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Ryšium su š. m. kovo 30—balandžio 4 d. Europoje, Monako 
kunigaikštijoje," Monte Carlo, sukviesta Tarpparlamentinės Są
jungos konferencija, Vlikas pasiuntė telegramą JAV delegacijos 
minėtoje konferencijoje pirmininkui sen. John J. Sparkman. Jos 
turinys toks:

“Tarpparlamentinės Sąjun
gos konferencijoje, netenka abe
joti, dalyvaus ir Sovietų S-gos 
Aukščiausiojo Sovieto delegaci
ja, nors jis nėra tikras parlamen
tas ir neatstovauja sovietų gy
ventojų valios ir tikrovėje jis tė
ra komunistų partijos įrankis 
ir kaip toks, neturi teisės būti 
Tarpparlamentinės Sąjungos na
riu.

Be to, Aukščiausiame Soviete 
dalyvauja ir okupuotų Baltijos 
valstybių vadinami delegatai. 
Kaip jums, senatoriau,'yra žino
ma, Sovietų Sąjunga, buvusi

* sandėry su nacių Vokietija, jė
ga okupavo Baltijos valstybes, 
jas smurtu bei klasta inkorpo
ravo į TSRS ir jas neteisėtai pa
vertė sovietų socialistinėmis res
publikomis. JAV 83-joje Kon
greso sesijoje, Atst. Rūmų spe
cialus komitetas pagrindinai iš
tyręs, paskelbė tokio turinio pa
reiškimą dėl Baltijos valstybių 
inkorporavimo: (citupj ama)
“TSRS pretenzijos, kad sovie
tų 1940 m. vykdyti rinkimai bu
vo laisvi ir atlikti savanoriškai 
ar kad tų rinkimų išvadoje Nu
kviesto seimo rezoliucijos, ku
riomis prašoma tas valstybes pri
pažinti sovietų respublikomis, 
esančios teisėtos — yra klaidin
gos ir neturi jokio, pagrindo”.

* Sovietų agresija, įvykdyta 
Lietuvoj bei kitose dviejose Bal
tijos valstybėse ir vėliau sekęs 
tų kraštų sovietinimo vyksmas, 
pažeidžiant buvusius tarptauti
nius Sovietų Sąjungos įsiparei
gojimus, sutartis su Baltijos val
stybėmis bei paneigiant pagrin
dinius tarptautinės teisės bei 
teisingumo principus, — visa 
tai JAV ir daugelio kitų demo
kratinių pasaulio kraštų yra pa
smerkta ir atsisakyta tai pripa
žinti kaip teisėtą faktą.

Atsisakant pripažinti Baltijos 
valstybių vadinamų atstovų įjun
gimą į Aukščiausio Sovieto dele
gaciją, tai dar kartą pabrėžtų 
tos sovietinės institucijos ne
teisėtą pobūdį, čia pridurtina, 
kad Maskva arogantišku būdu 
tų Baltijos valstybių kvislin- 
gams padeda ir vadovauti Aukš
čiausiojo Sovietų delegacijoms 
Tarpparlamentinėje konferenci
joje.

Atkreipdamas į aukščiau iš
dėstytus faktus Tamstos dėmė
si, Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo *.7 •>
Komitetas maloniai jūsų prašo:

1. Kiekviena tinkama proga 
atsiriboti nuo Aukščiousiojo So
vieto delegacijos Tarpparlamen- 
tarinės Sąjungos konferencijoje, 
tuo būdu pabrėžiant tos dele
gacijos netinkamą atstovauti po
būdį;

2. paneigti Aukščiausiojo So
vieto teisę kalbėti sovietų oku
puotos Lietuvos vardu;

3. kelti konferencijoje sovie
tų vykdomo Baltijos valstybė
se kolonializmo klausimą, reika
laujant jį panaikinti ir sutei
kiant Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai galimybę vykdyti laisvo ap
sisprendimo teisę”.

Vliko Valdyba pavedė savo 
atstovui vak. Vokietijoje, Valte- 
riui K. Banaičiui, dalyvauti Mon
te Carlo vykstančioje Tarpparla-

SAIGONAS. — Jau penkios 
dienos P. Vietname komunistai 
stipriai puola amerikiečių bazes. 
Dideli mūšiai vyksta šiaurinėje 
fronto dalyje, kur JAV lėktuvai 
numetė virš 1,000 tonų bombų 
ant komunistų pozicijų. Trys 
JAV lėktuvai buvo numušti, kai 
jie vežė maistą ir amuniciją į 
apsuptą Dakseang karo stovyk
lą, kurią gina Specialių Jėgų da
liniai. Praėjusios savąitės nuo
stoliai žuvusiais gali pralenkti 
visu metu savaitinius nuostolius.

SAUGUS. — Kalifornijoje du 
balti vyrai, policijos sutabdyti, 
nušovė keturis policininkus. Nu
sikaltėlių ieško helikopteriai ir 
šarvuoti automobiliai.;

WASHINGTONAS. — Sek
madienį buvęs prezidentas John- 
sonas su. šeima lankėsi Baltuose 
Rūmuose pas prezidentą Nixo- 
ną. ' .

MARCHEGG. — Į-Austriją iš 
Čekoslovakijos, nežiūrėdami šal
to oro ir dar šaltesnio vandens, 
Moravos .upę perplaukę, pabėgo 
vyras su žmona.

BRIUSELIS. — Be jokių di-j 
dėlių iškilmių Belgijoje buvo 
prisiminta 21 metų sukaktis nuo; 
Nato organizacijos įsteigimo. ’

BUENOS AIRES. — Trys as
menys, kurie bandė pagrobti Ar
gentinoje sovietų diplomatą Juri 
Pivarovą, buvo suimti. Jų tarpe 
yra policijos inspektorius.

BRIUSELIS. ,— Belgija ištrė
mė sovietų sunkvežimių agentū
ros atstovą, kuris buvo pagau
tas šnipinėjant apie Nato ir bel
gų kariuomenės apginklavimą.

♦. šiaurės Korėja paskelbė, kad 
devyni japonai, kurie kurie su 
pagrobtu lėktuvu atskrido į Š. 
Korėją, yra “nekviesti svečiai ir 
nepageidaujami”.

MASKVA. — Sovietu Sąjun
goje yra gaminamas filmas apie 
II-trąjį Pasaulinį karą. Filmas 
būsiąs penkių dalių, kurių dvi 
dalys jau baigtos ir buvo paro
dytos spaudos atstovams. Akto
riai filme vaidina Churchillio, 
Roosevelto, Stalino, be to, Hit
lerio ir Mussolinio vaidmenis. 
Daug vietos skirta mūšio laukui.

Stalinas filme rodomas išmin
tingu karo vadu, atsisakiusiu 
atiduoti vokiečiams sovietų be
laisvį feldmaršalą Friedrich Pau
lus, mainais už vokiečių laikomą 
Stalino sūnų Jakovą Džiugašvilį. 
“Aš neatiduosiu feldmaršalo už 
paprastą kareivį” — sako filme 
Stalinas, kurį vaidina į jį la
bai panašus gruzinas aktorius.

Stebėtojai matę filmą, sa
ko, kad jis nuosaikiai parodo są
jungininkų vadus ir net patį 
Hitlerį.
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GVATEMALA. — Užsienio diplomatų pagrobinėjimai pa
galiau baigėsi tragedija. Gvatemalos komunistų pagrobtas Vo
kietijos ambasadorius Gvetameloje grafas von Spręti buvo nužu
dytas šūviu Į smilkinį. Jo kūnas buvo rastas užmiestyje, negy- 
namoje lūšnoje. Kažkas pranešė telefonu, kur rasti nužudytą 
diplomatą. Tuoj nuvykę Vokietijos ambasados tarnautojai la
voną atpažino. Ambasadorius buvo nužudytas, kai Gvatemalos 
vyriausybė atsisakė priimti teroristų reikalavimus: paleisti iš 
kalėjimų 25 kalinius ir sumokėti pagrobėjams 700,’000 dolerių. 
Vakarų Vokietija kelis kartus siūlė Gvatemalai pati sumokėti rei
kalaujamą sumą.

Amerikos marinai paskutinę apmokymo dalį atlieka Camp Pendelton, Calif., bazėje. Ši grupė 
marinę, kartu šaudydama iš automatiriiv šautuvy, sudaro stiprią ugnies jėga.

HONG KONGAS. — Komunistinės Kinijos premjeras Chou 
En Lajus lankosi šiaurinėje Korėjoje, kur jis.buvo sutiktas labai 
iškilmingai paties diktatoriaus, premjero Kim H Sungo ir prezi
dento Choi Yong Kūno. Šiaurės Korėjos žinių agentūrą apra
šydama sutikimo iškilmes, nurodo, kad En Lajus yra broliškos 
kinų tautos atstovas, atvykęs išvystyti ir sustiprinti karingą 
draugystę tarp Kinijos ir šiaurinės Korėjos, šis vizitas turėtų 
užbaigti nuo 1965 metų atsiradusį santykių šaltumą. Kinijos 
kultūrinės revoliucijos metu kinų spaudoje buvo daug nepalankių 
straipsnių apie šiaurės Korėjos, vadus, ypač apie premjerą Kim.

Korėjos spauda primena Kini

tams karo metu ir jos pagalbą 
atsistatant po karo. Kinija su sa
vo kariuomene ir buvo šiaurės 
Korėjos įsteigėja.

Dėl Korėjos palankumo seniai 
varžosi dvr komunistinės galy
bės: Kinija ir Sovietų Sąjunga. 
Abi siunčia aukštus pareigūnus 
į Pyong-yangą, abi duoda Ko
rėjos komunistam karinę ir eko
nominę paramą.

Kinijos premjeras Chou En 
Lajus retai išvažiuoja į užsienį. 
Paskutinį kartą jis buvo išvy
kęs prieš -septynerius mėnesius 
į Hanojų, ten mirus Ho Chi Min- 
hui.

Kinijos ir šiaurės . Korėjos 
santykių pagerėjimą iššaukė Ja
ponijos baimė. Abi valstybės sa
vo propagandoje puola Japoni
jos atbundantį militarizmą ir jos 
gerus ryšius su Amerika. Ne
rimą kelia Japonijos ekonomi
nis stiprumas. Kinijos žinių 
agentūra Hainhua pakartojo š. 
Korėjos komunistų partijos laik
raščio “Rodong Shinmoon” 
straipsnį, kuris smerkia Japoni
jos militarizmą, kuris Amerikos

imperialistų atgaivintas, suda- 
. ras rimtą "grėsmę -Azijos ir viso 
pasaulio taikai.

Vienintelis šešėlis tų dvejų 
komunistinių valstybių santy
kiuose yra jų vadų “asmenybės 
kultas”. Kinų spauda savo va
dą Mao Tse Tungą vadina di
džiuoju vadu, genijum ir kitais 
gražiais vardais, tuo tarpu Ko
rėjos spaudoje jis vadinamas, 
paprastai “draugu Mao Tse Tun- 
gu”. Iš kitos pusės, savo vadą 
Korėjos spauda pabrėžtinai va
dina “gerbiamu ir mylimu va
du”, “įkvėpėju”. Kinijoje Kom 
H Sangas vadinamas tik “prem
jeru” ar “draugu”.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje sklinda gandai, kad Krem
liuje kovojama dėl valdžios. Vi
sa eilė svarbių propagandos va
dų paskutiniu metu neteko savo 
vietų. Partijos centro komiteto 
propagandos ir agitacijos virši
ninkas Vladimiras Stepakovas 
skiriamas ambasadoriumi Peki
ne.

~ Valstybės komiteto spaudos 
reikalams pirmininkas Nikolaj 
Michailovas paleidžiamas į pen
siją, Kinematografijos komiteto 
pirmininkas Aleksėj Romano
vas irgi pašalintas iš pareigų, 
lygiai, kaip Nikolaj Mezjacevas, 
vadovavęs radijo ir televizijos 
priežiūros komitetui.

ČIKAGA. — Sekmadieni apie 
2,000 lietuvių dalyvavo Lietu
vių Fondo rengtame Lili jos šu
kytės, Metropolitan Operos New 
Yorke dainininkės koncertą. Jis 
prasidėjo punktualiai, koncerto 
programa susidėjo iš dviejų da
lių: pirmoje Mozarto, Šuberto 
ir Strauso kūriniai, antroje — 
lietuvių kompozitorių: Gruodžio, 
Banaičio, Šimkaus, Jakubėno, 
Klovos ir Gailevičiaus kūriniai.Kalifornijos policija apsu

po namą, kuriame slėpėsi vyras, Akompanavo George Posell ir 
nušovęs keturis policininkus. Po Mozarto kompozicijas palydėjo 
susišaudymo policija Įsiveržė į' smuiku Stanley Ritchie, Metro- 
namą ir rado žmogžudį negyvą politan koncertmeisteris.
— nusišovusi. u

Floridos gubernatorius įsa-;
kė viename apskrityje nevežio-j 
ti mokinių į kitas mokyklas in- j 
tegracijos tikslais. Jo Įsakymas 
prieštarauja federaliniams įsta
tymams. t

Sopranas Lilija Sukis yra vis 
: daugiau sužibanti Metropolitam 
■ Operos jauna žvaigždė, regulia- 
• riai dainuojanti ir V. Vokieti- 
' jos Bayerische Steatsoper Muen- 
! chene.

Vakarykščiame “Chicago Tri- 
-r--bune” šukytės koncertui duota 

Egiptas pasigyrė pasiuntęs nemažai Mėtos, šalia didelfes 
į Sinajaus dykumą specialų vy- • solistės nuotraukos, Linda Winer 
rų būrį, kuris padaręs izraeli- ■ penkių skilčių straipsnis L. šu
tams daug nuostolių. Izraelis kytę vadina “jaunu sopranu, ku- 
tvirtina negirdėjęs apie tokį puo- rį verta atsiminti. Straipsnyje, 
limą.

