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Arabu vaikai Palestinos pabėgėliu stovyklose nt» pat mažens mokomi naudoti ginklus, čia ma 
tomą grupė stebi instruktorių ir mokosi, kaip išardyti ir sudėti kulkosvaidi.
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SEOULAS. — Japonijos jauni komunistai, pagrobę keleivinį 
lėktuvą, išlaikė jo keleivius nepaleidę 79 valandas. Keleiviai buvo 
išleisti tik tada, kai Japonijos transporto viceministeris Yama- 
mura sutiko įsėsti į lėktuvą ir skristi kartu su komunistais į šiau
rės Korją. Jo buvimas turėjo garantuoti, kad pietų korėjiečiai 
lėktuvo nepuls žemėje ar ore, kai bus išlaipinti keleiviai. Kadangi 
komunistėliai viceministerio nepažino, tai iš Japonijos turėjo at
skristi jiems patikimas socialistij partijos parlamente narys Su- 
keya Abe, kuris patvirtino, kad Yammura tikrai yra viceminis
teris, vyriausybės narys. Lėktuvas iš Seoulo aerodromo pakilo 
su trim lakūnais, devyniais piratais' ir minėtu viceministeriu. Visi 
kiti 103 keleiviai buvo palikti Seoule. ’ >į... 1 .

šis Japonijos lėktuvo pagro-, 
bimas atkreipė ^pasaulio dėmesį 
į stiprią japonų “naujosios kai
rės” grupę, kuri yra labai akty
vi ir veikli. Japonijos policijos 
žiniomis, radikalių kairės gru
pės narių yra apie 34,000. šita 
grupė siekia smurtu nuversti vy
riausybę ir pakeisti visą Japoni
jos valdžios sistemą. Panašiai, 
kaip radikalieji studentai Ame
rikoje, japonų radikalai kilę iš 
pasiturinčių šeimų. Jie irgi nau
doja dinamitą ir Molotovo kok
teilius savo tikslams siekti.

Paskutinis didesnis kairiųjų 
radikalų uždavinys buvo sulai
kyti premjerą Šato nuo kelionės 
į Washingtona pernai lapkričio 
mėnesį. Ta proga policija su
ėmė 1,856 ekstremistus, iš ku
rių apie 800 dar sėdi kalėjimuo
se. .v''

Fulbrightas siūlo 
atiduoti Vietnamą 
WASHINGTONAS. — Vals

tybės sekretorius William Ro
gers nušvietė slaptame susirin
kime senato užsienio reikalų ko
mitetui Amerikos planus Kambo- 
dijoje. Jis garantavęs senato
riams, kad Amerika gerbs Kam- 
bodijos neutralumą ir nepri
klausomybę. Kambodijos nauja 
vyriausybė nesikreipusi į Ame
riką ir sekretoriui nesitiki, kad 
ji kreiptųsi, prašydama para
mos ginklais ar kareiviais.

Komentuodamas Prancūzijos 
raginimą šaukti naują Indoki
nijos reikalais konferenciją, se
kretorius Rogers nurodė, kad šis 
pasiūlymas yra studijuojamas. 
Amerika domisi bet kuriais pa-

TEISĖJAS HOFFMANAS GAVO NAUJA 
RIAUŠIŲ ORGANIZATORIŲ BYLĄ' 
ČIKAGA— Federalinio teismo grand jury apkaltino 12 SDS, 

Weatherman grupės narių už Čikagoje praėjusių metų spalio 
8 ir 11 d. kelias riaušes. Students for a Democratic Society, kaip ži
noma, suskilo savo paskutiniame suvažiavime į kelias grupes. 
“Weatherman” grupė paėmė savo vardą iš vienos Dylano dainos 
“mums nereikia oro pranešėjų, kad suprastumėm. iš kur pučia 
vėjas”... šių 12 riaušininkų byla paskirta teisėjui Julius Hoffma- 
nui, kuris neseniai svarstė 7 sąmokslininkų trukdyti demokratų 
konvenciją Čikagos bylą. Dabar kaltinamieji yra padarę ir dau
giau nusikaltimų. Aštuonių ieško policija.

WASHINGTONAS. — šian
dien Washingtone yra organi- (bės, bet dar blogiau, gaminių ko- 
zuojama demonstracija, kurios. kybės atžvilgiu. Sovietai iškasą 
šūkis yra; “Pergalė prieš ko-.’daugiau anglių, tačiau atsilikę 
munistus Vietname”. Demons- į naftos, dujų ir elektros energi- 
traciją organizuoja pastorius' jos srityse. Chemijoje tas at- 
Carl McIntire iš Collingswood, ‘ silikimas esąs beviltiškas, o kom- 
N. J. Jis yra Tarptautinės Krik-' piuterių technikoje — “begali- 
ščionių bažnyčių tarybos prezi- ■ nis”.
dentas.

AKADEMIKAI RAGINA VYRIAUSYBĘ 
PRADĖTI DEMOKRATINES REFORMAS

MASKVA. — Trys žinomi sovietų mokslininkai pasiuntė ilgą, 
4,500 žodžių, laišką trim svarbiausiem režimo vadams: partijos 
sekretoriui Brežnevui, premjerui Kosyginui ir prezidentui Pod- 
gornui Laiške yra sovietų gyvenimo analizė, kuri yra gan ne
palanki dabartinei valdžios linijai ir nurodomas kelias, kuriuo 
Sov. Sąjunga turėtų pasukti, jei ji nori išvengti n eišvengiamos 
katastrofos. Laišką pasirašė vakarų pasaulyje jau pagarsėjęs 
dr, Andrei Sacharovas, atominės fizikos specialistas, prieš kelis 
metus pranašavęs, kad socializmas ir kapitalizmas neišvengiamai 
turės artėti vienas prie kito ir panašėti. Be jo, laiško autoriai 
yra Roy Medvedev, istorikas, ii- Maskvos Matematikos instituto 
prof. Vąlentin Turčin. Visi trys yra Sovietų Mokslo Akademijos 
nariai.

Laiške vyriausybė raginama 
skubiai pradėti demokratines re
formas. Autoriai sakosi giną 
socializmą, kuris dėl dabartinių 
sovietų problemų nekaltas. Kal
tas esąs ’’stalinizmas, nedemo
kratinės tradicijos :ir iš Stali
no paveldėtos viešojo gyvenimo 
normos, kurios dar nebuvo pa
keistos”. Nurodoma, kad valsty
bei reikalinga antroji pramonės 
revoliucija, nes sovietai atsili
kę nuo Amerikos ne tik kieky-

Autoriai klausia, ar sovietų in
teresams svarbu didinti įtaką to
limose šalyse, toli nuo sovietų 
sienų, ar tai realu, turint galvo
je sunkumus prie Kinijos pasie
nio ?

Visos Sovietų Sąjungos pro-1, Į * l Voc
blemos negalinčios būti išspręs-

Mokslininkai nurodo ir kas 
gali įvykti, jei vyriausybė ne
siims jų patariamų priemonių 
— didesnių laisvių. Pirmiausia 
sovietų valstybė toliau atsiliks 
nuo vakarų ir pamažu taps ant
ros rūšies provincine galybe, to
liau didės ekonominiai sunku
mai, toliau blogės santyki?.; turo 
inteligentų ir valdžios aparato, ■ 
didės skirtumai tarp kairės ir 
dešinės ir toliau blogės ir augs 
tautinių mažumų problemos.

Po kelių metų gali būti per 
vėlu, — sako mokslininkų laiš-

Japonijos kairiosios grupės yra 
gan skaitlingos, tikjps yrąjne-.. 
vieningos ‘ir todėl'valdžiai yra 
lengviau prieš jas kovoti. Japo
nijos komunistų partija seka Ita
lijos partijos pėdomis ir tvirtina, 
kad jos uždavinys nėra sukelti 
revoliuciją, bet siekti valdžios 
esamomis demokratinės siste
mos sąlygomis. Japonų komu
nistai kovoja prieš Pekino Ii ni- 
jos šalininkus ir kartais suren
gia demonstracijas prie Sov. Są
jungos ambasados, kaip buvo Če
koslovakijos okupacijos pradžio
je.

Be komunistų Japonijoje stip
ri kairiųjų socialistų partija ir 
su ja susirišusi Sohyo Darbo 
Unijų Federacija. Iš komunis- 
tų partijos pasitraukę Kinijos, 
komunizmo gerbėjai radikaliųjų 
studentų irgi laikomi perdaug 
nuosaikiais. Pernai Tokijo uni
versitete kairieji radikalai susi
mušė su komunistų partijos pa
sekėjais ir nuo jų gerokai nuken
tėjo.

Radikalai studentai niekina 
komunistus ir socialistus už jų 
nuosaikumą ir laiko tas partijas 

• nekenčiamos sistemos dalimi. 
Jiems svetimas yra Leninas ar 
Marksas. jie savo ideologiją 
bando pagrįsti Trockio, Che 
Guevaros ar Fidel Castro garbi
nimu. Stebėtojų manymu, ir tie 
komunizmo ir revoliucijos he
rojai japonų studentams yra ma
žai žinomi. Kairieji radikalai 
laiko save įstatymų nebijančiais 
idealistais, kurių svarbiausias 
tikslas yra veiksmas ir pavojin
gi nuotykiai.

Nuosaikiųjų kairiųjų partijų 
nariai įžiūri radikalų veikloje 
sau pavojų, nes viešoji opinija, 
įkaitinta radikalų išsišokimais, 
smerkia lygiai visas kaires gru
pes ir partijas, tuo apsunkinda
ma jų veiklą.
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Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas senatorius Fulbrightas 
dar kartą pakartojo savo pa
žiūrą į-Indokiniją ir Į Vietnamo 
karą. Jis pareiškė, kad Ameri
kai turi būti vis tiek, kas valdo 
Indokiniją. Didžiausias mitas 
esąs galvoti, kad šiaurės Viet
namas, užėmęs Indokiniją, taps 
pavojingu Amerikos interesams 
ar saugumui. Visai nesvarbu, 
kas valdys tas atsilikusias, ma
žas tautas, — pareiškė Ful
brightas.

Amerikai gali būti maloniau 
ir patogiau, jei Indokinija būtų 
valdoma nekomunistinių vyriau
sybių, tačiau ar dėl tokio hipote
tinio patogumo mums reikėjo pa
aukoti 40,000. gyvybių ir 100 mi- 
liardų dolerių, — klausė sen. 
Fulbrightas.

Senatorius toliau pareiškė, 
kad Amerika turėtų džiaugtis, 
kad šiaurės Vietnamas yra pra
našesnis už kitas Indokinijos 
valstybes, š. Vietnamas pasiro
dė sugebąs priešintis Kinijos do
minavimui. š. Vietnamas esąs 
per silpnas užkariauti visą Piet
ryčių Azija, ir nesudaręs jokios 
grėsmės Amerikai.

Fulbrightas pridėjo, kad jis 
neskatina komunistų dominuoja
mos Indokinijos, tačiau siūlo 
“priimti tai, kas kyla iš vieti
nės situacijos, nors nemalonu, 
bet pakęstina, ir kas nėra ver
ta nuostolingo karo, kurį mes 
dabar vedame”.

“Komunistai nori, kad mes iš- 
vežtume savo kariuomenę ir mū
sų interesuose yra išvežti”, pa
reiškė sen. Fulbrightas.

MarieRudd. (Rudnicki) ,'22 metų, 
Bernardine Dohrn, 27 m., Wil
liam Ayers, 25 m., Jeffery Jo
nes, 22 m., Kathy Boudin, 26 m., 
Terry Robins, 22 m., Michael 
Spiegel, 23 m., Linda Evans, 
22 m., Howard Machtinger, 23 
m., Judy Clark, 21 m., John Ja
cobs, 22 m. ir Lawrence Weiss, 
22 m.

Kaltinimo aktas sako, kad kal
tinamieji atvažiavo iš kitų vals
tijų, sakė kalbas, spausdino 
straipsnius ir planavo kelti riau
šes. Spalio 8 d. grupė jaunų 
riaušių kėlėjų padarė žmonėms 
Čikagoje daug tūkstančių dol. 
nuostolių, daužydami langus, ga
dindami automobilius. Buvo su
žeista visa eilė policininkų, o 
vienas miesto tarnautojas Ri
chard Elrod dar ir dabar neatsi
gauna po gauto smūgio, po ku
rio jis buvo suparaližuotas. Kal
tinamieji iš savo įstaigų skam
bino telefonu į kitas valstijas, ra
gindami jaunuolius atvykti į Či
kagą kelti riaušių ir “žudyti, 
žaloti Čikagos policininkų”.

Grand jury komisija be 
kaltintųjų dar 28 asmenys 
vadino konspiracijos nariais. Iš 
to sąrašo, kuriame irgi, kaip ir 
apkaltintų sąraše, nemažai yra 
žydiškų pavardžių, du yra žu
vę New Yorko bombų fabrikėly
je: Theodore Gold ir Diana 
Oughton. Iš kaltinamųjų sąra
šo dvi merginos Boudin ir Dohrn 
yra paieškomos Čikagos polici
jos ryšium su čia rastu dinami
to sandėliu. Boudin yra paieš
koma ir New Yorko policijos, ry
šium su sprogimu kovo 6 d.

Iš 12 kaltinamųjų net 6 yra 
dabar ar anksčiau yra buvę SDS 
nariai. Rudd yra pasižymėjęs 
neramumų Kolumbijos univer
sitete organizavimu. Machtinger
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♦ Švedija svarsto, ar never
tėtų ištremti 10 amerikiečių de
zertyrų, .kurie laukia teismo už 
narkotikų platinimą Švedijoje.

