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Somalijos ir Jugoslavijos, nėra

pagandai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kinijos premjeras
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Liuksemburgo princas Felix 
Bourbon Parma mirė 77 metų. 
Jis buvo valdančio kunigaikš
čio Jean tėvas.

5. Space
craft enters 
lunar orbit.

TANZYRAS. — Baroke visi 
įvažiuotieji vyrai turi turėti 
trumpus plaukus. Turistams pa
sienyje parūpint: kirpėjai nuker
pa plaukus.

Balandžio 11 d, Įvyks nauja JAV astronautu kelionė Į Mėnuli, kuriame du astronautai isbus virš 33 valandų, 
šiame piešinyje nurodomi svaresnieji šios kelionės momentai.

♦ Sudano valdžia paskelbė
amnestiją visiems sukilėliams piūčio 15 dieną panašiu būdu Pa
kovojusiems prieš vyriausybę. Ii jon pabėgo kitas vengrų lakū-

SAIGON AS. — P. Vietname 
karo veteranai reikalauja ge- 

: resnių pensijų, butų ir medicinos 
| priežiūros.
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stage retired, Į 4. Midcours 
lifting spacecraft out of Į correction, 
earth orbit into lunar I if necessary 
trajectory.

WASHINGTONAS. — Vakarų Vokietijos kancleris Brandtas 
ryt ir šeštadienį tarsis su prezidentu Nixonu, tačiau Washingtone 
pasitarimus jau pradėjo Vokietijos gynybos ministeris Helmut 
Schmidt, atskirai susitikęs su valstybės sekretoriumi William 
Rogers ir su gynybos sekretorium Melvin Laird. Vokiečių vy
riausybė pabrėžia, kad Amerika šiuo metu neturėtų sumažinti savo 
kariuomenės Vokietijoje, nes toks vienašališkas sumažinimas 
visai panaikins viltis kada nors susitarti su Maskva.

Svarbus šių pasitarimų tarp 
Amerikos ir V. Vokietijos punk
tas liečia amerikiečių kariuome
nės išlaikymo išlaidas. Dabarti
nis susitarimas verčia Vokietiją 
padengti apie 80% amerikiečių 
dalinių išlaidų, apie 730 milijo
nų dolerių per metus. Pusę šių 
pinigų Vokietija atiduoda Ame
rikai už iš jos gaunamus ginklus. 
Kita dalis sumokama superkant 
iš Eksporto-Importo. banko kitų 
valstybių skolas Amerikai, kas 
sudaro apie 100 milijonų dolerių 
per metus. ; ' .'*s.

Vokietija įrodinėja, kad ji 
ginklų jau turi pakankamai ir 
amerikiečių kariuomenės išlai
kymą reikėtų padalyti visoms 
Nato valstybėms, o neužkrauti 
vienai Vokietijai.

Kitos Nato valstybės: Britai 
nija, Olandija, Belgija įrodinė
ja, kad Vokietija gynybos rei
kalams išleidžianti tik 4.4% sa
vo visuminio gamybinio produk
to, kai Britanija ir net Prancū
ziją išleidžiančios Jei Ame- komisi j a, sudaryta iš Ceylono, 
rik^' kada išvežtų dalį savo-'Įote™ T-----

SAIGONAS. — Kambodijos- 
P. Vietnamo pasienyje komunis
tai pradėjo stipriau pulti Kam
bodžos kariuomenės bazes. Dau
gelyje atvejų kambodiėčiai ben
dradarbiauja su vietnamiečiais, 
kurių lėktuvai ir helikopteriai 
padeda Kambodijos daliniams 
naikinti priešo kareivius.

OSAKA. —- Japonijos parodos 
Expo-70 mieste dideli dujų' 
vamzdžių sprogimai užmušė 63 
asmenis ir sužeidė 210. Sprogi
mai įvyko 10 mylių nuo parodos 
aikštės. ?

TEL AVIVAS. — Izraelis pa
neigė žinią, kad arabai kaliniai 
yra kankinami žydų kalėjimuo
se. Kipro saloje Jungtinių Tau
tų komisija atidarė biurą, kuria-: 
me pasisakyti apie apie kanki
nimus kviečiami visi arabai’ ar 
izraelitai, žydai sako, kad ta

WASHINGTOXAS. — Vakar prezidentas Nixonas sušaukė 
Valstybės Saugumo tarybą svarstyti nusiginklavimo klausimų 
ir aptarti Amerikos laikyseną ateinančiose nusiginklavimo dery
bose su sovietais. Jos prasideda Vienoje balandžio 16 d. Kartu 
senato užsienio reikalų komitetas pradėjo tuo pačiu reikalu ap
klausinėjimus. Pakviestų į komitetą tarpe yra McGeorge Bundy, 
buvęs prezidentų Kennedžio ir Johnsono patarėjas. Prezidentą 
Nixona iš visų pusių spaudžia politikai, mokslininkai, siūlydami 
Amerikai vienašališkai paskelbti strateginių ginklų gamybos su
stabdymą.

6. Loveli and 
Haise transfer to 
"Aquarius/ 
separate from 
"Odyssey" piloted 
by Mattingly.

7. "Aquarius" descends 
to landing site in 
Fra Mauro highlands*

8. After 33hours oh 
surface, two moon 
walks, Lovell and Haise 
lift off to rendezvous 
with "Odyssey/

9. "Aquarius" 
jettisoned. "Odyssey" 
fired into earth 
trajectory*

Prezidento sudarytas pataria
masis ginklų kontrolės ir nusi
ginklavimo komitetas pasiūlė, 
kad Amerika kreiptųsi į Sovie
tų Sąjungą ir siūlytų sustabdyti 
ginklų lenktynes dar prieš pra
sidedant deryboms. Per šitokį 
moratoriumą nebūtų statomi 
nauji raketų — puolamųjų ir

turėtų užpildyti Vokietijos ka
riuomenė, — sako kiti Nato na
riai.

Vokietijos karinėsjėgos siekia 
328,000 vyrų, kurie sudaro 12 
tankų brigadų, 16 šarvuotų pės
tininkų brigadų, dvi alpinistų 
brigadas ir dvi parašiutininkų. 
Brigadoje yra apie' 4,000 vyrų. 
Vokiečių štabas tvirtina, kad 
tos brigados tik popieriuje taip 
gražiai atrodo, o tikrumoje joms 
trūksta puskarininkių, trūksta 
specialistų technikų ir moralė 
jose esanti žema.

Gynybos ministerija Vokieti
joje svarsto įsivesti savanorių 
kariuomenę, kurioje 60 %■ suda
rytų gerai apmokami, ilgos tar
nybos kariai ir kitą dalį—trum
palaikiai savanoriai.

Nors Europos Nato nariai ir 
nenori patys, daugiau išleisti gy
nybai, siūlydami tą našta pasi
imti Vokietijai, tačiau kartu ne
nori, kad Vokietija pasidarytų 
perdaug stipri. Profesionalinės 
kariuomenės įvedimas Vokieti
joje vėl sukeltų pavydo ir bai
mės nuotaikas kaimynų kraš
tuose.

Praėjusią savaitę Čikagoje vie
šėjęs buvęs Amerikos karo jė
gų Europoje vadas gen. Lem- 
nitzer pasisakė už Amerikos jė
gų Europoje laikymą, kol. sovie
tų vadai laikysis savo senos po
litikos — skleisti komunizmą po 
visą pasaulį. Generolas nuro
dė, kad kada Viduriniuose Ry
tuose, Azijoje, Afrikoje ir Pie
tų Amerikoje vyko įvairiausi ma
ži karai, Europoje jokių konflik
tų nebuvo per 21 metus, nes ten 
taiką saugo stipri Amerikos ka
riuomenė.

Generolas Lemnizeris siūlė ne
klausyti gražių sovietų kalbų 
apie taikingas intend jas, bet gy
nybos reikalus pagrįsti sovietų 
kariniu potencialu. Intencijos 
gali pasikeisti per naktį. Ame
rika turi stebėti sovietų karinės 
grėsmės augimą ir pagal tai de
rinti savo gynybos politiką.

HSTAMBULAS. — Turkijoje 
susimušė dešinieji. studentai su 
kairiaisiai. Keturi asmenys bu
vo sunkiai sužeisti. Kariuomenė 
turėjo įžengti Į' universitetą su
stabdyti muštynes. *

MASKVA. — Komunistinių 
valstybių ekonominė sąjunga 
Komekon Maskvoje pradėjo kon
ferenciją, kurion suvažiavo vice
premjerai.

HOLLYWOOD. — Geriausių 
praėjusių metų filmu buvo iš
brinktas “Midnight Cowboy”, 
cenzūros pažymėtas “X” raide,
— tik suaugusiems. Geriausiu 
aktorium . pripažintas John 
Wayne, aktore — Maggie Smith.

ROCHESTER. — New Yorko 
respublikonai jau paskelbė rinki
mams savo kandidatus. T guber
natoriaus vietą kandidatuoja tas 
pats Rockefelleris, į senatoriaus
— Charles Goodel, nors 49 komi
teto nariai iš 360 pasisakė prieš 
gan liberališką Goodelį.

MASKVA. — Sovietų valsty
bės planavimo komiteto pirmi
ninkas Baibakovas pareiškė, kad 
šiais metais sovietų piliečiai ga
lės gauti 40% daugiau automo
bilių, negu praėjusiais metais. 
Jis tikisi, kad naujas automobi
lių fabrikas, statytas Fiat — ita
lų inžinierių — iki metų galo 
pagamins 30,000 automobilių. 
Italijos diplomatai Maskvoje 
tvirtina, kad bus gerai, jei tas 
fabrikas pagamins 2-3 tūkstan
čius.

SANTIAGO. — Čilės saugu
mo žiniomis, Bolivijoje greit 
įvyks Pietų Amerikos komunis
tų vadų suvažiavimas, kuriame 
dalyvaus teroristų vadai iš 12 
valstybių. Vadai siekia koordi
nuoti savo veiklą.

SAIGONAS. — Praėjusios savaitės trečiadieni prasidėjęs 
komunistų puolimas Pietų Vietname aprimo. Karinė vadovybė 
nutarė, kad tai nebuvo “ofenzyva”, bet tik puolimų virtinėje 
“aukštasis punktas”. Pirmąją dieną komunistai artilerijos ir mi
nosvaidžių ugnimi apšaudė 130 vietovių, daugiausia Pietų Viet
namo pozicijų. Vis dėlto, tie sustiprinti puolimai padidino sa
vaitinius amerikiečių nuostolius ir manoma, kad jie sieks apie 
200 žuvusiais. Paskutinį kartą žuvusių skaičius buvo pasiekęs 
200 pernai rugpiūčio mėnesį. Praėjusios savaitės komunistų puo- 
Upąai^tolL atsiliekajnuo. 1969. metų Tet,ofęnzyvos.^da žuvo yirš 
400 amerikiečių.

Karinė vadovybė galvoja, kad 
šis komunistų aktyvumas siekė 
parodyti P. Vietnamo gyvento
jams, kad komunistai dar stip
rūs. Amerikai žadant vėl suma
žinti savo kareivių skaičių Viet
name, komunistams neišmintin
ga didinti savo puolimus, kurie 
galėtų priversti prezidentą Ni- 
xoną sustabdyti kareivių išve
žimą.

Didžiausios praėjusios savai
tės kovos vyko Specialiųjų Jėgų 
stovykloje Dak Seang, apie 10 
mylių nuo Laoso sienos, čia, ne
didelio skaičiaus amerikiečių va
dovaujami, stovyklą gina mon- 
tagnardų genties kariai. Stovyk
lą apsupo keli tūkstančiai komu
nistų kareivių. Per savaitę į 
stovyklą nukrito apie 2,000 arti
lerijos sviedinių. Visas tiekimas 
buvo lėktuvais, iš oro numetant 
amuniciją ir maistą. Komunis
tai atsigabeno ir priešlėktuvinių 
patrankų ir numušė tris Ameri
kos lėktuvus. Kada prireikė at
gabenti į Dak Seangą daugiau 
kareivių: vietnamiečių ir mon- 
tagnardų, beveik kiekvienas 
amerikiečių lėktuvas buvo ap
šaudytas ir sužalotas. Bombone
šiai daužė komunistų pozicijas, 
o aplink stovyklą vietnamiečiai 
pranešė nušovę virš 900 priešo 
kareivių.

! PHOENIX. -— Arizonos valdi
nės įstaigos patvirtino, kad pir- 

10. Splash ; aiadienį buvo išduotas sutuoktu- 
down in viu leidimas Svetlanai Alliliuje-I , 
the Pacific „ • • v,/ gynybos — lizdai. Abt pusės su-rne ractnc -vai ir arcnitektui William Wes-I .. . ... P.

- ley Peters., Kaip žinoma, Stali- 
no duktė Svetlana, 44 metų, į 

! Ameriką atvyko 1967 metais, pa- 
įbėgusi iš Indijos. Architektas
Peters yra 58 metų.

