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PRADĖJO GARSINTI L BREŽNEVĄ

MASKVA---- Komunistiniame pasaulyje didelę sensaciją su
kėlė paskutinių dienų įvykiai Sovietų Sąjungoje, kur per keturias 
dienas Leonidas Brežnevas, komunistų partijos vadas, pasakė 
net tris kalbas, visas per sovietų televizijos tinklą. Dėmesį sukėlė 
ne Brežnevo žodžiai ir mintys, bet pats faktas, kad jis taip staiga 
išėjo į viešumą. Paskutinį kartą jis kalbėjo į tautą tik pernai 
lapkričio mėnesį. Televizija ir radijas pradėjo garsinti kiekvieną 
Brežnevo žingsnį: kur jis pasodino medį, kur ir ką pabučiavo, 
kam įteikė medalį ir 1.1. Dar įdomiau, kad kiti politbiuro vadai, 
kurie irgi važinėja po visą šalį, vos-vos, paminimi spaudos ir radijo 
pranešimuose.

Komunistų sostinėse Rytų Eu
ropoje neabejojama, kad “ko
lektyvinis” valdymas eina prie 
galo. Garsioji Chruščiovą nuver
tus! ir jį pakeitusi “troika”: 
Brežnevas, Kosyginas ir Podgor- 
nas, stebėtojų manymu, bus pa
keistas į vieno Brežnevo režimą. 
Prieš Lenino gimtadienį, kuris 
švenčiamas , balandžio 22 d. so
vietams nepatogu paskelbti par
tijos vadų sudėties pakeitimų, 
tačiau po minėjimų jie bus pa
skelbti partijos centro komite
to suvažiavime. Laukiama, kad 
iš politbiuro iškris 4 ar 5 asme
nys.
. Paskutinę savo kalbą Brežne
vas pasakė Uljanovsko mieste —

PAVOJINGA KELIONĖ BUVO BAIGTA
TOBULAI ĮVYKDYTU NUSILEIDIMU
HOUSTONAS. —• Viena sunkiausių ir pavojingiausių Ameri

kos erdvės kelionių pasibaigė laimingai. Apollo 13 vakai' nusileido 
vos 4 mylios nuo jo laukiančio lėktuvnešio ‘Two Jima” ir 800 

jardų nuo planuoto nusileidimo taško. Visi laive buvę korespon
dentai matė didžiulius parašiutus, kurie erdvėlaivį švelniai nuleido 
į vandenį. Dar prieš sugrįždami į žemės atmosferą astronautai 
pasiuntė radijo bangomis specialų padėkos žodį skridimo kontro
lieriams — aeronautikos inžinieriams, kurie nuo pirmadienio va
karo įtemptai dirbo Houstono erdvės centre, planuodami, ap
skaičiuodami visas sužaloto erdvėlaivio galimybes ir siųsdami 
įsakymus astronautams.

IŠ VISO PASAULIO Dar viena tema
NEAK— Kambodijos valdžia 

pranešė, kad ji pradės tyrimus, 
kas ir kur nužudė šimtus civilių 
vietnamiečių Kambodijos terito
rijoje. Vienas katalikų kunigas, 
prancūzas pranešė, kad jis ma
tė Mekongo upėje apie 1,000 la
vonų, plaukiančių upe žemyn Į 
P. Vietnamą. Kai kurie lavonai 
buvo surištomis rankomis, kiti 
plaukė surišti grupėmis po 10 
lavonų..
' VIENTIANGE. — Laoso ko
munistai atmetė vyriausybės 
pasiūlymus derėtis tik po to, kai 
Laose nebus šiaurės Vietnamo 
kariuomenės. Komunistai reika
lavo, kad prieš derybas valdžia 
uždraustų amerikiečiams bom
barduoti Ho Chi Minho kelius. 
Vyriausybė tada pareikalavo,

Lenino centro atidarymo proga. 
Brežnevas pareiškė įsitikinimą, 

,» kad komunizmas pasaulyje lai-, 
mės ir pasieks naujų pergalių. 
Kelias į tą pasaulinį komuniz-

> mą būsiąs nelengvas, nes, prie
šai bando sustabdytFrevoliucį;kad Hanojaus komunistų jėgos 
jos procesą, tačiau ilgainiui?

' “pergalė bus mūsų”, — pasakė 
Brežnevas.

Vengrijos komunistų žiniomis, 
sovietų vadovybės krizę sukėlė 
ekonominiai nepasisekimai, dėl 
kurių reikėjo ieškoti “atpirkimo 
ožių”. Kas bus tie apkaltintieji, 
dar sunku pasakyti, tačiau ma
noma, kad Kosyginas bus pri
verstas iš valdžios pasitraukti, 
kaip svarbiausias valstybinių 
reikalų tvarkytojas ir ekonomi
nių reformų pradininkas.

Stebėtojai tvirtina, kad So
vietų Sąjungoje tyli, neatiaidi 
kova vykstanti tarp generolų, 
kurie įpratę tikėti r “arklio jė
gą” ir tų naujų žmonių, kurie 
išaugo jau “raketų jėgos” me
tu. Ta kova tarp “senų” ir “nau
jų” vykstanti ne tik kariuome
nėje, bet partijoje ir vyriausy
bėje.

MASKVA. — Sov. Sąjungos 
pareigūnai nusivežė vizituojantį 
JAV milijonierių Henry Fordą 
į Togliati miestą, kur italų inži
nieriai stato sovietams naują au
tomobilių fabriką.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų karinių jėgų komite
tas nutarė duoti vyriausybei lė
šų statyti trečią gynybos raketų 
bazę ir pradėti planuoti dar pen
kias bazes.

AMMANAS. — šiandien Į 
Jordaną atvyksta valstybės pa- 
sekretorius Joseph Sisco. Jorda
no kariuomenė saugo Amerikos 
ambasadą, kuri aptverta apyg- 
liuotomis vielomis po'trečiadie
nio riaušių.

Arabu partizanu Al Fatah organizacija savo mokyklose vaikus ruošia partizaniniam karui. Dau
giausia toki v mokyklų yra Jordane, kur yra daug pabėgėliu iš Palestinos. Vien po paskutinio 

karo pabėgo apie 65,000 arabu.

Astronautas Jim Loveli yra 
išskraidęs erdvėje 714 valandų, 
— daugiau negu bet koks kitas 
amerikietis ar rusas astronau
tas. Jo patyrimas buvo labai 
reikalingas šiame rizikingame 
skridime.

Domininkonuose vėl neramumai
SANTO DOMINGO. — Domi

ninkonų respublikoje vėl padi
dėjo įtempimas. Gegužės 16 d. 
turi įvykti rinkimai, kuriems 
ruošiasi ne tik valdančioji de
šiniųjų partija, bet ir septy
nios opozicijos partijos. Iš už
sienio sugrįžo Revoliucijos par
tijos vadas ir kandidatas į pre
zidentus Juan Bosch, išgyvenęs 
3 metus tremtyje. Jis buvo en
tuziastingai sutiktas savo šali
ninkų.

Prezidentas Belaquer sutiko, 
opozicijai reikalaujant, iki rin
kimų pasitraukti iš prezidentū
ros, jo vietą užima Aukščiausio 
Teismo pirmininkas. Valdžia 
viską daro, kad rinkimai būtų 
teisingi, nes tikisi juos laimėti 
ir be suktybių.

Įtempimą padidino visa eilė 
kairiųjų demonstracijų. Prieš 
dvi dienas policija nušovė jau
ną moterį. Universitetas buvo 
uždarytas, gatvėse pilna kariuo
menės ir policijos.

LB Centro Valdyba nusileido teismui
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Centro Valdyba, kilus visuome
nėje nepasitenkinimui ir atsira
dus nuomonių skirtumui pačioje 
LB Taryboje, nutarė savo anks
tyvesnius rinkimų nuostatus 
atšaukti ir prisiderinti prie Gar
bės Teismo sprendimo. Vakar 
LB Centro valdyba atsiuntė re
dakcijai šitokį pareiškimą:

“JAV LB Centro valdyba su
sipažinusi su 1970 balandžio 6 d. 
Garbės Teismo nutarimu, pa
ruoštų rinkiminių taisyklių Vi
tai Tarybai reikalu, savo posėdy
je š. m. balandžio 14 d. nutarė 
Centro valdybos paruoštas rin
kimines taisykles, kurios atatin- 
ka taisyklėms renkant 111, IV ir 
V JAV LB Tarybos atstovus, 
pakeisti Garbės Teismo pagei
daujama prasme, būtent:

1. kad kilusieji rinkiminiai. Laisvių organizacija kreipėsi į 
nesklandumai būtų' sprendžiami 
Garbės Teismo ir

2. kad Tarybos atstovų skai
čius paskiroms Apygardoms bū- čiams iš užsienio
tų Centro valdybos jau iš anks-, laiškus ir siuntas. Organizacija 
to nustatytas, turint dalvoje 37. tvirtina, kad toks tikrinimas ne- 
Tarybos narių skaičių”. 'siderina su konstitucija.

NAUJAS PAŠTO
< .A ■ ■ ■ ..... ■ -g,

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas^ paskelbė naują 
paštų'reformos- pteną; kuris daug dalykų palj^aiiš^jo a^^^ 
vesnio plano, paskelbto pernai gegužės 27 d. Naujas planas pa
sirūpina lėšomis ir nustato pašto įstaigų nepriklausomumą nuo 
kongreso. Užuot pakėlęs už laiškus pašto ženklų kainas iki 10 
c., naujas planas numato pakelti kainas nuo 6 v. iki 8 c. Paštų 
departamentas taptų, pagal planą,< JAV pašto tarnyba, kuriai 
vadovautų komerciniais pagrindais direktorių taryba. Pašto tar
nautojai galėtų derėtis su darbdaviais dėl algų ir darbo sąlygų, 
tačiau trečiųjų tarpininkų sprendimas rištų abi puses. Streikai ir 
toliau būtų draudžiami.

Darbo unijos, nors ir nepaten
kintos taisykle, kad streikuoti 
draudžiama, priėmė su pasiten
kinimu naująjį planą, nes tikisi 
per paštininkus įeiti ir į kitų 
federalinių tarnautojų organi
zavimą į unijas.

Prezidento plane Įjungiamas 
ir algų pakėlimas; visiems fede- 
raliniams tarnautojams ir dar
bininkams 6% ir, be to, vien paš
tininkams dar 8%. Nuo pačio 
žemiausio tarnautojo kategori
jos iki aukščiausio išsitarnauti 
galima bus ne per 21 metus, kaip 
iki šiol būdavo, bet—- per 8 m.

Pabrangtų ne tik pirmos kla
sės laiškai, bet ir visos kitos 
siuntos, iš to pakėlimo susidary
tų pusantro milijardo naujų lė
šų. Kongresas paskirtų dar 800 
milijonų dolerių ateinantiems fi
nansiniams metams, o vėliau, 
nauja tvarka vedamas paštas 
turėtų savo pajamas išlaidas 
pats balansuoti, turėdamas tei
sę ir skolintis lėšų iki 10 mili
jardų dol. stambesniems pageri
nimams ar reformoms.

Reformų plane' numatoma, 
kad antros klasės laiškai pa
brangtų 12%, trečios klasės — 
67% ir 5% už urmu siuntinėja
mus garsinimus.

NEW YORKAS. — Civilinių

teismą prieš federalinius nuos
tatus, kurie leidžia muitinėse 
atidaryti ir tikrinti amerikie- 

ateinančius

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Prezidentas Nixonas, pasi
baigus astronautų kelionei, pa
sveikino jų žmonas ir Swigert’o 
motiną laimingo jų artimųjų su
grįžimo proga ir paskelbė prokla
maciją, paskirdamas sekmadienį 
specialia Padėkos Diena.

Trys nuvargę, barzdoti as
tronautai išlipo ant lėktuvnešio 
denio be 5 min. 1-ma valanda 
Čikagos laiku. Laivo įgula ir 
korespondentai juos triukšmin
gai sutiko. Astronautams jokių 
karantinų šį kartą nebus, nes 
jie mėnulyje nebuvo. -

-* Jordano vyriausybė parei
kalavo Amerikos, kad ji atšauk
tu savo ambasadorių. Jordano 
vyriausybė pyksta, kad jis pata
rė pasekretori u i Sisco nevažiuoti 
į Jordaną, kur kilo prieš Ame
riką nukreiptos riaušės, pada
riusios ambasadai nemažai nuos
tolių. Dėl jų JAV vyriausybė pa
reiškė protestą ir pareikalavo 
nuostolius atlyginti.

.♦ Sovietų spauda ir radijas 
pradėjo kritikuoti Kinijos pre
kybos politiką. Kinija mezgan
ti ryšius su vakarų kraštais ir 
apleidžianti prekybą su komu
nistinėm šalim. ..

♦ Indijoje vėl įvyko religinių 
skerdynių, kuriose žuvo 16 žmo
nių ir 32 buvo sužeisti. Nukentė
jo ir hindai ir musulmonai, 
deginta 50 namų.

šiaurinėj Airijoj du 
ringi protestantų.. veikėjai 
mėjo rinkimus i provincijos sei
mą.

Su-

ka-
Jai-

NEW YORKAS. — Atrodo, 
kad komunizmo agresija Pietry
čių Azijoje nevyksta taip, kaip 
Maskva tikėjosi, todėl Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Jungti
nėse Tautose Jakov Malik neti
kėtai pareiškė, kad reikėtų su
šaukti naują Ženevos konferen
ciją svarstyti Laoso, Kambodi
jos ir kitų Pietryčių Azijos kraš
tų reikalų. Jis atsisakė atsakyti 
į klausimą, kodėl Sov. Sąjunga 
iki šiol vis priešinosi tokios kon
ferencijos sušaukimui.

Londone užsienio reikalu mi- 
L, 

nisterijoje kilo didelis nustebi
mas dėl šio Maliko pareiškimo. 
Per paskutinius 4 metus Brita
nija, kuri kartu su Sovietų Są
junga yra Ženevos konferenci
jos pirmininkė, pakartotinai siū-

WASHINGTONAS. — Vy
riausybės departamentai: vi
daus, žemės ūkio ir sveikatos 
paskelbė, kad ateityje draudžia
ma naudoti pitžolėms naikinti module) astronautai pirmą kar- 
nuodus, vadinamus 2, 4, 5, T. tą pamatė, kokie padaryti suža- 
Gynybos departamentas paskel- lojimai. Astronautas Loveli pra- 
bė, kad tuos nuodus uždrausta 
naudoti ir Vietname, kur buvo kad beveik visa viena siena nu- 
nuimami lapai nuo medžių džiun
glėse, kur slapstosi komunistų 
kareiviai.

, Ateityje tuos nuodus bus 
draudžiama pardavinėti ar ve
žioti iš vienos valstijos į kitą. 
Buvo nustatyta, kad jie gali pa
veikti nėščias moteris ir de-for- 
muoti dar negimusius kūdikius. 
Tyrimai su nėščiais gyvuliais tą 
jau patvirtino.

Spaudoje buvo jau anksčiau 
žinių, kad Vietname:; gyventojai, 
kur buvo tie nuodai naudojami, 
skundėsi deformuotų gyvulių 
gimimais ir net deformuotų kū
dikių atsiradimu. Vietiniai gy
ventojai neabejoję, kad dėl to 
kalti tie lapus naikiną vaistai.

Amerikoje pastaruoju metu 
atsirado visa eilė vieno ar kito 
produkto uždraudimų. Kyla 

i klausimas, kodėl tyrimai ir ban
dymai nedaromi prieš leidžiant 
produktus į rinką, o tik vėliau, 
jau po daugelio metų vartoji
mo. DDT, Cyklomatai ir dabar 
245T nuodai pavojingi pasida
rė jau ne šiandien, bet tokie bu
vo prieš daug metų. Kam tada 
leisti juos naudoti?

Kada Apollo 13 atsiskyrė nuo 
sužaloto aparatų laivo (service 
module) astronautai pirmą kar-

nešė Houstono erdvės centrui

lė šaukti naują konferenciją, 
bet sovietai atmesdavo tą pasiū
lymą.

Dideliu sprausminiy lėktuvu motorai sukelia didelį triukšmą. Šiame 
paveiksle rodomi įrengimai tiria, kaip tą garsą galima būtu suskal
dyti ir sumažinti. Garso bangos leidžiamos per įvairius tunelius ir 

metalo žiedus.

plėšta ir įvairūs vamzdžiai išlin
dę kaba iš skylės. Astronautai 
sužalojimą nufilmavo, kad vė
liau inžinieriams būtų lengviau 
nutarti, kas buvo kaltas dėl įvy
kusio sprogimo.

Astronautams sugrįžtant iš 
. pavojingos kelionės, sovietų 
kosmonautai atsiuntė telegramą, 
kurioje linkima “laimingai su
grįžti į gimtąją žemę”.. Telegra
mą pasirašė pulk. Vladimiras ša- 
talovas, kuris jau du kart buvo 
erdvėje. ; v ; '

Nusileidimo vietoje, astronau
tams nusileidžiant, buvo aušra, 
matomumas buvo geras, lengvas 
debesuotumas. Vėjas siekė 17 
mylių per valandą ir jūroje ban
gos buvo apie 4 pėdų aukštumo.

Paskutinės kelios dienos as
tronautams buvo labai varginan
čios. Jie temiegojo po 3-4 vai. 
Kabinoje buvo šalta, nes buvo 
taupoma elektros energija, gau
nama iš pusiau pilnos baterijos. 
Prieš atsiskirdami nuo mėnuli
nio laivo “Voro”, astronautai iš
siurbė iš jo baterijų energijos 
likučius ir prisipylė į plastmasi
nius maišus geriamo vandens, 
kurio Apollo erdvėlaivyje nebu
vo. Pasišvietimui astronautai 
naudojo kišenines lemputes. Erd
vėlaivyje buvo apie 40 laipsnių. 
Astronautas Loveli užsimovė 
batus, kurie buvo skirti vaikščio
jimui po mėnulį. Visi astronau
tai apsirengė šiltus apatinius rū
bus, bet ir su jais sunku buvo 
užmigti.

Šios kelionės laimingas galas 
parodė ir dar vieną dalyką — 
žmonių atbukimą ir Įpratimą į 
erdvės keliones. Kaip vienas bri
tų laikraštis pareiškė, žmonės • 
tapo tokie abejingi, kad tik ne
laimės ir katastrofos juos tegali 
sujaudinti. Kitas —italų laik
raštis, kelionei prasidėjus, ra
šė; “Darosi nuobodu, viskas 
vyksta taip tobulai”, šios kelio
nės sunkumai atkreipė viso pa
saulio dėmesį ir dar kartą pade
monstravo Amerikos erdvės pro
gramos pažangą. Prieš kelias 
dienas buvo abejojama ar astro
nautai galės pataikyti į žemės 
rutulį, o jie nusileido tiesiog į 
planuotą vietą.

LOS ANGELES. — Kalėjime 
sėdįs hipis Charles Manson, ku
ris buvo kaltinamas suorganiza
vęs septynių asmenų žmogžudys
tę, buvo apkaltintas dar viena 
— muziko Gary Hinman nužu
dymu.
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KEMOSHA-RAGNE, WIS.
Neeilinis laimėjimas

Wisconsin© Lietuvių Dienos,

Kenoshos Alto skyriaus 
nauja valdyba

Pasitraukus dviem valdybos 
nariams teko persiorganizuoti ir

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arb: 
unčiant Money Orderi arba čekį tokiu adresu

kus, kaip ji skauda josios arti 
miesiems. Šis didelis gėlių vai

jau pranešė policijai, kad jų 
bandytų atgaivinti. Policija at
vežė deguonies, bet nieko tai 
nepagelbėjo. Ji jau buvo už
migusi amžinai__
„ Laidotuves tvarkė Povilas 
Ridikas. Tamienė buvo pašar
vota Northsidėje esančioje Ca
sey Laskowski koplyčioje. Or
ganizacijos, draugai ir artimie
ji prinešė- daug gražių gėlių ir 
vainikų. Tarnas, kad ir išvar- 
gęjs, visą laiką buvo koplyčio
je. Jis dėkojo už vainikus ir 

šešta- 
sekmadienį koplyčioje 

Jis tuo- buvo ir su velione atsisveikino

KLIJENTŪRAL 40 METŲ EGZISTENCIJOS 
TRADICIJOSE

Jei Jūs esatee vienas iš tūkstančių mūsų- patenkintų klijf 
tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės

JAU DABAR YRA ĮSIGALIOJĘ DĖL APMOKĖTŲ 
SIUNTINIŲ Į L I E TU V Ą.

Suprastinta daiktų klasifikaciją, pakeisti muitai kai ku
riems dalykįims ir kL

gų visoje Chieagoje.. •*- —
— Vienas senas Įvairiu lie

tuviškų organizacijų veikėjas, 
šiandien čia atvykęs su velione 
atsisveikinti, man tarė, kad ji 
buvo nepaprastai gera moteris, 
ji visus pastebėdavo, didelius ir 
mažus, mes jos visi pasige- 
sim... Taip, ji bendravo ne 
tik su didžiaisiais, bet ji paste
bėdavo ir mažuosius. Ji gero
kai pasidarbavo Chicagos Lie
tuvių Draugijoje, Naujienų pa

su mažiuku sūneliu, neturin
čiu motinos.. Bronė pamilo 
Tarną nepabijodama jo vaiko. 
Ji tapo mažiuko berniuko pa
mote. Bet čia ji parodė savo 
didybę. Ji pati žinojo ką kūdi
kiui reiškė pamotė. Ji nenorė
jo būti bloga'pamotė, mažam 
vaikui ji panoro būti tikra mo
tina. Ji tokia ir buvo mažam 
berniukui. Ji išaugino mažą 
Zenoną Į didelį vyrą, išmoks
lino, išauklėjo ir išleido į gy
venimą. šiandien Zenonos yra 
geras ir pavyzdingas žmogus, 
garbingas šia krašto pilietis ir 
savo Įnašą į gyvenimą įnešan- 
tis žmogus. Mažam vaikui ji 
buvo ne pamotė, bet tikra mo
tina.

lapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.iK> 
ausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Bronė Tamienė buvo protin
ga ir apsiskaičiusi moteris; Ji 
atidžiai sekė gyvenimą ir iš jo 
mokėsi. Ji buvo gera pažangi 
moteris, nuoširdi lietuvė, pa
vyzdinga pasirinktųjų organi
zacijų bendradarbė. Gyveni
me mačiusi šilto ir šalto, ji pa
žino nepriteklių, bet ji. mokėjo 
taupyti ir sugebėjo šeiminin
kauti. Namai pas ją būdavo 
švarūs, malonūs įžengti. Jos 
gyvenimas, ypač jaunatvė, bu
vo sunki, bet mirtis jos buvo 
lengva. Ji ne vieną kartą yra 
pasakiusi, kad norėtų mirti be 
skausmų, netikėtai. Visi neno
rime mirti, bet turėsime ir 
kiekvienas jai tokios lengvos 
mirties pavydime. Ji skaudi 
todėl, kad tokia jau netikėta. 
Tas netikėtumas mus visus 
pritrenkė. Mes suprantdme, 
kaip galėjo jaustis ir kaip jau
čiasi Juozas Tarnas, tikėdamas 
rasti laukiančią žmoną, o rado 
jau amžinu miegu užmigusią... 
Bandė žadinti, bet jau nebe- 
paižadinb...

Naujienų, naujieniečių ir 
savo vardu linkiu Juozui Ta
rnui stiprybės pakelti žmonos 
mirties skausmą, o vėliau at
sispirti užgriūvančiai vienatvei, 
;— baigė atsisveikinirhą M. 
Gudelis.

Kalbėjo dar Povilas Ridikas 
ir giedojo Giedraitienė. Vėliau 
visi ptaėjo pro karštą, nulen
kė galvas ir išlydėjo velionę į 
Tautines kapines. Reporteris

d. B. PIETKIEWICZ, Pre*

47 and Rockwell >reet. Tel. LAfayette 3-1083 
vieta AITTOMOBIUAMS -

MIAMi BEACH. 41 FLORIDA

BLOKAS NUO PAJŪRIO

Sophie ir Bernice Wekcka

didelis artimųjų, draugų ir bu-.renginiuose, 
vusių darbovietės bendradar-Lietuvių Kini 
bių skaičius.

Pirmadienio rytą koplyčioje 
įvyko atsisveikinimo iškilmės. 
Genovaitė Giedraitienė pagro
jo laidotuvių kūrinius ir pa
giedojo kelias giesmes, o M. 
Gudelis tarė šiuos atsisveikini
mo žodžius:

— Gerbiamieji ir gerbiamo
sios, Bronės Abraškevičiūtės 
Tamienės artimieji, draugai ir 
bendradarbiai'. Mes visi skau
dančiom širdim čia suėjome, 
kad galėtume pareikšti užuo
jautą velionės vyrui Juozui 
Tarnui, jų sūnui Zenonui Ta
rnui, sesei Milerienei ir jų šei
mom, labai skaudžiai palies
tom šio netikėto ir visai ne
laukto smūgio. Mes čia suėjo
me į šią koplyčią, kad galėtu
me atsissveikiuti ir nulenkti 
galvą nepaprastai gerai lietu
vei, padoriai moteriškei ir 
darbščiai tautietei, norėjusiai 
gero ne tik savo artimiesiems, 
bet ir gimtiniam karstui. Mes 
reiškiame užuojautą artimie
siems ir sakome, kad ir mums

MOKAME NUO 1966 METŲ SPALIO KDIUNOS
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesy

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirma<L ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:2© vakaro; Antrad. ir 
5:00 vakaro; šeštadieniais 

Trečiadieniais uždaryta.

PER
ANNUM

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000

Interest is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard Federal 
pays the highest legal rate of interest on alt savings. Deposits received by the 
10th of any month earn from the first of that month. Deferred Income Certificates 
are avaflaole at rates of 6% and 5%%.

pylinkės valdyba.

Įvykęs vietos LB 
praėjo

kad grįžęs namo pirmiausiai pa- 
j sidariau vonią ir joje užmigau, 
pamiršdamas užsukti kraną. Ge
rai, kad aš visuomet miegu išsi
žiojęs, nes kitaip vanduo būtų 
perbėgęs per viršų.

