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OKUPANTO PUOLIMAI PRIEŠ RALFĄ
BALF, šalpos organizacija JAV-se, kurios paramos nuolat 

prašo okup. Lietuvos gyventojai, režimo akyse Vilniuje virto tikru 
baubu, didžiuliu krislu akyse ir net organizacija, varančia prieš 
sovietus ne tik propagandą, bet net ir “diversiją” rengiančią. Balfo 
veikla sovietiniam okupantui labai nepatinka ir jis, per Vilniaus 
“Tiesą” jau keliais atvejais siekia atbaidyti nuo Balfo galimus 
paramos prašytojus ir tuo pačiu ypu su nepaprastu įniršiu 
smerkia tą paramą gavusius bei skelbia tariamus nepasitenkinimo 
laiškus.

Uždavinys Balfui niekinti pa
vestas Vytautui Miniotui. Jis 
toje pačioje “Tiesoje” anksčiau 
paskelbė seriją straipsnių “At
sargiai, Balfas”, gi neseniai dien
raščio 71-73 numeriuose (kovo 
26-28 d. įdėjo vėl šeri ją straips
nių pavadintų “Amerikoniškas 
musgaudis, arba dar kai kas apie 
Balfą”. '

Straipsnis pradėtas puolimu 
prieš tariamus “Amerikos impe
rialistus”, kurie vis labiau ple
čia šmeižtų akciją prieš komu
nizmą — esą, tarp visų “propa
gandos bei diversijų” įstaigų ne
paskutiniu smuiku groja ir Bal
fas”... Jis dalyvaująs antikomu
nistinėje kovoje, jis, teigiama, 
gaunąs milijonines sumas. V, 
Miniotas, režimo aiškiai įtaigo- 
tas, toliau siekia aiškinti, kad 
Balfas esanti ir politinė ir reli
ginė organizacija.

Komunistams nepatinka Bal- 
fb vadovų, pirm. kun. V. Marti- 
kaus, reik, vedėjo kun. Pr. Geis- 
čiūno, prašymai aukoti Bąlfui, 
skelbiamos net V. Martinkaus 
laiško fotokopijos, siekiama su
niekinti. siunčiamų siuntinių tu
rinį— rūbus ir kt.

Naudojama jau anksčiau iš-
bandyta taktika: skelbiami ta- 

, riamai tais siuntiniais nepaten
kintųjų laiškai.

Visas išpuolis liudija: okupan
to režimas negali pakęsti orga
nizacijos, kuri tik žmoniškumo 
sumetimais vedama ir nepoliti
nė būdama, neatsisako paremti 
paramos prašančių ir iš okup. 
Lietuvoje gyvenančių pusės.

Siekiama tai pagalbai užkirsti 
kelią. Pasirinktas gyventojų 
baidymo ir gąsdinimo būdas: 
skelbti, kad Balfas talkininkauja 
“Amerikos imperializmo” kovai 
bei diversijai prieš komunizmą, 
prieš visas “socialistines šalis”. 
Taip Balfą pristačius, režimas, 
matyt, įsitikinęs, atbaidysiąs vi
sus, kurie prašytų paramos iš 
JAV lietuvių.

Sunku numatyti, koks bus tų 
įspėjimų •— gąsdinimų povei
kis. Viena aišku: tie puolimai 
dar labiau atskleis okupanto tik
slus ir liudys jo baimę dėl “pra
gaištingų Vakarų įtakų”.

Mes nematėme, kad Balfas 
toks galingas, tiek daug baimės 
teikiąs Lietuvos okupantui. Ta
čiau... kad dėl Balfo veiklos ne
įvyktų ’’diversija”, geriausia bū
tų, kad sovietai patys pasitrauk
tų iš Lietuvos, tuomet Lietuvos 
žmonės ir be Balfo galės sočiai 
ir šiltai gyventi. (E)

Švedijon atvyko 
JAV ambasadorius
STOCKHOLMAS. — Ameri

kos naujasis ambasadorius Šve
dijoje dr. Jerome Holland atvy
ko į Stokholmo aerodromą ir bu
vo sutiktas demonstracijos ir ją 
tvarkančios policijos. Jauni šve
dai ir amerikiečiai pasislėpę Šve
dijoje, dezertyrai šaukė: “Holl
and yra Amerikos imperialistas, 
DėdėTomas!“

“Dėdė Tomu” vadinami neg
rai, kurie prisitaiko prie baL

IŠ VISO PASAULIO
o

SAIGONAS. — Netoli demili
tarizuotos zonos esančią ameri
kiečių stovyklą naktį puolė apie 
100 komunistų savižudžių dali
nys ir padarė daug nuostolių. Di-v 
namito bombomis ginkluoti šiau
rės vietnamiečiai buvo įsibrovę 
į .pačią stovyklą, užmušė 6 ame
rikiečius ir 21 montagnardų gen
ties kareivį. Dar 26 montagnar- 
dai dingo — pasitraukė su prie
šu ar pabėgo iš stovyklos. Sto
vyklą išgelbėjo skubiai atvykęs 
tankų dalinys. Apie 30 komunis
tų žuvo. ~

WASHINGTONAS. — Sena
tas išreiškė savo nuoriionę, kad 
prezidentas turėtų pasiūlyti so
vietams sustabdyti strateginių 
ginklų gamybą ir jų bandymus 
tuoj pat, nelaukiant Vienoje su
sitarimo nusiginklavimo. Se
nate balsavimas už šią nuomo
nę buvo 72-6. į

NEW ATHENS, Hl. — Nuė
jus nuo bėgių prekiniam trau- 
kiniui prie New Athens, Illinois, 
pradėjus degti tankuose buvu
siam spiritui, 2,000 gyventojų
buvo iškraustyti iš namų.

LONDONAS. — Švedijos vy
riausybė nutarė dėti pastangas 
įstoti į Bendrą Europos Rinką, 
kartu su Danija ir Norvegija.

_

♦ Vakar Atlanto vandenyne 
buvo bandomos naujos Polaris 
raketos. Vienai pasukus klaidin
ga kryptimi, teko ją sunaikinti 
radijo -bangomis susprogdinant 
ore. Raketa nukrito į Atlantą.

♦ Bedarbių skaičius kovo mė
nesį pakilo iki 4.4%. Tai visu 
milijonu bedarbių daugiau, negu 
buvo pernai kovo mėnesį.

Rinkimai Rodezijo j
SALISBURY. — Rodezijoje 

vakar buvo pirmieji parlamento 
rinkimai, kuriuose, buvo renka? 
mi 50 baltųjų atstovų ir 8 ne
grai. "Kitus 8 negrus turės pa
skirti genčių tarybos.

Pagal naujos respublikos įsta
tymus tik 8,000 baltųjų turi tei
sę balsuoti, o negrų tik keli šim
tai. Baltieji be dabar valdan
čios Rodezijos Fronto partijos 
turi nemažai kandidatuojančių 
nepartinių ir vadinamą Centro 
partiją, kuri išstatė 16 kandida
tų. Centristai yra žymiai nuo
saikesni negrų atžvilgiu už fron
to politikus. -

Prieš rinkimus premjeras 
Ian Smith vienos demonstraci jos 
buvo pasveikintas “Sieg Heil” 
šauksmais. Be juodųjų demon
stracijoje dalyvavo 9 balti stu
dentai. Policija 13 suėmė, o 

premjeras pareiškė savo kalbo
je, kad demonstracijos dalyviai 
elgėsi lyg beždžionės. Minia plo
jimais išreiškė savo pritarimą.

tųjų. Ambasadorius Holland 
yra negras, buvęs Virginijos, 
Hamptono Instituto prezidentas.

Amerikos ambasadoriaus Šve
dijoje nebuvo jau 15 mėnesių.

Astronautai James Lovell, Ered Haise Jr.ir John Swigart Jr. 
balandžio 11 dieną išskrenda i Mėnulį.

KAMBODIJOS KAREIVIAI TRAUKIASI
Šiandien panaikinama monarchija

SVAY RIENG. — Kambodijos kariuomenė pasitraukė iš 
savo rytinės Svayrieng provincijos smaigalio, kuris vadinamas 
“Papūgos snapu”. Tas snapas giliai įeina į Pietų Vietnamo teritoriją 
ir jame visą karo laiką buvo daug komunistų bazių. Kambodijos 
civiliai gyven tojai irgi traukiasi kartu su kareiviais, šitas Pa
pūgos snapas iš trijų pusių apsuptas komunistų kontroliuojamo P. 
Vietnamo sritim. Kambodijos pranešimai sako apie kovas, kuriose 
žuvę 300 Viet Congo kareivių. Užsienio korespondentai šiuos pra
nešimus priima su nepasitikėjimu.

Kambodijos kariuomenė tvir
tina, kad pasitraukimas iš Svay- 
ringo provincijos kampo esąs lai
kinas, kariuomenė sugrįšianti ir 
nugalėsianti komunistus. Sako
ma, kad Kambodijos valdžia ap
linkiniais keliais jau kreipėsi į 
Ameriką, prašydama ginklų ir 
amunicijos.

Įdomu, kad apleidžiamoje pro
vincijoje gyvenantiems vietna
miečiams Kambodijos valdžia ne
leidžia bėgti nuo komunistų į 
Kambodiją. Jiems Įsakyta pa
silikti. Kambodijos kariuo
menė nepasitiki vietnamiečiais 
ir juos dažnai krato ieškodama 
ginklų.

Komunistams pradėjus puoli
mą, paaiškėjo -Kambodijos ka
riuomenės trūkumai. Ernus mo
bilizuoti naujus kareivius pa
aiškėjo, kad jiems nėra unifor
mų nei batų. Korespondentai 
pasakoja, kad sunku pamatyti du 
vienodai aprengtus Kambodijos 
kareivius. Kai kurie žygiuoja 
visai basi, kiti su teniso batais. 
Daug karininkų nešioja Ameri
kos kovos aprangą, kuri juodoje 
rinkoje iš Vietnamo ateina į 
Kambodiją.

Panaši padėtis yra apginklavi
me. Kareiviai nešioja senus 
amerikietiškus Springfield šau
tuvus dar iš I-mojo pasaulinio 
karo laikų. Kiti turi modernius 
M-16 ar Kinijos gamybos AK- 
47. šiems Šautuvams trūksta 

amunicijos. Vieni kareiviai šo
vinių turi, kiti — ne. ,

Sunkvežimiai dažnai genda ir 
trūksta jiems dalių. Kambodi
jos šarvuočių korpusas turįs 15 
prancūziškų tankų ir panašų kie
kį šarvuotų automobilių. Radijo 
įrengimai esą seni ir dažnai gen
da. Artilerija neturinti amuni
cijos.

Kambodijos aviacija suside
da iš 12 sovietu Mig-17 ir šešių 
Amerikos T-28. kurie buvo skir
ti lakūnų apmokymui, o dabar 
paversti kovos lėktuvais. Lakū- 
nų Kambodija turinti, tačiau 
lėktuvai neturi atsarginių dalių.

Kambodija anksčiau didžiuo
davosi, kad ji turinti daugiau 
budistų vienuolių, negu karei
vių. Dabar komunistams pra
dėjus puolimus, paaiškėjo, kad 
stipri, gerai ginkluota kariuome
nė yra reikalinga.

šiandien Kar'bodijos sostinė
je turi įvykti m lžiniŠkas gyven
tojų mitingas, kuriame naujieji 
Kambodijos vadai paskelbs mo
narchijos panai rinimą ir respu
blikos įsteigimą po beveik 2,000 
metų karalių valdymo.

Pietų Vietnamo apie 3,000 
kareivių sulaužė komunistų ap
supimo žiedą prie Dak Seag sto
vyklos ir įžengė į stovyklą, ku
rią gynė apie 4 fl0 Specialiųjų Jė
gų kareivių. -

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

■*' Po ilgų svarstymų, kuriuo
se dalyvavo vyriausi erdvės ty
rimu vadovai; NASA adminis
tratorius Thomas Paine ir jo pa
dėjėjas George Low. specialiai 
atskridę iš Washingtono į Cape 
Kennedy, buvo nutarta šios die
nos kelionę į mėnulį vykdyti. Su
sirgęs astronautas Thomas Mat
tingly bus pakeistas atsarginiu 
astronautu John Swigert Jr. Ke
lionę sustabdyti galėtų tik atsi
radę techniniai sunkumai arba 
labai blogas oras.