Stalino duktė Svetlana pirmą 
kartą ištekėjo dar būdama uni
versitete už. Gregory Morozovo. 
Jie išsiskyrė 1947 metais, o po 
dviejų metų ji ištekėjo už Juri 

; Ždanovo, žinomo sovietų komu- 
j nistų partijos veikėjo sūnaus. Su 
juo Svetlana pagyveno iki 1951 
metų. Tada ji ištekėjo už Mi-

‘ chailo Katanovičiaus, tačiau apie 
•, jį jos biografijoje nėra jokių ži-

stabdytų povandeninių laivų sta
tybą, nestatytų naujų radarų, 
negerintų kitų gynybos siste
mų. Tuo pačiu metu abi šalys

■ bandytų susitarti Vienoje dėl 
nusiginklavimo.

šitas komiteto pasiūlymas bu
vo padarytas žinomų politikų: 
John McCloy, Dean Rusk, buv. 
gubernatorius William Scran
ton, Cyrus Vance, William Fos
ter ir James Killian, buv. prezi
dentų mokslo patarėjo.

Vyriausybė svarstė šią reko
mendaciją. Washingtone sako
ma, kad prezidento patarėjas 
Kissingeris nenori eiti Į derybas 
su sovietais suvaržytomis ran- .

Senatas atmetė 
teisėją Carswell

WASHINGTONAS. — Po 
gų svarstymų senatas vakar at-. 
metė prezidento Nixono pasiūly- ■ 
tą teisėjo Carswell kandidatūrą! 
į Aukščiausiąjį Teismą. Baisa-' 
vime 51 senatorius balsavo prieš: 
jį ir 45 už jįy Respublikonai se- žinoma, kad ji 1963 metais 
natoriai, kaip sen. pharl^-Percy Briesh Šingh.Lkbmis, nenori jokiu i& anksto
iš Illinois, nulėmė balsavimą, iš
eidami prieš savo partijos prezi
dento parinktą kandidatą. Teisė
jui daug pakenkė jo jaunų dienų 
pareiškimai prieš negrus ir prieš 
rasinę integraciją.Egiptas paskelbė, kad Iz

raelio lėktuvai bombardavo vie
ną mokyklą, kurioje žuvo 30 vai
kų ir 36 buvo sužeisti. Tame pa
čiame puolime žuvo vienas su
augęs ir 10 buvo sužeistų.

Valstybės departamento pa- 
sekretorius Sisco šiandien lan
kosi Egipte.

Kambodijos vyriausybė va
kar išleido Amerikos prekinį lai
vą “Columbia Eagle”, kuris bu
vo dviejų jūreivių ginklo jėga 
nukreiptas į Kambodijos uostą. Į paskelbtas abiejų valstybių “so- 
Laivas neplaukė į Tailandiją. 
kaip buvo numatyta, bet neno
rint sudaryti nepatogumų Kam
bodijos neutralumui, pirma iš
plaukė į Filipinus. Laive yra 
bombų krovinys, skirtas Tailan- 
dijos aviacijos bazėms.

Pietų Korė ja. praneša, kad 
jos kareiviai nušovė tris komu
nistų agentus, bandančius perei
ti į pietų pusę.

Čikagoje vakar sustreikavo 
350 sunkvežimiu vairuotojai, ve
žioja maistą į Jewel Co. krautu
ves.

TOKIJO. — Kinijos premjero 
Chou En Lajaus vizitas šiaurės 
Korėjoje pasibaigė ir. santykiai 
tarp š. Korėjos ir Kinijos turėtų 
sugrįžti Į normalias vėžes, kaip 
buvo prieš kinų “kultūrinę re
voliuciją”. Kelis kartus buvo

UDINE. — Vengrijos karinės 
aviacijos leitenantas Sandor 
Žaboki atskrido su sovietų ga
mybos lėktuvu — Mig-15 į Ita
liją ir nusileido dar iš praėjusio 
karo laikų likusiame, vokiečių 
statytame, apleistame aerodro
me. Jis pasiprašė Italijoje poli
tinės globos.

Lakūnas pakilo iš Vengrijos 
karinio aerodromo, netoli Ju

goslavijos sienos. Pernai rug-

nas, majoras Josef Biro. Jis pa
bėgo su* Mig-17 lėktuvu, kuris 
nusileidžiant buvo šiek tiek su
žalotas. Majoras Bire yra buvęs 
dabar pabėgusio Zabokio skrai
dymo instruktorius.

lidarumas prieš Amerikos ir Ja
ponijos imperializmą”, tačiau 
stebėtojai galvoja, kad tas “so
lidarumas” yra daugiau nukreip
tas prieš Sovietų Sąjungą ir jos 
liniją.

šiaurės Korėjai yra nelengva 
išlaikyti gerus santykius su 
abiem komunistinėm galybėm 
ideologiniame fronte, kada tarp 
jų vyksta arši dvikova. Kinijos 
pastangos patraukti į save š. Ko
rėją yra visai natūralios, nes Ko
rėja yra netoli svarbių Kinijos 
pramonės centrų Mandžiūrijoje.

Washington© diplomatai spė
ja, kad Kinija ir toliau stengsis 
izoliuoti Sovietų Sąjungą Azi
jos tautų tarpe, šiaurės Korė
ja, nežiūrint griežtų pareiškimų 
prieš ‘“imperializmą”, labai 
greit paleido Japonijos keleivinį 
lėktuvą, o Kinija atnaujino sa
vo pasitarimus su Amerika Var
šuvoje.

Eilę metų š. Korėjos režimas 
buvo artimesnis Maskvai, negu 
Pekinui, šis bando šitokią pa
dėtį pakeisti.

nors sovietų valdžia šių vedybų 
nepripažino ir neleido jai va
žiuoti kartu su vyru į Indiją. 
Kremlius ją išleido tik, kai jis 
mirė, į jo laidotuves. Ta proga 
Svetlana, išėjusi iš sovietų am
basados New Delhi, pasislėpė 
Amerikos ambasadoje ir, jei pa
dedant, pabėgo pirma Į Šveicari
ją, vėliau Į Ameriką.

“Arizona Republic” laikraštis 
pranešė, kad Svetlana ir archi
tektas Peters jau susituokė 
kvakerių ceremonijose. Peters 
buvo našlys, jo pirmoji žmona 
buvo garsaus architekto Frank 
Lloyd Wight duktė, irgi vardu 
Svetlana. Ji žuvo automobilio 
katastrofoje 1946 metais.

Minėtas laikraštis paskelbė, 
kad Stalinaitė po vedybų pa
reiškusi: Tikras stebuklas. Aš 
jaučiuosi, lyg 17 metų. Su savo 
vyru Svetlana susitikusi tik prieš 
20 dienų.

lenkiškas knygas
Kaune pastebimas knygų, len

kų kalba, pareikalavimas — ra
šo “Czerwony Sztandar” (279 
nr.), nurodęs, kad knygynas nr. 
2 Kaune 1969 m. spalio mėn. 
buvo gavęs 3,500 knygų iš Len
kijos. Lapkričio mėn. knygų 
lenkų kalba Kaune buvo parduo
ta 1,500 rublių sumai.

Pasirodo, lenkai, Kauno gy
ventojai. daugiausia domisi sa
vo klasikų raštais (Kraševskio 
“Stara basn” ar Sienkevičiaus 
istorinėmis apysakomis, “Ugni
mi ir kardu”), medicinos ar tech
nikos srities raštais, be to ir in
formaciniais, iliustruotais leidi
niais apie kai kuriuos Lenkijos 
miestus, kaip Varšuvą, Kroku
vą, Lodzę ir kitus. Reikia ma
nyti, lenkų knygomis domisi ne 
tik negausūs Kauno gyventojai 
— lenkai, bet ir lietuviai. (E)

padarytų nutarimų ar užimtų 
pozicijų, kad derybų metu Ame
rikos delegacija turėtų platesnį 
judėjimo lauką.

Manoma, kad šią savaitę ir se
natas pasiūlys prezidentui su- - 
stabdyti laikinai, kol vyks dery
bos, ginklavimo lenktynes. Daug 
senatorių norėtų, kad Amerika 
“nepykintų” sovietų ir nestaty
tų gynybos raketų bei nebandy
tų-naujų puolamųjų ginklų.

Praėjusią savaitę tokį pasiū
lymą vyriausybei priėmė Colum- 
bijos universiteto mokslininkų 
grupė.

BEIRUTAS. — Jungtinių Tau
tų pasiuntinys Vittorio Guicci- 
ardi vieši Persios Įlankos šei- 
kystėje Bahreine, kur jis ren
ka žinias apie gyventojų nuotai
kas: kokia turi būti Bahreino 
ateitis, kai 1971 metais pasi
trauks iš čia britų kariuomenė. 
Jungtinės Tautos atsiuntė savo 
atstovą, prašant pačiai Britani
jai ir Iranui.

Iranas seniai laiko Bahreino 
salą savo istorine teritorija, nors 
britai tvirtina, kad salos gyven
tojų tik 10% iš 200,000 žmonių 
yra persų kilmės.

Iranas tvirtina neturįs jokių 
blogų tikslų Bahreino atžvilgiu, 
nenorįs tos 245 kvadratinių my
lių salos jėga prisijungti, tačiau 
kartu Iranas negalįs sutikti, kad 
Bahreinas įsijungtų į planuoja
mą devynių šeikysčių federaciją 
su arabų sultanatais ir emyra
tais.

Į Bahreino salą godžiai žiūri 
arabiškas Irakas, tačiau Iranas 
greičiau matys tą salą nepri
klausoma valstybėle, bet neati
duos jos jokiems kaimynams — 
arabams. Tos salos patrauklu
mas yra tame, kad čia randama 
labai daug naftos.
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blogybes, bet nemato, kad yra 
<*erų dalykii.

METINIAMS. TAUPYMO 
CERTIFIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $1,000

Passbook Savings 
AIL accounts corn

et pounded daily —„ 
paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimurn $5.000)

PIRŠLYBŲ BIURE
Vienas apsivesti norintis, bet 

niekaip neapsisprendžiantis vy-

V. Urbonas išvyko 
visam mėnesiui

siunas.
čia tenka paaiškinti, jog ko-

Proi. dr. Pranas Padalis, kaip 
anksčiau buvau rašąs, gulėjo St. 
Joseph ligoninėje Ann Arbor’e. 
Kovo vidury jam buvo, padary
ta operacija. Dabar jis įirgi, jau 
grįžęs į namus.-toliau ;gydytis.

Visuomenininkas Vacys ir po
nia Stasė Urbonai kovo gale (27 
ar 28 d.) visam mėnesiui išvy
ko “vasaroti”, tai yra atostogau
ti Į Floridą. V. Urbonas vėl per
rinktas Amerikos Lietuviu Bal
so radijo klubo pirmininku 1970 
metų kadencijai.

namuose 
Kitas

Charles Sowa buvo Hgo- 
' bei dabar vra savo sa- 

Nariai 
Idyba linli&všu) visi greit

Vienas sociologas kalbėda
mas jaunuolių susirinkime, pa
sakė:

“Bėda su jumis yra ta, kad 
jūs visko turite perdaug. Per
daug pinigų, — perdaug laisva
laikio, — perdaug linksmina-

d nu gyvaisiais lietuviais. Kol 
sveika buvo, ją matydavome 
kartu su vyru visuose lietuviš
kuose parengimuose, pobūviuo
se, minėjimuose. Pereitais me-

— Kur tokią sutikote ?
— Eidamas pro jūsų Uurąant 

laiptų! ; - 'V "U'
— Tos negalite gauti ! Ji yra

lybų biurą: “Pagaliau sutikau, 
kuri man patiko. Prašau man ją 
išpiršti!” jis sušuko biurovedė-

priėmė priesaiką. Tokių buvo-Grinius, J. šostakas, P. Bliu- 
40. šia proga į kuopą įstojo 7 j džius, M. šnapštys ir V. Tamo- 
nauji nariai. Vėliavai prisiekė 
Feliksas Blauzdys ir Jonas But-
KuS,

šita.* knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
pastų, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

19 £4 me tu
Midland Sayings aptar: 

nauja taupymo i 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 

$20,000

opera jau nebetoli
pasirenkime ją sų-

Aldona Anyta

tais ji buvo sunkiai susirgusi ir. 
ilgesnį laiką toje pačioje Fordo 
ligoninėje gulėjo. Jau buvo ge
rokai sustiprėjusi ir grįžusi į 
namus, bet naujas priepuolis ją 
staigiai iš gyvųjų tarpo išskyrė. 
Buvo pašarvota V. Baužos laido
tuvių namuose. Balandžio 3 d. 
palaidota, dalyvaujant dideliam 
būriui gedinčių tautiečių.

Prieš kurį laiką rašiau 
80-ties metų sukaktį atšventusį 
Juozą Kudžių. Pereitą Kalėdų 
laikotarpy jis buvo paguldytas 
į Providence ligoninę-ir operuo
tas. Didžiąsias šventes praleido 
ligoninėje. Lyg tyčia, vėl Pro
vidence ligoninėje Juozas atsi
dūrė kovo 27 d., taigi Didįjį 
Penktadienį. Rašant dar nepa
aiškėjo, ar jam vėl reikės nau
jos operacijos, ar bus gydomas 
be piaustymų. Jis guli 613 kam
bary. Lankyti leidžiama.

