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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

aviacija vėl pradėjo pulti Egip
to taikinius prie Suezo kanalo.

Naujasis kultūros ministeris 
Miloslav Bruzek, Novotnio laikų 
partijos .ideologas, sukūrė visą 
eilę dirbtinių organizacijų žur
nalams leisti, tačiau neturėda
mos pajgėsnių bendradarbių, to 
organizacijos išleidžia tik mažai 
skaitomus leidinius. Rašytojai, 
žurnalistai, filmų, teatrų, televi
zijos bendradarbiai stovi nuo tų 
valdžios žurnalų atokiai ir Če
koslovakijos spauda pergyvena 
juodą laikotarpį.

džia pareiškė, kad diplomatinį 
imunitetą jis teturi Tunise ar 
Pakistane, bet ne Italijoje.

Kiek anksčiau įtalų policija 
iškratė uoste stovintį laivą, ku
riame nemažai jaunuolių rūkė 
hašišą ir ėmė kitus narkotikus. 
Ta proga buvo suimti du Vokie
tijos piliečiai, -iena moteris ir 
išdavė, kad pas ją rastas haši
šas buvo gautas iš pakistaniečio 
diplomato.

MASKVA. — Sovietų komunistą partijos vadas Leonidas 
Brežnevas pasakė kalbą Ordžonikidzės traktorių fabrike Charko
ve, Ukrainoje. Ta kalba buvo perduota radijo ir televizijos ban
gomis į visą Sovietų Sąjungą. Kalbos tema: ekonominiai sunku
mai, dėl kurių Brežnevas viešai kaltino vadovų neatsakingumą, 
blogą vadovybę, darbininkų apsileidimą, girtavimą ir kitus dar
bininkų trūkumus, neminėdamas partijos vadų netinkamo plana
vimo ir vadovavimo. Įdomu, kad šitokiais opiais klausimais Brež
nevas kalbėjo prieš pat Lenino gimtadienio minėjimus, kuriems 
visi buvo priversti ruoštis jau visi metai.

- Brežnevas nurodė, kad rimti 
trūkumai esą statybos pramonė
je. Darbo , našumas esąs nepa
tenkinamas. Darbininkai dau
giau gauną pinigų, tačiau pro
dukcijos jie nepadidinę.

Kalbėdamas apie statybą, par
tijos vadas pareiškė, kad dažnai 
nugriaunami tokie namai, kurie 
dar visai tinka gyvenimui. Daž
nai statomi klubai ir stadijonai, 
o nestatomi gyvenamieji butai, 
šito toleruoti negalima, — grasi
no partijos vadas. Reikia didin
ti atsakingumą ir darbo discipli
ną ne tik direktorių, bet ir dar
bininkų tarpe.

Tribūnoj e be Brežnevo' buvo 
politbjurb narys, Ukrainos ko
munistų varovas Piotras Seles
tas. Kiek anksčiau jis Ukrainos 
partijos CK plenume kritikavo 
Ukrainos kolchozninkus, kurie 
nors javų pernai gerokai priau
gino ir pasiekė plano nustatytus 
kiekius, tačiau, 
siliko gyvulini

tį tuoj po princo Sihanouko nu
vertimo. Sutartis žada Kam- 
bodijai perleisti iš Amerikos gau
tų ginklų dalį. Ginklai būsią 
siunčiami per Tailandiją ir tan
kai bei lėktuvai turėsią nudažy
tus Kambodijos valstybės ženk-

PHNOM PENH. — Iš Kambo
dijos pranešama, kad Kambodi
jos nauja vyriausybė ir Pietų

lionės tikslas nepasiektas. Pa
našių kelionių nebus, kol cent
ras tikrai nesužinos, kas įvyko 
erdvėlaivyje ir kodėl, ši kelio
nė buvo Amerikos penkta kelio
nė į mėnulio apylinkes ir trečia 
nusileidimo ekspedicija. Sekan
ti kelionė į mėnulį buvo numa
tyta spalio 1 d., tačiau ji gali 
būti atidėta. Blogiausia, kad 
mokslininkai abejoja ar pavyks 
nustatyti, kas iš tiesų atsitiko. 
Tokiam aiškiam atsakymui esą 
tik 50% galimybių.

Visas pasaulis laukia susikau-

HOUSTONAS. —Apollo 13 kelionė į mėnulį baigėsi nepasi
sekimu ir dar gali baigtis tragedija. Pirmadienio naktį erdvė
laivį ištiko sprogimas deguonį gaminančiuose įrengimuose. Gali
mas daiktas, kad sprogimą sukėlė meteoritas, atsitrenkęs į erdvėlai
vio sieną. Deguonis ir chemikalai, kurie jį gamino, pradėjo veržtis 
į erdvę, deguonies spaudimas erdvėlaivyje sumažėjo ir, taupydami 
kvėpavimui reikalingą deguonį erdvėlaivyje, visi trys astronau
tai turėjo persikelti į nusileidimo laivą, kuris, kaip žinoma, buvo 
skirtas tik dviem astronautams. Erdvės centras Houstone tuoj 
įsakė astronautams nutraukti visus planus ir grįžti į žemę. Tuo 
metu Apollo 13 buvo virš 200,000 mylių nuo žemės.

♦ Gegužės mėn. Amerikoje į 
karo tarnybą bus pašaukta 15,- 
000 vyrų.

'♦ Danijos premjeras lankosi 
Baltuose Rūmuose.

♦ Prezidentas Nixonas vietoj 
į atsargą liepos mėn. išeinančio 
gen. Wheeler paskyrė naują 
Jungtinio kariuomenės štabo 
viršininką, admirolą Thomas 
Moorer.

♦ Illinois valstijos seime yra 
pasiūlytas įstatymas, kuris drau
stų siųsti Illinois kareivius Į ka
rus, kurie nepaskelbti kongreso.

MUENCHENAS. — Vokiečių 
policija suėmė penkis kroatus, 
kurie demonstravo pagerbdami 
kroatus, nužudytus kitų jugosla
vų politinių grupių, ar iš Jugos
lavijos atsiųstų komunistų agen-

Sovietų Sąjun
ga Kambodijos įvykiuose dar, 
matyt, nenutarė, kaip pasielgti 
ir laukia, kas bus toliau. Ji pa
reiškė savo pritarimą nuvers
tam Kambodijos princui Si- 
hanoukui, tačiau dar nepritarė 
jo organizuojamam “Išlaisvini
mo frontui”. Maskvai slinku ap
sispręsti ir todėl, kad Sihanou- 
kas sėdi Pekine ir iš ten daro pa
reiškimus.

Kambodijos ambasadorius 
Maskvoje Chea San pasiliko iš
tikimas Sihanoukui, tačiau pa
siuntinybės pirmasis patarėjas 
Chan Šory su penkiais kitais di
plomatais jau pripažino naują 
vyriausybę ir pasitraukė iš am
basados. Maskvos užsienio rei
kalų ministerija jau kelis kartus 
atsisakė pasimatyti su patarėju 
Šory, tačiau jam neuždraudė 
bandyti susitikti su sovietų pa
reigūnais.

Tanzanijoje suvažiavę neutra
lių valstybių atstovai iš 50 vals
tybių padarė nutarimą nepriimti 
Kambodijos delegacijų, kurių at
vyko net dvi: viena princo Si-

Prieš 10 metu NASA iššovė t erdves paveiksle įmatomą "Nimbus-4" satelitą, kuris sveria 1,366 
svarus ir yra 10 pėdu aukščio. Jis skrieja apie žemę 690 myliu orbitoje ir siunčia žinias apie orą.

BEVERLY HILU. — Kali- 
fornijoje vienas vyras nušovė 
sunkvežimio vairuotoją, kuris 
prieš septynis mėnesius suvaži
nėjo vienturtį to vyro 10 metų 
sūnų,' važiavusį dviračiu.

HONG KONGAS. — Kinijoje 
masiniame mitinge, apie 10,000 
žmonių stebint, buvo' sušaudy
tas jaunas kinas, nusikaltęs ko
munistų režimui.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo valdžia uždraudė užsienio ko
respondentams lankyti Kambo
dijos pasienį.

Specialistai tvirtina, kad ne
laimingas atsitikimas įvyko “lai
mingu metu”, kada nusileidimo 
kapsulė dar buvo nenaudota ir 
turėjo skridimui pakankamai 
kuro bei pakankamai deguonies. 
Jei sprogimas būtų įvykęs po nu
sileidimo mėnulyje, astronautai 
visi būtų žuvę, nes kuro bei de
guonies nebebūtų nei erdvėlai
vyje, kurį ištiko sprogimas, nei 
nusileidimo laive, kur viskas bu
tų buvę išeikvota nusileidžiant 
ir pasikeliant iš mėnulio;

Deguonies nusileidimo laive 
turėtų pakakti sugrįžimui į že
mę,-tačiau viską teks labai tapy
ti. Pats pavojingiausias momen
tas bus penktadienį, kada astro
nautai turės vėl sugrįžti į su
gadintą erdvėlaivį ir su juo nu
sileisti per tirštą žemės atmosfe
rą. Mėnulinis laivas tokiam su
grįžimui netinka. Jį teks palik
ti erdvėje ir pavojingiausias bus 
dviejų laivų atsiskyrimo mo
mentas. Klausimas: ar užteks 
■sugadintame erdvėlaivyje ener
gijos atsiplėšti nito atkabinto nu
sileidimo laivo. Pats erdvėlaivis 

šn]_ yra aprūpintas karščiui atspa- 
. riu skydu, kuris labai įkaista 
i erdvėlaiviui įeinant į atmosferą. 
Į: Temperatūra pakyla iki . 5,000 
i laipsnių. Be tokio skydo erd
vėlaivis ■ sudegtų ar sutirptų.;

Nusileidimo laivas, kuriuo du

hanouko atsiųsta, kita — nau
jos Kambodijos vyriausybės. 
Neutralieji nutarė paskirti spe
cialią komisiją iš Alžiro, Afga
nistano, Ceylono, Ginėjos ir Tan
zanijos, kuri ištirtų, kuri dele
gacija yra tikroji Kambodijos at
stovė. . , , -•

Pirmoji sovietų okupacijos au
ka Čekoslovakijoje buvo rašy
tojų .unijos leidžiamas “Literar- 
ny Listy”. Jo vietoje rašytojai 
ėmė -leisti “Listy”, tas, žurna
las išsilaikė iki 1969 metų gegu
žės mėn. Nuo to laiko valdžia už
derėjau 18 žurnalų ir laikraščių, 
jų tarpe žinomiausi buvo, žur
nalistų sąjungos “Reporter” ir 
radijo darbuotojų “Divadelni 
Noviny”, kuris ėjo net per žiau
riuosius Novotnio valdymo ląiT

PRAGA. — Čekoslovakijos kultūros minister! j a paskelbė 
balandžio 6 d., kad visos knygų ir laikraščių leidyklos, spaustu
vės ir knygynai perimami tiesioginėm ministerijos kontrolėm Pa
skutini-perimta leidykla buvo Čekoslovakijos Rašytojų Unijos. 
Nemaži tos' unijos ištekliai perimti į .ministe^j&s “literatūros 
fondą”. Komunistų organas “Rude Bravo” paskelbė, kad atei
tyje'bus griežtai žiūrima, kas ir ką.spausdina, būsią daugiau 
“socialistinių” leidinių ir daugiau sovietų, rašytojų kūrinių ver
timų. Ta proga laikraštis kritikavo buvusį kultūros ministerį 
Miroslavą'Galušką, kuris buvo Dubčeko vyriausybėje ir davė 
daugiau laisvių čekoslovakų rašytojams. Jis leidęs spausdinti 
“abejotinos vertės leidinius”, — sako “Rude Pravo”.

čiai. Trūksta mėsos ir jos ga
minių.

Komsomolcū suvažiavime Uk
rainoje tas' pats šelestas barė 
komsomolcų vadus, kad jie ne
išsprendžia jaunimo problemų: 
visiškos apatijos, nenoro dirbti 
fabrikuose”, šliaužiojimo prieš 
vakarų kultūrą” ir alkoholizmo. 

Gegužės mėnesį įvykstančiame 
komsomolcų kongrese šios te
mos, greičiausiai, bus toliau ple
čiamos ir nagrinėjamos.

Atrodo/kad sovietų vadai ne
juokais susirūpinę esančiais trū
kumais ir gyventojų nepasiten
kinimu. Dėl to, gali kristi kai 
kurie, žymūs valdžios ir. partijos 
vadai.

Dviejų Kambodijų 
atstovai Maskvoje 
MASKVA

MAUJIKHOS 
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šiemet sukanka 10 mėty nuo pirmo 
oro satelito pasiuntimo į erdves. Su 
tuo satelitu prasidėjo nauja era oro 

biurams ir meteorologams.

TEL AVIVAS. — Izraelio lėk
tuvai puolė karinius Egipto tai
kinius prie Viduržemio jūros, 
prie EI Manzala miesto, 90 my
lių į šiaurę nuo Kairo.
| WASHINGTONAS. — Nato 
organizacija oficialiai pakvies 
Varšuvos pakto valstybes da
lyvauti bendroje konferencijoje, 
kur bus svarstomi kariuomenių 
sumažinimo Europoje klausi
mai. Pakvietimą-siunčia Ameri
ka, Britanija ir Vakarų Vokieti-

Ko sovietai nori 
iš Henry Fordo?