Massachusetts Jury komisi- tės balsui ir išpildymui, 
ja pradėjo svarstyti Mary Jo; Koncertą ir sopraną šukytę 
Kopechne mirties priežastis J gražiai aprašė Bernard Jacob- 
Skaitomi dokumentai iš inkves-] son, “Chicago Daily News” kri

tikas ir Kenneth Canson “Chi
cago Today” kritikas, palygin-

nesigailima- gražių žodžių solis-

to apklausinėjimo.
o Houstone, Rice universite-j damas šukvte su garsiaja joan 

te, policija aiškina gaisro prie- Sutherland.
Lietuviu Fondas no koncerto 

i surengė solistei pagerbti priė- 
i mimą Congress-Pick viešbutyje, 

Čikagoje ir apylinkėse jau kur dalyvavo lietuvių spaudos, 
prasidėjo sunkvežimių vairuoto radijo, visuomeninių organiza- 

■ " • ~ . cijų, Lietuvių Operos atstovai.

žastis. Įstaigoje padaryta 50,- 
000 dol. nuostoliu. Sudegė stu
dentų dokumentai.

Vietname buvo pagerbtos legenda- 
~ 7 ; ' r.::""",.... rinės dvi seserys, kurios pirmame
,. .. , « ... . . šimtmetyje atmuiė puolančius kinie-mentmeje konferencijoje, joje |r iigelbėįo krašto nepriklauso* 

paskleisti atitinkamą literatūra šventės parade žygiavo viet-
/r\ namietės merginos, tarnaujančio-; kabei sekti JOS eigą. (E) riuomenėfe.

p.

centais, kaip prašo prezidentas.

IBM

Okup. Lietuvos bitininkai pa
sižymi... Neseniai pranešta, kad 
iš Maskvos i Kauną už puikius 
laimėjimus bitininkystėje ir me
daus panaudojimą medicinoje, 
buvo išsiųsti aštuoni diplomai. 
Tai dešimtadalis visų diplomų, 
kurie buvo įteikti Maskvoje vy
kusioje parodoje. Lietuviai biti
ninkai joje buvo pateikę apie 
150 produktų ir medicininių pre
paratų su medum. Daugelį su
dominusi kauniškio gyd. J. Lei
paus paskaita. (E)

jų-streikas prieš parinktas įmo
nes. Streikuoja tik apie 15% 
rišu vairuotojų.

Senato daugumos vadas sen. 
Mansfield pareiškė, kad prezi
dento prašymas pakelti pašto 
kainas, imant už pirmos klasės 
laišką po 10 centų, neturi jokių' valstybės departamento pase- 
vilčių būti senato priimtas. Se-kretorius Joseph Sisco vizituos 
natoriai gali pakelti kainas 1 ar, Viduriniųjų Rytų šalis: Egiptą, 
2 centus, tačiau ne keturiais Lebaną, Jordaną ir Izraelį, šiai 

jo kelionei skiriama didelė reikš
mė. Jis dalyvaus ir Amerikos 
ambasadorių Viduriniuose Ry
tuose konferencijoje, kurį įvyks 
balandžio 20 d. Irane, Teherano 
mieste.

Manoma, kad Sisco susitiks ir 
su Egipto prezidentu Nasseriu, 
bandys pagerinti Amerikos- 
Egipto santykius. Amerikos at
sisakymas parduoti Izraeliui 
daugiau naujų lėktuvų sudarys 
šitokiam susitikimui palankų fo
ną ir atmosferą.

Pasekretorius Sisco daug kar
tų yra taręsis su Sovietų am
basadorium Washingtone Do- 
bryninu, todėl jis atvyks į Jeru
zalę po savo vizito Egipte su vi
somis informacijomis.

Izraelio vyriausybė atmetė Pa
saulio žydų Kongreso preziden-

JERUZALĖ. — šią savaitę 
alstybės departamento

Vokietijos kancleris Willy 
Brandt, kuris lankosi Ameriko
je, apgailestavo tragišką amba
sadoriaus mirtį ir apkaltino Gva 
temalos vyriausybę, kad ji pa
sirodė nesugebanti garantuoti 
akredituotų diplomatų saugu
mą. Santykiai tarp atskirų val
stybių atsidurs pavojuje, jei pa
našūs įvykiai toliau tęsis, — pa
reiškė Brandtas. Vokietijos vy
riausybė svarsto ar neteks nu
traukti su Gvatemala diplomati
nių ryšių.

Gvatemaloje ginkluoti karei
viai apsupo miestą ir pradėjo 
įtemptai medžioti slapios revo
liucinės armijos narius. Paskelb
tas karo stovis. Daug asmenų 
suimta.

Amb. von Spreti mirtis yra 
jau antras toks įvykis Gvate
maloje. 1968 metų rugpiūčio 
mėn. teroristai bandė pagrobti 
Amerikos ambasadorių John 
Gordon Mein ir jam pasiprie- 
šinus, jį. nušpvė.

Amb. nušovimas Gvatemalos 
piliečių tarpe sukėlė nerimą. 
žmonės reiškia pasipiktinimą te
roristų veikla. Jie žino, kad pa
saulis dabar žiūrės į Gvatema
lą, kaip į necivilizuotų žmonių 
kraštą.

Brazilijoje šeštadienį keturi 
ginkluoti vyrai, iššokę iš mažo 
automobilio, bandė sustabdyti 
Porto Alegre mieste Amerikos 
konsulą, važiavusį su šeima į 
namus. Konsulas Curtis Cutter, 
41 metų amžiaus, užuot susto
jęs, padidino automobilio greitį, 
smogė vienam užpuolikui, jį per
važiavo ir apšaudomas iš auto
matinių šautuvų, pabėgo. Vie
nas šūvis konsulą sužeidė, tačiau 
jo gyvybei pavojus negresia.

Brazilijos -policija teroris
tų nesugavo, tačiau rado jų 
automobilį, kuris pasirodė esąs 
vogtas. Amerikos ambasadorius 
Elbrick, kuris Brazilijoje pats 
jau buvo pagrobtas, pareiškė dėl 
šio įvykio Brazilijos valdžiai pro- 
estą.

Kauno zoologijos sode šiuo 
metu, kaip skelbia Z. Gaigalas 
“Czerwony Sztandar” dienraš
ty (nr. 279) yra 248 rūšys įvai
rių gyvūnų bei žvėrių ir 2.100 
eksponatų. Manoma sodą pra
plėsti ir šalia jo turėti ir akvaru- 
mą. Eksponatų skaičius pakil
siąs net ligi 4.000.

Ateity tikimasi turėti ligšiol 
Kauno sode nematytų gyvūnų, 
kaip žirafų, raganosių, dramb
lių, Štrausų, zebrų ir kt. (E)

William Magruder neseniai buvo pa- . XT , *
skirtas į transporto departamentą,/0 ^ahum Goldmano pasiūlymą 
vadovauti supersoninio susisiekimo važiuoti Į Egiptą tartis SU pre- 
programai. Jis anksčiau dirbo aviaci-^ ‘ ....

jos departamente. . zidentu Nassenu. šis JJ kvie-

tęs atvykti su sąlyga, kad apie 
jo kelionę žinos ir jai pritars 
Izraelio vyriausybė. Goldmanas 
Izraelio vyriausybės nėra mė
giamas dėl jo nepriklausomumo 
ir su ja nesiskaitymo. Jei kas 
vyks j Egiptą tartis su Nasseriu, 
tai tik ne Goldmanas, — pareiš
kė Izraelio vyriausybės atsto
vas.



We Offer To Severs

ON SAVINGS CERTIFICATES

OF $10,000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES

OF $7,000. OR MORE.

1 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES

OF S5.000. OR MORE.
S MONTH MATURITY

REGULAR PASSBOOK 
ACCOUNT 

Paid and 
Compounded 

Quarterly

Rate effective Apr. I, 1970

NOW INSURED TO $20,000

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Tel. 847*7747

Kanados valdžia uždraudė

.1968

$1.50
CHICAGO S, ILLINOIS1739 So.

minkštais

NATION

SI .00

dishes.

$6.00
$3.00

$4.00 
$2.00 
S5.0tf 
$5.00 

$10.00
$3.00

12.00
$4.00

$5.00
$3.00
$2.00

S^.uO 
$4.00 
$2.50 
$6.00

ir $3.00
$5.00
$2.00

koje 
i uosi

Il l., 336 psi,

vyksta Ispanijoj ir 
Jokia enciklopedija 

nepaaiškino kada. Kitą kartą

entuziazmo, rai atsekiau 
bloknotu ran- 
magnetofono

er zuzth Savings Bč®d 
bę as wefeoaw as the 5rsž. 
■yhkžt 5s ©se resscc. insy 
they stake a pretty rdęe gat 
Especially for a 
Aad is a fer years,- a yosag 
ceuple will open up that 
Settoss drawer to cash a 
their weddiag Bcsds. 
Matured and £iled wfch 
intįįst;
It’S be like fstsd saossey, 
’What’s ssore, is. a few yeass 
there zsheht be a esMEofe 
of kids.
Ą few more ezpeases. 
WEc ever'heard o£ some 
fouad stoney see beasg pst 
to good use?
So you see, ereu if yoezr 
Bond is the usapteenth obe 
they get, they 
can-use it; ' '
A kt better 
Sts three

Kanados valdžia uždraudė 
parduoti ir eksportuoti gyvsi
dabriu apsinuodijusią žuvį iš 
St. Clatr ir Erie ežerų, kadan
gi abu šie ežerai esą labai už
teršti. Tyrimai parodę, kad 
tuose ežeruose sugautoje žuvy
je buvo perdaug gyvsidabrio.

Kanados energijos ir ištek
lių minhteris George Kerr pa
sakė, kad industrija yra di
džiausias teršikas. “Kas žino
jo,, kad Ottawos upė yra už
teršta? Industrija žino tai ir 
jei ji turi bent kiek sąžinės, 
turi teršimą sustabdyti”, kal
bėjo Kėrr Kanados parlamen-

Did you ever hear of 
returning a Savings Bond 
because you got

kyrėlės dienas leidžia Danutė 
Stankaitytė. Susikauna ir Bra
zis yra mirtinai sužeidžiamas. 
Dar man neaišku, tyčia ar iš 
tikrųjų, prieš mirdamas dabar 
jis maldauja broliuką Raffae- 
le — Barą, taigi Savo žudiką, 
kad išklausytų išpažintį ir 
duotų išrišimą. Tas desperaci
joj puola prie urvo ir, skam
bindamas varpą, prašo šven
tąjį atsiskyrėli ateiti pagalbon; 
Stankaitytė išeina ir tuoj vie
nas kitą atpažįsta. Po to jaudi
nančio susitikimo, Baras furi
jai naują siurprizą — mirštan
tį brolį, ši puola prie Brazio 
ant kelių,- d tas, paskutines 
jėgas sukupęs, Danutę nudu- 
ria ir tik tada miršta (tai tau ir 
norėjo išpažintį atlikti! Mari 
regis, kad jis tik norėjo Barą 
arčiau prisileisti ir nudurti! 
Bet nieko jau čia nebepakeisi).

Tai va, kokia likimo jėga; 
Intriga bent kelių' aukštų ir-vis; 
manding, pasikviečiant pens 
ėx machina, kur, pagal reika
lą, tai vienas kitą .-iš mirties 
išgelbštint, tai- sužeidžiau! ir. 
vėl išgydant, tai ‘’pasimetant” 
ir vėl “šuširaridatit”. ;fik kai 
čia tūrini reikalą tie šti" Julium 
Gaideliu ir Stasiu Santvarų,

“Likimo galios” spektakliai 
artėja, tai ir smalsumas didė
ja. Kaip dainuos kas? .Ir kaip 
ten tie visi choristai scenoje 
bus sutalpinti, surikiuoti, nu
grimuoti bei surežisuoti? Ir 
kaip naujasis dirigentas many
sią, kad orkestras nepalaidetų 
solistų, kad choristai* ir vaidin
tų, ir viena akim į jo lazdelę 
žiūrėtų? Ir kaip dailininkas 
išspręs dekoracijų, reikalą? 
Ir... kaip bus su bilietą išpir
kimu iki. paskutinio, kad či-

“LIKIMO GALIA” LIETUVIŠKOJ FORMOJ
Bepigu Vladui Ramojui ir j dės. Todėl pasakosiu čia taip, 

Algirdui Pužauskui. Nueina į į kaip matysime, girdėsime, 
kurią bendrą repeticiją ir į kaip žada, jei be pakeitimų, 
medžiagos nors vežimu vežk,! būti.
kad ir tuzinui reportažų. Visos! Veiksmas 
žvaigždės ten žėri, visi didikai! Italijoj 

ir mulų varovai, visi karei
ienuoliai ir valkatos iš’spėjau, kMA8 amžiaus gale 

Dabar jau tik- 
Italijos istoriją 

panagrinėjęs, kad veikiama 
19 a. pradžioj, kažkada tarp 
1815 ir 1850 metų, bet greičiau
sia gal 1831-siais 
Giuseppe 
ria Piavė 

gavo 
Pačiame 
vidury, 
metu!

Maestro Vytautas Marijošius 
man neišdavė, kur kopiūros 
padarytos. O jeigu būtų ir iš
davęs, tai vistiek nesusigaudy- 
čiau. Vieni “Likimo galią” lo
šia ketnriais veiksmais, kiti 
trimis. Tokia Metropolitan 

mano šaltiniais, prieš

III. 60608

i- A$tjanėlės 
Vafcar vakarių

1& Avgin tevis
11, Meilės vaĮAar y .
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15, Norru miėgc

Taigi, kai 
Verdi Francesco Ma- 
libretą ėmė į rankas, 
karštų žarijų saują. 
Italijos išsilaivinimo 

kovų prieš austrus

(Kas iki čia papasakota, tai 
pas mus regis bus prologas, o 
kituose šaltiniuose jau buvo 
pirmas veiksmas. Tai ir skai
tykime prologu, o toliau — kaip 
lietuviškoj versijoj).