Prieš Velykas buvo susirgusi 
didžioji visuomeninkė, Altos bei 
Balfo direktorė, eilės kitų orga
nizacijų veikėja Elzbieta Paura- 
zienė. Ji irgi praleido keletą die
nų ligoninėje (Fordo). Dabar jau 
yra namie ir baigia sveikti.

V. Pauža kandidatuoja 
į LB Taryba

Lithuanian Melodies radijo 
pranešimu, visuomenininkas ir 
prekybininkas Vladas Pauža jau 
pasiskelbė kandidatuojąs į 6-tąją 
Lietuvių Bendruomenės tary
bą. Jis LB taryboje yra vieną 
kadenciją buvęs. Tai, berods, 
pirmas kandidatas iš Detroito, 
šeštosios LB tarybos rinkimai 
įvyks šį pavasarį. Prie tos te
mos dar teks ne kartą grįžti.

Tai tau devyntinės!” nusi- 
Geriau-

nariai su savo draugais daly
vautu ir paremtų save klubą.

Po susirinkimo gmtadienio 
proga nariai Kostui Meilūnui 
sudainavo ilgiausių metųno 
Kostas narius pavaišino. |

-Ve Namee korejp.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo susirinkimas įvyko pra
eito kovo mėnesio 15 d. Kadan
gi tą mėnesį būdavo, klubo pir
mininkės Adelės Burbienės 
gimtadienis, nors Jos jau nebė
ra gyvųjų tarpe, tačiau jos at
minimui pagerbti visas susirin- 

au baigia ruoštis tas Marijošius. Teks palyginti kūnas minutei atsistojo. Ro
tos dalyviai. Spau jo mostus su jau įprastais A.!žės Didžgąlvienės perskaitv- 
ts nariaL išstudi-! Kučiūno mostais. įdomu ste- tas protokolas vienbalsiai pri- 

jau bčti dirigento manieras, jo iš-’imtas.' >X 
pareigas.* raišką, antakių raukymus

g Su dideliu susidofiiėjimu yra perkamas ir skaitomas 
| POVILO LAURINAVIČIAUS 4(H puslapių romanas

Apskritai kalbant, į operą j 
einame pasisemti kultūros,’ 
taigi, pradžioje labai kultūrin-i 
gai elgtis nėra ko. Galima šne
kučiuotis, glamžyti saldainių 
popierėlius, garsiai šnypšti, 
ypač per graudesnius momen
tus.. Ateiti laiku irgi neapsi-, 
moka, nes susirinkusieji tokiu 
atveju nepastebės, kad mes 
atėjome, nematys mūsų suk
nių ir kailių. Ateiti reikia jau 
visiems kukliesiems susėdus, 
gal net jau uždangai pakilus. 
Tada, besigrūdą n t pro ištiestas 
kojas, yra garantuota, kad vi
si mus pastebės, atkreips už
tarnauta dėmėsi. 

* <■ *

Specialūs uždaviniai laukia 
mūsų fotografijos mėgėjų. Vk 
si, kurie turi kokius aparatus,- 
prašomi juos atsigabenti. Pra
sidėjus operai ir per visą jos. 
eigą fotografai turėtų laipioti 
ant scenos, fotografuoti kiek
vieną dalyvi ir pačią publiką. 
Reikią atsinešti kuo šviesiau
sias lempas ir jomis spiginti 
susirinkusiemš1 akis. Prie pir-

. DVIMEČIAMS TAUPYMO 
f" . CERTIFIKATAMS 

MAŽIAUSIAI S5,000

METAMS,

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

■KMO ARCHER AVENUE 
CHiCAGO, ILLlNOiS 5^32.

PHONE: 2544478

l/WGNFEOEfiAL SAVfNGS
3430 South Halsted / Chicago, llfinois 60608.

OFFICE HOURS; 9 a.o.4 ftauWed. dosed, Thun. 9 wn.-8 p*.. FrL 9 ajb.-B Sat, 8 a.mjn noon
Wa!k-Up. Window Mon.-Seu 8:45 aju-9 aus.. Wed, dosed. Sat. 12 noon-1 pjn.

Buvo išrinkti kuopos valdo
mieji organai, įskaitant ir kelių 
sekcijų vadovus, štai, tie žmo
nis, kurie 1970 metais vadovaus 
t. Butkaus kuopai: pirminin

kas — Vincas Tamošiūnas; val
dybos nariai (tuo tarpu pareigo
mis dar nepasiskirstę) Leonar
das Šulcas, Petras Kliudžius, Li
dija Mingėlienė, Elzbieta Jodins- 
kienė ir Antanas Petrauskas; 
moterų sekcija — Lidija Mingė- 
lienė, Vladė šiurkienė, Valerija 
Šukienė, Bronė Selenienė, Genu
tė Viskantienė, Marija Šimkie
nė ir Aldona Tamulionienė; spau- 
dos-kultūros sekcija (rašant jau 
pareigomis pasiskirsčiusi) — 
pirm. Jonas Švoba 
Vladas Mingėla ir 
Antanas Grinius; šaudybos spor- į jų darbuose, 
to sekcija — Jonas šostakas, An-' P. S. Į valdomuosius organus 
tanas šiurkus, Jonas KaValiaus-ur įvairias sekcijas išrinktųjų 
kas. Matas Baukys ir Vytautas '.pavardes surašiau tokia pat tvar- 
Kunčiūnas; revizijos k-ja — Ma-jka, kaip buvau kuopos vadovy- 
rijonas šnapštys, Eduardas Mil- j bės pats informuotas, 
kauskas, Bronius Valiukėnas ir i 
(kandidatas) Bronius Burba; I 
garbės teismas — Feliksas Mb- ! 
tūzas, Juozas Racevičius, Juozas į 
Briedis ir Bronius Tatarūnas;! 

ai remti bū-1 
onas Butkus; Dlo-

įgomis k-jos pasiskirstys) auto- 
i matlškai taps valdybos vicepir- 
j minipkais.

S'klandžiai praėjusiame susi-, 
rinkime buvo nusmaigstytos gai
rės šių metų veiklai, Ir dabar, 
kaip praeity, nutarta didžiausią 
dėmesį skirtį kultūrinės veiklos 
sričiai, padedant jaunimo orga
nizacijoms bei lituanistinėms 

i mokykloms. Nutarta ir toliau 
siuntiniais remti Punsko lietu
vius, o taipgi organizuoti sku- 

I bią pagelbą po tremties Lenki
joje apsigyvenusiems J. Tumo- 
Vaižganto giminaičiams.

Su šūkiu ‘Visa nepriklausomai 
■Lietuvai!”, Stasio Butkaus šau- 

vicepirm. Į l ai Detroite lieka talkinti vi- 
sekretorius ' šokiuose patriotinių organizaci-

izdžiai aprašytas Lietu
je dvasiškių išgyvenimą

ALFONSAS NAKAS

DETROITO LICTUVIU BENDRUOMENĖJE
C ! b L : - * *
Mūsų Šauliai — kultūrines veiklos puoselėtojai

Stasio Butkaus vardo šaulių Butkus; atstovai 1970 m. balan- 
kuopos’narių metinis susirinki-' džio 25-26 d. šaulių suvažiavi
mas įvyko kovo 22 d. Lietuvių, man — V. Mingėla, Stefa Kąp- 
namuose. Susirinkimo metu, pa-Į neiienė, Vladas Selenis, L. Šul-

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psi...............
3. M. Zoščenko, SATYRINES NOVELĖS, 199
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU

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

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

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl........................ S2.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psi......... ...........................

10. VI. M;ngėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ............. ...... ........ . ............

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

viršeliais S2.00. kietais ......... ...................
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ...
15 Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėle Orintaitė, KA LAUMĖS LeMĖ. 236 p>!
18. Kip-As Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

angliškai................. ............................................................. .
20. Prarys Alšenas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, Ivrika, 152 psl
22. V. D. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl...............

I Pranešta, kad Antanas Ju-f mano žmona, paaiškino vedėjas 
Įsas dar nėra visiškai pasvei 
kęs, tačiau yra savo namuose vylė vesti norintis

t ir gražiai taisosi. Brigita Bu-i sius egzempliorius, matau, tam- 
įbelienė irgi jau iš ligoninės pan-1 sta sau rezervuoji!

narys 
ninėj, 
muose 3452 W.‘ 71if Sįt 
ir v 
pasveiktų. ‘ ‘*’*J*L!

Komisija, kuri redgia gtaŽŲ 
"Likimo galią” jie galės visą‘balių balandžio 11 d. Holiy- 
operą vėhw»-pagroti per ko-|wood Inn, pranešt*, kad užsa
kius krikštynas ar kitas nuger-įkyta gera muzpyi ir prašė, kad 
tuves savo draugams ir kairny 
nauis.

Taigi, 
tinkamai

randame gyvai ir v 
miestiečiu, kaimiečiu

Šis mėnuo — balandis yra į įdomu palyginti, kaip ranko 
šįmet liet^vįškos operos mė-!mis ir lazdele mosuoja dirigen 
nuo. Jam j; 
Lietuvių Ope; 
dos komisijb! 
javę visas enciklopedijas, 
baigia aUikįi savo j 
Komisijpųjyadovė ponia Sofija'lūpų judinimus. 
Džiugienė ^neatlaidžiai skai
čiuoja apie operą parašytas ei
lutes ir primena atsilikėliams, 
kad tiek ir tiek eilučių dar 
trūksta. Tarp tų atsilikėlių 
esama ir jūsų korespondentės.

“Likimo galia” yra neabejo
tinai liūdna, tragiška opera. 
Todėl visi žiūrovai turėtų atsi
nešti į spektaklius ar po kelias 
linines nosines, arba, iš bėdos, 
nors dėžutę popierinių ”kly- 
neksų”. Jautresnieji, ypač mo
terys, galėtų pasitiesti po sė
dynei drėgmės nepraleidžiantį 
plasmasinį patiesala, kad se- 
selių"kazimėrieėių kilimai ne
sumirktų ir' drėgmė neįsimestų 
į grindis. Ponioms patartina 
palikti minkus namie, o peru
kus gerai sųpurkšli drėgmės 
nebijančiais; prepara tais, ges 
ašarų Maria H S salėje turėtų 
būti nemažai.

Būdama Operos spaudos ko
misijoj e, ,pęr eilę metų įsigijau 
nemažą praktiką apie tai, ką 
žmonės mėgsta ir. ko nemėgsta. 
“Likimo galyje” užteks labai 
gražių vietų,kurios prašyte 
prašosi - plojimų, čia reikia 
priminti, kad ploti reikia tik 
tada, kai solistas ar solistė už
daro bumą. Nesvarbų kad dar 
choras tebegięda, baletas te
bešoka ar orkestras bando už
baigti pačius' gražiausius paly
dos akordus, žodžiu , daryki
me ir šiemet :tajp, kaip visada, 
plokime ir šaSkhne “bis”, ne
laukdami, koL orkestras nu tils 
ir dirigentas galingu mostu už
baigs muziką. >

Baigiantis paskutiniam veik
smui. žiūrovams patartina ne
laukti, kol uždanga nusileis, 
bet skubėti prie rūbinės ir prie 
automobilių. Paskui, kaip ži
noma, būna; susigrūdimas ir 
nebespėjamą laiku nuvykti į 
taverną arba’ namo prie televi
zijos. Todėl apsukresnieji tu
rėtų bėgti iš salės ir šį kartą, 
užimti eiles prie Rūtos, ratelio 
aptarnaujamų., rūbinių.

Operoje, kaip žinoma, dai
navimas yra tik šalutinis daly
kas. Daug svarbiau yra pama
tyti. kaip kuri choristė nusigri
mavusi. kaip, arti scenos pa
kraščio ji stovi. Svarbu įsidė
mėti. kokius rūbus ji nešioja, 
kur dėjo plaukus, kiek svorio 
pridėjo nuo paskutiniųjų ope
rų spektakliųt Dėl to, pirmo
sios sėdynės yra brangesnes, 
nes viskas geriau matosi. Įdo
mu stebėti ir kaip choristės 
veržiasi prie“ rampos šviesų. 
Žiūrėk - veiksmą pradėjo to
lokai. o vėliair tyliai h- nežy
miai jau prasiyeržia į priekį.