Kovo mėn. jvy 
apylinkes susirii 
gražaus susiklausimo ir tauti
nių idėjų gvildenimo ženkle. Su
sirinkimas slaptu balsavimu iš
rinko šio sąstato naują valdybą: 
lirm. Z. Lukauskas, vicepirm. P. 
Petrušaitis, sekr. Vik. Saduikis, 
kas. VL Vilčinas, organizacinių 
reikalų vedėjas St. Poeiulis. Sėk
mės naujai valdybai.

Humboldt Parko į 
e ir kitur. Ji net | 

padėdavo tuos parengimus su- 
Įrengti, bet.nevengdavo atvyku
sių greitai ir gerai aptšnaauti. 
j Ji skubiai ir mandagiai aptar- 
’naudavo “didžiuosius” ir “ma
žuosius”. Ji ir visi dalyviai ži
nojo, kad'be “mažųjų” negali 
būti ir “didžiųjų”. “Didžiuo
sius” savo darbu paremia 
žieji”. Jie yra pagrindas bet 
kurio svarbesnio visuomeninio 
darbo.

Bronė Tamienė tapo visų 
(mūsų mylima ir mėgiama mo
teris, bet jos pačios gyvenimo 
kelias ne toks jau lengvas bu
vo. Ji pati’apie save nemėgda
vo pasakoti, bet dabar, prie 
josios karsto, manau, kad vie
ną kitą jos gy venimo jvykį 
verta .prisiminti. Prieš 64 me

dus ji gimė Lietuvoje, Panevė
žio apskr., 'Traupiu valsč., ne- 
I dideliame, miškuose pasken- 
“dusiame Ajakėnų kaime, Simo 
ir Mortos Abraškevičių šeimo
je. Matyt, kad jai buvo skilta 
labai sunki dalia, nes josios 
motina mirė, palikusi ją 2 nie- 

taip pat skauda širdį jos nete-pM našlait^ę. Netrukus tėvas 
vėl vedė. Vyrauja įsitikinimas, 
kad pamotęs daugumoje sve- 

nikų kalnas ne tik ant karsto, Himiems’ vsu^ams būna žiaurios, 
bet ir prie koplyčios-sienų liu-,bet josios.? pamotė buvo išim- 
dija, kad ji turėjo gerų$drau- tis- Ji pan^gp mažą mergaitę 

;ir buvo motjpiĮĮka su ja. Tik ta 
laimė buvo; labai trumpa__

Netrukus mirė josios tėvas, pa
likęs žmoną .ir vaikus. Už kiek 
laiko pamoteŲnutekėjo į kitą 
parapiją, palikusi mažą mer
gaitę dar nesuąugusių ir nesu- 
rimtėjusių brolių priežiūrai... 
šis laikotarpis' velionei buvo 
pats sunkiausias... Viskas 
dar labiau ^pasunkėjo, kai pra
sidėjo Pirmasis Pasaulinis Ka
ras, užėjo vokiečiai ir viską 
rekvizavo. Karo metu jai teko 
badauti tikra to žodžio prasme.

Tiktai karui pasibaigus ir. 
gyvenimui šunormalejus Ame
rikoje jau buvusios dvi josios 
seserys ir šybgeriai sudarė rei
kalingus dokumentus ir išsi
kvietė ją į Aineriką. čia ji pra
dėjo augti ir įsitraukti į to me
to visuomeninį lietuvių gyve
nimą. Susipažino, su Chieago
je veikusiorrt jaunimo organi
zacijom, gavo siuvėjos ir lygin
tojos darbą/ Įsitraukė į “Pir
myn" chorą, .susipažino šu 
naujienieėiais, padėjo organi
zuoti Vaitkaus skridimą į Lie
tuvą, tapo vfeikli Chicagos Lie
tuvių Draugijos narė ir dirbo 
sau ir lietuviams naudingą 
darbą. Mėgo ją visi, su kuriais 
jai teko dirbti. Ji buvo nuošir
di. paslaugi, teisinga ir san
tūri. Turėjo'daug draugų, nes 

Ikiek viename mokėjo ką norsi 
gražaus Įžiūrcti, draugų neap- 
kalbinėjo, be pagrindo nešmei- 
žė. Ji žinojo, kad jei negera 
yra kliošloriaus davatka, tai 
negera yra ir 'socialistinė, ne
geras yra davatkos ilgas liežu
vis. Ji niekad neliežuvavo.

Ypatingai gražiai ji.buvo su
sidraugavusi su Mileriais, 
mums visiems pažįstamais Po
vilu ir Pefrdnele, praeitais 

■melais mirusiais ir mūsų visų 
apverktais. Pds juos ji ir gy
veno. 1939 m. ji susipažino ir 
ištekėjo už Juozo Tarno, kuris 
tuo metu .ęhieagon atvažiavo

PALAIDOJO BRONĘ
Praeitą pirmadienį, balan

džio 13 dieną, Lietuvių Tauti
nėse Kapinėse gražiai buvo pa
laidota Bronė J. Tamienė, gi
musi Abraškevičiūtė. '

Tamienė- nuo širdies smūgio 
staigiai mirė balandžio 10 d. 
rylą, savo namuose, sėdėda
ma sofoje ir bežiūrėdama į te
levizijoje perduodamas žinias. 
Josios vyras Juozas Tamas, 
grįžęs iš darba pirmomis penk
iadienio valandomis, rado ją 
ramiai sėdinčią. Pradžioje jis 
pamanė, kad ji prisnūdusi, ir i pareikštas užuojautas 
bandė ją pažadinti, bet paste-įdienį 
bėjo, kad ji nejuda

JBbO lietuvi LIŪTĮ K Oi 
įsią politinėj veikto.

tų paminėjimas, Jungtinių orga
nizacijų sudaryto komiteto 
pirm. Jonas Mūišauskas kreipė
si į JAV karo veteranų vadą, 
kad sutiktų pasakyti pagrindinę 

ma- kalKą per pavergtų tautų pami
nėjimą liepos 19 d. Kenosha, 
W?s.. ir gavo malonų atsakymą, 
kuriame vado arjutantas Cur
tis M. Jewell rašo: JAV karo ve
teranų vadas Raymond A. Galla
gher priėmė pakvietimą ir su
tinka pas jūs atvažiuoti ir pa
sakyti pagrindinę kalbą 1970 m. 
liepos mėn. 19 d. Kenosha, Wis.

Milišauskas daro dideles pa
stangas, kad šiais metais dar 
stipriau būtų iškelta pavergtu 
tautų reikšmė ne tik pačioms pa
vergtoms tautoms, šio klausimo 
kėlimas taip pat patarnauja 
JAV demokratijos apsaugojimo 
labui. Manau, niekam pavydo 
nesukelsiu, jei kukliai primin-

723 WALNUT STREET, PHILADELHIA, PA. 19106 
Phone (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
220 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003 
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Alto sKyriaus va.
metais valdybą sudaro šie asme
nys: pirm. Juozas Kasputis, vi- 
cepirm. Jonas Milišauskas, sekr. 
y'ladas Skirmantas, kas. Zeno
nas Lukauskas, narys St. Va
laitis. Malonu pastebėti, kad J. 
Kasputis yra vienas iš nedau
gelio pasilikusių senosios kar
tos tautinės dvasios kartu ir kū
no ąžuolas Kenoshos lietuvių ko
lonijoj. Sėkmės naujai valdy
bai. BJ.



POV. DIRKIS r

30 METU BE DR. DOVO ZAUNIAUS
reneijoje net pasakyti kalbą.Dr. Dovą Zaunių pažinojau nuo 

jo jaunystės dieną, tad nesinorė
tų tylomis praeiti pro jo mirties 
sukaktj. Dr. Dovas Zaunius bu
vo gimęs 1892 m. Pokaičiuose, 
Tilžės apskr. Jį pradėjau pažin
ti jam būnant Karaliaučiaus uni
versitete, dar prieš I p. karą iš 
jo rašinių, rašytų ir atspaus
dintų Lietuvos mokyklinio jau
nimo laikraštyje “Aušrinė”, o 
vėliau, jau pasibaigus karui, Vil
niuje 1918 metais.

Man grįžus iš Austro-Vengri
jos karo nelaisvės į Vilnių ir bū
nant Lietuvos Tarybos patalpo
se, atėjo iš “Darbo Balso” re
dakcijos žmogus, kurio pavar
dės nežinau ir papasakojo, kad 
pas juos buvo užėjęs Vokietijos 
armijos karys, kilęs iš Prūsų, 
Dovas Zaunius. Taip jis save 
prisistatė. Tačiau pranešėjas 
papasakojo, kad Dovo Zauniaus- 
pasirodymas. redakcijoje iš kar
to mums sukėlė nemažai baimių: 
mat, buvo manyta, kad tai kas 
iš karo valdžios atėjo sužinoti, 
patikrinti, o gal kai ką ir suim
ti, nes tai buvo kaip tik išva
karėse socialdemokratų konfe
rencijos, kuriai dar nebuvo gau
tis net leidimas. Gi paaiškėjus 
svečio asmenybei buvo išsikal
bėta, jis pasižadėjo toje konfe-

Pranešėjas sako, kad mes tuo 
tik apsidžiaugiame.

Dr. Zauniaus pranešimas 
1918 m. Vilniuje

1918 m. lapkričio 9 d. anksti 
rytą Dovas' Zaunius atsiradęs 
konferencijoje, nedelsdamas taip 
pradėjo pranešimą: Daug kam 
Vokietijos revoliucija buvo didi 
staigmena. Bet socialdemokra
tams ji buvo laukiama. Vokieti
jos socialdemokratija nebuvo 
kaizerinė partija. Socialdemo
kratai kovojo ne tik dėl politi
nių laisvių praplėtimo, bet ir 
dėl darbo žmonių geresnio ry
tojaus. Kaizeris ir jo vyriausy
bė buvo gyvenimo stabdžiai. Ko
va ėjo parlamento rėmuose. So
cialdemokratai stengėsi čia tuos 
stabdžius pašalinti. Todėl kai
zerio vyriausybės pagrindai to
lydžio buvo rausiami. Dėl karo 
nors Vokietijos socialdemokra
tai pasirodė už savo šalies apsi
gynimą, bet jie neišsižadėjo ko
vos dėl politinių laisvių ir gerbū
vio. Ūkiniai karas išsėmė Vokie
tiją. Jos aruodai ištuštėjo ir 
gyventojų plačiuose sluoksniuo
se prasidėjo nepasitenkinimas 
kaizerine valdžia. Karo fronte di
dieji . Vokietijos nepasisekimai

DR. DOVAS ZAUNIUS

1970 Plymouth-Duster

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylių. 
Pigus leidimas.

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

Plymouth VakSt 
Duster 2-Door

Coupe

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

taip pat neigiamai veikė visą ša
lį. Suirutė visais pašaliais pra
sidėjo. Kaizeris tai pajutęs, tuoj 
pasišalino į užsienį. Kitos išei
ties jam nebeliko. Socialdemo
kratai ir karo metu nepakriko. 
Buvo gerai organizuoti ir tik jie 
galėjo atsistoti priešakyje Vo
kietijos gyvenimo, revoliucijai 
išaušus.

D. Zauniaus' žodžiais tariant, 
toje lemtingoje valandoje lietu
vių tauta turi imti likimą i sa
vo rankas ir nesvaigti kitų lai
mėjimais. Lietuvių tauta turi 
atkurti savo valstybę, šiapus 
Nemuno Lietuvos gyventojų 
troškimai jau sudėti į Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą Vasario 
16 d.

Dabar čia savaime kyla klau
simas, o kaipgi tai atsiliepę anos 
Nemuno pusės lietuvininkai?

Praeityje ištisus šimtmečius 
Užnemunės gyventojai buvo vo
kiečių reicho valdomi. Jų žemės 
buvo tirštai kolonizuojamos, su
pirkinėjamos. Lietuvininkai bu
vo germanizuojami.1 Bet per du 
šimtmečių būvi lietuvininkas ne
sijautė esąs Vokietijos gyvento
jas. žemė jam buvo sava, ji ne
sutapo su Vokietija. Valdžia bu
vo svetima, kaip ir svetimi vie
toj kolonistai, nors su jais nesi- 
barė. .

Tai kas gi tada rišo lietuvnin
ką su Vokietija? ‘Gal kiek keisto
ka, rišo kaizeris. Jis užtarimo 
ieškojo ne valdžioje,-bet tiesiogi
niai kreipėsi Į kaizeri, čia gal ir 
slypėjo lietuvninko valstybingu
mo nujautimas, savos valstybės 
ilgesys. Tokia elgsena lietuvnin-
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Chicago Savings
and Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakol, Sr., Chairman of the Board
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kas lyg pabrėžė, kad jo žemė 
nėra sutapusi su Vokietijos val
stybe. Tarp Vokietijos ir jo že
mių buvo susidariusi lyg savo
tiška personalinė unija per pa
tį kaizerį. Lietuvninkas jausda
mas daromas jam skriaudas, ne
kaltino kaizerį, bet tik valdžią. 
Ir užtarimo prieš valdžią ieš
kojo ne tiek parlamente, bet pas 
patį kaizerį. Lietuvninkas už
sispyrusiai ir išdidžiai toliau lai
kėsi nuo valdžios.

Kad tikra tiesa, lietuvininkus 
amžiai veikė. Daug ko jie įsi
savino iš vokiečių. Kiti palūžo, 
sutapo su vokiečiais. Mokslo ir 
kultūros sritims lietuvninkai 
įnešė savo kraitį jau kaip suvo- 
kietėję lietuviai. Ir kitos tautos 
turi savo nuotrupų, tai ką jau 
bekalbėti apie lietuvininkus Vo
kietijos valdomus? Bet nepai
sant viso, Užnemunės lietuvių 
kamienas išlikų sveikas, gajus, 
brandus. Tiesa silpnų ryšių bū
ta tarp tos lietuvių tautos da
lies, kuri Rusijos buvo valdoma. 
Užtat ir susidarė šiokie ir ano
kie skirtumai, bet viena kas išli
ko bendro ir visiems vienodai 
brangaus, tai gimtoji kalba! Ji 
jungia mus kaio brolį su bro
liu.

Ir štai išmušė lemtingoji va
landa. Kaizerio nebėra ! Nebė
ra kas lietuvninką rišo su Vo
kietija. Tuštuma negali pasilik
ti. Visos mūsų tautos likimas 
priklauso nuo mūšų pačių pa
stangų. Vieni ir kiti kaimynai 
tykojo mūsų pražūties. Jau ruo
šė laidotuves. Tą vienodai jau
tė visa tauta, nors ir padalinta 
tarp dviejų valstybių. Dingo ca
ro ir kaizerio sostai. Dingo tos 
kliūtys abiem tautos dalims ap
sijungti. Turime tinkamai tą 
laiko tarpsnį išnaudoti ir nepa
leisti iš akių, kad gyvename skir
tingose sąlygose. Tie ypatumai 
turi būti paboti.

Vienoje ir kitoje Lietuvos pu
sėje nebuvo turčių lietuvių, tik 
darbo žmonių tauta, tik sveti
mų gerokai nugriebta. Todėl Lie
tuvos valstybė turi būti atkurta 
tokiu pat pagrindų, kad jos gy
ventojai taptų pilnateisiais savo 
valstybės kūrėjais. Reikia pa
boti vokiečių reikalus. Vienoje 
ir kitoje pusėje žemių didesni 
ir derlingesni plotai atsidūrė ki
tų rankose, čia reikalingos re
formos. čia ir prasidėtų bendra 
kalba tarp abieju tos tautos da
lių. Ar galima bus susikalbėti 
dėl sienų? Lemiamas veiksnys 
bus taikos pasirašymas.

Manding Vokietija ilgokai bus 
valdoma socialdemokratų. Su 
jais bus lengviau susikalbėti ne
gu su kitais, nors dideli sunku- 
bai nebus išvengiami. Turėkim 
galvoje, kad Vokietija lietuvnin
kams įvairiais požiūriais nebuvo 
vien tik pamotė. Tai ir lietuv
ninkų tarpe gali atsirasti abe
jingų dėl savo? valstybės, dėl 
jos vidaus santvarkos. Čia būti- ; 
nas aiškumas.

Reikia tuoj darbas pradėti. 
Būtina tuoj susisiekti su Užne
munės lietuviais veikėjais ir pra

dėti visais klausimais aiškintis 
ir juos įtraukti į bendrą savos 
valstybės atkūrimo darbą. Ne
delsiau reikia sudaryti savo vy
riausybę, kuri būtų lygi vi
siems.

Tieskime ranką vienas ki
tam ir kaip sūnūs vienos tautos 
broliškai junkimės, kad Lietu
vos nepriklausomybės aktas virs
tų neįveikiamu abiem pusėm fak
tu,
D-ro Dovo Zauniaus nuopelnai 

Lietuvai

Kaip jau aukščiau pažymėjau, 
Dovas Zaunius buvo gimęs 1892 
m. Teisės mokslus studijavo Ka
raliaučiaus universitete ir juos 
baigė mokslo daktaro laipsniu. 
1919 m. sausio 15 d. Lietuvos 
koalicinės vyriausybės pir-ko M. 
Sleževičiaus buvo pakviestas už
sienių reikalų ministerijos tar
nybon. čia greitai iškilo tarp 
kitų valdininkų. Nors jo būta 
jaunuolio — 27 metų, bet jau 
buvo paskirtas politinio d-to di
rektorium. Nuo 1923 m. perėjo 
tiesioginėn diplomatinėn tarny
bon. Buvo paskirtas atstovu: 
Latvijon, vėliau perkeltas če- 
koslovakijon, Šveicarijon, Rumu
nijon ir Tautų S-goje jam teko 
ginti Lietuvos reikalus.

Zauniaus erudicija, išsimoks
linimas buvo labai svarbus ypač, 
vadovaujant užsienio politikai, 
narpliojant Klaipėdos ir Vilniaus 
klausimus.

Reikia pabrėžti, kad D. Zau
nius buvo atstovas vakarietiškos 
kultūros ir manierų, jis į save 
kreipė dėmesį ir savo solidžiai 
diplomatiška povyza, ir tai bu
vo labai svarbu tuo metu, kai už
sienis Lietuvą laikė, būrų “ūki
ninkų kraštu”. Ogi pasirodyda
vo, kad toks Zaunius, kuris pats 
užsirekomendavo esąs ūkininko 
vaikas, galėjo ir savo augšta 
kultūra ir manieromis ir pačia 
povyza rungtyniauti su Vokieti
jos ar Anglijos diplomatais. Tu
rimomis žiniomis, Zaunius kitų 
kraštų politikams daręs ne eilinį 
įspūdį.

Po 1927 m. gruodžio 17 d. už
sienio reikalų ministeriu tapo 
prof. Augustinas Voldemaras, 
kuris D. Zaunių atšaukė' iš už
sienio ir paskyrė užsienio reika
lų ministerijos teisių departa
mento direktorium. To negana, 
kai Voldemaras važiuodavo į 
Tautų S-gą ginti Lietuvos rei
kalų nuo Lenkijos, tai sekreto
rium visuomet imdavo su sa
vim D. Zaunių.

Kai 1929 m. prof. A. Voldema

ras buvo Smetonos nušalintas, 
tai užsienio reikalų ministeriu 
buvo paskirtas Dovas Zaunius, 
kuris išministeriavo 5 metus. 
Lietuvos vidaus reikalams kiek 
pašlijus ir sunėrimus ūkininki- 
jai dėl žemų kainų už ūkio ga
minius, šalyje prasidėjo skait
lingi areštai. Streikuojantieji 
ūkininkai buvo netik kalinami, 
bet kai kuriems buvo sudarytos 
bylos ir karo teismo buvo pa
smerkti sušaudyti. A. Smetona 
atsisakė nuteistųjų mirties baus
mę pakeisti, nuteistiems patiems 
prašant, šiame reikale D. Zau
nius nepasiliko vien tik įvykių 
eiliniu stebėtoju. Jis rado būtina 
įspėti prezidentą, kad tie šaudy
mai daro labai blogą įspūdį už
sienyje. Tas labai nepatiko pre
zidentui A. Smetonai, kuris 1934 
m. Dovą Zaunį atleido iš užsie
nio reikalų ministerio pareigų, 
o jo vietoje paskyrė St. Lozorai
tį. Po to D. Zaunius perėjo tar
nauti į Lietuvos banką, čia dirb
damas netikėtai nuo širdies smū
gio mirė.

Dr. Dovo Zauniaus laikotar
pis, jam vadovavus jaunos vals
tybės užsienio politikai, buvo 
itin svarbus ir čia jo vaidmuo, 
kada nors galėtų susilaukti pla
tesnio dokumentuoto įvertini
mo.

Dovui Zauniui teko uždavinys 
įrikiuoti bent iš dalies Lietuvos- 
Lenkijos santykius į normales
nes vėžes, be to, jam sėkmingai 
pavyko atremti jau įžengusios į 
nacizmo ekspansijos pradžios 
laikotarpį, Vokietijos kėslus į

Klaipėdos kraštą. Vilniaus ir 
Klaipėdos krašto klausimai Zau
niaus vadovavimo metu buvo 
perkelti į tarptautinį teismą (tri
bunolą) Hagoje (1931-32 m.). 
Jaunoji Lietuvos respublika lai
mėjo abi bylas ir tai buvo bene 
stambiausi laimėjimai, Zauniui 
vadovaujant užsienio politikai.

Baigiant galima pasakyti, kad 
iš visų buvusiųjų Lietuvos už
sienio reikalų ministeriu ir jos 
aukštųjų valdininkų Dr. Dovas 
Zaunius ne tik pačioje Lietuvo
je, bet ir už Lietuvos ribų pla
čiausiai buvo žinomas ir gerbia
mas. Jo veide visuomet maloni 
šypsena švitėjo ir net pačiose 
sunkiausiose jo gyvenimo valan
dose neišnyko. Visi žinojome, 
kad tas augalotas besišypsąs vy
ras, tvarkingai apsirėdęs, tai ir 
yra daktaras Dovas Zaunius. Jį 
mirtis ištiko vos 48 metų am
žiaus sulaukus. Jo liūdi pasiliku
si šeima ir visa Lietuva. Turi 
momis žiniomis jo kapas ir da
bar nežinomų rankų yra gėlėmis 
puošiamas.

Gal neperdėsiu pasakęs, kad 
dr. Dovas Zaunius buvo nepri
klausomos Lietuvos užsienio po
litikos vadovas bei diplorflatas, 
kuriuo jaunoji valstybė galėjo 
didžiuotis. Jei kada bus ateityje 
minimi nepriklausomos Lietuvos 
buvę keliai bei santykiai su ki
tomis valstybėmis, Dr. Dovo 
Zauniaus vardas bus visuomet 
minimas pirmojo eilėje ir su di
dele pagarba, nes tokio masto 
politikų tauta turėjo visai ne
daug.
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| Frank Savicko Įstatymo
Atstovas Pranas D. Savickas 

(D-27) pranešė, kad jis III at
stovų rūmuose antradienį įne
šė įstatymo projektą, kuris 
-duos Čikagos miestui rinktą 
“švietimo Tarybos Komitetą”, 
pavadintą “School Board for 
the City of Chicago”. Atstovu 
p. Savicko apibūdinimu šis 

§2000 įstatymas esąs originalus tuo, 
kad pagal jį išrinktasis švieti
mo tarybos komitetas, kartu 
su naujai išrinktais švietimo 
tarybos nariais, kiekvienų 
mokslo metų bėgyje turės po
sėdžiauti viešuose susirinki
muose įvairiose Čikagos mies
to vietovėse.

Šitoks varijantas, pagl p. 
Savicką, dar nesąs buvęs nie
kada išbandytas. Tokio pro
jekto paskirtis būtų įjungimas 
viešosios visuomenės balso į 
mokyklinės Vadovybės pasita
rimus. Sukuriant pastovią 
platformą visuomenės opinijai 
tiesioginiai įsilieti ir pasiekti 
švietimo vadovų ausis, p. Sa
vicko nuomone, būtų atsiekta 
jautresnio reagavimo iš mo
kyklinės administracijos pusės 
Į tėvų ir mokytojų reikalavi
mus. įstatymo projektas rei
kalautų, kad išrinktasis švie
timo tarybos komitetas rink
tųsi vieną kartą Į metus kiek
viename iš tu dešimties dist- 
riktų, iš kurių komitete būtų 
išrinkta po vieną atstovą, ši
tokiu būdu viemj metų bėgyje 
Įvyktų 10 viešų posėdžių Įvai
riuose Čikagos vietovėse.

Pats komitetas susidėtų iš 11 
asmenų. Dešimt iš jų būtų iš
rinkti iš distriktų, kurių kiek- ; 
vienas susideda iš 5 miesto < 
“ward’u”, “Ward’ai” periodiš-

$5.00
$1.75

$11.00
$2.00

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

teismas spren- 
dėl rinkiminės

inter-

lės prieštarauja J? 
nuostatams... Tai 
visos paskelbtos

kai hjyja naujus statusus, tai ši| 
tvarka užtikrintų norimą balsa
vimą: vieno asmens - vieno bal- L B. gark 
so. Vienuoliktuoju nariu būtų džia skundų 
komiteto pirmininkas arba procedūros, aiškina , * I #
prezidentas, kuris būtų viso pretuoja L. B. įstatu 
miesto išrinktas. Darant nuta-|B- garb 
rimus, pirmininkas balsuotų 
tiktai tada, kada balsų skai
čius pasidalytų lygiomis. Pagal 
Šį planą kiekviena miesto apy
linkė turėtų užtikrintą atstova
vimą, ir bendros komiteto di
rektyvos būtų žinioje pareigū
no, atsakančio į bendrosios vi
suomenės reikalavimus.

Atstovo p. Savicko nuomo-

Ginklavimosi apribojimo derybos
Ketvirtadienį Vienoje prasidėjo pasitarimai tarp 

Amerikos ir Sovietų Sąjungos dėl vadinamųjų strategi
nių ginklų apribojimo. Pradžia tiems pasitarimams buvo 
padaryta pernai Helsinkyje Įvykusioje koferencijoje. 
Tada buvo susitarta dėl klausimų, kurie turės būti da
bar aptarti ir sprendžiami.