Transporto bendrovės, at- 
sikirsdamos į vairuotojų strei
kus prieš atskiras bendroves, su
sitarė uždaryti visas įmones ir 
apie 32,000 vairuotojų neteko 
darbo.

Du svarbūs sovietų karo lai
vyno vadai iš Juodosios jūros lai
vyno netikėtai atvyko i Egiptą 
tartis su prezidentu Nasseriu...

Senate buvo pasiūlyta re
zoliucija, siąlanti pasmerkti pre
zidentą Nixona už jo pareiškimą 
apie dabartinį senatą.

♦ Vakar Vokietijos kancleris 
Willy Brandtas tarėsi Baltuose 
Rūmuose su prezidentu ir jo pa
tarėjais.

♦ Senato užsienio reikalų ko
mitetas nutarė atšaukti Tenki
no rezoliuciją, kuri davė prezi
dentui teisę visais būdais prie
šintis komunistų agresijai Viet
name. Nežinia, ar komiteto nu
tarimą patvirtins Atstovų 'Rū
mai ir visas senatas.

Prezidentas išbarė 
senato liberalus

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas padarė spaudai 
pareiškimą, kurį labai kritikuo
ja kai kurie senato nariai, kaip 
sen. Fulbrightas ir sen. Brooke. 
Prezidentas pareiškė, kad jis 
priėjęs išvados, kad toks sena
tas, koks jis yra šiuo metu, nie
kada nepatvirtins į Aukščiau
siąjį Teismą pietiečio teisėjo. 
Todėl jis ieškos kandidato ne 
pietinėse valstijose, bet kitur, 
svarbu, kad jis turėtų apie Aukš
čiausią Teismą ir apie griežtą 
konsitucijos priežiūrą tokią pat I 
nuomonę, kaip prezidentas.

Prezidentas nurodė, kad da
bartiniame Aukščiausio Teismo 
sąstate keturi teisėjai yra iš ry
tų, vienas iš vidurinių vakarų,

Erdvėse skrieju oro stebėjimo satelite! kartais nufotografuoja {do
mias debesy grupes, šiame paveiksle matoma lyg senio galva, tai 
— debesys, nufilmuoti "Tiros" satelito į rytus nuo Kaspijos jūros.

EKONOMINIAI SUNKUMAI VERČIA
PARTIJĄ IMTIS STALINO METODŲ

MASKVA. — Sovietų Sąjungoje staiga nutrūko spaudoje
labai išbujojusi savikritika, kurią pradėjo pats Brežnevas gruo
džio mėnesio kalboje. Užsienio stebėtojai spėlioja, ar kritiškų
straipsnių nutraukimas ristinas su Lenino gimtadienio artėjimu, 
ar jis įsakytas partijos vadų ilgesniam laikui. Manoma, kad partija 
pakeitė visus vyriausius propagandos vadus; agitacijos ir pro
pagandos viršininką, Stepakovą, radijo ir televizijos direktorių 
Mesjačevą, vyriausią spaudos ir literatūros cenzorių Michailovą 
ir kinematografijos direktorių Romanovą, nes jie kritikos ir savi- 
kritikos srityje toliau nuėjo, negu partija pageidavo.

'S®' • ------ -—’
Nauju propagandos viršinin- 

Gubernatorius Kirk 
neklauso valdžios 
BRADENTON. — Floridos 

gubernatorius Claude Kirk Jr. 
rimtai išėjo Į kovą prieš federali
nės valdžios autoritetą dėl mo
kyklų integravimo. Saugomas 
apie 70 policininkų ir šerifų, gu- 
bernatorias žada nepasiduoti 
teismams ir federalinės valdžios 
maršalams. Gubernatorius sako 
neperduosiąs savo valstijos. Ma-j 
natee apskrities mokyklų, kol1

i ku centro komitete paskirtas 
buvęs Ukrainos partijos sekre
torius, dabartinis ambasadorius 
Čekoslovakijoje Stepanas červo- 
nenko.

šie dideli propagandos vadų 
pakeitimai kelia mintį, kad ir 
pats politbiuras susilauks pa- 

; keitimų. Spalio mėnesį turi 
' įvykti 24-tas partijos kongresas, 
j Iki jo laukiama didesnių pakei
timų valdžios ir partijos apara
te, kad kongresas galėtų juos 
“patvirtinti”. Nežiūrint įvairių 
gandų, manoma, kad Brežnevas 

integravimo reikalų nesvarstys i savo soste sėdi dar gana stipriai, 
ir nespręs Aukščiausias Teis-Į Kiti vadai sensta, jų sveikata 
mas. j silpnėja. Vienas iš kandidatų iš-

Federalinis teismas nuspren- i eiti iš politbiuro yra latvis ko
de, kad valstijos pareigūnai, ku- munistas Arvidas Pelšė, kuriam
rie priešinsis integravimo spren
dimui turi būti suimti. Guber
natorius atkirto, kad: “Niekas 
nepalies Claude Jr.” Kada fede- 
raliniai maršalai bandė suimti 
tris jo padėjėjus, vietiniai šeri
fai--juos išgelbėjo. Gubernato
rius pareiškęs Floridos proku
rorui Tampoje John Briggs, kad 
federaliniai maršalai bus apšau
dyti, jei jie bandys įeiti į Ma
natee mokyklų įstaigą.

Gubernatorius Kirk tvirtina, 
kad integravimo įsakymas yra 
nelegalus, nes jis reikalauja mo
kinius vežioti iš vieno rajono į 
kitą. Gubernatorių remia ir di
delė Floridos gyventojų daugu
ma.

du iš vakarų ir tik vienas iš pie
tų. Filosofinis balansas esąs dar 
svarbesnis už geografinį. Per 
paskutinius 15 metų teismas bu
vęs liberalų daugumos ranko
se. Prezidentas žadėjęs balsuo
tojams tą padėti pakeisti ir at
statyti balansą su konservatyvių 
pažiūrų teisėjais. Jis tai ir pa
darysiąs. Ateis diena, kad teis
me sėdės vyrai, kaip teisėjai 
Cars well ir Hayns worth, — pa
reiškė prezidentas.

suėjo 70 metų. Kosyginas turi 
66 m., Suslovas — 67 m., Pod- 

j gornas— 66 m.
Savikritikos sustabdymas, už

sienio'stebėtojų manymu, įvy
kęs dęi to, kad kritikos atviru
mas pasiekė ne tik atskiras įstai
gas, bet ėmė liesti jau ir pačius 
sistemos pagrindus.

Daugiau kritikos susilaukia 
sovietų ekonomika. “Pravda” 
kovo 27 d. pati pripažino, kad 
naujos reformos, darbininkų 
skatinimas piniginėmis premi
jomis ir pelno motyvais, nedavė 
vaisių. “Pravda” grasina, kad 
teks sugrįžti prie senų metodų 
— partijos budraus prižiūrėjimo. 
Bus keičiami darbo įstatymai ir 
taisyklės. Tinginiai ir apsileidė
liai bus griežtai baudžiami privi
legijų netekimu.

Sovietų ekonomika yra sunkio
je padėtyje. Pernai net 56% 
biudžeto buvo skirta valstybi
nio ūkio nuostoliams padengti, 
mažiau lėšų skiriant naujoms 
Įmonėms steigti. Ilgą laiką so
vietai savo ūki balansuodavo že
mės ūkio sąskaitom Po karo so
vietų' ūki smarkiai parėmė sa
telitinių valstybių išnaudojimas.
rublio nuvertinimas, paskolos iš
užsienio. Dabar visi tie kapita
lo šaltiniai išsisėmė, reikia pra
dėti verstis savo pačių ekonomi
niais ištekliais. Reikia geriau 
planuoti, kelti gaminių kokybę, 
didinti darbo produktyvumą, ma
žinti brokus.

“Trud“ laikraštis neseniai pra
nešė, kad Sibiro naftos laukuo
se valstybės Įmonės gavo 10 naf
tos įrengimu iš numatytų 13-kos, 
tačiau daug jų sugriuvo po mė
nesio laiko, o jiems pataisyti da
lių nebuvo gauta.

‘'Pravda” nurodo, kad chemi
jos pramonėje tik trečdalis nu
matytų projektų buvo įgyven
dinti. Iš 12 energijos ir elektri
fikacijos Įrengimų užbaigti bu
vo tik 5. Partija nutarusi su
griežtinti Įmonių priežiūrą. Ru
sijos respublikos premjeras, po
litbiuro narys Genady Vorono
vas pagrasino kolchozų atsto
vams, kad jei ūkių darbo rezul
tatai nepagerės, bus taikomos 
griežtos sankcijos ir bausmės.
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MIAMI BEACH, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO

Sophie ir Bernice M^eHcka

mokama vienv 
metu cėrtifi-
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AM3 TAUPYMO 
TJFiKATAMS 
AUSIAI $1,000

JFis Imivo stpitsj ii pH£>ij£.o-
sinįmu išprievartauti ir apiplėš
ti kaimynę fe išsėdėjo kalėjime 
76 dienas, negalėdamas sukelti 
$3,125 užstatui.

Tai atsitiko Redwood City, Ka
lifornijoje. Balandžio 3 dieną tei
siamasis James Crawford buvo 
paleistas j, laisvę įtikinęs teisėją, 
kad visa atsitiko per klaidą, kai 
geroje kompanijoje gerai nugė 
ręs jis grįžo namo ir pataikė ne

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ORE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

Sswngs Insured up to, $20,000

DVIMEČIAMS TAUPYMO 
CERT1FIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $5,000

Bažnytinės žinios
Sunki popiežiaus tiara

Per Velykas popiežius Paulius 
VI pasakęs kalbą tūkstančiams 
piligrimų iš svetimų salią, dau
giausiai Amerikos ir Prancūzi
jos šv. Petro aikštėje buvo mi
nių pasitiktas audringais sveiki
nimais, o grįžęs į savo studiją 
rado ant stalo du neraminančius 
raštus, ir tai iš jo paties teologų, 
mokytojų ir kunigų, rašo George 
Weiler žinioje iš Vatikano.

Vienas buvo raštas iš 30 va
dovaujančių Italijos universite
tų ir seminariją profesorių nuo- 

dar kartą 
aiškiai pasisakyti dėl savo ne
seniai padarytų pastabų apie ce
libatą”. (Popiežius neseniai bu
vo subaręs Olandijos vyskupus 
dėl jų nusistatymo, kad celiba
tas būtų ne priverstinas, o lais
vai pasirenkamas). ■

Profesoriai paprašė popiežiaus 
pradėti dialogą “be jokių preli
minarinių sąlygų, paliekant už
tenkamai vietos diskusijoms”.

Kitas buvo apie 200 italų te
ologų iš Italijos seminarijų su
sirinkimas TPaduoj. : Popiežius 
Paulius buvo nusiuntęs savo pa
tikėtini prancūzą kardinolą Ga
briel Garrone, pagarsėjusį dar 
iš Vatikano II Susirinkimo,'kur, 
popiežiaus įsakymu, jis sulaikė 
00 vyskupų peticiją leisti- dis
kutuoti komunizmą ekumeninėje 
taryboje. Garrone Paduoj per
spėjo teologus, kad bažnyčios 
doktrinų reikalas esąs labai 
įtemptas, kad visi viską disku
tuoją, “kad nebėra tikrų tiesų 
ir viskas, atrodo, eina vėjais; 
kad jaunųjų tarpe yra didelis at
kaklumas prieš bet kokius įsta
tymus, pavyzdžiui lyties srityje,

h. W. universitetas 
padidino mokesčius

Northwestern universitetas 
praneša, kad 1971 - 1972 me
tams mokestis tįž mokslą (tui
tion) yra pakeliamas $300 ir 
■$.”>00 daugiau: Taigi už 1971 - 
72 metus niddfetoos. odonto
logijos ir administracijos mo
kyklų studentai turės mokėti 
vietoje $2,19t^po §2,700 moks- 
to metams. ‘

Antroji — Arnold’o Wesker 
“Draugai” (“Tie friends”). Dra
moje vaizduojamas iš brendimo 
laikotarpio išėjęs Anglijos “pik
tųjų jaunuoliu'’ atstovas, su liū
desiu apmąstę.? besikeičiantį an
glų socialinį gyvenimą. Pirma
sis pastatymas liepos 22, ir po to

ir kaip vaidins. tai man visai ne
aišku, bet perduodu, ką. gavau. 
'Režisierius čia:— Powys Tho
mas.