MASKVA. — Sovietų valdžia 
priėmė Amerikos milijonierių 
Henry Fordą, kaip didelės komu
nistinės valstybės partijos vadą. 
Jam Maskvoje, Lenino kalne bu
vo duota ištaiginga vila, kur jis 
gyvens 10 dienų su žmona, duk
terim ir Fordo tarptautinių ope
racijų direktorium Robert Ste- 
vensonu.

i Henry Fordas, Fordo autcmo- 
bilių bendrovės prezidentas, ti
kisi iš sovietų biznio pasiūlymų. 
Fordą pakvietė į Maskvą Vla
dimiras Kirilinas, vicepremje
ras ir valstybinio komiteto mok
slui ir technologijai pirmininkas. 
Kartu su Kirilinu Fordą globoja 
ir Aleksandras Tarasovas, au
tomobilių pramonės ministeris. 
■■'Walter^ Hayes, Fordo įmonės 
vįėšų^j reikalų direktorius, pa
reiškė spaudai, kad sovietų val- 

-džia “dar nepadėjo savo pasiū
lymų ant stalo”, tačiau neabejo
jama, kad ji tai padarys. Tuo 
tarpu Fordas, pakviestas važinė
ja po sovietų automobilių ir 
sunkvežimiu fabrikus.

Graikijos valdžios paleis
tas iš kalėjimo kompozitorius 
Mikis Theodorakis jau atvyko 
į Paryžių. Jo paleidimas sutruk
dys Europos Tarybai paskelbti 
pasmerkimą Graikijos valdžiai, 
nes graikų pabėgėlių organizaci
ja tvirtina, kad pasmerkimas 
gali apsunkinti kitų kalinių pa
leidimą.

Vakar Britanijos iždo mi
nisteris paskelbė naują biudže
tą, kuris šiek tiek atleidžia eko
nominius varžtus britų gyvento
jams. Vyriausybė ėmė ruoštis 
ateinančių metu parlamento rin
kimams.

♦ Kambodijoje prasidėję ne
sutarimai tarp naujos valdžios 
vadų. Vieni reikalauja tuoj pat 
skelbti Kambodiją respublika, 
kiti siūlo palaukti.

♦ Valstybės pasekretorius J. 
Sisco atvyko Į Izraelį, kur jis 
tarsis su vyriausybės nariais.

♦ Sov. Sąjunga paskelbė, kad 
ji netrukus pradės karo laivy
no manevrus devyniose jūrose, 
Atlanto ir Ramiajam vandeny-

Ambasadorius vežė 
Italijon hašišą

ROMA— Italijos policija pir
madienį suėmė Pakistano amba
sadorių Tunise, jis kaltinamas 
didelės hašišo ir kitų narkotikų 
įvežimo ir prekybos vadovu. Kar
tu buvo suimtas 28 metų italas 
ir Vokietijos* artistė — mode
liuotoja. Du pastarieji policijos 
buvo jau sekami, įtariami ha
šišo platinimu.

Pakistano ambasadorius Tu
nise, princas Haroon ai Hashid 
Abbasi, 46 metų, bandė tvirtin
ti, kad jis, kaip diplomatas, ne
gali būti suimamas. Italijos vai-

Teroras Urugvajuje
MONTEVIDEOO. — Urugva

juje buvo nužudytas vyrausiąs 
saugumo policijos vadas Hector 
Moran Charquero. Manoma, kad 
jį nūžudė teroristų organizacija 
Tupamaros, nuo kurių rankos 
jau žuvo aukšti policijos parei
gūnai. Teroristai apšaudė sau
gumo viršininko automobilį, jam 
važiuojant į darbą. Policija sa
ko, kad į automobilį pataikė net 
35 kulkos.

Urugvajaus komunistų grupė 
paskutiniu metu įvykdė visą se
riją apiplėšimų, pagrobimų bom
bų sprogdinimų is žmogžudysčių. 
Tos grupės didžiausiu priešu bu
vo laikomas nužudytas Moran 
Charquero.

MASKVA. — Beprotnamy už
darytas sovietų atsargos gene
rolas fPIatrąs Grigorenko per sa
vo žmoną Zinaidą pasiuntė į va
karus dalį savo dienoraščio, ku
riame jis kaltina sovietų slaptą 

.policiją, kad ji tyčia atviliojusi 
jį į Taškentą, kur jis buvo suim
tas. Dienoraštį spausdina po
grindinis sovietų valdžios kriti
kų žurnalas “Einamųjų- įvykių

Atlante nuskendo 
rusų karoTaivas

WASHINGTONAS. — Atlan
to vandenyne, netoli Ispanijos 
krantų, nuskendo atominis so
vietų povandeninis laivas. ’Pen- 
.tagonas paskelbė, kąd'praėįųsį 
šeštadienį Amerikos laivyno 
žvalgybos lėktuvai pastebėjo so
vietų laivą paviršiuje ir, matyt, 
sužalotą. Du sovietų laivai 
pinėjimo laivas “Agi Laptev’ 
ir prekinis laivas “Litva” 'ban
dė prie povandeninio laivo: pri
rišti lynus.

Sekmadienį povandeninis lai
vas jau buvo dingęs, bet kiti du ’ astronautai turėjo nutūpti ant 
dar plaukiojo toje pačipje vieto- m^nUiio šiuo metu astronautams 
j e. Ant vandens paviršiaus ma-! tarnauja, kaip gelbėj 

! tesi du dideli alyvos lopai.
Pentagonas, pranešdamas apie 

‘ šį įvykį, pabrėžė, kad tuo me
tu toje vietoje nebuvo jokių ir 
Amerikos laivų. Nėra jokio'pa
grindo galvoti, kad nelaimėje 
buvo įvelti Amerikos laivai. Pa
tys sovietai apie šį įvykį, kaip mikalams pradėjus 
paprastai, nieko nepranešė,

rtu, >labai at- 
mėje’.' Odę; 

sos, Vinieos, Kirovogrado ^py«

įmosi vai- 
tis jūros laisvuose. Astronautai 
turės naudoti to laivo raketas 
įvairiems krypties pakeitimams

reikalingiems pasistūmėji
mam erdvėje.

Astronautai ne tik išgirdo 
sprogimą, bet, deguoniui ir che-

skylės 
veržtis, laivas pradėjo labai var
tytis ir teko keliais raketų už-

TEL AVIVAS. __ Po vienos degimais tą vartimąsi sustab-
dienos pertraukos Izraelio karo dyti.

Be deguonį gaminančių įren
gimų nusileidimo laive yra ir 
dviem astronautam skirti dra
bužiai su atskirais deguonies ga
minimo aparatais. Viso to de
guonies astronautams turėtų už
tekti kelionei į žemę, tačiau teks 
atsargiai raketų energiją, van
denį ir deguonį vartoti.

Vakar dar nebuvo aišku ar 
astronautai nusileis Ramiajame 
vandenyne, kur jų laukia JAV 
laivai ar Atlante, kur būtų ga
lima nusileisti devyniom valan
dom anksčiau. Atlante būtų 
sunkumų astronautus ištraukti 
iš vandens, tačiau erdvės cen
tras jau pradėjo organizuoti 
Amerikos ir kitų valstybių lai
vus, teirautis, kur ir kokie lai
vai yrą. Prancūzijos vyriausy
bė jau pasisiūlė padėti Amerikai 
su savo Ruvais. Tokios paramos 
laukiama ir iš kitų valsty bių.

Prietarų mėgėjai kalba, kad 
nelaimė įvykusi, nes erdvėlaivis 
pavadintas Apollo 13. be to, jis 
pakilęs 13 vai. 13 min. Sprogi
mas įvykęs balandžio 18 dieną.

Erdvės agentūra šiai kelionei. pęs astronautų sugrįžtant ir lin 
išleido 375 milijonus dolerių. Ke-Į ki jiems geriausios sėkmės.
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Jaunimą ir vyresniuosius riša
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Savo s. Antanas Sauląįtis, S. J. 
•Sueigoje buvo pareikšta daug 
sveikinimų, linkėjimų. Buvo pri
statyti vado vai-vadovės, kurie

•Programai vadovavo ps.. R. 
Jakubauskas. Pirmiausiai tarė 
žodi kun. J. Jutkevičius pareikš
damas, kad v.' s. (P. Molis Wor- 
cesteryje yra žinomas ne tik 
kaip uolus skaptų veikėjas, bet 
taip pat kaip .vienas ir didžiųjų visuose rėika-

" eiroito filisteriai planuo
ja busimųjų Akademinio 
?kautų Sąjūdžio Pavasario 
savaitę Dainavoje birželio 

13-21 dienomis.

i Svečių tarpe buvo Vyr. Skau
tininko pavaduotojas s. č. Kiliu
lis su žmona; Atlanto Rajono va
das s. M. Subaitis su žmona, 
LSSB štabo narys s. A. Treinys, 
s. A. Venclauskas su‘ žmona.-ir 
eilė kitų skautų vadovų.

’ Worcesterio' lietuviškame gy
venime tai Buvo maloni prošvais
tė," atskleidusi dar vieną1 naują 
lapą vi s. Pi Molio: henuil'štamo- 
jė veikloje. (jp)

BENDRI DARBAI IR UŽDAVINIAI
Ankstyvos mintys besiruošiant stovyklauti.

Akademikai kviečia Į savąją stovyklą visus vadovus-es
Mes dažnai ieškome naujų priemonoų lietuviškumui išlaikyti. 

Gal būt reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į turimas priemones ir 
stengtis jas kiek galima patobulinti. Artėja vasara, ir prasidės 
visa eilė stovyklų. Vienos bus nuosekliai paruoštos, išplanuotos, 
turiningos, o kitos gali turėti tik... stovyklos vardą.

that patriotism 
embarrassed.

< Besides, it’s hard td really 
W patriotic ^enypu " £ 
hear som^ęh about h?w this. ; ; to pay Fęder^ taxuntilyx 
country is falling auart .̂ - 

But, of course. America

strengthen the coun- 
it it’s better pre
solve its problems, 
ley happen to be one

Detroitą, rašo: “Turiu labai ge
ra, naujieną pranešti, kad’švį 
Jurgio sueigoje, balandžio 12 d.į 
Detroito “Gabijos”. tuntininkė 
ps. Audronė Tamulionytė per-į 
duos savo pareigas ps. VilijaĮ 
Baukytei. Sesė Tamulidnyiė la-į 
bąi gražiai". dirbo ^G'abijbs” 'turi- 
"tinirikės ■ pij-eigosėt j;šiuo 1 metų 
j i ruošiasi ' ištekėti,1' tačiau ;'-pd-j 
reiškė, kad. gyvai talkininkautą 
naųjaj ai vadovei.‘'' tSesė‘' Viliją;

It’s been ą whilę»right? . One of the best ways to
Well, thea^^el^tg? country the support

lotpfus. tt c

It seems tįajman^fji^ 
are too grovm-u^^g^į 
excited alxmt thinsriHkėthė 5 
e.“ o ' s

ire. '*■. J And
You could almost say, - - >\b£ the best ways to provide 

makes us feel . ;fbryourown^elfare<', 
The interest is exempt 

ftoUf Kate and local income

kviečiami dalyvauti; geroje nuo
taikoje praleidę malonų vakarą, 
kartu paremsime t
tunto veiklą. Programoje — dai
nos, pokštai ir netikėti įvairu
mai. Staliukų užsakymams ir in
formacijai skambinti O. Siliūnie- 
nb:, tel. PR &0149 arba Sof. Je- 
Itonienei, tell RE 7-2560.

★ Chicaga ruošiasi minėti šv. 
Jurgį. Iškilminga visų Chica- 
gos skautiškųjų vienetų šv. Jur-

palydejo į Vyriausio 
Skautininko pareigas

Maironio Parke .kovo 1 dieną 
įvyko NVorcesterio “Neringos” 
ir “Nevėžio” Tuntų bei Skautų. 
Tėvų Komiteto , surenkąs ’v. ą. 
Petro Molio pagerbimas. V. š- 
P. Molis, ilgus metus vadovai 
ves Worcesterio “Nevėžio” tun
tui," šiemet buvo išrinktas Liet. 
Skautų Brolijos Vyriausiu Skau
tininku. , ‘('1

Atsisveikinti su buvusiu tun- 
tininku ir "sušipažinti su nąujuo-, 
ju Vyr..’Skautininku "*■ L1' ,

:-i »■; . .’į -j , Z ? ‘-t-
pnsirinko piina^.sąlė žmp-, < 
nių, kurių tarpe matėsi Wor- - 

, c esterio organizacijų atstovai;*

Yra pakviesta, visa eilė mums 
gerai pažįstamų paskaitininkų. 
Temų skalė plati: nuo Lietuvos 
senovės iki busimųjų laikų. Pa
vasario savaitėje lankytis žada 
ir veikliausi mūsų veikėjai, su 
kuriais galėsime aptarnauti vi
sus lietuvius liečiančias proble
mas. Numatyti ir keli jaunimo 
simpoziumai, kad ir jaunieji 

■ galėtų išreikšti savo nuomonę. 
I Bus reta proga pamatyti DLK 
I monetų, medalių rinkinį ir dar 
: kitus rinkinius, pasimokyti juos 
tas austi pas vieną iš geriausių 
šios srities specialistų. Keli ži
nomi mūsų rašytojai prižadėjo 
dalyvauti literatūros vakare. O 
gražioje Dainavoje yra dar vi
sa eilė kitų pramogų: galima žai- 

tenisą, krepšinį, tinklinį ir 
pasimaudyti “Spyglio” ežerėly
je, pasivaikščioti arba ramiai 
praleisti laiką lietuviškų knygų 
draugystėje...