Pasirinkimas Vienos tęsimui pasitarimų yra būdin
gas. Ten juk praeito šimtmečio pradžioje (1814 - 1815 
metais) Įvyko garsusis Vienos kongresas, kuris suvai
dino labai svarbų vaidmenį. Ten prieš penkiolika metų: 
buvo sprendžiamas Austrijos likimas. Kaip žinia, po 
karo Kremlius buvo užnėręs kilpą ir Austrijai bei sten
gėsi ją paversti savo rūšies satelitu. Tik po labai didelių 
pastangų iš Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos pusės 
pasisekė Austriją nuo tos kilpos išgelbėti.

Vienoje taip pat Įvyko prezidento Kennedy pasita
rimas su Chruščiovu. To pasitarimo tikslas taip pat buvo 
sumažinti Įtampą tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos. 
Vargu galima pasakyti, kad tas pasitarimas buvo sėk
mingas, ypač turint galvoje vėlesnius Įvykius. Prisi
minkime tik vadinamąjį moratoriumą, susijusį su sus
tabdymu atominių ginklų bandymo. Amerika to mora
toriumo (atidėjimo ginklų bandymo) laikėsi, a kaip pa- Į apsigynimo sistemos pabūklus. Tas klausimas tebėra ak- 
sielgė Kremlius? Jis pasinaudojo tuo Amerikos pasiti- tualus ir dabar, 
kėjimu bei nebudėjimu ir pasigamino didžiausias ato
mines bombas, kuriomis Chruščiovas ėmė grūmoti pa
sauliui.

Turint visa tai galvoje, kyla klausimas, ar daug yra 
šansų, kad prasidėjusios Vienoje derybos bus sėkmin
gos? Sėkmingos ta prasme, kad bus susitarta dėl stra
teginių ginklų apribojimo.

Apribojimas strateginių ginklų reikštų tų ginklų 
gamybos sulaikymą, atseit, tos gamybos užšaldymą. Bet 
faktas yra tas, kad iki šiol dar nėra susitarta net dėl 
strateginių ginklų apibrėžimo. Kai Kosyginas prieš porą 
metų buvo sustojęs Londone, tai pasikalbėjime su spau
dos atstovais jis pabrėžė, jog galima tartis dėl apribo
jimo ofenzyvai naudojamų branduolinių ginklų. Gi apsi
gynimui nuo branduolinių ginklų vystoma sistema neįei
nanti į strateginių ginklų kategoriją.

Toks strateginių ginklų apibrėžimas nebuvo priim-

eiškia, kad 
rinkiminės Į 

neteisėtos ir ne-1t. t. L. taisyklės yr;
ės teismas yra renka-j galioj audios 

mas L. B, tarybos. Šios institu- Nuo sprendimo paskelbimo! 
cijos sprendiniai ir aiškinimai dienos LB ęentro valdybai yra 
yra galutini ir visiems privalo- privalu paruosti naujas taisyk
lai. Jei būtų kitaip* būtų įsak- les — nuostatus, kurie neprieš- 
miai įrašyta L. B. įstatuose, taip j tarautų JAV LB įstatams ir LB 
pat ir dėl apeliacinio skundo Į garbės teismo padarytam nu- 
padavimo tvarkos.

L. B. taryba, išrinkus garbės
tarimui.

Kadangi LB garbės teismas 
teismą, negali jam įsakinėti, nėra dar paskelbęs motyvuoto 
nei pati būti aiĄštesninji insti- sprendimo, todėl susilaikau 

ne, viskas pareis nuo respubli- tucija apeliaciniams skundams 
konų vadovybės vykdomųjų 
komitetų pirmininkOj ar jo 
pasiūlytam Įstatymui būsianti 
duota eiga. Visuomenei pri
mygtinai reikalaujant švieti
mo sistemos reformų ji gali 
sudaryti užtektiną spaudimą, 
kad legislatūroje būtų praves
tas šio įstatymo projekto skai
tymas. Be to, naujas įstaty
mas esąs geresnis ir patoges
nis, negu panašus Įstatymas, 
kuris praeitais metais buvęs 
atmestas. Atstovas p. Savickas 
už tai apeliuoja j visuomenę ir 
prašo paramos.

Illinois Legislatūra yra nu
mačiusi posėdžiauti iki gegu
žės 29 d. Tokiu būdu p. Savic
ko projektuojamas potvarkis 
turėtų būti išklausytas nė kiek 
jo nenudelsiant, jei iš viso 
norima, kad jis šiais metais 
praeitų. Pabrėždamas šį fak
tą, Savickas pranešė, kad vi- 
suome daugumos partijos 
sprendimą sužinosianti pirmų 
dviejų savaičių bėgyje. 
Cikagietis

tinas AmerikaHada, nėra jis priimtinas nei dabar. Tada 
buvo keliamas klausimas, kad reikia apriboti ne tik ofen
zyvai naudojamus branduolinius ginklus, bet taip pat ir

Tad spėjama, jog Vienoje bus daug laiko praleista 
besiginčijant dėl to, kokie ginklai yrą; laikomi strategi
niais, o kokie ne. Bendrai imant, didelio optimizmo 
nereiškiama,. kad Vienos derybos bus sėkmingos. Jos ir 
prasidėjo ne labai sklandžiai: sovietų delegacijos’ vadas 
Semionomas savo pirmoje kalboje nesusilaikė nuo pro
pagandos ir “imperialistų” pasmerkimo.; O Leonid Brež
nevas savo pasakytoje Ulianovske kalboje rado reika
linga pažymėti, kad rusai turi atlikti istorinę misiją: bū
tent Įgyvendinti visame pasaulyje komunizmą.

Kai kalbama apie neišvengiamą komunizmo Įgyvendi
nimą visame pasaulyje ir kad tą Įgyvendinimo misiją tu-

galima pasitikėti ir tikėtis, kad jei Vienoje ir būtų su
sitarta dėl strateginių ginklų apribojimo, tai ar vėl ne
atsitiktų tas pats, kas atsitiko Chruščiovo laikais su mo
ratoriumu?

MM::
■ HB

spręsti, tai nusako ir primena 
L. B. įstatų 6 straipsnis. Jei 
būtų kitaip, tai iš viso kam ši 
institucija bū t ų^ reikalinga?

Vytauto Vaitiekūno paduotas 
skundas dėl rinkiminės tvar
kos garbės teismui yra išspręs
tas L. B. centro valdvbos ne
naudai. Remdamasis skunde 
išdėstytomis aplinkybėmis, J. 
A. V. LB garbės teismas nutarė 
— JAV LB centro vaidybos 
1970 m. vasario mėn. 6 d. pri
imtas JAV LB Vl-sios Tarybos 
rinkimų taisykles pripažinti 
nevykdytinas, nes šios taisyk-

nuo platesnės interpretacijos.
IŠVADA: —Visos rinkimi

nės taisyklės, paskelbtos 1970 
m. vasario 6 d., negalioja. Skel
biant naujas taisykles būtų ge
ra plačiau paaiškinti rinkimi
nę procedūrą ir kas gali siūlyti 
kandidatus, pav. 44 str. nusa
ko, kad kandidatus Į LB tary
bą siūlyti gali ne mažiau kaip 
10 LB apylinkėse registruotų 
lietuvių. Pastaba: — šiuo me
tu pašto pristatymas nėra tvar
kingas, todėl reikia duoti ilges
nius terminus, nes anksčiau 
nebuvo Į tai atkreiptas dėmesys.

Algirdas Budreckas

Namų savininkų veikla
Marquette Parko Namų Sa

vininkų organizacijos susirin
kimas Įvyko šių metų kovo 20 
d. parapijos salėje. Susirinki
me dalyvavo per 200 narių ir 
svečių. x

Pirmininkas Juozas Bacevi
čius padėkojosavininkams už 
kreipimą dėmesio , į pačius 
opiausius reikalus, paprašė 
visus atsistoti ir pagerbti miru
sius organizacijos narius. Tai 
graži ir kultūringa lietuvių tra-

Sekretorius Antanas Sta- 
kėnas perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą, o Kazimie
ras Oksas, nors ir nelaimėjęs, 
padėkojo visiems, už jį pąd.a- 
vusiems savo balsus.

Bacevičius plačiau paaiški
no susirinkusiems, - kokias po
zicijas, ruošiant metini paja
mų mokesšių lakštą galima 
nurašyti, ir patarė pasinaudo
ti patarimais, kad mokesčių 
našta bent kiek būtų lengves
nė. Jis perskaitė paruoštą re
zoliuciją nuosavybės mokes
čių sumažinimo reikalų ir at
sakinėjo Į salėje kylančius 
klausimus.

Antanas Sukuras pasiūlė šią 
rezoliuciją sujungti su pana
šiomis kaimynų rezoliucijomis, 
kad jos turėtų didesnį svori.

Pasiūlymas buvo vienbalsiai 
priimtas ir bus vykdomas.

Pirm. Bacevičius ir vicepir. 
Bagdžius plačiai informavo 
apie planuojamą greitkelį ir 
gyventojams nešamą pavojų; ir 
nuostolius Susirinkusieji pa
tyrė kas padaryta blokų orga
nizavimo reikalu. Šis darbas 
labai svarbus, kad galėtume 
sekti nepageidaujamų elemen
tų kėslus. Aptartas ir maudy
mosi baseino įrengimas Mar
quette Parke. Sutikta su dabar
tine baseino statyba, bet jis 
turės būti tik šios apylinkės 
gyventojų reikalams.

Pirm, Bacevičius, informavo 
susirinkusius ir apie lietuvių 
katalikų vysk. V. Brizgio daly
vavimą Southwest. Community 
Congress darbuose. Jis tvirti
na, kad ši organizacija sten
giasi išstumti lietuvius iš da
bartinių gyvėnviečiųį Tuo rei
kalu kalbėjo Balys Brazdžio
nis, Juozas Skeivys ir kiti. Jie 
patarė išaiškinti, kas lietuvi 
vyskupą vertė dalyvauti tame 
susirinkime.. Valdybą įpareigo
ta šį klausimą išaiškinti.

Draugijon Įstojo šie. nauji 
nariai: Nikodemas Žibąs, Jo
nas Adomėnas, Alfonsas Ble- 
kys, Fabijonas Valinskas, Al
girdas Kuraitis. Viktorija Ka-

Paveiksle matomas gyvis nėra iŠ toli- 
mviv erdvi y atskridusi pabaisa, o tik 
paprasto žemes žiogo galva, nufoto

grafuota per didinantį stiklą.

PILNA NUOSAVYBĖ
Džiaugsmu švitėdama žmona 

pasitinka vyrą: “Mylimiausias, 
dabar tu visu šimtu nuošimčių 
man priklausai!”

Vyras lyg žado netekęs ne-

juk jau penki metai, kaip mu
du vedę?”

“Taip, bet tik šiandien už ta
ve, piršliui atidaviau, paskutinę 
išmokėjimo ratą!

raitienė, Mary Sipavič, Jonas 
Bartulis, Elizabeth Norgaila, 
Bronius Gudonis, Bronius Ka
valiauskas, Sofija Kavaliaus
kienė, Povilas Poškaitis, Stefa
nija Poškaitienė, Kostas Juš- 
kaitis, Ono Juškaitiene, Kazys 
Ališauskas, Marija Ališauskie
nė.

Namų Savininkų Draugijos

vakaro Marquette Parko; pa
rapijos salėje, 6820 S. Washte
naw. Jau metąs užsisakyti 
vietas. Bus turtinga programa, 
lietuviška muzika, dainos ir 
šokiai, šiltas geras maistas. 
Veiks, tauriųjų gėrimų baras. 
Bali tegloboja pirm. Juozas Ba- 
cfevicius-dr ponia Stasė Bacevi
čienė? Meninę dalį praves A. 
Kerelis, o linksmąją — Stasys 
Patlaba. Finansų reikalus tvar
kys Juozas Vikšraitis. Bilietus 
galimą gauti Naujienose, San
daroje, Drauge, Laisvoje Lie
tuvoje; Margutyje, Sophie Bar
čus radijo centre ir pas valdy
bos narius.

Vakaro pelnas, bus skiria
mas lietuviškai spaudai ir radi
jo stotims. Visi kviečiami šia
me bankete dalyvauti.

■ Stasys Patlaba

B. KRISTOPAITISSTUDENTO ATOSTOGOS
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Afganistano valstybė neturi geležinke
lių, neturi uostų, nes neprieina prie jūros. 
Po antrojo pasaulinio karo Amerika ir So
vietai lenktyniaudami Įruošė gerus asfalto 
ir cemento kelius tarp svarbesniųjų mies
tų. Visas kraštas sujungtas su sostine Ka
bulu. Naujų kelių statyba tęsiama.

Afganistanas tai kalnų valstybė. Kitos 
išeities neturėdami, turi tobulinti kelius bei 
lėktuvais palaikyti ryšius su savo kraštu ir 
išoriniu pasauliu.

Kabulas yra vienas iš įdomiausių 
miestų Azijoj. .Jis jau gilioj senovėje buvo 
vartai į Indiją, o taip pat prekybos centras 
tarp rytų ir vakarų. Įvairių tautų didieji 
vadai čia paliko savo pėdsakus. Dar V 
amžiuje prieš Krislų Persijos imperatorius 
Kiras užėmė Afganistaną, vėliau Aleksan
dras Makedonietis ir kt. Rusų carai taip 
pat žvalgėsi į silpnojo kaimyno laukus. 
Britai net tris kartus su savo armijomis 
buvo įsibrovę. Gal to pasekmėje ne taip 
jau sunku čia surasti angliškai kalbančių.

KETURI DOLERIAI KABULE, 
75 DOLERIAI CHICAGOJE

N'asarą Kabule daug saulės. Mėlynas 
dangus yra lyg atsirėmęs Į aukštus apy
linkės kalnus. Aš iš toli atklydęs vaikštau 
šio man gerokai svetimo miesto gatvėmis, 
džiaugdamasis vasaros atostogomis. Iš

vaikščiojau Įvairias jų šventoves bei mu
ziejus, apžiūrėjau universitetą, kuris 
Įsteigtas 1932 m. švietimas čia dar toli atsi
likęs. Neraštingųjų priskaitoma apie 80%.

Paskutinę dieną lankiau krautuves, 
turgaus aikštę. Gausu Įvairių patiesalų, 
karakulio, avies bei kitii kailių išdirbinių. 
Pirkau sau ir saviesiems porą kailių. To
kius, kokius Afganistane dėvi, — tai be . 
rankovių ir be sagų šilti avies kailiniai. Jų 
viršus Įvairiai spalvotai išsiuvinėtas. Mo
kėjau po 4 dolerius. Grįždamas Chicagon 
parsivežiau atsiminimui. Mano nuostabai, 
tokie pat, kailiniai vidurmiesčio krautu
vėje Lane Bryant parduodami po 75 dole
rius.

INDĖ IR JOS MEILĖS PROBLEMA

Praleidęs keletą dienų sveikame Afga
nistano klimate, sėdau į jų lėktuvą ir, per
skridęs kalnus, atsiradau Indijos oro erd
vėje. Neilgai skridę tvirtinomės diržais prie 
sėdynių,“ nes lėktuvas leidosi Indijos 
aerodrome, Amritsar mieste. Lėktuve at
sitiktinai teko sėdėti šalia jaunos gražios 
indės. Susipažinome. Išsikalbėjome. Mer
gaitė rūpesčio slegiama keliauja į Indiją. 
Trejus metus Amerikoj bestudijuodama 
susirgo sunkia jaunystė liga — meile. Įsi
mylėjusi į amerikietį ir norinti už jo tekė
ti. Dabar važiuojanti pas tėvus gauti šioms 
vedyboms leidimą. Josios tėvai yra aukš
čiausios Indijos bramanų kastos.. Patys 
bramanai dar dalinasi į keturias pakopas. 
Josios tėvas priklauso pačiai aukščiausiai 
pakopai. Pagal Indijos papročius brama
nas tegali tekėti ar vesti tik savo kastoj,

savo pakopoj. Tėvams neleidus, gali jos . 
gimtuosius namus gedulo skraistė gaubti.

' ... IStengiausi būti geruoju samaritiečiu — 
guosti, raminti. Išlipus Amritsar, pakvie
čiau į rikšos vežimėlį ir užsimiršimui pa
siūliau susipažinti su miestu. Išvažinėję 
miestą užsukome į maldyklą. Vos mums 
pradėjus lipti laiptais, staiga ėmė telktis 
žmonės ir rodyti į mano kojas bei galvą. 
Maniau, kad įžengus Į maldyklą reikia ko
jų apavą pakeisti. Pasirodo, kad dar ne
įėjus i maldyklą reikia nusiauti batus ir 
galvą pridengti (mečetėse galvos dengti 
nereikia). Jie visi su turbanais. Man užte
ko su nosine prisidengti. Apžiūrėję miestą 
ir mečetę, vykome į geležinkelio stotį. Aš 
į New Delhi, ji kita kryptimi. Teko atsis
veikinti su Amūro strėle sužalotąja mer
gaite. r;}

■■■ f

INDIJOS SUKAUPTAS SKURDAS

Amritsar yra vakarinėje Indijoje, ne
toli Afganistano sienos. Aplinkui derlinga 
žemė, rūpestingai prižiūrimi smulkūs 
ūkiai. Miesto žmonės verčiasi kilimų ga
myba. Iš įdomesnių pastatų atžymėtina 
didžiulė Auksinė Maldykla. Sikhų tikybos 
švenčiausia vietovė, šventyklą juosia šven
tas tvenkinys,, kuris vadinasi Amrita Sa
ras (Nemirtingasis Tvenkinys). Sakoma, 
kad tvenkinio vardu ir miestas pavadintas. 
Amritsar įkurtas sikhų apaštalo Ram Das 
1574 m.. Jo noras buvęs sujungti islamo ir 
hindų tikybas. Amritsar yra centras sikhij 
tikybos, kurios pasekėjų priskaitoma apie 
4,000,000. Miestą kurį laiką valdė anglai.

. Po I pas. karo čia susidarė, pasipriešinimo 
! britams centras. .

Man buvo patarta pirkti brangiausios 
klasės geležinkelio bilietą, nes 3-čios kla-, 
sės vagonuose išgyvenamas visos Indijos; 
sukauptas skurdas. Skurdūs indų kūnai, 
susispaudę tuose vagonuose, išgyvena vjsa 
tai, kas gamtos yra pavesta žmogui. Jie 
čia gimsta, džiaugiasi, verkią, mylisi, 
kenčia alkį. Viską jie čia atlieka, kas; kū
nui yra Įgimta. Jų sielos, paveiktos ligų 
ir skausmų, apleidžia jų kūnus ir persike
lia į šventąsias karves ar i kitus kokius tva
rinius. Visa takvyksta, trečios klasės, ke-. 
liauto jų tarpe.

NEIŠTESĖTAS PAŽADAS,
Per naktį keliavęs ankstyvą rytą atvy

kau i Delhi. Išėjau iš.stoties ieškoti rikšų, 
Atidžiai mane sekę savo liūdnomis dide
lėmis akimis šventosios Indijos karvės. Jos 
nujautė, kad aš nevertinu jų šventumo. 
Rikšai nurodžiau YMCA viešbučio adresą. 
Nerimą kelia besibaigiančios atostogos. 
Apsistojęs viešbutyje, nutariau galutinai 
apsispręsti, ką toliau galiu daryti. Mano 
noras apkeliauti aplink pasaulį per Vietna
mą, Japoniją ir lėktuvu į San Francisco. 
Kai sudariau tai kelionei sąmatą, pasiro
dė, jog truks apie 150 dolerių.. Buvau nu
matęs vykti dar į Pakistaną, kur-buvau 
laukiamas vienos importo firmos savinin
ko. Jo sūnus studijavo ir, baigė erdvių, in
žineriją Chicagoje. Tėvui lankant Chica- 
goje sūnų, susipažinau su juo. Jų papro
čiai tokie: kol sūnus nevedęs, tai negali.su 

' tėvu eiti į viešus pobūvius. Tad Chicagoje

ne kartą teko. jo sūnų pavaduoti ir daly
vauti įvairiuose pobūviuose bei supažin
dinti jį su margu miesto gyvenimu. Buvau 
pažadėjęs kada nors jį iPakistąne aplan
kyti. šį kartą negalėsiu to ištesėti. Pasi
tenkinsiu atviruku ji- pasveikinti. Nuspren
džiau iš New Delhi toliau į rytus jau nebe
važiuoti.

ARVYND IR ARVYDAS

Skyriau 4 dienas Indijos sostinei ir 
apylinkėms pažinti, o vėliau pasukti vaka
rų pusėn, namų link. Kitą dieną, persikė- 
lęs.į..patogesnį viešbutį ėmiau lankyti įdo
mesnes vietas. . Susisiekimui naudojau 
rikšas ir dažniau trirašius motociklus. Tri
ratis motociklas turi užpakaly įruoštų 4 
keleiviams sėdynę. Su tokiu motociklu ga
limą pervažiuoti miestą nuo vieno iki kito 
krašto už vieną rupi (10 amerikoniškų cen
tų). Viešbučio restorane bepietaųdamas 
susipažinau su dviem indais. Abu Kalifor
nijos Universiteto studentai. Jie pąsidarė 
man labai malonūs ir artimi. Vienas iš jų 
vardu Arvynd, aš vadinau ji lietuvišku,Ar
vydu. Sakoma, kad sanskritų ir lietuvių 
kalbos artimos. Tardamas jo vardą, visa
da galyodavau, kad gal lietuvių — sans
krito kalbų giminystės pasekmėj atsirado 
Arvydas — Arvynd.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D i e n rašt į
“N A ir J I E N

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ^ATVEDAY, APRIL 18, 1970

negali.su


DOVYDAS P. GAIDAS

j

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 y. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

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

WEAVE FENCES.
Farm phone KE 2-6752.

Chicago HI 5-0327.

PETRAS GRAKAUSKAS
t

& U INSURANCE & REALTYA.

SPECIALŪS SIUNTINIAI Į

Penkių Metų Mirties Sukaktis

736-6333 358-4807
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K S KUR S I J O S

$3830
. kvietinių
10 sv. cuk-

$46.80
be apve- 

arba mažo-

MOV INO 
Apdraustas pericraustymas 

ii įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

SKAITYK f ATS Ih PARAGIAI 
KITUS SKAITYTI 

% A w „ - s > J 5

work ourselves"
• Rec. Rooms
• Dormers
• Kitchen's 
•Garages
• Bath Rooms. 
Repair Work" 
— INSURED

INCOME TAX 
4645 $o. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigus automobilių draudimai. ,

v-AIXRODZlAi I* EXANGtzNYRi?
rirūavanaA ir Taisymas 

M** WEST o9th STREET 
Tau Republic 7-1941

t * * « « aat a a & s a'a b a a & sa a.

Carpenter 
Contractors 

CUSTOM 
CRAFTSMANSHIP 

AT MODERATE PRICES 
"We do the

• Additions
•Attics
• Siding
• Porches
• Cabinetry ' 

"All Kids of 
"FREE EST.

INKSTŲ, PCSLČS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

OFISAS 2454 WEST 71st ST. 
VaL: antiad. nuo 2—5 po pietų, 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef.:, 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545
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. Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akihiu^ ir

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

DR. FRANK PLECKAS j
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 Ėast 23-rd Street

/ New YorK X Y. 1001D

Reikalaukite mūsų nemokamo 
Katalogo. Į

n k į 11

AKiy* AUI
IR GERKI
PRITAIKO AKINIUS

Ofiso tehL: PRospect 8-322$
Albrook 5-5076Rexid. r«def.:

AKUŠERIJA IR AAOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsmepra, skambinti 374-8012

Kief.: PRospect 8-1717 
gydytojas ir chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniai k 
Tremti. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

OR. PETER BRAZIS
- PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5849 

Rexid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

x’lrmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9,! 
antraa., penktadienį nuo 1—5, tree.

ir šesiad. tiktai susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą parėmė 
optometristas

DR. EDMUhD L GARA
i el.: GR 6-24UU

/d. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
a, auUacL, penki. 1U—4, ir 
sesuo, lu—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EiSIN - EIS1NAS 
AtvŪSčRIJA.iR MOTERŲ LIGOS 

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

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

URTHOPEDAS-PKUI fcZiS i AS 
Aparatai - Protezai, Med. Bau 
dažai. Spaclaii pagalba ko|onw 
(Arcb Supports) ir t t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St^, Chicago, III. 60629

T.I.I.: PRoapect 63084

ii
Brangus sveteliui

Kaip pavasario paukšteliai yra 
laukiami iš tolimos Kalifornijos, 
po keleto metų nesimatymo at
vyko Dalia Reynold-GreWiuiUi- 
tė, jos vyras prof. H. George 
Reynold, jų dukrelė Suzana ir 
sūnūs Andrius. Dalia turi di
džiausią pasitenkinimą turėdama 
laimę pamatyti savo mielą mo
tinėlę p. Kiznienę ir jos globo
toją Joną Kiznį ir draugus bei! 
drauges, su kuriais augo, lankė

t:o RofkftjSrdo, tad

Kizniai įsijungė į lietuvišką 
veiklą, gerbiami Lietuvių Klube, 
atsivežė ir savo svečius į klubą. 
Tikrai bučiau nebepažinęs Da
lės, bet ji mane užkalbino, sakė, 
kad rytoj išvažiuojame atgal j 
Kaliforniją. Palinkėjau gero vė
jo, laimingai sugrįžti ir svei
katos visai Reynoldu šeimai.

žvalgas

gali į tas kalnų šuo suėdė vieną ma!-
2 _ ša ląišlxi3, pragriaužė kito 
keleivio lagaminą, o vienoje sto
tyje davė savininkui pieno.