šalia visų s abiejuose teatruo
se lošimų dramų ir komedijų, šią 
vasara treti karta i Stratforda 
atvažiuoja pasaulinio garso pran
cūzas pantomimikas Marcei 
Marceau ir, pradedant liepos 6 
d., per porą savaičių Avon tea
tre turės 8 solo seansus.

Apie savaitgalių koncertus jau 
detaliai neberašysiu. Tik tiek, 
kad bus ir instrumentalistų ir 
vokalistu, vyru ir moterų solis
tų. kvartetų Tr ištisų orkestrų, 
žodžiu, Stratforde muzikos irgi 
iki valiai. į -

Bilietai ir visokia informaci
ja (dėl programos bei dėl nak
vynių ir kitų dalykų) gauna
ma parašius adresu: Festival 
Theatre Box Office, Stratford, 
Ontario, Canada; arba paskam
binus tel. (519) 273-1600. Skam
binantiems iš Detroito ir Toron
to — telefonas veltui.

Ar ne per anksti mano infor
macija, kai dar du mėnesiai iki 
sezono atidarymo. Jokiu būdu! 
Jau beveik vėluoju. Nuo kovo 30 
bilietų užsakymai jau priimami 
paštu ir telefonu. Pašaukę arba 
parašę įsitikins, kad jau eilei 
spektaklių, ypač Shąkespeare’o 
veikalų, bilietai išparduoti. Ta
čiau. kas turirkantrybės ir laiko 
betkada vasarą atvažiuoti, bilie
tų dar gaus Visiems minėtiems 
veikalams pamatyti. Pamatyti gi 
Stratfordo vasaros teatrų gro
žybes tikrai terta. *v ' .

"EOERAL SA V/AfGS
430 South Halsted / Chicago, Illinois 60608 ."

m 4 c n,, Wed . closed Thurs., $ a m -8 p.m.. Fri., S a.m.-6 p.m.. Sat., 9 am.-12 norn 
■■ ’ : 2 'S » 0 a » Wes dcseA Sat 12 noon 1 o m.

Pietinėse valstijose dar ir šiandien yra nemažai pamokslininkę, ku
rie gatvię kampuose skelbia religines tiesas ar gieda šventas gies

mes. Pamokslininkę skaičius smarkiai mažėja.

Antrasis veikalas, kurio prem
jera Įvyks Festivalio teatre bir
želio .4 ir per visą sezoną bus ke
lios dešimtys spektaklių, yra Ri- 
chard’o Sheridan’o komedija 
“Mokykla skandalui” (“The 
School for Scandal”). Ją reži
suoja Michael langham, daili
ninkas — Leslie Hurry, muzika 
— Stanley Silverman. Pagrindi
nėse rclese Helen Carey ir Robin 
Gammeli. Apie veikalą progra
moje pasakyta, jog tai esanti 
pati juokingiausia komedija ang- 

pradėtas j lų kalboje, su daugybe nepapras-

tinis bus.rugsėjo 5.
Ir trečioji — Slavomiro Mro- 

zek’o komedija “Vatzlav”. Jos 
pirmasis spektaklis įvyks rug
pjūčio 11 fe iki rugsėjo 5 bus 
dar 16 spektaklių.

Be įvardytų trijų premjerų, 
kurios, jei gerai suprantu, yra 
premjeros . pasauliniu mastu, 
Avon teatras liepos 2 pastatys lankiausiai prašant 
ir dar keletą kartų pakartos Pa- 
trick’o Crėan veikalą “Saulė nie
kada nenusileidžia” (“The sun 
never sets”) ,' apie kurį progra
moje taip pasakyta: “Mr. Crean 
takes a nostalgic, sometimes cri
tical, and always revealing look 
at the last glory of the British 
Empire through the eyes off one 
of its most eminent representa
tives — Rudyarci Kipling”. Ko-

Shakespeare’o “Venecijos pirk
liu” (“The merchant of Ve
nice”). Tokia čia tradicija — 
vis pradedama Shakespeare’u. 
Veikalą režisuoja Jean Gascon. 
Scenos apipavidalinimas — Des
mond Heeley. Muzika — Gabriel 
Charpentier. Pagrindinį vaidme
nį (Shyloek’o) atliks Donald Da
vis. Specialus spektaklis (pre
view) kviestiems svečiams ir 
spaudos atstovams įvyks birže
lio 4, o pirmas spektaklis publi
kai — jau minėtą birželio 8. I o 
to seks bene 53 kiti šios dramos 
spektakliai ir kaip tik “Pirkliu” 

•jus sezonas užbaigtas. Visi spe
ktakliai — Festivalio teatre.

Gregoria- 
nos (jėzuitų) universiteto narys 
kunigas jėzuitas Joseph Diez 
Alegria, Vatikano spaudos jau 
pasmerktas, sukritikavo popie- 
žiuus socialinių reformų doku
mentus.

John Pakel, Sr^ Chairman oi the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL.. GR 6-7575

MOKAME NUO INf METŲ SPALIO 1 OILNOS , I 
Pinigai Įdėti pries mėnesio 15 d. duoda dividendus už visa mėn^i. | 

Dividendai mokami sausio, ir liepos SI d. į r j

Prašome aplankyti na.uU namą. r >
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; An tract ir j 

penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šeštadieniais i 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta. (

Chicago Savings
„ and Loan Association

tai intriguojančių situacijų, ku
riose labdi Realistiškai pristato
ma žmogaus niekšybė, hipokri- 
zija.

Birželio iv d. ten pat seks 
Henrik'o Ibsen’o drama “Hedda 
Gabler”, apie kurią Lietuvių En
ciklopedija sako, jog tai “yra 
viena tuščios visuomenės sme- 
tonėlei priklausančios poniutės 
tragedija”, o dramos statytojai 
— kad čia Mbsenas sukūrė vie
ną pačių žavingiausių scenos he
rojų” ir kad “The trafic resolu
tion of her pasionate inner con
flicts is the theme of this mas
terpiece by ‘the father of mo
dern drama*”’, čia režisierium 
yra Peter-G-11, o dailininkas — 
Deirdre CSancy. Heldą Gabler 
vaidina Iiene Worth.

Tik po pusantro mėnesio, lie
pos 21, bus antros Shakespeare’e 
dramos “Cy m beline” premjera. 
Kas iš mūsų, lietuvių, šią dra
mą esame kur kada matę? Tur
būt, niekas. Tai 3-ji Shakes- 
peare’o drama iš 37, sukurta 
1609 - 10 melais. Nė Stratfordo 
Festivalio teatras jos per 17 me
tų dar nestatė. Lyg pasiteisi
nant, programoje sakoma, jog 
tai esąs vienas iš labiausiai nu
vertintų Shakespeare veikalų. 
Ir kad, tai esąs eksperimentinis 
veržimasis į pasakų pasaulį, ku
riame gėris visada triumfuoja 
ir kur apsireiškia dramaturgo 
ramus (serene) optimizmas, pa
čiame savojo meno subrendime. 
“Cymbeline” režisuoja Jean Gas
con, dailininke Tanya Moisei- 
witsch, o pagrindines roles at
lieka Leo Ciceri ir Maureen 
O’Brien. Po premjeros seks šios 
dramos bene 18 spektaklių, ku
rių paskutinis bus rugsėjo 11.

Daugiau muzikiniais pastaty
mais .garsus Avon teatras šiame 
sezone duoda net tris gerai ži
nomų autorių premjeras.

Pirmoji bus Arrabal’o “Archi
tektas fe Asirijos imperatorius” 
(“The architect and the emperor 
of Assyria”). Apie veikalą- tiek 
tepasakyta:“A tour de force for 
two actors, the play scotches the 
tragi-comic ramifications of a 
confrontation between intelect 
and nature”. Premjera, — liepos 
20. Ją seks vienuolika spektak
lių, kurių paskutinis bus rug
pjūčio 8 d.

no žmona
mainyki bandotas
ko: su barzda,
vyras

ęrąwfp<do Kauny- 
utusi, kad prie jos 

vyras, bušu- 
tu na mano

MONASH. — Australijoje 
mokslininkai suradę suakmenė
jusią blusą, kuri turinti 120 mi
lijonų metų. Ji esanti kiek kito
niška už vėlesnių laikų • blusas. 
Iki šiol seniausios suakmenėju
sios blusos buvo rastos Baltijos 
jūros apylinkėse, (o gal lietuviš
ka?). Jos buvusios “tik? 80 -mi
lijonų metų.

galionu. Garantija 5 me 
Pigus leidimas.

PLYMOUTH. VALIANT - BARRACUDA 
G T Xz FURY-DUSTHR,

DALZEKAS MOTOR SJ

Kas tik turi gerą skoni, i:
Viską perka pas Lieponp.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI ..FURNITURE CENTĖt, KC. -
Marquette Pk., 6211 So. Western.,, PR 3-5875 

Vedėjas J. LIEPOMIS -
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom" nuo 

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12' iki 5. •■■■

Apie Kanados Stratfordo fes- 
t'valį jau čia rašiau ne kartą. Ku
rie kiekvieną vasarą tenai vą- 

uoja, iš Festivalio* vadovybės 
.ij senokai, gal prieš mėnesį, 

gavo 1970-jų \ ašaros žaidimų 
. laną su visais paaiškinimais. To- 
k.ems informacija spaudoje ne- 
1 ereikalinga. Man knieti Strąt- 
fordo programą paskelbti tiems, 
kurie Festivalio bilietų platin
tojams nėra žinomi ir todėl iš jų 

t i negaus.
.sektaklių r muzikinių pa- 

oficialiaį prą- 
1. ir pasibaigs 
i p žinome, te- 
irai ir kiękvie- 
į venį duoda po 

ir, paprastai, 
Tik premjeros 
anksčiau. Lie- 

nėnesiais būna 
nadieniais, bet 
m as Festivalio 
Theatre), dau-i 

ui dramas, o 
.von Theatre) į 
įnertų fe šiaip 
mų. Bet tai ne - 
visko abiejuo-i

T* v 3. B. PIETKIEWICZ, Preu B

47 and Rockwell StreetTeL LAfayėttej3*rQ83.1 ■ ; - .....
.. -i NEMOKAMAI
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REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

PER
ANNUM

6N SAVINGS CERTIFICATES 
OF $1,000. M MORE 
6 MONTH MATURITY

AL 44456
CH 3-2583 

647-6576
EV 44952
L! 2-1767 

2684)068
TL 6-2.674
BR 84966

WA 5-2737 
884-1738

ES 24685 
'.: 3744446 
GL 8-2256

PER 
ANNUM

ON SAYINGS CERTIFICATES 
OF 51,000. OR MORE, 

1 YEAR MATURITY

80 DAY NOTICE GOLD EA&I 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.00 MINIMUM

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

39 Second Avenue 
135 W. 14 St.

2947 Fulton St.
370 Union Avenue

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

PER ANNUM

ON SAVING CERTIFICATES

ON SAYINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000}

sveikatos ko-
•Murray C.

REMXTTi? TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI

"NAUJIENOSE"

HIGHER INTEREST
ON SAVINGS

Raginkite savo a 
augti - taupykite!

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos- iki
. ■ ; - 520^0G

Hughes Aircraft įmonė pagamino 
komputeriams naują dali, — vadina
mą, atminties celf, kuri apvyniojama 
magnetine viela, plonesne už žmogaus 

plauką.

Ine*
nsryk ovk (mere Hm f*!ct nąviramM

JmW Awjk* et I CHeag^ 60632 M YI74140
MMMt MM. HM » f Ji. » TM, Frt. f M*.. 4 F J*. * M. * A-M,-M

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

Įsteigta 1923 metais ’ TeL HA 1-3070
x ■ Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

246-9738
PO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

373-8783
GR 24387

274-6400
PO 3-4818
HU 1-2750
PI 6-1571

PL 64766 
SW 8-2868
Rl 3-0440

Kiekyiena operų turi 
bių momentų, gražiųjų 
duetų

užaugusi tokioje atmosferoje, 
kaip teologijos, filosofijos ir 
civilinių teisių revoliucija, ti
kėjimo, autoriteto ir vadovy
bės krizė ir lt. “Visa tai turint 
galvoje, tenka dar • stebėtis, 
kad padėtis nėra daug bloges
nė”, jis pareiškė.