Pirmas veiksmas prasideda 
Hornachuelos miestelio smuk
lėje. čia jau susipažįstame su 
markizo Nako sūnumi, Stan- 
kaitytės broliu Algirdu Braziu. 
Tai jis studentu apsimetęs, 

I maišosi tarp mulų varovų (Ju
slia švabaitė “muleteers” klai
dingai išvertė i “mulatus”) ir 
į kaimiečių. Jis ieško Stankaity- 
s tės ir Baro, kad galėtų abu nu- 
• žudyti. Stankaitytė, vyru per
sirengusi dairosi Baro, su ku
riuo po tėvo žuvinio bėgdami pa 
simetė. Ji irgi užeina į smuklę, 
bet, brolį atpažinusi, pasišalina, 

į čia, maišosi čigonė Roma Mas- 
jtienė burdama likimą ir ska
nindama kaimiečius į kovą 
: prieš austrus. Paėmusi Brazio 
(ranką ji tuoj pasako^ kad tas 
j ne studentas, o apsimetėlis. 
;Brazis visus įtikinėja, net lo- 
jtyniškai kalbėdamas, o tie juo- 
jkiasi. Paskui jis ima klausinė
li mulų varovą, keliaujantį pir- 
įklį Julių Savriną (kitą kartą

jnenį. Kaip ten ta Metro da
bar stalo, aš nežinau. Taigi, 
gal ir gerai, kad nežinau ir lie
tuviškų sutrumpinimų. Palai
mintas nežino^mas! O dabar 
jau tikrai prie istorijos. Jei ko, 
apie ką pasakosiu, scenoje ir 
nebotų, tai, sakau, nežinoji
mas.

Taigi Sevilijoj, tėvo rūmuo
se, Danutė Stankaitytė vidur
naktį laukta Stasio Baro. Jie
du labai įsimylėję, tiesiai gy
venti negali be vienas kito. Bet
gi Danutės tėvas, 'markizas 
Vytautas Nakas — pasiutęs se
nis, baisus predžiudistas! Jis 
nenori nė kalbėti apie vedy
bas, kadangi S. Baras yra mai
šyto kraujo, mulatas, ispanų 
didiko ir indėnų princesės vai
kas. Danutės tarnaitė Geno
vaitė Mažeikienė padeda pasi
ruošti kelionei. Danutė dai
nuoja ir verkia, nes labai gai
la palikti tėvą.

Pagaliau Stasys atvyksta ir 
jau, jau, abu išbėgs, čia į 
kambarį įsiveržia markizas 
Nakas ir... Pirma žodžiai, o 
paskui ir ginklai. Ne, Baras 
nenori senio krauju susitepti, 

provokuojamas, Kai 
kaip vilkų ruja, užpiu- 

fai Baras išsitrau- 
aniems pagąsdinti, 

o pagąsdinęs meta ant grindų, 
čia ginklas iššauno ir Naką 
mirtinai sužeidžia. Nakas gi 
mirdamas dukterį Stankaitytę 
ir jos sužadėtinį Barą prakei-

viai
Marketparko susirinkę. Visi ar 19 pradžioj 
balsingi, pilni 
Gali kalbėtis su 

gali ir į 
susemt. 
mane čia krūva popie 

r:ų. Enciklopedijos, iš biblio 
kkos skolinti libretai, pusan
tro ponios Sofijos Džiugienės Ps 
laiško ir vienas Kazio Skaisgi
rio. Jei ne jie, tai nežinočiau 
nė kas kokią vietą užims, kas 
kokią rolę turės. Čia vardai 
irgi ploname popieriuje. O po 
pienius man nei dainuoja, nei 
groja. Tai man geriausia tik 
apie libretą kalbėti, apie mei
lės ir keršto istorijėlę.

Leonora, Alvaro, Carlo, Gu- 
ardiano, Preziosilla, Melitone, opera 
Trabuea .Cųrrą, Alcade Cala- 2Ometų statydavo labai apkar- 
trava ir bevardis karo chirur- piusi antrąjį veiksmą, visiškai 
gas — ka jie mums reiškia? išmetusi Alcade ir Trabuco ro- 
Susimaisvs tie- visi vardai iries, gerokai aptrumpmus ei-.• ’ semsscenoje juos radę vistiek atpa- gonę Peziosillą ir ištrynusi stu-Į^^ tarnais 
žinsirrie tik pagal tikras pavar- dentu apsimetusio Carlo vaid-į^ g^j.

lysių į skylę, kaip -pernai?
Reikia, manyti, kąd viskas [te
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lietuvių kalbąs libreto 
pavadino “ 
ir aš kitur 
Bet dabar 
fotografijos 
abejoti, ar 
tytei 1815; 
jau bus 
fuoti, kai tuomet vaizdo asfal
to plokštelėje reikdavo neju
dant laukti 12 valandų?. Origi
nale sako “uri fifratto”, o atig- 
liškai “a portrait”, taigi, dėl 
fotografijos abejodamas ir aš 
vadinsiu tik portretu). Dabar 
jis supranta, kad jo mirtinas 
priešas — amžinas draugas vėl 
tampa mirtinu priešu. Lyg ty
čia Į sceną atėjęs chirurgais 
Vaclovas Momkus praneša, jog 
Baras išgelbėtas, gyvens. Bra
zis palaukia, . kol Baras visiš
kai pasveiks ir iššaukia jį dvi
kovom pirma, žinoma, išsiaiš
kinus kas jie yra ir kodėl turi 
kautis. Kareiviai juos išskiria.

Trečias veiksmas vėl Horna
chuelos vienuolvne. Dabar 
jau už penkerių metų. Ten 
Stasys Baras tapęs viėmioliu ir 
pasivadinęs broliu Raffaelė. 
Jis labai šveritas ir visų myli
mas už gerus darbus. Kažkaip 
atsiklausęs, vieną dieną užsu
ka Algirdas Brazis ir duris ati
dariusiam broliukui Vladui 
Baltrušaičiui tiesiai pareiškia, 
jog nori matyti broliuką Raffa 
ele. Su Baru susitikęs jį tol už
gaulioja, niekina, provokuoja, 
kol priverčia kautis kardais. 
O kai vienuolyne kautis nėrą 
kaip, tai nusiveda į krūmus 
netoli olos, kur šventos atsis=

ištisą penkmetį drenoje, be-Įvlams, 
langėje oloje, nei ps®rinšant,|sauime 
nei fiziškai kiek sunykstant. mehH* 
kad liktų nebeatpažįstama (gali 
pahandytumėt, tamstelės, ku
rie pernykštę lagerinę Danutę 
kritikavote, į kokią olą Arizo
noj ar Nevadoj užsidaryti,

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

orderiu, šiuo adresu:

bet su didžiuoju Giuseppe Ver-ibuf geriausia. Nes Jau h£ iš 
di ir jau seniai mirusiu kažko- vieno, TLji fersa del duetiuo** 
kiu Piave, tai, tikriausią, pąr-|išgyves»a^e, girdėjau, jeg tai 
nykštiems kritikams bus įtiki-! nepaprastai griūti bįp^a, viena 
nančios ir tokios “logiškos” vie-!iš pačių Giuseppe Verdi sukur
tos, kaip Danutės išsilaikymas (titiM gražiausių. Mums hetu- 

daugeliui čia bus pa- 
premjera... po 101 

Alfonsus Nakas

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IX MINTYS
2. Juozas Liūdžiu,, RAŠTAI, 246 psl. ______
3. M. žošėėnko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE-

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

154 psl...................................................... ............... ..................
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai,- 207 ir 225 psl............ _•........... $2.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
y. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. .... ...........................
0. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. ....................... ................
.1. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ..........
,2. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 153 psl., 

viršeliais $2.00, kietais . .....
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psi. .
L4. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ...
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.
16. C. R. Jurgeia, HISTORY OF THE LITHUANIAN
;7. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236
18. Kip^s Sielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl...................... .................................................................
.9. Dr. J. S. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl. 

angliškai.........  ;..................
;Ū. Pranys Aiženas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl. 
ii. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, lyrika, 152 psl........... ..
iz. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl..............

gali čia būti Juozas Aleksiū- 
nąs)„ kas ten per žmogysta, 
be ūsų, su juo keliavo. Julius 
nenori jam ^atsakinėti. Tuo
met klausia-Bronių Mačiuke
vičių, bet ir: iš to nieko nesu
žino.

Neberasdama, kaip iš keršy
tojo Brazio nagų išsisukti, 
Stankaitytė prisibeldžia i Hor- 
uachuelos vienuolyną. Vartus 
atidaro vienuolių broliukas 
Vladas Baltrušaitis, bet neno
ri įsileisti. Tik paminėjus vie
nuolyno vyresniojo - tėvo Jono 
Vaznelio vardą, ji yra įleidžia
ma. Jonas Vaznelis ją apgy
vendina kalnų oloje šalia vie
nuolyno ir uždraudžia betkam 
to urvo slenkstį peržengti.

Antrasis veiksmas praside
da Italijoj, netoli mūšio lauko. 
Stasys Baras, jau ispanų kara
liškos armijos kapitonas, čia 
savanoriu kariaująs už italų 
laisvę. Jis dainuoja ilgesį pra
rastai Starikaitytei, kurią ma
no esant žuvusia. Girti karei
viai lošia kauliukais. Jie už
puola naujai atvykusį bene 
pulko komandieriaus adjutan
tą. S. Baras jį išgelbsti. Adju
tantu gi tapęs ne kas kitas, 
kaip Algirdas Brazis. Už išgel
bėjimą jis Barui tiek dėkingas, 
kad prašo jo amžinos draugys
tės. šis pažada. Sveikintiamie- 
si pasisako pavardes, bet ne
tikras. Vienas kito nepažinda
mi, tampa draugais.

Mūšio metu, Baras yra mirti
nai sužeidžiamas. Taip bent jis 
pats ir visi kiti niano. Jis pra
šo Brazį, kad šis, kaip geriau
sias draugas, neskaitęs ir netik
rinęs sudegintų jo visus laiš
kus, dokumentus. Brazis paža
da. Kai viską i ugnį metant iš
krinta Stankaitytės portre
tas.. . (Stop h Julia švabaitė į 

ėrtėja, 
fotografija”. Taip 

spaudoj vadinau.
knygose išskaičiau 

istoriją, ir imti
• markizei Stankai- 
kad ir 1831 metais, 

pavykę hušifofogra-
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PIRMIEJI LIETUVIAI AMERIKOJE i
Aušra*New Amsterdam-New York lietuviy 

įnašas Amerikos istorijai

vardės, kurios savo kilme nėra 
! anglosaksiškos.

Bet, grįžtant prie Tobago ko- 
_ i, “School of Thinkers” au

torius toliau padailino to naujo- j 
kyno istoriją. Girdi, tarp Ang
lijos, Prancūzijos ir Ispanijos ki- j 
lo dėl Tobago salos karas, ir ten Į 
gyvenusių dešimt tūkstančių lie-1 
tuvių anglų laivais buvo perkel-l 
ti Amerikon. Jiems paskirta I 
vieta prie Hudsono upės. Lietu- j 
viai pastatė miestą ir pavadino j 
“Aušra”. Tuo metu atvyko olan
dų 'kolonistai ir norėjo šiai vie
tai duoti “Naujo Amsterdamo” 
vardą, o lietuviai laikėsi “Auš
ros” vardo. Tie ginčai užtruko 
iki atvyko anglų Jorko kunigaikš 
tis ir pavadino miestą New Yor- 
ku.

Įdomi pasaka! Bet nuo tikro
vės 'ji tolima.

Tiesa, kad Kuršo kunigaikš
tis Jokūbas Ketleris buvo pa
žangus gaspadorius, jis trum
pu laiku buvo Įkūręs naujokyną 
net Afrikoje, dabartinėje Gam- 
bijoje. Kadangi Kuršo kuni
gaikštis buvo Lenkijos-Lietuvos 
valdovo vasalas, tai galimas da
lykas, kad Į jo žemę ir Į jo ko
lonijas vyko žemaičiai. Latvių 
enciklopedija tarp ko kito štai 
ką rašo apie Tobago salą. 1640 
m. Tobago salą iš anglų grafo 
Warwickio nupirko Jokūbas Ket
leris ir jau 1642 m. ją pradėjo 
kolonizuoti, atsiųsdamas žmo
nių iš Kuršų ir iš kitur. Kapi
tonas Wilhelmas Mollina ten pa
statė Jokūbo fortą ir 1654— 
1658 m. salos bažnyčios kuni
gu buvo, vokietis Engelbrechtas 
iš Vecmuižos. Pagal latvių šal
tinius, Tobago saloje jau buvo

r
Romantinės nuotaikos istori

kas Sūnanas Daukantas “Būde! 
senovės lietuvių kalnėnų ir že
maičių”, kalbėdamas apie 16881 lonijos
metų įvykius Lietuvoje, šiaip 
parašė: “Toje pačioje gadynėje 
dar ta minavotina notis nutiko 
Lietuvos tautoje, jog daugybė 
lietuviško svieto išsidangino į 
Ameriką, nesgi viršiaus mina- 
vojau, jog didžturčiai Lietuvoje 
svietą vergė, kursai vengdamas 
nuo tos vergybos, muko į Kuršą, 
kuriame kunigaikščiai didžiai iš
mintingai rodės ir savo valsčiuo
se žmonių nei baudžiavomis, nei 
didžiomis donimis nesunkinp; 
nuo to radusis tenai didžiai dau
gybei svieto, kunigaikštis Jo
kūbas nupirko salą, Tobagu va
dinamą, nuo ispanų karaliaus ir 
tenai išleido atėjūnus naujoky
nui Įkurti ir tuomi pačiu preky
bai praplatinti, kurį naujokyną 
paskui anglai išgriovė, o likusįjį 
svietą išvežė į New Yorką; ir 
taip Lietuvių giminės yra jau 
ir Amerikos sviete”.