♦ Izraelio generalinio štabo 
viršininkas gen. Bar Lev įspėjo 
Siriją, kad jei ji nesilaikys ka
ro paliaubų, bus duotas didesnis 
smūgis.

<► Kambodija skelbia, kad po 
princo Sihanouko pašalinimo 
riaušėse jau žuvo 160. Dabar ra
mybė esanti atstatyta.

♦ šiaurinėje Airijoje buvo su
žeista 17 kareivių. Katalikų ra
jone kareiviai konfiskavo 50 pa
degamų bombų. Riaušės Belfas
te buvo nuramintos iššovus 104 
dujų granatas. Kareiviai gavo 
leidimą, reikalui esant, šaukti į 
minią.

Sovietų Sąjunga paskyrusi 
naują ambasadorių į Pekiną — 
partijos propagandos viršininką 
Vladimira Stepakova.

Valstybės sekretorius Ro
gers ir gynybos sekr. Laird greit

Organizatoriai tvirtina, kad 
demonstracijoje pasižadėjo da
lyvauti religinių, natrjotiniu, ve- „
teranu organizacijų atstovai,.pa.>oms spręsti reikia teisingos, m- 
bėgėliu nuo komunizmo grupės formacijos apie trūkumus ir nei- 
ir kiti'komunizmo priešai, šito- ; ^amVbes- Reikia Plataus ^ėjų 
kia demonstracija remia buvęs ir formacijos pasikeitimo. Vi- 
Alabamos gubernatorius George ’s0 neigiamybės dabar yra pa- 
Wallace, sen. Barry Goidwateris, i Rėpiamos, kad jos nebūtų nau- 
sen. Strom Thurmond, Georgi- įdojaraos “priešu propagandos’, 
jos gubernatorius Lester Mad-' sako mokslininkų laiškas. 
dox, kongreso atstovas Mendel. Dr^sios Praktiškos idėjos dėl te- 
Rivers ir kiti konservatyviu pa- ioretinės kolektyvizacijos užmu- 
žiūru politikai. Demonstracijos ' šamos be diskusijų, nes bi- 
tikslas esąs parodyti radikalams ’joma’ kad jos “sugriaus pama- 
ir hipiams, kad ne jie vieni gali tus” Valdžioje jaučiamas ais- 
demonstruoti Washingtone. Žv-1kus nepasitikėjimas kūrybiškai 
gio gatvės numatytos tos pačios, i galvojančiais, kritikuojančiais, 
kaip lapkričio 14 d. buvusios kai- i veikliais žmonėmis. Tarp inteli- 
riuju demonstracijos. ! gentijos ir partijos — valdžios

i aparato atsirado plyšys — abi- 
žygis pasisakys ne tik už per-j pUSis nepasitikėjimas ir nesu- 

galę Vietname, bet reikalaus lais- Į sipratimai, kurie moderniai pra
ves melstis Amerikos viešose j monės visuomenei yra savižudy- 
mokyklose. į>ė.

tas vieno ar keliii “visažinančių” 
asmenų valdžioje. Toms proble-

Mokslininkai sako, kad yra 
neįmanoma suprasti ar pritarti 
tokiems kenksmingiems ir ne- 

i sąmoningiems veiksmams, kaip 
> iš rašytojų sąjungos 

Į žymiausio ir populiariausio so-

Erfurte suimta

PARYŽIUS. — Viet Congo de
legacijos vadovė Paryžiaus Tai
kos derybose vakar nedalyvavo 
sesijoje, nes ji turėjusi išvykti 
j Maskvą.

PHNOM PENH. — Nežiūrint 
pareiškimo, kad amerikiečių lai- ’ 
vas paleidžiamas, “Columbia (ir Judy Gark vadovavo studentų 
Eagle” vis dar stovi Kambodi- neramumams Čikagos universi- 
jos vandenyse. Kambodija ieško tete 1969 m. sausio mėn. 
treciosios valstybės, kuri tarpi
ninkautų dėl laivo paleidimo. In-

Įdija tai padaryti atsisakiusi. žadėjo vakar pradėti streiką.
NBC televizijos technikai

BONA. — Vakarų Vokietijos 
laikraštis “Bild Zeitung” prane
šė ir Bonos vyriausybė patvirti
no, kad Rytų Vokietijoje, Er
furto mieste policija suėmė virš 
50 žmonių. Jų nusikaltimas — 
jie peršiltai sutiko V. Vokietijos 
kancleri Willy Brandtą, kai jis 
lankėsi Edfurte kovo 19 d.

Daugelis suimtųjų esą komu
nistų partijos nariai, nes kito
kių Į Erfurto geležinkelio stoti 
ir prie viešbučio, kur buvo apsi
stojęs kancleris Brandtas, poli
cija neleido. Erfurto komunis
tų Vadas Breutigam irgi gavo 
griežtą papeikimą už Erfurto pi
liečių “išsišokimus”.

Brandto susitikimo su prem
jeru Stophu proga Rytinė Vokie
tija buvo Įsileidusi nemažą skai
čių vakarų korespondentų ir te
levizijos reporterių. Vakarų Vo
kietijos televizijoje kelis kart 
buvo rodomas Brandto atvyki
mas į Erfurtą. Reporteriai kal
bėjosi su Erfurto gyventojais. 
Televizijoje matoma, kaip vieną 
jauną vyrą policininkas bando 
nutraukti nuo reporterių, kaip 
ji stumdo.

Dabar komunistų valdžia vi
sus tuos, kurie kalbėjosi su už
sienio reporteriais, suiminėja ir 
tardo.

Grasina nužudyti 
pagrobta diplomata i 
-L 4 A t 7vmių 11Q1A

GVATEMAIA. — Teroristai; vietų rašytojo.
pagrasino sušaudyti pagrobtą j Mokslininkai savo laiške siūlo 
Vokietijos ambasadorių Gvate- įr išeitį iš susidariusios padėties 

į maloje, jei vyriausybė nepaleis __ daugiau laisvės ir demokra- 
iš kalėjimo 16 kaliniu. Vyriau- tijos valdžioje ir partijoje. Dau- 

>> giau informacijų žmonėms ir pa
laipsnio cenzūros panaikinimo 
siūlo Įsteigti viešosios opinijos 
institutą ir skelbti jo atradimus, 
siūlo politinių kalinių amnesti
ją. Toliau minimos reformos: 
teismų nepriklausomumas, vi
daus pasų panaikinimas, komer
cinių organizacijų nepriklauso
mumas, mokytojų būklės page
rinimas ir varžtų jiems nuėmi
mas, naujas spaudos įstatymas, 
nauja spauda, leidžiama pilie
čių grupių, pagerinimai valdi
ninkų paruošime, daugiau negu 
vieno kandidato rinkimuose iš
statymas į bet kurią vietą.

Tarp 14 praktiškų patarimų 
vyriausybei mokslininkai siūlo 

grupėje teroristų nušovė stip-! ir teisių atstatymą tautinėm ma
riausios politinės partijos Tau- žumom ir jų sugrąžinimą į jų 
tinio Išlaisvinimo Judėjimo va- gyventas vietas, iš kurių jos bū
dą David Ordonez. vo ištremtos Stalino.

važiuos Į Ispaniją baigti derybų Syt>ė atsisakė paleisti kalinius
su ispanais dėl Amerikos kari
niu bazių.

Pašto tarnautojai išsiderė- j riausybė sakosi nenorinti laužy- 
jo naujas algas, kurios bus 14 
nuošimčiu didesnės. Kartu bus 
pakelti ir kitų valdžios tarnau
tojų atlyginimai, tačiau jie gaus 
tik 6% daugiau. Algų pakėlimai 
kainuos 
tais 1.2 
nančiais 
dai dol.

♦ Susitarimas buvo 
tas derybose tarp sunkvežimių 
vairuotojų ir darbdavių. Darb
daviai pažadėjo pakelti algas 
1.10 dol. per valandą. Susitari
mą dar turės patvirtinti unijos 
nariai. Sakoma, kad Čikagos 
tymsteriai nelabai patenkinti 
nauja sutartimi. Kai kur vairuo
tojai dar streikuoja.

nes dauguma jų esą nuteisti už 
kriminalinius nusikaltimus. Vy-

vyriausybei šiais me 
milijardus dol. 
metais — 2.5

ir atei- 
milijar-

pasiek-

ti konstitucijos, kuri tokių pa
leidimų nenumato.

Vokietijos ambasados patarė
jas Gerhard Mesichek ir Vatika
no delegatas prel. Gerolamo Pri- 
gione bando įtiktinti ■ Gvatema
los vyriausybę, kad ji kalinius 
paleistų. Vokiečių ambasado
rius turįs nesveiką širdį ir jam 
tas pagrobimas galįs būti mirti
nas.

Gvatemalos teroristai sunkiai 
sužeidė valstybės saugumo vir
šininką Jose Maria .Moreira, o 
provincijos mieste Zacapoje

* Cenzo biuras pranešė, kad 
plėšikai ir sukčiai kartais prisi
stato, kaip cenzo tarnautojai. Kai 
kurie bando “rinkti” baudas už 
klaidingus atsakymus cenzo for
mose. Visuomenė patariama 
sukčių pasisaugoti, nes tikrieji 
cenzo tarnautojai dar nepradėjo 
Čikagoje lankyti gyventojų.

•* Prezidentas Nixonas kreipė
si į Kongresą, prašydamas pakel
ti pirmos klasės laiškų siuntimą 
iki 10 centų už laišką. Pakėli
mas padengtų naujų algų pašti
ninkams išlaidas.
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kurių telefonai suteikti reiką-

a
ai

50.9CC myliu.

BUNNER,

**
ti

Plymouth VofiODt 
ter 2-Door 

Coupe

’šlamvin'mo Komiteto Atstovy
bė.

Atsišaukimas turėjo didelį 
asisekimą ir sulaukė teigiamų

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515
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25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 
Pigus leidimas.

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

urias partijas.
—-------------------------- ;__ —

27.d.-buvo išleis
tas ir plačia; iŠ
. :ų kolonijoje šis, daug pasa- 
Kantis, atsišaukimas:

tuvio meile.
šiai ką sako apie kultūrinį ir 

menini bendravimą Pavergtųjų 
Lurouos Tautu seimas:

daro įspūdį, jog laisvasis pa
saulis palaiko joms užkartus so-, .
vietinius režimus ir yra abejin-į kad organizacija buvo visiškoje 
gas jų išsivadavimo pastangoms, slaptybėje, viešai paskelbus tik

^**5
K ;
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Vietinės patriotinės organizacijos smarkai reagavo dėl
sovietinio dainininko globos Los Angeles lietuvių tarpe atsiliepimų. Ne visi, ankstu 

■ mas, savo ruožtu, pačioms So- ni®J* pranešima, apie susidariuąj 
Šplatihtas lietu- vietų pavergtoms tautoms su- homitetą šiam koncertui, orga- 

' nlzubti aria, remti iki šiol yra 
visiškai tikslūs. Ir štai dėl. to,

į Kiti susitikimai baigai lygiomis, tarė pasimankštinti. Pradžia bu- 
ir sovietai turėjo vieną tašką per- Į vo nebloga, nors po žiemos per
svaros. traukos ko^os nelabai nešė. Stip-

----------- Į ri meksikiečių komanda nngalė-

iLituanica bando savo jėgas Pavasario žaidynės pra-
Verbų sekmadienį, saulei iš- Į sidės bal. 5 d. Pirmos rungtynės 

įlindus ir truputi nudžiovinus; įvyks Hanson parke prieš uk- 
j aikštę, mūsų futbdininkai nu- j rainiečių Wings;

..................... _ ’ k. slaptybėje, viešai paskelbus tik
Virš paminėti Pavergtųjų Eu- -ris skautus akademikus (Gus-

Tautų Seimo nutarimo Janulaitis ir Grigaliūnas),
i * a s * • a j • *1 .