Gerklės skaudėjimas
Rašo Chicagos 

misionierius Dr. 
Brown.

'Pavasaris yra

NEW YORK 
NEW YORK. 
BROOKLYN, 
BROOKLYN, 
BOSTON, Mass. 02118, 
BOSTON, Mass. 02127, 
BUFFALO, N. Y. 14206, 
CHICAGO, Illinois 60622. 
CHICAGO, Illinois 60608, 
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 071 IT, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
GRAND RAPIDS Mich. 49504, 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 

HARTFORD, Conn. 06114, 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 
NEW HAVEN. Conn. 06519 
NEWARK, N. J. 07106, 
PASSAIC, N. J. 
PATERSON 1, N. J 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 
PITTSBURGH, Pa- 15203, 
SAN FRANCISCO, Calif. 
WATERBURY, Mass., 
WORCESTER, Mass. 01610, 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503

įkūrė L. B-nės.naują apylinkę.
Dar kalbėjo mok. Gulbinskas 

ir kiti. t .
Paskaitų modęravo pats apy

gardos valdybos’ | pirmininkas 
A. Juškevičius. Jis padėkojo ir 
paskaitininkui įiž- rūpestingai 
parengtą ir sklandžiai pateiktą 
paskaitą. Pirmininkas padėko
jo ir .’paskaitų lankytojams, jų 
klausytojams.

Apygardos valdybos suorga
nizuotą, pravestą paskaitą cik
lą baigus, tenka pasakyti’, jog 
paskelbtas šeimos — švietimo 
metu šūkis neliko balsas tyruo
se. .. Na, ir kas dar yra labai 
svarbu, tai išryškėjo reikalas 
sukurti lietuvišką forumą L. 
B-nės apimtyje, kur visi lietu
viai galėtą ateiti ir pareikšti sa
vo nuomones visuomeninio, 
bendruomeninio gyvenimo rei
kalais ir jas čia derinti su tau
tine atsakomybe ir žmogiška 
pagarba vieni kitiems.

A. Beržienė

TSR 
ANNUM

Pasiūlė Lietuviu Bendruomenę perorganizuoti j 
' ■ Tautinę Bendruomenę

L. Be-nės Chieagus apygar
dos suorganizuotas paskaitų 
ciklas tema švietimo — šei
mos metų šūkis jau yra baigtas. |l 
Paskutinę Šio < “ ‘ 
“Lietuvių Bendruomenė” ba
landžio mėn. 3-čią d. Jaunimo 
centre. Po paskaitos vyko il
gos ir gyvos diskusijos paskai
tos tema ir visuomeninio gy
venimo aktualiais klausimais, 
susijusiais su tautinės gyvybės 
išlaikymo reikalu. Pasktitoje 
dalyvavo keliasdešimt asme-

Pataria, kad tėvai 
mokytųsi iš vaikų

Notre Dame universiteto 
prezidentas kun. Theodore 
Hesburgh, kalbėdamas Lojo
los universiteto 100 metu su
kakties simpoziume, pareiškė, 
kad šių dienu parapijai tarp 
dviejų generaciją — jaunosios 
ir senosios — išlyginti yra rei
kalinga, kad tėvai mokytųsi iš 
savo vaikų, kurie skubiai kin
tančiame šią dieną pasaulyje 
geriau orientuojasi negu ją tė
vai ir ją mokytojai.

šiandien i jaunąją kartą di
džiausią Įtaką daro tokios nua- 
jovės kaip “kompiuteriai”, 
gimdymo kontrolė, atominė 
energija ir televizija. Viso to 
senajai kartai tebesant jaunai 
dar nebuvo.

Dabartinė jaunoji karta yra

pats vaikų 
skaudėjimo gerklių sezonas ap- 
sikrečiant streptokokais. Ta li
ga prasideda staiga, šalčio krė
timu, karščiavimu, galvos skau
dėjimu ir apetito stoka. Prie 
skaudančios gerklės neretai pa
sitaiko išbėrimas, kas gali reikš
ti net skarlatiną. Tikrai ligos 
diagnozei nustatyti reikia ger
klės kultūrų pavyzdžius ištirti 
laboratorijoje, ries skaudanti 
gerklė kartais reiškia net apsi- 
krėtimą mononukleoze, difteri
tu, Vincento angina, tymais ar
ba rubella.

Vyriausias streptokokais ap- 
sikrėtimo pavojus yra glomero- 
nephritis, tai yra inkstų infekci
ja, ir reumatinis karštis su grės
me pereiti į reumatinę širdies 
ligą. Tu komplikacijvĮ galima 
išvengti, jei diagnozė padaroma 
anksto ir laiku pradeda gydyti. 
Dažniausiais atvejais vartoja
mas penicilinas.

Streptokokinis gerklės apkrė- 
timas gaunamas per orą kitiems 
kostint, kalbant ar besijuokiant 
ir besibučiuojant.

Antroje paskutinio veiksmo 
scenoje Leonora dainuoja sa
vo gražiąją arij;j “Pace, pace 
mio Dio” ir finale skamba at
mintinas visur trijų pagrindi
nių solistų trio. Leonora, Ai
varo, Carlo ir vėliau Guardia- 
no užbaigia tragiškos istorijos 
finalą ramiais tonais, visiems 
gyviesiems susitaikius su li
kimu. ' A. P.

bet kurią miškų saugonę. Pats 
Cxx>k apskrities gamtos saugo
jimo direktorius praneša, kad 
per tą |>orą dienų, kai saulė 
sušvito, pilnos saugonės var
lių, gy vačių, vėžlių ir kitokių 
šliužų bei roplių, taip pat 
švilpaujančių paukščių ir iš po 
pernykščių lapų galvutes iški- 
šanėių žolių, būsimų gėlių bei 
žiedų. "Per tas dvi dienas pa
sikeitimas stačiai fantastiškas”, 
sako jis. Ilga žiema gerai po 
sniego patalais išsaugojo auga
lus.

MIDLAND 
SAVINGS

LOAN ASSOCIATION
4848 ARCHER AVENUE 

CHICASO, ILLINOIS S8632
PHONE: 2544m

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20.000
Wsrssf k compounded daily and paid gvarteriy on all account*. Standard Federal 
pays the highest Segal rate of interest on all saving*. Deposits received by the 
ioth of any month earn from the first of that month. Deferred Income Certificates 

st rate* of 6% and 5%%. , .

įgrttpės Grandinėlės reikalą. Jis 
padarė pastabą ir priekaištą j 

[Grandinėlei, kam ji į kai ku-| 
iriuos tautinius šokius ir dru- 
Ibužips įnešė svetimą — rusiš
ką elementą. Reiškė protestą. 
Esą, Grandinėlė su tokiomis 

Į klaidomis neturėtų reprezen- 
Ituoti lietuvišką reikalą.

J. Vaičiūnas kėtė ir L. para
pijų reikalą: siūlė, kad L. B- 
nė imtųsi iniciatyvos ir akcijos 
už lietuvių teisių atgavimą Lie
tuvių parapijose.

Žuru. Z. Juškevičienė kėlė 
reikalą suorganizuoti L. B-nės 
kursą ir ji įvesti į Lituanistinę 
mokyklą kaip dėstomąjį daly
ką. Ji teigė, kad yra gyvas rei
kalas supažindinti Lit. mokyk
lų mokinius su L. B-nės idėja, 
jos struktūra, pateikti praktiš
kų žinių kaip reikalinga siste
mingai ir metodingai dirbti 
atsakingas L, B-nės darbas.

Br. Motušienė, kaip patyru
si pedagogė Lituanistinėje mo
kykloje, taip pat siūlė moki
nius supažindinti su L. B-nės 
idėja ir jiems nušviesti mūsų 
atsiradimo reikalą išeivijoje. 
Pirma reikia nušviesti reikalą, 
įžiebti idėją, o tada tik siekti 
perteikti lituanistines žinias. 
Priešingu abeju, jos teigimu, 
kada mokiniai nežino kuriam 
reikalui jie turi makytis, tai ne
turi nei noro mokytis.

Visuomenininkas Kleiza siū
lė drauge pasirūpinti ir jaunų 
tėvų tautiniu apšvietimu, o 
taip pat ir L. B-nės reikalo pri
statymu. ,

Agr. Bertašius, apygardos 
valdybos suorganizuotų pas
kaitų ciklo nuolatinis lankyto
jas, aktyvus bendruomeninin- 
kas, būkštavo dėl plačiai plin- 
tamo L. B. Tarybos rinkimų 
boikoto...

AL Regis kėlė reikalą, kad 
L. B-nės centro valdvba ir ios 
patikėti asmenys lankytųsi pe
riferijose,: kur dar nėra, ten 
steigtų naujas L. B-nės apylin
kes, kur jaučiamas apsnūdi
mas — “paleistų skersvėjį”, 
kur susipykę, išsiskirstę — su
taikytų, į darbą grąžinki — ju
dintų, gaivintų L. B-nės veiklą 
periferijose. Al. Regis čia pat 
papasakojo ir apie savo asme
ninę kelionę ir jos apčiuopia
mus' laimėjimus. Apsilankęs 
Omahoje, atkūrė Lit. mokyklą, 
kur tuojau pat Įsirašė apie 70 
lietuvių vaikų į Lit. mokyklą. 
Apsilankęs St. Petersburge —

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER
ANJfUM

Paskaitininkas pabėrė gana 
gerai išmąstytas mintis: įtiki
nančiai kalbėjo tautinės gyvy
bės stiprinimo, jos išlaikymo 
reikalu. Apgailestavo, kad iš
eivijos organizuotą gyvenimą 
naikina ne tik biologinė, bet ir 
psichologinė mirtis, čia pat 
pastebėjo, jog išeivijoje atsi
kūrė veik visos organizacijos 
veikusios Nepriklausomoje Lie
tuvoje, ir dar nemažas skai
čius naujų prisisteigė. Jis pa
stebėjo, kad daugumas šių or
ganizacijų yra tik vienos gent- 
kartės reikalas — jos gyvuos 
tik vieną gentkąrtę.

Paskaitijmnkas apgailestavo, 
kad yra nuvertinami savi auto
ritetai ir siekiama garbinti sve-’griežtai kėlė tautinių

PER
ANNUM

Saulė prikėlė gamtą
Kokią galybę turi saulė pri

sikėlimui, vaizdžiai be žodžių 
galima stebėti šiomis dienomis 
kiek toliau pasišalinus nuo 
miesto. Kas dar netiki, kad 
pavasaris pagaliau jau čia, te
gul šį savaitgalį nuvažiuoja į

timi. "Akcentavo tautinės gy
vybės išlaikymo reikalą viso
mis turintomis jėgomis ir ga
liomis. Siūlė L. B-nę per'orga- 

ciklo paskaitą Įnizuoti į tautinę lietuvių bend
ruomenę ir ją pastatyti ant aiš
kaus ir stipraus tautinio orga
nizacinio pagrindo. Siūlė ug
dyti autoritetą ir darną bend
ruomenėje. Be to, aptarė ir ki
tus aktualius bendruomeninius 
reikalus.

Paskaitos klausytojai gyvai 
reagavo į paskaitos mintis: 
statė klausimus, darė pasiūly
mus, kaip ir kuo stiprinti tau
tinės gyvybes išlaikymą išeivi
joje, kaip pakelti L. B-nės au
toritetą.

Keltas tautinės drausmės 
reikalas, ilgai diskutuotas L. 
B-nės nepopuliarumo reikalas. 
Apgailestauta dėl esamos pa^ 
dėties: L. B-nėje nuolat vyks
tančios peštynės. Buvo prisi
minta L. B. Tarybos narių sesi
ja, kur buvo elgiamasi žemiau 
kritikos... Už peštynes L. fi
noje kaltė primesta vienos par
tijos agresyviai grupei, — fron
tininkams, siekiantiems poli
tinės diktatūros L. Bendruo
menėje.

