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rantuoti asmens saugumo,: pa-

istorinis momentas prieš 25 metus, kada dalyvaujant prezidentui Trumanui ir kitiems aukštiems 
pareigūnams, Amerikos valstybės sekretorius Etward Stettinius pasirašė Jungtiniu Tautų char- 

tą. iškilmės vyko 1945 m. balandi o 25 dieną San Francisco mieste.

.” laivas.
Paskutiniu metu sargyboje sto-

PRIEŠ RINKIMUS DOMININKONAMS

SANTO DOMINGO. — Domininkonų respublikoje, artėjant- 
gegužės 16 d. rinkimams, padėtis darosi panaši Į tą, kuri 1965 
m. privertė prezidentą Johnsoną pasiųsti į' tą respubliką Ame
rikos kariuomenę. Tada dešinieji karininkai surengė sukilimą, 
pašalino išrinktą prezidentą Boschą ir davė pradžią civiliniam 
karui, kuri sustabdė tik JAV Įsikišimas. Dabar Boschas vėl su
grįžo į Domininkonus po trejų metų egzilės. Jo revoliucinė partija 
rinkimus boikotuoja, nes dabar valdantis prezidentas Belaguer 
neduodąs kitoms partijoms tų pačių privilegijų ir teisių rinkimų 
kampanijoje. ’ $

Rinkimus boikotuoja dar še
šios partijos ir telieka tik vienas 
kandidatas į prezidentas — da
bartinis prezidentas Belagueras.

Buvęs prezidentas Boschas 
dar turi Domininkonų respubli
koje daug šalininkui. Savo kal-

žęs išspręsti politinės krizės be 
nuostolių tautai. Boschas nelai
ko savęs komunistu, tačiau j j 
remia ir visos komunistų grupės, 
neturinčios pakankamai stiprių 
savo kandidatų j prezidento vie
tų. Pats Boschas įrodinėja, kad 
demokratinė sistema Dominin
konų tautai netinkanti. Iš ketu
rių milijonų gyventojų net 50% 
yra beraščiai, daug yra bedarbių 
ir metinis uždarbių vidurkis tė
ra 280 dolerių.

Savo kalboje Boschas pareiš
kė, kad demokratija iki šiol tar
navo tik privilegijuotai žmonių 
grupei ir padėjo jai išlaikyti 

. nuosavybes, turtus ir galių. De-

MANILA. — Keleivinio Fili
pinų lėktuvo nelaimėje žuvo 33 
asmenys.

STOKHOLMAS. — Švedija 
maloniai priėmė Amerikos jau
nuolius, bėgančius nuo karo Viet
name ir davė 406-iems politinę 
globą. Paaiškėjo, kad 53 ameri
kiečiai jau buvo nuteisti Švedi
jos ^teismų už Įvairius nusikal
timus ir dar 110 yra policijos by
lose. Dažniausi amerikiečių de
zertyrų nusikaltimai yra nar
kotikų srityje.

LONDONAS. ?— Viešoji opi
nija Britanijoje pasidarė palan
kesnė darbiečių socialistų parti
jai. Apklausinėjimas -parodė, 
kad darbiečius remia 46%, kon
servatorius— 44% ir ae- 
turi nuomonės. Tai pirmas kar
tas po dviejų metų, kad darbie- 
ciai pralenktų konservatorius

PADĖTIS KAMBODIJOJE BLOGĖJA, 
VALDŽIA SKUBIAI PRAŠO GINKLŲ
PHNOM PENHAS. — Kambodijos premjeras generolas Lon 

Nol pasiuntė laišką prezidentui Nixonui su prašymu skubiai pa
dėti Kambodijai jos kritiškoje padėtyje. Kambodijos sluoksniai 
praneša, kad laiške prašoma ginklų, karinių reikmenų, o taip pat, 
prašoma atsiųsti į Kambodiją amerikiečių Specialiųjų jėgų dali
nius, apmokytus ir apginkluotus amerikiečių, tačiau susidedančius 
iš kalniečių geneių-montagnardų, kurių nemažai Amerikos da
liniuose yra ir Kambodijos kilmės. Washingtope pareigūnai pri
pažino, kad prezidentas toki Lon Nol laišką gavo, tačiau atsisakė 
toliau jį komentuoti.

ir sveikatos priežiūra. Boschas 
siūlo "diktatūrą su liaudies pri
tarimu”.