Mieli Los Angeles lietuviai,

Lietuvos pavergėjų aprobuo 
vds i Los Angeles atvyko Vacio- ropos ’ 
vas Daunoras. Susipratusiemsi punktai turėtų būti pilnai su- -
etuviams jo atvykimą ir ta pro- prantami tiems, kurie savo kai- laųtibiM^ koncertui. Tačiau iš 

:. a rengiamo koneerjfc tikslas liu yra patyrę rusiško komuųiz 
yra labai aiškus — suskaldyti iš- Į mo leteną. Deja, ir jų tarpe at 
v’vijcs lietuvių bendruomenę, at- į siranda ši
-kirti geros valios lietuvius nuo J rengėjų ir rėmėjų, 
mūsų-veiksnių, kovojančių už 
kenčįancius.tėvyjits ląisvę ir pa-; mūsų nuomonės gali skirtis 
mažu migdyti Nepriklausomybės į kuriais klausimais. Tačiau ko-j 
atgavimo viltis. Į voje prieš rusiško komunizmo

I abai gaila ir skaudu, kad kai! kėslus, įteisinti Lietuvos oku- 
kurie laisvės prieglobstyje iš-į naciją, turime išlikti vieningi, 

užmiršę savo tė-i Iki šiol lietuviai Amerikos val- 
didžiules pa-' užlos ir visuomenės sluoksniuose

ai kaip lojali tautinė j k» manyti dėl vietos laikraščio 
ypatingai garbinanti j Lietuviai Amerikos V akaruose 
ė kartą kraujo auko- įsipareigojimo piketuoti koncer-

į jaunieji
pasiaukojimą i
gas juos išs.ai
pamynė po kojomis šventus; mažuma 
įsitikinimus ir ėmėsi visuo-; laisvę ir 

skaldymo darbo. Dar f mis ta ir 
Lietuvos in- slmint:

anksčiau suteiktų vardų matyti 
orientaciją sugriebti daugiau as- 

io apgaulingo koncerto j » garsintis jų lengvapė- 
Į disku pritarimu, nors jie ir ne- 

eli Los Angeles lietuviai, i dalyvauja pačiame klastingo su
kai : manymo branduoly. Tačiau pri- 

I taria, tai tuo ir talkina, koncer
tui. Tačiau, koncertui praėjus 
bus galima atrasti visai tikrus 
ir organizatorių vardus, kurie 
kaip visad nesusislėps absoliu
čioje konspiracijoje. Taip ten-

sta 
jos.
tėv. ... . . . ... . .
įpenės skaidrino darbo. Dar‘rmsts įrodžiusi. Užtenka tik pri- \ ir filmuoti atvykstančius ja 
šaudžiau, kad šj Lietuvos m- įminti visų gentkarciu sukili- naivius ėmėjus. Tai bus tikri 
teresams priešingą darbą bando; nūs-prieš caristinės Rusijos ka- į atradimai, iki šiol gana patrioti- 
dangstvti liaudies meno ir lie- zckus bei savanoriu ir partiza- j n^e visuomenėje. Daunorinin- 

u gyvybės aukas/sudėtas ant ? kai (juos taip jau vadina) giria- 
.ietuvos laisvės aukuro. Atsi- į s* išplatinę apie 200 biletų, ir 
link'fe ^Nežinomojo Kareivio į concertopelną žada atiduoti ar- 
ape ir visų geros valios lietu-j ba f^utų stovyklavietei (Judo 
iu širdyse iškalta Įrašą: Rede ? *ra§iy parama).
uo debes. Tad ir mes pasiro- 
ykime verti savo protėvių, nuo 
Ftcrijcs aušros tvirtai gynu- 
h.j savo tėviškės laisvę. Nesi
sukime suvedžiojami klastingo 
k apauto pinklių ir neidami i 

Vakarų Įtampa yra atslūgusi V rengiamą koncertą, parodykime
— kad visa tai mažina lais-' savo tautinę savigarbą ir susi

veju pasaulio dėmesį Sovietu ra-1 rratima,
Lo

i viu

i laisvąjį pasaulį gana pla 
ist u nevaržomai Įsifiltruo 
vietinė propaganda;
kad to bendravimo povei 
susidaro Įspūdis laisvoji 
ho i m j nems, kuo i. y i u

Naujoji Centro valdyba

šALFASS-gos Garbės Teis
mo pravestuose korespondenti
niu būdu rinkimuose, naujai iš
rinkta ir kovo 15 d. Detroite, Są
jungos metiniame suvažiavime 
patvirtinta, centro valdyba pa
reigomis pasiskirstė sekančiai:

Sigitas Krasauskas — pirmi
ninkas; Aloyzas Kuolas — I-sis 
vicepirmininkas; Jonas Gustai
nis — II-sis vice-pirmininkas; 
Jonas Danaitis — generalinis se
kretorius; Jonas Uogintas — iž
dininkas ir protokolo sekr. • Al
gimantas Nausėdas ~ narys spe
cialiems reikalams; Antanas Su- 
pronas — narys.

Centro Valdyba stengsimės 
apjungti daugiau jaunimo, tęsi
me ir stiprinsime lietuviškąsias 
tradicijas per sporto organizaci
ją. Ieškosime taip pat plano 
glaudžiam bendradarbiavimui su 
Lietuvių Bendruomene ir kito
mis visuomenės bei jaunimo or
ganizacijomis.

Centro valdybą kreipiamės į 
sporto klubus, sportinės veiklos 
darbuotojus, rašančius sportinė-

Skautybės ženkle yra komiš
kas dainų,.tekstas, išplatintas 
tarp žmonių. Visą puslapį puo
šia virvinė kilpa, kuri ženklina j mis temomis spaudoje ir visus, 

kurie domisi lietuvių sportine 
veikla šiaurės Amerikoje, pra
šydami glaudaus bendradarbia
vimo. Centro Valdyba

oa;
is Amerikos Lietu- 
Amerikos Lietuvių 

usio Lietuvos

tautu

ad

ne skautų mazgų meną, bet pa
karuoklio, gerai Įmuilintą kilpą.

Koncerto programoje dar nu
rodyta: pradžioje — trispalvės 
išnešimas.

Žmones pasiekė “kvietimas”, 
pasirašytas: kultūrinių, ryšių su 
užsienio lietuviais Los Angeles 
atstovybė. Tame “kvietime”, lie
tuviai raginami: Lietuvos atei
ties — vienybėje su didžiąja ru
sų tauta. Ir: Lenino gimimo 
imtmečiui ir Lietuvos Įsijun- 
imo į Sovietų Sąjungą 30-me- 
iui paminėti lietuviai ruošia gar
baus tarybinio solisto Vaclovo 

Daunoro koncertą.
Taip losangel-iškiai moka šyp- 

sbušir'skausmo valandoje. Tik 
stiprūs gali jaustis be apmaudo 
ir isterijos. Per šio koncerto Į 
Įvykį paaiškės svyruojantis ko-Į 
lonijos elementas, kuris, nema-Į 
tydamas patriotinių parengimų Į 
su tikra sovietine isterija puo-1

Sovietų Sąjungos rinktinėje 
yra: pasaulio meisteris Boris 
Spassky, kurio priešininku pa
statytas Bent I-arsen iš Danijos. 
Buvo numatytas pirmoje lentoje 
lošti amerikietis Bobby Fisher, 
tačiau tarsenas užprotestavo, 
tvirtindamas, kad: jo paskutinių
jų metų rezultatai esą geresni 
už Fisherio, buvusio 8 metus 
Amerikos čempionu. Larsenas 
pareiškė visai nedalyvausiąs, jei 
jam nebus pavesta pirmoji lenta. 
Keista, bet Fischer i s nusileido 
ir lošia antroje lentoje prieš bu
vusį pasaulio čempioną Tigran. 
Petrosianą. Toliau eina Vengri
jos Lajos Portisch prieš Viktorą 
Karūnoj ų, Čekoslovakijos Vlastį- 
mil Hort prieš Lev Palugajevskį. 
Penktoje lentoje kovoja ilgame
tis Jugoslavijos meisteris Sveto- 
zar Gligoric su sovietų Evfim 
Geller. Toliau seka amerikietis, 
septynis kart JAV čempionas 
Sammy Reshevsky prieš Vasily 
Smysloyą, Rytų Vokietijos Wolf
gang Uhlmąn prieš Mark Taima- 
nov, jugoslavas Milan Matulovič 
lošia prieš Michailą Botviniką, 
argentinietis Miguel Najdorf 
lošia prieš Michail Tai ir Jugos
lavijos Bora Ickov suporuotas su. 
okupuotos Estijos meisteriu Faul 
Keresu. -

Pirmame žaidimu rate savo 
partijas laimėjo sovietų Gelle- 
ris, Taimanovas ir Botvinikas 
pasaulio: FTscheris ir Hortas

P S
and Loan Association

Sachmęrfy rungtynes
Šachmatai; 'Rusij’oj e ir anks

čiau buvo nėžemo lygio, o bol
ševikai su 'savo masinio daly
vavimo principais šachmatų 
žaidimą išplėtė po visą imperiją 
ir atsirado tuo būdu gan didelė 
šachmatininkų su aukštu žaidi
mo lygiu, atranka. Užtenka pa
minėti tokius stambių kvalifi
kacijų šachmatininkus, kaip 
Aliochinas, Botvinikas, Smyslo
vas, čigorinaą, iBoleslavskis, Bon- 
darevskis ir kiti.

| Šiais metais sovietai iššaukė 
j į šachmatų varžybas viso liku- 
j šio pasaulio geriausius Šachma- 
| tininkus — pasaulio rinktinę, 
į Sovietų komandoje yra dabarti- 

la organizuoti sovietinių propa- i niS pasaulio meisteris ir penki 
gandistų koncertus, tik dėl kvai- i buvę čempionai. Lošimai jau pra- 
liausio Įsikalbėto tvirtinimo:! sidėjo kovo 28.d. ir baigsis ba- 
esą, ir jis lietuviškai kalba. Lygpan(^io i. d. Kiekvienoje koman- 
pats Sniečkus su Falėckiu kal-ld°ie 5'ra P° 10 žaidėjų. Kiekvie- 
.betų nelietuviškai. Gal, kiek vė- nas su savo oponentu sulosią ke- -
liau, “daunorininko” vardas čia 

j bus toks pats, kokiu tapo “kvis- 
lingo” vardas Norvegijoje.

MIAMI BEACH. «, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO

Sophie ir Bernice Welicka

&

SARTY OF N A 
' YOUR SAVINGS

tie, kurie atlankys sovietini kon
certą. neatstovauja vietinės ko^ 
lonijos, bet vieni dėl- bendrų pa
žįstamų, kiti, dėl smalsumo, ir 
tik mažytė dalis dėl- įsitikinimo 
kišą kaklą Į .tą įmuilintą kilpą, 
kurios atvaizdą nežinomas juok
darys išplatino-tarp žmonių.

Sovietinis muilas kvepalais ne-

UP T<* 
S20.000

F

kvepia, jis dvokia..
. Korespondentas

Partijų bąrniai dėl CTA
Ilinojaus legislatūroje Spring- 

ficlde tebevyksta Barniai tarp.

ON CERTIFICATES
GF $1000

ONE YEAR MATURITY

U
/O PER ANNUM PER ANNUM

C“.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAiD QUARTERLY.

abiejų partijądėDsubsidijos ma- 
/Žjsinei IranspoHacijai. Guberna- 

toriaus Ogilvie vadovaujami re- 
& spublikonai laikosi, kad šį pa
iri vasarį tam reikalui'jokios sub- 
Yg i sidijos neduoti. U . ■
ff į Mero Diilcy. .jėgosnori maši
ninei Iransportacijai gauti iš; bem 
yį drųjų valstybės pajamų 50 mi- 
R Į Ii jonų dolerių; riš: kurių bent 35 
^-į milijonai tekiui Chicagos- Tnies- 
■jąį to CTA. Legistatūra turi veikti 

greitai, kad išvengus dar dides
nio važmos kainos iš 40 centų. 

Į iki 50 centu ]>akėlimo, tuo būdu 
Idar daugiau žmonių . atbaidant
nuo važinėjimo autobusais, sa- , 
ko demokratai.? -

these umbrellas 
are free

from the "accessibles“

Jūs susižavėsite šiuo specialiu* pavasa-. 
riniu pasiūlymu. Tie naujos mados, f 
aukštos kokybės lietsargiai yra atsparūs 
vėjui ir turi puikią išvaizdą. Vandens 
nepriimanti medžiaga yra 100% nyio- 
ninė. Jums labai patiks nuostabaus gro
žio, neįprastos formos rankenos. Ne
naudojant, tie lietsargiai sudedami labai 
patogiam nešiojimui; vyriški dargi Įde
dami Į makštį, su? ziperiu. Ta puiki do
vana — įvairių, spalvų medžiagos ir*

ivairių. formųi rankenomis lietš 
gaunama- atidarant taupymo, sąskaitą su 
590 ar daugiau dolerių arba Įnešant to 
kias sumas prie dabartinių taupmenų. 
Mes siūlome pasirinkti individualiai pri-_ 
taikytus taupymo planus, nešančius iki 
S% palūkanų, ši dovana — viena kiek
vienai šeimai —- nesiunčiama, paštu ir 
baigiasi balandžio 10 d.

Prašome atvykti šiandieną!

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

; AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon 12 >' M to 8 P. M.. Tues. 9 to 4. Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13 30

J
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PR. ČEPĖNAS

ženkliuose, neleistina nenurodi- čia J. Jašinsko minimi ke-

I savo nuomonę paremti kuriuo i su dvidešimtojo amžiaus tole- į 
I nors autoritetu, tai vartojant { ranvijos” (turėtu būti toleran- 

svetimu tekstą ir net svetim- cija, autorius).

(Tęsinys)
Dėl XV tomo J. Jašinsko nu

rodomų klaidų, spragų ir netiks
lumų galės atsakyti to tomo re
daktorius dr. V. Maciūnas. Ka
dangi ta jo kritika labai griežta 
ir tik dalimi su pagrindu, o kar
tais taikoma ir kitiems Enciklo
pedijos tomams, tai ir aš trum
pai noriu atsakyti j kai kuriuos 
jo visai nepagrįstus priekaištus. 
Pavyzdžiui p. J. Jašinsko griež
tas priekaištas dr. J. Jakštui, 
kad 1920 m. liepos mėn. 15 d. 
lietuvių kariuomenė Vilniuje 
“nesusimaišė” su Raudonąja ar
mija. Jeigu p. J. Jašinskas būtų 
paskaitęs Lietuvių Enciklopedi
jos XXXIV tomo 151 puslapį, tai 
ten būtų radęs, kad, Vilnių Rau
donajai armijai užėmus, Vilniu
je veikė lietuvių komendantūra 
ir ji rūpinosi vietos gyventojų 
reikalais, kad jų neskriaustų ru
sų raudonarmiečiai. Amerikos 
istorikas A. Ei Senn tokį anuo
metinį dviejų valstybių kariuo
menių sambūvį Vilniuje net va
dina kondominiumu (The Emer
gence of Modern Lithuania psi. 
114). J. Jašinsko tvirtinimą pa
neigti dar galiu čia nurodyti ir 
M. Biržiškos veikalą “Dėl mū
sų sostinės” 1962 m. psl. 187,

kur aprašinėjama, kad, Raudo
najai armijai esant Vilniuje, M. 
Biržiška sveikinęs atžygiavusią 
Lietuvos kariuomenę. M. Bir
žiška taip pat tvirtina, kad Rau
donosios armijos Vilniuje vadas 
(iaj, susitikęs su Ladiga net pa
sibučiavęs. Taigi, nepaisant 
kritiko paneigimo, iš tikrųjų ka
riuomenės maišymosi buvo.