Įdomu per operą spėlioti, ar 
vyrų žanduose atsiradęs ruža- 
vumas yra kilęs iŠ Alyudo nuo
statų laikymosi, ar tai meniš* 
ko grimuotojo darbo vaisius, 
ar gal. kraujo spaudimo sukel
to paslapčia iš užpakalinės ki
šenės ištraukto puspančio “ant 
drąsos" vaisius. _■

Operos mėgėjams bus dar

Grandinėlė šį sekmadienį
Nepamirškime, kad Grandinė

lės, Clevelando tautiniu šokiu 
grupės, kuriai vadovauja Liudas 
Sagys, koncertas įvyksta šį sek
madienį Rosary Vidurinėje mo
kykloje (8551 Greenfield, ne
toli Joy Rd.). Pradžia 4 vai. Da
lyvaukime ir nevėluokime. Tai 
paskutinis Grandinėlės pasirody
mas prieš išvyką į Pietų Ameri-

Fordo ligoninėje 
:resė Mitkuvienė, 
muši 1892 m. spa- 

Vasario 16-sios g-jai remti bū-'lio 15 d. Paliko vyrą, Lietuvos 
relio vadovas Jonas Butkus; Blo- i kariuomenės savanorį - kūrėją, 
co atstovai — M. šnapštys ir E.' kapitoną Jurgį Mitkų bei dlikte- 
Milkauskas; foto reporteriai —Į ris Aldoną Stašaitienę ir Gra- 
Kazys Sragauskas, Jonas Mar- ( ėiną Petrulienę su šeimomis, 
šalkovičius ir J. Butkus; LB Be-' Velionė T. Mitkuvienė buvo 
troito apylinkės seniūnai — K. I viena iš nedaugelio, kuriuos va- 
Sragauskas, J. Butkus, Stepas ' d nu gyvaisiais 
Dryža, B. Bimba, ėesys šadei-' sveika buvo, 
ka ir V. Tamošiūnas; vaišių k-ja Į kartu su vyru 
— K. Sragauskas. Juozas Auga 
tis, F. Blauzdys, S. Dryža ir <

labai tinka iŠ-Įvežtą ię.ra 
vielų vo^ątink- 4343 §4 -j 

us, kad brangius . Kvietus j 
įgiję tautiečiai galėtų p^sitre-’ 
iruoth lengvoje atletikoje, peri 
s vielas šokinėdami. Kviečia-; 
i atsilankyti ir visi “rekorde-’’ 
ų” savininkai. Įrekorda^

jie galės visą!balių balandžio



■

Dail. Adomas Galdikas

“Gamtovaizdis” (Tapyba)
Foto Marc Vaux, Paryžiuje

yeas*.

Redaguoja MU
MM

A. GALDIKO PARODA ŠI ŠEŠTADIENI 
Čiurlionio galerijoje.

B®***

! ko buvo paliesta rimtos ligųs. 
Po operacijos turėjo ilgokai iš
gulėti ligoninėje, bet dabar vėl 
sveika - gyva bendradarbiauja 
organizacijose bei kai ką para
šo spaudai. Ji rašydama ir ma
nęs sergančio nepamiršo. Dė
koju.

Chicagos Našlių Našliukių ir 
Pavienių draugiško klubo link
smybių pavasarinis balius jau 
visai arti, įvyks šeštadienį, ba
landžio 25 d. Hollywood salėje, 
2117 W. 13rd St.,’ prasidės 7 
vai. vakare. Narius ir malonius 
svečius klubas kviečia. Šo
kiams gros žinomas Jurgio Jo
niko orkestras. Be to svečiams 
bus visokių gardžių valgių, gė
rimų, saldainių, puikių dova
nėlių ir kitų paįvairinimų bei 
tarpusavio draugiškų bičiuliš
kų pašnekesių. A. Justas

šeštadienį, balandžio 11 d., 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
Centre Chicagoje, atidaroma 
pomirtinė dailininko Adomo 
Galdiko tapybos- paroda, Ado
mas Galdikas buvo vienas iš 
vyresniosios kartos talentingas 
dailininkas, tapytojas, grafikas 
ir buvęs Kauno Meno mokyk
los profesorius. Atsidūręs trem
tyje buvo kūrybingas, kaip ir 
savo tėvynėje. Gyveno New 
Yorke, ten taip pat buvo vi
siems žinomas ir mėgiamas as
muo. Jo studiją lankydavo me
no bičiuliai, kviesdavo rengti 
parodas žinomose meno galeri
jose, net Paryžiuje ir įvairiuose 
JAV meno- bei kultūros cent
ruose.' • X.

Dail. Adomo- Galdiko būdas 
buvo nepalaužiamas, kaip tikro 
žemaičio.- Kaip tapytojas, tai 
vienas, iš geriausių spalyininkų. 
Jo tapyba prasideda iš gilumos, 
iš širdies, su- ekstaze, meilę ir 
tanLiikrą egzaltacija.

A. Galdiką turėjo daug nucę 
širdžių draugų, nes pats buvo 
nuoširdus ir atviras. Visur tu-

rėjo saiką — negerdavo, nerū
kydavo. Galdiką aš pažinau 
dar Lietuvoje, kai Kaune uni
versiteto rūmuose turėjo savo 
parodą. Tuomet jo paveikslai 
nebuvo tokie spalvom-turtingi, 
kokie sukurti JAV. Atrodo, lyg 
būtų ne tas pats Galdikas.

A. a. dail. A. Galdikas savo 
meno misiją atliko sąžiningai 
ir padarė žymų įnašą meno kul
tūrai.

Šia progą spausdiname Kau
no Meno muziejaus direkto
riaus Pauliaus Galaunės straips
nį apie A. Galdiką iš Lietuvoje 
leidžiamo laikraščio.
“Įžymaus dailininko netekus

“šių m. gruodžio mėn. 6 d. 
JAV, Brukline, toli nuo savo 
numylėtos gimtosios Žemaiti
jos, sulaukęs 76 metų, po neil
gos, bet sunkios ligos mirė dai
lininkas Adomas Galdikas. Su 
jo mirtimi netekome ne tik įvai
riapusio ir didelio meninio ta
lento, sėkmingai pasireiškusio 
grafikoje, scenografijoje ir 
ypač tapyboje, bet ir labai savi
tos, taurios asmenybės.

Iš pažįstamų lietuvių daili
ninkų retas taip aistringai degė 
kūryba, kaip A Galdikas. Ir 
nuostabu, kad ta kūrybinė ug
nis, gilus vidinis nerimas ne
blėso per metų metus, o vieno
dai kaitriai liepsnojo/beveik li
gi pačių paskutinių jo gyveni
mo dienų, šį tudenį, jau sunkiai 
sirgdamas, jis iš ligoninės man 
rašė: ‘Nors ir skausmų nuka
muotas, neiškenčiu nepaisęs ir 
su pasiutusiu intensyvumu - stu
dijavau, — kuo labai džiau
giuosi, — nes dar kūrybinė 
energija neišseko,- ir su dideliu 
dvasios pakilimu - galėjau išgy
venti pasigėrėjimą medžių šla
mesiu ir gamtos didingumu’.

Gulėdamas ligos patale, jis

56,400 ŽUVO AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖSE

1969 m. JAV automobilių ne
laimėse buvo užmušta 56,400 
žmonių, pranešė The National 
Safety Council biuras. Manoma, 
kad 1970 metais bus daugiau 
automobilių aukų, jeigu žmonės 
nebus atsargesni.

į>
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Kas' tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

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

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

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

Dail. ADOMAS GALDIKAS
Iš atidaromos A. Galdiko parodos Čiurlionio galerijoje

svajojo: ‘Sugrįžęs į namus, 
mesiu tą amžiną nepasitenkini
mą ir klajones po nepasiekia
mus pasaulius, susikoncentruo
siu užbaigti bent keletą darbų, 
jei iš viso tai galima’. Ir, tarsi 
nujausdamas artėjančią trage
diją, dar kartą laiške pakartoja 
šią mintį: ‘Taip noris užbaigti

kanikais, bijo jausmo, kaip 
velnias kryžiaus, nes jis už
muštas. Stebuklingi pasiekimai 
technikoje, medicinoje, o koks 
dvasinis skurdas — net bijau 
žmonių sutikti: pasidaro bega
liniai liūdna ir skaudu...’

A. Galdikas buvo labai tie
sus, staigaus, impulsyvaus bū-

keletą darbų, o neužbaigtų yra*do. Visuomet sakė ir kalbėjo 
tik tai, ką pats galvojo, jautė, 
kuo tikėjo — nežiūrėdamas, 
patinka tai kam ar ne. Nepa
kęsdavo ne tik melo, bet ir int
rigų. Dėl tokių savo būdo sa
vybių ne visų buvo suprastas, 
nedaug draugų turėjo. Tačiau, 
jei su kuo suartėdavo, buvo iš
tikimas draugas.Su A. Galdiku 
aš susibičiuliavau nuo mokyk
los laikų. Vėliau teko bendra
darbiauti dailės draugijose, ko- 
misijbse. Mudviejų draugystė,

be galo daug. Vienintelio, ko 
tektų gailėtis’.

Antrojo pasaulinio karo aud
rų nublokštas į JAV, turėjo 
derintis prie to krašto gyveni
mo ir meno sąlygų. Tad su
prantama, kodėl to laikotarpio 
jo kūriniuose dominuoja įvai
rios spalvinės kompozicijos. 
Tačiau ir tuose vien spalvų de
riniuose dažnai galima užčiuop
ti žemaitiškos padangės atgar-

Našlių klubo veikla
Prieš porą savaičių atšventė 

savo gimtadienį mūsų gerai ži
noma organizacijų darbuotoja 
ir rėmėja Marytė Urbelis, 6631 
So. Hoyne Avė., kuri gimtadie
nio proga įdomiai bei gražiai 
praleido laiką per vienuoliką 
dienų besivažinėdama po Chi- 
cagos apylinkių miestelius, 
lankydamosi keliose vietose 
pas savo artimuosius ir toli
mesnius gimines bei draugus, 
kurie viešnią celebrante labai

maloniai priėmė vaišindami 
gimtadienio tortais bei kitais 
gardumynais, neskaitant bran
gių dovanėlių, kokias iš ke
lionės grįždama namo parsive-

Kaip daugelis iš mūsų taip ir 
Marytė Urbelis prieš kiek lai-

ĮTARTINAS TIPAS
Policininkas pamatęs vyrą be

lipant vidun pro langą ir pagrįs
tai įtardamas blogai tikslais su
šuko : “Ei, tu tamsta, ką čia įsi
manei daryti? “Viskas tvarko
je, pons tvarkdarys!” atsiliepė 
lipantis nuo palangės, “žmona 
šiandien išmazgojo laiptus, tad 
tik šiuo būdu begaliu vidun įei
ti!”

r

— Barniams reikalingi du 
asmenys, ir abu reikia kaltinti.

— Lietus lyja ant gerų ir 
blogų žmonių.

— Tylėjimas nevisuomet pa
rodo išmintį.

— Blogos mintys atneša blo
gas pasėkas.

— Išmintis yra stipresnė ap
sauga negu šautuvas.

— Su juoku ir šypsena ke
liaujama toliau, negu su . pyk
čiu.

— Jaunas žmogau, saugok 
save nuo slidaus kelio, kuris 
atrodo viliojantis, bet tikrovėje 
gali būti kartus.

— Valdyti geriau su meile 
negu su baime.

1. Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios dainos ir saidos:

NAUJ1ENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:

daineliy Ir šokly, 16 psl. Rinkinyje

tik $1.00.

1. Te^u giria Šlamščia, 8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėliūžia, tra-ta-ts

2. Suktinis I 10. Augin tėvas
3. Suktinis U n. Meilės valsas
4. Kckietka 12. Siuntė mane motinėlė
5. Padispanas 13. Čigonai
6. Vengerka 14. Pelėda
7. Klumpako|is 15. Noriu miego

šis gaidy rinkinys kainuoja

Šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsty* 
site čeki arĖa Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
me išlaidoms, tai pasiysime jas paštu, čekius prašoma išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu: /

. , . . . misijose, iviuavieiu draugyste,šių, kūne ne kartą virsta bu-Į , . . ,. \ v.... . .. . . v • . (nesudrumsta jokiu seselių, tru-ninrtoio mrr*T'irioc? TAOirro/zzN TYnrsTTr— z . " * v
ko ligi pat jo mirties — dau
giau kaip 50 metų.

A. Galdiko nuopelnai lietu
vių dailės gyvenime labai dide
li. Nekalbant apie nepaprastai 
gausią jo kūrybą, jis labai daug 
prisidėjo steigiant Kaune dailės 
mokyklą, organizavo grafikos 
studiją ir vadovavo jai, išugdy- 
damas pirmą lietuvių grafikų 
kartą, sėkmingai šiandien tę
siančią savo mokytojo darbą 
Vilniaus Dailės institute.

Dailininkai labai nprėjo, kad 
nors dalis jo darbų, sukurtų 
JAV, patektų i Lietuvą. Velio
nio žmona, manau, neatsisakys 
vienokiomis ar kitokiomis są
lygomis įvykdyti jo norą.

Paulius Galaunė”

dingais gimtinės peizažo moty
vais. Grynu formalistu A. 
Galdikas niekuomet netapo. Ir 
svetur sukurtuose darbuose ne
nutrūkstama gija pratęsiami 
tie patys meniniai ieškojimai, 
kuriais jo kūryba prasidėjo Lie
tuvoje. Vakarų Europos kraš
tutinės meninės srovės jam bu
vo svetimos, apie jas jis atsi
liepdavo labai kritiškai. Tame 
pačiame laiške iš ligoninės ra
šė, kad buvo laiko pagalvoti 
apie šiuolaikinę dailę. Išvada: 
‘Menininkai virto robotais, me-

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings
and Loan Association

INSURED
UP TO 

§20,000,

Chicago Savings and Loan Assn, 
John Pakol, Sr., Chairman of the Board

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

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

j % % PER annum

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

% % PER annum

ON CERTIFICATES 
OF Ž1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

5 >4% P ER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

C % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

American Artists Profes
sional League, Inc. Dlinojaus 
skyriaus dailės darbų paroda 
atidaroma šį sekmadienį, bal. 
12 d. Palette and Chisel Acade
my of the Fine Arts, 1012 No. 
Dearborn St. Chicagoje.