Boscho nuomone, Domininko
nų sunkumus gali išspręsti tik 
jo partija, kuri siūlo radikalią 
žemės reformą ir kitus sociali
nius 'pakeitimus.

Opozicijoje paskutiniam pre
zidentui Belaguerui yra ir pagar
sėjęs Domininkonų generolas, 
dabar išėjęs Į atsargą Wessin y 
Wessin. Jo partija irgi dalyvau- 

: ja rinkimuose, nors paskutiniu 
metu paskelbė boikotą, jei pre
zidentas Belagueras nepasi
trauks prieš rinkimus. Užsienio 
diplomatai bijo, kad su rinki
mais ateis nauji neramumai ir, 
gal, net civilinis karas.
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PORT OF SPAIN. — Trinida

do saloje vyksta plačios juodų
jų riaušės. Sudaryti planai iš
vežti amerikiečius, ambasada 
tvirtina, kad karo laivai Karibų 
jūroje pasirengę tokiai galimy
bei. Trinidade yra 2,000 ame
rikiečių.

NEW YORKAS. — FBI suė
mė katalikų kunigą, kuris de
monstruodamas prieš Vietnamo 
karą 1968 metais Baltimorėje 
sunaikino karinės tarnybos įs
taigos dokumentus. Jis buvo nu
teistas 9 metus kalėjimo.

Kinija paminėjo 
Lenino sukaktį

HONG KONGAS. — Komu
nistinė Kinija irgi paminėjo Le
nino gimtadienį, tą proga gero
kai iškoliodama Sovietų Sąjun
gos vyriausybę. Svarbiausi Ki
nijos laikraščiai paskelbė vie
nodą vedamąjį, kuriame sako
ma, kad dabartiniai sovietų va
dai išdavė Ulijanovo-Lenino ide- 
alus. įji

Straipsnyje giriamas Leninas 
ir jo įpėdinis Stalinas, tačiau da
bartinių vadų elgesys, Leonido 
Brežnevo elgesys esąs “neapsa
komas įžeidimas Leninui”.

"Kaip Amerikos imperialistai, 
saujelė sovietų revizionistų-so- 
cialinių imperialistų tapo krimi
nalistais, rengiančiais pasaulinį 
karą” — tvirtina Kinijos spau
da. ' \

Maskvoje Brežnevas irgi tvir
tino, kad “nacionalistinė Kinijos 
vadų linija nukrypo nuo Lenino 
paliktų principų”. Įdomu, kad 
įvairių pažiūrų komunistai tam
po Lenino "principus” kiekvie
nas pagal savo išmanymą, pa

Egipto puolimas
KAIRAS. — Egipto aviacija 

puolė Izraelio užimtą Sinajaus 
dykuma, kur egiptiečiai padarė 
sunkių nuostolių izraelitų karei
viams ir jų mašinoms, žemai 
skrisdami lėktuvai pataikė į di
delį skaičių karinių taikinių.

Izraelis pripažįsta, kad egip
tiečių puolimas buvęs pats di
džiausias po karo.

Vienas Egipto lėktuvas buvo 
-numuštas ir nukrito izraelitų pu
sėj e. Kiti du buvo sunkiai su
žaloti, tačiau sugebėjo sugrįžti 
už Suezo kanalo.

Pekino laikraščiuose dabarti
nė sovietų vadovybė lyginama i 
Hitlerio valdžių Vokietijoje ir 
pranašaujama, kad sovietų liau
dis jų nuvers.

“Sovietų revizionistų diktatū
ra sėdi ant ugniakalnio viršū
nės”, sako Kinijos spauda.

Po vyriausybės pasikeitimo 
Kambodijos pareigūnai nekartų 
užsiminė apie karinę paramą, 
tačiau ši kartą prašymas buvo 
tiesioginis Amerikai, perduotas 
tiesiog Amerikos ambasadai 
Phnom Penhe.
Iš Canberros pranešama, kad 

panašų prašymą gavo ir Austra
lijos vyriausybė, kuri ji svars
tanti.