CANDID WEDDIN G

GREIT PRISITAIKĖ

PO 70,000 CIGAREČIŲ 
GAUNA GERKLĖS VĖŽĮ

Tennessee universiteto rajone 
vienas biznierius gerai uždirbda
vo savo batų valymo krautuvė
lėje, kol hipių laikams ątėjus, 
biznis nukrito. Sumanus biz
nierius paskelbė lange toki skel
bimą: “Plaunu kojas ir dažau 
nagus — 1.50 dol.”

Jei norite nuotraukpmis įamžinti savo 
vestuves ar kitaa šeimos šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO'S

(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir šėtoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. —* 586-1221

Call

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288
and ask for EDDIE BURBULYS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
gggi

IAM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

§1500

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tei.: Portsmouth 7-6000 
RebjcL telef.; GArden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rezu PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H ! R U R G A S
Priima tik susitarus.

Valandos: pirinad., ketvirtad., .5—8, 
<ąntrąd. 2T-4. . g i- - ,.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
. .2454 WEST 71st STREET ; 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.. „.

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tėl. 925-8296

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

uždaryta.
Rex. teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 1652 WEST 59th STREET 

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

. pagal susitarimą. _

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
ZOfiso telef.: HEmlock 4-2123 
Retid. Iel«f.: Glbson 8-6195 

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A- M.

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

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

WINTER SALE

Take "advantage bf off-season prices. 
Completly finisėh your "basement 225 
sq. feet for only $995. Includes cei
ling tiles, tiled, floor, No-Mar or wood 
paneling, panelled , bar with. formica 
top, finished trim and boxed- in posts.

D & L CARPENTRY 
AND REMODELING 

383-1012 
LADDY V. VINTIKA, 

General Remodeling: porches, 
kitchens, room-additions 

also repair work.

ROOF REPAIRS 
_ Asphalt shingles. 
Expert workmanship 

Reasonable prices.

Jau prabėgo keletas metelių 
nesimatymo. Jų kelionė, tai ne- 
atostogos. Prof. Reynoldas ra
dęs keletą dienų laiko nusprendė 
vykti į Rockfordą aplankyti sa
vo uošvius p. Kiznius, ir parody
ti savo augančią šeimynėlę. Au
tomobiliu važiuoti per 7 valsti
jas, pasiekti Rockfordą, tai to
lima ir nelengva kelionė.

Prof. Reynold tik ir susipa
žino savo klasėje su Rockfordo 
gražuole Dalia, kuri jam jpuolė 
giliai j širdį. Lietuvaitės ma
giška patraukli simpatija nepa
mirštama. Dalia baigusi savo 
pasirinktas studijas apsivedė su 
prof. H. George Reynoldu, links
mai gyvena, įsikūrė labai toli

rų Vokietijoje, kad Koelno gerk- 
lės-nosies ir ausų klinikos direk
torius prof. Dr. Maetzker tyri
mais nustatė, jog gerklės vė
žys (bronchų karcinoma) pra
sideda surūkius 70,000 cigare
čių, pasakius surūkius per 20 
metų po 10 cigarečių per dieną.

Kokia pragaištinga yra įpro
čio galia, parodė Dr. Maetzger 
iš savo praktikos, kur iš 90 nuo 
gerklės- vėžio gydytų ir 
ruotų asmenų vėliau vėl 
dėjo rūkyti.

Susirinkimu ir parengimu

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

Rožė Didžgalvienė, rast.

TĖVAS IR SŪNŪS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

ope- 
pra-

VUŽNAGĖ LIETUVOJE 
TURISTŲ GRUPĖMS

PRATĘSTA IKI 10 DIENŲ
Gordon Travel Service, Inc., 

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

Gordon Travel Service šią 
vasarą organizuoja tris grupi
nes ekskursijas j Lietuvą, iš
vykstančias liepos 6, liepos 30 
ir rugpjūčio 24. Yra galimybė, 
kad turėsime dar vieną ekskur
siją, birželio 1 d., jeigu užsire
gistruos pakankamas narių 
skaičius.

Gordon Travel Service turi il
gametę patirti planuojant kelio
nes Į Lietuvą tienis, kurie nori 
aplankyti ten savo artimuosius. 
Mūsų agentūros geras patarna
vimas ir prieinamos kainos ži
nomi lietuvių tarpe.

Dėl smulkesnės informacijos 
skambinkite Angelei šimaitytei, 
644-3003, arba atvykite Į mūsų

KEISTAS ŠUO
Spauda praneša iš šiaurinės 

Škotijos, kad Skye salos gyven
tojas atėjo į traukinį su gyvu
lių, kurį jis vadino “Afrikos'kal- 
nų šunim”. Po trumpų ginčų 
konduktorius žmogų ir jo “šunį” 
įleido į traukinį, nors šuo atro
dė ir kvepėjo panašiai kaip ožka.

Kol traukinys nuvažiavo iki 
Peterborough, apie 600 mylių,

— Žemaičių 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 gražiu 
dovanėlių. Kviečiami nariai ir sve^ 
čiai atsilankyti. Kviečia

Rengimo Komisija ir Valdyba

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos pavasarinis vakaras įvyksta 
š. m. balandžio 18 dieną, šeštadienį, 
7 vai. vak. Hollywood svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Veiks bufetas. Seiminin
kės pagamins šiltų užkandžių. Dova
nos ir kiti pamarginimai. šokiams 
gros smagus Jurgio Joniko orkestras. 
Prašome visus narius ir nares, jų kai
mynus. taipgi visą linksmą publika, 
kartu kviečiam visus lietuvius būti 
suvalkiečių svečiais. Kviečią

Rengimo Komisija ir Valdyba

Gyv. 6305 So. Maplewood Ave.
Anksčiau gyveno Cicero’ UI.

Mirė 1970 m. balandžio 16 d., 11 vai. vakaro. Gimęs Lietuvoje ■
Amerikoje išgyveno 60 metų. . t
Paliko nuliūdę: žmona Dorothy, dvi dukterys — Julia Gintaut -

jos vyras Peter ir Stella Zikas, jos vyras Donald, 3 anūkai — Jo-Ann S 
Nealy, jos vyras Jay, Michael ir Don Zikas, proanūkas Jill Nealy, po
sūniai — Harold Andrus, Sr., jo žmona Marv ir Charles Andrus jo į 
žmona Patricia, sesuo Kate Waishnor, jos vyras Stanley ir kiti gimi- i 
nes, ^draugai bei pažįstami. ° į

Lietuvoje liko sesuo Josephine, du broliai — Felix ir Frank
Priklausė Lietuvių Raudonosios Rožės Klubui. Liet. Kareiviu. D-jai t 

ir Kęstučio, pašalpos klubui, ~ |
, Šeštadieni, t vai. vak. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marouette * koplyčioje, 2533 W. 71st St. <uųueLLe :

pi^Jia<lienL balandžio 20 dieną 9 vai. ryto bus lydimas is koply- 
mos į Sy. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia; o po gedulingu pa- ' 
maldų bus laidojamas šeimos sklype. ;
.v. a* .^aul Kvederio giminės, draugai ir pažįstami nuošir- Į 
dziai Kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti iam paskutini patai- ’ 
navimą ir atsisveikinimą. * ’•

Nuliūdę, lieka:
Žmonaz dukterys ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345

Visi kaštai ir mokesčiai užmo
kėti. Gavėjui nereikia primo
kėti.
SPECIALUS I
10 sv. taukų, 10 sv. 
miltų, 10 sv. ryžių, 
raus.
10 SKEPETŲ
5 vilnonės skepetos 
džiojimų, didelėmis_____ ___
mis gėlėmis ar turkiškais ras 
tais ir 5 šilkinės skepetos, įvai 
rių spalvų.

SPECIALUS PASIŪLYMAS
Imituoto kailio paltas iš garsios 
Borgana minkai (tamsiai rudos) 
medžiagos arba juodo Persijos 
ėriuko, kurių be konkurencijos 
pilna kaina.tik po $99.00.

UŽSISAKYKITE DABAR. 
UŽSISAKYKITE TIK PER

1410 So. 50th Ave., Cicero
TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Telef.:

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubUe 7-8600 REpcbEe 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Cliicagos
Lietuviu
Laidotuvių v
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

Mirė 1970 metų balnadžio mėn. 2 dieną ir palaidotas Lietuvių į 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Velionis Petras Grakauskas negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė; 
į jam paskutini, patarnavimą ir palydėjo ji į amžinybės vietą. Todėl: 
j mes, atmindami ji ir apgailėdami jo mirti, dėkojame draugams, atvy- f 
Į klišiems i šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems mišias ir paly-į 

dėjusiems į kapines.
Dėkojame karstanešiams. nunešusiems jį į amžinojo poilsio vie- 

tą, ir visiems laidotuvėse dainavusiems giminėms, draugams bei pa 
žįstamiems.

O Tau. mūsų mylimasis tėveli sakome: Ramiai ilsėkis šaltojoj že
melėj.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir kiti giminės

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
Į

(LACKAWICZ)

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

1.446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. Phone: Olympic 2-1003

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-J.213
Virginia 7-6672

ISABEL STASIŪNAS
Mirė 965 metų balandžio mėn. 18 dieną, sulaukusi 73 metu am

žiaus. Gimusi Lietuvoje. Marijampolės apskr., Nctičkampių kaime.
Palaicota balandžio mėn. 22 dieną Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: sesuo Julia Calskienė šu šeima, brolis Pijubs, 1 

brolienė žalnieraitienė su Šeima.
Lietuvoje liko dvi seserys: Marija KiguoHenė su Šeima, (Jha ir I 

švogeris Matulevičiai su šeima, brolienė Žalnieraitiėnė su seirna ir 
Anglijoje, brolienė Ona Juškienė - Old su šeima.

Jau suėjo penki metai kai negailestinga mirtis atskj^ė tave iš 
mūsų tarpo. Mes Tavęs niekuomet nepamiršime.

Likon nusiminę tik tavęs liūdėti ir ant’tavo kapo gėlelęfpadėti. I
/Nuliūdę lieka:

Sesuo, brolis, brolienė ir kiti giminės.

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

I G ARSI N K IT ĖS NAUJIENOSE
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SIBIRAS ŠAUKIA!

NYT žiniomis iš Maskvos, per 
praeitus 7 metus apie 1 milijo
nai sovietų “piliečių” persikėlė 
arba buvo perkelti i Sibirą, bet 
beveik toks pat skaičius apsigy-

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Keikia

HELP WANTED MALE 
Darbininku Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reiki* Pu -r

‘'pilieč

venusių Sibire tą kraštą.vėl ap
leido. Toks abin 
sovietų ūkiui kaš 
joną dolerių.

Vienas sovietu mokslininkas
Zarkinas straipsnyje 

“Komsomol 
kad “sušalusi< 
kviečia grįžti 

“Tai ne vi< 
valstybinis re 
jant gamtos rt 
lies mūsų šalies 
mesnė raida ! 
ta”, rašo Zai 
Į komsemolą, 
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aja Pravda” rašo, 
ji sovietų šiaurė
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rioje toli- 
apsunkin- 
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• APPLY NOW — TODAY!
OPENINGS FOR FULL TIME JOBS.

EXPERIENCED benchmen
And

MIGWELDERS
Musl read blue prints.

vacation and holidays.
IujLs of overtime, insurance, paid

J. & K. METAL SPECIALTIES
4520 WEST NORTH AVENUE

Tel.: 489-6610

- REAL OPPORTUNITIES
FULL TIME OFFICE HELP

We have immediate openings for qualified applicants

TYPISTS '
BILUNG MACHINE OPERATORS 

GENERAL OFFICE CLERKS 
OFFICE DESK CLERKS 
COST ASSOUNTANTS

starting salary with excellent benefits with pleasant working 
ions, in our Regional Offices of a nation wide organization.

Good ! 
conditions,

Air conditioned, ultra modern offices. 
Conveniently located to all transportation. 
For appointment call Mr. George McCann: t

847 - 2000
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REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. Žemė —- Pardavimui
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimo! VOL. LVII ■Tfe.

ryofC

pedagogas 
dys, 
gos

ir
kaip iš 

galima pasidaryti 
jam padės Illinojaus

:00j
v. popiet Balzeko Lietuvių Kul 
tūros muziejuje.

AITVARŲ MENAS
Balandžio 25 d. tarp 1 ir < ) *'

rašytojas paro- 
i i

aitvarų.
un i versi-į 

Wallev

įvairios inedži

i H 
j 

Avė. bus duodamos pamokos,* 
kaip pasigaminti gerą

1012 Archer

lieto studentai, kur p, 
dėsto. J klase gali ateiti vaikai 

suaugusieji ir

JA N I T O R 
EXPERIENCED. SOBER. 
30 Units Southwest Side. 

Apartment & salary.
WRITE: 

NAUJIENOS, Box 163 
1739 So. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL. 60608

i
I

TH0MPS0?sT - HAYWARD CHEMICAL
2501 South Damen Avenue 

MALE APPLICANTS ALSO ACCEPTED 
An equal opportunity employer

co.

Balfo veikėju dėmesiui!

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS. prezidentas 

Chicago, Ill2212 W. Cermak Road Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTAR1ATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

J
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NAUJA LIETUVIU OPEROS PREMJERA
ČIKAGA. — šeštadienį Čikagoje įvyko Čikagos Lietuvių Ope-

ros premjera, Giuseppe Verdi “Likimo Galia”. Maria HS Audito
rija nebuvo visai užpildyta, žiūrovų tarpe matėsi svečių iš to-
Jiau: iš Detroito, Cleveland©, Toronto ir kitų miestų. Opera dar
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1RUMUNIJA DAR KARTA PASMERKĖ 
RIBOTO SUVERENUMO TEORIJĄ 
VIENA. — Europos komunistinės valstybfe seniai rengiasi 

paminėti 100 metų Lenino gimtadienio sukaktį. Rumunijoje toks 
minėjimas įvyko jau penktadieni. Ta proga Rumunijos preziden
tas ir komunistų partijos vadas Nicolae Ceaucescu pasakė kalbą, 
kurioje dar kartą pasipriešino Brežnevo paskelbtai “riboto suve
renumo” teorijai. Netiesioginiai rumunų vadas teigė, kad Mas
kvos dabartiniai vadai nukrypo nuo Lenino linijos ir jo mokslo. •- t

bus pakartota gegužės 25 d. 7:30 vai ir gegužės 26 d. 2:30 vai. fe;
KOperą dirigavo Vytautas Marijošius, režisavo Petras Maželis, see-NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

* S S?2 GIRLS
Typist to train on switchboard. Must 

type 60 words W.P.M.
Sales sendee Dept. Typing, Filing 

& Phone work.
Many benefits. Excellent salary.

WH 4-4000

Oilnos dailininkas Jurgis Daugvila.

šioje Verdi operoje svarbiau
sius vaidmenis turėjo: Stasys

■fe

kartu dirbti 
aitvarus. Aitvarų istorija sena, 

juos išrado graikas 
j mokslininkas Archvtas Taren- 
i tum 1-tain šimtmetyje prieš 
mūsų era. Aitvarų laidymas tu
ri bendro su aviacija,

Balfo Čikagos apskrities meti- 
įnis narių susirinkimas šaukia-

E
fe

BILLING MACHINE OPERATORS
GENERAL OFFICE CLERKS

OFFICE DESK CLERKS
COST ACCOUNTANTS

THOMPSON - HAYWARD 
CHEMICAL CO.

2501 So. DAMEN
847-2000

B
. •

ill p J. P ,-fe-

U VISO PASAULIO19 d.
Visi aktyvūs 

Balfo nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti. Bus padaryti 
pranešimai iš praeitų metų 
veiklos ir renkama valdyba ir 

Atskiri pa
nebus siuntinėjami.

12 vai. iOS § Sbalandžio“ailva-iPil’ma.s

Inslruktoriur"
John E. Walley šios rūšies, me
no specialistas, menininkas, 

i 
jas lengvos medžiagas objektą 
sklando erdvėje.

Dėl informacijų galima pa
skambinti į muziejų telefonu 

2-1 H — nuo 9 v. rvlo iki

(“Kite”).
šimtmetyje

specialistas,
nes ve-

FFW^rwriMWTtiWMr>llir -- ------ Į..... .........

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi- 
Uų, gyvybės, svei- 

i kates ir biznio.
Patogios išsimokė

■4ELP WANTED
Reikia Darbininku ir Darbininkty

MALE-FEMALE

į XGSbrr
***n<nc& MW MX-W J

P0** sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. P k 8-2233

K, E R I N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

i Y M A SD A Z
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

rrr

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th SL 

GA 4-8654
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STATE FARM Į

JNSVtANC?
-

REMKITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

mas 
Jaunimo Centre.

847
! :30 v. j), p.

IGORIS STRAVINSKAS 
GAVO ŠIRDIES SMŪGĮ

Žinomas kompozitorius Igo
ris Stravinskas* šiomis dieno
mis širdies smūgio ištiktas bu
vo nugabentas i Lenox ligoni- 
ne New Yorke, Kompozitorius 
yra jau 87 metu amžiaus ir gy
dytojai sako, kad jo 
kritiška, juo labiau,
prisidėjęs plaučių uždegimas.

i Vėlesnėmis žiniomis Stravins- 
Ikio sveikata gerėja.
Į

ĮSTAIGAI REIKALINGA

MOTERIS ARBA VYRAS 
ageidaujama, kad mokėtų rusų kai 

ba ir mašinrašti. Kreiptis i 
CENTRAL PARCEL SERVICE. INC.

220 So. STATE ST..
CHICAGO, ILL. 6C604.

Pa,
ba ir mašinrašti.

revizijos komisija.
kvietimai
Kun. P. Geisčiunas, Balfo reika
lų vedėjas, dalyvaus šiame susi
rinkime ir pasakys kalbą.

Balfo Apskrities Valdyba

CONTAINER CORP. OF AMERICA 

An equal opportunity employer

Ili 

1

RENTING IN GENERAL 

Nuomos

NUO GEGUŽĖS 1 D. Marquette Par- 
kambariu bu- 
78-8781. ~

ke išnuomojamas 2 
tas. Skambinti

padėtis
kad dar

1882 m.
Oranienburge.

Stravinskis gimė
birželio 1/ d. Cxcmxv-ixx/ui^^., 

Rusijoje. Jo tėvas buvo solis
tas bosas Peterburgo operoje. 
Igoris mokėsi prie garsiojo Mi
kalojaus Rimskio - Korsakovo. 
Į Ameriką pirmą kartą 
1925 metais, 
galutinai čia
1945 metais patapo JAV -bių 
piliečiu.

atvyko 
o nuo 1939 metų 

apsigyveno ir

HIGH RATES — PAID 
5% 

Passbooks 

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

r

<T

QUARTERLY
6% 

85,000 minimum 
2 year certificate

5%% 
$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

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, 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 5-9209

BE DRUSKOS

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608.
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iŠ7: M”Baras, Dana Stankaitytė ir Al
girdas Brazis. Mažesniuose vaid
menyse buvo:5j<mas Vaznelis, 
Roma Mastienė, Vladas Baltru
šaitis, Genovaitė Mažeikienė, Vy
tautas Nakas, Bronius Maciuke-

ii Proletarinis tarptautiskumas 
ir atskirų tautų interesai vienas 
kitam netrukdo, — kalbėjo Ce- 
aucescu. Negalima proletarinio 
internacionalizmo vardan bandy
ti kenkti tautiniams interesams. 
Pi-iešinimasis tautiniam intere
sui, liaudies interesui reiškia da
ryt žalą socializmo siekiams, — 
pareiškė Rumunijos preziden
tas.

.X.
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1974 Prancūzės moterys 
gavo daugiau teisių
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

moterys pagal naujai priimtą 
> su

fe

ŽENEVA. — Šveicarijos vy
riausybė davė politinę globą bu
vusiam Čekoslovakijos viceprem
jerui, ekonominių reformų pra
dininkui dr. Ota Sik. Jis pasi
traukė į Šveicariją, kai sovietai 
okupavo kraštą. Politinės globos 
jis neprašė iki šiol, tikėdamasis 
sugrįžti namo. Paskutiniu me
tu Čekoslovakijos nauja val
džia išmetė jį iš partijos ir atė
mė jo pilietybę. Dr. Sik profe
soriauja Šveicarijos universite
te.

HONG KONGAS,
nistinėje Kinijoje, Kantono mie
ste prasidėjo tarptautinė pre-

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

VILLA-WEST, 
135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai.

TELEF. 349-0600
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Apollo 17 
- —n v5S
Marius Hills

E 1972
j October, 1970 
į Littrow Crater

Apollo 18 
1974vičius, Julius Savrimas ir Vaclo

vas Momkus.
Operą paruošė dirigento asis- f

I
Cope™STENO TYPIST 

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

Ashland. Profit sharing.
You will like it here.

829-1412

Craterucus .jAoolfo 11 
July, 1969

of Tronquility

įstatymą, gaus lygias teises 
vyrais vaikų auklėjimo reika
luose. < Iki šiol tik tėvai buvo 
atsakingi už vaikus. Nuo Na
poleono laikų moterys Prancūzi
joje turėdavo daug mažiau tei
sių už vyrus. Iki šiol tik tėvai 
galėdavo pasirašyti ant prašy
mų vaikui stojant Į mokyklą, į 
universitetą, prašant stipendi
jos ar paso.

Iki 1924 metų prancūzės mo
terys buvo laikomos legaliomis 
vyro vąsalėmis, vyras turėjo pil-. 
ną teisę, žmoną mušti. Prancū
zės gavo teisę balsuoti tik 1945 
metais ir nuo tų pačių metę: ga
lėjo kandidatuoti Į valdžios vie
tas. Tik prieš ketverius metus 
parlamentas davė teisę mote
rims be vyro leidimo eiti dirbti, 
leisti savo algą, atidaryti banke 
sąskaitą ar pirkti akcijas.

Iki. 'šių' dienų, nors moterys 
Prancūzijoje bedaro 54 nuošim- 

nis sezonas. Pasirodo, kaip skel- čius visų balsuotojų, tik 8 mo
kovo (terys yra parlamente, 5 senate I • r., . ’ . - - .

4 J"E* Ė. .vl'^ KSea

*40. fe--
■k-

fe,3fe
tentas Alvydas Vasaitis, pade- Apollo 12 0tSTEBĖKITE!

PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

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

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauja 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — užimkite. $19.400.

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

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 

talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas’ 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marquette Parke. $20.000.

LUKUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma- 
ria High. _ Naujas gazu šildymas._ alu-

sklvpas. $45.(XK).
PIGUS LOTAS dviem butam staty

ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
RE 7-7200

damas chormeisterių: Alfonso 
Gečo, Alice Stephens ir Bernar
do Prapuolenio.

Operos libretą išvertė Iza Mo-
____ .U va-

November, 1969SAVININKAS PARDUODA du medi
nius namus ant kertinio sklypo. 2 po 
5 kamb., 2 po 6, taip pat 2 atiko ir 
1 rūsio butai. Gazo šilima pečiukais.

i
APOLLO 13 " 

April, 1970
I Ocean of Storms

M

Apollo 15 
1971
Censorious Crater

"Apollo 16
1971
Descartes Crater

'IWfe
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Rumunija negali atleisti So
vietų Sąjungai už Čekoslovaki
jos okupavimą, kurios metu 
Brežnevas paskelbė, kad kiti so-, 
cialistiniai kraštai turi pareigą 
ir teisę Įsikišti, jei jiems atrodo, 
kad socializmui atsiranda grės
mė kuriame nors socialistiniame 
krašte. Rumunija bijo, kad pa
gal šią doktriną Brežnevas gali' 
pagalvoti, kad ir Rumunijos ko
munizmas nėra sveikas ir gali 
sugalvoti jį “gydyti”.'

Ceausescu^ Įrodinėdamas savo 
minčių teisingumą, pacitavo Le
nino žodžius, pasakytus 1922 me-

Fra Mauro HighlandsChicagos Lietuvių Opera 
praneša, kad “Likimo Galios” 
spektakliai bus pradedami punk
tualiai: balandžio 18 d., 7:30 
vai. vak. ir balandžio 19 d., 4:00 
vai. popiet.

Prašome visus atvykti laiku.
2 kambarių butas Pavėlavusieji nebus įleidžiami 
rs 1 riL-f Wrirthr nn t ’ “

jį salę iki pertraukos.

72

IŠNUOMOJAMAS f ’ ’ \ ‘
su šilima, gazu ir elektra Brighton!

Parke už 65 dol.

REIKALINGA VIRĖJA 
Dviem dienom savaitėje, 

šeštadieniais ir Sekmadieniais.
Kreiptis:

8258 So. KEAN AVE. 
WHITE STAR INN 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
839-5118

$580 pajamų. Gerame stovyje.
$23,500. Kreiptis: 

2924 No. RACINE AVE.
Tel. 777-7184

SAVININKAS PARDUODA

2 AUKŠTŲ MEDINĮ NAMĄ

GERAME STOVYJE
Tel. 927-5284.

WANTED TO RENT 
ieško butų

REIKALINGAS NAMUKAS AR BU- 

Tel/ 922-5507.
TAS su 2 miegamais dviems suaugu

siems. Tel. 922-5507.

IEŠKAU 4 KAMB. BUTO su 2 mieg.
Marquette Parko apylinkėje, 

Du suaugę, f 
776-5306.

krautuvių.
.., arti 

Siūlyti telef.

Aleksandras

Bilietai į Operos spektaklius 
bus gaunami Marijos mokyklo- 

šeštadienį nuo 
Sekmadieni nuo

je prie įėjimo,
6 vai. vak ir
3 vai. popiet. (Pr).

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gera,

SECRETARY
Regional manager needs girl Friday 

with typing and shorthand skills.

LENCO PHOTO PRODUCTS 
3512 N. KOSTNER 

685-3700

5532 So. DAMEN AVĖ.
CHICAGO, ILL.

Pilnas rūsys, 2 masinu garažas. 
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 

SEKMADIENI, 
BALANDŽIO 19 D. 

tiktai tarp 1 ir S vai. p. p. 
Priimamas geriausias pasiūlymas.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI

Naujas šildymas gazu, garažas, 
ii"”

BEVEIK NAUJAS, apie 12 metų 5%
■■ ___j 1 ..2' L . JL _ V • -J#

biseo. $27,000.
r'-- —• --r —

gazo šilima, garažas, prie Maria HŠ. 
Laisvas — užimkite. $19.400.

