^ 
■ft4318-20 So. Westen Ave.

i

Call: Frank Zapolis I
320814 W. 95th St. I

GA 4-3654
"’I

TED SHIMKUS

New an used Cadillacs.

630 No. RUSCH STREET

Phone WH 4-3500

WE FIX ROOFS AND 
CHIMNEY LEAKS!

$15 and up! CO 7-5620
Ask for BILL any time

Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas.

Įrankiai. Ilgą metų paly r imas.

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 5-9205

kuri buvo ski- 
Amphi- 

(ten vyks lai-

Diversified Duties

Pavogė $40,00 vertės 

retų šautuvų 

163 labai retų šaunamų gin
klų kolekcija,
riama International 
teatro parodai 
vėlių paroda), buvo pavogta. 
Kolekcija priklausė Harold C. 
McCallum iš Monroe, Oreg.

Kolekciją McCallum buvo at
gabenęs specialiai 
sunkvežimyje.

K U M P

I

Įrengtame

|
*

<s>
x— Ziono Parapijos Moterą 

Dorcas Draugija ši sekmadie- 
nt kovo 23 diena ruošia pla-V 4- J.

tesnio pobūdžio

ONE GIRL OFFICE

TYPIST

Office in Cicero Area.

Mr. HORAK 
656-4800

5 DAY WEEK 
Lite shorthand lite typing. 

Pleasant Phone voice.
COLORADO CITY 

DEVELOPMENT CO.

PERKAME, PARDUODAME, MAI 
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap 
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS

2658 WEST 59th STREET.
PRospect 8-5454^-

GERI NAMAI
1% AUKŠTO NAMAS.
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EXPERIENCED
HAIR STYLIST

60% Commission 
COIlfURES 

INTERNATIONALE, LTD. 
Tel. 945-4540, Deerfield, HL

TYPĮST .■
General experienced on electric 50- 
55 words per minute. Figure' aptitu-

7161 W. GUNNISON 
HARWOOD HEIGHTS 

Phone: 867-4222

GIRL FRIDAY

P.4RDU0DAMAS- 3 miegamųjų, mū
rinis namas. Centr. air cond. Įreng
tas gražus rūsys, garažas. /‘Burglar 
proof” sistema. Didelis lotasr pie

tuose tarp 117 g-vės ir Artesian. 
Skambinti PR 9-6730 po 5 vai. p. p.

Didelis lotasr pie-

TIK PAGALVOKITE! Gražus, mūri-

£}
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6 ir 5 kambariai. KarpetaL Kabinetu 
virtuvė. Naujas gazu šildymas. Ga
ražas. Arti mūsų. $27,500.

DIDELIS 6 KAMB, MŪRAS. 1% 
vonios. Gazu šildymas, 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 California. $26,400.

12 BUTŲ, 2 aukštu mūras. Prižiū
rėtas. Apie $14,000 pajamų. Garažas. 
Marquette Parke. $80,000.

6 KAMB., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air cond., inter
com©. Mūro garažas. Platus lotas. 
$34.000. Turime raktus.

DVIEJŲ BUTŲ, didelis namas (2x5). 
Platus lotas, garažas. Marquette-Par
ke. S20.800.

MŪRINĖ 1 aukšto, plati rezidencija. 
2 vonios. Mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi .$24,900.

PAJAMŲ MŪRAS. 5 ir 3 kamba
riai. Visi nauji įrengimai Arti 60-tos 
California. $21,000.

LOTAS DVIEM BUTAMS/ 30 pėdų, 
prie Marquette Parko. Pigus.

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

Arti musu. $27,500.

12 BUTŲ, 2 aukštu mūras. Prižiū-

Platus lotas.

DVIEJŲ BUTŲ, didelis namas (2x5).
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I nis, 2x4 kamb. Gazu šildymas, Chris- 
Li_  21 „^17 ~ garažas.

Gerame stėrzyje. SI1,500. SVOBODA
„ . ,r . - - D - t tiana ir 28 apyl., 2 mašinųFast „Movmg Organization m Mer-!^^ st&yje. Sil,500. 
chanai^ Mart neeos sharp an aromdj 3739 West 2oh St. LA 1-7038.

Good salary, profit sharing.

garažas. I
to'

girl. Must take shorthand and type. 
Good salary, profit sharing. 

CALL
943-4147

MŪRIN1S; apynaujis, 6 Jcamb. mūro 

nas. Gražus valgomas. Kabinetų vir-
namas. Platus sklypas. Didelis salio- 

tuvė ir 3 miegami. Marquette Parke. 
778-6916.. vtu rrvxuo gTCL

parengimą. varied responsibilities. Loop lo-
Draugijos narės įeis susirikia- cation. Cail Mr. LOGAN, 
vusios į bažnyčią. Po pamal- FR 2-0984. It

Į dij parapijos salėje bus pa
skaityta draugijos veiklos ap
žvalga. Draugija jau veikia 33 

čia Čikagoje gyvena 
draugijos pirmųjų 

narių ir ilgamečių 
darbuotojų. Draugijos veiklos 
apžvalgą skaitys pirmoji bu
vusioji draugijos valebrSee se
kretorė.

metus.
visa eilė

Į valdybų

Naujausi kraustymo

CHICAGO, ILL. 60636.