Užsienio diplomatai Kambo
džoje su nerimu seka paskuti
nius Įvykius. Komunistų jėgos 
vis stiprėja ir užima strategi
niai svarbias pozicijas. Dides- 

t nių puolimų dar nebuvo, tačiau 
Kambodijos kariuomenės padė
tis nekokia, nes daug svarbių 
kelių yra perkirsti, miestai ap
supami. Diplomatai jau svars
to, kur išsiųsti savo šeimas. Jau 
dabar komunistai galėtų iš arti- 

j lerijos apšaudyti Phnom Penho 
aerodromą, o kitus kelius iš Kam
bodijos Į užsienį, jie galėtų per
kirsti.

Kambodijoje pietinėse, provin
cijose buvusieji prancūzų mo
kytojai-palikosavo vietas ir at
važiavo i Phnom Penhų. Pran
cūzų gumos plantacijų savininkų 
šeimos irgi gyvena mieste. Ko
munistai didesnių žygių nepra
dėjo, tačiau manoma, kad jie 
užima strateginius punktus, su
darydami Kambodijos valdžiai 
psichologini spaudimą, kad ji 
pasitrauktų ir vėl susidarytų są
lygos sugrįžti Sihanoukui.

Komunistų užimtame Saang 
mieste iškeltos Kambodijos vė
liavos ir didelis Sihanouko por
tretas. Komunistus remia Siha 
nouko rėmėjai ir naujos vy
riausybės padėtis darosi vis keb
lesnė.

Maskvoje kalbą pasakė šiau
rės Vietnamo komunistų vadas, 
atvykęs Į Lenino sukaktuvinį 
I>e Duan. Jis pranešė, kad “Viet
namo, Laoso ir Kambodijos liau
dis” greit sudarys bendrą frontą 
prieš “Amerikos imperialistus”. 
Netrukus Įvyksianti visų Indo- 
kinijos “pažangiųjų” tautų kon
ferenciją, kur bus aptarta bend
ra strategija prieš amerikiečius 
Pietryčių Azijoje. Neabejoja
ma, kad tokioje konferencijoje 
dalyvaus ir nuverstas princas Si- 
hanoukas.

Prezidentui Nixonui Kambo
dijos prašymas atėjo labai ne
patogiu metu. Jis neseniai pra
nešė apie naują kariuomenės iš
vežimą iš Vietnamo. Kongrese 
daug senatorių spaudžia prezi
dentą nesikišti daugiau Į Pietry
čių Azijos reikalus. Senatorius 
Mansfieldas griežtai pasisakė 
prieš bet kokią paramą Kambo- 
dijai. Pats prezidentas Nixorkis 
pernai paskelbtoje savo “dok
trinoje” žadėjo niekur nesiųsti 
Amerikos kareivių ir tik lėšomis 
padėti atskiroms tautoms pa
čioms. gintis nuo savo priešų, 
nuo komunizmo agresijos.

stovi prie Rotos
-MADRIDAS. — Ispanijos Ro

ta uoste yra didžiausia Europo
je Amerikos karo laivyno bazė, 
čia stovi ipolaris raketomis gin
kluoti povandeniniai laivai. Iš 
Čia aprūpinamas visas šeštasis 
JAV laivynas Viduržemio jūroje. 
Rotoje stovi devyni povandeni
niai ir kiti laivai, o be jų, bazės 
komendantas kapitonas McQuil- 
kin turi ir dvi eskadriles žvalgy
bos lėktuvų. Uostas turi 6,100 
akrų plotą, iš kurio apie 200 ak
rų yra Ispanijos karo laivyno 
žinioje.

: - Rotos uostą nuolat stebi so- 
;yietų šnipų laivai. Apie 12 my-

Vakar visoje Amerikoje Įvy
ko demonstracijos prieš vandens, 
oro ir aplinkos teršimą, čikago- Hų nuo kranto visada yra bent 
je demonstravo apie 3,000 žmo- įvienąs sovietų “žvejų 
niu.

♦ Izraelio okupuotame Nablų^^į sovietų ‘ Verikal” laivas. Jis 

socialistai visada su jais dėjosi koalicijon ir ikiŲšiol sėkmingai 1 
Austriją. ,šiį-‘didžioji-koalicija” dabar ir,-socialistų Ų

partijoje yra bslsųrraginančių -netrukus vėl skelbti naujus rin
kimus, kaltinant konservatorius, kad jie sukėlė vyriausybės krizę.