Tad rezervuokite savo atosto
gų laiką ir pakuokite kuprines! 
Į šią. Akademinio Skautų Sąjū
džio Pavasario savaitę kviečia
mi visi skautų vadovai, vyr. skau 
tės, vyčiai ir, žinoma, visi aka
demikai. s. Liuda Rugienienė

V. S. PETRO MOLIO PAGERSTUVrUp .įA, f 

IŠKILMĖS WORCESTERYJE

alba'kun. J. Jutkevičius. Jo dešinėje sėdi Liet^-Skautu Bro
lijos Vyriausias Skautininkas v. s. Petras 'MoUsį • v

NV^estęrį^jŠkautų Tėvų Ko? 
mjteto pirm., J^Palubeckąs, taręs 
padėkoę. žodįJųž. įdėtą darbą tun
te ’ ir rPąlinkėjęs ištvennės atei? 
tyej,.fįteikė prisiminimui dail. 
K. Žoroiųs^p paveikslą.....

Toliau sveikino Liet; Pik Klu
bo pirm. ?J. TYibandiš, naujasis 
/‘NeyėžįOįt t»^o tuntinmkąs ps.‘ 
Ė. Jąkubaii^as, ‘‘Neringos’^ 
tunto tuntininkė ps. D. Marcin
kevičiūtė ir A^'-škyriaus pirm. 
A. Palubeckaįtėr,.įteįkdami pri
siminimui menišku dovanėliu, jįu-.o.-z. -i tr:

P. Mąntąųtįęnė: sveikino Vyr. 
Skautininką Brocktono > šaulių 
Kuopos. vardu-.3i.Tąip.- pat. sveiki
no ALT S-gos Worcesterio Sky
riaus pirmi,J. Alątįilęvičius, Kul
tūros Klubo atštž>yas P. Račiu- 
kaitis, Vyčių kuopos pirm. A.. Mi
nor ir bu v. Br;>cktono skautų vie
tininkas s.. A. M^akųs.-

Raštu ’ buvo gsirtį .sveikinimai 
iš LSS Tarybos"’pirm... v.- s,-Ą. 
Saulaičio, Seserijos. Vyr. Skąu-, 
tįninkės Iū Milųįaenės ir Aušros 
Vartų parapijos Įdebonp A. Vo- 
lungio. - .E j

_ Programos . .Vyr,.
Skautininkas. padėkojo visiems 
jį sveikinųšienfe, o taiii p«^3r- 
visiems su juo]bendradarbiavus 
siems praeityjėĮ pažadėdamas .ir 
ateityje! pade

Vaikas yra pilnas nesukontro
liuojamų jausmų ir nepajėgia 
racionaliai išanalizuoti visų tei
giamų ir neigiami! aplinkybių ir 
apsispręsti. Jis dažniausiai ap
sisprendžia emociškai, greitai ir 
nuoširdžiai: patiko ar nepatiko. 
Ir jei stovykla nepatiko, tai vai
kas ir rudenį daug sunkiau su
eigas lanko arba iš viso jų lan
kyti nenori;

sitete, yra labaj ’ehergihgaj's^au-

lietuvių darbuotojų šioje kolo
nijoje. Trumpai apžvelgęs ma
lonius prisiminimus iš praeities 
bendradarbiavinm lietuviškoje 
veikloje, palinkėjo ko geriausios 
sėkmės sunkiose Vyr. Skauti
ninko jiareigose ugdant skautiš
ką jaunimą. Toliau Vyr. Skau
tininką sveikino Maironio Parko 
pirm.' Kf Adomavičius, pasi
džiaugdamas' gražiu sugyveni
mu su v. s.‘ P. Molio vadovautais 
skautų vienetais praeityje ir. pa
žadėdamas Maironio Parko glo- 
'bą jienis ir ateityje.

Worcęstęrio Lietuvių Organi- 
ąąęijų Tarybos pirm. P. Stane- 
,Įią, pasveikinęs Vyr. Skautinin
ką" jąm įteikė albumą išreikšti 
pądėkai už ję.įr jo vadovaujamų

NEW YORKO NERINGOS TUNTO VYR. SKAUČIŲ ŽIDINIO STALAS KAZIUKO MUGĖJE KOVO 1 D. 
MASPETHO PARAPIJOS SALĖJE

Iš kairės: Irena Ąlksninienė, Marija Noreikienė, Gražina Šimukonienė, Danutė Sirutienė, žiyilė Jurienė, Al
doną Gerulaitienė, Donata Samušienė.

’"f-' R. Kintas riuotr.

DARBAI
•k Kernavės tuntas pasitinka 

pavasarį pas Balį Pakštą. “Ker- 
navėh” tunto vadija .ir tėvų ko
mitetas ruošia pavasario, puotą; 
kuri. įvyks balandžio 18 d. 7.3() 
v. v. B. Pakšto salėje, 3801 So; 
California Ave. Visi maloniai

jei stovykla patiko, tai ru
denį jis daug mieliau visur 
Įsitraukia, net ir šeštadieni
nėje mokykloje jam darbas 
ne toks sunkus, nes būna 

draugų tarpe.

Draugystės momentas lietu
viškumo išlaikyme yra itin svar
bus. Suaugę ir maži labiausiai i st 
susidraugauja per bendrą dar-j 
bą. Mes dažnai galvojame: už-! 
tenka sudaryti sąlygas žmonėms ■ 
sueiti, jie patys savaime susi-i 
draugaus. Toks galvojimas yra- 
netikslus. Tėvai su vaikais die- ■ 
na iš dienos gyvena po vienu i 
stogu ir tarp jų kartais būna i 
didžiausi dvasiniai nepereinami '• 
plotai. Bendras darbas ir tas j 
pats tikslas žmones suriša ir 
jie pradeda bendrauti.

Užtat, ruošiant stovyklas, la
bai svarbu atkreipti ypatingą 
dėmesį į programų pianavimą.; 
Vaikai patys tinkamai užsiimti 
nemoka, tačiau jie mielai seka 
vadovo direktyvas, jei jos yra 
įdomios, čia ir prasideda didžio
ji vadovo atsakomybė. Jis turi 
auksinę progą pasėti lietuviškąją 
sėklą ir nusikalsta lietuviškajai j 
visuomenei ir tėvams, jei tos i 
progos neišnaudoja ar nesisten
gia išnaudoti.

Vilkiukų, paukštyčių, skautų, 
skaučių programos yra geros 
ir metodai tinkami. Šių laiku 
vaikas emociškai nėra tiek skir
tingas nuo Baden Povėlio laikų 
vaiko. Visi konkursai, taškų sis
temos (svarbiausia teisingai ir 
tvarkingai pravestos) vaikams 
ir šiandien labai patinka. “Mo
kytis per žaidimą” retai kuriam, 
kad jau ir labai moderniškam 
vaikui, nesmagu. Tik reikia tin
kamai metodus pritaikyti.

Su didesnėmis proolemomis 
susiduriame, kai prieiname prie 
ruošiamų studentų stovyklų, 
t dudentų reikalavimai yra daug 
didesni, tačiau jiems tinka tas 
pats dėsnis: bendri darbai, bend
ri uždaviniai. Ir dažnai, užuot 
skyrę ypatingą dėmesį šioms sto
vykloms, mes nieko nedarome. 
Studentai patys dažniausiai ne
turi laiko stovykloms pasiruoš
ti; jie vos tik suspėja susidary
ti sąlygas atvažiuoti. Pagelbėti 
yra vyresniųjų pareiga; pvz., 
akademiku skautų stovyklų pro
gramas turėtų padėti paruošti 
filisteriai. Daugumas filisterių 
yra patys neseniai baigę studi
jas ir žino, kas studentui įdomu 
;r patraukiu.

Turėdami galvoje visus šiuos 
; cumentus.

AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖS NAJJOJI CENTRO VALDYBĄ, IŠRINKTA Iš 
CLEVELANDE GYVENANČIŲ AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ

Nuotraukoje iš kairės: iždininkė fil. Nelė Mockųnenė, programos ir kandidačių globėja t. n. Re
gina Nasvytienė, ryšių su skyriais palaikyti |r tiekimo skyr. fit. Ramunę Kubiliūnaitė. pirmi

ninkė t. n. Stefa Gedgaudienė ir pirmininkės pavaduotoja sekretorė t. n. Irena Navickaitę.

lUuu

•MltZIA I.ĮETL’Viy SKALnį 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

A d 1 esą »: 712b S. Rockwell St., Cteięagu, ll|.

vienetams, kuriuos sueigos,- da
lyviai labai šįltai sveikino. Vie
tininkė v, s. K> Marijošienė iš
reiškė padėką visįęms vįdovams- 
vėms už pasiaukojantį darbą, o 
tėveliams, ir rėmėjams už talką 
ir nenuilstamą paramą.

it Mūsų spalvotas garsinis .fil
mas rodomas iš naujo. Esant di
deliam . susidomėjimui filmu- 
“Penktoji Tautinė -StovyĮJą”, 
nutarta jį dar kartą Chięagoje 
parodyti gegužės IQyd. .(sdtmą- 
dienįL 7^0, vai, vakaro. Jauni
mo Centro didžiojųją sąlėje^ No
rintieji filmą pamatyti ; regis
truojasi pąs vietos.; tautininkus 
ąrbąĮ pas ps.. > kūn. Kezį,. Jau
nimo Centre. Kaip atsim.ename 
šio -filmu:. premjera,; sužavėjusi 
žiūrovu^, įvyko, kovu .14 , d. L

I niosios mokyklos patalpose. Da- 
Įljvauja Aušros Vartų, Kerna- 
li vės, Utuahices tuntai, * Nidos 
laivo jūrų skautės ir akademi
kai. Sueigos koordinatorius s. 
Jonas Paroms, o komendantai — .per pastarąjį dvidešimtmetį va- 
j. b, vyr. valst. Jonas Jovaraus-]-dovavo Hartfordo • seaių-brojįų 
kas ir s. Juozas žalčiūnas. Suei
gos dalyviai renkasi 11:00 vai. 
ryto. Skautininkai-kės, tėvai ir 
visa lietuviškoji visuomenė, ma
loniai kviečiama atsilankyti. .

it Visų kęrnaviečių dėmęsiuil 
i Balandžio 26 d. įvykstančioje įs- 
I kilmingoje šv. Jurgio šventės 
I* sueigoje kernavietės dalyvaują 
tvarkingotrinis -uniformomis (be 
kepurių, tams, mėlynomis iki 
kėlių kojinėmis ir’ juodais bą-, 
tais).. Renkamės Bogan aukšti 
mokyklos-patalpose H vai; ryto.

“Kernavės” tunto vadija
★ Keičiasi “Gabijos” vadovė 

Detroite. LŠ Seserijos Vyriau-: 
šia Skautininke š. Lilė Milūkie-'

And free elections. T z 
An incredibly high stand- 

ard of living. > 5 1
And a free enterprise feelihg.

system that lets youjhitch .. And a perfect excuse t
wagon to any star; you- ^r.getyng goosebumps* Ae 

want. - next time they
And plenty of other Siings;, play fte'Sįę; fl 

youcan’Uind anywhere < 
else in this wbrlcL *

wha|? Looking at 1 
that way, America gerves. 
alot^^^<fce^ thanftvs 
begetting. '

tiška ir seseriška vadovė, todėl 
labai džiaugiuosi ėiuo įvykiu”.
V < Hartforde tavo didelio 
džiaugsmo šventė. Balandžio 5 
U'"Hartforde įvyko vietos skaų- 
tų-skaučių vienetų iškilminga 
sueiga, kurioje tavo paminėta 
20 metų veiklos1 sukaktis. Svečių 
tarpe dalyvavo LSS Tarybos pir
mininkas v. s. A. Saulaitis, v. s. 
Ona Saulaitienė, LS Seserijos 
Vyriausia Skautininke s- Lilė

^•1-TtiS SKAITYTI“ <1‘



BALYS PUPALA1GIS

Kai kūno mašinerija pradeda šlubuoti
(Tęsinys)

Pro vienų didelį debesų ply
šį pasirodė labai raukšlėta že
mė panašiai kaip Neringos 
kuopos, lik čia jos buvo žy
miai didesnės. Tai nemaži, ru
di, tušti kalnai. Paskui tarp 
kalnų matėsi nemažas, pail
gas, su įlankomis ir pusiasa
liais ežeras, iš kurio tekėjo 
upė. Vienoje vietoje tarp kal
nų ji užtvenkta. Dar toliau ties 
upe pasirodė labai mažų bliz
gančių dėžučių grupelė. Lyg 
būtų automobiliais atvažiavę 
mečkeriotojai. Ties juodais lo
pais pasirodė sodybų, ir ant 
žemės kvadratų, daugiakam
pių, net ratų. Nekėlė abejo
nės, jog tai ūkininkų sodybos 
ir jų dirvos, tik labai retai iš- 
sidėsčiusios,

■ Priartėjome prie “sniego 
pusnių”. ' Tiesiog neatpasako- 
jamas vaizdas: rojus ne rojus, 
dangus ne dangus. Iš tų pus
nių susidarę tartum ir medžiai, 
ties jais pūkų ar vatos gražiau
si kalnai, su išraitytomis viršū
nėse garbanomis. Tarp tų me
džių ir pūkinių kalnų dar švel
nūs ir švelniai'prasliaugia mig
lų debesiai, šių debesų sluoks
nis labai storas.

Apačioje milžiniškame ru
dame slėnyje pasirodė daugy
bė išmėtytų paskirai ir grupė
mis mažyčių dėžučių. Tarp dė
žučių tiesiomis linijomis judė
jo dar mažesnės dėžutės (au
tomobiliai) . Paskui tos dėžu
tės virto gyvenamais namais ir 
Įmonių pastatais. Tai buvo 
Phoenix miestas. Ilgai netru
kus lėktuvas leidosi ir tik da
bar vėl buvo- galima matyti jo 
didelį greitį.