Lyg patvirtindamas Daukan
to teigimą, kitas autorius pa
rašė panašaus turinio straipsnį 
Pittsburghe ėjusiame žurnale 
“The School of Thinkers” ir vė
liau tai atpasakojo J. Pronskus 
sąvo “Anijonų prisikėlimas” (119 
psl.). Tame straipsnyj minima, 
jog lietuviai protestantai atsi
dūrė Anglijoje, o iš ten su pili
grimais keliavo Amerikon. Jų 
tarpe buvo Kauno vaivadijos 
Butvilai, Gedvilai, Ardvilai, Lan
džiai, Daukantai ir Purviai. šis 
teigimas gali turėti tiesos, ka
dangi Naujoje Anglijoje XVII 
a. antroje pusėje buvo Butwill, 
Getwill, Landis ir Artwill pa-
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Taip dabar laidojami Chičagos katalikai ''Darbininkas" prie šio pasibaisėtino paveikslo rašo: "Taip Chicagoj 
šv. Kazimiero kapinėse laidoja žmones su "moderniu" kapliu. Komitetui Pasaulieciy Teisėms Apsaugoti tepa

vyko iškovoti tiek, kad šeimos arHmieskms leidžiama stebėti tokias laidotuves"...

MONSINJORAS LAIKOSI UŽ KABLIO
Charakteringas Katalikų Kapinių direktoriaus 

aplinkraštis

Chičagos arkidiocezijos kapi
nių direktorius monsinjoras F. 
J. McElligott praeito kovo 21 
dienos data išleido į visus ar
kidiocezijos kunigus aplink
raštį, pavadintą “To The Cler
gy of the Archdiocese”.

25,000 gyventojų: 4,500 kuršių, 
(ir vokiečių), 7,000 kitų tautų, 
500 karių ir apie 13,000 negrų 
vergų., 1658 m. patį Kuršą už
ėmė švedai, o olandai Įsitvirtino 
šiaurinėje salos dalyje. Vėliau 
Tobago sala buvo karo grobio 
objektu, kol anglai galutinai 
Įsitvirtino. Kovų metu daug ko
lonistų žuvo, ir 1690 m. jų liku
čiai atsirado Ventspilyje. Dalis 
Kuršo kolonistų pasiekė Barba
dos ir Martiniko salas ir šiau
rės Ameriką. Galima prileisti, 
kad kuršių tarpe buvo ir žemai
čių, ir dalis tų žemaičių vėlesniu 
laiku atvyko Į New Yorką. To
kiu būdu ir atsirado ankstyvų
jų kolonistų tarpe Artwill, But- 
will ir Getwill pavardės.

štai faktai: Tobago sala Kuršo 
Jokūbo jau buvo nupirkta 1640 
m., o Daukantas klysta teigda
mas, kad lietuviai plaukė Į To
bagą apie 1688 m., nes tada ko
lonija baigė sklaidytis. “Auš

ros” miesto istorija yra gryna 
fantazija. 1624 m. olandai nu
pirko iš indėnų Manhattan© sa
lą už 24 dolerius (60 gilderių) 
ir pasistatydino New Amsterdam 
fortą. -Anglai užkariavo New 
Amsterdamą jau 1664 m.

Algirdas Budreckis

Aplinkraštis originalumu var
gu galėtų rasti sau lygų. Tai 
yra tas pagarsėjęs “ediktas”, 
kuriuo monsinjoras skelbia lei
dimą laidojant mirusį apeigas 
atlikti prie duobės, dėl ko Chi- 
cagos lietuviai tiek ilgai ir sun
kiai kovojo. Tai turėtų reikšti 
laimėjimą, bet keistąjį aplink
raštį perskaičius susidaro įspū
dis, kad tai, ką arkidiocezija 
viena ranka duoda, tą abiem 
rankom čia pat atgal traukia!

Aplinkraštyje prisimenama, 
kad Katalikų Kapinės “planuo
ja” leisti “retais atvejais” pa
sirinkti apeigas prie duobės ir 
čia pat baugina, kad tatai 
daug brangiau kaštuos ir kad 
reiks iš anksto leidimo prašyti, 
o čia pat visais būdais išgiria
mas ir propaguojamas laidoji
mas koplyčioje (apie troką su, 
grandinėmis, kranu ir kabliu 
nutvlima!) ii’ aplinkraščio pa
baigoje kunigai užprašomi tas 
koplyčias išgirti ir įkalbėti 
žmonėms...

Žemiau pateikiamas ištiso 
aplinkraščio vertimas (Tekste 
visi pabraukimai mano, jpr.):

Į ARKIDIOCEZIJOS 
DVASIŠKIJĄ

Šių metų bėgyje 
Kapinės planuoja 
publikai laidojimų 
mą permanentinėse 
koplyčiose, tuo 
mant
prašymą leisti apeigas prie

Katalikų 
parūpinti 
pasirinki- 
laidojimų 

pačiu prii-
retkarčiais pasitaikantį

savo ypatinga 
darbe mes ma-

buvo patenkinamas leisti ir 
eigų pasirinkimą 
kas reliatyviai 
to prašys.

Atlikdami 
rolę Bažnyčios 
name, kad dera suteikti dides
nį laipsnį individualiniam ap
sisprendimui ir mažiau tepai- 
syti mandatorinių procedūrų, 
ktir tatai prasminga ir praktiš
ka. šiokia pasirinkimo forma 
praktiškai yra leidžiama visuo
se mūsų pagrindiniuose publi
kai patarnavimuose, ir mes 
tikime, jog turėtų būti taip pat 
išplėsta į šią sritį.

Neišvengiamai bus tam tikru 
ribotumų kiek tai liečia apei
gas prie duobės minėtose kapi
nėse. Bus reikalinga pranešti 
iš anksto, kadangi apeigas 
koplyčioje galima atlikti trum
piausiu laiku, bet apeigas prie 
duobės taip nėra galima. Pa
pildomas mokestis bus reika
lingas, kadangi kapinės turės 
papildomai investuoti žymias 
sumas Įrengimams ir darbo jė
gai, kad galėtų vykdyti tokią 
dvigubą laidojimų sistemą. 
Negražu būtų reikalauti iš tų 
kurie naudojasi koplyčia, kad 
dėtųsi prie tų išlaidų. Nustaty
tasis mokestis bus IVz karto di
desnis už Standartinio Laido
jimo Koplyčioje mokestį, ži
noma, šeimos, kurios naudo
jasi permanentinėmis koply
čiomis., galės stebėti laidoji
mą, jei pageidaus.

Mes manome, kaip mūsų 
nuomone ir daugelis kunigų 

i prie duobėn 
retais atvejais

i Tikėjimo laisvė Sovietuose
Tedis Zierins kovo 2’1 dienos I

i Chicago Tribune aprašo vienos 
moters kryžiaus kelius Sovietų

Į Sąjungoje . Aida Skripnikova, 
laborantė iš Leningrado, pirmą 

\mano, jog geriausias patarna
vimas, kokį mes galime para- 
\pinti, yra per laidojimų kop
lyčias, ir mes jus prašome pa
dėti savo geras pastangas ir pa
dėti įšsklaidyti galimai žmonių 
tarpe tebesančius klaidingus 
supratimus. Mes jaučiame ta
čiau, kad geriausias išrokavi- 
mas yra tai, kuriame palieka
ma šiek tiek laisvo pasirinki
mo ir mes manome, jog geriau
siai galime patarnauti Bažny
čiai ir jos žmonėms suteikda
mi tokį pasirinkimą — ypač 
tuo metu, kurs turi tokį didelį 
emocini ir religinį poveikį.

Aplinkraštį pasirašęs Rt. 
Rev. Msgr. F. J. McElligott, 
Archdiocesan Director.

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.
-

Prašome siusti čekį arba Money Orderį tokiu adresų:

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas lądtu- 
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečiu ir dvasiškių išgyvenusiai 
ir kit .

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4HS ARCHES AVENUC 
CHICAGO, WNOiS USS 

PHOREt

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

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20z000

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Kieti viršeliai — §4.00, minkšti — §3.50. 404 puslapiai,

Ill
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

kartą suimta 1961 m. gruodžio 
31 d. už dalinimą Leningrado 
gatvėje kalėdinių atviručiu su 
ranka Įrašytais šventraščio sa
kiniais, o 1968 metais penkta
dienį prieš Velykas buvo jau su
imta ketvirtą kartą. Jos nusikal
timas, kad esanti “fanatiška 
krikščionė” ir gaunanti iš užsie
nių biblijas ir skleidžianti bibli
jos tekstus.

šiuo metu Aida Skripnikova 
esanti Potmos kacete per 400 
mylių į rytus nuo Maskvos, kur 
naujausiai gavusi dešimtį die
nų pabaudos izoliacijoje , (vie
nutėje) už tai, kad administra
cija pas ją radusi naujoj^ Tes
tamento knygelę.

LENGVAS AMATAS
Sena poniutė, matydama kaip 

dar visai mažas vaikelis sunkiai 
dideliame maiše išnešioja laik
raščius, užjausdama jam sako: 
“Vaikeli, ar tu nepervargsti to
kį maišą laikraščių tampyda
mas”?

“Visiškai ne”, atsakė berniu
kas. “Aš gi jų neskaitau!?

'o PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM0 PER ANNUM '0 PER ANNUM

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

UP TO 
§20,000.

^WFETYOF^
YOUR SAYINGS

ON CERTIFICATES
OF $ 1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY"

Chicago Savings 
and Loan Association

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

45 So. WESTERN AVE. ~ TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

Keturios kopinės — Ascen- 
an, Liberty villėj; Calvary, 
ranstone; Assumption, Glen- 
oode; ir St. Boniface, Chica- 
►je — pradės nuo 1970 m. ge- 
įžės 1 d. Likusios — All Saints 
es Plaines; Holy Sepulchre, 
brth; Queen of Heaven — 
t Carmel — Our Lady of 
irrows, Hillsidėje; St Casi- 
ir, Chicagoje ir St. Mary, 
rergreen Parke — pradės 
tsirinkimą nuo 1970 liepos 1

Pavėlintos datos ir laiko 
irtumas tarp mažesniųjų ir 
desniųjų kapinių yra reika- 
įga įsigijimui padargų, me- 
iiagų ir papildomos darbo jė- 
is dėl dvejopų laidojimo ope-

Mes suprantame, kad dan
tis kunigą šį pakeitimą sutiks 

apgailestavimu, kadangi 
idojimų atlikimai koplyčiose 
vo didelė gerybė visiems tuo 
interesuotiems — ne vien pa- 
gumo ir komforto prasme, 
t taip pat prasme suteikimo 
dėsnio orumo galutinėms li- 
rginėms apeigoms. Mes savo 
litiką keičiame dėl dviejų 
grindinių priežasčių:
1) Laidojimo koplyčių pa- 
itimas visoje arkidiocezijoje 
vė publikai progą tas koply- 
is įvertinti. Mes tikime, kad 

(koplyčių) pripažinimas

ANNUM

ANNUM

ANNUM

ANNUM

ON SAVINOS CERTIFICATES 
OF $5M OR WE-

2 YEAR MATURHT

GN SAWS CERTIFICATES 
OF $1,000. OR STORE, 

1 YEAR MATURITY '

ON SAVINOS CERTIFICATES 
0FS1M OR MORE 
S MONTH MATURITY

M DAY NOTICE SOLD SABLE 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.00

ANNUM

REGULAR
PASSBOOK
ACCOUNT

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,OOT

faferast Is compounded dally and paid quarterly on all accounts. Standard Federal 
©ayt the highest iegai rate Interest on all savings. Deposits receivedby me 
10th of any month earn from the first of that month. Deferred Income Cerhhcatet 

arailabh at rates of 6% and

ovx mw®.* (wt itam IM
41% B Blfewfc 60632 K W 74146.
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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.

trims mėnesiams .....____ — $5.00
vienam mėnesiui ...«..... «... $1.75

Kanadoje:
metams __ _______ _ $20.00
pusei metų  ........_____  $11.00
vienam mėnesiui .................. $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams —--------- ........... $20.00
pusei metų   ........... $11.00
trims mėnesiams -------------- $6.00
vienam mėnesiui  $2.00

Kitose JAV vietose:
metams ___      $18.00
pusei metų ...... $10.00

Užsieniuose:
metams ______________ ... $21.00
pusei metų. ____________  $11.00
vienam mėnesiui ...««— $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant

Tiesiog pasakiškai skamba, 
kad revoliucijų ir karų vargina
moje Europoje yra šalis, prieš 
155 metus užbaigusi savo pasku
tinį karų ir daugiau nebekariau
janti ir niekieno sostų negriau
nanti. Tai Švedija, turinti 449,- 
750 kv. km. ploto uolėto pavir
šiaus, 96,000 ežerų ir apie 8,000,- 
000 gyventojų, kurių tik apie 
100,000 yra ne švedai. Taigi, 
gyventojų atžvilgiu Švedija yra 
labai vienalytė. Gyvenimo stan
dartas Švedijoje, po JAV, yra 
antroje vietoje. Kiekvienas ket-sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben

drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,, virtas svedas turi automobilį, 
Ui. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

kas antras =— telefonų. Apie 
750,000 gyventojų turi nuosa
vas jachtas, 700,000 (t. y. dau
giau negu 10% gyv.) turi savo 
vasarvietes.