. i bandytų laimėti absoliučią dau- ■

j VIENA—Po septynių savaičių derybų Austrijos didžiosioms 
partijoms nepavyko Susitarti dėl koalicijos sudarymo ir antradienį 
prezidentas Franz Jonas pavedė vyriausybę sudaryti rinkimus 
laimėjusiai socialistų partijai. Socialistai parlamente turi tik 
dviem atstovais daugiau už konservatorių — kataliku Liaudies 
partają. Kada rinkimus laimėdavo konservatoriai.iiuo 1945 metu, x■ ■ -L- ' *■7

Naujuose rinkimuose socialistai 
gumą.

Austrijos parlamente yra dar 
nedidelė grupė — penki atsto
vai — Laisvės partijos,, tačiau 
su ja nei socialistai, nei, prieš 
juos, konservatoriai, nebandė 
sudaryti koalicijos. Laisvės par
tija yra griežtai dešinio spar
no, joje yra prisiglaudę antise
mitai, buvę, naciai. Parlamente 
ši nedidelė partija turės nema
žų Įtakų, nes ji savo balsais ga
lės nusverti balsavimą.

Konservatoriai ir socialistai 
nesusitarė daugiausia dėl nami
nių reikalų. Užsienio politikoje 
abi partijos sutinka, abi laikosi 
neutralumo, abi krypsta Į vaka
rų Europą, ieškodamos būdų Įei-

“Geritol” sirupui 
iškelta byla

NEW YORKAS. — Vyriausy
bė padavė Į teismą vaistų ben
drovę, kuri gamina garsų “Ge
ritol” sirupą ir preparatą mote
rims “Femlron”. Jau seniai val
džios agentūros priešinosi “Ge
ritol” garsinimams, kurie tei
gia televizijoje, jos tas sirupas 
pašalina nuovargį, pataiso pa
vargusį kraują.

Federalinė Prekybos komisi
ja sutinka, kad tie vaistai turi 
vitaminų ir geležies, tačiau 
“kraują pataisyti”, ar “nuovar
gį pašalinti” jie nevisada gali, 
nes nuovargio simptomus gali 
turėti ir žmonės, kurių kraujuje 
yra pakankamai geležies ir'kurie 
nėra anemiški.

Vaistų bendrovė klaidingai 
garsinanti savo gaminius ir iš 
jos teisme reikalaujama milijo
no dolerių baudos: pusės iš vais-

tj į Europos Bendrųjų Rinka.
Nesutarimai atsirado dėl na

mų statymo programos, kurių 
pasiūlė socialistai. Kadangi kon
servatorių partijoje didelę įtaką 
turi žemės valdytojai, pramo
nės savininkai, didieji dvarinin
kai, jiems nepatinka socialistų 
planai nacionalizuoti žemę butų 
statybai. Kitas klausimas — 
pajamų mokesčiai, kuriuos so
cialistai žada padidinti turtin
giesiems gyventojams. Karinės 
prievoles klausimas irgi Įnešė 
nesusipratimų. Socialistai žada 
sutrumpinti karinės tarnybos 
laikų iki 6 mėnesių.

Socialistus išrinko jaunieji 
austrai, kurių apie 400,000 bal
savo pirmų kartą- Dabar socia
listams teks sunki našta — išsi
laikyti valdžioje, neturint abso
liučios daugumos.

grįsdami tais principais visai 
prieštaraujančius veiksmus.

Brežnevas savo kalboje įrodi
nėjo, kad modernusis kapitaliz
mas yra be idealų, be ateities. 
Jis pabrėžė, kad kapitalizmas jau 
baigiasi, miršta, nurodydamas 
nusikaltimų bangą, narkotikų, 
plitimą, pornografiją ir kitus (tų gamintojo ir pusės iš garsi- 
iškrypimus, dvasinį skurdą.