PHOENIX MIESTAS
\ D abar pravartu susipažinti 
su lėktuvo teikiama inform a- Lowellobserva.torija.il-,. žino- 
cija. Lėktuve prieš keleivio

akis, specialiame krepšyje įdė 
tas American Airlines Direc 
tions žemėlapis. Ji kitoje pusė 
je apie Arizoną ir Phoenix (ta
ria Finiks) miestą taip at
spausdinta (laisvas vertimas): Į

Žmonės, leisdami atostogas 
Arizonoje, gėrisi grynu sausu 
oru ir dekoracijomis bei peiza
žu. Jie taip daro. Arizona turi 
daug daugiau ką teikti, negu 
.imti. ; . .. v. .

Žiemos gyvas sezonas rodo 
Arizonos valstybės grožį. Kas
metinės Phoenix’o golfo rung
tynės ir iki sezono Arizonoje^ 
daugelio sporto sąjungų ko
mandų parodomosios žaidy
nės. Iš tikrųjų, atletikos ir ki
tos atvirame lauke pramogos 
yra gausios. Su daugiau negu 
30 kursų, Phoenix yra golfi- 
ninkų prieglauda ištisus me
tus. Sezone čia yra įkinkomas 
šunų ir auto lenktyniavimas. 
Aukščiausi kurorto viešbučiai 
Phoenix’e teikia golfą, žino
ma, ir saulės spinduliuose 
plaukiojimo baseinusgeriau
sias valgyklas, geruspobūvius 
bei pasilinksminimus. Phoe
nix, gal būt nustebimui, turi 
Mažąjį teatrą, su geru tautiniu 
vardu, labai- gerą ir pirmos 
klasės meno muziejų. Kas pats 
piešia, Saulės Slėnis yra ge
riausia vieta į tą darbą įsi
traukti savo malonumui, nes 
čia nuostabi šviesa ir malonus 
oras.

Phoenix . yra (ideali vieta 
atostogų pradžiai. Vakarų pla
tuma, neperkrauti greitkeliai 
teikia lengvą vairavimą. Iš 
Phoenix’o Į pietus ..galima ap
lankyti Tucson. (tariasi Tuson) 
ir Nogales Meksikoje. Į šiaurę 
yra Montezumo pilis, tautinis 
paminklas,, -500 metų senumo, 
indėnų stačioje uoloje butai;

ma. Grand iCanyon (Didžioji

gili tarpukalnė). Iš čia galima 
aplankyti Glen Canyon ir Zion 
National Park Utah valstijoje, 

nuvykti pietvakariuose į Las 
Vegas ir arba grįžti į Arizoną 
arba keliauti į Californiją.

Kaip minėjau, ši informaci
ja gaunama lėktuve. Taip ir 
yra.

Apie 16 vai. lėktuvas jau bu
vo nusileidęs ir ėjome atsiimti 
savo lagaminų. Išėjus iš aero
dromo pastatų,- pajutau malo
nų orų. Pasiėmęs taksi atva
žiavau pas Bronių Matulaitį, 
1912 W. Whitton Avę., kuris 
maloniai mane priėmė, pavai
šino ir su Jurgiu Keziu atvežė 
pas Mrs. E. Josen, 5526 W. Hig
hland Avę., pas kurią buvo už
sakytos man kambarys.

Phoenix miesto vaizdas la
bai skiriasi nuo įprastų miestų 
vaizdų.'- švarus, pastatai nesū- 
grūsti, - namai nemažuose skly
puose, vienaaukščiai. Mieste 
daug neapstatytų plotų, tiesiog 
ariamos dirvos. Gatvės tiesios, 
bet į gyvenamuose kvartaluose 
yra ir vingiuotų — taip išpla
nuota, pakankamai savotiška. 
Ir. mamų išplanavimas kitoks, 
negu Čikagoje, Bostone ar net 
Floridoje. Miesto centras gra
žus, pastatai; įdomūs.-i'

9.
10.
11. Adom** BOicnpALAIMiNTAS
12. Dr. Antan** J. Gu»**n, DANTYS, 158 psl, minkštais

viršeliais $2.00, kietais___________________ _______
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl____________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl._______ ___
15. '' * *
16.
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19.

20.
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1739 So. Halsted St, Chicago,

£ . Iii

176 puslapiai,

' Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
i pašiūnčiaht Menėy Orderį arba čekį tokiu adresu. ?

NAUJIENOS, 
; "J. . V.. į._. . .

1739 Šo. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 60608

':į: Apie ši miestų Lietuvių En
ciklopedijoje taip parašyta:

“Phoenix JAV mst., Arizo
nos vst. sostinė, prie Salt upės, 
plačiame jos slėnyje, kuris 
anksčiau buvo dykuma, o da
bar drėkinamas patvenktos 
upės vandeniu ir paverstas 
derlingais daržų ir sodų lau
kais. P. yra vienas jauniausių 
ir greičiausiai augančių} JAV 
mst; Įkurtas 1870, 1940 buvo 
65,414 gyv., 1950 —. 106,818; 
1960 —,430,459. Jo plotas bu
vo 43 km.2, o 1960 — 285 km.2. 
Mašinų, metalo plokščių, lėk

augti - taupykite!

Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psL ________ ._ $2.00 ir

Manus Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psL
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. __________ L.__

VL Ming*l«, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 
ir darbai. --------------------------------------------------------

7.

fe A

UN1VEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

Bendix laboratorijoje inžinierius specialiam* energiją sugeriančia* 
me kambaryje išbando anteną, kuri vežama su Apollo 13 I Mėnulį. 
Antena gaudys iš žemės ateinančias radijo bangas ir siųs Į žemy 

mokslinę medžiagą iš mėnulio.
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KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H L, 336 psL.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. __ _ _______________ _
3. M. Zošč*nko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl ________
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ____ __________________________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___
6. J. Augustams, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

$5.00 
$3.00 
$2.00

$12.00 
$4.00

$130

■ $3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00 
$100 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$230 
$6.00

Mikas P*trau*ka«» EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.________
C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronėlė Orinteitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.___
Kipr*c Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psL 11111 i      i .i ,i .

Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

Prany* Aliinas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl________
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl._____

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

orderiu, šiuo adresu:

Torrey Pines kalnuose, netoli San Diego, viename oro- k* idoriuje susitiko trys sklandytuvai, dalyvavę sklandymo 
' - S* veržy x>se.

? $

tųvų dalių, odos dalykų ir kt. 
šakų pramonė, tačiau labiau
siai P. yra išgarsėjęs kaip sau
lėto, sauso, švelnaus klimato 
kurortas, mėgiamas senesnio 
amžiaus žmonių ir reumatikų. 
Jame temperatūra vasarų kai 
kada pakyla ligi 45<? C. (mkm. 
47° C.), o žiemą nukrinta že
miau nulio, bei vidurkis šal
čiausių (I1 •— H) mėn. temp, 
yra apie 10° C. šilumos, o va
saros — apie 32 - 30° C. Dėl 
labai mažos oro drėgmės aukš
ta temperatūra lengvai paken
čiama. Per metus iškrinta arti 
200 mm. drėgmės. Saulėtumas 
labai didelis — apie 857c. Mies
to dviejuose muziejuose yra 
indėnų meno ir etnografijos 
dalykų rinkiniai. Valstybės 
kapitelis pastatytas iš vietos 
kalkinio tufo 4 ha parke, ku
riame yra visų tos srities ųie- 
džių ir krūmų rūšių. Į r. nuo 
P. už 4 km. yra 800 ha. dydžio 
Papago Saguaro parkas, o už 8. 
km. į p. yra 5600 ha. kalnų par
kas. Artimame Tempe mst., 10 
kin. i r. nuo P., vra Arizonos 
vst. kolegija. P. tapo Arizonos 
sostinė 1889, -.?kai jame buvo 
tik arti 3000 gyventojų.

Lietuviai pradėjo kurtis Ari
zonoje prieš I pas. karų... 
(XXII t 435 psl.)

šiandien Phoenix’o mieste 
jau yra virš 530,000 gyventojų. 
Tempe .(taria Tempi) miestas ir 
už jo — Mesa. jau: susijungę 
pastatais su Phoenix’u, kaip ir 
vienas miestas. - . f

L. APIE ORĄ

Phoenix’e apsistojus pir
miausia man rūpėjo patirti 
orą. Todėl susiradau! ant mū
rinės namo sienos iš šiaurės 
pavėsyje j termometrų ir kas
dien ėmiau registruoti tempe
ratūrų. Tikrindavau ryte 7 
vai. ir po kelis kartus, įvairiu 
laiku, dienų. Nuo sausio 20 iki 

: O
i

28 dienos 7 vai. temper, buvo 
40° - 43°, o oficialioji, paskelb
ta laikraštyje ir per televiziją, 
dienos temp, apie 70c - 15°.

Sausio 29 d. 7 vai. temp, bu
vo 38°, 14 vai. — 58c; 1.30, 7 
vai. — 29°, 15 vai. *— 60°; I. 31, 
7 vai. — 32°, 15 vai. — 61*; va
sario 1 d. 7 v. — 38% 13 v. *— 
57°; II. 3, 7 v. — 31°,’ 14 v. — 
61°; II. 4, 7 v. — 37’-43% oficia
lioji dienos temperat. apie 80°. 
Vasario 9 d. apsiniaukė, 7 vai. 
temp. 49’, 14 vai. — 74, ofic. 
dien. temp. 81°. Vasario 10 ir 
11 dienomis linojo, 7 valandą 
temperatūra 49° - 51°, dienos 
temp. 79°. Vasario 12-17 die
nomis buvo giedra; 7 vai. te,mp. 
40° - 51°, dienos temperatra 
74° - 77°, drėgmės daugiausia 
60%, mažiausia 31% — 18%. 
Ir vasario 18 - 27 panašiai. Va
sario 28, kovo 1 ir 2 po truputį 
linojo, 7 vai. temp. 48°, dienų 
49° - 78°, drėgmės daugiausia 
86%, mažiausiai 37%.

Kovo 5 lijo, 7 vai. temp. 47°, 
dienų — 50° - 58°, drėgmės 86% 
—64%, o kovo 6, 9, 7 vai. temp. 
37° - 45°, dienomis tempera
tūra 67° - 72,° drėgmės 67% — 
26%. Kovo 10 d. nuo pusdie
nio lijoj 7 vai. temp, buvo 45°, 
dienų — 63°, drėgmės 77% — 
53% Kovo 11 — 20 dienomis, 
7 vai. temp, buvo 37° - 49°, die
nomis 62° - 82°, drėgmės 83% 
— 17%.

Čikagoje saulė tekėjo anks
čiau negu Phoenix’e apie 1 vai 
35 min., o leidosi — apie 1 vai. 
40 minučių.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILLINOIS

NIVERSAL
__  — ___ ________ ________ :__________ -- r- ■______ :_______ ~ > į, ■ ■:.i-__ ■ -■ v

Gerbiamas Pone Redaktoriau,

prašau artimiausiu laiku pa
skelbti sekantį pareiškimą dėl 
š. m. III.26, IV.0I ir IV. 04 “Nau
jienų” laidose tilpusią korespon
dencijų: L ę. " v.

Jūsų redaguojamame dienraš
tyje tilpo “J. N.” inicialais ir 
“Korespondentas” pasirašyti ap
rašymai iš Los Angeles, Calif., 
kuriuose tendencingai ir klai
dinančiai įvardinamas Akademi
nis Skautų Sąjūdis (populiariai 
vadinamas ir skautų akademi
kų vardu) ryšium su okupuotos 
Lietuvos dainininko Ve. Dauno
ro koncertu.

F:- -
Paskelbtos žinios neatitinka 

tiesą, ne,s Akademinis Skautų Są
jūdis jokių Lietuvos menininkų 
koncertų nerengė, jokio savo 
vieneto ar nario neįgaliavo ir ne
buvo atstovaujamas jų ruošime.

Jūsų ir skaitytojų žiniai pra
nešu, kad nuo atsikūrimo už Lie
tuvos ribų 1946 metais Akade
minis Skautų Sąjūdis visuomet 
rėmė ir šiandien remia visus 
bendruosius lietuvių tautos ir

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
-ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietijų ir ki
tas tremties vietas. Knyga pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

, NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

.............. . . 1 11.11 111 -1 ■1 ■11 —*

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ

DAINŲ GAIDAS PIANUI:

1. Rinkinys Hetuvišky liaudies i 
yra šios dainos ir . gaidos:

Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta 
Suktinis I 
Suktinis I!
Kdkiėtka
Padispanas

6. Vengerka
7. Klumpakojis

šis gaidy rinkinys kainuoja

šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiy- 
site čeki arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime įas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu adresu:

1.

2.
3.
4.
5. 

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 dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

tindamas suaugusių žmonių tei
sę vystyti savo nuomonę, Sąjū
dis taip pat gina kiekvieno žmo
gaus teisę jų atvirai reikšti ir 
vystyti, kol neperžengiamas kul
tūringos visuomenės priimtos 
etikos ir asmens pagarbos nor
mos.

Organizaciją žeminančių ne
pagristų paskalų atpasakojimas 
"Naujienose” giliai pažeidžia 
laisvos lietuvių tautos sąvoką.

Liūtas Grinius,
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Pirmininkas

IŠSIAIŠKINO
— Kur buvo mano galva, kuo

met sutikau tekėti už tavęs?
— Ant mano krūtinės.

TEISME
— Tikėk manim, piktadarybė 

niekam neapsimoka, — aiškina 
teisėjas.

— O iš ko tamsta gyveni, — 
klausia nusikaltėlis.