Per paskutinį dešimtmetį nu
sikaltimų skaičius Švedijoj ne
pakilo, o savižudysčių nuošim
tis yra mažesnis negu Vokietijoj 
ir Austrijoj. Truputį, tačiau, 
aukštesnis negu .buvo prieš 50 
metų (20,1 šimtui tūkstančių 
gyv.). Kaipo istorinį anekdotų 
galima paminėti, kad 1966 m., 
rinkiminės kampanijos metu, 
tarp kitų komunistų paskelbtų

aukščiausioji. Josios nutarimai yra privalomi ne vien
NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

9 vai. ryto iki 5 vak vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL
paprastiems bendruomenės nariams, bet ir patiems stam

Bando sustabdyti sauvalę
šių metų kovo 27 d. įžanginiame “Lietuviams ruo

šia naują apgaulę” Naujienos informavo Amerikos lie
tuvius apie mažos frontininkų grupelės vedamos ir inž. 
Broniaus Nainio vadovaujamos Amerikos Lietuvių Ben
druomenės ruošiamus “rinkimus”. Naujienos nurodė, 
kad dabartinės JAV LB Centro Valdybos paruošta “rin
kiminė” instrukcija taip suredaguota, kad ji užtikrintų 
frontininkų ir jų parinktų žmonių rinkiminį laimėjimą ir 
dar keliems metams pastatytų tuos pačius žmones JAV 
LB vadovybėm

Naujienos, nurodžiusios akligatvi, į kurį Nainys su 
bendradarbiais nuvedė bendruomenę, patarė sudaryti

biausiems, įskaitant ir Nainį su Kisielium. Garbės 
Teismas, išnagrinėjęs instrukciją, nutarė, kad ji ne
vy kdytina. Tas nutarimas praneštas pačiam Nainiui ir 
paskelbtas visuomenės žiniai. Dabartinei LB Centro 
Valdybai Garbės Teismo sprendimas nepatiks, bet 
kiekvienas bendruomenės pareigūnas žino, kad Nainio 
paruoštoji instrukcija neprivaloma, negaliojanti.

Kodėl ji nevykdytina? Garbės Teismo sprendimas 
nurodo kelias priežastis. Pirmiausia dėl to, kad ji nesu
derinama su veikiančiais JAV LB įstatais. Antra, Nainio 
instrukcijoje paneigiamas rinkimų lygybės principas. 
Trečia, išsiuntinėtoje instrukcijoje paneigta JAV LB 
Garbės Teismo kompetencija.

Garbės Teismo paskelbtas nutarimas aiškiai sako, 
kad žmonės, kurie ruošė “rinkiminę” intrukciją, nėra

tikrai nepriklausomą rinkiminę komisiją, kuria didelė 
Amerikos lietuvių dauguma pasitikėtų. Ta komisija turė
tų sudaryti tokias sąlygas, kurios garantuotų ne tik kan
didatų parinkimą, bet sudarytų reikalingas garantijas 
tvarkingam balsavimui. Rinkimai yra beverčiai, jeigu 
tokios garantijos nėra.

Pasirodo, kad panašiai galvoja ir daugiau žmonių, 
ne vien naujieniečiai. Esame įsitikinę, kad panašiai gal-

susipažinę su veikiančiais JAV LB įstatais. Jeigu jiems 
tie įstatymai būtų žinomi, tai negalėtų ruošti įstatymams 
priešingos instrukcijos. Jeigu instrukcijoje paneigiamas 
visiems bendruomenės nariams arba jų grupėms rinki
minės lygybės principas, tai sąmoningai ruošiamasi prie 
suktų rinkimų. Suktais rinkimais naudojasi tiktai sukčiai 
savo valiai primesti, bet ne savo ir kitų teises gerbian
tieji lietuviai. JAV LB įstatai sako, kad rinkimų metu

voja didelė Amerikos lietuvių dauguma. Vakarykščiame, 
bal. 6 d., Naujienų numerio pirmame puslapyje įdėtas 
JAV LB Garbės Teismo nutarimas, liečiąs tuos pačius

kylančius nesusipratimus sprendžia Garbės Teismas, o 
Nainio išsiuntinėtoji instrukcija tas teises pasiima Cent
ro Valdybai arba jos parinktiems ir paskirtiems žmo-

klausimus. Garbės Teismo nutarimas, panagrinėjęs 
Nainio “rinkiminę” instrukciją, priėjo vienbalsio nuta
rimo, kad ji nevykdytina. Ji nevykdytina dėl tų pačių
priežasčių, kurios buvo nurodytos Naujienų įžanginiame.

Esame tikri, kad pačioje JAV LB yra žmonių, kurie 
nepritaria frontininkų sauvalei. Pasirodo, kad ir pačių 
frontininkų eilėse nėra tokios jau vieningos nuomonės, 
kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Frontininkų tarpe atsi
randa vienas kitas protingas žmogus, kuris žino, kad 
bet kokiam darbui turi būti susitarimas, turi būti padėti 
teisiniai pagrindai. Laimė, kad pačių frontininkų eilėse 
yra Vytautas Vaitiekūnas, kuris visa galva aukščiau sto
vi už Kisielius, Barzdukus ir Brazaičius. Jis yra teisi
ninkas. Jis žino, kad pradėjus sauvališkai laužyti vei
kiančius susitarimus, galiojančius nuostatus ir organi
zacijos įstatus,’ visa organizacija grimsta į bedugnę.

Vaitiekūnas, paskaitęs Nainio paruoštą “rinkiminę” 
instrukciją, tuojau parašė skundą JAV LB Garbės 
Teismui. Kaip žinome, ši JAV LB institucija yra pati

nėms. Turint galvoje, kad dabartinę vadovybę sudaro 
frontininkai, Nainio paruoštoji instrukcija rinkimines 
bylas iš Garbės Teismo perkėlė į frontininkų posėdžius.

JAV LB Centro Valdyba, paruošusi ir išsiuntinė
jus! tokias instrukcijas, turėtų tuojau atsistatydinti. 
Valdybos nariai, atidžiai pastudijavę JAV Garbės Teis
mo sprendimą, niekad daugiau neturėtų kandidatuoti į 
jokios didesnės lietuvių organizacijos centrą. Kandida
tas turi būti gerai susipažinęs su veikiančiais Įstatais ir 
turi drąsos pasakyti ne, kai naujai keliamas vadukas 
bando visą organizaciją vesti lietuviams nenaudinga kryp
timi. %

Manome, kad JAV LB Taryba, apsvarsčiusi Gar
bės Teismo sprendimą ir Nainio atsistatydinimo pareiš
kimą, turėtų panaudoti šią progą sudaryti nuo fronti
ninkų nepriklausomą rinkiminę komisiją, kurią įparei
gotų pravesti tikrai laisvus, teisėtus ir teisingus rinki
mus. Jeigu, žinoma, Taryba nenori, kad frontininkai 
nutrauktų JAV LB Į bedugnę.

šūkių buvo ir toks; “Du namai 
kiekvienai šeimai!” (supranta
ma: nuolat gyvenami namai plius 
vasarvietė). <

Švedijos vaht. santvarka — 
demokratinė monarchija. Pasku
tinio oficialaus gyv. apklausinė
jimo metu 75% pasisakė už mo
narchiją, betgi tas nė kiek Šve
dijai nekliudo pastarųjų 37 me
tų būvyje tvarkytis demokratiš
kai ir klestėti. Toks paradoksa
lumas leidžia neklystant vadin
ti Švedijos santvarką socialisti
ne ir kapitalistine, nes 95% vi
so šalies ūkio yra privačiose ran
kose. Valstybė telaiko tik tas 
įmones, kurių privatūs pramoni
ninkai laikyti nerizikuoja, pvz.: 
atominę pramonę arba šalies 
šiaurėje — miškų pramonę. Miš
ko medžiagos apdirbimo ir me
talo pramonė — tai pagrindinės 
Švedijos pramonės šakos. Stam
biausieji pramonės koncernai 
yra 15-kos turtingiausių šalies 
šeimų rankose. Neretas atsiti
kimas, kad valstybės eksploatuo
jamos pramonės įmonės pereina 
į privačias rankas. Penki priva
tūs bankai valdo 80% šalies ak
tyvo ir finansuoja investicijas 
šalyje ir užsienyje. Valstybės 
ūkio penkmečio planas nėra jo
kia prievolė (kaip SSSR), o vyk
domas tik kaipo ekonominės rai
dos rodiklis.

Švedija šalis, kurioje 
skurdžių nėra!

Švedijoj vykdomoji valdžia 
priklauso karaliui ir valstybės 
tarybai. Virš 40- metų valdžia 
deda pastangas krašte visai pa
naikinti nedarbą, šiuo metu be
darbių tėra tik apie 2%. Apie 
60 jau metų kaip profesinės są
jungos nėra skelbusios streikų. 
Keliais pastaraisiais metais kas
met kainos kyla apie 4.8%, bet 
uždarbiai kyla — 8%.' Švedijoj 
darbo savaitė — 37 valandos. 
Ten veikia visuotinio senyvo am
žiaus žmonėms (nuo 55 m.) pen
sijos įstatymas. Pensijos — apie 
14 turėti uždarbio. Visiems vai
kams iki 16 m., o moksleiviams 
y2 turėto uždarbio. Visiems vai
kų priedai. Visi seneliai, invali
dai ir beturčiai valstybės aprū
pinti. Nuo 1955 m. veikia visuo
tinis privalomas sveikatos drau
dimas, kurio f ondan piliečiai mo
ka tik 25% draudimo mokesčio. 
Tiesa, mokesčiai Švedijoj dides
ni negu kitose šalyse. Pvz.: 
41% piliečio pajamų eina valsty
bės naudai. Aukštesnių negu 
73,340 kronų (apie 14,000 ddl.) 
metinių pajamų mokesčiai sie
kia apie 60%. Daugiau negu % 
visų mokesčių sumos moka as- 
rfienys, turintieji metinių paja
mų nuo 12,000 iki 50,000 kronų. 
Užtat asmenys, turintieji ma
žiau negu 1,000 kronų pajamų, 
temoka tik 25% ir turi teisę (ir

naudojasi!) 60% valstybės pa
šalpą.

Visai rimtai švedai sako, kad 
vrIstybė jais rūpinasi nuo lopšio 
iki karsto, nes kūdikio gimimo, 
namų šeimininkės atostogų (30 
d. per metus) niekur kitur ne
praktikuojama! Tėvo ar moti
nos šeimoje mirties atveju išlai
das apmoka valstybė. Be to, ten 
kiekvienas turi nemokamą gy
dymą, vaistus ir pradinį bei 
aukštesnįjį mokslą. Todėl nor
malių žmonių beraščių Švedijo
je nėra. Naujagimių mirtingu
mas — mažausas vsame pasau
lyje. Pradinėse mokyklose (10 
metų kursas), be kitų mokslo 
dalykų, įvestas demokratijos 
principų kursas. Ne tik viduti
nio, bet ir aukštojo mokslo žmo
nių nuošimtis Švedijoje labai 
aukštas. Nepaisant to, švedai 
visai nevengia mokytis amatų 
arba verstis fiziniu darbu, ku
ris ten nelaikomas “juodu” dar
bu, mažiau garbingu už “šva
rųjį”. Priešingai — švedai, bai
gę bendrojo lavinimosi moks
lus, noriai mokosi amatų, nes 
ten vyrauja vieša opinija, jog 
mokslas kiekvienam pritinka, ir 
juo aukštesnio išsimokslinimo 
darbininkas-amatininkas, tuo ge
riau jis atlieka savo darbą ir 
pasirinktas verslas jam lengviau 
sekasi.

Dabartinis Švedijos ministeris 
pirmininkas Palme, būdamas kul
tūros reikalų ministeriu, ir vy
resnio amžiaus žmonėms pasky
rė specialias pašalpas, skatinda
mas papildyti jų žinias arba (pa
gal pageidavimą išmokti naujo 
amato, specialiai tam reikalui 
veikiančios vakarinėse moky
klose arba neakivaizdiniuose kur
suose. Įvestoji “mada” tebevei
kia ir, pvz., praėjusiais metais 
100,000 švedų darbininkų, išmo
kę naujų darbų, pakeitė savo 
užsiėmimus.

Švedijos šiaurėje negausu 
darbo galimybių, tad ieškan
tiems darbo kitose šalies vieto
vėse, valstybė moka kelionės, 
nakvynių viešbučiuose ir kitas 
su darbo ieškojimu susijusias 
išlaidas. Gi radusiems darbą ir 
ryšium su tuo iš gyventos vie
tos persikęliantiems kitur (nau-. 
j on vieton) valstybė išperka se
noje vietoje darbininko turėtus 
namus, tuo įgalindama jį leng
vai įsigyti namus naujoje vie
toje ir plius dar skiria tam pa
šalpas. Tuo būdu darbininkas, 
persikeldamas nau j on vieton, iš
vengia medžiaginių nuostolių.

Kiek tokia Švedijos santvarka 
yra socialistinė (žinoma, kal
bant dogmatiškai)^ tai kitas 
klausimas. Gal teisingiau būtų 
Švediją pavadinti humanistinės 
kapitalizmo santvarkos kraštu.

Kariniu atžvilgiu Švedija yra 
neutrali ir savo neutralitetą sten-

i giasi išlaikyti. Bet Sovietų Suo- 
jmių karo metu Švedija pasiskel

bė esanti ne neutrali, bet neka
riaujanti.