Jungtinių Tautu 1960 mėty sesija ne tiek pasižymėjo atsiekimais tai
kos labui, kiek liko atmintina dėl Sovietu Sąjungos premjero Niki
tos Chruščiovo išsišokimy. Viename posėdyje jis ėmė kumščiais 
daužyti stalą, o kai rankos pavargo, nusiavė batą ir juo daužė. Ša
lia sėdintis soviety užsienio reikalu ministeris Gromyko bandė šyp

sotis, tačiau ir jam buvo gėda dėl tokio savo vado elgesio.>nimų bendrovės.

mieste arabas metė granatą Į au- į kiekvieną įplaukiantį ir 
tobusą. Sužeisti 22 asmenys, ją paplaukianti Amerikos laivą.
tarpe trys amerikietės turisįėsH Amerikiečiai juokiasi, kad jei
- Statfetikos biuras pran&,'50pti,i ^h-ai šnipinėtą, tai jie 

kad kovo mėn. Amerikoje pragv. P!a“k'otl 6
A .kranto, nes Ispanijos įstatymaivenimas paorango Dau-;,., v \ ,. . j.. 4 i tik žveju laivams neleidžia plau-giausia pakilo medicinos patai-1,. c. , ... . . v x I kioti arčiau, kaip 12 myliu nuonavimai ir butai. x J *. . kranto.

* Kubos kariuomenė savo' Rotoje amerikiečiai turi 4,100
Oriente provincijoje pradėjo ieš-' karini0 4>500 jy šei.
koti išsikėlusių laisvųjų kubie-j^ jr qqq jSpąną darbininkų bei 
chi. Radijas skelbia^ kad parti-^59 amerikiečiu civiliu. Du Pola- 
zanai bus išnaikinti per 48 va- ris laivai visaja būna uosta, 0 
landas. ! kiti septyni patruliuoja. Visame

♦ Karinė vadovybė. Vieina-; pasaGjyje Amerika turi keturias 
me pranešė, kad Amerika nete-. tokias povandeniniu laivu eska- 
ko keturių lėktuvų ir trijų he-1 driles po devynis laivus kiekvie- 
likopterių, žuvo vienas, trys la
kūnai sužeisti ir trys dingę. 
Lėktuvai buvo numušti Laose, 
kur jie puolė Ho Chi Minho ke
lius.

*• šiaurės Korėja paskelbė, 
kad karinėms išlaidoms biudže
te skiriama 6% daugiau lėšų, nes 
Amerikos “karo provokacijos” 
vis didėjančios.

.♦ Per pirmą mėnesį Japonijos
Expo-70 parodą aplankė 9 mi- kretorių Rogers, kad Amerikos 
lijonai žmonių. j nuolaidos komunistinei Kinijai

' neneša Azijai nieko gero ir tik 
apsunkina taikos viltis. Jis tą 
pati pakartojęs ir prezidentui 

j Nixonui. Tautinė Kinija su ne
pasitikėjimu žiūri į Amerikos- 
Kinijos pasitarimus Varšuvoje, 
kur jie vėl Įvyksta periodiškai ir 
nepritaria Amerikos palengvini
mams prekybai su komunistais 
Pekine. Tautinė Kinija tai laiko 
JAV paramos Tautinei Kinijai 
mažinimu.

Ching Kuo įspėjo Amerikos 
pareigūnus neatitraukti savo jė
gų iš Korėjos ir Vietnamo, nes 
amerikiečiu pasitraukimas, tik 
padidinsiąs Kinijos apetitą plės
tis.

Grupė 
surengė 
tracijas, 
wanui ar Formozai nepriklauso
mybės. Taivvaniečiai nenori nei 
Pekino komunistinės valdžios, 
nei nacionalistinio Chiang Kai 
Sheko režimo. Taiwanas nuo 
1895 metų buvo valdomas japo-lbar siekia nepriklausomybės.

no j e.

Pataria Amerikai

WASHINGTONAS. — Val
stybės departamento žiniomis, 
Tautinės Kinijos vicepremjeras, 
Ching Kuo Įspėjo valstybės se-

Taiwano kilmės kinų 
Washingtone demons- 
kuriose reikalavo Tai-

nų iki 1945 m. Taiwano kinai 
yra savo papročiais ir kultūra 
skirtingi nuo kitu kinų. Jie da-
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"Piršlybos Šapnsgiyo®" muzikinio veikalo dekoracijų modelis.
Nuotrauka K. Sragausko

Čia, Detroite, lietuvių tarpe 
maža meninių jėgų. Yra vie
na kita prošvaistė. Ilgus metus 
šoka tautinių šokių ansamblis 
šilainė, vadovaujama Galinos 
Gobienės. Stasys Sližys suorga
nizavo jaunimo chorą, kuriam 
sumaniai parenka repertuarą ir 
pats suharmonizuoja lietuvių 
liaudies motyvais grakščias 
kompozicijas. Savo laiku turėjo
me du režisierius Zuzanos Ar- 
lauskaitės-Mikšienės ir Justo 
Pusdešrio asmenyse. Pirmoji 
dėl gilaus amžiaus pasitraukė 
pensijon. Liko Justas Pusdešris, 
kuris čia metų metais rūpinasi 
teatro galimybe ir kuris savo 
režisūra yra peraugęs kolonijos 
ribas, ypač Vytauto Alanto,

Anatolijaus Kairio ir Antano 
Škėmos veikalų pastatymais.