-S

dainelių ir šokiu, 16 ps!. Rinkiny|»

8.
9.

to.
11.
12.
13.
14.
15.

tik $1.00.

Aguonėles 
Vakar vakarėlį 
Augin tėvas 
Meilės valsas 
Siuntė mane motinėlė 
čigonai 
Pelėda 
Noriu miege

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

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

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

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

Kitose JAV vietose:
metams ............................
pusei metų _______ _ __

$20.00
$11.00

$6.00

318.00
$10.00

trims mėnesiams « 
vienam mėnesiui „

Kanadoje:
metams ........___
pusei metų 
vienam mėnesiui ..

Užsieniuose:
metams __ ____________ ... $21.00
pusei metų   ______ ___ $11.00
vienam mėnesiui  $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

. $5.00

.. $1.75

$20.00
$11.00

$2.00

(Tęsinys)
“Draugo” pasikeitimas

Sustojant ilgiau prie fronti
ninkų, tektų kelis žodžius skir
ti kun. Pr. Garšvas redaguoja
mam “Draugui”. Vykstant Re-

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

tų, kurie pareiškė dabartinei 
vaidybai nepasitikėjimą.

Vienas Tarybos narys, de
batų Įkarštyje, net pareiškė, kad 
apie senąją išeiviją nėra ko kal
bėti, nes jos tėra tik penktada
lis, o už penkerių metų ir to ne
būsią, jis, kaip gydytojas, tą 
žinąs.

Senųjų išeivių Bendruomenė
je nėra, nėra joje ir jaunimo. 
Bent jo čia nė kiek nedaugiau, 
kaip kitose centrinėse organiza
cijose. Nėra jaunimo apylinkių 
valdybose, nėra jo Apygardose, 
nėra nei Taryboje. Iš Centro 
Valdybos pasitraukė jaunimo at
stovė TaHat Kelpšaitė, rieišbū- 
vusi nė vienos kadencijos.

Daug kalbama paie ’’didelius 
darbus”. Kada Amerikoje vie
ni laikraščiai geriau, kiti blogiau 
veikia, steigiasi nauji žurnalai, 
gyvuoja seni, tuo pačiu metu 
PLB leidžiamas ‘Tasaulio Lie
tuvis” vos išsilaiko aukomis ir 
kitų parengimų pelno išleidinėji
mu. Susivienijimai turi šiokią 
tokią spaudą, partijos ją turi, o 
visagalinti Bendruomenė — nė. 
(Išskyrus dabar draugų kontro
liuojamus “Draugą” ir “Akira
čius”) .

Visi didieji išeivijos laimė
jimai atsitiko be Bendruomenės. 
Lietuvių Enčikloperija buvo lei
džiama be jos, Manyland knygų 
leidykla gyvuoja be jos, lygiai ir 
kitos leidyklos.

Daug kalbama apie švietimą 
ir mokyklas, tačiau jas išlaiko 
daugumoje tėvai ir aukotojai. 
Didžiausia Amerikos Donelaičio 
mokykla daug sugadino nervų 
LB vadams, jos neklausydama, 
neprašydama paramos ir jos ne
gaudama. Čikagos Brighton 
Parke mokyklos vadovai su Ben
druomenės vadais keleris me
tus net besisveikino. Didžiausias 
LB nuopelnas tai vadovėliai, ir 
tai dabartiniai LB vadai šaipė
si iš Z. Dailidkos vadovauto Kul
tūros Fondo, vadindami jį “kny
gų leidykla”.

Klauskime savęs, ar . veiktu 
šiandien Lietuvių Operą? jei to
kios Bendruomenės visai ne
būtų ? Ar turėtume Balzeko mu
ziejų, lietuvių Fondą; Jaunink) 
Centrą, skautus su visais jų .pa
daliniais? Ar turėtume visus 
vienuolynus, spaustuves, kapi
nes, bažnyčias, jei nebūtų buvę 
Bendruomenės? Ar turėtume sa
les, chorus, sporto klubus, teatro 
^vienetus? žinoma, Lad taip!

(Bus daugiau)

A. PUŽAUSKAS rė p. Valiuką, kaip tik begali- j liuose panašių kongreso pasisa- 
įkymų buvo tūkstančiai dėžėse 
sukrauta kai L. Valiukas dar su 
lėkšte prie Unros sandėlių sto
vėjo, sriubos laukdamas. Auto
rius J. Pr. galėtų apie tai suži
noti ir iŠ savo ilgamečio kolegos 
L. šimučio. Džiaugiamės viso
kiais laimėjimais, kaip minėto 
vedamojo autorius siūlo, tik ne
reikėtų taip permatomai šūkau
ti apie “herojiško pasišventimo 
žmones”.

Tarp didžiųjų “Draugo” rašy
tojų, kaip minėti vedamųjų au
toriai, tektų paminėti AL Baro
ną, neseniai parašiusį vedamąjį 
apie “Mūsų Didžiąją Darbinin
kę”, kur Bendruomenei prire
gistruojami būti ir nebūti dar
bai, milžiniški rūpesčiai ir iške
liamas gresiantis tautinis para
lyžius, jei bendruomenė “nebe- 
išsirinktų valdybų”. Autorius, 
siekdamas vieno vado ir vięnos 
partijos hegemonijos, mini “ne
mokančius susėsti prie vieno 
stalo”, mini “partines klumpes”, 
ir tirštais literatūriniais smilka
lais smilko dabartinius Bendruo
menės vadus.

Kiek mažesni “Draugo” be
letristai irgi pasižymi vienu 
bruožu. Tiek Vytautas Voler- 
tas, kaltinąs Altą ‘‘bajorišku- 
mu”, tiek iš Los Angeles mies
to rašąs J. Kojelis, — koks be
būtų LB vadų išsišokimas ar 
netaktas, dėl jo visada apkaltins 
tik Altą.

Taigi, toks, plačiau apžvelgus, 
būtų dabartinis frontas prieš 
Amerikos Lietuvių Tarybą, prieš 
“konservatizmą”, prieš “politi
kavimą”. Altui visi puolimai 
skaudūs, tačiau nemaloniausi 
yra pačių Bendruomenės vadų 
puolimai. Jie nesako; tie vadai: 
jūs pranykite, jus kiaurai žemės 
nugarmėkite, vaduotoj ai j ūs! 
Bendruomenės vadai greičiau 
sako: pasitraukite, dabar mes 
vaduosime, mes rinksime aukas, 
mes geriau žinome, nes mūsų 
bendruomenės idealai subrendo 
jau 1941 metais.

Apie LB darbūs

žvelgiant į Bendruomenės 20 
metų kelią, matosi du labai aiš
kūs dalykai. Ši organizacija ne
patraukė senosios Amerikos iš
eivijos, tam nedėjo, jokių pa
stangų. Nereikia aiškinti, kad 
senoji išeivija daug prisideda 
prie lietuviško veikimo. Visi au
kų rinkėjai pirmiausia'kreipia
si: r bankus, į stambesnės senų
jų valdomas įmones; Didžiosios 
dainų ar šokių šventės neapseina 
be senųjų išeivių. Susivienijimai, 
klubai ir draugijos remia Ame
rikos Lietuvių Tarybą, veikia 
jos centre ir skyriuose, o Bend
ruomenės vadovybėje, mirus J. 
Bačiūnur"šiandien tėra vienas 
dr. S. Biežis. Ir jis buvo vienas

zoliucijų komiteto vajui, ma
žiausias komiteto nusičiaudėji- 
mas būdavo talpinamas pirma
me “Draugo” puslapyje. Įvairūs 
frontininkų Rašytojai, o jų pu
blicistiką kartais labai neleng
va atskirti nuo beletristikos, gy-

laisvinimo kovai, bet ir kultūriniams užsimojimams. 
Šiais metais Naujienos, gavusios dabartinės JAV LB 
Centro Valdybos paruoštą rinkiminę instrukciją, nuro
dė, kad paskelbti rinkimai nebus visuotir i, nebus lygūs 
ir nebus teisėti. ' i.

JAV LB Garbės Teismas, pasiskundus vienam
veikliam L. Bendruomenės nariui, taip, pat nagrinėjo 
Centro Valdybos paruoštą rinkiminę instrukciją. Garbės 
Teismo nariai minėtoje instrukcijoje rado žymiai dau 
giau netikslumų ir nusižengimų veikiantiems LB Įstatams, 
negu Naujienos trumpame rašinyje galėjo iškelti. Ben
druomenės Garbės Teismas sako:

“JAV LB VI Tarybos rinkimų''taisyklių 36 ir 37 
straipsniai priešingi Įstatų 58 str. Šis straipsnis skun
dų svarstymą paveda Garbės Teismui, o Centro Val
dybos priimtas VI Tarybos rinkimų taisyklės tą 
funkciją atiduoda Vyriausiai rinkimų komisijai, su
teikdama jai neteisėtą galią tuo reikalu daryti galu
tinius ir neapeliuojamus sprendimus. Taisyklės, pa
žeisdamos Įstatų 58 str. ir suteikdamos Vyriausiai 
Rinkimų Komisijai neteisėtą galią, ne tik pažeidžia 
LB Įstatus, bet apeidamos Garbės Teismą, Į rinkimų 
kontrolę Įvelia pačią JAV LB Centro Valdybą, nes 
Vyriausioji Rinkimų Komisija atsako Centro Val
dybai”.
Diktatūriniuose kraštuose vienos partijos centro ko

miteto nariai parenka kandidatus, paskelbia rinkimines 
taisykles, praveda rinkimus, suskaičiuoja balsus ir iš
sprendžia visus rinkiminius skundus, bet piliečių teises 
turintis laisvas pasaulis visą šitą reikalą kitaip organi
zuoja ir tvarko. Laisvame pasaulyje veikianti bendruo
menė negali vadovautis diktatūrinėmis taisyklėmis arba 
nuostatais. Garbės Teismas Centro Valdybos paruoštas 
rinkimines taisykles paskelbė nevykusiomis. Teisėtiems 
ir teisingiems rinkimams reikia paruošti teisingas ins-

Garbes teismas garbingiems žmonėms
Bronius Nainys šių metų balandžio 7 dieną kreipėsi Į 

Naujienas, prašydamas, kad šis dienraštis padėtų jam 
pravesti neseniai paskelbtus ir gegužės 16 — 17 dieną 
vykdytinus JAV Lietuvių Bendruomenės rinkimus. Jis 
kreipėsi ne asmeniškai, bet pagal dabartinės JAV LB 
Centro valdybos nutarimą ir visos Centro Valdybos var
du. Jis pasakoja, kad paskelbti rinkimai yra nepaprastai 
svarbūs ne tik pačiai Lietuvių Bendruomenei, bet ir visai 
eilei kitų institucijų.

Naujienos yra padėjusios visai eilei kitų lietuvių 
organizacijų ne tik sustiprėti, bet persiorganizuoti ir at
sistoti ant stiprių ekonominių .pagrindų. Ne vieną kartą 
įvairūs lietuviški klubai, savišalpos draugijos, kultūrinės 
ir politinės organizacijos buvo reikalingos dienraščio 
paramos. Naujienos niekad neatsisakė kitiems padėti, 
neatsisakys padėti ir JAV Lietuvių Bendruomenei. Pa
dėdami lietuviškoms organizacijoms sustiprėti arba at
likti užsibrėžtus darbus, mes esame Įsitikinę, kad pade
dame visiems lietuviams tremtyje ir okupanto paverg
tame gimtiniame krašte.

Bet Naujienos galės padėti JAV Lietuvių Bendruo
menei tik tuo atveju, jei dabartiniai L. Bendruomenės 
nariai patys norės sau padėti. Jei Bendruomenėje neatsi
ras veiklių josios narių, kurie norėtų padėti Bendruo-įtrukcijas. Dabar paruoštosios nebetinka, 
menei išsikapstyti iš akligatvio ir imtis užsibrėžtų tikslų, 
tai tada niekas jai negalės padėti. Šiame dienraštyje zacijos Garbės Teismo sprendimas yra. galutinas, 
dirbantieji žmonės mano, kad mes jau dabar JAV Lietu-j peliuojamas ir visiems jos nariams privalomas. Tuo tar- 
vių Bendruomenei labai daug padėjome, ne vien keldami T 13 _• „
atsiradusias problemas viešumon, bet ir padėdami jas 
aptarti. Keliems JAV LB Centro Valdybos nariams 
Naujienose pasirodę rašiniai apie Lietuvių Bendruome
nės problemas nepatiko, bet didelei L. Bendruomenės 
narių daugumai jie patiko. Naujienos gavo visą eilę laiš
kų, raginančių ir toliau kelti viešumon ir nagrinėti žmo
nių ir gyvenimo keliamas problemas. .5 •

Naujienos, pav., pirmos iškėlė viešumon praeitais 
metais JAV LB Centro Valdybos paruoštą instrukciją 
apie bereikalingą lietuvių vienybės ardymą. Naujienų 
nurodyti netikslumai rado atgarsio plačiuose JAV LB 
sluoksniuose. Šios organizacijos tarybos pirmininkas 
pareiškė, kad daugiau taip nebus, JAV LB negriaus 
vieningo lietuvių darbo, reikalingo ne vien Lietuvos iš-

Kiekvienas teisininkas privalo žinoti, kad organi-
nea-

pu dabartinė JAV LB Centro Valdyba, i i teisinius pa
grindus nekreipianti reikalingo dėmesio, 'nutarė Garbės 
Teisino sprendimą “apeliuoti”. Tokio dalyko negali būti, 
bet Įsivaizduokime, kas atsitiktų,, jeigu kuri nors JAV 
LB institucija šią “apeliaciją” svarstytų ir, kaip dabar 
madoje, nutartų Garbės Teismo sprendimą modifikuoti. 
Pastangos modifikuoti teismo sprendimą jau yra šlapia 
mazgote tėškimas kiekvienam teismo nariui; 6 sprendimo 
modifikacija, jei tokia būtų, sugriautų visus JAV LB 
veiklos ir egzistencijos pagrindus. ,