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
. j
prie California Ave., Marquette 
$20,400.

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, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvpas. $45.(XX).

PIGUS LOTAS dviem butam staty-

I ■

tekaitienė, scenos techniniu 
dovu buvo Česlovas Rukuiža, ap
švietėju Kazys Cijunėlis, daly- Komu-
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— Skulptorius
Marčiulionis išskrido Į Austra
liją aplankyti savo giminių bei 
draugų. Marciulioniai prieš 
daug metų gyveno Australijo- 

rodos, Sydnėjuje. Dabar 
gyvena Chicagoje. Dail. Mar
čiulionienė yra skulptorė, ke
ramikė .

Marciulioniai

j e,

Lietuvių Forumo Radijo 
Vadovybė dviejų metų laikotar
pyje daug programų skiria lie
tuvių jaunimui, jų organizaci
joms, jaunosioms šeimoms. To
dėl radijo programų dviejų me
tų veiklos sukakties išvakarėse, 
šio šeštadienio programą skiria 
jaunųjų akademikų simpoziu
mui: “Kur šiandien stovi jauni
mas lietuviško gyvenimo kely
je?” Tai tasa turėtų eilės sim
poziumų.

O

Programoje kalbės: 
Nijolė ir Valys Tijūnėliai,

Alvydas Joni
kas, Vytautas Kasniūnas. jumo
ras, Živilė Paskočimaitė, 
ir Rimas šarkos. (Pr).

rūnė Jonikaitė.

i

Ja-

Eglė

s

Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — S3.50. 404 puslapiai.

3

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- • 
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai ] 
ir kit

Karolė Ba Iže kaitė (Carole Balzekas)

Parduotuvėje pat Tverą.
OWELRY,TVERAS

2646 W. 6<Street.
X

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas£Tvera.Įg "

Gaspadoriškai galvok — 
santaupas žemėn investuok. Da
bar išgyvename į 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 sąlygų 
skambinti i lietuviu N. H. L. D. 
Corporaciją. A. Lapkus — telef. 
424-2050 arba 425-4862. (Pr).

O

Kviečiame į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eile vertingų ir kažin ar bepa
karto] amų 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, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai.

2. Vinco Krėvės raštai — 6
tomai, I

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

kuria proga. Jų kainos yra že
mos. leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už

sisakykite, nes atsargos yra ne-
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius, 
361 W. Broadway* P. O. Box 95, 
So. Boston, Massa 02127, USA.,

modeliuoja šiomis dienomis Įvykusio- Tek: leidyklos (617) 268-/730, 
je jaunų žmonių madų parodoje Ever
green Plazoje. Ji yra Stanley Balze

kas Jr. dukrelė.
Namu (617) 282-2759.

(Pr).'
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ACCURATE TYPIST 
with speed of 75—80 W.P.M. 

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

Loop location. 
922-8644

PIGIAI PARDUODAMAS ŽEMĖS skly
pas Lake Como Beach, Wisconsine, 
2 mylios už Lake Genevos, Wise. In

formacijoms skambinti 927-8671 
MOCKATHS

7051 S. Washtenaw Ave.

: ■ 
1 *
I 
1-# ? 
al- 1' -

SS

?DĖL IŠVYKIMO IŠ ČIKAGOS PAR- 
DUODAMAS 2 butų po 5 kambarius 

■ medinis namas. Kabinetinės virtuvės, 
plytelių vonios. 5411 So. Hoyne Avė. 

Tel. 776-3721 arba 476-8430.
ORDER TYPIST

Will train accurate typist for j
Fl. position.

J. P. GITS MOLDING CORP. CICERO —lietuvių apgyventoje apy- 
4600 W. HURON ST. ........ .. ........................

R. MATERNA 379-1188

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap-
NOME įvairaus dydžio namus visur.

AUTOMATINIU
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORĖS
Patyrimas sunkiai medžiagai.

r \ ‘ "
Susikalbėti angliškai.

talpa. 6-me aukšte.
, WHEELER CO.

224.W. HURON ST. SU 7-1156

linkėję, 13 ir 5042. Avė., dviejų butų, 
6 ir 4 kamb. gontomis apkaltas na

mas, 75 dol. pajamų. $16,500.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

MŪRINIS 1% AUKŠTO. 2 gražūs bu- 
Nuola- tai, 5 ir 4_kambariu. 

tinis darbas, geras atlyginimas. ~
Vėsinama pa-

Namas Mar
quette Parke. Tel. 778-6916.

drauda, veikia notariatas.

NOR.VI L A ■ 
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET.
PRospect 8-5454

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

TeL CL 4-7450

I
1

ACCOUNTING MACHINE 
OPERATOR 

EXPERIENCED 
PAY ROLL CLERK 

with good typing ability. Contractors 
office. West Side. 
Company benefits.
CALL NE 2-3860

office. West Side.

CLERK - TYPIST 1
Northwest side Insurance Agency has 
an opening for Girl Friday type of 
individual to work as a clerktypist, j 
Excellent salary, good working condit-|
ions, hospitalization insurance, paid f 
sick days and paid vacations. Insur
ance experience desirable but not 
necessary. 622-4511. Mr. SAMSON.

Federalinio ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
I N C O M E TA X 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

Simaitis realty
2737 W. 43rd STREET

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami
savybių pirkimas - pardavimas. Be to *• * - - - - - *■ • ■ - * ■** - • - - — • — * 2

vertimai, užpildomi pilietybės prašy- I . ... - - 
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.
mai, income tax ir Įvairūs kitokį blan-

BRIGHTON PARKE 7 kamb. su 4 mie
gamais mūras. Pilnai karpetuotas, 
kabinetų virtuvė, paneliuota veranda,- 

pilnas - rūsys, dvigubas garažas.
. Teirautis

254-0823 arba YA 7-8707

We

♦ Chicagos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia”.
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak.
19 <1, 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..

Premjera — v

CL 4-2390

SIUNTINIAI Į LIETUVA
LR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel Y A 7-5980

Kiti spektakliai: 1970. 4. r TERRA
Br»ng»nybė», Laikrvdžlzl, Dovanot 

visoms progom*
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

free., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vai. Bilietų kainos: 
Parteris — S8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — $7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta s 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicagoje.. į

Premjerai S9.00 vertės bflie-
X »i

tai išparduoti.
Spektakliai prasidės punktu-

aliai. Prašome publiką atvykti ■
* - •1--- alaiku. (Pr);

■4 M.:
•:'fe-"-"7: ffeĄįfi

SIUNTINIAI
Į LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629
7 WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai*

vių grimu ir perukais pasirūpino 
Algimantas Dikinis, Juozas Kor
sakas ir "Stanley Warzala.

“Likimo Galia” žiūrovų, buvo 
šiltai priimta, dirigentas V* Ma
rijošius ir pagrindimai dalyviai 
susilaukė \ 
uždangai nusileidus ir
žai gėlių. Ypač įspūdingas buvo

antro 
Š

kybos paroda, kurioje nėra Ame
rikos gaminių, nes kinai atmetė 
JAV bendrovių prašymus leisti

t

-V

g||>.Kt8iB
■ feį

*■

šiltų aplodismėntų, o
nema-

“vienuoliu užkeikimas” 
veiksmo antroje scenoje.

dalyvauti.
WASHINGTONAS. s 

pirmąjį šių metų ketvirtį Ame
Per

rikės pramonės produkcija nu
krito, nors kovo mėn. gamyba 
buvo pirmą kartą po septynių

Aviaciiossi..
š. m. kovo mėnesį aviacijos, 

sportui Lietuvoje sukako 60 me
tų— 1910 m. kovo 14 d. Vilniu
je buvo sukviestas pirmasis Vil
niaus oreivystės būrelio nariu

>

kritimo mėnesiu pakilusi.
• SALISBURY. — Rodezijoje 
buvo prisaikdinus parmesk--tss-. 
publikos prezidentas Clifford

• SALISBURY.

Dupont, 64 metų.
. KARACHI— Pakistane strei
ką paskelbė visi .žurnalistai. Ke-

tepili

Šiame mėnulio žemėlapyje parodomi nusileidimo taškai, kuriuos bus bandoma pasiekti iki 1974
metu. Apollo 13-tam nepasiekus kelionės tikslo, visą programą gali tekti pakeisti ir atidėti.

HIMPREZIDENTAS NUSKRIDO I HAVAJUS Turistinis sezonas
APOLLO ASTRONAUTŲ

HONOLULU. — Prezidentas Nixonas, pasiėmęs Apollo 13

b^feWOE>-mėm^)kup;Š-.: m. i
Lietuvoje pradedamas- turisti-

. — steigėjų susirinkimas. Tai 
buvo pirmieji aviacijos žings
niai Lietuvoje. Vilniaus Elta 
paskelbė (“Komj. Tiesa”, kovo 
15), kad aviacijos sportas pla
čiau vystėsi Lietuvoje nuo 1929 
m., Kaune Įsteigus Lietuvos ae
roklubą ir Nidoj sklandymo mo
kyklą. Okup. Lietuvos gyven
tojams primenama, kad tuo me
tu sparčiai vystėsi sklandymas, 
motorinis skraidymas, buvo pa
siekta keletas tarptautinio lygio 
sklandymo rekordų, “plačiai po 
pasaulį nuskambėjo lietuvių la
kūnų S. Dariaus, S. Girėno ir F. 
Vaitkaus ilgų nuotolių skridi
mai per Atlantą”.

Aviacijos sportas toliau vys
tėsi ir sovietinio režimo metu. 
Plačiai žinomi lietuviai sklandy
tojai, gi lietuvių parašiutininkų 
ir aviamodelistų vardai esą Įra
šyti Į pasaulio rekordininkų są
rašus. (E)

paskelbė (“Komj. Tiesa’

Ii laikraščiai jau užsidarė.
:----—

Leis į Kauna?-.J,- . i*
yOiuje paskelbta, kad Kau-

naš ;-tampa tarptautinio turiz
mo miestu.. Numatoma, kad vien 
šiemet jame apsilankys šimtai 
užsienio šalių delegacijų ir tu-

astronautų žmonas ir astronauto Swigert Jr. — viengungio —
tėvus, nuskrido i Havajus susitikti iš .pavojingos kelionės sugrįžu-
siu astronautų. Jis visiems trims įteikė po Laisvės Medalį, aukš- 

____ _____ * _ _ Jt • . . . _ . ■ _

&

tais. Leninas teigė: “Skirtumus 
tarp . tmitų reikia ištirti ir iš- 
spręstį susipratimo dvasioje, 
imant ^ėmėšdn' ir gerbiant atski
ru tautu ir atskiru liaudžiu in
teresus”.

Kaip žinoma, Lenii^pasekė-biama (“Komj. Tiesa”, ]
22) lietuviai turistai, tekeliaus ir tik viena vyriausybėje, 
tik po vad. socialistines šalis ir, 
vienu ar kitu atveju, vyks dar 
į Suomiją bei Austriją, neutra
liuosius kraštus. Balandžio mėn. 
švietimo, srities darbuotojai lan
kysis Suomijoje, mašinų pramo
nės specialistai — Bulgarijoje, 
k
vyks Į Lenkiją ir rytų Vokietiją, j tyrinėjo visuomenėje, ką ji gal- 

Gegužės mėn. šalia šešių ko-lvoja apie dažnai vartojamus žo-

jai ir įpėdiniai Rusijoje “gerbė” 
tik savo interesus, pavergdami 
ir išnaudodami mažesnes tautas 
ir mažesnes “liaudis”.

čiausią ordjną, koki vyriausybė gali duoti civiliams.
Prezidentas savo sutikimo žo

dyje pareiškė, kad ši kelionė lai
kytina pasisekusia. Ji suartino 
viso pasaulio žmones ir sustipri
no tarptautinį susipratimą. Anie 
rika gavo daug sveikinimo tele
gramų iš viso pasaulio.

Jau laive daktarai, apžiūrėję 
sugrįžusius astronautus, rado, 
kad astronautas įtaise turi karš
čio nuo lengvo pūslės uždegimo, 
kuris atsiradęs dėl geriamo van-

Konservatorių 
Amerikoj daugiau 

PRINCETONAS. — Gallupo 
grąžtų gamyklos darbininkai i viešosios opinijos institutas pa
vyks Į Lenkiją ir rytų Vokietiją, j tyrinėjo visuomenėje, ką ji gal- 

Gegužės mėn. šalia šešių ko-jvoja apie dažnai vartojamus žo- 
munistinio režimo kraštų, vie- ’ džius “konservatorius” ir “libe- 
na išvyka numatyta Į Austriją, ■ ralas”. Buvo prašoma tas są- 
gi vasarą bus leidžiama poilsio, vokas aptarti ir buvo paklausta: 

_ _ _ j ...... ............ save pavadm—
.....................................................................................■ i

Komunistai puolė 
Kambodijos miestą
PHNOAI PENSAS. — Kam

bodijos miestas Takeo buvo už
imtas Viet Congo jėgų. Komu
nistai išplėšė maisto sandėlius, 
susprfogdino svarbų tiltą ir ge
ležinkelio liniją, šis miestas yra 
tik 22 mylios nuo sostinės Phnom 
Penho. Po puolimo .komunistų 
jėgos pasitraukė, tačiau miesto 
dalis evakuota ir vyriausybės 
kariuomenė Įsitvirtino jau kito
je miesto pusėje.

Iš Kambodijos toliau prane
šama apie Viet Congo narių sker 
dynes. Kambodijos kareiviai ir 
civiliai, keršydami Viet Gongui, 
nužudo ir visai nekaltus vietna
miečius. Vienas aukštas Kam
bodijos karininkas pareiškė, kad 
Mekongo upėje pastebėti lavo
nai. atsiradę iš nuskendusio lai
vo, kuris gabenęs vietnamiečius 
Į Vietnamą ir pakeliui nusken
dęs.

Pietų Vietname žinios apie 
vietnamiečių skerdynes sukėlė 
pasipiktinimą. Užsienio reikalų 
ministeris Lam pareiškė, kad 
Saigono vyriausybė rengia lėk
tuvus, laivus ir helikopterius, 
kurie išvežtų vietnamiečius iš 
Kambodijos. Saigono valdžia pa
ti atrinksianti, kurie vietnamie
čiai yra komunistai ir kurie — 
ne. šį pasiūlymą Kambodijai 
Saigonas pasiuntė per Japoniją.

Sunku patenkinti 
madų reikalavimus
Kokie bus ryškiausi 1871 me

tų madų bruožai? Tai klausimas, 
kuris buvo parupęs madų spe
cialistams, iš įvairių sovietinių 
respublikų kovo. mėn. suvažia
vusiems Į Vilnių. Tie specialis
tai. ir dailininkai buvo atvykę 
net iš Gruzijos — Tiblisi, Kiš- 
niovp, Jerevano Armėnijoje, 
Minsko ir kt. vietų. Rūpestis — 
kad tos, ypač moterų, mados ne
atsiliktą nuo geriausių pasau
lio pavyzdžių.

Vi& dėlto ir “Tiesa” pripažįs
ta, kad šių dienų Lietuvoje, net 
ir su geriausiais norais, ’’mote
rims .sunku visk? madose sude
rinti, vadinamuosius moterų ma
dos priedus — batukus, ranki
nukus, pirštines, salius... Tuo 
tarpu gi jų gamyba ir prekyba 
išsklaidyta po įvairias įmones ir 
parduoutuves. kiekvieno daik
telio užsakymo punktai esą vis 
kitur Lieka klausti: ar iš vi
so įmanoma ’’neatsilikti nuo ge
riausių pavyzdžių pasauly?” (E)

rištinių grupių”. Janina Nar
kevičiūtė išrinkta vad. “Drau
gystės ir kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis draugijos” Kauno 
skyriaus pirmininke.

•žinia reikštų, kad užsienio 
turistai galės lankytis L 
•Kaune, ne tik Vilniuje. Tačiau 
ar jie Kaune galės lankytis vos 
penkias dienas ar ilgiau, tai ne
aišku. (E)

kevičiūtė išrinkta vad.

jr dens trūkumo.
Astronautai papasakojo apie

i

I

vykti į Bulgarijos ar'Rumuni-j “Kuo Tamsta
jos pajūrius. Rudenį iftimaty-, turn ?” Iš apklausinėtų 1,528 su- 
tos dvi turistinės išvykos Įjungt.1 augusių, 52 nuošimčiai save lai- 
Arabų respubliką (Egiptą) — kė konservatoriais ir 34 nuošim-

% ne-savo nuotaikas šiame skridime. 
Astronautas Loveli, erdvėlaivio 
kapitonas, prisipažino ne kartą 
per tas penkias dienas pagalvo
jęs, kad jie žemės daugiau nebe
matys. Astronautas Haise dau
giausia kentėjęs nuo šaltos tem
peratūros erdvėlaivyje. Astro
nautas Swigert pareiškė juokais, 
nežinojęs, kad ši kelionė buvusi 
kuo ypatinga. Jis skridęs pirmą 
kartą ir galvojęs, kad visos ke
lionės yra šitokios, kad ši kelio
nė'buvusi normali.

Čikagos meras Daley, kartu, 
su savo sveikinimu, nusiuntė as
tronautams pakvietimą atvykti, 
kada jie galės, į Čikagą. Astro
nautas Loveli jau yra Čikagos 
garbės pilietis, gavęs tą titulą po 
to, ksL.jis grįžo iš kelionės su 
Gemini 8 laivu.

jose dalyvaus valst. įstaigų tar- čiai — liberalais. Dar 14% 
nautojai, statybininkai bei ryši-J žinojo, kas jie tokie, 
ninkai. (Neskelbiama, ar Lietu-

I

Sąvokų aptarimuose pasitai- 
vos gyventojams bus proga iš- kė įvairiu nuomonių. Konser- 

vatoriumi žmonės laikė tokį, ku
ris “gerai pažiūri prieš šokda
mas per griovį’” 
mylėjęs atsilikėlis”. Apie libe
ralus irgi buvo pareikšta: “žmo-

I gus, kuris nesiskaito su kitų pi
nigais” arba “narkotikų varto
tojas”.

•%
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jį 1969 m. aplankė

ir

mirolas Thomas H. Moor.r,

PRIE 67-TOS IR HOMAN AVE. 7 
kamb. mūro bungalow su 4 miel
inais. Daug priedų. Savininkas iš
vyksta į kitą miestą. Tel. RE 7-9515.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
afr-conditioning į naujus ir senus na
mus. r 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie-

su rūšių namo apšildymo pečius ir

Įrengiu vandens boilerius ir 

karnas greit, sąžiningai ir garantuotai. 
Apskaičiavimai nemokamai. 

Turiu leidimus dirbti mieste ir 
užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

’Karuselėje’

sSS.V; • fe

moro rinktinė “Karuselėje” 
(25,000 egz.). čia sudėti kūri
niai iš anksčiau išleistų knygų ir 
pluoštas,naujų.satyrų bei jumo
reskų. (E)

— Okup. Lietuvoje išleista Vy
tautės Žilinskaitės satyros ir ju- 

rįnktinė

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

- - ra
-■’.=1 - -u ---

-J

Ivykti ir vak. Europos^ kraštus). j 
' • ‘ (E)

arba “Į save įsi-

A. ABAJLL 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

Muziejų lankymas
Muziejų lankytojų skaičius 

okup.. Lietuvoje — nevienodas 
paskirais metais ir nevienodas 
gyventojų dėmesys muziejų rū
šims. Pernai, teigia “Tiesa” (ko
vo 8) muziejus aplankė 11 proc. 
daugiau lankytojų, ne gu jų bu
vo 1963 m. Gyventojai daugiau
sia domėjosi Vilniaus dailės mu
ziejumi
612,627 žmonės, toliau seka isto
rijos — etnografijos muziejus, 
turėjęs 397,000 lankytojų 
Kauno dailės muziejus 370,000. 
Trakų istorijos muziejų aplan- 

' kė 212,000 žmonių, Kauno IX 
forto muziejų 223,000 svečių (jų 
tarpe nemaža atvykusių iš ki
tur, nes juos specialiai ten ga
bena “Inturistas”), per 40,000 
žmonių domėjosi Anykščių mu-

(E)

ROMA. — Italijos parlamen
tas patvirtino naują premjero j 
Mariano Rumoro sudarytą vy
riausybę.

j-3--- ■:!

fe

Širdies operacija
Prof. J. Brėdikis Kauno kli

nikinėje ligoninėje įvykdė sudė
tingą širdies operaciją, 5 cm il
gio adatai patekus į ligonės V. 
Parišauskienės, iš Šiaulių širdį. 
Tai buvo antras, sėkmingas, to
kios rūšies atvejis Kauno gydy
tojų tarpe. (E)

H®:
— Leipcigo, rytų Vokietijoje, 

“Rečiam” leidykla išleido, pa
kartotinai, Iciko Mero romaną 
“Lygiosios trunka akimirką”, gi 
Brockhaus- leidykla, taip pat 
Leipcige, išleido G. Metelskio 
knygą -“Gulbės skrenda į šiau
rę” ~ (E)

JUNEAU. — Aliaskos guber
natorius vetavo naujai priimtą

1

hlM ■ II I^IIM l . .................. .. Ii i ui, , .

Nu€ liepos mėnesio Jungtinio kariuo
menės štabo viršininku paskirtas ad-

ii«v,ire> r-». mwrIki Šiol . . . w . •-*-
|is buvo laivyno operaciją viršininku* abortų legalaizavimo įstatymą.

Iki Sol

WASHINGTONAS. — šian
dien vakare prezidentas Nixonas 
vėl kalbės į tautą apie Vietnamo 
karą. Manoma, kad jis paskelbs 
naujus kariuomenės išvežimus.

— Ookup. Lietuvoje tebelei
džiamos memuarinės literatūros 
knygos, kuriose apžvelgiami, pir
moje eilėje, sovietiniam režimui 
artimi kūrėjai. Vilniuje nese
niai išleista stambi knyga — 
“Atsiminimai apie Petrą Cvir- 

naują kandidatę — teisėja ka”. Paskelbti net 126 asmenų 
atsiminimai. ?‘(E)

L 4

Prezidentas paskyrė j AukŠčteusiąįį 
Teismą i ‘ ‘ \ .
Harry A. Blackmun, tikėdamas, kad 

senatas sį kandidatą patvirtins.

A:

Išvokusių

Išleido Į parodą
VŲilniuje paskelbta, jog į 

“Expo — 70 parodą Japoni
joje išvykusi pirmoji Lietuvos 
turistų grupė. Jiems teko vykti 
Į Vladivostoką ir iš ten motor
laiviu į Japoniją.
tarpe: Lietuvos Mokslų akade
mijos, viceprezidentas A. Žu
kauskas, Vilniaus Eltos direk
torius D. Rodą, radijo bei televi
zijos Įmonių vadovai V. Kaliba- 
tas ir P. Morkūnas ir kt. (E)



©Muzika yra daugiausia kaš

rol. Vaclovo Biržiškos
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minkštais

$1.00

S4.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00 
$X00

$12.00 
S4.00

$4.00
$2.50
$6.00

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$5.00
$3.00
$2.00

yisus didžiuosius žemės dre
bėjimus žmonių aukų skaičiumi 
pralenkė drebėjimas šensi pro-

II t., 336 psl.

1/6 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00 
lai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

ROCKFORD, ILL
Mirė Mrs. Henrieta Shinden

Dabar tos labdaringos organi
zacijos nori atsiimti per o me
tus jai išmokėtus šalpos pinigus. 
Kaip pagaliau bus pasielgta su 
jos palikimu, priklausys nuo Sa
cramento miesto prokuroro.

žvalgas

© Nieku kitu žmonės tiek ne
sigiria, kaip savo kukliimu.

' (Agne Murek)

Henrieta Shinden nebuvo 
Rockfordo gyventoja. Ji gyveno 
Sacramento, Kalifornijoje. Mi
rė sulaukusi 68 metus amžiaus, 
palikdama . 60 tūkstančių dole
rių pinigų, Bųtro kilusi iš Lietu
vos! Giminių " Amerikoje 'netu
rėjo. Gyveno Mena savo namuo
se. gaudama iš labdaros organi
zacijų po §157 per mėnesi.

Kaimynai pajutę, kad jos na
muose kažkas netvarkoje, pašau
kė policiją. Policija ją rado mi
rusią. Peržiūrėjus dokumentus 
rado, kad bankuose turi savo var
du pasidėjusi §40,000 ir jos vil
nonėje suknelėje rado dar §6,000 
Įsiūtų pinigų. Jos namas Įver
tintas 812,000. Giminių likę tik 
Vokietijoje.

Spėjama, kad galėjo karo me
tu pasitraukti iš Lietuvos Į Vo
kietiją, kur galbūt- ištekėdama 
gavo tą vokišką pavardę. Gal 
ten yra likę jos vyras ar vaikai.

šr žinia paimta iš angliško 
dienraščio. Gal kas iš lietuvių 
Amerikoje pažinojo Mrs. Hen
rieta Shinden? z
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norvegas — islandietis Leif as 
Eriksonas atrado Ameriką ke
liais šimtais metų anksčiau už 
Kolumbą.

musų amžiuje
-Žymiausieji žemės drebėjimai 

su daugiausia žmonių aukų mū
sų šimtmetyje buvo šie: 1906 m. 
San Francisco
Mesinoje (Italijoj) aukų 75,000;* 
1915 Avezzo (Italijoj) — aukų.i 
29,790; 1920 Kensu (Kinijoj) ; 
— aukų 180,000; 1923 Tokio (Ja- i 
ponij o j), aukų 143,000; 1932 vėl 
Kėnsu (Kinijoj) aukų 70,000; 
1935 Quetta (Indijoj) —__
1939 Chilian (Chile) 30,000; 
19.39 Erzincan (Turkijoj) 23,- 
000; 1960 Lar i Garash (Irane) 
3,500; 1962’ šiaurvakariniame’ 
Irane — 10,000; 1963 Skopie. 
(Jugoslavijoje) 1,100; 1964;
Aliaskoj —- 115; 1968 Ankaroj * 
(Turkijoj) — 2,447; 1968 ryti-į 
nėse' Irano provincijose — aukų I 
virš 20,000; šių 1970 metų dre-į 
bėjime Gediz (Turkijoj) — 1,-

Britu dainininko Engelbert Humperdinck televizijos programoje gra
žios merginos atstovavo įvairiems kraštams. Paveiksle matoma gra

žuolė buvo Anglijos atstovė. Jos skrybėlė — puodas arbatos.

pasaką, savotiška libretą, ant
rąją — j kitą. Galima net api
būdinti atskirais gabaliukais, tik 
paaiškinti, kad čia pagrindu pa
imtas, bet savotiškai išreikštas, 
.tas ar kitas lietuvių tautinis šo
kis. Galima kur nors pastabą 
pridėti, kad ir rūbai, taikantis 
prie baleto reikalavimų, atitin
kamai pakeisti.