Praeitą pavasari Justas Pus- 
dešris kartu su Dalia Juknevi
čiūte surežisavo Antano Škė
mos veikalų ištraukas. Tačiau 
žiūrovų beveik nebuvo. O pa
statymas buvo bene pats geriau
sias Detroite. Škėmos teatras 
buvo labai autentiškai perduo
tas ; lietuviai partizanai bolševik- 
metyje ir pabėgėliai Vokietijos 
bombardavimuose buvo įstatyti 
taip tikrai Į savo laiką, jog jie 
buvo tikri ir aną pavasari, o dar, 
be to, atsiskleidė Škėmos įvairia
spalvis ir mistiškas žmogaus su
pratimas.

Šį pavasari Justas Pusdešris 
sugrįžta kolonijon iš meno aukš-

"Piršlybos šapnagiuos" repeticija. Elena Zubrickienė, Robertas Selenis, Aida Sma ii nukaitė ir
Aldona Taurkevičiutė.

Nuotr. R. Sęlenio

Į šiai įsivyravo Marijampolėje, 
į kur vadovavo studentai: Gri- 
j gaitis ir Grinius; Panevėžyje, 
! kur vadovavo rgi buvę stu
dentai : Galvanauskas ir Tumė- 

j nas. Tame judėjime ypatingai 
Į pasižymėjo Kupiškio valsčius, 
i pirmiau priklausęs Panevėžio 
j aps., o dabar Rokiškio apskr.

1003 m. liepos 1 d. kupiškė- 
į nai pasikvietė atstovus iš Va- 
I balmnkų, Rokiškio ir kitų Aukš
taitijos vietovių ir išnešė nuta
rimu, kad nuo tos dienos Lietu
va yra nepriklausoma, demokra
tinė respublika su sostine Vil
niumi, o visi rusiški įstatymai 
-r jų vykdytojai pareigūnai, pa
skelbti neteisėtais, ir kad visa 
krašto valdžia turi pereiti į Lie
tuvos žmonių rinktus atstovus. 
Atseit, kupiškėnai 1905 m. lie
pos 1 diena Lietuvą buvo pa
skelbę Nepriklausomą respubli
ką.

ž\noma, toks nusprendimas 
neliko be atgarsio ir buvo pra
nešta Kauno gubernatoriui. Ne
trukus į Kupiškį atvyko vicegu-

nės daliniais: pėstininkais ir ar- 
titerija. Kiek vėfain prisistatė 
ir raiti kazokai. Vicegubernato- 
rius davė įsakymą žmonėms su
sirinkti prie valsčiaus būstinės. 
Ką reiškia toks įsakymas, zmo- 
Dės žinojo ir nesirinko. Tada ru
sai pradėjo žmones gaudyti ir 
pagautus vežė į Kauną.

Dėl to niekas nenusigando. 
Jau tada mestas šūkis buvo vi- 
sako pradžia, kas įvyko 1918 
m. Vasario 16 d. Visas kraštas 
jau nuo 1905 metų buvo laisvės 
reikalavimo stadijoje.

Iš šios trumpos žinutės nega
lima susivokti, kuo tas viskas 
baigėsi, kokios buvo pasekmės, 
koks buvo likimas suimtųjų suo
kalbininkų ir t. t. Gal kartais 
dar liko iš tų laikų koks suo
kalbininkas, kuris plačiau ga
lėti? tą istorinį įvykį aprašyti 
Lauksime. P. Erdvys

A., KIEKVIENO
mAKHO žįsocius

i- ADCAS ir bičiulis

"Piršlybos Šapnagiuos" muzikinio veikalo dekoracijų modelis.
Nuotrauka K. Sragausko

? i
puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina ?2JK>. <
geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga. 5

Jau galima įsigyti muziKo Juozo Strohos knygą

gauti Naujienų Adrninis 
Orderi

acijoje arba 
arba čeki tokiu adresu.nusiunčiant Monev

CHICAGO, ILL- 6060S

$5.00
$3.00
$2.00

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t.. 336 psl.
2. Juozas L rudžius, RAŠTAI, 246 psl ....
3. “ ~ ~ * ----------------
4.
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M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 139 psl.................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS OKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl............. 2................. ...........
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 3^6 psl........
J. Augusfaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA. 