Kitoje vietoje J. Jašinsko 
priekaištasdr. J. Jakštui dėl sak- 
sų savanorių karių žygiavimo 
ligi Dauguvos krantų yra teisin
gas ir svetimženkliuose pavar
tota citata yra iš kažkur paimta, 
bet nenurodyta iš kur. Todėl šio 
reikalo nesusipažinęs skaityto
jas nežinos kuriam tikėti. J. Ja
šinskas turėjo čia pat būtinai 
nurodyti, kad jo išrašyta citata 
yra iš pulkininko K. Ališausko 
spaudai parengtos, bet dar neiš
spausdintos, knygos “Kovos dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės”. 
Jeigu kritikas rėmėsi vokiečių 
kalba literatūra, pavyzdžiui, D. 
Schroeder, Generalmajor ir kt. 
“Saechsische Freiwiligen -Trup- 
pen in Litauen in 1919„.,”\1933 
m., kurią lietuviškai yra išver
tęs kpt. Jakštas, tai turėjo ta
tai pažymėti. Kai kritikuoja
mas mokslo veikalas ir norima

nėti cituojamo autoriaus ir jo 
veikalo.

J. Jašinskas savo ilgame 
straipsnyje nemaža dėmesio 
skyrė Evangelikų Bažnyčios rei
kalui Lietuvių Enciklopedijoje. 
Kiekvienos enciklopedijos turi
nio vertumas pareina nuo ben
dradarbių kvalifikacijų, atsidė
jimo ir pastangų savo srities 
straipsnius tinkamai parašyti. 
Šie žodžiai tinka ir Lietuvių En
ciklopedijai. Turiu patikrinti 
skaitytojus, kad Lietuvių En
ciklopedijos redakcija laiku at
kreipė reikiamą dėmesį ir Lietu
vių Evangelikų Bažnyčios rei
kalui. Tinkamų straipsnių pa
rengimu Lietuvių Enciklopedi
jai susirūpino ne patys lietuviai 
evangelikai, bet aš, kaip vienas 
Lietuvių Enciklopedijos redak
torių, sušaukiau Čikagoje žino
mesnių lietuvių evangelikų, pa
sauliečių ir dvasininkų, pasita
rimą, paaiškinau jiems reikalo 
svarbą ir pasiūliau patiems pa
sirūpinti, kad Evangelikų reli
giniais reikalais straipsniai bū
tų rūpestingai ir laiku parašomi 
ir pasiūliau jiems sudaryti šiam 
reikalui komisiją.

Ir tikrai, straipsnius Evan
gelikų Bažnyčios reikalais Lie
tuvių Enciklopedijai rašydavo 
patys lietuviai evangelikai, dau
giausia kun. P. Dilys, kun. J. 
Pauperas, dr. K. Gudaitis ir kiti. 
Jei savo laiku Lietuvių Enci
klopedijos tomuose išspausdin
ti straipsniai Evangelikų Baž
nyčios reikalais patiems lietu
viams evangelikams atrodė ne
tinkami, tai jie patys tada tu
rėjo susirūpinti ir pasirūpinti, 

■ kad ateičiai straipsnius Evan
gelikų Bažnyčios reikalu rašytų 
gilesni Evangelikų - Bažnyčios 
reikalų žinovai.

Labai apgailėtina, kad p. J. 
Jašinskas pasikliovęs J. Slagio, 
slapyvardžiu prisidengusio as
mens, M. Kavolio ir kitų straips
niais padarė itin savotiškas iš
vadas ir surašė Lietuvių Enci
klopedijai “kaltinamąjį suktą” 
tokia formą- “...sakytieji keturi 
straipsniai jų paskelbtąja esme 
ir forma išrikiuoti viduramžių 
dvasios linkme, kuri praeityje 
netoleravo svetimų religijos ir 
pasaulėžiūros pasireiškimų ir 
dabar sudaro priešprotestantinę 
propagandą, kuri nesuderinama

turi straipsniai yra šie: Z. Ivins
kio “Die Entwick..mg der Re
formation in Litai.en... (vokiečių 
istorijos žurnale), “Reformaci
ja0 (LE XXV t/56 psl.), “Klai
pėdos krašto protestantų bažny
čia” (LE XII t. 38 psl.) ir “Evan
gelikų Bažnyčia Lietuvoje” (LE 
XV 1.166 psl.). Nesuprantama, 
kodėl šios kritikos autorius J. 
Jašinskas, sąmoningai ar nesą- 
miningai nutyli, kad LE XII ir 
XV tomo nurodytus straipsnius 
parašė ilgametis Lietuvos Evan
gelikų Liuteronų Konsistorijos 
Prezidentas dr. K. Gudaitis ir 
todėl tų tomų redaktoriai nega
lėjo. ir pagalvoti, kad Konsisto
rijos Prezidentas varytų prieš- 
protestantišką propagandą Lie
tuvių Enciklopedijoje.

Straipsnį. “Reformaciją” pa
rašė ne Evangelikų ir ne Katali
kų religijų skyrių bendradarbiai, 
bet istorikas dr. J. Jakštas. Kaip 
ir kiekvieną kitą, taip ir straips
nį “Reformacija” galima kriti
kuoti, pasiremiant rimta moks
line literatūra ar šaltiniais, bet 
ne nuotaikomis ir pravardžiavi
mais kitų viduramžininkais, kon- 
servatorininkais ir panašiai.

Gaila, kad J. Jašinskas savo 
kritikos straipsnyje kalbėdamas 
apie viduramžiškumą, netoleran
ciją ir konservatizmą visai ne
nurodė nei M. Kavolio, nei J. Sla
gio, nei Karoso veikalų ar straip
snių su modernia XX amžiaus 
dvasios apraiška, iš kurių jo va
dinamieji konservatoriai auto
riai galėtų pažangumo idėjų pa
sisemti.

Anksčiau paminėtas prof. Z. 
Ivinskio straipsnis nebuvo En
ciklopedijoje išspausdintas, to
dėl nevertėjo jo įjungti į Lietu
vių Enciklopedijos kritiką.

Baigiant, dėl visų kitų prie
kaištų ir ypač dėl priekaištų, jog 
ne visi, ką nors ir kur nors spau
doje išspausdinę yra į Lietuvių 
Enciklopediją sudėti, tenka p. 
J. Jašinskui pasakyti, kad Lie
tuvių Enciklopedija nebuvo po
licinės valstybės adresų biuras, 
kur visi gyventojai būna sure
gistruojami. Teisybę sakant, 
Lietuvių Enciklopediją vos pra
dėjus leisti, buvo įvairiausių pa
geidavimų ką į ją reiktų su
dėti.' Pavyzdžiui, kad nebūtų 
ginčų ir skriaudos, kas vertas 
ir kas nevertas Lietuviu Enci-

Subombardavo kirpyklą
Trečiadienio naktį į plaukų 

kirpyklą Yankee Clipper, 503 
W. 119th Street, pro langą 
įmesta dviejų galionų gazolino 
bomba padarė nuostolių už 
11,500. Toje kirpykloje kirpo 
plaukus už $1,25. Panašiai*
1966 metų balandžio 1 dieną 
tam pačiam savininkui William 
Strange buyo subombarduota 
kita kirpykla prie 132 gatvės ir 
Cicero Avenue. Abiem atve
jais nusikaltimas buvo tas 
pats, kad pigiau kerpa negu 
unijos nustatyta.

Mokiniai susirūpino 
aplinka

Mokslo ir Pramonės muzie
juje įvyko 20-j* metinė Chica- 
gos pradinių ir aukštesniųjų 
mokyklų mokinių darbų paro
da, kurioje iš 21G eksponatų 
mažiausiai 45 vaizduoja kokią 
žalą žmonėms, gyvuliams ir
augalams daro aplinkos užter
šimas.

Žmonės prieš teršikus
Susiorganizavusi kovai prieš 

oro ir vandens teršimą Chi- 
cagos piliečių grupė, pasiva
dinusi CAP (Campaign Ag
ainst Pollution), šio balandžio 
13 d. vyksta pas miesto merą 
Daley spausti, kad būtų iš
leistas įstatymas, draudžiantis 
mieste kurui vartoti aukštą- 
sieros kiekį turinčias anglis ir 
kad priverstų Commonwealth 
Edison kompaniją sustabdyti 
atominės įmonės statvma Zio- 
no miestelyje prie Michigan© 
ežero.

Pavyzdžiui, Von Steuben 
aukšt. mokyklos mokinys Riek 
Bernstein parodoje pavyz
džiais parodo savo 2 metų stu
dijų rezultatus, kaip pelės lai
komos sieros dvidegiu užterš
tame ore gauna plaučių vėžį. 
Tos pelės kvėpavo orą, kuria
me buvo 5 dalys sieros dvide- 
gio viename milijone dalių

oro. “Tokį orą mes kvėpuosi
me 1985 metais, jei dabar nie
ko nedarysime oro teršimui 
sumažinti**, perspėja busimasis 
mokslininkas.

’NAUJIENOS- KIEKVISNO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Kas tik turi gerą skoni,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5Ę75
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

HIGHER INTEREST
ON SAVINGS

PER.
ANNUM

PER 
ANNUM

PER 
ANNUM

PER 
ANNUM

PER ■
ANNUM

08 SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY

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

1 YEAR MATURITY

08 SAVINGS CERTIFICATES 
Iff $1,000. OR MORE, 
8 MONTH MATURITY

30 DAY NOTICE GOLD EA&E 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.M MINIMUM

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

x \ A 3

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,006

Interest is daily and paid quarterly on all accounts. Standard Federal
pays the highest legal rate of interest on al! savings. Deposits received by 

of any month earn from the first of that month. Deferred Income Certificate 
available at rates of 6% and 5%%.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

Aįn SIUNTINI - DOVANAS ILIETUVĄ IR USSR DALIS
\Ty NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

YYRIAUSA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N, Y. 10019—Tel.: 581-6590—581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet

BROOKLYN, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
NEWARK, NL J. 
SOUTH RIVER, N. J. 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE, N. J. 
PHILADELPHIA 23, PA. 
ALLENTOWN, PA. 
LOS ANGELES 4, CAU 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31, MD, 
BUFFALO IX N. Y^ 
DETROIT IX MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH. 
SO. BOSTON, MASS. 
TRENTON 10, N. J. 
RAHWAY, N. J

MŪSŲ SKYRIAI

1536 BEDFORD AVE. ' 
73 SECOND AVENUE / 
378 MARKET STREET 

41 WHITEHEAD AVENUE 
963 BLEECKER STREET 

FREEWOOD ACRES 
631 W. GIRARD AVENUE 

126 TILGHMAN STREET 
159 So. VERMONT AVENUE 

1241 NO. ASHLAND AVENUE 
* 1900 FLEET STREET

701 FILLMORE AVE. 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 

122-126 HILLSIDE AVE 
219 MONTGOMERY ST.

515 MARCELLUS ST.
1028 KENILWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 

396 WEST BROADWAY 
1152 DEUTE AVENUE 
47 E. MILTON AVE.

IN 7-6465
OR 4-15<C 
Ml 2-2452 ‘ 
CL 7-6320 
RE 2-7476 

363-0494
PO 9-4507 
HE 5-1654 
DU 5-6550 
HU 6-2811
DI 2-4240
TX 5-0700 

.365-6780 
249-6216

HE 5-6368 
475-9746

PR 1-0696 
365-6740

AN 8-1120 
EX 2^306 

381-8997

klopedijoje paminėti, kai kurie 
siūlė sudėti visus (bent JAV) 
naujuosius ateivius lietuvius, ki
ti net atsiuntė eilę biografijų Su
valkijos cukrinių runkelių au
gintojų ir t. t. Kad viskas, kas 
buvo siūloma, pageidaujama ar 
redakcijai atsiunčiama, būtų bū
vį į LE dedama, vargu ar ją 
kada nors būtume baigę.

Reikia paminėti, kad buvo ir 
kitokių “srovių” atstovų, kurie 
smarkiais laiškais “bombarda
vo” Leidėją J. Kapočių ir redak
torius, kad jie iš Lietuvių En
ciklopedijos leidimo sau pragy
venimą daro ir todėl Enciklo
pediją plečia ir jos ilgai nebai
gia.

Matote, kad kiekvienu klau
simu galima rasti mažų mažiau
sia dvi skirtingas nuomones.

Lietuvių Enciklopedijos dar
bą užbaigę, redaktoriai greta 
džiaugsmo, labiau negu kiti ži
nojo ir Enciklopedijos trūkumus 
bei netobulumus, o taip pat ge
riau negu kiti žinojo kokiomis 
neįprastai sunkiomis sąlygomis 
redagavimo darbas teko dirb
ti.

Todėl redaktoriai, taip Lie
tuvių Enciklopediją leisdami, 
taip ir dabar rimtos kritikos pa
geidavo, nebijo jos ir dabar, ti
kėdami, kad visos esminės pa
stabos ar klaidų nurodymai atei
tyje, gal naują papildomą to
mą leidžiant, bus atitaisytos.

Atsakymą į p. J. Jašinskio 
kritiką rašiau be rūstumo šios 
antikos autoriui, tik norėdamas 
atitaisyti daugelį jo nepagrįstų 
priekaištų ir paaiškinti visuo
menei tikrąją Lietuvių Enciklo
pedijos darbo eigą.

sad fee

IKSIPUO
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Wt Offer To Ssvers

ON SAVINGS CEHTHTCATES

OF 510,000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES

OF $7,000. OR MORE.