Jokiu būdu nesutinku su teigi
mu, kad ne Sagys sukūrė Gran
dinėlę, o Grandinėlė išgarsino 
SagĮ. Toks teigimas yra lygus 
teigimui, kad ne koks ten Enriko 
Fermi suskaidė atomą, o atomai 
išgarsino Enriko Fermi. Jauni
mo turi eibes kiekvienas mies
tas, kiekviena lietuviška kolo
nija. Kur yra sagiai, gobienės 
ir matulaitienės, ten jaunimas 
šoka, o kur tokių vadovų nėra, 
tai ten jaunimas sienomis lipa...

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pų'bL 
Abu tomai minkštuose, viršeliuose parduodami už $4.00, 

' o Įdėtuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus, pasiųsite tokiu adresu:

v NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street Chicago 8į Illinois

lhere are a lot oi things a man 
can do for his country. Including 
saying his piece, pro or con.

And talk is an important 
part of what makes a democracy 
like ours work.

But in the final analysis, 
talk is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting, part of your savings 
to work for America is a step 
in that direction. -To provide 
some of the economic strength it 
takes to make the whole 
system run.

That’s one reason why Savings 
Bonds mean a lot

They help to pay part of the 
cost of running a country U ’

PADĖKA
■ ■■ ■ . -.m

Juozui Januliui, Eašton, Pa.
■ i - ■ , '

Baigus man.rinkimą aukų Dr. 
P. Grigaičio paminklui statyti ir 
jau atsiskaičius su Komitetu 
(toms aukoms? rinkti), gavau 
dar $25 auką iš Juozo Januškip, 
gyv. Easton, Pa., su labai šiltų 
žodžių laiškeliu.

Persiuntęs auką Komitetui, 
reiškiu čia už- ją Juozui Januš- 
kiui savo nuoširdžią padėką.

Labai gražu, kad tokią gražią 
auką Juozas Januškis, senas nau- 
jienietis, atsiuntė dargi jos ne
paprašytas. .

Dar karta labai nuoširdus, dė-
* C** -■ . v■ 'z .t

k u i. Stravinskas,
Cleveland, Ohio

your mind. . , x.
And they help you. at the same 

time. With interest and security.
So next time, you have 

something to say. about . 
America, let your 
Bond purchases 
do part of the 
talkin:

scenoje, o kiti ilsisi. Bet publi
ka poilsiautojų nepastebi. Sce
na vis beveik pilna atrodo, vis 
kas ners ten sukasi. Liudas Sa
gys taip sutvarkė, kad publika 
neatitrauktų dėmesio kitur. Pu
bliką besidžiaugdama “vargsta” 
ir “prakaituoja” nemažiau už 
pačius šokėjus, atvangos niekaip 
nesulaukdama. O kur ir yra 
keliolikos sekundžių pauzė, vie
niems iš scenos išbėgant, o ki-: 
tiems ateinant, tai publikai ra-l 
mybės iš anksto neduoda Ryto i 
Babicko vadovaujamas dešim- Į 

f ties orkestras, tokių pauziii me-, 
tu grodama “uvertiūras”.

Kad publikai patiko, tai ne
reikia nė aiškinti. Džiaugsmą ji 
išreiškė ir karštais plojimais, ir, 
kai gavo progą šnekėtis, žodžiais.

Paskutiniu metu Grandinėlė 
pasidarė kontroversine, ir šio 
dienraščio skaitytojai geriau už 
kitus žino, kodėl. Tenka sutikti, 
ir tai be mikroskopo, be teles
kopo, be tautinių šokių moky
tojo diplomo, kad čia šokama ki
taip. L. Sagio choreografijoj 
kitokia Sadutė, kitoks Fakeltko- 
jis, kitokia Blezdingėlė, kitoks 
Malūnas, negu, sakysime, mū
sų geriausių tautinių šokių mo
kytojų (alfabeto tvarka) Breich- 
manienės, Gobienės, Matulaitie
nės. O jis, matote, ruošiasi sa
vo jaunimą vežti Į svetimas ša
lis! šalia šokių užkliuvo rūbai, 
no rūbų — muzika, o po muzi
kos ir politika...

Tai ar gali Grandinėlė į Pietų 
Ameriką šitaip važiuoti? Ar jos 
gastrolės tenai pakenks mūsų 
vardui, ar teigiamai mus pagar
sins ? Man regis, kad Grandinėlė 
turi ten važiuoti ir mes visi turi
me jos išvyką remti tiek mora- 

ek ir materialiai. Ne tarp

iai grožėsis, o žmonės, liaudis, 
blika. Lietuviška ir nelietu- 
ška. Pora valandų prieš jų 

40 minučių, iki \ akis mirgės spalvos, sijonai ir 
Ir šviesiaveidžių jaunuo- 

gražios, gražios šypsenos. Iš

šalių išeis, ir niekas nebeprisi
mins, kokios spalvos, kokie raš
tai, kokie žingsniai. Liks tik 
šviesiaveidžių jaunuolių miražas 
ir... Lietuvos, lietuvių vardas.

Ak, atsiprašau. Dabar gi vi
sur ta pati “priešakinė techni
ka” : sustingę nuotraukų vaiz
dai laikraščiuose, gražiausiu vie
tų pakartojimai TV programose. 
Kaikieną piktos akys panaudos 
ir teleskopus, ir mikroskopus. 
Užtat aš siūlyčiau: Liudui Sa- 
giui vieną vienintelę pataisą. Siū
lau atsisakyti originalių tauti
nių '-šokių vardų vartojimo, o 
vieton to visą spektakli pavadin
ti “Lietuvišku baletu tautinių 
šokių motyvais”, ar kitu labai 
panašiu vardu. Ir ten, kur da
bar programose surašyta atski
rų šokių pavadinimai, galima 
pirmą baleto dali supinti Į vieną

Paskutinis čia buvo Grandinė
lės pasirodymas prieš numatytą 
išvyką Pietų Amerikon. Pasiro
dymas balandžio 12, Rosary 
high School auditorijoj.

Salėje tūkstantis be kelioli
kos vietų. Žiūrėjau nuo scent® 
ir iš galo salės. Galvų jūra, iš 
kur bestebėsi. Regis, nebebuvo 
vietos tuščios. Bet rengėjai LB 
apylinkės valdybos žmonės — 
kuklinasi. Sako, gal visai devy
nių šimtų nebuvo. O man regis, 
kad devyni šimtai. — tai tikrai. 
Na, bilietų tiek nepardavė, o duo- 
sniai dalino veltui. Buvo suleis
ti be mokesčio lituanistinių mo
kyklų vaikai, spaudos atstovai, 
berods, būrys Rosary mokyklos 
seselių. Tai dr. Kęstučio Keb
li© nuopelnas. Jis ir Į “Penkius 
stulpus” šitaip duosniai visus lei
do ir tenajos Lietuvių namus 
iki palubės publika pripildė. Ge-J 
ras pavyzdys, kaip geras kultu-* 
rinių reikalų vadovas gali pu
blikos dėmėsi lietuviškam rei
kalui grąžinti. Lietuvių namuo
se, “stulpų” spektaklyje, buvo 
sumuštas daugelio metų rekor
das publikos gausumu scenos 
veikalo pastatymui, o Rosary 
mokykloj — vėl sumuštas re
kordas kitokio žanro pobūviui.

Klausimas, kaip jiems, Gran
dinėlės jaunimui, čia pavyko? 
Turbūt taip, kaip visur kitur. 
Vietomis, ypač pirmoje dalyje, 
trūko lygiavimo, simetrijos. Per 
pertrauką priežastis- paaiškėjo, 
kai reikalu susidomėjusi mano 
kaimynė iš dešinės nuėjo Į už
kulisius. Pasirodo, scena, šiaip 
puiki ir erdvi, buvo išvaškuota, 
išblizginta, tartum plynas ledas. 
Jaunuoliai ten slidinėjo. Iki apsi-1 
prato. Antroje dalyje buvo ge-j 
riau. Po visam ir aš buvau ant | liaį, 
scenos ir Įsitikinau, kad ji išties tautiniai folkloro profesoriai ja' 
prakeiktai slidi.

Kaip žinoma iš kitų aprašu 
mų, Grandinėlė šoka be sustoj 
mo. šoka arti 
pertraukos. Po pertraukos vėl Į kojo 
kita tiek. Iš 44 šokėjų vis dalis

v ? - - --- ■ ------ - - - ----- - į ; rr-.~ u L- -

60,000, r vjncjjoje (Kinijoje) 1956 me
tais, kur aukų skaičius siekė ar-1 tuojantis triukšmas. (Belgijos 
ti 830,000 žmonių. ‘karalius Leopold II).

iŠ '

Už ilgą amžių norvegams 
. reikalauja privilegiją

Norvegų kilmės Evanstono 
gyventojas W. R. Anderson 
kalboje per . balandžio 15 die
nos demonstraciją paragino 
visus norvegų kilmės ameri
kiečius rašant savo pajamų 
mokesčių formas reikalauti 
ekstra $1,000 išimties, kadangi 
jie esą didesnio ūgio ir ilgiau 
gyveną (vidutinis amerikiečių 
amžius 66.6 metai, o norvegų 
71.1 metai) Anderson yra Lei- 
fo Eriksono draugijos pįrmi- 
ninkas.’’ - Ta draugija daugiau-

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Order; arba čeki tokiu adresu.

Liet. Enciklopedija (t. XIII, 
319-320) be kt. apie Kondratavi
čių Syrokondę rašo: “Pažymė
tina K. didelė Lietuvos krašto 
ir jos istorijos meilė. Anot M. 
Biržiškos, mėgiamiausias K. raš
tų žodis, tai — Lietuva, lietuvis, 
lietuviška,.. Ktondratavičius lai
kė save lietuviu, nors lietuviškai, 
kaip gimęs toliau nuo etnografi
nės Lietuvos, nemokėjo”.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS
2. Juozas Liudžius, RAŠTAI, 246 psi..............
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

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

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

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psi....................... 52.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl...................................

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai............................ ..D............... ..........

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

viršeliais $2.00. kietais ....................... . .....
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psi. ...
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ
16. C. R. Jurgela, HISTORY OF TH& LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
18. Kip’-’S Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl..............................    1„...........................
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

20. Pranys AlŠėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.
22. 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:

Hr į netolimus Jašfi- 
gyveno Sniadeckiai ir 
Jalinskla, į JBojerkovš- 
gyveno Syrokomlė ir 

stas prie Vilijos, “su
lenk ų kultūros istori-

ša, kad Bojerkovščiznos mies
telyje prie Vilniaus, kur kadai
se buvęs Kondratavičių dvaras, 
dabar Įsteigtas mažas muziejus, 
pašvęstas Liudvikui Kondrata-

aukų 452 ; 1908vičiui (1823-1852), žinomam Sy-
rokomlės slapyvardžiu rašyto- ĮSia pasidarbavo Įrodyti, kad 
jut Muziejuje esą galima maty-' 
ti “smulkiosios lenkų šlėktos li
kimas kresuose”. Daugelis len
kų, šiandien lankančių Vilnių,
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vaikiška

V- 
y-

kuriu 
nešvarūs

Sov. Sąjunga stengiasi išnaudoti -Sibire esančius gamtos turtus. Tiesiamos vamzdžiu linijos naf. 
tai ir natūralioms dujoms. Šaltame ore tenka naudoti visokias susisiekimo priemones: trakto

rius ir briedžius.

MM

HARTFORD, Conn. — Mūsų i bame pas nelaimės ištiktus kai- 
poetas ir rašytojas Juozas Krū> i mynus, nes jų namelis trečias
minas, bėgant iš tėvynės nuo 
raudonųjų barbarų, skundėsi: 
“Mes kaip skruzdėlės ėjom ir 
ėjom, ir mus traiškė karo maši
nos ratai”. Tai vaizdinga teisy
bė. Daug lietuvių žuvo keliuose, 
ugnies tvane liepsnoj ančiame 
Drezdene ir kitų Vokietijos mies
tų griuvėsiuose.

Išsiblaškėme svečiose šalyse 
kaip skruzdėlės ir pradėjome iŠ 
naujo kurti likimo apkandžiotą 
gyvenimą. Daugeliui pavyko ir 
išaugo nauji lietuviški skruzdy
nai. ,

Tačiau po ketvirčio šimtme
čio mūsų gretos pradėjo spar
čiai retėti. Užtenka tik pažvelg
ti laikraščių puslapiuose į už
uojautas, paskaityti įnirusiems 
parašytus nekrologus ir tenka 
susimąstyti. Daug draugų ir pa
žįstamų iškeliauja anapus ri
bos.

Lietuvoje buvo sakoma, kad 
nuo mirties ir po puodo šuke ne
pasislėpsi. Jei žmogui Apvaiz
dos sprendimas ištartas, tai jo 
niekas negali pakeisti ar atito
linti.

1970 m. kovo 26 d., anksti ry
tą Leonas Vitėnas išskubėjo į 
darbą. Vakare skubėjo namo, 
nes čia pat Velykos, ilgas poil
sio savaitgalis, tai reikia tinka
mai pasiruošus sutikti Prisikė
limo šventę ir pavasarį. Deja, 
likimo buvo lemta kitaip. Auto
buse Leoną suspaudė baisūs 
skausmai. Pažįstamas bendra
keleivis išvedė jį iš autobuso, ne
leido nukristi ant šaligatvio ir 
ligonis susmuko jo glėbyje. At
sirado daugiau žmonių ir bandė 
daryti dirbtinį kvėpavimą. Li
gonis lyg ir sujudėjo ir nurimo. 
Iškviestas ambulansas Leoną 
nuvežė į ligoninę.

Pro šalį važiavo žmona ir duk
ra į krautuvę, bet į stovinėjan
čių žmonių būrelį nekreipė dė
mesio, nes nepagalvojo, kad ša
ligatvyje merdi jų mylimas žmo
gus — vyras ir tėvas. O taip ne
toli buvo namai. Dažnai gyveni
mas pasityčioja iš žmogaus.

Jau temo. Staiga .telefonas. 
Aldona, verkdama praneša, kad 
mirė jos tėvelis. Nejaugi! Sku-

Velionis greit kilo tarnyboje, 
nes buvo paklusnus, drausmin
gas ir jam pavestas pareigas są
žiningai atlikdavo. Jis greit į 
save atkreipė viršininkų dėmesį 
ir iš rajono buvo perkeltas į ba
ro viršininko, Miko Kazlausko, 
įstaigą raštvedžiu. Vėliau Leo
nas buvo perkeltas į viešąją po
liciją, kur ištarnavo iki pirmojo 
bolševikmečio.

Rusams okupavus Lietuvą, jis 
tuojau buvo atleistas iš tarnybos 
ir apsigyveno tėvų ūkyje. Ret
karčiais susitikdavome Gubavos 
mokykloje ir atsargiai parsimes- 
davome vienu kitu sakiniu, nes 
vietinių komjaunuolių buvome 
sekami ir labai dabojami.

1941 m. ankstyvą birželio ry
tą L. Vitėnas vežė į pieninę pie
ną. Prie Gubavos mokyklos, en
kavedistų saugoma, vežime sė
dėjo mokyt. S. Rūkienė. Jis grei
tai sumojo kas čia darosi, apsu
kęs arklį skubiai grįžo namo-ir 
tėvui pasakęs sudie, dingo pa
ežerės meldynuose. Po pusva-

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
1. Rinkinys lietuvisky liaudies daintily ir tckiy, K psL Rinkinyla 

yra šios dainos rr gaidos:

L Te^u giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ti

2. Suktinis I
X Suktinis II
4. Kckietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis

iis gaidy rinkinys kainuoĮa tik

žiucs gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atšip
site čeki arba Money Orderi gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai paslysi me jas pastų, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu adresu

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėlį

10. Augin tėvas
11. Meilės vaisas
12. Siuntė mano motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

CHICAGO 8, ILLINOIS

SLA

NIVERSAL
sK._ '■ ....% . ■ .

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

šiais metais Amerikos povandeniniam laivynui sueina 70 mėty. 
Apačioje matomas pirmas povandeninis laivas "Holland", perduotas 
karo laivynui 1900 m. balandžio 11 d. Viršuje naujas laivas "Sea
fox", kuris turi 307 pėdas ilgumo ir yra 7JOOO tony. Pirmas laivas 

' buvo 53 pėdy ir 74 tony.
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SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy< 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu*

SLA —. jau turi daugiau, kaip tris su puse milijone doleriy kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gaH 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SI.A — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugify na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins anie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit ^ausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

MS

nuo mūsų.
Skubiai važiuojame į ligoninę. 

Ramiai guli Leonas pridengtas 
su balta paklode ir visai nejau
čia, kad atskubėjome jo ieško
ti.

Nuo pat vaikystėj dienų Leo
ną pažinojau, nes mūsų gimtuo
sius Rakėnų ir Rainių kaimus 
teskyrė tik keturi kilometrai. 
Arčiau velionį pažinau Zarasų 
progimnazijoje.

Leonas Vitėnas gimė 1914 m.

rasų apskr. ir augo skaitlingoje 
šeimoje: šeši broliai ir dvi se
serys. Tėvas buvo apsukrus, 
gražiai tvarkė savo valakinį ūkį 
ir vaikus leido į mokslą.

Leonas baigęs Zarasų progim
naziją buvo pašauktas į Lietu
vos kariuomenę. Sėkmingai bai
gęs mokomąją kuopą ir atlikęs 
būtiną tarnybą, pasiliko liktiniu 
puskarininkiu. Vėliau kariuome
nės gretas paliko ir buvo pri
imtas į pasienio policiją. Reikė
jo saugoti tėvynės sienas nuo 
priešų, nes už ežerėlio lenkai ty
kojo paglemžti tėvų sodybą. landžio žmonių medžiotojai at

važiavo suimti “lieudies priešo”, 
bet Leonas jau buvo tamsiojoje 
girioje.

Dar nenutilo tėvynės sodybo
se aimanos ir nenudžiūvo nu
skriaustųjų ašaros, kai 1941 m. 
birželio 22 d., iš Kauno radijo- 
fono pasigirdo Lietuvos himno 
garsai. Išlindęs iš savo slaptojo 
urvelio, pirmąjį susitikau Leo
ną, tik jau ne bailiai besidairan
tį bet su šautuvu ant peties, pa
stojanti bėgantiems priešams 
kelia.

Ir vėl Leonas įsijungė į tė
vynės gynėjų gretas ir akty
viai dalyvavo 1941 m. sukilime. 
Lietuvai apsivalius nuo raudo
nųjų grįžo policijos tarnybon. 
Dirbo Antazavės ir Rimšės po
licijos nuovadose, o vėliau buvo 
Dūkšto apsaugos policijos būrio 
vadu.

1944 m. vasarą, artinantis bol
ševikams prie Lietuvos, Leonas 
paliko tėviškę ir su zarasiškių 
pabėgėlių kolona atsidūrė Že
maitijoje. čia vė? įstojo į orga
nizuojamus apsaugos dalinius. 
Pradžioje dirbo pirmojo pulko 
štabe Plnkšiūose, vėliau — 
Rinktinės štabe Telšiuose.

Ventos, bare prasidėjus rusų 
ofenzyvai, štabas pasitraukė į 
Kretingą ir čia nesustojęs iš
vyko Vokietijon. Leonas pateko 
į Lenkiją apkasų kasti. Rusams 
veržiantis pirmyn, jis atsidūrė 
Dancigo apsupime, iš kurio iš

spruko ir laimingai pasiekė Da
niją.

Karui pasibaigus ir vėl mes 
abu Wentdorfo ir špakenbergo 
D. P. stovyklose. Leonas ir čia 
be darbo nesėdėjo, bet buvo pa
skirtas Schleswig -Holšteino apy 
gardos lietuvių mokyklų inspek
cijos raštvedžiu.

Nesimatant kelių Į tėvynę, 
1947 m. Leonas išvyko į Angliją. 
Ten du metus dirbo žemės ūky
je, vėliau persikėlė į Bradfordą 
ir dirbo tekstilės fabrikuose. 
Anglijoje susitiko likimo drau
gę Stefaniją Benetytę ir 1950 m. 
sukūrė lietuvišką šeimą. Turė
jo nusipirkę butą ir augino duk
relę Aldoną.

Antrajame bolševikmenyje 
graži Vitėnų šeimos sodyba bu
vo sudeginta ir sulyginta su že
me. Tėvas su dviem jauniausiais 
vaikais buvo ištremtas į Sibirą 
ir Molotove mirė badu. Jo mir
tis tuo tragiškesnė, kad gelbėda
mas vaikus, jiems atiduodavo 
savo maisto davinį. Sūnų ir du
krelę nuo mirties išgelbėjo, bet 
savo kaulus paliko Sibire.

Kiti šeimos rariai išsislapstė 
ir tolimos šiaurės išvengė. Tik 
vienas brolis buvo labai sumuš
tas, nuo smūgiu į galvą parali- 
žuotas, tapo visišku invalidu.

Velionis nepasitikėdamas Eu
ropos saugumu ir gerai pažinda
mas komunizmą, I960 m. per- 
emigravo į JAV. čia pastoviai 
įsikūrė .ir gražiai -sutvarkė sa
vo šeimos ekonominius reikalus.

Abu su žmona turėjo darbus, nu
sipirko vienos šeimos namuką ir 
dukrelei Aldonai ketino duoti 
aukštąjį mokslą.

Atrodo, kad nieko nestigo: 
saugu ir sotu, tačiau netikėta 
mirtis sudraskė jo širdį. Visi 
džiugiai pasitiko Prisikėlimą, o 
Leonas tyliai gulėjo koplyčioje 
ir nejautė velykinio džiaugsmo.

Rodos ir gamta tai ankstyvai 
mirčiai buvo priešinga, nes Ve- 
lykose Hartforde siautė sniego 
audra ir maišėsi dangus su že
me.

Išaušo giedras pirmadienio ry
tas. Būrys draugų ir pažįstamų 
Leono palaikus iš koplyčios at
lydėjo į Hartfordo lietuvių R. 
Katalikų bažnyčią, čia klebo
nas J. Matutis, asistuojant kun. 
J. Rikteraičiui, už mirusiojo sie
lą atnašavo gedulingas šv. mi
šias. Savo žodyje klebonas Leo
ną prisiminė, kaip gerą lietuvį, 
uolų parapijietį ir kataliką.

Iš bažnyčios mirusiojo palai
kai buvo nulydėti į šv. Benedik
to kapines Bloomfielde. Nors bu
vo darbo diena, bet gražus bū
relis lietuvių velioniui atliko pa
skutinę paslaugą.

Laidotuvėse dalyvavo abu šia
me krašte gyveną broliai: gydy
tojas Povilas iš New Orleano ir 
Bronius iš Chicagos. Pasiliko 
vargelio vargti žmona Stefani-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

SENOJI GENTKARTĖ 
NUSIVYLĖ JAUNAJA

Sugadintu jaunų 
latrų tiranija

Montanos universiteto istori
jos profesorius K. Ross Toole 
laikraštyje Gazette skundžiasi:

“Mane tiesiog sargina visiš
ka racionalumo stoka tų stu
dentų “maištininkų”, 
barzdota išvaizda, 
plaukai, dvokiantis kūnas ir 
visa “taktika” yra
bet brutali, naivi be K pavojin
ga ir visa jų arogantiškos Ura
nijos esmė yra sugadintų jau
nų latrų tiranija...

“Mes esame skolingi jauna
jai gentkartei tiek, kiek senes
nės gentkartės buvo skolingos 
savo jaunesnėms gentkartėms: 
meilę, globą ir respektą iki 

ja ir studentė duktė Aldona, ku
riai dar labai reikalingi tėvo 
pečiai.

Lietuvoje liko trys broliai ir 
dvi seserys, o Anglijoje — kiti 
giminės; Rainių šeima, žmonos 
brolis Juozas Benetis, daug drau
gų ir pažįstamų.

Sudie, Leonai! Daugiau mes 
nesusitiksime, nebent anapus. 
Tebūna Tau lengva, svetinga, 
bet šalta šios šalies žemė. Tavo 
priešai iš džiaugsmo trina ran
kas, kad buvai priverstas šautu
vą iškeisti į keleivio lazdą, kurią 
visai ne laiku padėjai.

Čia negirdėsi tėviškės vytu
rėlių skambiųjų tralių, ir nesvei
kins Tavęs Rainių papievių pem
pės.
Pravirko ežerai nesulaukę Tavęs, 
Pakrančių bangelės linguos

/galvutes. 
Nendrynai šlamės: Kur jis?

/Nėatplaukia.
Ir klykaus žuvėdros Kuronų 

/palaukėj.
K. Ūkana 

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

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 Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

%,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Uek, kiek jos buvo vertos. Bet 
mes nesame jiems skolingi sa
vo sieloj savybės. Kiekviena 
gentkartė padaro klaidų, pa
dare it padarys. Mes padarė
me savo dalį. Tačiau mano 
gentkartė padarė tai, kad 
Amerika šiandien yra labiau
siai pasiturinti šalis šioje 
žemėje... Ji viešai paskel
bė kar i skurdui ir pasiekė mė
nulį; ji desegregavo mokyklas 

i ir panaikino polio ligą; ji va- 
. dovavo prasidedančiai galbūt 
'didžiausiai socialinei ir ekono- 
Įminei revoliucijai žmogaus is- 
; locijoje... Jos didžiausioji 
klaida buvo ne Vietnamas; di
džiausioji klaida buvo jos išsi- 

i žadėjimas savo atsakomybės, 
jos baili kapituliacija prieš sa
vo jaunuomenę, ir jos liguistas 
užsiėmimas jauniklių proble
momis, protu ir jų psiche”..