Žurn. J. Vaičūinas jautriai ir 
šokiu

šių mėty operoje
svar- 
arijų.

choro pasirodymų, 
kurie yra lyg kertiniai tos ope
ros akmenys. Tokių vietų, pa
garsėjusių niekxiiju turi ir šie
met statoma “Likimo galia”,-

Jau pačioje evertiūroje turi
me “likimo” ;motyvą, kuris, 
neramus ir bauginąs, vėliau 
kartojasi atskiruose veiksmuo
se, kartais tik kaip fonas, kar
tais, prasiverždamas į pirmą
sias vielas.

Pirmoji stambesnė arija yra 
antrame veiksme, antroje sce
noje, kur viemmlyno viršinin
kas Guardian© (solistas J. Vaz- 
nelis) “užkeikia gražioje ari
joje “Maledizione” tą vietą, 
kur nuo šiol slapstysis Leono
ra (D. Stankaitytė). čia pat 
yra ir graži malda, i kurią įsi
jungia visas vienuolių choras 
“Tegu angelai tave saugo”.

Trečiame veiksme Don Ai
varo (St. Baras) melancholiš
koje nuotaikoje prisimena Le
onoros meilę, apgailestauja sa
vo nelaimingą likimą ir susi
jaudinęs dainuoja “O, Dangiš
koji!” Tame pačiame veiksme 
jis dainuoja labai stiprų duetą 
su jam nežinant savo mirtinu 
priešu Don Carlo, Leonoros 
broliu (Algirdu Braziu), kurį 
jis prašo prisiekti, kad jis su
naikins jo laiškus, dokumentus 
kurių tarpe yra ir Leonoros 
portretas. Kiek vėliau dainuo
ja abu: tenoras ir baritonas 
liūdną (duetą) “Ar mano pas
laptis išduota?”

Ketvirtame veiksme, vienuo
lyne, kur Don Aivaro gyvena jau 
kaip kunigas, jo ieškantis 
Carlo dainuoja gražią, rūsčią 
ariją “Ivano Aivaro!” (Veltui 
slapstaisi Aivaro, savo hipo- 
kritiškuose rūbuose, tik tavo 
kraujas gali nuplauti mano su
teptą garbę).

Jam atsako Aivaro liūdna, 
jau overtiūroje girdėta melio- 
dija: “Tavo laukiniai grasini
mai ir pikti, žodžiai...)

CORP.
Licensee by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kieki įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, AUTOMO
BILIAMS — ZAPOROZEC ŽAZ 966, — ribotame skaičiuje 
— šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transistoriams, 
magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems dalykams, 
taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, gyvenan
tiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
45 West 45th Street' New York, N. Y. 10036 

Tel: 212 — 245-7905 
SKYRIAI:

N.. Y. 10003
N. Y. 10011
N. Y
N. Y. 11211

271 Shawmut Avenue 
331 West Broadway 

332 Fillmore Avenue
, 2222 West Chicago Ave.
, 3333 S. Halsted Street

5879 State Road 
762 Springfield Avenue 
1082 Springrield Ave. 1 
t 636<B8 Bridge St. N. W, 

11333 Jos. Campau Avenue 385-5255 
200 Franklin Avenue 
288 Main Street

960 S. Atlantic Blvd. 
509 Congress Avenue 

693 Sanford Ave.
176 Market Street

99 Main Street
1214 N. 5th Street

1307 E. Carson Street
94115, 2076 Sutter Street 

905 Bank Street
169 Millbury Street

309 W. Federal Street
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Rates:
^ear, $11.00 per 
3 months. In 
18.00 per year, 
is, $5.00 per 
$20.00 per year; 
per year.

trims mėnesiams      $5.00
vienam mėnesiui _________ $L75

Kanadoje:
melams _____ __ _ __ __ — $20.00
pusei metų ______ _______ $11.00
vienam mėnesiui __ -______ $2.00

on Saturday Užsieniuose:
metams _____ ____________ $21.00
pusei metų ___ ____________ $11.00
vienam mėnesiui ________  $2.50

iinos:
uose

$20.00
-----------$11.00
----------$6.-00
-------- ... $2.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

---------- $18.00
-------- $10.00

> atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

iškirti ir teisė nesutikti

Artėja lietuvių Bendruome
nės rinkimai. Per trejus metus 
JAV Lietuvių Bendruomenę val
džiusioji valdyba baigia savo ka
denciją ir susidaro gera proga 
iš arčiau pažvelgti j tos valdy
bos darbus, nuopelnus ir klai
das. Nepaslaptis, kad nuo pat 
pirmųjų dienų naujosios Cent-

ro Valdybos darbus lydėjo vi
suomenės dalies nepasitikėjimas, 
kuris visu aš'.rumu prasiveržė į 
paviršių paskutiniame LB Ta
rybos suvažiavime, kuriame gan 
žymi tarybos narių dalis raštu 
pareiškė Centro Valdybai nepa
sitikėjimą. Ta proga, įvyko ir 
negražusis’frontininkų dominuo

pententiškumo kaipo teisėjo’ klausimas, jo šališkumas 
ir nepalankus nusistatymas negrų atžvilgiu.

Iš administracijos pusės spaudimas už jo patvirtini
mą buvo net didesnis. Prezidentas Nixonas padarė net 
pareiškimą apie teisę pasirinkti kandidatus, kurių ne
patvirtinimas menamai pažeidžiąs tą teisę. Daugiau to: 
pažeidžiąsjo konstitucines teises. Girdi, jis norįs naudo
tis tokia teise, kokia naudojosi kiti prezidentai.

Tas pareiškimas tuoj susilaukė aštrios kritikos iš 
spaudos ir radijo bei televizijos komentatorių pusės. Kad 
prezidentas turi teisę pasirinkti kandidatus įvairiems

jamos tarybos nutarimas leisti, 
nepasitikėjimo klausimą balsuo
jant, išreikšti sau pasitikėjimą 
ir pačiai Centro Valdybai, kuri, 
visai suprantama, pabalsavo, kad 
savimi pasitiki.

(Kiek anksčiau, kada buvo 
renkami JAV LB atstovai į Pa
saulio Seimą, ta pati Taryba nu
balsavo, kad Centro Valdyba, 
kuri nėra rinkta, bet skirta, ne
gali balsuoti klapsime, kur 
čiami jos pačios reikalai).

Steigėjų svajonės

, Pradedant praėjusių metų 
nors paviršutinišką vertinimą, 
reikia priminti, kad tokio verti
nimo užsipelno ir visa Bendruo
menė, sulaukusi savo veiklos 20 
metų.

lie-

Po karo Vilkas ilgai svarstė 
reikalą apjungti viso pasaulio iš
sibarsčiusius lietuvius į vieną, 
visus apimančią organizaciją. 
Buvo nutarta steigti' Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę; buvo pa
skelbta Lietuvių Charts, kurios

lietuvybės išlaikymą ir ugdy- 
š .'..-t eile suvažiavimu, sei

mų ir -posėdžių praėjo benarpUo- 
jant neesminius ginčų niuansus, 
ieškant kaltininkų dėl vieno ar 
kito užsimojimo nesėkmės ir ki
taip gaištant laiką “vidaus politi
kai”.

Prisimenant Bendruomenės 
steigimosi dienas, įdomu pažy
mėti, kad Bendruomenės steigė
jas buvo ilgametis Vliko pirmi
ninkas, lietuviškosios demokra
tijos ramstis, prelatas Mykolas 
Krupavičius, o Bendruomenės 
steigėjas' Amerikoje buvo ilga
metis Amerikos Lietuvių Tary
bos rėmėjas, Vliko buvęs ir da
bartinis veikėjas prelatas Jonas 
Balkūnas. Laikinajame Orga
nizaciniame LB komitete buvo 
ilgametis Alto narys, prelatas 
Ignas Albavičius.

| kam lūrou '..:vaį lais-
I '..m; darbą. Baltui —■ AaipOS Si- 
j tį ir nepaliečiant kitų organize- 
j cljų, ar jos būtų kultūrinio, po- 
I litinio ar ekonominio pobūdžio”...

Prelatas J. Balkūnas 1952 
metų Alto suvažiavime sveiki
no Altą naujai įsisteigusios Ben
druomenės vardu, kaip pirmasis 
JAV LB pirmininkas. Jis tarp 
kitko pabrėžė, kad “Bendruome
nė teisėtai savinasi visas sritis, 
tačiau čia, Amerikoje, kur Altas 
dirba politinį darbą, o Baltas —> 
Šalpos, Bendruomenė pasitenki
na tik lietuvybės išlaikymu, ne
sikišdama į minėtą organizacijų 
sritis. Iš savo pajamų Bendruo
menė 40% atiduos politiniams 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
kaip jos įstatuose pasakyta”.

Į skaldymo kelią

s iš eilės prezidento Nixono pralaimė- 
ma skaudus jam smūgis. Ir abu tie pra- 
sieti su nominavimu kandidatų Aukš- 
sisėjų postui. Tik prieš kelis mėnesius 

prieš 45 nepatvirtino minėtam postui 
wortho, o trečiadieni tokio pat likimo 
as Prezidento nominuotas kandidatas,

postams, įskaitant Aukščiausiąjį teisiną, to niekas ne
bandė nuneigti. Keliamas klausimas tik dėl Senato tei
sės nesutikti su prezidento pasirinkimu. Nurodoma, kad 
Senatas atvejų atvejais yra panaudojęs savo teisę nesu
tikti ir nepritarti. Dvidešimt keturi prezidentų nuomi- 
nuoti kandidatai Aukščiausiojo teismo teisėjų postui 
buvo Senato nepatvirtinti. 1894 m. prezidento Clevelan-

pagrindinis punktas buvo: ‘Tau
ta yra prigimtoji žmonių bend
ruomenė. Niekas negali būti 
prievartaujamas savo ryšį su 
tautine bendruomene nutrauk
ti. Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę”.

>11: jis taip pat buvo atmestas. Prieš jo 
ivo 51 senatorius, o už — 45.
Haynswortho sukėlė daug karštų gin- 
no. Kaip ir paprastai, tuoj prasidėjo 
raeities, ieškojimas, taip sakant, dė- 
mažai surasta bei iškelta aikštėn. Pa- 
Avorth, eidamas federalinio teisėjo pa- 
išališkumo. Jo kompetentiškumas kaipo 
be priekaištų. Rezultatas viso to buvo 
itsisakė jį patvirtinti. Ir atsisakė ne- 
enatorius (ypač tuos, kurių terminas 
-a pasiryžę vėl kandidatuoti) buvo da- 
jaudimas. Spaudimas ta prasme, kad 
suprasti, jog jų rinkiminė kampanija 
igu jie nežygiuos “į koją” su adminis- 
au. Šiuo atveju su prezidento Nixono 
i Į Aukščiausiąjį teismą Haynsworthą. 
siūlomą kandidatą daugiausia, žino-

do du nuominuoti kandidatai į Aukščiausiąjį teismą irgi 
buvo Senato atmesti. Tačiau tada nebuvo daromas Se
natui priekaištas, kad jis pažeidė Prezidento, autoritetą, 
jo konstitucinę teisę parinkti (ir, žinoma, pravesti) į 
Aukščiausiąjį teismą tokius kandidatus, kokie jam pa
tinka. Iki šiol nei vienas kitas prezidentas, kurio nomi
nuotas kandidatas į Aukščiausiąjį teismą nepraėjo, ne
kėlė “konstitucinės teisės” būtinai pravesti savo kandi
datą.