PASIJUDINKITė dabar

PRIE DIDŽIAUSIU DIVIDENDU!
i Z- r

Į 4* i
paprastose taupymo

sąskaitose laikomiems
pinigams

Q/I /o

i
I
I

F

!X

i

I

metiniams investavimo j 
bonams mažiausiai 

$1,000.
Savings Insured to $15,000.00

Visuomet mo-
Visuomet mokėjome taupytojams pagal parel-

Didžiausios saugumo atsargos. z

Daugiau negu pusšimtis metę teikiame patarnavimus, 
į kėjome dividendus.

kalavimą.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Hl. 60632 Tel. LA 3-8248

J1 -------- -------į

Chicago, Ill. 60632SIUNTINIAI T

K
T L
kj iIETUV4

CLERK — TYPIST.- .Self starter re-1 
quired in accounting dept of For
eign Freight Forwarder’ in Loop for 
light tyoing and filing. D. C. AND
REWS. ~ 
INTERNATIONAL . INCORPORATED 

Call Mr. BADOUR 922-168C\ -

REWS.

TYPIST
Excel, salary & congenial co
workers. Good typing & 

benefits.
Good transportation.

Call CA 6-7500

Co.
INCOME — BY OWNER

3—5’s and 1—3 Brick-Gas Steam 
Heat. — Encl. Rear Porches. — Ex
cellent Condition. — Asking $38,800.

— Raudonasis Amaras Onos 
Algminienės tik dabar išleis
tas romanas bus ši sekmadienį 
Jaunimo Centre Alvudo vardu 
autorės dovanotas visiems Al
vudo Vaikų Teatro 5-tos įprem- 

Į j eros A. Kairio “Du broliukai” 
35 aktoriams — 

jų tėveliams ir me-
vaidinimo 35
vaikams, 
niniam bei techniniam perso
nalui. Alvudo pirmininkas 
Antanas Stakėnas visus minė
tus asmenis apdovanos Alvu
do dešimtmečiui paminėti lei
diniu — šios premjeros ilius
truota programa.

I

Alvudo

LIceniiĮuots lietuvių Įmonė, registruota U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2&» W. 69th St., Chleaffo, III. 60629. — T«l. WA 3 - 2787 
2501 W. 69th St., Chicsga, HI. 60629. — T.l. WA 5 • 27S7 
3333 So. HaHted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

DIDEDLIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visu kitų Lietuvoje pageidauja
mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis.

KREIPKITĖS | mO»v vienintelę Čikagoje lietuviu l*taig<, turinčią tei
sę SAVO VARDU siusti siuntinius tiesiai II Čikagos j Lietuva.

Vedėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

f — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL,— SATURDAY, MARCH 22, 196ŠT
it

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

TURINTI LEIDIMĄ.' STIRNŲ FARMA r ’ - ’ * * • - i _
kautis upelis per laukį Taip pat
240 akrą. . Nauja 8 pėdų tvora. Te-

120 ir 80 akru. Gera vieta medžioklei.
VERNON STRANDBERG

ROUTE X
D EklRBROOK, WIS.

Skambinti Antigo 627-7675

80 AKER FARM IN WISCONSIN. ■ 
3 bedroom house, bam, ect. Price 

$25,000. Write to owner Brady, 
8913 WEST 95th ST.

PALOS HILLS, ILL. 60465
!

BUSINESS CHAHCSS
_____ Biznio f^rogey

SAVININKAS PARDUODA gerai iš
dirbtą^ tavernos biznį su namu 2445

siūlymą, nes nori pailsėti.
PR A9856.

West 71 St. Atiduos ui geriausią pa-

BEVERLY’ LlllLS apylinkėje parduo-

SECRETARY
GENERAL OFFICE

35 hour week. Small office. 
All benefits. Shorthand nece

ssary. Good salary.
LA 1-7000

TYPIST WITH LITE STENO

— Look at 4436 So. HOMAN. — Do 
not disturb occupants. — If interested 

and qualified, see owner at
4448 So. HOMAN

TO WORK IN OUR NORTHSIDE 
SMALL CONGENIAL OFFICE.

Salary $110 a week. Insurance. Other 
company benefits. ___

For appointment call Mr. PORTER 
‘ 9 to 5. 
784-1767

PELNINGAS PIRKINYS
9 butai po 4 kambarius, tvirtas mūro 
namas, yra arti Western ir 67th _St.
Pajamų i metus yra $8760.00, galima 
nuomas pakelti. 4 Kaina greitam par-
davimui yra nužeminta iki $59,500. 
Kreipkitės pas:

K. J. MACKE-MACIUKAS, 
2549 West 71st St.

TeL PR 6-3140

į

SAVININKAS PARDUODA Elmwood

Šimkus Real Estate 
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 

4259 SoMAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių^nuo 
______________ * ' ‘ i 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 

mai, income tax ir įvairūs kiloki blan-

savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy- 
i__ i, —___ 1
kai. Darbo vai: Kasdien 9—3 ir 5—8.