Savo saugumui nuo galimo 
priešo puolimo užtikrinti Švedi
ja daro labai daug. Geografinių 
sąlygų dėka švedai savo uoly
nuose turi įrengę ginklų arsena
lus, maisto atsargų ir medika
mentų sandėlius, gynybos for
tus, žmonėms slėptuves, povan
deniniams laivams bazes. Visa 
tai, šių dienų specialistų nuomo
ne, užtikrina saugumą net nuo 
atominių sviedinių bei bombų. 
Jei būtų karas išprovokuotas, 
tai švedai vieningai gintų savo 
kraštą.

Švedai turi problemų jaunimo 
auklybos srityje. Liūdnai pa
garsėjusios pornografijos ir 
kraštutinis sekso “bangos” plūs
te užplūdo Švediją. Mat, tenai, 
kaip ir kituose Skandinavijos 
kraštuose, lyčių santykių laisvė 
visada buvo žymiai didesnė ne
gu centrinėje Europoje, nekal
bant jau apie pietinę. Bendros 
maudyklės, pirtyse — saunose 
nuo seno praktikuojama bendras 
maudymasis ir K t. Dabar, pa
vyzdžiui, reformuojama santuo
kos įstatymai, kurių tačiau 
“keistais” vadinti negalima. 
Svarbiausia naujovė, — tai ta, 
kad iš skyrybų ieškančių nerei
kalaujama jokios “kaltės” dėl 
nesugyvenimo įrodymų, kaip tai 
anksčiau buvo. Vaikų išlaikymo 
klausimas sprendžiamas taip: 
vaikai paliekami tai pusei, ku
ri geriau juos išlaikyti gali.

Socialistai (socialdemokratai) 
mano, kad tauta yra tiek “švie
si”, konservatyvi ir pastovi, jog 
drąsiai galima leisti žmonėms 
gyventi pagal jų pačių suprati
mą, atseit,' be ypatingų varžy
mų.

UŽTENKA VIENO ŽODŽIO

“Tavo sužadėtinis toks atrodo 
nekalbus”...

“Tai niekis! Svarbiausia, kad 
jis moka atsakyti “Taip'”.

• Akys mato tiesą, ausys gir
di melą. (Indų išmintis)

® Jei nori meluoti, pranašauk 
ryt dienos orą. (Kinų priežodis)

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.
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B. KRISTOPAITIS

*STUDENTO ATOSTOGOS
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Antrosios dienos vėlu vakarą mane at
vežė i laivą. Po apžiūrėjimo laivo, netru
kus su Giedre ir tuo pačiu su New Yorko 
miestu atsisveikinau. New Yorko įspūdis 
liko pilna to žodžio prasme “Didžiulis 
miestas”. Išvažinėjus visą Europą, grie
bus truputi Afrikos ir nemažai Azijos, ma
no sąmonėj tūno du dideli miestai, — tai 
New Yorkas ir Paryžius.

PIRMOS PAŽINTYS LAIVE
Likes laive stebėjau jau esančius bei 

ateinančius keleivius ir liūdėjau. Daugu
moje gerokai vyresnio amžiaus keleiviai. 
Tikėjaus sutikti jaunimo, džiaugtis jų tar
pe gražiomis vasaros atostogomis, pamirš
tant mokslą bei knygas. Liūdesyj leidaus į 
savo kajutę, esančią C denyje, ir nesulau
kęs kol galutinai susirinks keleiviai bei 
laivas atsitrauks nuo krantinės, giliai už
migau. Prabudęs rytą ir dar nepravėręs 
akių, jaučiu mažą supimą. Susivokiau, 
kad mes jau plaukiame Atlantu. Atsimer
kęs peržvelgiau savo kajutę, kurioje teks 
savaitę praleisti. Atsikėlęs matau viršuti
nėj lovoj begulįs kažkoks saulėj nudegęs 
barzdyla, bet jaunas. Susipažįstame. Esąs 
Vokietijos “exchange” studentas Half 
Zahntop. Prieš savaitę įsigijęs doktoratą iš 
geologijos Stanford universitete. Jo tėvai 
gyveną Brazilijoj. Dabar vykstąs apsilan
kyti Vokietijon, vėliau pas tėvus. Darbą

jau gavęs Kolumbijos kasyklose. Susipa- į 
žįstame su laivo tvarka. Pusryčiai 8:30 

į vai., pietūs 13 vai. vakarienė 19,50 vai.
Valgykla B denyje. Valgis puikus. Liuos- 
laikiui praleisti einame į P denį ~ ar dar 
aukščiau, kur O ir J deniai yra atviri vė
jams ir bangų purkšlėms. P denis ištisai 
per visą laivą uždaras su langeliais. Gali
ma vaikščioti aplinkui ar tysoti kėdėse, 
čia yra žaidimų patalpos: biliardo, ping 

; pong, šachmatų ir kt. Tame pačiame de
nyje yra didžiulė pokylių salė. Sukilus 
visiems, sutikau daug keliaujančio jauni
mo. žymiai daugiau mergaičių negu ber
niukų. Neliūdėsiu, pagalvojau. Valgyk- Į 
loję sėdime po keturius prie stalų. Kartu 
su manim valgo vokietis iš New Yorko, vy
resnio amžiaus vyras, turįs importo ir 
eksporto firmą. Prekiauja su Pietų Ame- 

{ rika, Japonija, Italija. Dabar važiuoja į
Hanoverį motinos aplankyti, vėliau va
žiuos į Italiją megztinių užsakyti. Kiti du 
valgytojai tai viena porelė, Wisconsin 
Universiteto studentai, vykstą medaus 
mėnesiui. Turtingi. Studento senelis įstei
gė firmą gaminančią šviesias kelnes, vadi
namas “Levi“, kurias ir aš pats labai mėgs
tu. Jo tėvas iš senelio paveldėjo. Ir jis 
tur būt, paveldės... Prie valgio iš eilės 
pirkome vyno. Jie pirko brangiausius vy
nus, šampanus, aš kaip vargšas studentas, 
buvau atleistas nuo brangiųjų — pirkau 
pigiausiąjį stalo raudonąjį vyną.

ĮVAIRIOS PRAMOGOS

Vakarienei rengdavoinės išeiginiais rū- 
Į bais. Pavalgę ėjome į pokylių salę šokiams.

Salei užsidarius, jaunimas persikeldavo į vome Southhamptono uoste, Anglijoj.
barą ir saliūną, esančius F denyje. Abe
juose puikūs orkestrai ir aidi švelni muzi
ka: tango, valsas ir kt Laukinės ameri
koniškos negirdėjau. Kadangi jūroj gėri
mai be taksų, tai bare viskas labai pigu. 
Daug šokama ir dainuojama “Trink, trink 
Brūderlein trink“ ir taip toliau.

Vėlyvą naktį, muzikai nutilus, skirsto
mės i savo kajutes. Pusryčius- pramiega
me. Nubudę skambiname patarnauto
jams, kurie atskuba su kava ir lengvais 
užkandžiais. Laivo vadovybės kasdien 
ruošiamos įvairios pramogos. Pradedant, 
pirmąją dieną susipažinimo vakariene ir 
baigiant kapitono atsisveikinimo vakaru. 
Vieną dieną teturėjome Atlante šiltą, ma
lonią. Kitos apsiniaukusios, vėjuotos. Jū
ros liga keleiviai mažai tesirgo. Atsisveiki
nant mama linkėjo, kad Atlantas gerokai 
pakratytų, parodytų savo galią. Linkėji
mai neišsipildė, jis man buvo maloningas. 
Keista buvo išlipus po 7 dienų iš laivo. Ap
sipratus supamam, atrodė kažkas netvar
koj, lyg pagrindas truputį turėtų judėti, 
bet nejuda ir tiek. Eisenoj jautėsi mažas 
sutrikimas, kol vėl kūnas prisitaikė sau
sumai.

ATSISVEIKINIMAS

Kelionė artėjo prie galo. Birželio 23 
dieną, pirmadienio miglotą rytą, žuvėdrų 
lydimi, įplaukėni į Cherbourgą. Saulė kil
dama aukštyn sklaidė miglas. Mums pla-
tėjo akiratis, gėrėjomės Prancūzijos pa
jūriais. Nedaug išleidę keleivių, išplau
kėm Anglijos kryptimi. Po pietų jau bu- 

Daug mano pažįstamų atsisveikino, linkė
dami vienas kitam vėl kada nors susitikti.

Išplaukus iš Southhamptono, dėsčiau 
savo daiktus, ruošiaus greit apleisti laivą. 
Kitą dieną, antradienį, anksti po vidudie
nio Bremenhafene lipome iš laivo. Mano ’ 
kajutės bendras Half būtinai kvietė jį ap
lankyti Barcelonoj. Su dviem mergaitėm 
žadėjom Vienoj susitikti, su kitais ir kito
mis Londone pasimatyti. 7 dienas gražiai 
bendravę suartėjome ir skirstėmės apgai
lestaudami. Visi jaunieji keleiviai, dau
gumoj su aukštuoju mokslu. Viena mer
gaitė nesenai istorijos magistrės, kita bio
logijos bakalauro diplomus Įsiginusios. Ki
tos jau “high school” mokytojos, ar dar 
bestudijuojančios kaip ir aš. Vokietis, va- i 
žiuojąs motinos lankyti, turėjo su savim 
auto, tai mane pakvietė kartu su juo va
žiuoti. Jis Į Hanoverį, as Į Wiesbadeną,— 
abiems pakeliui. Vairavome pasikeisdami 
vokiečių autobahnu.

SUSTOJU PAS TETĄ
Hanovery būdamas svarsčiau, ar nepa

sukti į Berlyną ir aplankyti tą garsiąją gė
dos sieną. Bet apsisprendžiau greičiau 
vykti į Wiesbadeną pas tetą, ir kokią sa
vaitę ramiai praleisti po jūrų kelionės. 
Hanovery likau nakvoti pas bendrakeleivi. 
Tetai paskambtnan, kad rytoj 6 vai. vaka
ro būsiu Wiesbadene. Kitą dieną apžiūrė
jau Hanoverį ir jo apylinkes. Iš Hanoverio 
išvažiavau vėliau kaip buvau numatęs, 
Wiesbadene gyvenanti mamos sesuo, ma- 

> no teta Scholastics, nerimavo, laukė. Man 

atvažiavus rūpestingoji tetulė labai džiau
gėsi. Wiesbadenas numatytas kaipo nuo
latine būstinė bevažinėjant man po Euro
pą. Kitą dieną po ilgo miegojimo kėliau su 
naujomis jėgomis ir spėjau gerokai išlan
džioti Wiesbadeną, kuris išliko karo nepa
liestas. Sekančiomis dienomis lankiau ar
timesnes vietoves. Vakarais sėdėdamas sa
vo kambary, rinkau žinias apie įdomesnes 
vietoves, muziejus. Rytą atsikeldavau ir 
važiuodavau tai viena, tai kita kryptimi. 
Aplankiau Frankfurtą, Mainzą, vokiečių 
apdainuotąją Reino upę ir L t.

Per tą laiką mano geroji teta sutvarkė 
mano rūbus, baltinius ir paruošė mane di
desnei išvykai. Netrukus išvykau palikda
mas bagažą ir pinigus pas tetą, pasiimda
mas pačius reikalingiausius daiktus, kad 
neapsisunkinčiau savęs kelyje. Sekantis 
sustojimas Duisburg..

DANUTĖ, KARLAS IR SILVIJA
Duisburgo stotyje buvau jau laukiamas 

savo giminaitės Danutės. Netrukus ji ma
ne parsivežė į savo mieluosius namus. Jo
sios vyras Karlas stambus pramonininkas 
Duisburge. Patekau Į labai modernią nau
ją rezidenciją su maudymosi baseinu rū
syje. Labai malonus šeimininkas Karias 
aprodė savo didžiulę įmonę ir aiškino visą 
gamybos eigą. Vieną dieną mane nuvežė į 
garsiąją Koelno katedrą. Grįždami susto
jome pietų Dusseldorfe.

(Bus daugiau)
. ------------------- - ----------- ------ --- ------- -

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”

4 — NAUJIENOS,,CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, APRIL 7, 1970



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
v Ofteo t»i*f.: PRospect 8-3229 

Rend. t«|»f.: WAJbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 

auo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta’ 
Ligonius ppruma tik susitarus.

Ras. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

., Medical Buildins). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susiturima 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽIS
Ttlef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA
2709 W. 51 st STREET

Tek: GR 6-2400
ViL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
■AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
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.: GArdeh 3-7278

TeL “ofiso; PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIUKAS
CHIRURGĄ S
Priima tik susitarus. < 

'^• Valandas: pirmad., ketvirtad., .5—8, 
antrad, 2—4. ;

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

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

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC;
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses"
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

~DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST. - 

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Te!. 925-3296

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

uždaryta.
Rez. te L: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm,, antrad., trečiad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMAS0N1S
CHIRURGAS

2454 WEST 7 Irt STREET 
Ofiso tekf.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

KANADOS NAUJIENOS
Vasario mėn. 19-20-21 die

nomis Kanados sostinėje Otta- 
woje įvyko Ontario Liberalų 
Partijos konvencija, kurioje da
lyvavo apie 1,500 delegatų, at
stovaudami 88 federalinės ir 117 
provincinių rinkiminių apylin
kių. Malonu pastebėti, kad šio
je konvencijoje dalyvavo kaip 
delegatas iš Toronto, Dovercourt 
rinkiminės apylinkės, visuomeni
ninkas p. Stasys Jokūbaitis, ku
ris yra ir Dovercourt liberalų 
ekzekutyvo vicepirmininkas.
ši konvencija yra laikoma vie

na iš didžiausių dalyvių-delega- 
tų skaičiumi. Buvo pateikta la
bai plati darbo programa. Daug 
karštų diskusijų susilaukė siū
loma feder. ministerio p. Ben-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882 .—....nu l Į.l.^

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. Š E RĖMAS 
2047 W. 67th*Pl. WAIbrook 5-8063 

b___ __  - - ~

GRADINSKAS
AM-FM RADIJŲ -

KAINOS PRASIDEDA NUO
$1500

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is WOPA, 
1490 kil. A. M.