1 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES

OF $5,000. OR MORE.
6 MONTH MATURITY PER ANNUM

REGULAR PASSBOOK
ACCOUNT

Paid and 
Compounded 

Quarterly

Rate effective Apn l91970

NOW INSURED TO 320,000

PER ANNUM

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747
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AKTYVIŲJŲ STUDENTŲ SĄSKRYDIS 
CHICAGOJE

Lietuvių Studentų Sąjunga 
praeityje pasižymėjusi savo 
gražia ir judria veikla, pasku
tiniu metu neberodo gyvumo

ir, atrodo* pergyvena krizę. Pra
eitiems suvažiavimams studen
tijos suburti nepavykus ir pas
kiroms studentų organizaci-

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year."

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams_____
pusei metų __ :
vienam mėnesiui

$5.00
$1.75

$20.00
$11.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams .......... ..... ........
pusei metų ________ __
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams  
pusei metų ___________

$20.00
$11.00
$6.00
$2.00

$18.00
$10.00

Užsieniuose:
metams
pusei metų __
vienam mėnesiui

$21.00 
$11.001 
$2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
ni. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Ar neverta mums apsidairyti?
Praeitą savaitę Estų Centralinės Tarybos Toronte 

pirmininkas Ilmar Heinsoo įteikė Kanados užsienio rei
kalų ministeriui M. Sharp raštą, kuriuo prašo išvaryti iš 
Kanados sovietų ambasados pareigūną Michailą Murni
kovą. Oficialiai Murnikovas yra Ottawa mieste esančios 
sovietų ambasados konsularinis tarnautojas, bet tikro
vėje jis yra sovietų žvalgybos agentas, paskirtas sekti

jos menininkų keliones į Kanadą. Iš rusų pavergtos Esti
jos buvo atvažiavusių “menininkų” ir j Torontą. Murni- 
kovas tuos menininkus pristatinėjęs susirinkusiai publi
kai. 0 jeigu kuris estas nepanoro atvyti tų atvažiavusių
jų menininkų pasiklausyti, jeigu nepanoro su jais susipa- 

: žinti ir pasigerėti jų balsais arba jų teptuko darbais, tai 
ir tokiems žmonėms buvo siuntinėjami anoniminiai laiš
kai su įvairiausiais grasinimais. Keli estai, stovį estų ar- 
ganizacijų priešakyje, gavo grasinamus laiškus, kuriuo
se patariama mesti bet kokį visuomeninį darbą, nukreip
tą prieš “tarybinę Estiją.” .

Pasirodo, kad estų skundas nepaliktas be pasek
mių. Kanados užsienio reikalų ministerio pavaduotojas 
A. E. Ritchie paprašė sovietų ambasadorių B. Miročni- 
čenką suvaldyti M. Mumikovą. Turi būti sustabdytos 
dažnos jo kelionės į Torontą, jis neprivalo kištis į Kana
doje gyvenančių estų visuomeninį ar privatų gyvenimą, 
nes toks Murnikovo elgesys kenkia Kanados ir Sovietų 
Sąjungos santykiams. Ministerio pavaduotojas Ritchie 
pridėjo, kad Kanados valdžia bus priversta išprašyti 
Murnikovą iš Kanados, jeigu jis nesustabdys savo veiklos.

Kanados spauda plačiai aprašinėja esto Umar Hein- 
soo pareiškimą ir Kanados užsienio reikalų ministerio

joms nepajėgiant akadęminioi 
jaunimo sukviesti bendram 
laisvam dialogui, JAV Lietu
vių Bendruomenės centro val
dyba pradėjo ieškoti galimy
bių studijuojančio jaunimo 
veiklą pagyvinti. Siam tikslui 
ji susirišo su organizacinėje į 
veikloje pasireiškiančiais stu
dentais ir sudarė komitetą, 
kuris įsipareigojo lietuvių stu
dentijos veiklai pagyvinti su
ruošti veikliųjų lietuvių jau
nuolių sąskrydį.

Kovo 19 d. sukviestiems LB 
centro valdybos nariams ir 
spaudos atstovams CV pirmi 
ninkas Br. Nainys (jo namuo
se vyko anas informacinis posė
dis) pristatė Jaunimo sąskry
džiui ruošti komitetą, šioje 
sudėtyje: Audronė Kubiliutė, 
pirmininkė, prieš kelis metus 
atvykusi Chicagon studijuoti, 
Algirdas Antanavičius — sek
retorius, nesenai atvykęs čia 
iš Bostono studijuoti ir chica- 
giškiai Algirdas Antanaitis, 
Laima Nainytė, Vitalija Rui- 
bytė ir Povilas žumbąkis. Pa
starasis LB centro valdybos at
stovas — taikintojas sudary
tam Jaunimo komitetui.

Jaunimo komitetas paruošė 
sąskrydžio programą ir jam 
vadovaus, o LB centro valdy-

Palestinas arabai Jordane gauna išsamg karinį paruošimą. Paveiksle 
parodomas arabas durtuvo pratimuose.

estų tremtinių gyvenimą Kanadoje. Murnikovas kalba 
estiškai, susipažinęs su estų istorija ir turi tikslių žinių 
apie kiekvieną veiklesnį estą tremtyje.

Nuo sovietų karo jėgų ir policijos persekiojimų pa
bėgę ir Kanadą pasiekę estai yra susibūrę į Įvairias orga
nizacijas. Daugumas jau įsitraukė į Kanados gyvenimą, 
bet jų ryšiai dar nenutrūko su Estijoje pasilikusiais 
broliais ir seserimis. Estai, kaip ir lietuviai, važiuoja Į 
gimtinį savo kraštą, kad galėtų sovietų policijos apstaty
toje aplinkoje pasimatyti su savo tėvais, jeigu jie dar 
gyvi, su broliais ir seserimis. Estai, kaip ir lietuviai, ku
rie nori nuvažiuoti Į Vilnių, priversti užpildyti sovietų 
paruoštas anketas, kuriose reikia nurodyti, koki giminės 
yra likę Estijoje ir su kuriais turistas nori pasimatyti.

Ilmar Heinsoo pasiskundė Kanados užsienio minis
teriui, kad Murnikovas labai dažnai važinėja į Torontą, 
kur yra didoka estų kolonija, ir stengiasi vienus estus 
kiršinti prieš kitus. Per Murnikovo rankas eina visos so
vietų ambasadoriui Įteikiamos užpildytos estų anketos. 
Jis turi Estijoje gyvenančių giminių adresus. Toronto 
mieste gyvenantieji estai gauna anoniminių laiškų, ku
riais grasinama kelti viešumon jų “jaunatvės klaidos”. 
Vieniems primenama jaunatvėje buvusi meilė, kitiems 
primetami Įvairūs pokštai. Heinsoo nurodo užsienio mi
nisteriui, kad Murnikovas vartoja melą ir šantažą Ka
nadą pasiekusiems tremtiniams šmeižti ir jų tarpe kelti 
nerimą.

Be to, Murnikovas yra suorganizavęs Įvairias Esti-

Įsakymą suvaldyti sovietų agentų veiklą. Spauda nuro
do, kad be Murnikovo sovietų ambasadoje yra ir daugiau 
žvalgybos agentų, kurie kišasi į Kanados vidaus reikalus. 
Tokiu yra pirmasis sovietų ambasados sekretorius Vla
dimiras Kalužny. Konsularinis tarnautojas Murnikovas 
seka estų gyvenimą, o antrasis sovietų ambasados sekre
torius Nikola j Machnin seka .Kanadoje gyvenančių uk
rainiečių gyvenimą. Kanados parlamentas susidomėjo 
ne vien Murnikovo, bet ir kitų sovietų ambasados agentų 
veikla. Kanados laikraščiai ir Toronte leidžiami “Tėviš
kės Žiburiai” duoda žinių apie estų persekiojimus ir 
Įteiktą skundą.

Labai gerai, kad Kanados parlamentas ir vyriausy
bė nutarė suvaldyti nelegalią- sovietų agentų veiklą. Ar 
neverta ir lietuviams apsidairyti, kas paskutiniu metu 
darosi lietuvių kolonijose. Ar lietuviškai kalbantieji Mur- 
nikovai nezuja po lietuvių kolonijas? Ar jie neorgani
zuoją “menininkų” kelionių ir neruošia koncertų? Ar 
kartais jie nevartoja šantažo, kaip tai darė Murnikovas 
Kanadoje? Kaip galima suprasti žmonės, bėgusius nuo 
rusų policijos teroro, o dabar rusų iniciatyva organizuo
jančius koncertus? Kaip galima savo _ _ 
raudonosios armijos veiklaus karininko^mundyrą nese
niai nusiėmusi choreografą? Kas verčia’ lietuvius sam- 
dyti sales, naktimis telefonais pardavinėti bilietus ir vi
dutiniokus dainininkus kelti Į padanges? ”?

Geriau apsidairę gal galėsime suprasti, kodėl keli 
tremtiniai pradeda sukti priešinga kryptimi.

ba duos technišką ir finansinę 
paramą ruošiamam sąskry
džiui.

Aktyviųjų studentų sąskry
dis — simpoziumas įvyks ge
gužės 2 ir 3 dienomis, Illinois 
niversiteto patalpose Chicago- 
je. Komitetas yra numatęs, 
kad minėtame sąskrydyje da
lyvaus 50 — 60 studentų. Be 
to, komitetas yra apsiribojęs 
kviesti sąskrydin jaunuolius 
tarp 17 ir 27 metų amžiaus. 
Sąskrydis įdomus tuo/ kad da
lyviai suvažiaviman bus kvie
čiami ąsm'enįnių pagrindu at
stovauti ne savo ideologines or
ganizacijas, bet tik save.

Sąskrydžio metu jaunimas 
yra numatęs akademinėje for
moje atvirai išsikalbėti ir išdis
kutuoti įvairias jaunimo pro
blemas. Po diskusijų ieškos 
būdų ir bandys paruošti planą,ULLVlLį J.JL A/cgUVlJ1O y ui UvDl.1 ±a. 

namuose laikyti'kaip pag^ty$L ir sustiprinti
esamą ir būsimą studentų veik
lą.

Pirmą sąskrydžio dieną, ge
gužės 2, jaunimo programa 
vyks prie uždarų durų. Be su
augusių dalyvavimo jaunimas 
norįs nei kieno nevaržomas

įvairiais klausimais išsikalbė
ti. Tą dieną nežadą net spau
dos atstovų įsileisti. Gegužės 
3 d- sąskrydžio programa bus 
viešo pobūdžio.

Jaunimo sąskrydžiui ruošti 
komitetas yra numatęs šią pro
gramą (projektas):

KULTŪRINĖ TEMA: Kas 
yra kultūra; koks lietuvių kul
tūrinis gyvenimas; kokios ga
limybės jaunimui įsijungti į 
kultūrinį gyvenimą; patriotiz
mas kaip kultūrinė vertybė 
(Būreliai).

MOKSLO TEMOS: I. Litu
anistika (Forumas). A. Litua
nistinis auklėjimas. B. Dėsty
mo priemonės ir galimybės. 
C. Studentų Įtaka šeštadieni
nėse lit. mokyklose. D. Galimy
bės intensyviems lituanistikos 
kursams. II Mokslo filosofija 
ir akademinė aplinka (Simpo
ziumas) . A. Ką ir kodėl studi
juoti? Ar studentai Jurėtų kur
ti akademinį elitą ?' " B. Mokslo 
šakų klasifikacija — gradaci
ja. C. Ar mokslininkai . turi 
progos pasireikšti savo srityje, 
lietuviškai, ir ar verta bandyti?

VISOMENINĖS TEMOS: I. 
Organizacijų veikla (Būreliai).

5 A. Orgonizacijų efektingumas 
ir neefektingumas. 1. Priemo
nės sumoderninti struktūrą. B. 
Tarporganizaciniai ryšiai (LB, 
ALTasĮ VLIK’as). 2. Su kito
mis lietuvių organizacijoĮni. 
3. Su amerikiečių organiząci- 
jom. II. Lietuvio studento pa
saulėžiūra (Forumas) A. Ap
linkos įtaka: naujoji moralė, 
narkotikai, apatija ir t. t. B. 
Studentų santykiai su vyres
niaisiais. C. Kodėl lietuviai 
profesionalai pasitraukia iš lie
tuviškos veiklos?

BENDROS TEMOS: . I. Stu
dento įtaka Jaunimo Kongre
se ir studentų pageidavimai 
(Simpoziumas). II. Lietuvis 
studentas ir raštija — studento 
rašymas lietuvių spaudoje, ra
šymas amerikiečių spaudoje 
apie lietuvius ir t. t. (Foru
mas).

Sąskrydžiui ruošti komiteto 
nariai taisyklingai kalba lietu
viškai ir. yra; optimistai ruošia
mo sąskrydžio pasisekimų.

* Juozas Šlajus

. MvAUJliyOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS-

D K Ai jGa > 1K K! č IUL į b

—Ir ką jūs pasakytumėt apie mane? — 
užklausė Silvija . — Esu aš tik nebjauri 
moteris, to žmogaus meilužė — ką? Kaip 
jūs galvojate, koks mano gyvenimas? ...

— Aš galvoju, jūs esate labai pavojin
ga asmenybė, — spontaniškai atsakė Stan
ley ir atsakė su tikra nuoširdumo doze. — 
Aš nenusistebėčiau, jei jūs būtumėt ir 
garsi šnipė...

— Tamsta turite stiprią nuojautą, — 
pratarė ji. — Nors aš nesu šnipė, bet...