Sekmadienį, bal. 19 d. ten 
pat, bus demonstruojami tapy
bos metodai. Įėjimas nemoka
mas. Valandos: nuo 2 v. p. p. 
iki 7 vai. vakaro. •

PARINKTOS MINTYS

— Tinginystė ir garbė nėra 
draugai.

— Nebijok daryti gerai, ne
žiūrint kur bebūtum.

— Malonus užsiėmimas pa
daro darbą lengvesniu.

— Visuomet būk teisingas, 
nes tik teisybė laimi.

— švelnumas sušvelnina ir 
humanizuoja

— Niekad 
nelaimės.

— Vienas

žmones.
nesidžiauk iš kitų

geras pavyzdys 
yra geresnis už daugelį klaidin
gų-

— Skaudus patyrimas ir 
kvailą padaro gudresniu.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILLINOIS

VISI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

HIGHER INTEREST

ANNUM

PER 
ANNUM

ANNUM

ANNUM

o
ANNŪM

OK SAVINOS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

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

1 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $1,000. OR MORE. 
B MOKIU MATURITY

80 DAY NOTICE GOLD EAGLE 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.00 MINIMUM

RE&IWR
PASSBOOK 
ACCOUNT

PASSBOOK AN© CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20.006
WertGt te compounded dally and paid quarterly on all accounts. Standard Federal 
pays Mie honest legal rate of Interest on all savings* Deposits received by the 
Wk of any month eam from the first of that month. Deferred Income Certificates 

afiabfe at rates of 6% and 5%%.

AtMCTt (IW« thM Mm Mm mMHfflMMM

Mar Ams» oft Sawamfa M CMccgo, 60632 IVI NUO

t — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU ~ THURSDAY, APRIL 9, 1970
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NUTARĖ SPARTINTI INTEGRACIJĄ
Paskutiniu metu vis rečiau bet labai dažnai kovos eina to-

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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

$L75

$11.00
$2.00 šiais

se pačiose u rg 
kelis metus 
buvo įsteigia 
rnunity įĘĮnigress, 
las buvo gerinti

anizacijose< Prieš 
piety Chicagoje 
Southwest Com- 

kurios tiks- 
esamas piety

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _______ __
pusei metų ___________
trims mėnesiams __ ___
vienam mėnesiui 

$20.00
$11.00

$2.00

Kitose JAV vietose: 
metams _-_ ___

pusei metų 
$18.00
$10.00

Lietuviu tremtiniu vyskupas Vincen
tas Brizgys angliškai kalba mald* 
Southwest Community Congress susi

rinkusiems atstovams.
Foto Ch. Syzdak

iVt’H laukiantiems žmonėms, šis 
{nutarimas sukelia didelių rū- 
Ipėsčių. Jei būtume jaunesni, 
J tai būtume galėję gintis nuo 
(ramiai gyventi nemokančių 
{elementų, bet dabar tai darosi 
įsunkiau. Tiek daug darbo ir 
{prakaito įdėjome, kol savo na- 
j melius įsigijome. Tiek rūpes- 
jčių turėjome, kol depresijos 
laikais morgičius išmokėjome, 

|o dabar nerimas ir vėl mus 
slėgs. Kitur keltis jau nebega
lime, nes kitų namų nepajėg

sime ti. Šiuos turėsime už
pusdykį atiduoti ir ieškoti ke
lių kambarių nuomai. Sava
me name 25 metus išgyvenus, 
šiurpas nukrečia, kai pagalvo
ji apie tai. Kodėl lietuvį turi 
slėgti pats didžiausias nerimas? 
Kodėl jam atimama senatvėje 
labiausiai reikalinga ramybė?

Petras Gudauskas

(Chicagoje. Jis labai apgailesta- 
jvu, kad Southwest Community 
Congress pirmininkas Tom Po
wers atsistatydino.

Nusiminę lieka tiktai į vaka- 
įrus nuo Ashland Avenue gyve
nantieji žmonės. Nusiminė ir 
{lietuviai, kurių didokas skai
čius gyvena tarp Ashland ir S. 

iDamen Avenue. Jie žino, kad 
jų nuosavybių vertė kris, kad 
bus sunkiau jas parduoti ir 
kad bus pavojinga vakarais pa
sirodyti gatvėse. Vietomis bus 
pavojinga ir dienos metu.

Savo laiku Marquette Parko 
namų savininkai turėjo savo 
atstovą Southw’est Community 
Congress organzacijoje, bet 
kai ištyrė organizacijos užsi
mojimus , tai atšaukė savo at
stovą iš šios organizacijos.

Mums, savo namus čia tu
rintiems ir artėjančios senat-

nesumažėtų 
ir nenuken

tėtų žmoot > kurie sunkiu sa
vo prakaitu ir labai mažytėmis 
santaupoms įsigijo medinius 
namelius su mažais daržais ir 
darželiais. Tos pačios organi
zacijos visuotinas susirinki
mas dabar nutarė ne apylinkes 
gerinti, . bet paspartinti inte
graciją, padrąsinant negrus, 
norinčius keltis į vakarus nuo 
Ashland Avė. Ne tik juos pa
drąsinti, bet jiems padėti per-

apylinkes, kad 
nuosavybių vertė

didžiojoje angių spaudoje pa
sirodo žinių apie įvairiose Chi- 
cagos vietose einančias gyven
tojų rungtynes dėl nuosavybių 
vertės ir apylinkių gyventojų 
ramybės* bet ta kova kiekvie
ną* dienų darosi vis aštresnė., 
Kurio bloko nepajėgė pramuš
ti praeitais metais, pramuša jį 

metais. Kur gyventojų
~ kantrybės nepalaužė prieš pen- 

$21.00 įkeris metus, ten šiandien dau- 
$iį-00 į žomi langai, deginamos maši

nos ir apylinkė pamažu eina iš 
vienų rankų į kitas, sudaryda
ma didelius nuostolius buvu
siems savininkams.

Pietų Chicagoje veikia ke
lios organizacijos apylinkių 
ramybei ir gerbūviui saugoti,

$2.50

Užsieniuose:
metams __ ~
pusei metų __
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 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.

Europos gynybos problema
Vakarų Vokietijos kancleris Willy Brandt atvyko į 

Ameriką pasitarti su prezidentu Nixonu įvairiais klausi
mais, kurie yra svarbūs tiek Europai, tiek Amerikai. 
Pasikalbėjime su spaudos atstovu jis pareiškė, kad pačiu 
svarbiausiu klausimu jis laikąs glaudesnį Amerikos san
tykiavimą su Europos ekonomine bendraomene. Juo tas 
santykiavimas būsiąs glaudesnis, juo Amerikai susida
rysią daugiau progų bei paskatinimų prekiauti su Bend
rosios rinkos partneris, tuo labiau Amerikai rūpėsiąs 
Vakarų Europos saugumas.

Mažiau pabrėždamas Vakarų Europos saugumo 
klausimą, kancleris Brandt vis dėlto davė suprasti, jog 
jis NY& gana svarbus. 0 kad jis laiko jį gana svarbiu, tai 
galima suprasti iš to, jog kartu su juo (be kitų patarėjų) 
atvyko ir gynybos ministeris Schmidt. Galimas daiktas, 
jog saugumo klausimą nenorėjo labai pabrėžti ir dėl to, 
kad būtų išvengta “nesusipratimų” su Kongresu. Jau 
kuris laikas senatoriai, Mike Mansfieldo vadovaujami, 
vis labiau ir labiau reikalauja, kad Amerika sumažintų-

branduoliniais ginklais ir vis laikys Europoje šešias divi
zijas kariuomenės.
, Kaip buvo minėta, Amerika Europoje vis dar tebe
laiko 310,000 karių ir apie 250,000 civilių (karių žmonų ir 
visokių tarnautojų). Didesnių armijos, laivyno ir avia
cijos įrengimų turi 50 su viršum; įvairių karo lėktuvų 
ten yra sutelkta apie 700. Turi strateginiuose punktuose 
branduolinių sviedinių apie 7,000. Be to, Viduržemių 
jūroje turi apie 50 karo laivų. Išlaikyti visa tai Amerikai 
per metus atsieina keturiolika bilijonų dolerių su viršum.

Tai- tokią milžinišką sumą pinigų Amerika išleidžia 
Europos saugumui, jos gynybai. 0 ką daro kiti Šiaurės 
Atlanto sutarties sąjungininkai?

Pernai karo reikalams Vakarų Vokietija išleido 
$5,300,000,000, Prancūzija — $o„600,000,l)00, Anglija — 
$5,400,000,000, Italija — $1,900,000,000, Kanada — $1,700, 
000,000, Olandija — $900,000,000, po pusę bilijono išleido 
Turkija ir Graikija, po $300,000,000 — Norvegija, Dani
ja ir Portugalija, o Luksenburgo ir Islandijos išlaidos ka
ro reikalams buvo visiškai mažytės. Bendrai imant, ke
turiolika NATO (Šiaurės Atlanto sutarties organizaci-

savo ginkluotas jėgas Europoje. Siūloma iš ten ištraukti 
per 100,000 karių (dabartiniu laiku jų ten yra 310,000). 
Nors prezidentas Nixonas ir užtikrino, jog bent iki 1971 
m. vidurio Amerika nemažins ginkluotas jėgas Europo
je, bet tas nusistatymas gali pasikeisti, jeigu spaudimas 
iš senatorių pusės dar labiau padidės.

Vakarų Vokietija, kur kaip tik daugiausia yra Ame-
rikos ginkluotų jėgų, aišku, labiausiai ir yra susirūpi-| 
nusi savo saugumu. Jos saugumas būtų labai skaudžiai 
pažeistas, jei Amerika ten žymiai sumažintų savo gink
luotas jėgas. z >

Tiesa, Vakarų Europos saugumui garantuoti yra 
sudaryta šiaurės Atlanto sutarties sąjunga, susidedanti 
iš penkiolikos valstybių. Kai toji sąjunga buvo sudaryta, 
tai Europa ekonomiškai nebuvo tokia pajėgi, kokia ji yra 
dabar. Todėl Amerikai teko užsikrauti sunkiausią naštą: 
parūpinti daugiau ginkluotų jėgų ir jas išlaikyti. Be to, 
ji teikė paramą ir kitiems sąjungininkams. Visai kitoks 
reikalas yra dabar. Europa ekonomiškai atsigriebė, ypač 
Vakarų Vokietija, kurios valiuta šiandien yra patva
riausia. Nežiūrint to, Europa labai lėtai ginkluojasi, 
pasitikėdama, kad Amerika ir toliau vis suteiks jai vadi
namąjį “saugumo skėtį”: užpuolimo atveju apgins ją

jos) narių savo apsaugai išleido $23,300,000,000, o viena 
Amerika išleido 14 bilijonų. Ir išleido tą milžinišką sumą 

; pinigų tam, kad Vakarų Europa galėtų gyventi bei stip- 
Į rėti ekonomiškai

Kad Amerikai Europos saugumas labai rūpi, tai sa
vaime aišku. Jei tas saugumas būtų pažeistas, tai tuo 
pačiu būtų pažeistas ir Amerikos saugumas. Tačiau
Amerikoje pradeda pasireikšti nepasitenkinimas tuo, 
kad Amerikai užkraunama per daug didelė našta ryšium 
su Europos apsauga. Reikalaujama, kad tą naštą pa
lengvintų pirmoje eilėje Vakarų Vokietija, kuri yra tur
tingiausia ir pajėgiausia Vakarų Europos valstybė ir 
kuriai saugumas ypač turėtų rūpėti. Juk jai Brežnevas 
pagrūmojo net savo “doktrinos” pritaikymu, — pritai
kymu doktrinos, pagal kurią Maskva turi teisę įsikišti į 
Vokietijos vidaus reikalus, jei menamai susidarytų pa
vojus taikai!

Visa tai turint galvoje, nėra mažiausios abejonės, 
kad Europos saugumo ir gynybos problema bus nuodug
niai kanclerio Brandto ir prezidento Nixono aptarta. 
Galimas daiktas, kad bus susitarta ir dėl Amerikos iš
laidų sumažinimo, — tų išlaidų, kurios susidaro su Ame
rikos ginkluotų jėgų palaikymu Europoje.

sikelti į vakarus.
Southwest Community Con

gress susirinkimas kovo 15 d. 
vyko katalikiškoje Lourdas 
mokyklos salėje. Dalyvavo 84 
draugijų atstovai, priklausan
tieji prie šio kongreso. Iš viso 
buvo 338 atstovai. Uniformuo
ti Gage Parko aukštesniosios 
mokyklos ROTC mokiniai įne
šė ir išnešė vėliavas. Mokvklos 
ROTC daliniui vadovavo pulk. 
Stephen Grishas;

Susirinkime dalyvavo, kal
bą pasakė ir maldą sukalbėjo 
lietuvių tremtinių vyskupas 
Vincentas Brizgys. Ketų Chi- 
cagos angliški laikraščiai įdėjo 
vysk. Brizgio, sakančio Ealhą, 
fotografiją.