Neužtenka Garbės Teismo gerą vardą, laikyti reika
lingoje aukštumoje. Reikia taip organizacinius reikalus 
tvarkyti, kad kiekvienas narys jaustųsi priklausąs gar
bingai organizacijai, . kad jo teisės, Įskaitant rinkiminę 
teisę, būtų gerbiamos.

ma žmogų girti, jo nepaskelbus 
šventuoju. Tas asmenybės kul
tas jaučiamas dar ir dabar, vi
soms rezoliucijoms gerokai pa
geltus Washington© archyvų 
lentynose. Asmenybės kultas 
paliečia ir kitus frontininkų dar
bus. Pasitaikė, kad “Draugas” 
nespausdino Alto centro pareiš
kimų, nedėjo Alto pirmininkų 
kalinį ar dėjo tik iškarpytas. 
“Draugo” vedamieji vis palan
kesni darėsi Bendruomenei ir jos 
frontininkų vadams. Rugpjūčio 
10 d. 1968 m. vedamajame Pr. 
Gr. apgaili, kad “Jungtinis Fon
das nuogastauja, kad bent lėšų 
telkime nėra padaryta pažangos 
ir kad iki užsimotos sumos dar 
daug trūksta”. Tačiau šiemet, 
vasario 2 d. tas pats Pr. Gr. už
miršęs Jungt. Fondo nesėkmę, 
jau pyksta: “Spauda dar vis mė
gino nutylėti nepasisekimus, at
skirų vadų išsišokimus, s niekam 
neatstovaujančius “kovotojus”, 
kovojančius tik tarp savęs, vi
siškai užmiršusius, kad vienas 
bendras priešas — okupantas. 
“Kovojo” ir tebekovoja ne dėl 
idėjų, bet dėl ubago dar negau
to sūrio — dėl pinigų svetimose 
kišenėse, tartum niekas dar ne
turėtų aiškesnio pareigos supra
timo, kam atiduoti savo pinigus 
ir kam neduoti”. ,

šiame vedamajame kalbama 
apie “tikrąją kovą prieš okupan
tą, už tikrąją informaciją lietu
viškų reikalų”. “Jei būtų tik 
vienas stiprus, pastovus, gerai 
organizuotas informacinis cen
tras, tai iš jo būtų daugiau nau
dos...”

Po trumpo laiko iš to paties 
“Draugo” sužinome, kad toks 
“centras” jau yra Įsteigtas, ku
riam vadovau j a — kas ? Ogi, .ži
noma, kad p. Valiukas, suban
krutavęs su savo rezoliucijų ko
mitetu ir nebeturis kuo užimti 
laisvalaikių.

Paklauskite L. šimučio

Toliau iš “Draugo” sužinome, 
kad Valiukas išleido valdžios, 
politikų ir spaudos informavi
mui 1,300 dolerių, gautų iš Ben
druomenės. Praėjusios savaitės 
“Draugo” vedamasis, parašy
tas J. Pr., nepaprastai apsidžiau
gė; “Laimėjimai ir nauji užmo
jai”. Esą L. Valiukas sudaręs 
“National News Service”. Su
manūs, energingi, ryžtingojo’ 
Valiuko vadovaujami, ir t. t. ir 
1.1. Sužinome, kad “dėka šių lie
tuvių” senatoriai ir kongresma- 
nai kėlė seną Lietuvos praeitį” 
ir 1.1.

Ir norisi paklausti, ar čia koks 
arterijų užsikimšimas, ar kas 
ištiko gerą žurnalistą, kuris, lig- 
šiol, rodos, frontininkų vežime 
'Begiedodavo ? Autorius, rodos, 
turėtų žinoti, kad Alto sandė-

NEAPTAŠYTAS VYRAS
— Kodėl tu sakai, kad Jurgai

tis yra neaptašytas.vyras?
— Kuomet jį paklausiau, kiek 

aš galiu turėti metų, jis lygiai 
atspėjo mano metus...

B. KRISTOPAITIS

STUDENTO ATOSTOGOS

Neskubu valgyti, nes dar ilgai traukiny 
sėdėsiu. Pataikiau pusryčių metu. Vago
nas pildėsi alkanais keleiviais. Prie mano 
stalo atsisėdo viena šeima. Pagyvenusi po
ra ir jų duktė. Pasirodo, vyras buvo fizi
kos profesorius Kielio universitete. Susi
pažinus užsimezgė kalba, šeima grįžta iš 
pietų Prancūzijoj praleistų atostogų. Pasi
sakiau. kad esu medicinos studentas. Vo
kietijoj gimęs, Amerikos pilietis, bei 100% 
grynakraujis lietuvis. Sakau, kad karas iš 
manęs padarė mišraine. Vos išsitariau, kad 
esu lietuvis, kaip staiga jų veidai maloniai 
nušvito. Moteris pareiškė, kad ji yra ki
lusi iš Karaliaučiaus. Rusams užėmus mies
tą. broliui nepavyko pabėgti i vakarus ir 
jis ten pasiliko. Prūsijoj siaučiant badui, 
brolis pasiekęs Lietuvą. Vienoj lietuvio 
ūkininko šeimoj buvęs priglaustas. Virš 
metų lyg šeimos narys buvęs traktuojamas. 
Pagerėjus Laikams, pasiekęs V. Vokietiją 
ir dabar gyvenąs Holtenau, prie Kielio.

Malonu buvo klausyti iš svetimų lūpų 
apie mano tėvų žemę. Neleido man mokė
ti. Ilgai bekalbėdami apie pokario suraiz- 
gvtą politiką, vaišinomės kilmingais gėri
mais. Hamburge jie išlipo, palikdami sa
vo adresą ir kviesdami atsilankyti.

KOPENHAGA
Kopenhagoje buvau pusantros dienos.

1863 m. miestas nugriovė 
j sienas ir jų vietoje išvedžiojo sodus bei i 
bulvarus.

Aplankęs Įvairias vietas, užsukau ir į 
Kopenhagos universitetą, chirurgijos aka
demiją, zoologijos bei botanikos sodus. 
Aplankiau didžiulę biblioteką, turtingą 

■ šiaurės Europos knygomis. Į universitetą 
Į kasmet apie 6000 naujų studentų įstoja. į 
j Kopenhaga, iš XII šimtmečio kaimo išau

go i gražų skandinavų miestą ir gyvą pre
kybos uostą. Napoleono karų laikais, ad
mirolo Nelsono vadovaujamas britų karo 

j laivynas žiauriai subombardavo miestą ir' 
į uostą, sunaikindamas daug karo laivų. 
! Kopenhagoje judrus dviračių susisiekimas 
! ir apstu pornografinio šlamšto, dėl. kurio 
. niekas sau galvos nekvaršina. Praleidęs 
paskutini vakarą Tivoli parke, išvykau 
per Zundo sąsiauri Į Švediją, Malnio — 
Stockholmą. C

ARCHITEKTAS JONAS

Atvykęs į Stockholmą, tuojau paskam- 
i binau i Vasteras, kuris yra 70 mylių i va- 
! karus nuo miesto. Vasteras miesto archi- 
j tekias Jonas mano giminaitis, bet jo nepa- 
I žįstu. Laimingai prisiskambinau. Jis pra

šė tuojau važiuoti į Vasteras.

Susitartu laiku, šeštadienio vidurdie- 
i nyje, radau jį stotyje belaukianti. Tikrai, 
! kaip tėvo sakyta, Jonas puikus vyras. Iš- 
I kėlė vaišes, supažindino su savo tarnauto- 
i jais. Kitą dieną apvežiojo poVasteras apy- 
i linkės. Rodė jo, milijoninės vertės stato

mą katalikų bažnyčią. Sekmadienio pava-

senos tvirtovės kary, jo nustebimui, atsisveikinau ir grįžau 
Į Stockholmą. Tikėjosi, kad ilgiau pabū
siu. Aiškinau, kad dar turiu kitų, planų.
Sakiau, kad šią vasarą mano tikslas nie
kur ilgiau neužkliūti, kuo daugiau apke
liauti. žinau, tėvai tikėjosi, kad Vasteras 
ilgiau pabūsiu. Tėvas pasakojo, kad prieš 
II pas. karą per Matare ežerą Su laivu bu
vo atplaukęs į Vasteras ir gėrėjosi jo apy
linkėmis. Pasirodo, kad daug kur kelyje 
tėvo paliktas ir dulkėmis užneštas pėdas 
trypiau.

PASLAPTINGOJI KATARINA APRODO 
STOCKHOLMĄ

Stockholme apsistojau studentų vieš
butyje. Kitą dieną, tuojau po pusryčių 
skambinau Katerinai. Būdamas Capri sa
loje, susipažinau ir pažadėjau atvykti į 
i Stockholmą ją aplankyti. Labaį_nudžiu- 
go išgirdusi, kad esu Stockholme. Tuojau 
pakvietė pas save ir pasižadėjo būti vado
vė. Kuri laiką kartų praleidome Capri sa
loje. Puikiai kalba angliškai. Vasteras 
Jonas supažindino štt gražiomis švedaitė
mis, bet jos labai silpnai kalbėjo angliškai. 
Teko vargti su jomis besiaiškinant.

Stockholme praleidau dvi dienas. Pui
kus gražus miestas. Daug ką Katerina 
man aprodė. Pradedant karališkais rū
mais, baigiant ištrauktu į vandens pa
viečių karišku laivu.^feį*

Prieš 210 m. karaliaus Gustavo II Adol
fo parėdymu pastatyti 4 karo laivai. Du 
didesni, du mažesni. Laivas “Vasa”, vie-

sitolino nuo krantinės savo pirmam plau
kiojimui. Atsitolinęs’ nuo krantinės stai
giai apvirto ir paskendo su visais įrengi
niais. 35 metus vėliau dauguma naujų 
patrankų buvo iškelta, bet pats laivas pa
mirštas. ’ 1961 metais laivas buvo užtiktas 
uosto dugne. Jo ąžuolinis korpusas puikiai 
išsilaikęs. Iškėlus į paviršių, gražiai at
naujinus ir sutvarkius, dabar jis tapo tu
ristine atrakcija.

Truputį Stockholmo istorijos. 1250 m. 
miestas buvo įkurtas. 152i) in. Įvyko Stock
holm© kraujo maudynės. Danų karalius 
Kristijonas, užėmęs Stockholmą ir nore-, 
damas geriau jame Įsitvirtinti, daugumą 
kilmingųjų švedų išžiidė. Visais laikais 
stipresni silpnesnius žudė. Sena taisyklė. 
Stockholmą palikau 10 vai. vakaro. Sto
tyje Katerina balta skepetaite mojuoja, aš 
iš vagono tuo pat atsakau. Kaip netikėtai 
susipažinome, taip netikėtai išsiskyrėm. 
Jei likimo bus lemta, gal kur nors mūsų 
gyvenimo kryžkelėj ir vėl susitiksime. Ke
liaujant daug susitikimų, da’ūg išsiskyri
mu. <-

Važiuoju! Kur? į Mūncheną be jokių 
sustojimų. Važiuoju aplankyti trečią ir 
paskutinę manė- pusseserę, gyvenančią 
Mūnchene. Skubiai bėga fruakinys vokie
čių žemė. Toliau, dešinėj pasilieka Wies- 
badenas. Ten mano teta tikriausiaia susi
rūpinusi svarsto; kur tas klajūnas galėtų 
būti. Kitos dienūs pavakary pasiekiu Mūn
cheną. Skambinu prie giminaitės’Hersili- 
jos durų. Išėjusi tarnaitė praneša: “Herr

ren”. Pasirodo jie išvyko trims savaitėms 
atostogų į pietų Europą. Vienišas klajojoū 
po Mūncheną. Susipažinau su miestu. Lan
kiau įdomesnės vietas. Antros dienos va
karą praleidau garsioj Bier Halėj. 1923 iii. 
šioje vietoje Hitleris pradėjo savo karjerą 
ir nacių partijos padedamas iškilo į Vokie
tijos viršūnes. Nekaltų žmonių kraujujė 
maudydamasis, siautėjo po visą Europą, 
kol 1945 m. pats galą gavo Berlyno gruvė- 
šiuose.

Kitą rytą sėdžiu geležinkelio stotyje. 
Vakarykštis bavariškas alūs palengva iš
garuoja. Laukiu traukinio. Turiu porą 
valandų laiko. Rašau laiškus. Tėvams ra
šau, kad sėdžiu stotyje ir laukiu ateinan
čio traukinio, kuriuo išvažiuoju į Turkiją, 
Istambulą. Turėdamas kiek laiko; norit 
daugiau užgriebti pasaulio. Pas mane vis
kas tvarkoje. Nesijaudinkite. Kelyje ešii 
atsargus.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
‘‘N A U J T E N’A

4 —

nas iš didesniųjų, kafŠkai paruoštas, at- Doctor ūnd Frau Hcrsilija sihd abgefah- 
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visad rašo



Call and ask for EDDIE BURSULYS

TĖVAS IR SŪNUS

KREDITO DĖKA

DE1K
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

W. Markus, rast. GERALDAS F. DA1MIDDOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSTeh 238-9787-8

NARIAI

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

mirus.