Keliamas klausimas, kas atsitiktų, jeigu preziden
tas be jokios kontrolės galėtų pasirinkti ir pravesti į 

i Aukščiausiąjį teismą paklusnius sau asmenis? Juk tada 
j prezidentas tą teismą kontroliuotų ir teismo autoritetas 
j visiškai nusmuktų. Af

Buvo bandoma ir praeityje Aukščiausiąjį teismą pa
daryti prezidento užmačių vykdytoju, jo valios pildyto- 

įju. Pravartu prisiminti Franklin D. Roosevelto pasine- 
šimą “užvaldyti” Aukščiausiąjį teismą, “prikemšant”

Amerikoje, naujoji LB rado 
jau daug seniau veikiančių or
ganizacijų. Atsirado nuomonių 
skirtumų dėl naujos organizaci
jos susitvarkymo. Senieji Ame
rikos lietuviai, iš seno pasiskirs
tę į pasaulėžiūrines grupes, pa
tarė ir Bendruomenės vadovybę 
sudaryti federaciniais pagrin
dais, sujungiant . daugelį pana
šius tikslus turinčių organizaci
jų į vieną ir pavedant tos fede
racijos dalyviams patiems išsi
rinkti vadovybę. Senieji lietuvių 
veikėjai siūlė, gerai žinodami, 
kad be pasaulėžiūrinių skirtu
mų neapsieis ir naujoji Lietuvių 
Bendruomenė, nepalikti Bend
ruomenės vadovybės sudarymo 
partijų ar grupių kovos lauku, 
bet, iš anksto aptarus ir susi-

Santykiai su Altu
Tuo metu Amerikos Lietuvių 

Taryba ir Bendruomenė dirbo 
ranka rankon, visų tikslai buvo 
tie patys: kaip galima ilgiau 
išlaikyti lietuvybę Amerikoje, 
kaip galima daugiau atrasti Lie
tuvos bylai draugų. Atskirose 
vietovėse bendruomenę steigė 
tie patys Alto veikėjai. “Altiniu- 
kas” ir “behdruomenininkas” 
tada buvo tas pats. Vieną mė
nesį visi aukas rinkdavo Altui, 
kitą — Bendruomenei, trečią — 
Balfui. Čikagoje Altas ir LB 
Apygarda darniai bendradar
biaudavo Birželio išvežimų mi
nėjimuose, Pavergtų Tautų de
monstracijose. Per Nainio ka-

Šis žingsnis į praeitį reikalin
gas tam, kad suprastume, kaip 
toli dabartiniai UB vadai nužen
gė nuo steigėjų užsibrėžto kelio. 
Jau Kanados, Toronto mieste 
įvykusiame PLB Seime, po visų 
posėdžių ir kalbų, Bendruome
nės steigėjas prėl. J. Balkūnas 
nebebuvo pakviestas prie gar
bės stalo, kur jau sėdėjo vėliau 
į- LB vadelius prasimušę įvairūs 
LB steigėjų valios klastotojai, 

, vienybės su kitomis centrinėmis 
organizacijomis ardytojai. Gar
busis prelatas susirado salės ga
le pažįstamų ir su jais pralei
do šeiminį banketą. Kaip vė
liau pamatysime, ta slinktis nuo 
steigimo idealistų kelio pasta
ruoju metu buvo sąmoningai su-

: respublikonai senatoriai. Tačiau “ra
il* demokratų atžvilgiu. Kai kuriems! 
riams irgi buvo priminta, kad ir jie 
lalonumų, jeigu nebalsuos, už siūlomą

dimas ir raginimas buvo daromas, tai 
aslaptis. Kai kurie senatoriai tatai iš- 
ėždami, jog jie susilaukė daugybės pa
ti ir kitokiais būdais) kaip balsuoti, 
os tos pastangos nuėjo niekais. Senato 
prieš Haynswortho patvirtinimą. Ir 
. to, kad jis pietietis ir pasižymi kon- 
>et dėl to, kad suabejojo dėl jo kvali- 
i aukšta postą.
istorija pasikartojo ir su antruoju 

i nominuotu kandidatu, būtent, G. 
. Iškeltas ir pabrėžtas buvo jo nekom-

jį sau patikimais žmonėmis.
Kadangi Aukščiausias teismas pasipriešino kai ku

rioms reformoms, tai prezidentas Rooseveltas pasiryžo 
ir patį teismą “reformuoti”: padidinti teisėjų, skaičių 
iki penkiolikos (jų yra dvyni). Padidindamas tą skaičių 
sau patikimais žmonėmis, aišku, prezidentas būtų visiš
kai kontroliavęs teismą ir pašalinęs tas kliūtis, kurios 
buvo jam to teismo daromos.

Tačiau Senatas griežtai tam teismo “prikimšimui” 
(taip buvo vadinamas prezidento sumanymas) pasiprie
šino ir tuo būdu teismo autoritetą apsaugojo. Apsaugo
jo daugiau ar mažiau jo uatoritetą ir tais atvejais, kai 
pasipriešino kai kuriems prazidentų parinktiems kandi
datams į Aukščiausiąjį teismą. Atrodo!,* kad Senatas, 
pasipriešindamas prezidento Nixono parinktiems ne- 
kompententiškiems kandidatams, irgi apsaugojo teismo 
autoritetą.

tarus, skirti.į vadovybes nusta
tytą skaičių atstovų.

Grupių rietenos
Vis dėlto, naujieji ateiviai, šių 

gyvenimo praktikos patikrintų 
pasiūlymų nepriėmė ir įstatuo
se nutarė organizuoti “visuoti
nius rinkimus”, kuriuose butų, 
pagal tam paruoštas taisykles 
vis iš naujo kas treji metai ren
kami Bendruomenės vadovai.

Nesigilinant. į vienokio ar ki
tokio metodo privalumas, tenka 
pripažinti, kad pasirinktas me
todas — rinkimai — tikrai ati
darė duris partinių grupių kon
kurencijai, ginčams, rietenoms, 
kurios ilgainiui ėmė užstelbti 
tikrąjį- organizacijos tikslą —

denciją šis bendradarbiavimas 
jau nutrūko.

Kiek toli nuo bendradarbiavi
mo su Amerikos Lietuvių Tary
ba ir su Vliku pažengė paskuti
niųjų metų LB vadovybė!

Amerikos Lietuvių Kongresas 
1949 metais pritarė Lietuvių 
Bendruomenės steigimo idėjai, 
o 1950 metų lapkričio 17-18 d. 
Alto suvažiavimas priėmė LB 
reikalu specialią rezoliuciją, ku
ri išreiškė “pasigėrėjimą: Vliko 
pastangomis sujungti viso pa
saulio lietuvius į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę”...

Kiti, tada buvo laikai! Bend
ruomenė savo statutu garanta
vo paramą Altui, pasižadėdama 
skirti iŠ savo surinktų tautinio 
solidarumo įnašų dalį lėšų Al
tui. Sekantis 1951 metų Alto 
suvažiavimas vėl priėmė rezo
liuciją, kuri sveikina LB ir jos 
laikiname statute įrašytą už- 
davinį.rūpintis lietuvių kultūros 
ugdymu, lietuvybės palaikymu 
ir lietuvių švietimo reikalais. 
Toji rezoliucija, lyg žinodama 
ateities ginčų ir nesusipratimų 
pavojų, istorijai palieka ir gar
siųjų “kompetencijų” pasiskirs
tymo formulę: “Altui pasilie-

stiprinta ir LB pasuko į-labai 
vingiuotą ir daug nesusiprati
mų žadantį lietuvių visuomenės 
skaldymo kelią. .

Paskutiniame Bendruomenės 
seime New Yorke velionis Juo
zas Bačiūnas pranašiškai klausė: 
“Mums reikia Bendruomenės or
ganizacijoj riusistatyt, armgdyt 
jos paunksmėj įvairių pažiūrų 
šalininkų tolerantišką ir taikin
gą koegzistenciją, ar padaryt iš 
Bendruomenės tik vienos kurios 
pažiūros sistemos šalininkų nuo
savybę ir įgyvendint bendruo
menėj tos vienos partijos bekom- 
promisinę diktatūrą!’ ? . L

. (Bus daugiau)

X. - J

Nelaimės gatvėse
Okup. Lietuvoje nusiskundžia

ma nelaimėmis, kurios paliečia 
mažamečius valkus miestų gat
vėse ar keliuose; . Daugiausiai 
nukenčia pirmųjų klasių moks
leiviai. Tik 1969 metais Lietu
vos miestų gatvėse ir keliuose, 
krašte, žuvo 24 ir rimtai suža
loti 103 ikimokyklinio amžiaus 
vaikai, šie skaičiai nemažėja ir 
tai kelia vis didesnį nėrimą. (E)

ATOSTOGOS
JŲ ĮDOMYBĖS
Dsios Graikijos didžių- 
ų miestas. Atėnai glo- 
deivės Alenos. Atena 
avo tėvo Zeuso galvos, 
motiną Metis. Atena 

eivė.
likome Alenos globo- 

ėje siaurose, kreivose 
ide namai žymėjo se- 
iau nuo senojo centro, 
ernusis miestas.
io viršuje, aplankėme 
;los griuvėsius. Mal- 
irbei pastatyta. Krikš- 
o paversta bažnyčia, 
mus, buvo pristatytas 
ia paversta į mečetę, 
turkai iš jos padarė 
Priešo sviedinys, pa- 

susprogdino Partheno- 

uose griuvėsiuose iš- 
praeiti. Grįždamas iš 
mažą mūro atplaišą, 

a aky tąjį Parthenoną. 
ręs ir išeidamas iš ka- 
mažą akmenuką, kad 
jų krikščionių .gilų ti- 
eaą taip trūksta.

___ _a #-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Kelias dienas išvaikščioję didžiųjų 
( mintytojų takais, užmezgėm pažintį su da- 
; bartiniais atėniečiais. Atsisveikinant su 
! Atėnais jie mus lydėjo prie autobuso. Ne- 
i trukus autobusas lengvai bėgo pakalnėmis 
ar dusdamas kopė kalvomis, veždamas 
mus atgal į Patras. Mes paskutiniais savo 
žvilgsniais siuntėm atsisveikinimus turtin
gai mitais gražiajai Graikijos gamtai.

ŽAVINGOJI FLORENCIJA 
I

Vėl sėdėjome laive ir grįžome i Brindi- 
■ zį uostą. Dar plaukiant laivu sakau Graži

nai: “Buvau Romoj, mačiau popiežių, bet 
man to dar neužtenka. Norėčiau dar vieną 
kitą vietą aplankyti, nes su Jumis man 

j lengva po Italiją keliauti. Alpankykime 
* garsųjį Pizos bokštą*’

Sėdę į traukinį; be mažesnių sustojimų 
j vykome į šiaurinę Italiją. Pasiekę Floren- 
ciją, apleidome traukinį ir pasilikome su- 

Į sipažinti su mėlio vertybėmis.
Florenciją radome užplūdusią turistų ir 

; gerokai turėjome pabėgioti, kol gavome 
! viešbutį. Vasaros metu visa laisvoji Euro

pa bei Amerika išsijudina keliauti ir žy
mesnėse vietovėse paprastai gausiai susi
buria. Garsi Florencijos praeitis sukūrė 
didžiulius meno lobius. Miestas romėnų 
įkurtas paskutiniame šimtmetyje prieš 
Kristaus gimimą. XV amžiuje Florencija 

I pateko Medici šeimos globoife Garsiosios* 
į šeimos valdymo laikotarpyje miestas pa- 
! sieke aukščiausiąjį savo civilizacijos laips

nį. Miestas kleštcjb mene, kultūroj, poli- 
f tiniame ir ūkiniame gyvenime. Apie treje

tą šimtmečių Medici globojo miestą. Vė

liau keitėsi valdytojai, kol ji tapo Italijos 
karalijos dalimi. Vienu metu ji yra. buvusi 
net Italijos sostine. Daugybės žymių vi
duramžio menininkų čia gyventa. Gyveno 
ir kūrė pasauliniai genijai 'Leonardo da 
Vinci, Michelangelo. Visi jų darbai čia su
talpinti muziejuose ar architektūriniuose 
pastatuose. Kad visa tai galėtumėme pa
matytį, teko išvaikščioti visą Florenciją. 
Išvaikščiojome 16 miesto muziejų. Vaikš
čiojome žavingu dideliu Boboli sodu. 
Žingsniavome garsiuoju Ponte Vecchio til
tu, kuris jau X amžiuje stovėjo. 1500 m. 
didžiojo kunigaikščio Ferdinando parėdy
mu ant tilto įruoštos auksakalių dirbtuvės, 
bei parduotuvės, kurios dabar tebestovi 
su viduramžio tipo durimis ir langais. Tu
ristų eilės lėtai tiltu slenka per visą dieną. 
Berods, 6 tiltai yra Florencijoj. Kiti per 
antrąjį pasaulinį karą buvo subombarduo
ti. Ponte Vecchio per abu pasaulinius ka
rus išliko.

Vakarui atėjus, kai užsirakina muziejų 
durys, norėjome susipažinti su vietinių va
kariniu gyvenimu. ležkomeį kur muzika, 
šokiai, bet niekur nerandame. Pasirodo 
vasarai vietiniai važiuoja prie Adrijos ju
ros poilsiauti, atostogauti. Daugumai iš
važiavus, Florencijos naktinis gyvenimas 
baigiasi 10 vai. vakaro.