Susirinkimas tęsėsi 6 valan
das. Buvo nepaprastai karštų 
ginčų dėl tolimesnės šios orga
nizacijos veiklos. Tom Panusch, 
South Lynne apylinkės atsto
vas, nepasitaręs su Southwest 
Community Congress vadovy
be, pasiūlė rezoliuciją, drąsi
nančią negrus peržengti Ash
land Avė. ir keltis į vakarus. 
Iki šio meto, kaip žinome, kun. 
Lowder siūlė Ashland Avė. 
skaityti riba Chicagos apylin
kėms naikinti, bet Panuscho 
pasiūlytoji rezoliucija šią sie
ną laužo.

Pradžioje buvo pasiūlyta šią 
rezoliuciją atidėti, kad organi
zacijos nariai turėtų progos ją 
pastudijuoti, bet 102 balsai 
prieš 67 susirinkime ji buvo 
pervaryta. Organizacijos pir
mininkas Tom Pow-ers pareiš
kė, kad South-west Communi
ty Congress niekad neturėjo 
dirbti už integraciją, bet turė
jo rūpintis kiekvienos apylin
kės gyventojų gerbūviu. Pri
ėmus rezoliuciją, didelė susi
rinkime buvusių atstovų dalis 
išėjo. Likusieji džiaugėsi dide
liu integracijos laimėjimu. Ko
vo 30 d. Tom Panusch, South 
Lynne apylinkės atstovas, pa
reiškė, kad priimtoji rezoliu
cija yra pati geriausioji visoje

rikos vėliavą i Southwest Community Congress organiza
cijos atstovę metinį susirinkimą. Vėliavos įnešimo dali

niui vadovauja ROTC pulk. Stephen Grishas.
S. E. foto Ch. Syzdak

AIRIAI DAUGIAU IŠGERIA 
NEGU ITALAI

George Washington universi
teto profesorius sociologas Dr. 
Ira H. Cisin, -skelbia, JAV tau
tinių grupių tyrinėjimo davi
nius: kokios tautybės žmonės 
daugiau išgeria alkoholinių gė
rimų. Vieni geria retkarčiais ar
ba ne daugiau, kaip kartą per 
mėnesi, kiti kasdien, o- 31 % su
daro “nepagydomi girtuokliai”.

Sako, kad Amerikos italai su
daro 91%: Tačiau rekordą su
muša airiai, kurie proporciona- 
liai sudaro 93%, kurie mėgsta 
“už lūpos užmesti”.

fantastišku spartumu. Dabar 
yra užregistruota 1,680,000 žmo
nių, kurie turėjo tas ligas.

Venerinėm ligom serga dau
giausia j aunimas..

“SMIRDINĖ”

z COCCOLIA, Italija.—Dėl Ron
co upės nešvaraus vandens,.mie
stelio gyventojai savo miestelį 
pavadino “Smirdinė” (italų kal
boje “Puzzolio”).

Seniau Ronco upės vanduo bu
vęs toks švarus, kad moterys 
ten. drabužius skalbdavo, o da
bar iš upės dumblo kylanti dide
lė smarvė.

1,680,000 ŽMONIŲ SERGA 
VENERINĖM: LIGOM

JAV niekad nebuvo tiek žmo
nių sergančių ar sirgusių veneri
nėm ligom, kaip dabar, pranešė 
Dr. William J. Brown, National 
Communicable Disease centro 
pirmininkas. Nuo 1957 m. ve
nerinių ligų padaugėjimas kyla

“NAUJIENAS^ SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD "NAUJIENOS5’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 
- ŽINIAS IR GERIAUSIUS 

RAŠTUS.

B. KRISTOPAITIS

4
Turėdamas su savim tik mažą 

valizą, pasisiūliau jai padėti. Mielai suti
ko. Susipažinome. Meno Instituto studen
tė Zosefina. Pusėtinai kalba angliškai. Ji 
taip pat laukia traukimo. Pamačiau porą 
anglų studentų, kurie kartu važiavo iš 
Anglijos. Atsiprašęs Zosefinos ir palikęs 
jos globai savo valizą, nuėjau pas juos 
atsisveikinti. Ilgėliau užtrukęs, grįžtu pas 
Zosefina. Nėra jos, nėra ir mano valizos. 
Beieškodamas po stotį ir peroną, užtinku 
ją bešeimininkaujant mano sunešiotų bal
tinių valizoj. Nemalonus susitikimas. Bar
nis ir piktas išsiskyrimas. Gera pamoka. 
Apsisprendžiau ateityje niekam daugiau 
nepasitikėti. Su Amerikos pasu, geležin
kelio bilietu ir lovoj miegodavau. Vienas 
studentas pametęs pasą turėjo vienoj vie
toj sėdėti ir aiškintis net 3 savaites, kol ga
vo kitą. Kitas studentas, plaudamas bal
tinius. įkišo kartu į plovimo mašiną ir 
nuolatini geležinkelio bilietą. Išplovus li
ko tik popieriaus gabalas ir kito daugiau 
neišgavo. Turėjo nutraukti Europoje atos
togas.

LIGONINĖ, KUR IŠVYDAU PASAULI

Atvykus į Duisburgą. mane parsivežė 
malonusis Karlas į savo namus gerokai pa
vargusį iš pirmos didesnės kelionės. Kritęs 
į lovą išmiegojau 11 valandą. Užtektinai ’ 

prisisvečiavvau Danutės šeimoje, atėjo 
laikas keliauti. Atsisveikinęs su Danute, ! 
Karlu ir mažąja Silvija, apleidau D uis- i 
burgą. Daug keliaujant ir daug sutinkant 
žmonių, vieni greit išnyksta, kiti ilgam 
lieka atmintyje, ši šeima ilgai liks mano 
atmintyje. Dar kartą norėtųsi ją, ypač ma- ; 
žąją Silviją matyti jau išaugusią puikią 
mergaite, o josios švelnią sielą išlikusią 
nesužalotą gyvenimo audrų.

Duisburg — Wiesbaden nepertoliausia. 
Traukinys greitai bėgo, bet ir mano laikas 
traukinio greičiu ėjo. Nepastebėjau kaip 
Wiesbadeno stotyje išlipęs jo gatvėmis 
skubėjau pas laukiančią tetą. Prie kavos 
puoduko, tetos buto balkone, gėrėjomės 
tyliu vasaros pavakariu. Besileidžianti 
saulė palengva slėpėsi už kitoj pusėj gat
vės esančio aukšto pastato. Teta, pertrau
kusi tylos rimtį, kalbėjo: “Anas pastatas, 
už kurio dingo saulė, yra ligoninė, kurioje 
prieš daugelį metų Tu garsiu riktelėjimu, 
urbi et orbi, paskelbei savo atėjimą į šį pa
saulį/’ “Taip, teta, tai buvo senai ir karo 
sužalotoj Vokietijoj, bet ne savo tėvų že
mėj išvydau pasaulį. Būtinai reikės rytoj 
aplankyti šią vietą'/

Wiesbadene, mano kelionių būstinėj, 
išbuvęs penketą dienų ir nustatęs sekan
čios kelionės kryptį, atsisveikinau su gerą
ja teta iki kito sugrįžimo.

IOBŪVIS JACHTOJE

Punktualus ir švarus vokiečių trauki
nys skubiai mane vežė į pietus. Įvairiose 
stotyse įvairūs keleiviai laipioja, keičiasi. 
Mezgėsi kalbos, rišosi pažintys kaip visuo-

met kelyje nutinka. Ne retas vokietis, ypač turtingieji, smagiai linksmintis. Būdamas
iš jaunųjų, kalba angliškai. Štutgarte iš
buvęs vieną dieną, apčiuopiamai susipaži
nau su miestu. Kitą dieną atsiradau Reut- 
lingene pas ištaigingai gyvenančią Aldoną 
ir jos šeimą. Smagu keliauti, kai beveik 
visa žemė nusagstytą mano šeimos giminė
mis ar pažįstamais. Kur besustoju, visur 
jų surandu. Mano giminaitė Aldona su 
vyru aprodė Reutlingeną, jo apylinkes. 
Vieną dieną nuvažiavome į Tūbingeną. 
Laukėm jo žymųjį universitetą, kur poka
riniais metais daug lietuvių studijavo. Ap- 
lankcxn vieną namą, kur, karui siaučiant, 
Aldonos ir mano tėvai gy veno. Vėliau bu
vau nuvykęs į Hechingeną, ir aukštame kal
ne mačiau buvusio vokiečių kaizerio Ho- 
henzollern pilį.

šeštadienį atvažiavo iš Štutgarto Aldo
nos sūnus Jurgis. Jis už mane porą metų 
jaunesnis, gražiai nuaugęs berniukas. Ki
tą dieną, sekmadienį, Aldona su šeima { 
yra pakviesta į didelį pobūvį vienoj jach- : 
toj, Bodensee ežere.

Sekmadienį anksti rytą išskubėjome į 
Bodensee. Gražus ežeras, įsiterpęs tarp 
Vokietijos, Šveicarijos ir Austrijos. Pasa
kojama, kad audringomis dienomis ežeras 
piktai pasišiaušia ir savo bangomis smar
kiai svaido netyčia užkluptus laivus, šian
dien puiki vasaros diena. Mūsų jachta, ta
rytum balta ilgakakle gulbė, ežero pavir
šium plauko. Mes, apie 30 dalyvių, taurių
jų gėrimų skatinami, blizgančiai išvaš
kuotame denyje gaudėme įvairių valsų, 
langų ir k t. taktus. Vokiečiai moka, ypač 

su aštriu keliautojo jausmu ir jachtoj ste
bėdamas toli matomus ežero krantus, neri
mavau. Rūpėjo naujas kelias, naujos ke
lionės kryptis — Šveicarija ir Austrija.

LINKSMOJI VIENA 55

Šveicarija{pasižymi brangesniu pragy
venimo standartu negu Austrija, tad ge
riau tinka pasiturinčiam. Man, studentui, 
linksmoji Viena patrauklesnė su garsiai
siais valsais, studentiškomis išdaigomis ir 
josios šniceliais. Kitą dieną, gerai išsimie
gojęs ir paskutiniesiems šampano skaidrie
siems lašeliams apleidus visą mano kūną, 
jaučiaus smagiai ir pasirengęs keliauti. At
sidėkojęs mielai Aldonai ir josios vyrui 
Herbertui už vaišingumą išvažiavau į 
Viena.

Vienoje apsigyvenau kukliame studen
tų viešbutyje. Viešbuty keltuvo nėra, tai 
studentai bėgioja laiptais aukštyn ir že
myn, net iki septinto aukšto. Viena išsi
dėsčiusi abiejuose “Mėlynojo” Dunojaus 
krantuose. Per mano 4 dienų buvimą Vie
noje nemačiau jame mėlynos spalvos. XII 
amžiuje Viena, tapusi Habsburgų sostine, 
daug yra išgyvenusi visokių karų bei ap
gaulių. Įspūdinga, šv. Stepono katedra su 
jos aukštuoju bokštu. Katedroj yra Habs- 
burgų dinasties 40 širdžių, išdėstytų po 
stiklu auksinėse bei sidabrinėse dėžutėse. 
XIX am. Napoleoną nugalėjus, garsusis 
Vienos kongresas sutraukė Europos im
peratorius, monarchus ir kitus didikus su 
jų žmonomis. Jie šoko ir linksminosi, kai 

jų ministrai ieškojo būdų kaip atstatyti 
lygsvarą .tarp Europos valstybių.

Imperatoriaus Franz — Joseph laikais 
Austro — Vengrijos galingoj valstybėj 
klestėjo menas ir mokslas,. Vienoj yra gy
venę žymūs kompozitoriai, kurie paliko 
mene gilius pėdsakus. Serajeve žuvus sos
to .įpėdiniui Ferdinandui, vienas po kito 
įvykę pasauliniai karai, sugriovė visas 
lygsvaros viltis ir piktasis-demonas šian
dien savivaliauja pasaulyje. Tų baisiųjų 
karų pasekmėje Austija liko labai apkar
pyta kukli respublika.

VIENOS JAUNIMAS

šiandien mokslas yra aukštai pastaty
tas, ypač medicinoj. Teko aplankyti žy
mias medicinos institucijas. Arčiau susi
pažinau su Vienos jaunimu. Jam norint 
įsiteikti, reikia prezidentą John Kennedy 
ir popiežių Joną XII girti, o komunistus 
peikti. Komunistų nekenčia. Laike karo 
rusai savo žuvusius karius laidojo Vienos 
kapinėse. Karui pasibaigus austrai išmetė 
juos per tvorą. Vakarais sekiau links
mąjį Vienos gyvenimą. Apleidžiant Vieną 
mane lydėjo į stotį Amerikos • Ambasados 
marinas John; su kuriuo susipažinau Vie
nos naktiniame klube. Jis buvęs studentas, 
stojęs savanoriu į marinus. VPorą kartų 
aplankiau marinus ir ambasadoj pieta
vau. Keliaudamas kiekvienoj vietoj, kur 
buvo ambasados ar konsulatai, užeidavau 
pasirinkti žinių, reikalingų mano kelionei. 
Su skaidriaia prisiminimais palikau Veną.

(Bus daugiau)
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orko

Cal! and ask for EDDIE BURBULYS

TĖVAS IR SUNUS

Wcming to vandals?