”Xuo kada vaikai pradėjo 
valdyti šią šalį? Kokių nuo
pelnų teisėmis, už kokius at
siek imtis pasidarė mūsų gady
nės išminčiais šitie tūkstančiai 

■nepilnamečių, su šlapiais tiž
iausiais ir perdaug mažai dar 
' tegyvenę, kad galėtų subran- 
dyti savo nuomonę ar išmintį?

A.š seku šią gentkartę ir pa
sidariau išvadą, .kad daugumas 
jų yra tikrai puikūs. Mažuma 
nėra — ir visa bėda yra, kad 
ta mažuma terorizuoja daugu
mą ir nori paimti į savo ran
kas. Aš jaučiuosi pritrenktas, 
kad dauguma tai priima ir 
duodasi išnaudojama”.

SENI GERI LAIKAI
Grįžau namo Naujų Metų die

ną 4 valandą popiet. Tai žmona 
buvo perpykusi! Labiausiai dėl
to, kad iš namų buvau išėjęs Ka
lėdų dieną.

© Kitus teisti reiškia save 
apnuoginti. (Šekspyras)

ESSEX

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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vedamojo vietose peršamos min
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$5.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Lenino šimto metų gimtadienio sukakti buvo pasineš
ta paminėti su didžiausiu triumfu, su didžiausia pompa. 
Pasiruošimas tam minėjimui prasidėj'o prieš dvejus me
tus. Per visą tą laiką sovietinė spauda diena po dienos 
garbino Leniną kaipo didžiausi žmonijos geradarį, tie
siog išganytoją.

Ir juo labiau artinosi ta šimto metų sukaktis, tuo la
biau intensyvėjo tas garbinimas. Kiekviena vietelė, kur 
Leninas ilgiau ar trumpiau gyveno ar kurią tik aplankė, 
pasidarė savo rūšies šventove.

Ryšium su sukaktimi išleista 55 tomai Lenino raštų 
ir penki tomai Įvairių asmenų prisiminimų apie jĮ. Su
sukti nauji filmai, kurie vaizduoja Lenino gyvenimą. 
Sukurta nauja kantata, kuri pavadinta “Leninas yra vi
sada su mumis”, < 
pavadinimas: “Leninas — žemės širdis”.
(anksčiau jis vadinosi Simbirsk), kur Leninas gimė, yra

„Garsiųjų” teismo pirmasis 
“veiksmas” jau praeityje: netik 
kaltinamieji, bet ir jų gynėjai, 
nors ir mažas, bet užpelnytas 
bausmes gavo. Kad tuo viskas 
ir pasibaigtų, nebūtų reikalo iš 
viso ta tema daugiąų šnekėti, 
betgi, kaip matome, Chruščevo 
pažadas “mes jus užkasime” pra- 
demas Įgyvendinti pilna to žo
džio prasme.

Daug kieno šie revoliucionie
riai vadinami “Naujoji Kairė”. 
Nežinau, kas jiems tą vardą su
galvojo? Pvz. “Geležinės Už
dangos” pavadinimą sugalvojo 
Winston Churchill, betgi šiuo 
vardu vadinti grupę, kuri iš vi
so nėra kokia ten nauja kairė, 
bet sena, gerai paruošta revo
liuciniams veiksmams vykdyti 
komunistų partija, nežiūrint, ko
kiais vardais ji bando save dang
styti.

Amerikiečių spauda, beieško
dama sensacijų tebededa Įvai
rius aprašymus, ypač nuotrau- 
kas, pvz., kaip jie anksčiau atro
dė su nekirptomis susivėlusio- 
mis kudlomis ir kaip dabar at
rodo nukirpti ir t. t. Betgi nie
kur neteko girdėti nei skaityti 
amerikiečių spaudoje, kad toji 
grupė ką nos bendro turi su 
Hitlerio buvusių nacionalsocia- 
lizmų ar Dučės fašizmu. Tuo tar
pu dienraščio “Draugas” redak
torius savo š. m. vasario 2 die- anos naciškos, fašistinės prie-

damojo vietas pacituosiu.
Vedamasis pradėdamas šiais 

žodžiais: “Ilgais šimtmečiais net 
galima pasakyti tūkstančiais 
žmonija turėjo daug pakelti, val
doma Įvairių imperatorių, kara
lių, carų, monarchų, kurie žmo
nių likimą galėjo tvarkyti pagal

Tur būt, komunizmas nieko 
panašaus nedarė ir nedaro, nes 
gerb. Redaktorius apie jį nieko 
neužsimena.

Toliau taip sakoma: “Deja, 
įvairiais laikotarpiais ir valsty
biniame gyvenime vyko atkriti
mai Į tironiškuosius laikus kaip 
tai matėme nacizmo, fašizmo me
tų, kada iš demokratinės san
tvarkos buvo daromas šuolis at
gal Į totalitarinę tvarką, Į kokio 
nors vaiki kokios grupės savava
liavimą. žmonija turėjo pergy
venti sunkų antrąjį pasaulinį ka
rą, kol buvo. nušluota nacizmo 
ir fašizmo tironija. Milijonai 
kritusių žmonių, rodos turėjo 
būti visiems gili pamoka, kaip 
tas kelias pavojingas. Deja, at
eina nauja karta, kuri pamiršo

entuziazmui sukelti ryšium su Lenino gimimo šimtmečio 
sukaktimi, pasekmės to masinio, propagandos žygio nė-

o vienai muzikinei oratorijai duotas toks ra tokios, kokių tikėjosi Kremliaus-valdovai. Nors, sako 
uhanovske Saikowski, Leninas yra minimas su pagarba, tačiau tuo 

. . . . ... . • N * pačiu metu apie jį drįstama ir juokingų dalykų papasa-
isteig tas Leninui paminėti centras su muziejum, kny- koti. Tuo ypač pasižymi jaunimas.

Didelio entuziazmo minėjimas nesukelia dar ir dėl 
to, kad Sovietų Sąjunga kaip tik dabar pergyvena aštrią

pačiu metu apie jį drįstama ir juokingų dalykų papasa-
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vartos baisumą ir jų sukelto ka- M- Qnan<lA1*n
ro šiurpius, nuostolius-gyvybė- ITluOU OpuuUvjv
mis ir ištekliais. Pergyvenama jęeĮ Įįįpr0 Petrausko sūnui rusai

gynu, sale koncertams ir šešiolikos pėdų Lenino paminklu.
Apie visą tai rašo Charlotte Saikowski, kuri yra The 

Christian Science Monitor” korespondentė. Ji jau kuris 
laikas važinėja po plačiąją sovietinę imperiją ir yra su
sipažinusi su tuo, kas ten dedasi. Pernai tame laikrašty
je buvo išspausdinti keli jos reportažai apie Lietuvą, Es-

ūkinę krizę. Trūkumas visokiausių reikmenų vis didėja. 
Prie maisto krautvių eilės žmonių ilgėja. Kai kuriose 
vietose trūksta maisto produktų. Tą fakfą net pats Brež-

tija ir Latvija. Kiek tai įmanoma užsienio koresponden- nevas savo kalboje pažymėjo. Jis taip pa^ pažymėjo ir ki
taras, ji bando bešališkai aprašinėti tai, ką patiria beva- tas negeroves, kurios kamuoja /‘gemalais Lenino sukur-
žinėdama bei susitikdama su Įvairiais žmonėmis.

Lenino gimtadienio minėjimą Kremlius visais būdais 
stengėsi panaudoti entuziazmui sukelti užsienyje. Skai
tant sovietų laikraščius, sako Saikowski, susidaro Įspū
dis, kad visur tik apie Leniną ir kalbama ir jo nuopelnai 
Į padanges keliami. Visur tik ir rengiami Lenino filmų 
festivaliai, jo knygų parodos bei seminarai apie Leniną. 
Kremliaus satelitų kraštuose tas pats: 
leista knyga tokiu pavadinimu
vas, negu visi gyveną žmonės”, o Vengrijoje, esą, bai
giama padaryti replika šarvuoto vagono, kuriuo Lėni- nėjimu. Būdinga ir tai, sako Saikowski, 1 kad balandžio 
nas 1917 m. grižo Į Rusiją.

Nežiūrint to, kad visa sovietinė spauda, radijas, te
levizija, teatras ir tūkstančiai agit

tą geriausią pasaulyje sistemą”. ■- t
Tiek daug buvo bubnijama apie sovietinės imperijos 

gyventojų didžiausią laimę ir jų entuziazmą, o štai da 
bar Brežnevas apkaltino darbininkus gittavimu, apsi
leidimu nebojimu tinkamai atlikti darbą, jnesąžiningumu 
ir visokiausiomis kitomis nuodėmėmis. Kliuvo nuo jo ir 
kolchozininkams, dėl kurių apsileidimo Ipradėjo trūkti 

Mongolijoje iš- maisto. .. . y- n B
“Leninas yra labiau gy-1 Aišku, kad tas Brežnevo “plakimas”begalėjo sukel

ti didelio entuziazmo ryšium su šimtmečio sukakties mi-

22 d. (o tai yra Lenino šimto metų gimimą sukaktis) ne
bus švenčiama. Tai bandoma pateisinti tu|>, kad Leninas

itatorių yra Įkinkyti buvęs labai santūrus ir nemėgęs garbinimo ir liaupsinimo

B. KRISTOPAITIS
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Vieną dieną Arvydas praneša viešbučio 
raštinei, kad kol būsiu New Delhi, aš esu 
jo svečias ir visas viešbučio sąskaitas jis 
apmoka. Arvydo būta iš turtingesniųjų.

New Delhi ir visa Indija kiek neturtin- j 
ga, perpildyta skurdžiai gyvenančių žino- ! 
nių, tiek turtinga gilios senovės nuostabiu- Į 
mis liekanomis. Jaunystėje labai mėgau 
skaityti, ypatingai godžiai sekiau knygų 
puslapiuose Indijos didžiųjų mogulų ir 
Egipto faraonų sarkofaguose susigulėju- j 
šią didingą praeitį, žinau, kad ne vien aš 
jaunystėje tokiais jausmais gyvenau. Skai
tytos jaunystėj knygos apie Indijos praeitį 
pamiršimo dulkėmis nus< dusios, šiandien 
aš pats jos sostinėj vaikštinėju ir gėriuosi 
nuostabia senove. Ką aš išgyvenau būda- j 
mas Indijoj, neįmanoma šiam trumpame I 
pasakojime sutalpinti. Prieš apleisdamas 
Indiją bandysiu vieną kita dalykėli sumi
nėti.

i
Kai stebi tas visas verb bes, atrodo, 

kad senovėje žmonių sklandžiai gyventa. 
Bet taip nebuvo. Be didžiųjų mogulų di
nastijos, čia viešpatavo Įvairios kitos dar. 
ir kiekviena kuo nors save norėjo Įamžin
ti vargingųjų sąskaiton. Skriaudžiamųjų 
sielvarto ašaros niogulams išvirto bran
giausiais deimantais, nuostabiais pasta- j 
tais, kuriuos

naują fašizmo atgimimą, tik jau 
kitokios spalvos ima reikštis rau- 
donfašistai”.

N ežinau, ’ kokioj e slėptuvėj e 
redaktorius buvo ir tebėra pasi
slėpęs, jei negirdėjo net tokių 
smulkmenų; Birželio keturiolik
tosios, Praveniškius, Reinius, 
Telšius, Kretingą ir apie daugelį 
kitų raudonojo komunizmo Įvyk
dytus ir tebevykdomus barbariz
mus, nes vedamajame kalba tik 
prieš daugiau kaip ketvirtis šimt 
mečio, desėtką metų egzistavu
sias diktatūras, — Vokietijoje 
nacionalsocializmą ir Italijoje fa
šizmą. Apie kokį čia atgimstan
tį fašizmą Redaktorius kalba? 
Be abejo, jis turi mintyje tą 
pačią grupę, kuri kol kas riboja
si tik pastatų deginimu ir plėši
kavimu, betgi toji grupė nėra 
jokie fašistai, ne's jie nenešioja 
nei fašizmo vėliavų, nei nacio- 
nalsocializmo svastikų, bet šiau
rės Vietnamo ir komunistinės 
Kinijos vėliavas. Čia nėra joks 
hitleriškas-dučiskas atgimimas, 
bet pilname nuogume sena ko-

toriui patinka, ar ne, bet tai yra 
nuoga tiesa.

Vienoje vietoje redaktorius, 
lyg tai būdamas aklas ir. kur
čias, štai ką sako: “mokslus ei
nantieji, geraširdžiai, bet nai
vūs jaunuoliai nebeižvelgia, kad 
šie raudonieji tironai yra tokie 
patys savavaliautojai kaip buvo 
fiureris ir dučė”.

Žinoma, tik jau ne kaip ko
munizmo apaštalai: Stalinas, 
Chruščiovas, Berija, Molotovas 
ir kiti. N?"? ; s

Vedamasis užbaigiamas tokiu

1746 m. užėmę Indiją, ją valdė iki Gandhi ; Jahan pastatė DelhiĮmiestą ir įruošė jame 
iškovojo jai nepriklausomybę Britų Indi
jos sostinė su reziduojančiu vicekaralium 
buvo Kalkuta. 1911 m. karaliaus Jurgio 
V parėdy’mu, sostinė buvo perkelta į isto
rinį Delhi centrą.

NEW DELHI — INDIJOS SOSTINĖ

Ilgesnį laiką buvo svarstoma, kur įkur
ti sostinės miestą. Pasirinkta Raisina kai
mo vietovė, apie 10 mylių i pietus nuo 
Delhi. Pakviesti buvo du žymūs anglų ar
chitektai, kurie išplanavo sostinę. Vienas 
pastalė prabangius vicekaraliaus rūmus, 
kur dabar gyvena Indijos prezidentas. Ki
tas pastatė parlamento rūmus, Vietoj isto
rinės Delhi atsirado greta New Delhi. 1929 
m. buvo baigtas miestas statyti ir valdžios 
centras buvo perkeltas iš Delhi į New Delhi, 
kuris 1948 m. tapo laisvosios Indijos sos
tine.

Miesto statyboj dominuoja vakarų, hindų, 
mahometonų architektūrų formos su gra
žiomis gatvėmis, alėjomis ir žaliuojančio
mis vejomis. Keletas svarbesniųjų alėjų 
nusitęsia iki senoja Delhi ir kitų istorinių 
vielų, 
žino j u 
Delhi.

Gerai išvaikščiojęs New Delhi, va- 
Į senąjį, pilną senovės paslapčių

DELHI MIESTO ĮDOMYBĖS

Delhi yra Juma Upės vakarų pusėj. 
Miestas apsuptas aukšta mūro siena su sep
tyniais Į miestą vartais. Delhi vietoje čia 
stovėjo kiti miestai, kitos dinastijos viešpa
tavo. , šios vietovės praeitis siekia net 3000

šiandien stebime.. Anglai metų. 1639 m. mogulų imperatorius šachas

savo sostinę. Dauginusia pastatų yro išli
kusių iš mogulų laiklį.

RAUDONA® FORTAS

Įdomiausias yra Raudonasis Fortas su 
Imperatoriaus rūmais, kurie 1648 m. buvo 
baigti statyti, šiuos rūmus sudaro keli pa
statai, apvesti aukšta mūro siena. Audi
encijos pastatas plokščiu stogu su raudono, 
akmens 60 kolonų yra vienas iš įdomiau
sių. čia yra imperatoriaus sosto salė. Ka
da tai stovėjo'auksihis povo sostas, išpuoš
tas brangenybėmis. Šis sostas yra vertina
mas 30,000,000 anglų svarų. 1739 m. per
sų šachas užėmė Delhi. Pasitraukdamas 
apiplėšė miestą, surankiojo visas brange
nybes ir išvežė povo sostą į Teheraną. Del
hi nuostabūs rūmai, liko tuščiais kamba
riais. To paties šacho Jahan yra pastatyta 
Didžioji Mečetė (Jama Masjid), kuri lai
koma viena iš gražiausių ir didžiausių pa
sauly. Mečetė, kaip ir Raudonasis Fortas, 
pastatyta iš raudono akmens tik išgražinta 
baltu marmuru. Reikėtų nemažai laiko 
praleisti, kad būtų galima pažinti Delhi 
praeiti. Ten per tūkstančius metų įvairios 
gentys kovėsi, plėšė viena kitos brangeny
bes, statėsi tvirtas-pilis.

Daug istorinių vietų lankiau, bet mo
gulų dinastijos liekanos daugiausia traukia 
turisto akis. Gerokai susipažinęs su New 
Delhi ir Delhi, nusprendžiau dar aplanky
ti Agrą ir jos garsųjįį meilės mauzoliejų..

Agra yra tik 110.mylių į pietryčius nuo 
Delhi, tad netrukus jau vaikštinėjau jos 
gatvėmis. Apsistojęs netoli universiteto,

neleido ilgiau pabūti Lietuvoje

Australijos Lietuvių Bendruo
menės laikraštėlyje Mūsų Pasto
gė aprašomas red. V. Kazoko na
muose Įvykęs susirinkimas, kur 
skaitome:

Rugsėjo 28 d. p. p. Kazokų 
namuose Įvyko Sydnėjaus Liet. 
Gydytojų Draugijos susirinki

patosu: Ta Naujoji Kairė, kaip 
anksčiau fašistai ir naciai, sava- . - - •
noriškai Įsijungia j raudonosios 
diktatūros tarnybą ir panaudoja 
tas pačias nacių ir fašistų išban
dytas prievartos priemones”.

Redaktorius tvirtina, jog va
dinamieji “naujieji kairieji”, pa
sisavino nacių ir fašistų prie
mones.

Kieno metodus naudojo ta pa
ti “naujoji kairė” kol nei naciz
mas nei fašizmas iš viso neegzis
tavo? Lietuvių paruoštos geno
cido parodos dokumentai rodo, 
kad iki atsirado nacionalsocia- 
lizmas Nr fašizmas, raudonasis 
komunizmas išžudė daugiau žmo
nių nei nacizmas, ir fašizmas, kar
tu sudėjus. Iki šių dienų tos pa-; 
čios parodos dokumentai rodo, 
jog raudonojo komunizmo au
kos siekia iki milijonų? Višta 
iš. kiaušinio nesimoko p.. Redak
toriau. Tuo aš nepaneigiu hėi 
nacionalsocializmo; nei fašizmo 
Įvykdytų žiaurumij, betgi , tuo 
pačiu prašau ir gero. Redakto
rių laikytis objektyvumo. Nėr 
objektyvus informavimas skai
tytoją, ar piršimas jam viena
šališkos minties pasidaro sma- 
genų plovimu.

Kasperas Radvila

mas. Susirinkimo svarbiausiu 
punktu buvo Dr. L. Petrausko 
pranešimas apie savo kelionę, ir 
įspūdžius Lietuvoje. Kaip Dr. 
Petrauskas sako, ilgesys nuvedė 
jĮ Į Lietuvą ir noras pasimatyti 
su ten esančiais jo draugais. Įs
pūdžiai šilti ir j audinantys. Iš 
Vilniaus seni draugai daktarą 
išsivežė į Kauną, aprodė klini
kas, universitetą, pasipasakojo 
apie savo darbus. Labai būdin
ga, kad,Lietuvoj e palikę medici
nos darbuotojai metasi į moks
linį darbą, specializuojasi ir 1.1. 
Pilni, entuziazmo su tikru džiaug
smu pasitikę savo seną mokslo 
draugą, norėję kuo daugiau pa
sikalbėti, bet penkių dienų tam 
neužteko. ? -

Pats Dr. L. Petrauskas irgi, 
jautėsi labai laimingas apsilan
kęs- Lietuvoje ir pasimatęs su 
savo artimaisiais bei draugais ir 
baigdamas savo pranešimą pri
minęs, kad. kiekvienas bent prieš 
mirti turįs pamatyti Lietuvą.

. Kaip žinoma A. L. Balso skąi- 

.tytojąms,. dr. L. Petrauskas., yra 
jvelionies Kipro. Petrausko sū- 
■nus. .
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\ -Balandžio 11 d. laidoje, Alfon
so ' Nako rašinyje “Stratfordo 
Festivalis 1970-siais”, šalia? kelių 
nereikšmingų, korektūros klai
dų; įsivėlė viena, kuri reikalinga 

■ pataisymo. Kalbant apie “Sym- 
beline”, atspausdinta: “Tai 3-j i 
Shakespeare’o drama iš 37”,. o 
turėjo būti “34-ji (žodžiais: tris
dešimt ketvirtoji) iš 37”.

SKAITYK PATS IK PARAGINK
KITUS’SKAITYTI

6 U J, Į E .N » Š

aplankiau ji, medicinos mokyklą ir kt Ki- pasiekė savo'kuiy’boš zenitą. Kai kiti nau- 
šenėj nerimo sąrašas lankytinų vietų. Ag- | ■ 
ra — tai vienas iš daugiausia žinomų Indi- r 
jos miestų, čia yra didingas meilės pa
minklas. Nors Agra yra buvusi ankstyves
niųjų Indijos dinastijų sostinė, bet nie
kuo nepasižymėjo. 1526 m. mogulų dinasti
jos pirmajam imperatoriui Baber užėmus 
miestą, prasidėjo nepaprastai gražių pa
statų statymas. Imperatorius Jahengir 
(1556 - 1605) nepasižymėjo statybomis, 
bet jo favoritė žmona (imperatoriai turė
davo daug žmonų) Nur Jahan savo tėvams 
pagerbti, .įruošė* .šį puošnų kapą — mau
zoliejų Itimad - ud - Daulah, išgražindama 
jį brangiaisiias akmenimis. Imperatorius 
Akbar, vienas iš didžiųjų monarchų ir 
aistringas statytojas, sugriovęs seną Agros 
pilį, jos griuvėsiuose pastatė Raudonąjį 
Fortą su jo vigais rūmais. Vaikščiojant 
miesto gatvėmis, nenoromis metasi į akis 
šiandieninis vietinių skurdas, ištaigingos 
šventovės, miesto gatvėmis beslampinė- 
jančios karvės. Dar daug laiko praeis, kol 
jie įsitikins karvių nešvęntumu ir nuo gat
vių suvarys jas į virtuvių katilus. Jiems 
vargo negaliu palengvinti vienam kitam 
vaikučiui pakišdamas pinigėlį. Suspausta 
širdimi, pusiau praviromis akimis žengiu 
per jų tarpą į senosios 
istoriją.

TAJ MAHAL

Daug išvaikščiojęs,

dojo statybai raudonąjį akmenį, jis — 
marmurą. Jis statė rūmus, mečetes Raų- 

; donajame Forte. Sutelkęs architektus ir 
amatininkus, jis nusprendė sukurti tikrą 
šedevrą, neįkainiiojamą Taj Mahal Mau
zoliejų.

Mergaitė Arjumad Bano Begum, geriau
K - ♦ ■ • - - x r ..-v - - ’ - - ■ • - --

tų, kai princas Khurram, vėliau šachas 
Jahan, vedėją. Nors ji buvo antroji žmo
na, bet išliko jo favorite. Kai princas ne
teko malonės, ji septynis metus bendrai su 
jtio dalinosi tremties nedalia. 1627 m., kai 
jos vyras užėmė tėvo sostąr ji, Mumtaz Ma
hal,. tapo ’vyriausia patarėja ir antspaudo 
saugotoja. Mahal mirė 1636 metais. Prieš 
jos mirtį vyras pažadėjo ant jos kapo pa
statyti nuostabų mauzoliejų kaip padėką 
už jos 18 metų jų vedybinio gyvenimo mei
lę. 20,000 darbininkų, mūrininkų, akmens 
skaldytojų, juvelyrų ir kt. buvo sutelkti 
mauzoliejaus statybai. Po visą Indiją buvo 

.renkamos brangiausios medžiagos. Truko 
dvylika metų, kbl centrinį mauzoliejų bai
gė.

(Bus daugiau)

Indijos pasakišką

KAPAS
daug apžiūrėjęs 

gražių pastatų, mauzoliejų, dabar stoviu 
prie gražiosios Taj ,Mahal kapo. Prie ša
cho Jahan (1625 - 1665) mogulų dinastija
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Skaitykite ir platinkite
DieriraŠtį
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ML ANNA BALIONAS
AUSŲ. NC}$IE8 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolof.: PR«H»ect 84229
Rozid. talof.: WAIbrook 5*5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
uuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta, 
ligonius ppriuna ūk susitarus.

Rez. teL 239-4683

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

Medical Building). Teh LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, saambmii 314-ttulŽ

DR. S. B1E21S
riief.: PKospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKtai anuradiemais ir penktadieniais. 
Ireciad. ir seiemad. otisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad, ketvirtad. nuo 1—i ir 7—9, 
antrai!., penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir šeStad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUnD E. CiARA 
Z/uy W. Sist bTREfcT 

Tel.: GR 6-2400
pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

-—i, <—a, anu-ad., pemtt. 10—4, ir 
sėstai. 10—2- vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
«.<>US6KiJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagaT susitarimą. Jei neat
siliepia, sKampinti Mi 3-OuOl.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tei.: Portsmouth 7-6000 
Rebid, telef.: G Arden 3-7278

Tek ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 54732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—-8, 
® antrad. 2—4. ' V' ■ ;

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, HL 60518 Tel. 525-0952

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 5-9801.

DR. J. MAKAUSKAS
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 ii ir'nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo. 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W, 71st SL — Tel. 737-5149,

. Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 7lst ST.

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R u R G AS 

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

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

Gražiai palaidoje Petrą
18-tos gatvės apylinkė ma-l 

tė daug įvairių įvykių, bet to-| 
kių didelių ir gražių. laidotu-! 
vių, kokios buvo suruoštos se
nam šios apylinkės gyventojui) 
Petrui Grakauskui ji dar ne
matė.