— Bet, jeigu jūs ir būtumėt, man to ne- 
pasisakytumėt... Iš tikrųjų, tai aš nesu ir 
smalsus apie jūsų gyvenimą. Tik jūs ži
note, kas mane stebina? Aš stebiuosi, ko 
tamsta norėtum iš manęs. Jaučiuosi, kaip 
pakliuvęs Į spąstus, — išklojo Stanley.

— Tai nenuoširdumas iš tamstos pusės. 
Jūsų išsigalvoti dalykai. Jeigu aš norėčiau 
ko nors iš jūsų — pirmiausia privalėčiau 
jus kiek daugiau pažinti.

Po trumpos minutės tylos, ji dar pri
dūrė:

— Ar jūs esate tikras, kad tenorite būti 
niekuo kitu, tik rašytoju?

— Ką tai reiškia? -— staigiai paklausė 
Stanley .

— Tiktai tai, ko klausiu. Aš žinau, jūs 
esate rašytojas... Tačiau jūs— galite būti 
ir kuo nors kitu. Mano manymu, jūs esa
te toks asmuo, kuris galėtumėt dirbti toki 
darbą ar puoselėti tokią kūrybos sritį, ko
kią norėtumėt pasirinkti — ar ne?

— Gaila, ponia, aš norėčiau pasakyti 
priešingai,----- atsakė Stanley. — Lig šiol
ko aš nepradėjau, ką nedirbau — viskas 
išėjo ir baigėsi, galima sakyti, katastro
fiškai. Aš, dar gi, nesu tikras, ar esu net 
rašytojas šiuo momentu tariant.

Ji pakilo nuo sofos ir užsidegė cigaretę.

— Jūs negalėtumėt būti toks fatališkas 
žmogus, — pratarė ji po ilgėlesnės tylos, 
tarytum taupydama laiką ir rinkdama žo
džius tolimesnėms reveliacijoms.

— Visa bėda su jumis, kaip man atro
do, kad jūs niekada nepasirinkote darbo 
ir tikslo, atitinkančio jūsiškėms pajėgoms. 
Jūs esate reikalingas didesnių prablemų, 
didesnių sunkumų. Ligi šiol jūsų veikla 
nefukcionuoja tinkamai, pakol nepasi- 
juntat reikiamai spaudžiamas prie tos 
veiklos, — dėstė ji palengva. Ir toliau:

— Aš dar nesužinojau, ką jūs veikiate, 
tačiau esu tikra, kad jūsų dabartinis gy
venimas netinka jums. Jūs privalėtumėt 
gyventi labai pavojingą gyvenimą, nes jūs 
galite prisiimti ant savo pečių daug dides
nę riziką, negu kiti tai galt., todėl jūs 

i ir esate apsaugotas tos rizikos metu.
— .Apsaugotas? Aš to nesuprantu, — 

pratarė Stanley.
— O, taip. Jūs esate, — lėtai atsakė ji.
— Visą jūsų ligšiolini gyvenimą jūs bu

vote apsaugotas. Tik pagalvokite truputį. 
Ar jūs nežvelgėte mirčiai į akis ir tai ne 
vieną, bet keletą kartų? Ar nepagelbėjo 
jums tais kritiškais atvejais kas nors, daž
nai iš svetimųjų, netgi, nepažįstamų as
menų? Tik pagalvokit, argi ne?

— Pagaliau, — tęsė ji toliau. — Argi 
jūs nepapildėt keletos kriminalinių veiks
mų lig šiol, kuriais niekas nė nepagalvoja 
jumis įtarti? Dar daugiau, argi jūs nesate 
pakeliuj į gana pavojingą prasilenkimą ir 
dabar , kuris, jei nebūtumėt gimęs po lai
mingąja žvaigžde, padarytų jus griuvė
siais? Aš žinau, jūs esate įsimylėjęs. Taip 
pat žinau, kad jūs esate pasiryžęs padary
ti viską, kad tik patenkinus šį prasilenki
mą... Jūs žiūrite į mane labai atšiauriai... 
Jūs stebitės kaip ir iš kur aš žinau — ar ne?

— Iš tikrųjų, tai aš neturiu jokio spe
cialaus apdovanojimo toj srity, — tęsė ji 
toliau, — išskyrus tik pajėgumą išskaityti 
žmogaus praeitį iš jo veido, elgesio ir kal

bos, Keletą momentų atgal, jūs labai ne
kantriai laukėt, kad aš ateičiau ir prisės- 
čiau visai arti prie jūsų. Jūs tikėjotės, jog 
aš atsidursiu jūsų glėbyje taip greit, kaip 
tik tas senesnis džentelmenas išnyks ana
pus durų. Aš gi — prisėdau prie jūsų ir... 
visiškai arti. Bet jūs — tada gi buvot bai
mės paraližuotas, išgąsdintas. Ir kodėl? 
O gi todėl, kad neturite pinigų, neturite jė
gos ir, pagaliau, jokio svorio visuomenė
je. Ko jūs tikėjotės, pagaliau, kad aš 
klausčiau apie jus; — apie jūsiškį gyveni
mą? — Ji truputį padarė pauzę, tada — pri
dėjo:

— Galėčiau jums pasakyti visišką tei
sybę?

Stanley bejėgiškai sutiko.
— Jūs bijote, jeigu aš paprašyčiau ką 

nors mano labui atlikti, jūs negalėtumėt to 
atsisakyti, bet tik — žodžiais. Jūs buvote 
padėties supančiotas todėl, kad mylite vie
ną moterį ir (jums baisu pasidarė), kad, 
štai, galite patapti potencialia auka kitos 
moters...

— Jūs norite, bet nčsiryžtąte pradėti 
daugiau nuotykingą gyvenimą, Jūs norite 
atsikratyti jus varžančių grandinių, — 
kalbėjo ji toliau, — nežiūrint, kas bebūtų 
toji moteris, kurią jūs mylite, aš gailiuosi 
jos. Jums atrodys, kad ji savo vaįia stip
resnė už jus, tačiau tik todėl, kad jums 
trūksta pasitikėjimo savimi, šiaip jau — 
jūs esate stipresnis už ją. Jeigu jūs būtu
mėt bent truputį stipresnis savo valia — aš, 
tiesiog, bijočiau jūsų. Tamsta tada galė
tum būti labai pavojingas fanatikas.

— Tačiau tai dar nėra jums likiminis 
sprendimas. Jūs esate perdaug sveikos 
konstrukcijos galvojime ir ypatingai svei
kas fiziniu atžvilgiu. Jūsų meilė anai mo
teriai — yra daug didesnė už jūsų paties 
meilę sau, nors šiaip — esate nemenkas 
egoistas. Dėl tos priežasties ,bent lig šiol, 
dažniausia vis būdavot vienumoj. Jūs no

rite perdaug iš gyvenimo, ko tas gyveni
mas negali jums duoti.

— Palaukite minutę, — pagaliau, per
traukė Stanley. — Kodėl jūs pasirinkote 
laiką ir vietą — dabar ir čia viską išsakyti 
man?

Ji patylėjo truputį, tarytum nesiryž
dama į tai atsakyti tiesioginiai, ir vėl pra
dėjo:

— Alan atrodo, jog aš kalbu tarytum ne 
į jus, bet į pačią save, atsakydama lyg ir 
sau pačiai į klausimus, šiąnakt aš priva
lau padaryti gan pavojingą sprendimą. 
Ryte aš privalėčiau išvykti į ilgą kelionę. 
Kai tik pamačiau jus, taip ir pagalvojau: 
“šitas vyras galėtų pagelbėti man”. Ta
čiau tas mano pagalvojimas, kaip matau, 
buvo klaidingas. Aš matau, kad į jokį 
klausimą — negalėčiau gauti iš jūsų pozi
tyvaus atsakymo...

— Būti rašytoju, galimas daiktas, ir 
yra vienintelė išeitis jums, — pagaliau, pri
dūrė ji. — Jeigu jūs savo mintis pasuktu- 
mėt kur kitur, nedėstytumėt jų popieriuje, 
galėtumėt pasidaryti, netgi, kriminalistu. 
Jūs, kaip visuomet turėjote, taip ir dabar 
turite, tik du kelius.

— O kaip su jumis? — įsikišo vėl ir 
Stanley. — Ar jūs tikrai ruošiatės kokiam 
nors pavojingam veiksmui?

Ji patraukė pečiais ir pratarė: “Kas ži
no, kas yra pavojinga, kas ne”.

— Tačiau vieną aš noręčįąu pridurti, 
kad jūs turėsite daug atvejų — su žymiai 
pavojingesniais momentais, negu aš turė
siu. Aš tikiu, kad, ko gero, ir dabar jūs 
nebegrįši te pas savo mylimą moterį, nes aš 
apnuodijau jūsų galvojimą.

— Aš nežinau nieko apie-jus įš daug ar
timesnio taško. Nežinau, kokios rūšies 
jūs esate rašytojas, bet, jeigu esate nors 
vidutinis, rašykite, kurkite, nes geriau 
yra pavojingų momentų pilna knyga, ne
gu pavojingas paties žmogaus gyvenimas. 
Jeigu jūs, berašydamas, dar nemirsite, 

galimas daiktas, tas rašymas padarys iš jū
sų dar sociališkesnį ir nuoširdesnį žmogų...

Čia ji nutraukė savo šneką, padarė il
gesnę pauzę, ir vėl tęsė:

— Tas viskas, žinoma, buvo tik rami- 
nąmo pobūdžio, bet iš tikrųjų, aš tikiu, 
jūs nesate joks rašytojas, jeigu ir rašote — 
rašote tik beverčius dalykus, apgaudinėja
te pats save ir kitus, o jūsų raštai — nie
kad dienos Šviesos neišvys — jie niekad 
nebus atspausdinti knygų pavidalu. Taigi...

Čia ji nutraukė. Stanley, būdamas su
krėstas ir apstulbintas, ipamatė, kad toji 
graži moteris, daug žinanti ir suprantanti 
psichologė, jau tikisi ir nori, kad jis išeitų.

— O, ne! — ji'pasakė, kai Stanley ruo
šėsi išeiti. — Bet, jeigu jau išeinat, tad pri
imkite šį voką, kurį paliko anas senesnis 
džentelmenas ir prašė įduoti jums.

Ir ji įteikė jam užklijuotą voką.
. — Bėk, bėk ir labai skubiai bėk, gel

bėk savo gyvybę! — jeiibūtų šitaip sakiusi 
toji moteris, Stanley būtų bėgęs ir bėgęs, 
netgi, neatsigręždamas atgal, tarytum iš 
tikrai begaliniai pavojingos vietos.

Jis buvo visiškai mistifikuotas anos mo
ters ir nežinojo visiškai, kodėl jis atėjo į 
tąjį apartmentą, ir kodėl, pagaliau, jis' 
dabar apleidžia, dargi, visiškai palaužtas, 
prislėgtas, jaučiąs savyje begalinį bever- 
tiškųmą... - ~

Kiek paėjęs, visiškai neatsisukdamas 
atgal, jis atplėšė paduotąjį voką. Jajne 
buvo tik nedidelis popierėlis, su įra|u: 
“Daug laimės Jums”, ir prie jo sąvaržėle 
prijungtas $20 dolerių banknotas.

To jau buvo lyg ir tikrai perdaug. Jis 
beveik bėgte parbėgo namo, griebė ųuo 
stalo turėtus popierius, lig šiol vadinius 
rankraščius, ir sukimšo visus į kieme sto
vėjusį indą, skirtą įvairioms atmatoms.

Atsidusęs, vienas sau pratarė:
— Aš daugiau nebe rašytojas...
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.ongreso nar albosetu

teko

Call and ask for EDDIE BURBULYS

TĖVAS IR SUNOS

Rulienė, sekr.

Nuliūdę lieka

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

McNamee, rast.

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

Laid otų viii
Direktorių
Associacijos

Dviejų Metų Mirties Sukaktis
TRAVEL SERVICE BUREAU

TeE 238^9787-8
Gimusi Vasiliauskaitė

ko

736-6333 3584807

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

3319 So. LITUANICA AVĖ. YArds 7-1138-1139
—

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
Nuliūdę lieka

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
’ Virginia 7-6672

lybės sSf 
Amerikos

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois. 60643

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR N AKT j
Chicagos
Lietuviu-

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
E<S K<u-R S I J-'O-’S

Utter bit’ 
lurtsWy

2533
Telef.:

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSEROOF REPAIRS

Asphalt shingles.
Expert workmanship 

Reasonable prices. 
. LIC & INS;

272-6382

'Gyveno 902 West 38th Pl., buv. savininkė tavernos

Apdraustu perkrauttymes 
U Įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Plu# 

Tai.: F Rentier 8-1882

— Lietuviu Motery PiHščiy Lygos 
susirinkimas įvyks š. m; balandžio 5 
d.v sekmadienį, 1 vai. po pietų Lietu
vių. auditorijoje, 3133.So. Halsted St. 
Susirinkime bus aptariami Įvairūs rei
kalai. ■

Telefonas: LAfayette 3-0440

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

Litter doesn't throw 
ifšelf away; litter 
doesn't-just happen. 
People cauše it-and 
only people can prevent 
it “People"" means-you. 
Keep America. Beautiful

1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

—• Žagariečių Klubas rengia šokių 
vakarą, šeštadienį, balandžio 4 diena 

-7- val; vak. Hollywood- salėje, 2417 
West 43rd St. šokiams gros Jurgio Jo
niko orkestras.. Komisija ir valdyba 
kviečia visus svečius ir narius daly
vautu

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR S-0833 ir PR 8-0834

4348 So. CALIFORNIA AVE Phone: LAfayette 3-3572

D & J CONSTRUCTION COMPANY 
All kinds of carpenter work. Remodel
ing, room- additions, porches, base
ments? Also brick work* tuckpointing, 

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

472-7105.