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Laidotuvių direktoriai

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

Direktorių
Associaęijos

SKOLA SKOLAI NELYGU

(LACKAWICZ)Tek 238-9787-8

Susirinkimų u, parengim.u

JONAS PABARSKA

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

3319 So. LITUANICA AVĖ.

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

|' Every £ 
litter bit 

hurts

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuviu

ŠIĄ VASARĄ.. TRYS
EdCfSK URS i JOS

W. 71st Street 
GRoovehill 6-2345-6

2533 
Telef.:

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

Atsakymas Br. Juodeliui

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

kur rengėjai 
savo kieme.

išimtis tai 
surengtas 
pastango-

Telefonas: LAfayette 3-0440

MOVING 
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

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

ROCKFORD, ILL.
Pavasaris jau parėjo

Amerikoje Įprasta sakyti, kad 
kovo menuo ateina kaip liūtas, 
o išeina kaip ėriukas. Bet šiemet 
taip nebuvo, šiltos oro bangos 
neprasimušė. Kovo mėnuo buvo 
šaltas ir baigėsi šaltas, o pasku
tinėmis dienomis dar gerai snie
go užkrovė, nors Rockfordas ga
vo tik 4 colius.

1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003
REMK1TE Tl’OS BIZNIERIUS, 

KURIE GARSINASI 
■naU.iik.m >Sg.’

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

Didįjį Rockfordo teatrą juo-; 
dūkai piketavo, nepasiskubino 
rodyti filmo iš, jų vado kum. 
Kingo gyvenimo. Pelnas buvo 
skiriamas. Kingo atminimui na-; 
mams statyti. Bilętai buvo po 
$5, tad daug juodžių nėjo, per 
brangu,, nors baltieji žmonės ėjo 
ir Rockfordas tam namo fonduį 
sukėlė S37,000.

YArds .7-1741 - 1742

Rockfordo pašto darbininkai 
nutarė nestreikuoti ir laiškai 
bei laikraščiai, išskiriant iš New 
Yorko, buvo išnešiojami regu
liariai. \

YArds 7-1138-1139

3307 So. LITUANICA AVENUE; Phone: YArds 7-3401

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

papuošti įvairiomis stovylomis. 
kiemv papuošalai. Viršuje se- 
ratas. Apačioje: gėlės auga iš 

N. Y. gyventojas pasistatė

— Tamsta, kiekvieną kartą 
purtini galvą, kai su kaše praei
nu. Argi jau nenori nieko par 
aukoti? — išmetinėja bažnyčios 
pinigų rinkėjas škotui McNoeL

— Kad aš daug skolų turiu, 
tai ir nebeatlieka, teisinasi Mę 
Noel.

—Bet ponui Dievui mes irgi 
esame nemažai skolingi!

— Taip tai taip, bet ponas 
Dievas su skolos gražinimu ner 
verčią., skubėti, kaip. tie skoli
ninkai.

1410 So.
Telef.

— Lietuviu Motery Draugijos Ap
švietus eilinis susirinkimas Įvyks sek
madienį, balandžio 12 d., 1:00 vai. po 
pietę Lietuvių auditorijoj, 31 33 So. 
Halsted St. Narės malonėkite atsi
lankyti ir jau laikas užsimokėti savo 
duokles. Aptarsite bėgančius reika
lus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS
■ 4018 N.; Lincoln Avenue.

Chicago, III. 60613 Tel. 525-0952
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DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st SL 
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez, tel.: WA 5-3099

Gegužės 28, 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 
i Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ, 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

M p. Šileikis, o. p.
MS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
"I dažai. Speciali pagalba kojom* 

(Arch Supports) ir 11.
Vai.: 9—4 ir 6—8. Seštadiemais 9—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

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

SOPHIE BARČUS 
' RADIJO ŠEiMOs’ vALANDOS

Visos programos'iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

AM-FM RADIJŲ 
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

MAŠINOMS VISTA

SEpubHe 7-8600 REpublic 7-8601

— Chicagos Lietuviy Našlių ir Naš
liuku Draugiško Klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 10 d., penktadienį, 
8 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 W. 
43rd St. Valdyba , kviečia visus na
rius skaitlingai susirinkti, nes yra 
svarbių, reikalų aptarti, išgirsite ko
misijos pranešimus iš praeito paren
gimo. Po susirinkimo įvyks draugiš-' 
kas pobū vis su vaišėmis ir- šokiais, 
grojant G/ Joniką orkestrui.

M. Urbelis, rast.

Lietuviai, ir visi kiti susirik 
pine užpildymu valdžioms — fe-? 
deralįnei ir valstijai taksų blan
kų, kurie kasmet daromi sunkės-, 
ni ir žmonėms sudaro didelį gal
vosūkį. žvalgas

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antis 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Br. Juodelis pasišovė man 
atsakyti Naujienose ir prašovė 
pro šalį. Jis pasinaudojo dar 
daugiau nuvalkiota fraze, jog 
naujoji išeivija atgaiyino Ame
rikos lietuviu gyvenimą. Ta 
frazė tik paviršutiniškai teisin
ga. Momentui tą»gyveninią nau
joji išeivija atgaivino, bet per 
dvidešimt melų jau spėjo iš jo 
išsikraustyti. Br. Juodeliui turi 
būti.žinoma, kad praeitais me-

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 
LIETbVT, EIK PAS LIETUVI’.

Tai jau ir po Velykų. Rockfor
do lietuvių gyvenime nieko ypa
tingo neįvyko. Visi pavasario 
laukia. Gėlės labai nedrąsiai jau 
lenda iš žemės, paukšteliai jau 
parskrido, tik dar negieda, lau
kia saulutės.. Tuo tarpu balan
džio pirmoji iškrėtė šposą ir 
Rockfordui prisnigo rekordinį 
7 colių kiekį, nors .sekančią die-> 
na, saulutė spėjo veik visą nu
tirpyti.

Mirė 1970 m. balandžio mėn. 4 d., 4 vai. po pietų, sulaukęs 83 me
tų amžiaus, limęs Lietuvoje, Troškūnų miestelyje, Panevėžio aps.

Paliko nr iūdęt žmona Teofilė (šeriūtė), sūnus Edmantas su šei- 
ma, gyv. Ker sha, Wise., duktė Milda Oster su šeima, gyv. New York, 
N- Y-ir kiti minės, draugai ir pažįstami.

Po privačių apeigų ir atsisveikinimo velionio Jono Pabarsko pa
laikai bus sudeginti.

GSių prašoma nesiųsti.
Visi velionio draugai ir pažįstami yra prašomi jį prisiminti geru 

žodžiu.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71 st STREET-

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

dienį nuo 9 iki 12. vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. V. P. TUMASONIS 
C Hi R U R G A S 

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

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

mt LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA. 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

7aJ.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
C H i R Ū R G A S
Priima tik - susitarus. ''

Valandos: pirmąd^ ketvirtad.; 5—8, 
antrad. 2—4. J

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. 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie
niais 24 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
27w W. 5lst STREET 

TeU GR 6-2400: *
/ai. pagal susitarimą- Pirm., ketv. 
*—4, i—9, antrad., penKt. 1U-—4, ii 

šeštad. 10—2 vai.

nėte, kol tėvelio padėtis vienaip 
ar kitaip pasikeis.

Pabarškos prieš keletą metų 
Lietuvių Kaimelyje pasistatė 
gražią rezidenciją ir pastoviai 
apsigyveno. Gyveno laimingai, 
kol nelemtoji liga pakirto.

Senatvei atėjus ir ligoms spau
džiant, Pabarškai jaučiasi pri
versti rezidenciją parduoti su 
visais baldais. Jei atsirastų ge
ri lietuviai, kurie nori gyventi 
Floridoje, Lietuvių Kaimelyje, 
ji parduotų už visai nebrangią, 
kainą. Ji pati irgi yra silpnos 
sveikatos ir mieliau norėtų kel
tis pas vaikus. Jonas ir Teofilė 
Pabarškai buvo draugiški, rim
ti ir sugyvenami kaimynai, abu
du pažangaus nusistatymo, ilga
mečiai Naujienų skaitytojai ir 
rėmėjai

Pabarškai norėtų kad kas iš 
lietuvių jų rezidencija susido
mėtų pirkti; jie parduotų kad 
ir su nuostoliu. Jų adresas: Mrs. 
T. Pabarska, 7712 E. Comenche 
Avė., Tampa, Fla. 33610. Onutė

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

R«z. HL 239-4683

WL K. G. BAĮMKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Putaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Pruma ligonius spagai susi La rimiĮ

Jei neatsiliepia, skambinti 374^ul2

Gyv. 7712 E. Comanche Ave., Tampa5 Floridą 
Anksčiau gyveno Kenosha, Wisconsin

Rez. G! 8-0873

DR. W. M. EISIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avev WA 5-2670

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

tais pranciškonai uždarė pas
kutinę lietuvišką gimnaziją 
Ameidkoje, o marijonai jau 
seniai Marianapolyje nieko lie
tuviško nebeturi ir New York 
Times sekmadieniais skelbda
mi savo mokyklą net “Lithua
nian” etiketės neprideda. Žur
nalas “Aidai” yra finansinėje 
krizėje, o naujasis mėnraštis 
“^Akiračiai” tris mėnesius vė
luoja. Studentai nebeįstengė 
išrinkti centro valdybos, ateiti
ninkų studija irgi neberodo gy
vybės ženklo. Tai kur tas ide
alus lietuviškos išeivijos gyve
nimas, apie kurį kalba Br. 
Juodelis? Jo nėra ir blaiviai 
galvojantis ieškos būdų padė
čiai pagerinti, užtat vadavimui 
reikia žmonių, kurie turėtų 
drąsos, vaizduotės ir ištver
mės pasukti į tokius kelius, ku
rie vestu i konkrečius, o neiš-: c v "
pūstus laimėjimus.

Nebuvo mano uždavinys 
aname straipsnyje pasiųsti 
kandidatų sąrašo į LB Tarybą. 
Tai buvo prašymas objektyviai 
pasvarstyti padėtį ir tuomet 
dėmesys savaime nukryps į 
tuos žmones, kurie kolonijų 
gyvenimą jungia ir dirba, gal 
būt. tyliai, bet ištvermingai ir 
sumaniai. Praeitas Tarybos su
važiavimas buvo nuosmukio 
šedevras. Kam tokia veikla ir 
ar rimtai dirbantys visuomeni
ninkai gali tokia Taryba do
mėtis? Gerus ir darbščius at
pažinsime, jei tik turėsime 
daugiau geros valios.

Saulius Šimoliūnas

Potted plant.

Amerikiečiai mėgsta savo sodelius 
Čia matomi keturi charakteringesni 
noviška krosnis ir peiliams tekinti 
tualeto sėdynės, o vienas Long Island, I 

kieme kartuves.

Prieš kiek laiko Naujieno
se pasisakiau apie naujos išei
vijos greitą nutautėjimą. Tam 
priežastis įžvelgiau Amerikosj 
pokarinėse svetimųjų bodėji- 
mosi nuotaikose ir mūsų išei
vijos perprisitaikyme. Tai nie
ko naujo ir beveik jau nuval
kiota aksioma. Naujiena gal 
buvo tik ta, kad prieš tą nutau
tėjimą kovojančių didvyrių ne
pastebėjau frontininkų tarpe, 
ypač tų, kurie šiandien kišami 
lietuvių visuomenei. Net kriti
ka buvo nukreipta prieš LB 
vadovų savivaliavimą ALTos 
atžvilgiu, nesugebėjimą įnešti 
naujumo kultūrinėn veiklom 
Du. tradiciniai kultūrinių pa- 
šnekesįų^.suvažiąvimai toje pa
čioje Chicagoje, 
surengė kermošius 
Vienintelė skaidri 
Teatro . Festivalis, 
Anatolijaus Kairio 
mis ir tikėjimu, kas toliau ve
dė į Jaunimo Teatrą. Straips
nio gale išreikštas pageidavi
mas sekančiai kadencijai Į LB 
Tarvba surasti tinkamesnius 
asmenis. Stebuklų nelaukiu, 
bet užtenka vidutiniškumo ir 
sroviškumo.

DR. S. BIE2IS
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. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

DR. A. JEHKIMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 1—4 j>opiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta 

Ofiso tek: Portsmouth 7-5000 
RebicL telef.: GArden 3-7278

CANDID WEDDING
PHOTOGRAPHER

Jei norite 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 

Same vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

50th Ave., Cicero 
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Almeno 
ka rim
as į šv.

Jupząpo ligoninę (senąją). Jis 
jau keletą mėnesių nesijautė ir 
buvo gydytojo priežiūroje, bet 
vis dar vaikštinėjo ir ligai nepa 
sidavė. Pagaliau širdis sušluba
vo ir Jonas skubiai buvo nuvež
tas ligoninėn, kur deguonio pa
galba kvėpavimas palengvėjo 
o po savaitės bendrai padėtis pa
gerėjo, nors širdis tebepasilie- 
ka rimtoje padėtyje. Gydytojas 
lankytojams pataria ligonio daug 
nevarginti.