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

i I—" —— 11 I —

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

I L I E T U V A
Gegužės 28z liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RAŠČIAUSKĄ 

OIERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Litter,doesn’t throw 
itself away; litter 
doesn’t just happen. 
People cause it-and 
only people can prevent 
it 'People* means you. 
Keep America Beautiful

Į šono naujoji mokesčių refor
ma, vadinama “White Paper”. 
Daug kalbėta ir apie privatinėm 
Ontario provincijos mokykloms 
finansinės paramos teikimo tei
sių sulyginimo, kaip kad dabar 
turi vadinamosios “Public 
Schools” — viešosios mokyklos.

Penktadienį pietų metu Na
tional Arts Centre kalbą pasakė 
Kanados Ministeris pirmininkas 
p. P. E. Trudeau. Penktadienio 
vakare visi konvencijos dalyviai 
buvo pakviesti į Parlamento Rū
mus. “Confederation” salėje 
jiems buvo surengtas priėmi
mas — vaišės, čia dalyvavo 
daugelis Federalinės valdžios mi- 
nisterių, senatorių ir parlamen
tarų, žinoma, tik Eberalų parti
jos.

šeštadienį, vasario 21 d., 
priešpietinėje sesijoje vyko šios 
partijos valdomųjų organų pra
nešimai ir priimti nauji konsti
tuciniai pataisymai. Pietų me
tu entuziastingą kalbą pasakė 
Ontario Liberalų Partijos lyde
ris p. R. Nixon. Jam buvo su
keltos pasitikėjimo ovacijos. Tos 
dienos popietinėje sesijoje bu
vo renkami; pirmininkas, regio
nų direktoriai, sekretorius, iždi
ninkas jaunųjų liberalų pirmi- 
ininkas ir kiti.

Malonu pastebėti, kad pasku
tinius du metus Ontario Libe
ralų Partijos pirmininku buvo 
lietuvių kilmės Toronto advo
katas p. Klemensas Neimanas. 
Jam atsistatydinus, naujai iš
rinktas partijos pirmininkas, ad
vokatas p. John Richard, vasa
rio 22 d., p. Jokūbaičiui tar
pininkaujant, dalyvavo Ottawos 
lietuvių surengtame Vasario 16 
minėjime ir tarė žodį.

Buvęs Ontario Liberalų Par
tijos pirmininkas p. K. Neima
nas sutiko vadovauti sudarytam 
etninių grupių komitetui, sie
kiančiam palaikyti glaudesnius 
ryšius su liberalų partija. Gai
la, kad labai nedaug lietuviu da
lyvauja Kanados politinių par
tijų veikloje.

Būdamas Ottawoje, p. Jokū
baitis turėjo progos aplankyti 
keletą torontiečių parlamenta
rų ir su jais pasikalbėti lietu
viams rūpimais klausimais. Ypač 
malonūs buvo p. W. Deakon ir 
parlamento pirmininkas p. D. 
Macdonald. Kor.

ROCKFORD, ILL.
Daug lietuvių pusryčiavo

Senas lietuvių priežodis: ko 
ieškosi — atrasi, ko sieksi — pa
sieksi. Taip ir A. L. B-nės apy
linkė pereitą sekmadieni suren
gė pusryčius Lietuvių klubo nau
dai. Tai buvo rekordinis lietuvių 
ir svetimtaučių subuvimas? L. 
klubo salėje valgė pusryčius kar
tu. Pilnai atsiekė tikslo. Bilietų 
pardavė 3 šimtus su viršum.

Mūsų mieli tautiečiai, po pir
mutinių pamaldų ryte, visi su 
vaikais suvažiavo pusryčiauti. 
Svetimtaučiai irgi nesi vėlino. 
Nors L. klubo didelė moderni 
virtuvė, daug bendruomeninin- 
kų vyrų ir moterų baltai apsi
rengę vos spėjo aptarnauti apie 
6 šimtus kiaušinių, dešrelių, 
bulvių ir kavos prirengti. Jų 
jaunos dukrelės prie stalų pa
davinėjo, ,-kaip kregždės skraidė 
po salę,. Svečiai skirstėsi su pa-, 
sitenkinimu. Bufetas irgi ap
gultas. Du patyrę bartenderiai 
irgi sušilę dirbo. Mūsų Jonas 
Kiznis tikras magikas pardavė
jas: išleido daug bonkų skaid
riosios. Klubo didysis bufetas 
irgi pilnas svečių. Kadangi mu
zika grojo ir niekas namo — 
nesiskubino, vadinas tikslas at
siektas.

Klubo direktoriai ir nariai pa
tenkinti, ktiesti svečiai dar la
biau. Negali įsivaizduoti, kad 
klubo puošnioje salėje galima 
skaniai it pigiai pavalgyti.

Ką reiškia tolerancija, vienin
gumas ir susiklausymas savųjų 
tarpe. Rockfordo lietuviams tai 
reiškia šviesią ateitį. žvalgas

• Vilkas netenka'dantų, bet 
ne atminties. (Ispanų priežodis)

Į * DURABLE GOODS ORDERS Smwrily JUj«t«l 
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fabrikuose sausio mėnesi gauta mažiau užsakymu, tik už
28.6 milijardus dot., kada gruodžio mėn. užsakymu buvo už 30.3 mi

ltą rdus doleriy.

LOS ANGELES, CALIF.
Lankėsi “Lietuvos Pajūrio” 

redaktorius

Iš Montrealio, Kanadoje, į 
Los Angeles apie Velykų šven
tes buvo atvykęs “Lietuvos Pa
jūrio” redaktorius Ansas Lyman- 
tas su žmona ir septyniolikmete 
dukrele.

Los Angeles jis aplankė, turė-
jo pasitarimų su kai kuriais Ma
žosios Lietuvos bičiuliais. Savo 
taktiška laikysena, atsargiomis 
mintimis ir paraginančiomis idė
jomis įnešė žymaus gyvumo, pa
liko labai gerą Įspūdi jį pirmą 
kartą sutiktiems. Daugiausia lai
ko skyrė lankydamas Prūsijos 
reikalais besidominčiais, juos 
paragindamas, ieškodamas tal
kos ir naujų idėjų jo redaguoja
mam keturius kartus per metus 
išeinančiam leidiniui “Lietuvos 
Pajūris” sustiprinti, padažnin- 
ti. Sutiko entuziastų, siūlančių 
leidinį padaryti mėnesiniu, ,su 
kuo pakiltų ne tik leidinio įta- 

. ka, bet ir visas Mažosios Lietu
vos ar Prūsijos klausimas atsi
stotų ryškesnėje lietuviškoje 
perspektyvoje. Maž.

Mūsų spaudoje 
Dailininkai neatlieka 
lietuviškos pareigos

Algirdas Gustaitis -laiške Ne
priklausomai Lietuvai nusiskun
džia, kad mūsų dailininkai neat
lieka lietuviškos pareigos, labai 
skubiną tegalvodam apie gali
mą paveikslo pardavimą, metą 
daugybę keisčiausiai suraizgy
tų kratinių. Jis rašo: “lietuvi, 
dailininke, sukurki bent vieną 
paveikslą Lietuvos istorijos te
momis. Pavyzdžių gausybė. Sa
kysime: Prūsijos gyventojų prū
sų ir lietuvių kovos prieš Kry
žiuočių ordiną ir kitus. Sibiro 
bat'alijono išžudymas. Lietuvos 
nepriklausomybės, kovos. Lietu
vių sukilimas vejant rusus-ko- 
munistus iš Lietuvos 1941 me
tais. Lietuvių partizanų kauty
nės 1945—1956 metais Lietuvo
je prieš rusų-bolševikų kariuo
menę, enkavedistų batalijonus 
ir stribus. Neišsemiamoji Lie
tuvos praeitis, pradedant 523 
metais Prūsijoje Prutenio pa
skelbtomis religinėmis taisyk
lėmis, kai 521 metais, anot se
nų raštų. Prutenis, sušaukęs 
prūsų vadus, buvo išrinktas val
dovu. Taigi, 1971 metais bus 
1450 metų nuo organizuotos prū
sų lietuvių valstybės pradžios. 
Įvairios Herkaus Manto kauty
nės Prūsijoje. Durbės kautynės. 
Žalgirio kautynės ir 1.1, ir 1.1.”'

Pasiūlymui tikrai visi lietu
viai pritars, tik vargiai jis Įvyk
domas. Mat, tokiems paveiks
lams reikia daug pastudijuoti ir 
ilgai padirbėti, tuo tarpu kai 
“keisčiausiai suraizgytam krati
niui” — įmerkei į. smalą alkūnę, 
ją į drobę patrynei — ir ruošk 
parodą. 1 J. Pr.

38 KARTUS NEIŠLAIKĖ
Wakesfield, Anglija. Miriam 

Hargrave 38 kartą neišlaikiusi 
automobilio vairavimo egzami-. 
nų nuliūdo, bet vilties nenusto
jo. “Nebežinau, ar dar kartą 
bandyti”, ji pasakė.

ė Vienas pirštas per viršų 
gadina ranką. ('Persų)

Veterinorius kaltas
Pas škotą McFlash atėjo kai

mynė Mrs. McDoole.

“Misteri Makflašai”, ji pra
dėjo gana piktai, “kas perdaug, 
tas šelauk; Ar aš tamistai ne
sakiau pakartodama, kad tamis- 
tos šuo po mūsų darža trasio- 
ja?”

“Taip, tamista sakei”, linkte
rėjo galvą McFlash.

“Na, taigi”, pasitenkino Mrs. 
McDoole ir tęsė: “O ar aš ta
mistai nesakiau, kad tamistos 
šuo mano daržo ežes kasa?”

■“Ir tai tamista sakei”.
“Taigi, prašom! Ir ar aš ne

pranešiau tamistai, kad jis mū
sų vaikui kelnaites perplėšė,”

“Tą faktą taip pat sakei”.
“Nagis! O ką tamsta padarei? 

Aš tamistai pasakysiu: Nieko 
tamista nedarei — visiškai nie
ko! Leidai savo šuniui toliau 
aplinkui trasioti, ir šiandien štai 
kas atsitiko!...”

“Kas gi atsitiko?” susidomėjo 
McFlash.

“Kas atsitiko!” sušuko Mrs. 
Mcole visai nesąvy j e. “šiandien 
pamištos šuo vėl buvo mūsų dar
že ir mano vyrui Įkando Į rietą! 
Ką dabar tamista pasakysi?!”

Misteris McFlash pasiliko šal
tas iki kaulų. “Ką aš pasaky
siu?”, jis paklausė savęs, “čia 
ne mano kaltė, čia kaltas vete- 
rinorius!”

“Veterinorius ?...”
“žinoma. Kai aš vakar prie 

jo nuvedžiau savo šunį, tai jis 
jam prirašė misti žalia mėsa!”

JĖZUITAI SAVO TARPE

Ispanijoj susiorganizavo “kon
servatyvių jėzuitų” grupė, kuri 
skelbia reikalą jėzuitams “grįž
ti prie tikrosios dvasios”, kokia 
vadovavosi ordino įsteigėjas šv. 
Ignacas — su nuosavais namais, 
priklausančiais- išimtinai ir be
tarpiškai jėzuitų generolui Ro
moje. Iš 3,500 jėzuitų Ispanijo
je tai grupei priklausą apie 20 iki 
100.

Ordino generolas O. Arrupe 
dėl tokių tendencijų esąs nusis
tatęs _ neigiamai, skaitydamas 
jas ardančiomis.

GERAS ORAS
Jis. šiandien lauke toks geras 

oras... Eime kur nors!
Ji Tiesą sakai, eime Į kiną.

® Geros intencijos ir naujos 
paklodės bevartojant pradeda 
raukšliotis. (Persų priežodis)

Susirinkimų ir parengimų

P R A NEŠI MA I

— Lithuanian National Democratic 
Club mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadieni, balandžio 8 d. Hollywood 
svetainėj, 2417 West 43 St. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes turime 
daug reikalų aptarti. Kviečia

J. Baličas, rašt.

— Joniškiečiv Labdarybės ir Kul
tūros Klubo eilinis susirinkimas Įvyks 
antradienį, balandžio 7 dieną 8:00 
vai. vak. Vengeliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė. Visus narius ir 
svečius, norinčius būti klubo nariais 
prašome gausiai dalyvauti. Turėsime 
svarbių pasitarimų ateities reikalais. 
Po susirinkimo įvyks draugiškas po
būvis su vaišėmis, A. Kaly*

— Bridgeport© Lietuviu Namę Sa* 
vininky susirinkimas įvyks antradienį, 
balandžio 7 d., Lietuviu Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.. 7:30 vai, vak. 
Nariai malonėkite dalyvauti, nes yra 
daug svarstymų. Kviečia

Valdyba

CANDID WKDDIN G 
PHOTOGRAPHER

Jei noite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas Šeimos šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S
2719 West 43rd Street

Chicago, Illinois
927-6288

Cal! and ask for EDDIE BURBULYS

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
vjį/ 2533 W. 71st Street
V Telef.; GRoovehill 6-2345-6

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

į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuviy direktoriai:

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

Tel: YArds 7-1741 ■ 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

EESSESS!