YArds 7-1741 - 1742

žentas 
’ Ann,

drau-

3307 So. LITUANICA AVENUE Phone: YArds 7-3401

— Tampos Lietuviu Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks šeštadienį, ba
landžio 4 dieną 2'vai', p. p. East Point 
Civic Klubo salėje. Bus svarbių nu
tarimų. Visi nariai prašomi atsilan-

B1ZNIERIAL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE" — TUR1GERIAUSIĄ 

PA£>x.SEK1MA 1UZNYJK

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1410 So.
Telef.

— Birženy Klubo narių susirinki
mas.įvyks š. nu balandžio, mėn. 4 d. 
7 vai. vak. Liet. Ev. Reformatų baž
nyčios salėje, 5230 So. Artesian Ave. 
įėjimas iš šono. Darbotvarkė bus pa
įvairinta vaizdais iš kelionės po Euro 
pos kraštus. Klubo narius ir svečius 
kviečiame gausiai dalyvautu

Klubo Valdyba

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad^ trečia d., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laika 

pagal susitarimą.

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel. 925-8296 v 

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

natorių. Lietuvių Gydytojų 
S-ga savo rašte nurodė į Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupa-

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Gordon. Tel. CA 6-1344

MAŠINOMS VIETA

REpubHe 7-86O0 REpubKe 7-8601

Staiga ir netikėtai mirė 1970 m. balandžio 3 d., 3:45 vai. ryto, 
sulaukęs pusės amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Genevieve (šidiškytė) Giedraitienė, dvi 
dukterys 
David, anūkai 
broils Anthony Giedraitis ir brolienė Alvina bei kiti giminės, 
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St.
Pirmadienį, balandžio 6 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Šv. Dovydo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamai Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Joseph P. Giedraičio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai' kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

SOPHIE BARČUS 
RADIJG ŠEIMCS VALANDOS 

Visos programos iš WDPA, 
1-496 -kii; Jfc Mi

KAINOS PRASIDEDA NUO 
$1500 M'

Žmona, dukterys, brolis, giminės.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet, ir 6—8 vaL 

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

jai duoti eigą.
Gydytojų S-gos. valdyba New 

Yorke (pirm. — dr. V. Paproc- 
kas, sekretorius, iždininkas — 
dr. B. Radzivanas) yra gavusi 
daugelį atsakymų 
so narių, gubernatorių. Prie at
sakymų prijungtos įvairios JAV 
valstijose paskelbtos proklama
cijos Vasario 16 proga-ar pasiųs
tos Kongreso “Congr. Record” 
laidos, kuriose atspausdintos

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHTAS)
5525 So. Mariem Avi. — 586-1228

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

ML A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS
Priima tik; susitarus. T

Valandas: pirmad., ketvirtad.^ 5—8,
t?- ~.. antrad. 2—A... , :/'

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

mine, jog Kongresas buvo pri
ėmęs rezoliuciją nr. 416, kurioje 
buvo iškeltas Pabritijo valsty
bių laisvės klausimas ir prezi
dentas skatintas jį kelti J. Tau-

Mirė 1970 m. balandžio 2 d., 7:10 vai. ryto, sulaukęs.81 metų am
žiaus. Gimęs- Lietuvoje, Zarasų aps., Salako vis., Kiškelių kaime.

- Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Sofija Vanco, jos vyras Frank; sūnus An

tanas, anūkė Laverne Meyer, jos vyras John, proanūkė Kathy; anūkė 
Sharlene Grimmett, proanūkai Gary ir David; sesuo Apolonija Ba
rauskienė ir jos šeima; Lietuvoje sesuo Teklė Mažeikienė ir jos šei
ma, ir daugelis kitu giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Zarasiškių klubui.
Kūnas pašarvotas- Gordon Funeral Home, 1729 So. Halsted St.
Pirmadienį,. balandžio 6 dieną, 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į DieVo Apveizdos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petro Grakausko giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa- 
tarnavima ir atsisveikinimą.

—^Chicagos lietuviu "Kęstučio" Pa
šalpos* Klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, balandžio 
mėn. 5 d., 1 vai. po pietų, Hollywood 
svetainėje;. 2417- W. 43rd St. šiame 
susirinkime yra paskutinė proga už
simokėti nario- mokestį. Neužsimokė
ję. nuo šio susirinkimo bus suspen
duoti nuo. gavimo ligos, ir mirties pa
šalpų. * ‘ Valdyba

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos Šventes, tai 
kreipkitės i mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniskai paruo

šiame vestuvinius albumus,
AL’S CANDID PHOTO’S

Sesuo ir kiti giminės su šeimomis.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR S. BtEBS
T«lef.: PRmpect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

Ren: 3241 WEST 66tfa PLACE
Phone: REpublic 7*7868

work ourselves"
• Rec. R<x>ms-
• Dormers
• Kitchen's
« Garages
• Bath Rooms, 

r Repair Work"
. — INSURED

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

x All work guaranteed?
Call 561-1738

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ,. PCSLĖS IR 

PROSTATOS' CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

Yąl.:'antrad. nuo 2-^5 po pietų,- 
ketvirtad. nuo 8—8 vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. teiefū 448-5545 Carpenter 

Contractors 
CUSTOM 

CRAFTSMANSHIP 
AT MODERATE PRICES 

"We do the 
Additions 
Attics; 
Siding 
Porches 
Cabinetry 
"All Kids of 
"FREE EST.

Teisėjui Hoffman 
nauja riaušininkų
Federalinis grand jury Chi- 

cagoje patraukė teisman dvy
liką riaušininkų, suimtų pra
eitą rudenį spalio 8-11 dienų 
riaušėse: Aštuoni iš jų buvę 
laisvi1 už užstatų, dabar ieško
mi. Jie priklauso besivadinau-

DR. FRANK PLECKAS 
UPTOMETRISTAS. 

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

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

žmona
Genevieve Maluska, žentas John ir Alma Baer, 

Vivien, Jacqueline, David, Genevieve, Danis

čios S. D. S. (studentų už demo
kratinę visuomenę*’) ‘’radika- 
lų’\ pasivadinusių tįWeether- 
men” grupei. Numanoma, kad 
byla bus panaši į neseniai pa
sibaigusių ‘‘Septynių bylų”, ku
riai teisėju buvo Julius Hoff- 
mam Jam pačiam tenka ir 
šiai “Dvylikos bylai” pirmi
ninkauti.

Dvi kaltinamosios ----- Kat-
hie Boudin ir Bernardine 
Dohrn ieškomos dar ryšium 
su praeitą pirmadienį Chicagos 
šiaurėje policijos atrasta bom
bų dirbtuve, kur buvo rasta 
50 dinamito lazdelės.

— Lietuviu Motery Piliečiy Lygos 
žaidimo popietis įvyks š. m. balandžio 
5 d., sekmadieni, 3 vaL po pietų Lie
tuvių auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St. Aisilankiuaems bus gražių dova
nėlių ir jie bus pavaišinti. Visuome
nė kviečiama atsilankyti. Pelnas 
skiriamas labdarybei.

Rengimo Komisija ir Valdyba

Rez. GI 84>873

DR. W. M. E1SIN - EISIMAS 
minus SKUA i R" MOTERŲ LiuOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamointi Ml 34W1.

R«u freL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So, Pulaski R<L (Crwford 

Medical Building). TeL LU 5-64^ 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neaisinepia, skambinu 3/4-ČU12

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CiARA 
X/U7 w. blst SiRE^T

> fei.: GR 6-24UU
Ml. pagal susitarimą; Pirm., ketv 
.—% 4—a, amracL, penkt. lu—į ii 

šeštad. 10—2' vai;

siuntinėjusi net per 580 laiškų. 
Jų du buvo skirti prezidentui R. 
Nixonui ir valst. sekretoriui W. 
Rogers, kiti — 430 Kongreso, 
Atst. Rūmų nariams, 100 — Se-

MARQUETTE FUNERAL HOME 
W. 71st Street 
GRoovehill 6-2345-6

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Mirė 1968 m. kovo mėn. 30 dieną, sulaukusi 76 metų amžiaus, 
Gimusi Lietuvoje, Raseinių- aps:, Viduklės parapijoje.

Amerikoje išgyveno 55 metus.

Pi ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOFED  AS-PROTEZiSTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
■ dažai. Speciali pagalba kojoms 

M (Arch Supports) ir 11
VaL: 8 -4 ir 6—8. Seštadiemdj 9—1* 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LA& 

2850 West 63rd St, Chicago, ill. £0629 
Tafof.: PRospact 63(B4

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 
Chicago, III. 60618 Tel 525-0952

Gegužės 28, liepos T4' ir rug pi uč io 31
Kiekviena kelionė tęsis 2L dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės- 
tuojau; Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame.' 

dokumentus atsikviesti gimines 
į> Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK -RASČIAUSKA
AMERICAN

PSRKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė.
ŽEMA KAINA

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

-ės atstatymo reikalą. Atsaky- 
mai vi» dar tebesiunciami. Lie
tuvių gydytojų iniciatyva — iš
skirtina ir ja> įvairiomis progo
mis, turėtų pasekti kitos lietu
vių organizacijos, žinoma, ir pa
skiri tautiečiai (Ę)

Paliko nuliūdę: sesuo Helen 
su vyru Louis Prancik, sesers 
vaikai — Edward su žmona 
Sandy, Raymond- su žmona 
Gerry. Louis su žmona' Joane 
Prancikai, švogeris Peter Pe- 
trušonis ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus ir Girėno 
postui 271.

Sekmadienį, balandžio mėn. 
5 dieną, 7:30 Valandą ryto, St. 
George bažnyčioje, esančioje 
prie 33rd ir Lituanica Avė., 
bus laikomos šv. mišios.

Visi a. a. Vincentos Petrušo- 
nis giminės, draugai ir pažista- 

_  mi nuoširdžiai ^kviečiami da
lyvauti mišiose ir už velionę pasimelsti ir gražiai’ ją prisiminti.

50th Avė., Cicero 
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

RUSTIC FENCING.
DIRECT FROM CEDAR MILL FARM. 
STOCKADE, RAIL, PICKET & CEDAR 

WEAVE FENCES.
Farm-phone KE 2-6752.

Chix^gtr EH 5^0327-. —

Otuo ieWU FRflsp
RaritL telktu WAifel

Kmsdien b mo 10 iki 
ouo 7 uq 9 vaL vak. 3 
l jgoniua ppxmna Uk

WINTER. SALE
Take advantage of off-season prices.
Completly fimsch your basement 225 
sq. feet for only $995. Includes cei
ling tiles, tiled floor; NoMar or wood 
paneling, panelled, bar. with formica 
top. finished trim and boxed- in posts.

D & L CARPENTRY 
ANO, REMODELING 

383-1011
LADDY' Ve VINT1KA,

General. Remodeling;, porches, 
kitchens, room-additions 

also repair work.
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UOKAS 1 Ilaktam inki
MSS 9

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. 927-1911



Kur Illinojus 
deda mokesčius

Illinojaus gubernatorius pa
aiškino iegislaturai, kad naujų
jų mokesčių (state tax) šiemet 
surinkta 755 milijonai dolerių, 

*iš kurių veik 600 milijonų tek
sią viešosioms mokykloms, vie
šajai šalpai ir vietinėms admini
stracijoms. Per pilnus fiskali
nius metus, kurie prasidės nuo 
liepos 1 dienos, numatomas vi
sas bilijonas dolerių mokesčių 
pajamų, kurių didžiąją dalį taip 
pat gaus mokyklos ir viešosios 
šalpos programa.

Teks mokėti po 50 centų
Illinojaus legislaturai nero

dant noro pagelbėti Chicagos 
tranzito administracijai (CTA), 
jos pirmininkas George De- 
Ment jau atvirai kalba, kad 
teksią nubalsuoti už autobusą 
važmos iš 40 centu pakėlimą 
iki 50 centų. Pakėlimo reikią 
laukti gegužės ar birželio mė
nesiais, kitaip CTA nebeturin
ti iš ko savo 12,(XX) tarnautojų 
išmokėti algas, o

| TRUMPAI

— Dzūkų Draugijos Koncer
tas — balius įvyks šių metų 
bal. 11 d., šeštadienį, Jaunimo 
Centre, 5620 S. Claremont. Pra
džia 7:30 vai. vak. Programo
je 1. I. Gintautienės iš St. Louis 
studijos baletas pirmą kartą 
Chicagoje. 2. A. Stephens va
dovaujamos Aldutės padainuos 
dzūkų dainas. Visą programą 
praves J. Cijūnelienė. Staliu
kus galima užsakyti telefonu: 
476 - 3560. (Pr.)

— L. S. T. Korp! Xeo - Lithu
ania Vyresnioji Valdyba ren
gia Korporacijos Garbės nario

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus,
L RUDIS Tek CL 4-1050

Kun. Dr. Tumo Vaižganto mi- 
nnėjimą. Minėjimas įvyks ba
landžio mėn. 12 d. 4 vai. p. p. 
McKay mokyklos salėj, 6901 S. 

’Fairfield Ave. 60629. * Minėji
me paskaitininkais sutiko būti 
kun. P. Garšva, A. Augustina- 
vičienė ir Dr. A. Ramūnas. 
Meninę dalį atliks jaunimas.

Liucija Hoįfmaiuene

VIEŠNAGĖ LIETUVOJE 
TURISTŲ GRUPĖMS 

PRATĘSTA IKI 10 DIENŲ
Gordon Travel Service, Inc., 

Prudential Plaza, Chicago, ką 
tik gavo telegramą iš Inturisto, 
kad turistų grupės galės būti 
Lietuvoje dešimt dienų. Gru
pėms patvirtinta sekanti pro
grama: septynios paros Vilniu
je, tame tarpe viena ekskursija 
j Kauną ir viena į Trakus; ir 
trys paros Druskininkuose.