Tik vienoje aikštėje užtikome 10 vai. 
orkestrą, atliekanti klasikinę muziką. Už
tektinai pasigėrėjęs Florencijoje, nupir
kau puošnų meno albumą “Looking back 
on Florence” ir ji Įspaudžiau į lagamino 
dugną.

PAKRYPĘS BOKŠTAS
Piza vos 40 mylių į vakarus nuo- Flo

rencijos. Neilgai keliavę, jau vaikščiojo
me jos gatvėmis. IX amžiuje Piza turėjo 
galingą karo laivyną. XII ir XIII amž. Piza 
išgyveno savo aukščiausią klestėjimą. Da
bar turi gerai išplėstą pramonę. Švietimo 
lygis yra aukštas. Universitetas įsteigtas 
1343 m. Daug specialių mokyklų. Yra trys 
žymesnieji istoriniai pastatai; išsidėstę 
katedros aikštėje: Katedra, krikštykla ir 
mane Į pagundą atvedęs šį miestą aplan
kyti pakrypęs varpinės bokštas.

Balto marmuro katedra pradėta statyti 
1063 m, o krikštykla — 1153 m. Varpinė 
labiau žinoma kaip pakrypęs Pizos bokš»' 
tas pradėta statyti 1173 m. Dėl netvirto 
pamato jo statyba buvo sulaikyta. Vėliau, 
neatsižvelgiant į tai, XIV amžiuje statyba 
buvo baigta. Bokšto aukštumas apie 180 
pėdų, jo nukrypimas nuo statmens 14 pė
dų. Vėliausiais laikais pamatai sutvirtinti 
cementu, kad sulaikytų tolimesnį jo kry
pimą.

NICA IR MONTE CARLO

Apžiūrėję Pizą ir jos pakrypusį bokštą, 
važiuojame toliau j vakarus, į Monte Car
lo ir Nicą.

Sužinoję, kad Monte Carlo viešbučiai 
yra brangesni negu Nicoje, pravažiavome 
Monte Carlo ir išlipome Nicoje. Tai viena 
iš gražiausių Prancūzijos vietovių. Sako
ma, kad ji gilioj senovėj finikiečių įkurta. 
Miestas gražiai išdėstytas Viduržemio pa
jūry.. Mažas upokšnis skiria senąją Nicą
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nuo naujosios. Nicą nuo šiaurėsvėjų saugo 
kalnai. Ištisus metus turėdama švelnų 
orą, išgarsėjo kaipo žiemos kurortas.

. Susitvarkę su viešbučiu- ir papietavę, 
gražiomis gatvėmis traukėme į paplūdimį. 
Paplūdymyje daugv-bė vasarotojų. Kaip 
akys krypsta į paplūdymio įvairiaspalvę 
aprangą, taip ausyse gaudo įvairiakalbius 
garsus. Iš visur suvažiavę grožisi nuosta
biu Viduržemio pajūriu. Vėlų vakarą pra
leidžiame puošniame kasiffe;- Kitą rytą iš
važiavome į Monte Carlo. Labai patogus 

, autobusais susisiekimas. Vieną valandą 
trunka nuostabi kelionė.. Autobusas bė
go įlankos raitytais keliais, fai į dešinę, tai 
į kairę besisukinėdamas ar lipdamas aukš
tyn bei leisdamasis žemyn, kol atvežė mus 
į vietą. Kasdien naudojomės autobuso pa
tarnavimu. Susipažinę su Monte Carlu, 
ilgai nelaukę pasinaudojome jo gražiuoju 
paplūdymiu. Maudėmės, saulėj kepino- 
mės ir visiems laiškus rašėm. Tėvams ra- 
šiau, kad išsimaudęs eisiu į garsiąją Mdnte 
Carlo laimės išbandyti! Jeigu prasilošiu, 
tai mane turėsite paršivežti.

LAIMĖS IŠBANDYMAS

Atvažiavęs j Montė Carlo buvau apsis
prendęs, kiek galėsiu pralošti ir tvirtai nu
sprendžiau tvirtai to laikytis. Mačiau, 
kaip lošiama ir kaip greit pralošiama. Ma
čiau, kaip vienas vyriškiu padėjo 500 dole
rių ir pralošė. Pralošęs ramiai besišypso
damas nužingsniavo. Matyt, jo gyvenftne 
500 dolerių yra menkniekis:



laiKai, Kai noisevi-

pas mus ateina su

12 d., 2 vai. p. p. Gage Parko 
vald. namo salėje, 55-ta ir We
stern kampas.

Visus kviečia
A. L. Mokytoju S-ga 

(Pr>.

ravel Service, Ine., 
’laza, Chicago, ką 
Igramą iš Inturisto, 
grupės galės būti 

ešimt dienų. Grū
dinta sekanti pro-

PAGERBSIME 
POVILĄ DARGI

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 

f k Telef.: GRoovehill 6-2345-6

’ £> 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

rengia iškilmingą pobūvį, ku
riame pagerbsime SLA prezi
dentą Povilą P. Dargi ir dar ke- 

ymos paros V ilniu- įįs gerus darLus atliksime. Susi
organizavome tik prieš metus, 
bet bandome šį tą naudingo 
padalyti.

Tai pirmas mūsų balius su 
šokiais. Mes norime ne tik pa
tys arčiau susipažinti ir norime, 
kad pirmaine pokylyje būtų ga
limai daugiau svečių. Esame 
tikri, kad būsite patenkinti mus 
aplankę.

Norime pagerbti ilgametį mū
sų organizacijos prezidentą, ku
ris nenuilstamai dirba SLA vi
siems Amerikos lietuviams nau
dingą darbą.

Pobūvyje bus gero maisto ir 
geros muzikos. Su vakariene 
auka bus $5.00. Tuojau po va
karienės bus supažindinti keli 
veikėjai, o vėliau vakare eis šo
kiai. Pagerbimas vyks Mar
quette Hail patalpose, 6910 So. 
Western Avenue.

•" Bilietus galima užsakyti pas 
V. Uznį, 582-0254 arba pas J. 
Dreviną, 436-3923. (Pr).

pe viena ekskursija 
viena į Trakus; ir 
druskininkuose.
'ravel Service šią 
nizuoja tris grupi- 
ijas Į Lietuvą,, iš- 
liepos 6, liepos 30 
t24. Yra galimybė, 
e dar vieną ekskur- 
» 1 d., jeigu užsire- 
akankamas narių

ravel Service turi ii- 
rti planuojant kelio- 
rą tiems, kurie nori 
n savo artimuosius, 
ūros geras patarna- 
ięinamos kainos ži- 
,ų tarpe..
kesnės informacijos 
r Angelei šimaitytei, 
•ha atvykite į mūsų

nju ir parengimu

NEŠIMAI

s Lietuviu Piliečiu Pa* 
rengia smagų šokių va- 
į,. balandžio 11 dieną, 
svetainėje, 2417 W. 43 

į užkandžių, gardžių gė- 
iovanėlių ir dėl pasma- 
bus George Joniko or- 
žia 7 vai. vak. Kviečia
Komisija ir Valdyba

Apskrities Klubo paren- 
jkmadienį, balandžio 12 
Genės svetainėje, 4500 
ve. Pradžia_ 4 vai. po 
is gros Valiūno orkest- 
ų užkandžių ir gėrimų, 
silankyti komisija.
> s trinkimas įvyks balau* 
JO vai. toj- pačioj salėj, 
ii atsilankyti.

V. Juška, rast.

Moterų Draugijos Ap- 
susirinkimas įvyks sek- 

įdžio 12 d., 1:00 vai. po 
auditorijoj, 31 33 So. 

Narės malonėkite atsi- 
laikas užsimokėti savo 

arsite bėgančius reika- 
daug.

rė Didžgalvienė, rast.

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
ir organizacijos kviečiami vaka
rienės proga įstoti į Lietuvių 
Fondą ir dalyvauti vakarienėje.. 
Gali dalyvauti ir nenariai. Jiems 
įėjimo auka $19.00. Vakarienei 
užsiregistruoti reikia ne vėliau r 
kaip iki š. m. balandžio mėn. 15 
d. Registracijos bei informaci
jos reikalu kreiptis į LF būstinę 
6643 So. Maplewood Ave.. Chi
cago, ILL 60629, tel. 778-2858 
arba pas vietos LF vajaus komi
tetus bei Įgaliotinius. (Pr).

V,

BRONĖ J. TAMIENĖ
J v

(Abraskevičiūte)
. Hanson Park apylinkėje, Chicago, Illinois

aiga ir netikėtai 1970 m. balandžio 10 dieną, 3:30 vai. ryto,
4 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio aps«, Trau-
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Laukiama žuvelių maro
Didžiųjų Ežerų žvejybos 

laboratorijos Ann Arbor, Mich, 
praneeša, kad šią vasarą ten
ka laukti didelės
žuvelių “pavietrės” Michigano 
ežere, bet mažesnės negu bu* 
vo HM>7 metais.

1967 metų vasarą tų žuvelių 
išdvėsė daugiau kaip 100 mili
jonų svarų, šiemet spėjama iš
dvės apie 11 milijonas ‘svarų, 
į vieną svarą eina po 16 žuve
lių, tad bendrą jų skaičių kas 
nori gali apsiskaičiuoti.

Negyvų žuvelių koncentra
cija būna pietiniame

ežero gale, tarp
ir AVaukegano.

fakto, kad ”al 
kas treji metai.
sidėjo tai, kad ilgai per žiemą 
ežere išbuvo šaltas vanduo, 
kurs dėl vėdybo 1x4 staigaus 
pavasario per greit atšils, o tos 
žuvelės žemos vandens tempe
ratūros ir staigaus jos kitimo 
nepakeliancios.

no
Michiga-

Michigan 
Prie to 

’ išdvesia
šiemet dar pri-

Gubernatorius išbandė 
“dujinį automobilį”

Illinojaus gubernatorius Ogil
vie parode spaudai vieną savo 
Oldsmobile automobilį, kuria
me įrengti du kompresuotų du
jų tankai. Mygtuką paspaudus 
galima kurą iš gazolino per
keisti į dujas. Dabar lygi pusė 
atmosferos užteršimo paeina 
nuo gazolinu kūrenamų auto
mobilių. Dujų tankų ir jų me-- 
chanįzmo įrengimas automo
bilyje kaštuojąs $600.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki* Oartaininky ir Darbininkiy

I -IELP WANTED — MALE-FEMALI 
Reikia Darbtntnkv |r Parbininkiy

HELP WANTED — Ms
DarbMnkv Reikia

JOIN US TODAY
We have immediate openings 

incur < 
HIGHLAND PARK STORE...

&

CASHIERS, f
STOCK CLERKS

Part time or ^ull timeį
FARN AS YOU LEARN!
WE WILL TRAIN YOU!

Apply in person to store manager, or call 
for appointment

831-4430

Interstate Dept. Stores
1603 OLD DEERFIELD ROAD HIGHLAND PARK, ILL. 

Between Ridge Rd. and Rįt 41

Technical High School Audito
rium, Addison ir Western 
Ave. Amerikos Lenkų Kon
greso Vadovybė kviečia lietu
vių organizacijas ir pavienius 
asmenis minėjime dalyvauti.

— Lietuvių Prekybos Rūmai 
ir šiemet skiria studentams sti
pendijas, pareiškimų blankai 
yra gaunami Balzeko LK mu
ziejuje, 4012 Archer Avė. Juos 
reikia paduoti iki balandžio 30 
d. komisijos pirm. Dr. J. B. Je
rome, 6720 So. Campbell Ave. 
Nariais yra Bruno Gramont, ir 
Vyto Shukis. Stipendijos bus 
įteiktos laike metinio Prekybos

, gegužės 17 d. 
A mb a sa d o r viešbutyje.

— Mary Dzimidas buvo pa
gerbta Marquette Manor ir Chi
cago Lawn VIP klubo specia
liu pažymėjimu ir garbės na
ryste už patarimus ir pagalbą 
organizacijai.

— Kostas Plepys, buvęs či- 
kagietis, bet dabar jau Arizo- 

įnos gyventojas, viešėjo Čika
goje ir buvo užėjęs į Naujie
nas, lydimas P. Dambrausko.