2 PO 4 MŪR., rūsys, garažas. Ats-
kirą šiluma. Brighton Parke. S22.000.

Parke dideli, visą geni plytų “Geor-į

RELIABLE WOMAN 
WANTED

Live in. Permanent lake~ Forest. 
Own room, bath and TV. Housekee
ping and child care. Salary open. J 
Speak English. Good home for right 

person. Phone: 
234-2096

gian”. Didelis salionas, valgomas ir 
den. Plytelių, kabinetų virtuvė žemai 
ir beismente, įtaisytas baras, VA vo-
den. Plytelių, kabinetų virtuvė žemai 
L 1 /.. , 1 - ’ , _
nios, 2 dideli miegami, oru šildymas. 
Garažas. 456-4427.

Salary open. J
^ssKsa
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MAISTO KRAUTUVE su namų 
Brighton Parke.

8 KAMB. mūr. bungalow ir 2 po 4, 
medinis ant plataus loto Gage Parke. 
$39,900.

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

2737 W. 43rd STREET 
Tel. CL 4-2390
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Leokadijos Braždienės de
likatesų krautuvė, 2618 W. 71st 
SU tek PR 8-2030, be kasdie
ninių skanių ir sveikų produktų, 

Į š. m. Velykoms paruošia mar
gučius, raguolj, paschą, babkas 
ir įvairių skonių tortus ir spe
cialiai: beržo šakas ir ežiukus. 
Paskubėkite su užsakymais, kad 
galėtume išpildyti. Po Velykų 
keliamės į nuosavas patalpas, 
kiton pusėn gatvės 2617 W. 
71stSt Tel. įPR 8-2030. (Pr).

dama taverna su namu. Biznis yra 

sti miestą. Dėl informacijų skambMil 
92^5362. J. STANAITIS.

geras. Savininkas priverstas aplei-

J. STANAITIS.

IREAL SMALL GOLDMINE
Prosperous tavern and 12 sleeping] 
rooms, rented out for $14 a week. 
Plus de luxe 6 rooms apartment for 
new owner. F " 
condition. Vicinity Kedzie and Arch
er Avenue.

To inspect call

Building in excellent •snr? A W'Vi. I

PRIME REALTY
AV 3-1234

RESTAURANT - LOUNGE

GENERAL OFFICE
Several positions now open. 

Typing required. 
New. modern office.

Typing required.

ADJUSTING CO. 
7800 Milwaukee Ave.

, NILES
965-5950

GENERAL OFFICE
Young lady for small sales office. 

I Clerical duties. Typing and light

I

k

Į LIETUVĄ

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59801
____________________________

A. T V i R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T»U REpublk 74941
I SKKBXBMSEBaaSK3KKKa>

ROOMING HOUSE
Good Investment, Income $9,000.
Down Payment $15,000. 3 Apts. 11

Rms. Includes a 3 Room 
apt. for owner. 2^ car garage double

Down rs
Sleeping

_____ ... .. _
lot. Very good condition. Cicero 

Area. Owner retiring.
Call 863-6812

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas
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HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir persta tau senus vl-

n 
> 
Q 
O

H

<
C

į

Iž

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St’

Kaip geram pirkėjui dera, 
Viską perka tik pas Tverą.

(Pr>.

Fully equipped. Far.

Southside.

RE 4-9561

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAU J IENAS
,, , , , u

phone work.
Vic. Peterson & Lincoln. 

CALL FOR APPOINTMENT
9 A. M. — 4 P. M.

LO 1-0156

SEIMININKĖ
Gyventi vietoje arti šiaurinės dalies. 
Prižiūrėti 2 mokyk, amžiaus vaikus. 
Lengvas virimas — ruoša, yra kiti pa-l 
gelbininkai sunkesniam darbut At-gelbininkai sunkesniam darbut 
lyginimas susitarus. Rekomendacijos.

Kalbėti kiek angliškai 
WH 4-2613

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TŪRI GERIAUSIA 

PASTSEKIMA BIZNYJE 
— TAD GABSINKIS IB TU.

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms
3237 WEST 63rd $K CHICAGO

. Tdet 434*4660

įrengiu naujus ir pcxsuiuiu ▼*-
sų rūšių namo apšildymo pečius ir

Įrengiu" vandens ^boilerius; ir 

karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 
Apskaičiavimai nemokamai.

Turiu leidimus dirbti mieste ir 
užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. į-----<J-— -------- T— -
stogų rinas (gutters). Darbas atlie-

Apskaičiavimai nemokamai.

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS Įkainavimas veltai, kreipiate bet kada.
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