Gordon Travel Service šia 
vasarą organizuoja tris grupi
nes ekskursijas į Lietuvą, iš
vykstančias liepos 6, liepos 30 
ir rugpjūčio 2L Yra galimybė, 
kad turėsime dar viena ekskur
siją, birželio 1 d., jeigu užsire
gistruos pakankamas narių 
skaičius.

Gordon Travel Service turi il
gametę patirtį planuojant kelio-] 
nes i Lietuva tiems, kurie nori 
aplankyti ten savo artimuosius. 
Mūsų agentūros geras patarna
vimas ir prieinamos kainos ži
nomi lietuvių tarpe.

Dėl smulkesnės informacijos 
skambinkite Angelei šimaitytei, 
644-3003. arba atvykite į mūsų 
įstaigą, Prudential Plaza (Ar
cade), Chicago (nuo pirmadie
nio iki penktadienio).

o Adomo Galdiko pomirtinė 
tapybos paroda įvyks š. m. ba
landžio mėn. 11 — 19 d. d. 
Čiurlionio galerijoje, Chicago- 
je. (Pr.)

Paskutinė diena rezervaci
joms į “Puotą Jūros Dugne”, 
kuri įvyks šį vakarą Western 
Ballroom, 8:30 vai. vak. Dėl 
rezervacijų skambinti telefonu 
LA 3-5499. O tie, kurie neat- 

, vyksite, gailėsitė§ — pirmadienį 
iš buvusiųjų girdėsite... Seniai, 
lagai seniai, balandžio 4 d. įvy
ko “Puota Jūros Dugne”, ir aš 
buvau, midų, vyną gėriau, auk
sažvynę glamonėjau... L.J.S.

(Pr)

FARMS FOR SAL g 
Ūktai Pardavimui

239 AKRAI
Molio dirvožemis. Modemus namas. 

S125 už akrą, Garth Messelt, 
R. R. Nr. 2, Black River Falls, 

WIs 54615.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
|veirus Pardavimai

! PARDUODAMA LIETUVIŠKA ENCL
■ KLoPEDIJA. Skambinti po 12 vai. 

Tel. 922-5507.

♦ Chicagos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia”. Premjera — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 

ivak. Kiti spektakliai: 1970. 4.
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 

:d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antraad., 
tree., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sek m. 16—1 vai. Bilietus užsa
kant paštu siųsti čekį, nurodant 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — $8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — $7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chiea^oje.

Premjerai $9.00 vertės bilie
tai išparduoti.

(Pr).

HELP WANTED — FEMALE 
D«rbinfakiu Reikto

REGISTERED
NURSES

11 P.M. — 7 A.M. SHIFT

MINIMUM STARTING SALARY
$709 PER MONTH

Apply in person or Phone 
Personnel Department

ST. FRANCIS
HOSPITAL

12935 GREGORY

BLUE ISLAND, ILL. 60406

597-2000
LIBRARY ASSISTANT

Must be accurate, careful typist. 
Full or part time.

Phone Mr. BABCOCK 
WINNETKA PUBLIC LIBRARY 

446-7220

---------- -  jz------------------ ---------------- - ■■ -/ . ■ ~

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Immediate opening for
BROCH AND CUT OFF OPERATOR
Good starting salary. Profit sharing.

Hospitalization.
Call or Apply 437-6000 

MASTEN CORP.
1117 E. ALGONQUIN

ARLINGTON HEIGHTS
Between Bussey Rd. and Rt. 83.

Passbooks $5,000 • minimum
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

SIJ>00 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., 1 .CHICAGO, ILL. 60632

$1,000 minimum
1 year certificate

/..■..•....■■.M... t AJ..U.J. AWMUMWfWMMUUl.m ..... Xg -S

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

I
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HL 60608. — T®1. 254-3320

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

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaoorozec.
iį Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

Muziko Strolios atsiminimai I 
j į
> Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą ;

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
< 176 puslapiai, yra fertografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. S 
j Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga. )

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba S 
y pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu. >

5 NAUJIENOS, !;
S 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 >
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KSLP WANT1D . FKMALC 
Darbininfciy Reikia

ANNUAL BONUS & 
TOP RATES

SECRETARIES — SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST — STATISTICAL & 

GENERAL CLERK TYPIST <
Full & Part Time.

Assignments available in Chicago & 
Suburbs — for neat appearing women.

For more information Contact
ART BASMAJIAN

CE G5678 .

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Nuo kovo 31 d. autobusams 
bilietai į L. šukytės koncertą ne
parduodami. Autobusai išeis 
nuo 69-tos ir So. Washtenaw 
Ave. balandžio 5 d. 5:45 vai. Ga
lės važiuoti tik turintieji iš ank
sto nusipirkę Marginiuose bilie
tus. (Pr).

Lietuvių Fondo tradicinė 
vajaus vakarienė su menine 
programa įvyksta š. m. balan
džio mėn. 19 d., 3 vai. vakaro 
Čikagoje, Personality Lodge 
banketų salėje, 4740 So. Cicero 
Avė.

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
ir organizacijos kviečiami vaka
rienės proga įstoti į Lietuvių 
Fondą ir dalyvauti vakarie
nėje. Kitiems įėjimo auka 
— 10.00 dolerių. Vakarienei 
užsiregistruoti reikia ne vėliau 
kaip iki š. m. balandžio mėn. 15 
d. Registracijos bei informaci
jos reikalu kreiptis į LF būstinę
6643 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629, tel. 778-2858 
arba pas vietos LF vajaus komi
tetus bei Įgaliotinius. (Pr).

o 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 Tvera.

(Pr).

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

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bat
eaus, Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską Įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai.

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

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

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

Namu (617) 282-2759.
(Pr).

MACHINISTS
Milling Machine, Engine Lathe, Set
Up and Operate; Read Blueprints 

and* have,own tools. 
Day shift. 

Free Parking.
FULTON MACHINE CO.

16 NORTH MORGAN

AMER-CAL
OFFICE SERVICE INC.

A temporary service
180 N. WABASH

4TH FLOOR

GENERAL OFFICE 
| Typing, filing, invoicing, billing. 

Some experience preferred.
666-5512

SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST

Lite typing & Figure aptitude. 
40 hr. week. Co. benefits.

Call 421-3414

CASHIER
Part time. Evenings & Week
ends.^ Must be 21, experienced. 

Call Mr. ERWARDS 
CONVENIENT FOOD MART

Call 544-1988

ACCURATE TYPIST 
with speed of 75—80 W.P.M, 

5 day week. Good transp.

AUTO SALESMEN
3 experienced auto salesmen for 
Southside oldest and fastest growing 

new car-auto dealer. -
S100 a week salary, plus 20% com

mission and goodies.
. Call SAM GROUPE 

HE 4-2110

Excel, starting salary. 
Loop location.

SCREEN'ER AND SECONDARY

SET-UP MAN

Experienced in Electronics.

5113 No. MILWAUKEE AVE.

AUTOMOTIVE 
PARTS REBUILDER

Pleasant, small parts. Bench work.
Light, clean working conditions.
Permanent. 9 paid holidays and 

insurance.
916 MADISON 

OAK PARK

PERSONAL
Asmeny Ieško

MADAME SUPERIOR
Spiritual reader and adviser gives 
advice and help on all problems. 

Three answers with apoointment.
2307 N. MILWAUKEE

From 8 to 9 call
384-8934

PAIEŠKOMAS
MYKOLAS KARECKAS 

gyvenęs šv. Mykolo parapijos apylin
kėje, Wabash gatvėje. Mykolą Ka- 
recka arba apie ji žinančiu prašau 

atsiliepti: K. RAMANAUSKAS, 
6053 So. ARTESIAN AVE, 

CHICAGO. ILL. 60629 
Tel. HE 6-2588

reaC’estats’^Tout’c5F~T0WN 
Nuosavybės kitur

IEŠKA.U PIRKTI vakaru Michigane na
muką prie upės su akru ar daugiau 

žemės. Rašvti: V. Matulevičius, 
4047 So. CAMPBELL AVĖ. 

CHICAGO. ILL. 60632

RENTING. IN ’GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMA PATALPA, tinkama 
ofisui arba krautuvei 69-je gatvėje, 
Marquette Parke. Tel. GR 6-7496.

IŠNUOMOJAMAS, KAMBARYS nau
jame name, arti 71-mos ir California 

Avenue. Tel. 925-9532.

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

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

W. F. SMITH & Co.
7936 So. HALSTED ST.

488-5700 T ’

MARQUETTE PARKE IŠNUOMOJA- 
mas vieno miegamo butas naujame 

name — lower level.
Tel. 436-0539

IEŠKAU 5 — 6 KAMBARIŲ BUTO 
Brighton arba Gage Parke. Skam

binti po 6 vai. vak. 847-1152.

IŠNUOMOJAMI 3 apšildyti kambariai 
moterei Brighton Parke, netoli baž

nyčios. Tel. LA 3-1428.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su ar 
be maisto mažos šeimos bute, atskiru 
įėjimu, Marquette Parke. 9254671.

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas 1
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J, BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie 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

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.
VILLA-WEST,

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

MARQUETTE PARKE 1% aukšto me
dinis namas. 2 butai — 5 ir 4 kam

bariai. Arti parko. Geras. Pigus. 
PR 8-6916

f

RECEPTIONIST 
$2.05 to start. Typing and short-; 

hand required.
4 days per week 

Call 651-6080

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

Patogias išsimokė 
jimo sąlygos.

J. B A C E V 1 č 1 U S
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

iiiHiiiir ....................................... nir

757 W. 79 St. Room 302

FEMALE 
LATHE OPERATOR

Good starting salary. Profit sharing. 
Hospitalization. Call or Apply 

437-6000 
MASTEN CORP.- 

HIT E. ALGONQUIN,

K. ER INGI S' 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

ARLINGTON HEIGHTS 
Between Bussey Rd^ and Rt. 83.

CLERK — STENO
General office work. Typing, 

filing, paring bills, writing \ 
invoices. .

BOB PALMER
666-8914

SECRETARY '
Non-profit organization' offers excel
lent salary and benefits to J qualified 
applicant. Type 60 WPM ;and some 

dictation required.
. INFANT WELFARE SOCIETY 

OF CHICAGO
1931 N. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILL. 60614 

751-2800
Equal Opportunity Employer

TYPIST
Lite typing and to operate a small 
switchboard. In-coming calls only. 
Good starting oav. Many benefits.

Call Mr. JAWOR at 226-6100 or 
stop, at Graver Dearborn Corp.

1445 W. JACKSON BLVD. 
3rd Floor.

CLERICAL DUTIES 

for processing of bills 
of lading. 

242-4000

SECRETARIAL DUTIES
2 DEPARTMENT SUPERVISORS, 

must type accuracy important not 
speed, shorthand helpful variety of 

duties.
242-4000

SECRETARY
Near Oak Park. Executive secretary 
with strong typing skill for work in 

sales area of large Company. 
Excellent starting salary.

Give as a call 
378-2579 — 

FRED ROEMER

ONE GIRL OFFICE
VARIETY OF DUTIES 

No Shorthand Reouired. 
WATERBURY ROLLING 

MILLS. INC.
2701 HOWARD

743-0100

liBHiiaaviiiiaiKBia
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LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 

r - Pardavimas ir Taisymas
2644 WEST 49th STREET
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Federalinio ir valstijos pajamų 

mokesčių apskaičiavimas 
i ne O ME TAX 

Nekilrieįamo turto pirkimas - 
; pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTA R Y PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET - 

CL 4-2390

1 ■■—■■■■ . i................................. ..

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago/ UI. 60632. Tel. YA 7-5980 

v .. '....  ----- -- -

GIRL FRIDAY
Phone and typing with perso-' 
nality. Age 18-35 yrs. Loop 

location. Salary open.
Phone 786-1150,

Ask for PHIL or FRANK

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS '

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
, Pigūs automobiliy draudimai.

TERRA
SrsngoflyMt, L»ikredži«l, Dovanos 

vlcoma progom*
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

. ..... —' 
zS I U N T I N I A I 
Į LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairiu pre- 
ki\). Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
>. , on......... n.!—. .„.n i. . jiiin.i l

- REMKTTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE-

STEBĖKITE !
MODERNUS 14 METŲ, 5 kamb., 3 

miegamųjų mūrinis namas. Be to, 3 
kambariai įrengti pajamoms su atski
ra^ virtuve ir vonia. Arti tarp naujų 
gražių namų Marquette Parke. Našlė 
nori $27.000.

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20,400.

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 
Marnnette Parke. $20.000.

PRIE FORD CITY 5% kamb: 8 m. 
modernūs mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. 1% auto garažas. $22.900.

: ‘ LUKUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildvmas. alu- 
minijaųs langai, mūro. garažas, platus 
sklvnas. $45,000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.'

Vąldis Real Estate
2458 W. 69th St. TeL RE 7-7200

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

NORVILĄ
real Estate and builders

2658 WEST 59th STREET
• PRospect 8-5454

Šimkus Real Estate
NOTARY, income tax service 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

TeL -CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai; income tax ir Įvairūs kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

5 KAMBARIU. 3 miegamųjų, mūro 
bungalow. 7 metų. vonios. 40 
pėdu sklypas. 854os ir Crawford — 

Cicero apylinkė. Tel. 582-1268.

CICERO — prie Western Electric. 2 
butų po 5 kamb. su 3 miegamais mū
ras. Gazo šilima. Garažas. Pigus — 

tik $23,700.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

BUILDERS AND’CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste it 

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 
nauins 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

SMB?