(LACKAWICZ)
Vasario 16-sios

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

3319 So. LITUANICA AVĖ YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

spalio mėn. 9-13 d. 
gruodžio mėn. 27-31

9727 So. Western Ave. 
Chicago, ūlinois 60643

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

Chicagos
Lietuviu

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K S KURSI JOS

į PLEASE!
I Only you can
I PREVENT 
FOREST FIRES i

PENKTASIS P. AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

ru
nese-

Nuteistas nacių gebiets 
komisaras Gewecke

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

Telefonas: LAfayette 3-0440

GARSINKITSS NAUJIENOSE

mielajam josios vyrui Juozui Tarnui ir jo 
sūnui Zenonui Tarnui nuoširdžią užuojautą 
reiškia

— Nepaprastai! Aš stebiuosi, 
kaip tu galėjai gauti toki didelį 
kreditą, krautuvėje.

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

—Brangioji, kaip tau pati
ko mano atsiustoji dovana tavo 
gimtadieniui ?

BEVERLY HILLS GĖLINYCIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

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

tu, ir nubaudė ketveriais -su pu
se metų kalėjimo, o Ewald Bub 
dėl senasties liko nenubaustas.

Teismas Geweckei pritaikė 
švelninančias aplinkybes tik dėl 
to, kad už maisto vogimą karo 
metais _ buvo išleistas griežtas 
centrinės valdžios Įsakymas.

Teismas užtruko nuo 1969 m.. - - 
gegužės 5 d. iki 1970 m. sausio 
27 d., t. y. nepilnus 9 mėnesius 
laiko. Per tą laiką teismas tu
rėjo 64 dienas viešų posėdžių, 
du kartus buvo nuvykęs i Iz
raelį, po kartą į JAV ir i Lie
tuvą, Šiaulius, ir ten apžiūrėjo 
buvusį getą “Kaukazas”, kuria
me buvo pakartas Bezalelis Ma- 
sowieckis. J. Pyragas
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3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

YArds 7-1741 - 1742

Jau praeitų metų kovo 4 d. ir 
lapkričio 4 d. “E. L.” skiltyse 
buvo rašyta, kad už žydų žudy
nes teisiami Hans Gewecke, 63 
m. amžiaus, buvęs vokiečių ci
vilinės valdžios komisaras Šiau
liuose, ir štabo viršininkas Ewald 
Bub, 58 m. amžiaus, kurie 1943 
m. birželio 6 d. be teismo spren
dimo Šiaulių gete pakorė žydų 
tautybės kepėją Bezalelį Maso- 
wieckj, kuris buvo geto sargy
bos sugautas įsinešant gabalą 
duonos ir keletą cigarečių.

Dabar, sausio 27 d., teismas 
paskelbė savo sprendimą, pri-

?— žemaičiu Kultūros Klube eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, balan
džio 15 dieną 7:30 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
malonėkite atsilankyti ir aptarti klu
bo reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos. Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadieni, balandžio 19 dieną 
1:00 vai. po pietų, Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai, malo
nėkite atsilankyti.. Aptarsite klubo 
reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
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 Užmirštas lietuvišku 

tvirtą plytų receptas
Nov. Russk. Slovo žinutė iš 

Vilniaus pateikia įdomių fak
tų apie šv. Onos bažnytėlę, tik
riau apie plytas, iš kokių se
niau lietuviai statė savo meno 
paminklus. “Tarpe daugelio 
senojo Vilniaus stebuklų, vi- 
iSa pasauliniu garsu naudojasi 
vėlybojo goJikp šedevras — šv. 
•Onos bažnyčia, rašo laikraštis 
pranešime antrašte “Atsarga 
amžiam”. Apie tą pačią bažny
tėlę Napoleonas yra pasakęs, 
kad jis norėtu ją susivynioti j

MAŠINOMS VIETA

REpubHe 7-8600 REpahBc 7-8601

AM-FM RADIJŲ 
KAINOS PRASIDEDA NUO 

?15W
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

DR. A. JENKiNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

3844 WEST 63rd STREET
OFISO. .VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL
■ 'Tree, ir šeštai uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278.

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
S525 So. Harlem Ave. — 586-1228

Teisėjas su revolveriu
New Yorko valstijos aukšč. 

teismo teisėjas Irwin Brown- 
stein grįždamas namo praeito 
šeštadienio naktį pašovė ir su
žeidė du jaunus banditus, ku
riuos užklupo vieno Brooklyn 
apartamentinio namo laukia
majame bemušant seną žmogų 
David Goldbergą ir jį apiplė
šiant Teisėjas abiem valka
toms peršovė rankas ir palai
kė, kol policija atvyko.

NAUJIENOS* KIEKVIENC 
t OARbO ŽMOGAUS 

ųpAUGAb IR BIČIULIS

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis susirinkimas Įvyks trečia
dienį, balandžio, 15 d., 1:00 vai. po 
pietų Almera Simons svetainėje, 
1640 N. Drake Ave., pirmame aukšte, 
103 kamb. Nariai ir narės prašomi 
atvykti ir kandidatų Įstojimui į klu
bą atsivesti.

PR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., ahtrad., trečiad., 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimų.

PERKRAUS7YMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. š E R Ė N AS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

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

PR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta;

ŪR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSUĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

Ofiso telaf.: 776-2880
Na u i as rez. telef.: 448-5545

Dingrs kaimas grižą
iš Leek Woutoru Anglijoje, 

praneša, kad ten vienai šei
mai sugrįžo katinas, kuris 
prieš 5 metus buvo dingęs be 
žinios. 1965 metų pavasarį 
Mrs. Dorothy Dee vakare iš
leido pro duris laukan savo 
užaugintą katiną Smokey, kurs 
per lygiai penkis metus nebe
sugrįžo ir buvo skaitomas žu
vusiu. Staiga, balandžio 10 d. 
vakare už durų ėmė bliauti ka
tinas ir duris Atvėrus, pro jas, 
kaip nieku dėtas, sfenu papra
timu smuko vidun senasis 
Smokey. Patikrinus, kad ne
būtų koks prisimetėlis, pasi
rodė, kad katinas tebeturi tuos 
pačius žaizdų rečius, kuriuos 
buvo gavęs jaunas būdamas 
patekęs į spąstus.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANQOS 

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo &30 iki 9:30 vai.

Turkijoje žemės drebėjimo sugriauto Gediz miesto gyventojai pra
dėjo atsistatymo darbus. Drebėjimas užmušė 2,000 žmonių ir 90,000 

paliko be pastogės.

Tiriamas stebuklas
Beirutas, Lebanas. Didįjį 

Penktadienį pasklidusi žinia, 
kad ant mažo> Sirijos ortodok
sų bažnytėlės stogo pasirodė 
Mergelės Marijos paveikslas, 
tūkstančiai nialdininkų ir žin- 
geiduoliij pradėjo 
lę plūsti 
kad ta ' 
si per, 
švelni 
rankomis. 
Issa Tabach 
cialus 
pradėjo tirti

Rn. t*l. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuUski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 54446 
Priima ligonius pagal susitari

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

— Žemaičiu Kultūros Klubas ren
gia smagų šokių vakarą sekmadienį, 
balandžio 19 dieną, Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Pradžia 4:00 
vai. po pietų, šokiams gros Valiūno 
Hanks orkestras. Bus skanių užkan
džių ir gerų gėrimų. - Bus ir gražių 
dovanėlių. Kviečiami nariai ii' sve
čiai atsilankyti. Kviečia

Rengimo Komisija ir Valdyba

DR. S. BIEŽIS 
nief.; PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 14; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

Venezuelos Lietuvių Bendruo
menės Tarybą nutarė imtis ini
ciatyvos suorganizuoti Penktąjį 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
gresą Venezueloje, Maracay 
mieste, su atskiromis išvykomis 
į Caracas, Campo Carabobo ir 
kitur, jeigu Argentinos, Brazili
jos, Kolombijos, Urugvajaus bei 
JAV lietuviai šiai minčiai pri
tars ir aktyviai šio kongreso 
darbuose dalyvaus, šiam kon
gresui numatytos trys provizo
riškos datos ir būtent:

a) š. m.
b) š, m.

d. ir-
c) 1971 

proga.
šis. Tarybos nutarimas pave

damas pradėtį vykdyti Centro 
Valdybai.

Rez. GI 8-6873

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

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-267$

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

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.; TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. FRANK PIECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

.pdrevstas perkreustytr 
ii įvairiu atstumv- 

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 PUce 

TeL: FRontier 6-1882

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
d Ameriką.
Kreipkitės į .

WALTER RASK - RASČIAUSKA 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

Buvęs Vicepirmininkas ir direktorius Chicago Savings 
and Loan Association

Gyw. 2201 W. 107 Street
Mirė 197 m. balandžio 13 d., 10 vai. vak., sulaukęs 76 metų am

žiaus. Gimę- Lietuvoje, Panevėžio apskr., Butkūnų kaime.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Angeline, pagal tėvus Janulytė, dukra 

Darlene Put ament, žentas Stanley, sūnus Ronald, marti Ursula, 8 
anūkai, brolis Anthony su šeima, pusbrolis Andrew Trumbell ir šei
ma, uošviai : homas ir Frances Januliai, švogerka Anna Awkers, jos 
vyras Albert r Jų šeima, švogeris John su žmona Laura ir šeima, kiti 
giminės, dras kai ir pažįstami.

** Kūnas p arvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.. ^7 < -" ’ • -

Penktai iį» balandžio 17 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Šv. K< imiero parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas L 'tuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a John P. Gregg giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami da - vauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisve inimą.

Nuliūdo lieka:
Žmona, dukra, žentas, sūnus, marti, anūkai, 

brolis, pusbrolis, uošviai ir giminės.
Laidotu' ą Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

ta bažnvtė- 
. Kai kurie tvirtina, 
“mergelė-’ pasirodžiu- 
keletą minučių kaip 
šviesa su ištiestomis 

Parapijos klebonas 
pasakė, kad spė

kom i tetas ta reikalą

CANDID WEDDIN G
PHOTOGBAPHER

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

šiame vestuvinius albumus.

AI/S CANDID PHOTO’S

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

TeL: GR 6-2400
/ji. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
iL-4t 7—9, antrad., penkt. 10—4, ii 

šeštad. 10—2 vaL

DR. V. P. TUMAŠONIS 
C H I R U R G AS 

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

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

šiuo metu lietuviai architek
tai atsargiai restauruoja šį vi
duramžių architektūros perlą. 
Šis stebėtino įspūdingumo pa
statas pastatytas iš raudonų 
fasoninių, smėlio primaišytų 
nepaprasto tvirtumo plytų.

Reikalas tas, kad Lietuva ne
turėjo tos gamtinės statybinės 
medžiagos, iš kokios viduram
žiuose buvo Europoje stato
mos gotiškos katedros. Tai ir 
privertė lietuvių architektus 
išgalvoti plytas, kurios tvirtu
mu nepasiduotų natūraliam 
akmeniui. Betgi kokia kita me
džiaga tas plytas pakeisti šian
dien, kada jų gaminimo recep
tas seniai yra dingęs?

Pasirodo, viduramžių sta
tybininkai tų stebėtinų plytų 
atsargas paliko bažnyčios 
’siuose. Restauratoriai 
niai taš~ atsargas rado.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
hz 2533 W. 71st Street
w •> Telef.: GRoovehill 6-2345-6

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018; N. Lincoln. Avenue 

Chicago. III., 60618 .Tet. 525-0952

AKIŲ. AUSŲ. NOSIS* 
•R GCSKLSS LIGOS 
pritaiko akinius 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tal«f^ PRospect 8-3229 
Rozid. tetef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
auo 7 iki 9 vai. vak. Treė. uždaryta. 
Ligonius ppriima tik susitanu.

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

DR. A. MACIŪNAS -
C H IR U R G A S
Priima tik susitarus. , ■ .

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
" antrad. 2—4.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Kioiexai, Med. Ran- 
»#li P^MB^Ib# MojoitiS 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9-" -4 ir -L
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 Wost 63rd St^ Chicago, IIL 60629 
ToUfu RRospect 64684

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
V Į H-

... . _  - į.-, r--r^r ' f- * r ~

A. A. A. A. -A. A. A. A.



Atidaryta A. Galdiko

džio 11 d. Čiurlionio gaierijoje, 
Jaunimo Centre, buvo atidary
ta dail. Adomo Galdiko pomir
tinė tapybos darbų paroda, i 
kurią atsilankė pilna salė žmo
nių. Galerijos direktorius P. 
Aleksa pakvietė parodą atida
ryti daik A. Valešką, kuris 
trumpai aplarė a, a. A. Galdiko 
nuopelnus, čelistas Armonas 
puikiai atliko du muzikos kūri
nius. l)r. R. šomkaitė iš Orange, 
N. J., kuri rūpinasi Galdiko 
pu rodos reikalais, tarė žodį. Ji 
padėkojo bendradarbiams, ku
rie padėjo parodu realizuoti. 
Be kita ko, ji pabrėžė, jog A. 
Galdikas pageidavo, kad jo li
kusius darbus globotu Lietuviu 
Bendruomenė.

Ponia Nainienė. Liet. Inžinie
rių ir Architektų* S-gos moterų 
vardu, kurios globoja šią paro
dą, tarė žodį. Vėliau buvo ka
vutė ir įvairiu užkandžiu.

Išstatyta 39 aliejaus ir tem
pera darbai. Paroda tęsis iki 
balandžio 19 d . Lankymo va
landos darbadieniais nuo 7 v. v. 
iki 9 vai. šeštad. ir sekmadienį 
— nuo 11 vai. ryto iki 9 v. v.

M. š.

XF

•< ? ■' i

Kambodžoj gyventojai iš ryto skuba prie laikraščiu kiosku ir ieško 
žinių apie padėti Kambodijcje. Ypatingą nerimą kelia vis didė

jantis komunistų spaudimas rytinėse krašto provincijose.