Koplyčioje Grakauskui pa-, 
garbą atidavė seni ir jauni, ge
ri pažįstami ir tik retkarčiais jį Į 
gatvėje’ sutikusieji. Petras 
Grakauskas buvo išskirtinai 
didelis šios senos lietuvių ko-j j 
lonijos gyventojas ir daugelio! j 
dalykų pionierius. Koplyčia į 
skendėjo gėlėse, visos sienos :

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

.Aparatai - Protezai, Med. Ban-
< daž»i Speciali pagalba koloms 

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

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629
Telef.: PRospoct 64084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairią atstumą.

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place .

TeL: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMA!

Leidimai — Pilna apdraudė 
■7EMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

AM-FM RADIJŲ 
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$15®°
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A-M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:39 iki 9:30 vaL 
ryto. ■

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARA TRYS 

EKSKURSIJOS

• «-
.. . •

31Gegužės 28/ liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

.. Kreipkitės į ; >
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

į PLEASE! 
f Myyaįctn
f PREVENT
FOREST FIRES i

Petras Grakauskas

Į Kaip lietuviai turtina Argentiną
Į Tyrame lanke prieš kelioliką 
i metų prie Juan Maria Gutierrez, 
j Buenos Aires provincijoje, nusi- 
į pirkęs žemės plotelį vilkąviškie- 
Įtis Otas Balčiūnas su JAV gi- 
! musia žmona Elena Baužaite, 
pasistatė grEtžu gyvenamą namą, 
savo sodybą apsodino gyvatvo
re, išsiaugino vaismedžių, prisi
sodino gėlių, daržovių ir įkūrė 
didoką bityną. Gyvena karališ
kai. n

Jų vienturte duktė Ana-Maria 
baigė gimnazijos mokslą, išmoko 
anglų kalbą, (lietuviškai išmo
ko nuo tėvųj ir dabar yra toj sri
ty esančio Alpargatas fabriko 
skyriaus Relaciones Humanas 
para industria pareigūnė. Ji su
sižiedavo su savo kolega techni
ku Nestor-Mirto Morvidel ir gre
ta tėvų statosi gražų namą.

Pastebėtina, kad tame pačia
me Alpargatas skyriuje dirba 
dvi sesutės Ignaravičiūtės ir Ki
sieliūtė. ųzc A J .R.

buvo apstatytos vainikais ir 
didžiausiomis puokštėmis. At- 

1 sisveikinimo metu jis gulėjo 
gražiausiame rūtų ir gražiau
siai sužydusių gėlių darželyje, 
kokį galima įsivaizduoti.

Paprastą seną lietuvį, Petrą 
Grakauską, į bažnyčią ir į ka
pus išlydėjo 50 automobilių 
karavanas, pilnas prisėdęs gi
minių, artimųjų, kaimynų ir 
pažįstamų. Jis buvo palaido
tas kazimierinėse kapinėse, o 

. vėliau visi palydovai buvo už
kviesti į 71 gatvėje esantį Gold 
Cost Inn ir pavaišinti. Duktė 
ir sūnus suruošė tėvui nepap
rastai gražias laidotuves. Jie 
parodė, kad geri vaikai gerbia 
pavyzdingą tėvą.

Paliko liūdinčius dukrą So
phie Grakauskaitę Vanco, sū
nų Antaną Grakauską, seserį 
Apoloniją Barauskienę, Lietu-
voje seserį Teklę Mažeikienę ir 
jų šeimas, anūkus ir proanū- 
kus.

Petras Grakauskas 1888 me
tais gimė Lietuvoje, Zarasų 
apskr., Kiškelių kaime. Ame
rikon jis atvažiavo 1908 metais. 
Apsistojo Chicagoje, gavo dar
bo ir čia visą gyvenimą pralei
do. Jis pradėjo, dirbti Burlington 
geležinkelių b-vėje ir dirbo, 
kol pasiekė pensijos. Tai įvyko 
prieš penkiolika metų.

Vėliau jis vertėsi namų tai
symu. Jam buvo žinomas kiek
vienas namo darbas, prade
dant supleišėjusiais pamatais 
ir baigiant stačiausiu stogu. Jis 
ne tik siu, bet ir kaimynams 
pataisydavo supleišėjusius ša
ligatvius, tvoras, duris, langus, 
garažus, vandentiekį, elektrą ir 
visus nutekėjimo vamzdžius. 
Kiekvienam sudėtingesniam 
namų taisymo darbui kaimy
nai pasikviesdavo Grakauską 
ir pasitardavo, kaip pigiau ir 
geriau atlikti remontą.

Jis gražiai gyveno, išaugino 
vaikus ir padėjo anūkams. 
Buvo gražiai /apsirengęs ir ge
rai pavalgęs, bet jis bereikalin
gai pinigų nemėtydavo. Mo
kėjo taupyti pinigus ir 18-toje 
apylinkėje Įsigijo kelis namus. 
Jis pats tuos namus gerai pri
žiūrėdavo, visuomet jie būda
vo išnuomoti Jis aprūpino ne 
tik savo šeimą, bet ir vaikus 
gera pastoge ir duona. Jis mė
go gėles, kuriomis apsodinda
vo ne vien darželius, bet ir 
daržus. Jis gyveno 730 West 
17th St.

Kaimynai baL 6 dieną išly
dėjo į kapus nepaprastai gerą 
lietuvi ir pavyzdingą Ameri
kos pilietį. Jijpažinusieji ilgai 
gražiuoju jį minės.

St. Dargužis

VAIRUOJANT AUTOMOBILĮ 
BįųJSIĄ GALIMA MIEGOTI
Bendix Automotive kompani

jos pirmininkas Charles Heit
man tvirtina, kad dabartinių pa
auglių automatiškai kontroliuo
jami automobiliai bus kasdieni
nis dalykas. Automobiliuose 
prietaisai, kurie 
automatiškai palaikys atstumą 
automobilio, automatiškai vai
ruos, kur reikia paspaus stab
džius, kontroliuos greitį ir t.t. Di
dieji lėktuvai jaudabar ore 
skrenda žymia dalimi automati
nės sistemos kontroliuojami.

Greitkelių “aukšto greičio li
nijose” greitis bus 120 mylių per

L

Nusikaltimai nemažėja, 
Čikaga penktoje vietoje 
Čikagos policijos vadas Ja

mes B. Conlisk praneša, kad 
trečiame šių metų periode — 
nuo kovo 5 iki balandžio 1 d.
— nusikaltimai sumažėjo 8,6 
%, lyginant su ankstyvesnių 4 
savaičių periodu. Skaitant nu
sikaltimus rūšimis, daugiau
sia sumažėjo žmogžudysčių — 
net 29,7%, o mažiausiai plėši
mai, lik 3,4%. Vienintelė pa
didėjusi nusikaltimų rūšis yra 
išprievartavimai. Jie paaugo 
4,1%. Kasdieninis nusikaltimii 
vidurkis buvo 310.4 arba 12,9 
kas valandą.

Betgi tai nėra džiuginanti ži
nia, nes palyginant su 1969 m. 
tuo pačiu periodu, nusikalti
mų Išiemet yra padaugėję 
11,9%.

Ta proga yra paskelbti FBI 
palyginamieji nusikaltimų 
1969 m duomenys šešiuose di
džiausiuose Amerikos miestuo
se. Kiekvienom 100,000 gyven
tojų Detroite buvo 6,449 nusi
kaltimai, Los Angeles — 6,121, 
New Yorke — 5,906, Houstone
— 5,262, Čikagoje — 3,669 ir 
Philadelphijoje — 1,765 nusi
kaltimai.

LIETUVIŲ KAMERINĖ

• MUZIKA VILNIUJE

Vilniaus flharmonija surengė 
koncertu ciklą “Lietuvių kame
rinė muzika’. Penktasis koncer
tas buvo skirtas J. Gruodžio kū
rybai— nuc kompozitoriaus, di
rektoriaus, dirigento bei peda
gogo mirties dabar sukanka 22 
metai. Gruodžio kūrinius skam
bino. pianistė A. Juozapėnaitė, 
dainavo sol. L. Muraška.

Vilniaus Paveikslų galerijoje 
(buv. Katedroje) J. S. Bacho kū
rinius atlikę L. Digrys (vargo
nai) ir E. Digrys (smuikas), 
Maskvos P. Čaikovskio valst. 
konservatorijos aspirantas. Ko
vo27 d. Vilniaus Parodų rūmuo
se fortepijonu skambino tos 
konservatorijos studentas, P. 
Stravinskas. (E)

BONIFACAS BARŠKĖTIS
Gyv. 7309 So. Washtenaw Ave.

44 metųMirė 1970 m. balandžio 18 d., 11 vai. vakare, sulaukęs 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šilutės aps.

Amerikoje išgyveno,21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Eugenija Frankeviėiūte, dvi dukterys — 

Ofelija ir Daiva, sūnus Algis, tėvai Mykolas ir Petronėlė, du broliai: i 
Simas, bm’ienė Brenda ir Zenonas, brolienė Barbara, sesuo Danutė g 
Vaidela, s ogeris Bronius ir jų šeimos. Kiti giminės^ draugai ir pa- I 
žįstami.

Šeima prašo gėlių nesiųsti. '
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western

Avenue.
Trečiadienį, balandžio 22 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
į Gimimo Šv. Panelės parapijos bažnyčią* o po gedulingų pamal- 

bus laidojamas Leituvių Tautinėse kapinėse.
Visi a a. Bonifaco Barškėčio giminės- draugai ir pažįstami nuo- i 

širdžiai kvočiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa- I
tarnavimą ir atsisveikinimą, ‘ I

Nuliūdę lieka:
Tėvai, žmona, dukterys, sūnus, broliai, sesuo 

.'r* ir kiti giminės. f

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

, Robert Dickenson atostogų- 
>je Zelandijoje ir jos upėse 
e maža i graži y žuvy. N. Ze- 
nesugadinta gamta vis day* 
iu pritraukia turistu.

Čtkagiefis Robert 
vo Naujoje 
pagavo 
landi jos 

giau

• Pasigendate švaraus liežu
vio? Net po visa to, ką žmogus 
laižo! ' (S. J. Lee.)

e New Yorko laikraštyje bu
vo pastebėtas toks skelbimas: 
“Išnuomojamas 3 kambarių bu
tas, pro langą matosi medis”.

"NAUJIENOS“ KIEKVIENO
DARižO ŽMOGAUS 

JKAU- AS IR BIČIULIS

Susirinkimu ir parengimu

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos eilinis susirinkimas Įvyks 
trečiadienį, balandžio 22 d., Holly
wood Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
8 vai. vak. Nariai prašomi būtinai 
atsilankyti.

Eugenija Srrungys nut. rast.

FRANK PUCHKORS
Gyv. 10831 So. Edbrooke Avė.
Mirė 1970 m. balandžio 19 d., 

3 vai. ryto, sulaukęs 89 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Tel
šių aps., Kantaučių parapijoj.

Amerikoj išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Walter, 

marti Lorraine, dvi dukterys — 
Stephany Hillstrom, žentas Les
lie ir Joan Gustis, žentas John; 
septyni anūkai: Waine Puch- 
kors, Warren, Norman ir Gre
gory Hillstrom; Joan McCathy, 
Jaimes ir Jane Gustis; šeši pro- 
anūkai, švogeris Walter Schim- 
kus ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios 
Felicijos.

Kūnas bus pašarvotas pirma
dienį 7 vai. vak. Leonard koply
čioje, 10821 So. Michigan Ave.

Trečiadienį, balandžio 22 d. 
8:30 vai. ryte bus lydimas iš ko
plyčios į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojamas Lietuvių 
šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Frank Puchkors gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, dukterys ir kiti 

giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lco-

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

Jei norite auotrauko^nte įamžinti savo 
vestuves ar kitas Šeimos šventes, tai 
kreipkitės i mūsą virš 30 metą paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrė fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.

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

Chicago, Illinois
927-6288

Call and ask for EDDIE BURBULYS

GELININKXS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapoms gėlės.

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

BEVERLY' HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
k ........... -..........   — J

EUDEIKIS 
j SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GiRALDAS r. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel. t Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE
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2212 W

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. J, Žarna — Pardavimuibut good typing ability 

important.

Near Union Station and CTA..

STENOGRAPHERS
A good steno, speller & typist. Tkities 
along file ref. Steel Company with! 

good benefits.
NO FEE.

842-4113
BRIDGEPORT PERSONNEL

755 W. 31ST STREET

apie
kaci Will consider bright beginner 
leli- 
zoli-

I i

Wiscor.sine, prie New Glarus, sunkvežimis atsitrenkė į arklio traukiamą vežimą. Kaip matome, 
iš vežimo liko tik šipuliai, tačiau aei arklys nei vežikas nenukentėjo. įi/

1= kiekvienas. neatsižvelgiant ko-

Hiacintų menuo
Chicagos Parkų distriktas 

Šio balandžio hi< tesio gėle pa
rinko plačiausiai žinomą pa
vasarinę gėlę hi trintą.

Liet. Encifclm edijoje 
hiacintą parašyta lik tiek, 
Hyacinthuą brieiilalis yra 
jinių (Liliaceat) šeimos 
nis augalas, dirželiuose bei 
kambariuose auemainas deko
racijai.

Parkų distrikias praneša, 
kad hiacintai Gi' Įleido ir Lin- 
kolno konservai >rijose dabar 
vra pačiame žyd. ūme. Lanky
ti galima kasdien nuo 9 vai. ry
to iki 5 vai. vak. nemokamai.

HELP WANTED ~ FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYPIST
FOR GENERAL OFFICE 

WORK

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žarna — Pardavirmri

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

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS J

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas 

k Road Chicago, Ill. Virginia 1-71 ši

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL' REALTY 
INCOME TAX SERVICE,

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Hiacintai yra kilę iš Mažo
sios Azijos, Graikijos ir Siri
jos.; komercišk: i ypač daug 
auginami Olandijoje; jie žyd; 
mėlynomis^ rausvomis ir bal
tomis spalvomis. Puikiai auga 
kambariuose, labiausiai mėgs
ta langus iš šiaurės ir rytų pu
sės ir apie 65;laipsnių tempe-

CLERK TYPIST
EXPERIENCED TYPIST 

for varied duties in Billing Depart
ment. Modern office. Age not a factor.

Apply Mr. YUNG, 869-5500 
SOILTEST, INC.

2205 LEE ST. ' EVANSTON

dviračiu, automobilį palikda
ma namie, kad neprisidėtų prie 
oro teršimo.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.būti paleistas už užstatą 
kai galutinai per apeliaci- 
r kitas aukštesnes teismų 

instancijas praeis jų byla iki 
galutinio sprendinio.

Jei kriminalistas jau buvo 
nubaustas už piktadarystę su 
ginklu rankoje, už sunkų su
mušimą ar bendrai už sunkesni 

?|nusikaltimą, tad nėra jokio 
• pagrindo tikėtis, kad jis yra 
“nekaltas” iki galutinės instan
cijos, iki kurios 
dažnai trunka 
per tą laiką piktadaris, 
mas už užstatą laisvas, 
tęsia savo kriminališką

į turi
.Ji: fol.

prašo padidinti važmą 
thwcstern ge- 
kuria dauee-

”o

lis žmonių važinėja ta 
gos. Waukegano ir 
Racine ir Milwaukee, 
11! i n o i a u s k o m e re i j o: 
jos leidimo pakelti 
kainą G nuošimčiais.
metais šio geležinkelio kompa
nijos pajamos nukritusios (V2 
nuošimčiais.

Kenosha.I 
paprašė 
komLsi-i 
važmos

Praeitais sprendimo 
metų metai ir 

būda- 
loliau

mer nuteisti pir-i .

Panterų vado teismas
Plačiai savo elgsena pagar- 

st‘JVs ^juodųjų panterų” pir
mininkas Baby Seale šio ba
landžio 23 dieną vėl turės stoti; 
i teismą ir prieš tą pati teisėją 
— Julių Hoffmaną, kuris trinks 
m i n goję ri a u š i n i n k ų by 1 o j eĮ
buvo Seale liepos prie k< 
priristi ir jo burną užrišti, 
už teismo įžeidinėjimą buvo, 
nubaudęs keturiais metais ka
lėjimo. Seale už kito ’’pante
ros” nužudymą šiuo metu yra j;

__ one, Conn. 5 
Seale advokatas Chicagoje bu- į 

San Frauvo Charles Gary iš 
cisco.

PAGERBSIME
POVILĄ DARGI

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Prokuroras Hanrahan prieš 
paleidimus už užstatą
Cook apskrities prokuroras 

Edward V. Hanrahan pareiš
kė, kad už sunkius nusikalti
mus piktadariai
moję instancijoje kalėjimu, 
neturi būti paleidžiami i lais
vę už užstatą. Tatai reikalinga 
visuomenei nuo kriminalistų 
apsaugoti.

Iki šiol JAV teisdarystė lai
kėsi klaidingo įsitikinimo, kad!

Vienos čikagietės kova 
prieš aplinkos teršimą

Biologijos mokytoja Faulk- 
mokykloje, 7100 S. Coles 
, Mrs. Frances Vander

voort paskatino savo mokinius 
grąžinti į krautuves visas 
“minkštu gėrimų” bonkas ne
paisant, kad tokios bonkos eti
ketėse skalbiamos negrąžina
mos. Ji aiškina, kad negrąži
namų bonkų praktika turi būti 
įstatymais uždrausta, nes

GUTTER didina aplinkos teršimą, 
žinamų ar negrąžinamų 
kų ir stiklų grąžinimą 
Vandervoort nori išpopuliarin
ti ir kitu mokvklu mokiniu tar
pe. Ji pati į mokyklą važinėja

■

labai

EXPERIENCED ONLY 
near S. W. side. Good transportation 
on Main ST. Line.- Attractive salary, 

Insurance. All Benefits. 
Ask for BILL BRANDES. 

733-4919 Ext 3

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

Ashland. Profit sharing.
You will like it here.

829-1412

LAIKRODŽIAI IR SRANGENYBRS 
Pardavimu Ir Talaymaa 

2646 WEST *9th STREET 
TaL: REpublIc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

Regional manager needs girl Friday 
with typing and shorthand skills.

LENCO PHOTO PRODUCTS 
3512 N. KOSTNER 

685-3700

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

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

All work guaranteed.
Cal! 561-1738

....... j .... ..

bon- 
Mrs.

■e

HIGH RATES

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

534%
$1,000 minimum 

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

4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632
s?

COSAiOS PARCELS EXPRESS CORP. 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-273/
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320

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

Vedėjas E. Ž U K A U S K A S

čikagiečiai piketuoja 
sovietų foto paroda

Praeitą pirmadieni, bal 
džio 13 d. Mokslo ir Pramonės
muziejuje, prie Michigan eže
ro ir 57 gatvės, buvo atidaryta 
Sovietų Sojuzo 
nuotraukų paroda, 
nėr ištisa mėnesi 
10 dienos. Paroda lei 
einant kultūrinio bendradar
biavimo tarp Amerikos ir So
vietų susitarimu.

Pavergtųjų Tautų Komitetui 
ir čekoslovakams bendradar
biaujant, per parodos atidary
mą įvyko jos piketavimas. 
Daugelio plakatų tarpe bene 
įdomiausias buvo vienas di
džiulis kur viršuje išpiešti du 
“bičiuliški simboliai'' — sovie
tų kūjis su pjautuvu ir nacių 
hakenkreucas. ir po jais stam- 
biomis raidėmis išrašyta:

“Lenino nuopelnas žmonijai 
GRANDINĖS. VERGIJA. MIR
TIS vienam bilijonui šiandien, 
bet rytoj taip pat ir jums!’’

Piketai bus iki pat parodos 
pabaigos savaitgaliais, būtent 
balandžio 18. 19 d., bal. 25 ir 
26 d., gegužės 2 ir 3 d. ir gegu- 
žės 9 ir 10 dienomis.

Povilas Dargis 

šeštadieni, balandžio 25 d., 
į 7:00 vai. vak., SLA 228 kuopa 

fotografijos rengįa iškilmingu pobūvį, ku- 
kuri truks ir;ame pagerbsime SLA prezi- 

iki gegužės Povilą P. Ifeygį ir dar 
.eista ruosii|Įjs gerus darbus atįksime. Susi-

ACCURATE TYPIST 
with speed "of 75—80 W2.M. 

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

Loop location. 
922-8644

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų., automobi- 

gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
įimo sąlygos.

X B A C E V 1 Č 1 U S
6455 So. Kedzie Ave^ PR 8-2233

PELNINGAŠMŪRO NAMAS, šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. S21,800.

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 — užimkite. $19,400.

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

2 AUKŠTŲ 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.

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

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- - 
drauda, veikia notariatas.

s

organizavome tik įprieš metus, 
bet bandome šį tą naudingo 
padaryti. I .

Tai pirmas mūšį balius su 
šokiais. Mes noriAe ne tik pa
tys arčiau susipažiąti ir norime, 
kad pirmame pokylyje būtų ga
limai daugiau SĄtečiu. Esame 
tikri, kad būsite patenkinti mus 
aplankę.

Norime pagerbtililgametį mū
sų organizacijos prezidentą, ku
ris nenuilstamai dirba SLA vi
siems Amerikos liauviams nau
dingą darbą.

Pobūdi e bus garo maisto ir 
geros muzikos. Sh vakariene 
auka bus §5.00. lįuojau po va
karienės bus supsfeindinti keli 
veikėjai, o vėliau pakarę eis šo
kiai. Pagerbimas -vyks Mar
quette Hall patalpose, 6910 So. 
Western Avenue. į

Bilietus galima ^užsakyti pas 
V. Uzni, 582-0254 iarba pas J. 
Dreviną, 436-3923. (Pr)*

ORDER TYPIST 
Will train accurate typist for 

Fl. position.
J. P. GITS MOLDING CORP. 

4600 W. HURON ST.
L MATERNA 379-1188

CALIFORN1A SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai; stabdžiai, 

fune-ups ir t* f.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Seal estate and builders 
2658-WEST 59th STREET

PRospect 8-5454 ’

ACCOUNTING MACHINE 
OPERATOR

PAY ROLL CLERK 
with good typing ability. Contractors 

office. West Side. 
Company benefits.
CALL NE 2-3860

Pigiai dažau kambarius, valas 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

CLERK - TYPIST
Northwest side Insurance Agency has- 
an opening for Girl Friday type of 
individual to work as a clerktypist. 
Excellent salary, good working condit
ions, hospitalization insurance, paid 
sick days and paid vacations. Insur
ance experience desirable but not 
necessary. 622-4511. Mr. SAMSON J

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 1TATI FARM

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

Greitas. ir tvarkingas visokiausią nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šiol e kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitoki blan-

■varnas ir prieinamos kainos ži
nomi lietuvių tarpe.

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

as

Kieti viršeliai — S4.00. minkšti — S3.50. 404 puslapiai.

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.Romaną

siusti čeki arba Money Order? tokiu adresu:Prašome

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečiu. kaimiečiu ir dvasiškių išgyvenimai

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit-

B 
m

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiab Ilgų metų patyrimas-

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

| NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608.
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VIEŠNAGĖ LIETUVOJE 
TURISTŲ GRUPĖMS

PRATĘSTA IKI 10 DIENŲ

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

Gordon Travel Service šią 
vasarą organizuoja tris grupi
nes ekskursijas į Lietuvą, iš
vykstančias licnos 6, liepos 30 
ir rugpjūčio 21. Yra galimybė, 
kad turėsime dar vieną ekskur
siją. birželio 1 d., jeigu užsire
gistruos pakankamas narių 
skaičius. Ų

Gordon Travel Service turi il
gametę patirti planuojant kelio-

GA 4-8654 7NSURANC!

State Farm Fire and Casualty Company

SAVININKAS PARDUODA du medi- 
nius namus ant kertinio sklvuo. 2 po 

kamb.. 2 no 6. taip nat 2 atiko ir 
ru«no butai. Gazo šilima pečiukais. 

$580 paiamu.: Gerame stovyje.
$23.500. Kreiptis: 

2924 No. KACTNE AVĖ. 
TeL 777-7184

5
1

BRIGHTON PARKE 7 kamb. su 4 mie- 
mūras. Pilnai karpetuofas. 

kabinetu virtuvė, naneliuota veranda, 
pilnas rūsys dvi^bas garažas.

Teirautis
254-0823 arba YA 7-8707.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba Ir Remontas

Beaumonte, Tsxas, Goodyear Įmonėje 
gaminama polybutad'ene verdu žino
ma sintetinė guma. Spiraliniame įmo
nės dirže tos gumos gabaliukai rūšiuo- . T . , . ,
jami ir skirstomi, ši medžiaga labai i nes j Lietuvą tiems, kurie nori 
sustiprina automobiliu padangas, aplankvti ten savt^rtimuosius.
šaulyje Šios medžiagos gamintoja. [Musų agentūros geras patarna-

— Kun. Stasys praneša, kad 
Pavergtų Tautų Komitetas an
tradieni, balandžio 21 d.f 7 vai. 
vak. šv. Petro bažnyčioje, esan- 1 
čioje 110 W. Madison, melsis 
prieš Lenino ir kitų komunisti
nių minčių skleidimą laisvame 
pasaulyje, kviečia kitus kartu 
pasimelsti ir rimtai šiuo klausi
mu pagalvoti.

♦ Maloniai kviečiame atsilan- 
gyti j Susivienijimo Lietuvių’ 
Amerikoje (SLA) 228 skyriaus 
rengiamą šokių balių su šilta 
vakariene, kuris įvyks š. m. ba
landžio 25 d., šeštadieni, Mar
quette salėje, 6910 So. Western 
Ave. Veiks turtingas bufetas, 
šokiams gros Valiūno orkestras. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įėjimas 
5 dol. asmeniui. Bilietai gauna
mi prie kasos ir pas platintojus.

(Pr)

SIUNTINIAI Į LIETUVA

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III, 60632. Tel. YA 7-5980

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

TeL: VI 7-3447Brangenybei, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660 Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

REMSITE TUOS BIZNIERIŲ?

KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”