Sunegalavus namuose buvo iš 
Kenosha, Wis., atvažiavęs jo sū
nus Albertas su žmona ir dukre-

Ofisą tetek; PR&spect 8*3229
Rezid, telef.: WAŽtH*e^k 5-5076

Kesdiea nu# lū iki 13 vąJL r 
nuo 7 iki 9 vkL vąk. Tręė, uždą r“ 
Ligonius ppriima tik susitarus.
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4 suimti, 2 nubausti
Policija sustabdė antradie

nio vakare per greitai Homan

Chicagos kunigai 
priešinasi celibatui

Chicagos kunigų sąjunga 
association), turini i4 

praeitą antradienį 
parapijos salėje 

kurio die- 
įrašytas pasiūly-

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki* Dirbtam k v |r Darbmtnkiv

4ELP WANTED — MALS-FIMALI 
Reikia Darbini n k v ir Darbininkių

Avenue bevažiuojančius keturis'(Priest 
“konservatyvių Vice Urdu”, 1,200 narių, 
juodukų gaujos narius, ku- St. Frances 
rių vienas turėjo automati- šaukė susirinkimą, 
nj šautuvą. Už pasipriešinimą ir notvarkėje 
ginklo be leidimo turėjimą visi mas baigti priverstinį celibatą 
keturi suimti. įir panaikinti senjoritetą ski

riant klebonus. Rezoliucija siū
loma, kad klebonų ( pastorių) j 
terminas ofise būtu 6 metai, o j 

kad klebonai' I 
amžių. 4. I

ACP (Chicagos kunigu aso-l 
ciacija) žadanti paprašyti ar-| 

į kivyskupą kardinolą Cody, 
jkad duotu celibato reikalu sa-| 
ivo viešą pareiškimą.

Keturi žudikai nubausti
Kriminal. teismo teisėjas , • , .x. ,, .. , . * ine kaip dabar,Nathan Kaplan nuteisė nuo 11 , , ;., . , .... , .. Ipasilieka visąiki 20 metų kalėjimo du gauji-j 

įlinkus Simpson Boclair, 18, ir 
Douglas Streeter, 17, kurie, 
praeitų metu gegužės 27 d. už-' 
gatvyje prie 6215 Laflin St. nu-' 
šovė 17-meti Charles Strong.I 
Kiti du — Michael Anderson, 
20, ir Alan Spiser, 17, nuteisti 
kovo 20 dieną gaudami nuo ‘25 
iki 50 metų kalėjimo.

JOIN US TODAY
We have immediate openings

• ?■ ■ ■ —in our
HIGHLAND PARK STORE...’

SALES
CASHIERS
STOCK CLERKS

Suimti 7 jauni žudikai
Policija suėmė septynis gal

viu gaujos narius, kurie pra
eitą penkiadieni nužudė krau
tuvės savininką Xemesio Mal
donaldo, 218 S. Kilpatrick Ave., 

) lės 1 i pinigu 
karui su kita

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

Apply in person to store manager or call 
for appointment *

NURSES
11 P.M. — 7 A.M. SHIFT 

MINIMUM STARTING SALARY
$709 PER MONTH

Apply in person or Phone
Pei'sonnel Department

HELP WANTED FEMALE
Darblnlnkiy Eeiide

I

■

332S

REAL ESTATE FOR SALE 
Nėr J, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[AIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ,

HOSPITAL ‘
12935 GREGORY

BLUE ISLAND, ILL. 60406 ,

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

".'T” ""
. PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI

BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI
DRAUDIMO AGENTŪRA PĄTARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI

"ir?*

1 * INCOME TAX SERVICE

20 milijonų reikalingiems 
('.hieagos kataliku 

cezijos labdaros 
administratorius
cent Cooke savo raporte pra
nešė, kad jo vadovaujamoji 
įstaiga praeitais metais šalpos 
reikalingiems išleido arti 20, 
000,000 doleriu, iš kuriu 49 
nuošimčiai teko vaikų globai, 
30% senelių globai ir 19% šei
mų patarnavimams. Labdaros 
taryba pakartojusi savo nusis
tatymą, kad Illinojaus valsty
bė pasiimtų visas vaikų globos 
išlaidas, kadangi tai esanti jos 
finansinė atsakomybė.

arkidio-. . ,... norėdami pa.^ (Charities)' . , .. . . ,xr* i pirktis ginklu nisgr. \in-j , . • . vj gatvių gauja.
Suimtieji yra 

metu amžiaus, 
naši “Jive I7ive 
gauja — 
Maldonaldo krautuvė bu v o 
šios pastarosios gaujos 44terito- 
rijoje”.

nuo 1.) iki 1/
Jų gauja vadi- 

o jų priešų 
“Supreme Gangsters”, 

krautuvė

1603
Interstate Dept. Stores

OLD DEERFIELD ROAD HIGHLAND PARK, ILL.
Between Ridge Rd. and Rt. 41

—T

Smarkiai daugėja 
venerinės ligos

Chicagos sveikatos taryba 
susirūpinusi nepaprastu vene
rinių ligų padaugėjimu mieste 
ir skatina asmenis, kurie ma- 

.............  , v. nosi tą ligą turi, būtinai eiti 
O jis jau jiesmą drožia pas daktarą pasitikrinti.

Paukštis dar medyje,

HELP WANTED — MALS
Darbininku Reikia

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

new car-auto dealer.
$100 a week salary, plus 20% 

mission and goodies. 
CaB SAM GROUPS

HE 4-2110

com-

We need a girl who types 45-50 WPM 
accurately and who has some general* 
office experience/ Shorthand desir-f 

able but not necessary. į
We offer a good starting salary and' 
full range of company paid benefits.

Call 8 A.M. to 4:30 P.M.
Monday thru Friday

JOHN MEAGHER BR 8-2100

CHICAGO RAWHIDE
MFG. CO.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Jucdukės subadė 
dvi mergaites

Prie Hammond High mokyk
los dviem baltoms mokinėms 
einant Draket gatve penkioli
ka juodukių mokinių merginų 
jas užpuolė, sumušė ir vieną 
Katherine Smith, 17, dviem pei
lio dūriais kritiškai sužeidė; 
antroji Judith McCrea sumuš
ta, bet nesužeista. Užpuoli
mas buvęs dėlto, kad baltieji 
mokiniai nedalyvavę Martyno 
Luther Kingo mirties paminė
jime.

w

I I
i I

Call: Frank Zapolis 
32087a W. 95th SL 

GA 4-3654

Passbooks

Investment 
bonus plan 

SI,000 minimum

STATE ?AX«

INSURANCE

Chicagos meras Daley su de
mokratų mažuma stengsis iš 
Illinojaus legislatūros gauti 
tranzito administracijai (CTA) 
finansinę paramą. Legislatūro- 
je yra pasiūlymas skirti $50 
milijonų valstybinės subsidi
jos viso Illinojaus viešojo tran
zito sistemai.

CTA pirmininkas George De 
Men t jau apskaičiavo, kad iš 
tos sumos jo CTA gaus $48,650, 
000. Jis aiškina, kad CTA 1969 
metais turėjo 424,785,555 kelei
vius, iš kurių surinko $177,430, 
907 ir iš valstijos gavo $6,085, 
000 valstybinės kompensacijos 
už mokinių puse kainos vežio
jimą. Tuo tarpu kiti Illinojaus 
miestai turėję vos 2.7 nuošim
tį to, ką turėjo Chicaga, bū
tent Peoria per 1969 metus tu
rėjo 3,228,483 keleivius, Rock
ford 2,884,803; Springfield 2, 
013,640.

Praeitais metais Chicagoje 
užregistruota 46,512 tokiomis 
ligomis apsirgimų. Tai esą 7 
kartus daugiau negu buvo su
sirgimų visomis kitomis ap
krečiamomis ligomis. Kadan
gi ne visi sergantieji yra regis
truoti, sveikatos komisionie- 
rius spėja, kad sergančių yra 
apie 120,000.

Venerinės ligos turi rimtas 
pasekmes: nuo gonorėjos ak
lumas ir sterilumas, nuo sifi
lio širdies ligos, išprotėjimas 
ir mirtis.

Mėras Daley šį balandžio mė
nesį paskelbė kovos su veneri
nėmis ligomis mėnesiu.

SCREENERAND SECONDARY

SET-UP MAN

Experienced in Electronics.

5113 No. MILWAUKEE AVE.

PIPING DESIGNER 
Boiler House Experience. 

Excellent salary.
All Company benefits. ■ 

G. McDERMOTT 
489-5800

PAID QUARTERLY

S5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

o- Lietuvių Fondo tradicinė 
vajaus vakarienė su menine 
programa jvyksta 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 
Fonda 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, III. 60629, tel- 778-2858 
arba pas vietos LF vajaus komi
tetus bei Įgaliotinius. (Pr).

SHIPPING & RECEIVING
Salary open.

Contact Mr. K o n i c h.
*-.r’

W. H. S. LtOYD & CO.
337-5737

JANITOR WANTED
Ideal job for retired maintenance man.

Light work. Apartment free.
Salary open.

Mr. SHARPE
641-5500

DISPATCHER
Air freight company seeks top-notch 

city dispatcher for O£Hare area.
Must have air freight or related dis
patch

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 

^DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visą kitu Lietuvoje pageidauja- 
2, mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 
4 Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.

fg

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

TUVCįOi A. W

^IIW ............ l,—'' ------— —

Bar-

An Equal Opportunity Employer

CLERK - STENO 
General office work. Typiru 

filing, paying bills, writing 
invoices.'

BOB PALMER 
660914

- TEL. 925-6015

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

x $7,500. Nauja apylinkė, brangus namai.
VILLA-WEST,

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

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

i RUDIS ' TeL CL 4-1950

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

Phone Mr. BABCOCK
WINNETKA PUBLIC LIBRARY 

446-7220

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

sales area of large Company.
Excellent starting salary.

Give as a call 
378-257P—

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.• • .Peterson Ave.-location We need CHICAGO, ILL. TEL. VI 7^9327 

people. with accurate • typing and — '
figure ability .Hours 8—4:45.

Good salary and benefits.
LANSING B. WARNER, INC.

736-1400

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 

iMaronette Parke. $20.000.
PRIE FORD CITY 5% - kamb. 8 m. 

! modemus mūras. vApie 40 pėdų skly- 
[pas, 1*4 auto garažas. $22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildvmas. alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvpas. $45.000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate'
7051 So.. WASHTENAW AVE.

: . .Tel. RE 7-7200 5

^LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

GIRtjFBBJAY
Typing necessary.

Salary open.
Contact Mr. K o n i c h.
W. H. S. LLOYD & CO.

337-5737

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname naskola. visokeriopų ap-' 
drauda, veikia notariatas.

experience such as cab. mess. I Excellent working conditions 
or services. ’ and salary.

992-1111 Congenial company worker.

.. . Call VI 2-6386
PERSONAL

Asmeny leskc

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

CLERKS
$2.16 per hour.

No experience needed. Light typing 
helpful. Full time Monday — Friday. 

No evening work.
Loop location.

ST 2-2970 ’ >

2644;WtST STRESTH 7-1941 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- 
sawbiu pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir i vairu s kiloki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien S—3 ir 5—8.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9208

< 176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
< Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

n n. vj o a kJ,

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

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

6 __ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, APRIL 9, 1970

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

Kviečiame i talka I Lietuviu 
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,
cans. Margučio. Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską Įstaigose. 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistu leidiniu 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Ęrėvės 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. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730,

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

BEGINNING
OF A FRANCHISE

For rent or lease' Bakery business, 
est. 40 years. Fully equipped, air con
ditioned throughout. Good location, 
Ashland and Irving Park bus line. 

See to appreciate.
Contact Mr. MARTOLINI, 

9294992

PATIKIMA MOTERIS 
lengvai namų ruošai ir paprastam vi
rimui suaugusio asmens šeimoje. Geri 
narnaĮ, privatus kambarys su vonia, 
gera ^alga. Reikalingos rekomendaci

jos. Susikalbėti angliškai.
Skambinti SU 7-7307
tarp 5 ir 6 vai. Vak.

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

A. & L, INSURANCE & REALTY

GENERAL OFFICE

RENTING IN GENERAL
Nuomas

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 1 as
mens bute dirbančiam vyrui ar mo
teriai. Visi patogumai, viskas arti.

Tel. 778-5353

— RoseJaido lituanistinės 
mokyklos mokiniai kitą sek
madieni. balandžio 19 d. 8:30 
vai. vakaro “Lietuviai televizi
joje“ išpildys programą, kurio
je matysime Lietuvą tokią, 
kokią skaitome knygose ir dai- 
nuoj-ame dainose. “Lietuviai 
televizijoje“ — duodama kas 
sekmadieni. Chane! 26 nuo 8: 
30 vai vak.

Small congenial office, filing, 
typing and telephone.. Good 

opportunity for right- girl.

722-0330

GIRL FRIDAY 
Light office, Light typing. 
Must be good at figures. 

Age no requirement. 
For appointment, Call 

489-4840

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų 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. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

‘ TeL: VI 7-3447

Brangenybės, Laikrodžiai Dovanos 
visoms progoms

3237 WIST 63rd STM CHICAGO
Tekt 434-4660

REMKIT? TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE*'

Mfg. firm seeks experienced tvnist 
for letter-writing and general office 
work. Free hosu.. profit sharing, and 

9 Daid holidays.
Apply 2525 N. ELSTON AVE.

276-6400

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

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

% t j
help y o ur> « 

HEART FUNdV 
help your HEART

1