H£LP WARTED — MALE
Darini n k v Reikia

JANITOR W ANTED
Ideal joblor retiree maintenance 

Light work. A ailment

641-5 'DO

DISPA3('HER
Air freight compa 

city dispatcher I
Must have air frei:

man.

seeks top-notch 
O* Hare area.

____ or related dis
patch experience h as cab. mess, 

or ser- vs.
992-1111

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BEGINMXG
OF A FRANCHISE 

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

Good location,

See to appreciate.
Contact Mr. X ARTOUNI, 

929-1 '^2

TAVERNA, gerai įn ngia ir pelninga 
su 2 butų mūro r. s m u. Palikimas. 

Parduoda įpėdiniai.
3153 W. 47 STREET

We need a girl 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 AJd. to 4:30 P.M.
Monday thru Friday

JOHN MEAGHER BR 8-2100

CHICAGO RAWHIDE

2720 N. GREENVIEW
An Equal Opportunity Employer

ANNUAL BONUS & 
TOP RATES

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE
Nat. .i, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

ATSIPRAŠOME
KAROLĮ CICĖNĄ

J. Gaigalas, aprašinėdamas 
įvykius Chicagos tavernose, 
pirmadienio N. numeryje vi
sai be pagrindo paminėjo p. 
Karolio Cicėno vardą.

Pasirodo, kad p. K. Cicėnas 
kartu su Gaigalu arba jo pažįs
tamais tavernoje nebuvo, kad 
niekas Cicėno neužpuolė, ne
atėmė iš jo laikrodžio ir nie
kam neatimto daikto nereikė
jo grąžinti. Gaigalas paskelbė 
nepatikrintus faktus.

Atsiprašome p. Karolį Cicė
ną už sukelta nemalonumą, v v <•

tuvių Tarybą minėjime atsto- bus ir būtinas lietuviškos orga- 
vavo vicepirmininkas teisėjas nizacijos palaikymui.
Jonas Zuris. Maldą kalbėjo lie
tuvių vyskupas tremtyje Vin
centas Brizgys. Minėjime daly
vavo Lietuvos respublikos i 
neralinis konsulas Dr. Petį 
Daužvardis.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

SECRETARIES — SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST — STATISTICAL & 

GENERAL CLERK TYPIST
Full & Part Time.

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

For more information Contact
ART BASMAJIAN

CE 6-5678- ’ - *

— -PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO RE1KALĄ1S 

: J; BACEVIČIUS — BELL REALTY 
^INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kėdzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI, • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.- • .

2735* WEST 71ŠF STREET 
iJ

TEL. 925-6015

Roselandas

Juozs Skeivys 
Klubo pirmininkas

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS Brighton Parke Apšildomas, vi

dutinio amžiaus porai 
TeL 847 5292

> 1 TRUMPAI
imiTTWin-1 :

WANTED TO RENT
Ieško butų

AMER-CAL
OFFICE SERVICE INC.

A temporary service
180 N. WABASH

4TH FLOOR

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups hvt 4,
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, !LU r TEU VI 7-9327

Paminėjo Katyno žudynes
Praeito karo metu sovietų 

policija ir raudonosios armijos 
daliniai Katyno miškuose nu
žudė 15,000 nelaisvėn paimtų ir 
nuginkluotų lenkų karininkų.

Mi n ė j imas vyk o
Lane mokyklos salėje, 
čioje prie Adison ir N. 
tern Avenue. Amerikos

9to Wardo Lietuvių Denio--į; _ 
kratų klubo Valdyba Roselan-lpjsj 
de kviečia visus narius ir svė-Į 
čius atvykti į nepaprastą susi
rinkimą, kuris įvyks ketvirta
dienį, balandžio 16 d. 7 vai. 
vakare Visų šventų Parapijos 
svetainėje 108 St. ir S. State St.

Susirinkimas svarbus yra 
tuo, kad norima galutinai pa
siruošti klubo tradicinei vaka
rienei: kuri įvyks balandžio 
mėn. 26 d. 5 vai. po pietų toje 
pačioje svetainėje.

Po vakarienės Jurgio Joni
ko orkestras gros šokiams.

Nariai ir svečiai prašomi bi
lietus įsigyti iš anksto, nes tai 
palengvins šeimininkėms.

Nariams dalyvavimas svar-

DIRBANTI MOTERIS IEŠKO IŠNUO
MOTI 3 ar 4 kambariu apšildomą bu
tą Bridgeporte. Prašau skambinti 

dieną 254-8672.

— Lietuvos generalinis kon
sulas P. Daužvardis su žmona, 
tėvas Bruno Markaitis, Dr. W.

isinas su žmona, ir Urugua
yans konsulas Feliksas Stunge- 
vičius praeitą trečiadienį daly
vavo Loyolos Universiteto 100 
metų sukakties minėjimo už
baigimo bankete Pick-Congress 
viešbutyje. Banketas buvo! lėtų atsigauti. Bet kurios rūšies 
ypatingas: jame dalyvavo visųjkraujas tinka, ries ligoninė gali 
Chicagos ir keliolikos kitų uni-jjį iškeisti. Ligoniui kraują ga- 
versitėtų bei mokslo instituci-jlima duoti antrame ligoninės 

aukšte, pasakius kuriam tikslui 
auka daroma. (Pr).

IEŠKAU NUOMOTI 2-3 KAMBARIUS 
pietvakarių Čikagoje ar priemies

čiuose, Dirbu York Town. 
Tel. 629-1180 tarp 10 ii* 4 vai.

Prašyti W. B.

FOR GENERAL OFFICE 
WORK

Will consider bright beginner 
but good typing ability 

important.

Near Union Station and CTA..

kilimus ir baldus.
L RUDIS s TeL CL 4-1050

eių (puslitrių) kraujo,,kad ga-
HOME INSURANCE

State Farm Fue and Casualty Company

Call

PELNINGAS MŪRO 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 Maria HS. 
Laisvas —

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 
Marquette Parke. $20.000.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alų- 
minijaus. langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. S45.000. '

• PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

ate. $19,400.

Chicagos 
esan- 
Wes- 

Lie-

"NAUJIENOS'’ KIEKVISNO

DRAU'. AS I?. B

investment
bonus plan

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

$1,000 minimum
1 year certificate

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 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. Ilgu metę patyrimas-

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9203 

<______ __________________________________ ______________

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

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — S3.50. 404 puslapiai.

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Romaną

Prašome

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE, 

siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608.
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o Minės Lietuvos Aviacijos
Amerikos Lietuvių

jų prezidentai bei atstovai. 
Svečių viso buvo per 400: Tre
čiadienio popiety Gen. Konsu
las Daužvardis dalyvavo ir iš
kilmingoje konvencijoje Loyo-j sukaktį,
los Universitete. Atstovavo Aero Klubas praneša, kad sek- 
Lietuvą. Procesijoje maršavo madienį, balandžio mėn. 19 d. 
su užsieniečiais profesoriais: iš 
Cambridge, Angį., Heidelber
go, ir kt. Jų buvo apie 10. Kon
sulas dėvėjo Georgetown Uni
versiteto Teisių Daktaro togą. 
Konvokacijoje buvo išdalyti 27 
garbės doktoratai. Programo
je buvo atlikta Tėvo Markaičio 
oratorijos “100 Suns” ištrau
kos.

— Lituanus pageidauja senų 
numerių, išleistų pirmųjų 10 
metų laikotarpyje, nes yra 
daug prašymų iš bibliotekų, o 
atsargos jau išsibaigė. Neseniai 
viena skaitytoja iš Yonkers, N. 
Y. atsiuntė visus 12 metų turė
tus egzempliorius, kad jie bū
tų persiųsti knygynui, nes u ... 
ten bus daugiau naudos negu 
mano rūsyje*’, šiuo reikalu 
galima kreiptis tiesiai į Litua
nus, P. 0. Box 9318, Chicago, 
III. 60690. iš čia bus nurodyta, 
kur turimus numerius reikia 
pasiusti.

— Žmoniškumas, liesumas 
ir šviesumas — veikliausios 
priemonės prieš širdies sklero
zę — 291 Alvudo radijo paskai
ta ši ketvirtadieni; balandžio 
16 d., 10 v. r. Sophie Barčus 
Radijo šeimos valandoj.

Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje jvyks Lietuvos Ariaci j os 
įkūrimo 50 metu sukakties mi- 
nėjimas. Pradžia 3 vai. p, p. 
Meninę dalį išpildys 'Lietuvos 
Vyčių choras. Jau yra baigia
ma spausdinti aviacinio metraš
čio pirmoji dalis, ir atsilankiu
sieji į minėjimą turės progos 
pirmieji įsigvdi šį meniškai pa
ruoštą leidinį. (Pr). S -V’C

- 2 GIRLS
Typist to. train on switchboard. Must; 

type 60 wTords WJP.M.
Sales service Dept. Typing, Filing Į 

& Phone work.
Many benefits. Excellent salary.

WH 4-4000
CONTAINER CORP„ .OF AMERICA

An equal opportunity employer

7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
nami^ automobi- 

/ - hų, gyvybės, svei-
į katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
pmo sąlygos.

J. B A C E. V 1 Č J U S _ {ZI 
6455 So. Kediie Ave. PR 8-2233

PERKAME, PARDUODAME,/MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

STENO TYPIST
General office work. Many ben
efits. Air cond. Near Grand

Ashland. Profit sharing. 
“ You will like it here.

829-1412

A. & L. INSURANCE & REALTY 
f'. AIT I S ’' '

: ' . INCOME-TAX-- -. • , f | 
4645 Sc. ASHLAND AVĖ.

■ ■■' LA 3; 8775 ' v >

(Curacy Exchange jsUįgoj)'
- PigOsr aufomobiliu draudimat.

Venecuelos Lietinių Drau
gija balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vak., šeštadienį, Jaunimo Cen
tre, 5620 So. Claremont Ave., 
rengia hnksmavakarį. šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras.

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas, šilta vakarienė, veiks bu
fetas, 
lietai
2511 W. 69 St. ir Economy Food 
Market 3210 So. Halstcd St.

Stalai užsakomi tel. CA 5-4095 
dienomis ir 776-3727 vakarais.

(Pr)

įėjimo auka 5 doL Bi- 
gaunami Marginiuose.

— Kūrėjas - savanoris Juozas 
Juozapavičius guli šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Jam reikia 5 pain*

Lietuvos Genė Konsulas dr. 
P. Daužvardis ir Ponia Daužvar- 
dienė maloniai sutiko dalyvauti 
kaipo garbės svečiai Lietuvių 
Fondo vakarienėje. Konsulas 
sveikins vakarienės dalyvius ir 
įteiks Lietuvių Fondo nario žen
klelius visiems, kurie šios vaka
rienės proga įsijungė į LF na
rius. Vakarienė įvyksta š. m. 
balandžio mėn. 19 d., 3 vai. p. p. 
Personality Lodge salėje, 4740 
So. Cicero Ave. Vakarienei re
gistracija ir staliukų užsakymas 
— LF būstinė. 6643 So. Maple
wood Ave.. Chicago, III. 60629, 
telef. 778-2858. (Pr).

REIKALINGA VIRĖJA 
Dviem dienom savaitėje, 

šeštadieniais ir Sekmadieniais, 
Kreiptis:

8258 So. KEAN AVE. 
WHITE STAR INN 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
839-5118

Excellent working conditions 
and salary.

Congenial company worker.

Call VI 2-6386

CLERKS 
$2.16 per hour.

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

No evening work.
Loop location.

ST 2-2970

GENERAL OFFICE

<■«■■■■Bwwin ■■■■■■■b

LAIKRODif Ai t flt SRANGEMYRtS
Pardavimai ir Taiiymis 

2644 WEST 4Wi STRSit
Te!4 REpublk 7.1941

Federaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 

’'INCOME* T AX 
Nekilnojamo turto pirkimas - 

pardavimas*
R E A L E S T A TE

Parašų paliudijimas
NOTARY PUBLIC

Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY L
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

■ Šimkus Real Estate
' NOTARY, INCOME tAX SERVICE, 

4259 So. MAPLEWOOD AVENUE ■
. TeL CL 4-7450.

Greitas ir tvarkingas yisoHaushj nuo
savybių pirkimas -'pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liūdijami 
vertimai,' užpildoriii^ilietybės/ prašy
mai, income tax ir. ivairūs kitoki blan-

DSL IŠVYKIMO IŠ ČIKAGOS PAR
DUODAMAS 2 butu po 5 kambarius 
medinis namas. Kabinetinės virtuvės, 
blvtėliu vonios. 5411 So. Hovne Avė.

Tel. 776-3721 arba 475-8430.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namo Statyba Ir Remontas

♦ Chicanos Lietuviu Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo g-alia“. 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., antrad., 
tree., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sekm. 10 1 vai. . Bilietų kainos: 
Parteris — §8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — ?7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicagoje.

Premjerai $9.00 . vertės bilie
tai išparduoti.

Spektakliai prasidės punktu
aliai. Prašome publiką atvykti 
laiku. (Pr).

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 naid holidays
Apply 2525 N. ELSTON AVE.

276-6400

REIKALINGA
PATIKIMA MOTERIS

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

IR 8-2568 arba 677-5694

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. G0632. Tel. YA 7-5980

Brangenybės, LalkrodUal, Dovanos 
visoms progoms .

3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO
„Telef. 434-4660

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairiu pre- 
kip. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į 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 1 

TeL: VI 7-3447

A. AB ALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047. .

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimig ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 .
6200 So. WESTERN AVE.