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijos

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

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

STEP, C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS '
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

—. .............. ................. ~ —- —-.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 3, ILL. — TUESDAY, APRIL 7, 1970

GEEININKXS
, (POHUMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1228

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84)834 
x f

I

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ
*

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE



MINIMUM STARTING SALARY

1603
925-6015

dešiniaisiais oportunis

APDRAUDŲ

Dubčekas teršiamas

com-

SCREENER AND SECONDARY

Experienced in Electronics,

Passbooks

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

tNNMMIRM

vai 
tais

PERSONAL
Asmeny Ieško

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III 80632. TeL YA 7-5980

HOSPITAL
12935 GREGORY

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Vokietijos

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

v>$709 PER M0NTU
Apply in person or Phone 

Personnel Department

person to store manager or .call 
for appointment

831-4430

Call: Frank Zapolis
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

Part time or full time.
EARN AS YOU LEARN! 
WE WILL TRAIN YOU!

SIUNTINIAI Į LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

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

PERKAME. PARDUODAME. MAI- 
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūniname naskola. visokeriopą ap
draudė. veikia notariatas.

176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina 82.00 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

ACCURATE TYPIST 
with speed of 75—80

5 day week. Good transp. 
Excel, starting salary.

Loo]

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
sėvvbiu nirkimas - pardavimas. . *Re to 
šioie kontoroje daromi ir liūdnam! 
vertimai, užuildomi pHietvhės imašv- 
mai. income fax fr įvairūs kiloki "blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

PIPING DESIGNER 
Boiler House Experience, 

Excellent salary.
All Company benefits. 

g. McDermott 
489-5800

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS 
tftstngiauštas žinias

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su ar 
be maisto mažos šeimos bute, atskiru 
Įėjimu, Marquette Parke. 925-4671.

Norite linksmai pasišokti, 
padainuoti, linksmai praleisti 
šeštadienio vakarą, atsilankyki
te į L. Vyčių Choro ruošiamus 
šokius š. m. balandžio 18 d., 
Liet. Vyčių salėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Gros puikus Rama
nausko orkestras, veiks virtuvė, 
baras. Bus trumpą programa ir 
dovanos. Įėjimo auka $1.50.

-• Dpa iš Frankfurto pranešimu, 
žinomas vokiečių katalikų teolo
gas’ prof. Dr. Hubertus Halb
fass iš Reutiingeno pereiškęs, 
kad bažnyčios ateitis išsispręs 
ateinančių 20 metų bėgyje.

Prof. Halbfass kalbėjo Miun
cheno Paulus — draugijos pava
sariniame susirinkime Kronber- 
ge/Taunus, kur apie 500 visų 
krikščioniškų konfesijų moksli- 
hinkų buvo susirinkę aptarti baž 
nyčios egzistencijos ir patikimu
mo klausimo ateityje.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2653 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

LIBRARY ASSISTANT
Must be accurate^. careful’ typist.

Full or part time.
Phone^.Mr. BABCOCK

WINNETKA PŪBĮJČ LIBRARY

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

TeL: VI 7-3447

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

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

Three answers with appointment.
2307 N. MILWAUKEE

From 8 to 9 call 
384-8934

— Cicero Medžiotojų ir Mes 
keriotojų vakaro metu vieti
nėms Lituanistinėms mokyk 
loms buvo surinkta 152.35. Me
džiotojai kasmet talkininkau
ja mokykloms ir nusipelno tė
vų padėkos.

RENTING IN GENERAL
N u o mos

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangus namai.

— Marquette Parko Namų 
Savininkų Draugija šių metu 
gegužės 3 d. rengia didelį ban
ketą. Bilietų galima gauti Nau
jienose. Kaina vienam asme^ 
niui $5.00.

Didelis patiri n kimu {vairių pre- 
Idv- Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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 nėdų sklypas 
Marnnette Parke. $20.000.

PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. 1*4 auto garažas. $22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas čazu šildvmas. ato
mini jaus taršai, mūro garažas, platus 
sklvnas. S45 000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

.Valdis Real Estate 
7051 So. WASHTENAW AVE.

‘ Tel. RE 7-7200 <

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

Tel. CL 4-7450

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

Call Mr. ERWARDS 
CONVENIENT FOOD MART 

Call 544-1988

A. &. L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 Sc. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkg Reikia

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbtnmky ir Darbininkių

Peterson Ave.; - location.We need, 
people ’ with -accurate .typing and 

figure ability .Hours 8—4:45.
Good salary »hd benefits. 

LANSING B. WARNER, INC.
736-1400

—Sofija Vanco, šiomis die
nomis mirusio Petro Grakaus
ko duktė, norėdama patarnau
ti sergančiam tėvui, sniego 
audros metu paslydo, nukrito 
ir susižeidė ranką. Riešo kau
lai trūko trijose vietose. Tėvui 
labiau rūpėjo dukters nelaimė, 
negu jo paties nupjautos kojos 
skausmai. Penktadienio rytą 
Grakauskas gavo širdies prie
puolį ir mirė. Jis palaidotas 
pirmadienį kazimięrinėse.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nm. -i, 2«mė — Perdavimui

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

Auskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti miestą ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS L TeL CL 4-1050

Investment
bonus plan '‘-’SŠįĘS’

51,000 minimum
Savings insured to S20,000. 

BRIGHTON SAVINGS AND 
4071 ARCHER AVE.,

PARDUODAMA TAVERNA IR RES
TORANAS su 4 kambariu butu in
dustrijos rajone, geroje apylinkėje. 
Geras, pastovus biznis. Parduodama 
dėl ligos. Skambinkite savininkui po 

2 vai. Tel. VI 7-9508.

RECEPTIONIST 
$2.05 to start. Typing and short 

hand required.
4 days per week. 

Call 651-6080.
757 W. 79 St. Room 302

K. ERIN GIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

' tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

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

♦ Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti! Balandžio 11 
dieną 7:30 vai. vak. Marquette 
salėje. 6908 So. Western Ave. 
Rengiamas linksmas šokių va
karas. Gros K. Ramanausko or
kestras. (Pr). \

“Buvo partijos priešakyje pa
statytas silpnas žmogus ir leis
ta iki to. kad į partijos vadovy
bę Įsigavo kiti dviveidžiai, ku
riems svetimi buvo Markso-Le- 
nino principai”, rašo šis laikraš
tis. “Tokia įvykių raida prive
dė respubliką prie kontrrevoliu
cinės pražūties krašto... Dubče
kas buvo svarbiausia kliūtis ko-

REGISTERED 
--NURSES

H P.M. —7 A.M. SHIFT

į Floridą, čia laikinai apsisto
jo 4410 S. Rockwell, LA 3-3558. 
Abu Bimbos seniau yra gyve
nę Chicago j e. Seniems Naujie
nų skaitytojams jie yra gerai 
žinomi. Jų sūnaus Bimba Ma
nufacturing Co., esanti Monee, 
Ill. miestelyje, jau išaugo j 
stambią įmonę. Jos gaminiai 
plačiai vartojami. ’'-

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

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

— Juozas ir Anelė Bimbos. 
išpardavę savo nuosavybę Ka
lifornijoje. dairosi, ką nors 
nusipirkti Chicagoje. Už poros 
savaičių jiedu žada išvažiuoti

Immediate opening for 
BROCK AND CUT OFF OPERATOR 
Good
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TERRA
Brangenytm, Laikrodžiai, Dovano* 

vlcotna progoms
3237 WEST Ord ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

CLERK ,- STENO
- - -- - • *

General office work. Typing, 
filing, paying bills, writing 

invoices.
> BOB PAUIER y 

z 666-8914

Čekoslovakų kompartijos laik
raštis “Rude irravo” ėmėsi to
liau teršti nušalintąjį ir nuže
mintąjį buvusį partijos šefą 
bandžiusį Čekoslovakijoje įves
ti “žmoniška komunizmą”.

AUTOMOTIVE 
PARTS REBUILDER

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

insurance.
916 MADISON

OAK PARK

HELP WANTID ~ FEMALS 
D^rhlninkiy ftelicU

— Prof. Dr. A. Paplauskas- 
Ramūnas tarptautinio masto 
pedagogas. Otavos unversiteto 
lyginamųjų pedagoginių moks
lų centro direktorius, psicho
loginių ir pedagoginių mokslų 
fakulteto ordinarinis profeso
rius, eilės knygų autorius, šių 
metų balandžio mėn. 12 d. at
važiuoja į Čikagą ir skaitys pas
kaitą Tumo-Vaižganto 100 me
tu minėjime, kuris įvyks Mc
Kay Public School, 69th ir S. 
Fairfield gatvių kampas. 4 vai. 
p. p. Minėjimą ruošia korp. 
Xeo-Li t h u a n i a. Vi suomenė
kviečiama garsiai dalyvauti.

“Dabartinė bažnyčios viešpa
tavimo sistema yra “nejudri ir 
neprisiderinanti”, pasakė prof. 
Halbfass. Vien tik savo išliki
mu besirūpinanti katalikų baž
nyčia atsiribojanti nuo visokių 
jai trukdančių įtakų iš lauko 
pusės, kas ilgainiui iššauksią jos 
apačios susinaikinimą. Kaip iš
eitį jis siūlė ”individualistiškai 
surakintą krikščionių sąžinę iš
laisvinti ir ją pervesti į politinės 
atsakomybės sritį”.

Didžioji dalyvių dauguma pri-

— Lietuvių Agronomų Są
jungos Chicagoje visuotinis 
metinis susirinkimas bus daro
mas balandžio 11 d. Play Hou
se teatro salėje 2515 West 69th 
Street Darbų programoje bus 
aptartas ir meninio kūrinio 
(romano ar apysakos) Lietu
vos ūkininko pavergimo tris- 
d esi m t m eči u i a tžy mėti r eik a- 
las. Be to, bus rodomos skaid
rės — agr. dr. A. šeštoko ir 
naujausiai gautos iš Lietuvos. 
Po darbų programos — vaka
rienė. Pradžia 7 vai. vak.

FEMALE 
LATHE OPERATOR

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

437-6000 
MASTEN CORP.

1117 E. ALGONQUIN, 
ARLINGTON HEIGHTS 

Between Bussey Rd. and Rt. 83.

Floridos paplūdimyje lakūnai išbandė 
naujus šalčio nei karščio nepralei
džiančius rūbus, kurie bus ateityje 
naudojami aukštai skrendančiuose 

lėktuvuose.

j itLP WANTID » MALg-FIMALi
j Reikia Darbininky ir DartHninkiy

Pirmasis didysis evangelikų- 
katalikų bendruomenių parengi
mas Vokietijoje — ekumeninis 
Sekminių susirinkimas Įvyksta 
Augsburge nuo birželio 2 iki 5 
dienos.

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

PADEDA JUMS NUGALĖTI

DIRBTINIŲ DANTŲ
LAISVUMĄ IR NEMALONŲ JAUSMĄ

FASTEETH laiko plokšteles sti
priau ir sudaro saugų jausmą. Pada
ro valgymą lengvesnį. Tinkančios 
plokštelės yra svarbios jūsų sveika
tai. Lankykite reguliariai savo dan
tų gydytoją. Įsigykite FASTEETH 
bet kurioje vaistinėje.

mių pardavėju 
sovietu šnipų 
vyr. būtsinėje.
Boris Savič, lėktuvu 
luotas i Maskvą. Jis buvo pa
gautas Briuselio restorane ban
dydamas gauti informacijų 
apieNATO ir Belgijos karines 
bazes.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69fh SLZ Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320

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

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

ėmė vad. “Kronbergo deklaraci
ją”, kuri būsianti išsiuntinėta 
vyskupams. Deklaracijoje rei
kalaujama “peržiūrėti struktū
ras, paskelbimus ir enciklikas, 
kurios šiandieninio pasaulio pa
žiūrai yra beprasmiškos arba 
nebepakeliamos”.

Fedęralinių ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 

; •£ N Č O M E T A X 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

* ' . pardavimas
RE-A L E S T A T E 

Parašu paliudijimas 
NOTĄ R Y PUBLIC 

Draudimo informacijos 
INSURANCE 

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

starting salary. Profit sharin;
Hospitalization.

Call or Apply 437-6000
MASTEN CORP

1117 E. ALGONQUIN 
ARLINGTON HEIGHTS 

Between Bussey Rd. and Rt. 83.

— Dzūkų Draugijos koncer
tas — balius įvyks š. m. balan
džio 11 d., šeštadienį, Jaunimo 
Centre. 5620 S. Claremont Ave., 
prasidės 7 vai. 30 min. vakare. 
Programoje: 1) Gintautienės 
iš St. Louis studijos baletas 
pirmą karta Čikagoje; 2) dzū
kų dainas dainuos Aidutės, va
dovaujamos A. Stephens. Visą 
programą praves aktorė J. Ci- 
jūnelienė. Staliukus galima 
užsisakyti telefonu 476 - 3560.

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

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

‘ PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

JOIN US TODAY
We have immediate openings 

in our
HIGHLAND PARK STORE...

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

Belgija išvarė rusų šnipą
Reuterio pranešimu iš Briu

selio, Belgija prieš porą savai
čių suėmė sovietų šnipą, kurs 
pasivadinęs rusiškų simkveži- 

bandė įsteigti 
tinklą NATO 
“Pardavėjas”, 

depor-

REAL ESTATE FOR SALE 
N«m«L — PardavumM

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

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

mission and goodies. 
Can SAM GROUPE

HE 4-2110

Interstate Dept. Stores
OLD DEERFIELD ROAD HIGHLAND PARK, ILK 

Between Ridge Rd. and.Rt. 41

$5,000 minimum
2 year certificate

S 5%%
$1,000 minimum

1 year certificate
Highest reserves.

OAN ASSOCIATION
CHICAGO, ILL. 60632

^LAIKRODŽIAI IX ERANG5NYEW 
į - Pardavimas Ir Talsyum

WEST 69th STREET
į y ; . REpablle 7-1941 _

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės,..svei- 

i katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

Įimo sąlygos.
J. B A C E V 1 č 1 U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

'•"... V<s