— Petras Vyčius, gyvenęs 
Čikagoje, išėjo pensijon ir iš
vyko apsigyventi į Phoenix, 
Arizona.

PLEASANT WAITRESSES
Days. Steady work. 

Good starting salarv. Also
MALE COOK

300 SO. FRONTAGE RD. 
HINSDALE, ILL.

PIPING DESIGNER

Ali Companv benefits.
G. McDEKMOTT 

48ft-5s00

JANITOR wanted
Ideal job for retired maintenance man. 

Light work. Apartment free.
Salary ..pen,

Mr. SHARPE 
64Ė5500

DISPATCHER
Air freight company seeks top-notch 

city dispatcher for O'Hare area.
Must have air freight or related dis
patch experience such as cab. mess, 

or services. ■ 
992-1111

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

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

new ear-auto dealer.
■$100 a week safary, plus 20% com

mission >nd goodies.
Call SAM GROUPE REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žami — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 
Hai. di. žemi — Pardavimui

We need a giri who types 45-50 WPM 
accurately and who has some general 
office experience. Shorthand desir

able but not necessary.-
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. . ■

2720 N. GREENVIEW

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
SR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 7

DEL,VISŲ INFORMACUU, KREffEHES I

i Equal (
T’ ='-^= -

ity Employer

NURSES.^
11 P.M. — 7 A M. SHIFT

MINLMUM STARTING SALARY
$709 PER MONTH

Apply in person or Phone
Personnel Department ’

PETRAS KAZĄNAUSKAS, prezidentas , 
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L ’ Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTU • NUOMAVIMUI NOTARIATAS — VERTIMAL

DRAUDIKO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

n
JNEQM& TAX SERVICE ’; 'A
izieTAye. — PRospect 8-2233

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS PARDAVIMAS ♦ NOTARIATAS
♦ PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

— Lietuvių Rašytojų Drau
gijos Jury Komisija 1969 m. 
grožinės literatūros reikalams;Rūmų banketo, 
vertinti sudaryta Kalifornijo- ' 
je. Į ją Įeina Alė Rūta, Bernar
das Brazdžionis, Alfonsas Gri- . 
cius, Juozas Tiriinis, Pranas Vis
vydas. Leidyklos prašomos 
tuojau siųsti savo išleistų gro
žinės literatūros knygų po 5 eg
zempliorius šiuo adresu: LRD 
Jury Komisija, 4^4 Sunset 
Blvd., HoIRvvood, Calif. 90020..

— Amerikos Lenkų Kongre
so Ill. skyrius rengia 30 metų 
12,000 lenkų belaisvių karinin
kų masinių žudymų minėjimą. 
Žudvmus vvkdė rusu komunis
tai 1940 m. balandžio mėn. 
Katyn miške, arti Smolensko. 
Minėjimas ■ įvyks balandžio 
mėn. 12 d. 3 vai: popiet’ Lane

(Nemickai ir Vytautas ir Aldona 
Raulinaičiai.

Ta pačia proga savo įnašus 
Lietuvių Fonde padidino:

Antanas ir Konstancija Stan- 
kai iš $200 iki $300, Tauragės 
Lietuvių Klubas iš $800 iki 
$1.000, Juozas ir Pranė Masilio- 
niai iš $300 iki $400, kun. Jonas 
Velutis iš $700 iki $800, Alytaus 
Gimnazija iš $1,225 iki $1,475. 
JAV LB C. V. Įnešė $100, padi
dindama Juozo Bačiūno atm. Įn. 
iki $145.

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, 

929-1992

TAVERNA SU 3 BUTŲ MŪRO NAMU 
ir tuščiu sklypu geroje apylinkėje. 

Geras biznis ir pajamos.
GR 6-9683

TAVERNA, gerai. Įrengta ir pelninga 
su 2 butų mūro namu. Palikimas.

■Parduoda įpėdiniai.
3153 W. 47' STREET

RENTING IN GENERAL
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS su atskiru Įėjimu. Galima 
pasinaudoti virtuve. Tel. 476-5014.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St 

GA 4-8654

STATI MU

o Lietuviu Fondo vajaus va
karienės, įvykstančios š. m. ba
landžio mėn. 19 d. 3 vai. p. p. 
Čikagoj e, Personality Lodge ban
ketų salėje, 4740 S. Cicero Avė., 
proga įsijungė į Lietuvių Fondo 
narių eiles šie asmenys: 
Dr. Alina 
manskiai su 
šais: Juozas 
tai, Algirdo
— įamžino
čienė; Antano Goceito atm, įn.
— įamžino Marija Goceitienė, 
Med. Dr. Rimgaudas ir Joan A.

Med. 
ir Vandalinas Do- 
8500; su $100 ina
ir Felicija Ješman- 
Briedulio atm. in. 
Magdalena Bielevi-

■» Chicagos Lietuviu Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia”. Premjera — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet.. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antraad., 
tree., penkt. ir šeštad. 9—6 vai;, 
sekm. 10—1 vai. Bilietus užsa
kant paštu siųsti čekį, nurodant 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Hl. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — $8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — $7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai -sienų doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicagoje.

Premjerai $9.00 vertės bilie
tai išparduoti.

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

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

488-5700

2 KAMBARIU BUTAS su šilima, gazu 
ir elektra. $65 mėnesiui. Brighton 

Parkas. Tel: 927-5284.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

240 AKRŲ
130 dirbamos, likusi — ganyklos. Di
delė daržinė su valymo įrankiais. 300 
galionų tankas pienui.. Du upeliai su. 
forelėmis. Artezinis šulinys. Puikus 

pieno ir galvijų ūkis..
100 dolerių už akrą.

MATT L. KRIVANEK
BOX 16, 

FOXBORO, WIS. 54836

II

!
1
į

I

fNSURANCT
........ - V

Farm Fire and Casualty Company

HIGH RATES

(Pr). MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

£S

PAID QUARTERLY

Passbooks

5’/2%
Investment 
bonus plan 

$1/000 minimum
Savings Insured

$5/000 minimum
2 year certificate

$1/000 minimum 
1 year certificate

to $20,000. — Highest reserves.

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

I I
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by \rNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai.
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

Kviečiame į talką I Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa
karto jamų 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, Bar- 
caus. Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rozanską įstaigose, 
Marginiu ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai —, 6 
tomai.

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

kuria proga. Ju kainos yra že
mos, leidžiant dabar kaštuotu 
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).

PIGIAI PARDUODAMI valgomojo, sa- 
liono ir pavienio miegamojo baldai. 

Visi kaip nauji.
Tel. 476-8430

-®- Lietuviu Fondo vakarienė
je meninę programą išpildys so
listė Alvina Giedraitienė, muzi
kas Petras Armonas ir pianistas 
Manigirdas Motekaitis. Vaka
rienė įvyksta š. m. balandžio 19 
d., 3 vai. popiet Personality Lod
ge banketu salėje, 4740 So. Ci
cero Avė. Vakarienei reikia už
siregistruoti iki š. m. balandžio 
15 d. LF būstinėje, 6643 So. Ma
plewood Ave.. tel.~778-2858 arba 
pas vietos LF komitetus bei įga
liotinius. (Pr).

♦ Gaspad oriškai galvok — 
santaupas žemėn investuok. Da
bar išgyvename rūpestingą ir 
nuolatinį kainų kilimo laikotar
pį. Pinigo vertė nesulaikomai 
krinta. Tat kaip apsaugoti savo 
sunkiai uždirbtas santaupas? 
Atsakymas vienas-,— investuoti 
į žemę ir turėti pilną garantiją 
ateičiai. Dėliai vietos, žemės dy
džio ir išsimokėjimo sąlygą 
skambinti į lietuvių N. H. L. D. 
Corporaciją, A. Lapkus — telef. 
424-2050 arba 425-4862. (Pr).
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SI. FRANCIS
HOSPITAL

12935 GREGORY /_

BLUE ISLAND, ILL. 60406

597-2000

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 -----

LIBRARY ASSISTANT V.
Must be accurate, careful typist 

Full or part time.
Phone Mr. BABCOCK-’

WINNETKA PUBLIC LIBRARY
446-7220' '

'925-6015

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

t. $7:500. Nauja apylinkė, brangūs namai. ; K

135 ST. ir 86 į AVE. IJ e tuviai savininkai.
TELEF. 349-0600 >

SAVININKAS PARDUODA ' gerą 6 
kamb. mūro octagon bungalow, neto-. 
Ii 53-čios ir California Ave. Teirautis

/SPECIALUS CICERO, 22-ros ir 59-td 
Ave. apylinkėje, 2 butai po 4 kamb. 
arti mokyklų, bažnyčių, krautuvių Ė 
-C . CtaM®ekimo. $17^)00; , : 
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Ciceri 
BI 2-2162.' Jei neatsako —-XAil-7031

ROOM RANCH.. y
___ ___ __ Jul location. 3 bedrooms, 

Peterson Avė. location. We need "2 baths, enclosed porch, patio, central 
people with accurate , typing and air conditioned, 2% car attached

CLERK TYPIST (2)

figure ability .Hours B—4'.45. 
Good salary and benefits. 

LANSING B. WARNER, INC.

Excellent working conditions

Congenial com’

No experience need 
helpful. Full time 4 v _

No eveniiif :Work, 
Loop Nation.

Most J

Middle 70’s.

PELNINGAS M6BO NAMAS^ šva
rus 6—3 ir 2 kambariai. - . 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke; $21,800.

BEVEIK NAUJAS, apie 12 metų 5% 
kamb. mūras, 2 auto garažas, arti Na
bisco. $27,000. >

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS,. nauja. 
gazo šilima, garažas, prie Marią HS. 
Laisvas — užnikite; $19.400. *

9 .KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20.400. n—t-

2 AUKŠTO MŪRAS; vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marouette Parke. $20.000. —

LUKUS 4 BUTŲ.MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildvmas. alu- 
minijaus langai, mūro garažas,;platus 
skjvnas. $45.000.

PIGUS LOTAS , dviem butam staty
ti, Marquette Parke/ -

Valdis Real Estatė ą
7051 S. Washtenaw Avė. BE 7-7200

vai

j;

gyle (5000 No: 
modemų 2 ai i PERKAME, PARDUODAME, MAI

NOME įvairaus dvdžib namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą. ap- 
drauda, veikia fiotarįatas. .

STATE AND BUILDERS 
WEST 59th STREET

lengvai namų ruošai ir paprastam vi
rimui suaugusio asmens šeimoje. Geri 
namai, privatus kambarys su vonia, 
gera alga. Reikalingas rekomendaci

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

m
69H> STREET

GENERAL OFFICE

Small congenial office, 
typing and telephone

opportunity for right 

722-0330

filing, 
Good 

girl.

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

Age no requirement
For appointment Call 

489-4840

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

9 paid holidays.
Apply 2525 N. ELSTON AVE.

275-6400

REIKALINGA
PATIKIMA MOTERIS

Bendrai namų ruošai 5 dienas — 30 
vai. savaitėje. Nuolatinis darbas, ge
ras atlyginimas, patogus susisiekimas.

IR 8-2568 arba 677-5694
gs I UN TIN I A I

CLERK - TYPIST ’
Will train young gai to process new 
car papers in vehicle order depart
ment. Must have good typing skills, 
salary open. Harlem & Like location.

383-6550

^NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUL AS IR BIČIULIS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
ėhlea«o, lllinoit 60629 

WA 5-2787 U

Didellt ĮM*lrlnkima» įvairiu pre
kių, Automobiliai, šaldytuvai, 

maiatat, pinigai.

NOTARY. ^COME TAX SERVICE.
4259 Sc. MAPLEWOOD AVENUE

TŪ CL 4-7450 z

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan-

ESTATE OUT OF TOWN 
NuosawM* kitur .

IEŠKAU PIRKTI vakaru Michigan e na
muką nrie upės su akru ar daugiau 

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

CHICAGO. ILL. 60632

BUILDERS AND CONTRACTORS
4 Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Trendu naujus ir perstatau senus vi
sų rošiu namo apšildymo pečius ir 
aireonditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidifnus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO, ILL/m)«)9 

.TeL: VI 7-3447

A. AB ALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame. - -

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

■ S k am b i n k I t 5
LA’1-6047 ' '

Įkainavimas veltai, kreipkitės bet kada

*?