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

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl...■...... . S2.00 ir
o. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 

9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. .............................
10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas

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

viršeliais $2.00, kietais ......... .......................................
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠI R VOK A S, 228 psl....................
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.......................
*5 Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ................
16. C R. Jvrgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orentaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl
18. Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

angliškai. .... ................... ...............................
20. Prūnys Atšertas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl 
21 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl * 
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.

5.
6.

$12.00
$4.00

$1.50

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
S3.00

S4.00
S2.00
$5.00
$5.00

$10.00
S3.C0

SI .00

$4 00 
$2.50
S6.00

t is knygas galite į iryli “Naujienų” ofise arba 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 
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tumų su populiaria programa. 
Galina Gobienė, Stasys Sližys ir 
Justas Pusdešris sujungė ran
kas, statydami š. m. gegužės 
mėn. 16 d. muzikinį veikaląPirš- 
lybas šapnagiuos, parašytą Vik
toro Kalecko.

Veikalas iš paviršiaus žiūrint 
ir literatūriškai yra atsitiktinis. 
Bet iš tikrųjų jis yra labai nau
dingas ir svarbus šiam pastaty
mui. Kaip jau minėjau apie 
Pusdešrio pastatymą Škėmos 
veikalų, tai ten svarbiausias lai
mėjimas buvo autentiškumas, 
šis liaudies dainų ir šokių, šiu
pinys irgi mušasi sugrįžti į tik
rą Lietuvos kaimą ir į visą jo ro
mantiką. Viktoras Kaleckas dau
giau to kaimo dokumentuotojas, 
o ne rašytojas. Tokio autoriaus 
kaip tik ir reikėjo Justui Pus- 
dešriui, kuris ieškojo žemėlapio 
iš tikrųjų savo kelionei į sodie
čių gyvenimą. Tai ryšku ir iš 
dekoracijų, kurias padarė pats 
režisierius, ir iš veikalo kopira- 
vimo.

Manding, Justas Pusdešris 
bus pataikęs į taikini. Galinos 
Gobienės tautinių šokių suprati
mas yra tradicinis ir. laikosi pir
mųjų stilizuo.tpjų šaknų, kai jos 
dar buvo giliai ■ paskendusios 
folklore. Panašiai ir su Stasiu 
Sližiu, kuris paliko ištikimas 
liaudžiai ir net sugrynino lietu
vių liaudies muzikos motyvus 
mūsuose paplitusiose dainose. 
Man regis, kad, gal būt, ši trijulė 
su šiuo pasirodymu pasieks to
kių rezultatų, kurių didesni an
sambliai neatsiekė. Didžiausiu 
kaltininku bus Justas Pusdešris, 
kurio širdis yra atvira natūra
lumui.

šis pastatymas iškelia įdomų 
klausimą: vartodamas liaudies 
meno vertybes, kiek toli gali nu
tolti nuo jų ir jas savaip panau
doti. Man regis, kad geriausias 
atsakymas yra dabar vykstan
čių širdžių persodinimo pavyz
dyje. Abu organizmai turi būti 
panašūs. — kūrėjas turi įsi
jausti į liaudies meną. Lietu
voje Vainiūnas parašė muziką 
afrikietiškais motyvais ir ta mu
zika liko sugalvota. ir neįdomi, 
žydas Belą Bartok įsijautė į 
vengrų muziką ir davė pasauliui 
neužmirštamus kūrinius. Aišku, 
čia dar ir talento klausimas. Bet 
ir prileidus talento skirtumus, 
visvien viena yra aišku, kad 
tarp liaudies meno ir kūrėjo Į 
turi būti susikalbėjimas. Kaip 
tik jau šiandien tas susikalbėji
mas ryškus Piršlybos šapna- 
giuos parengiamuose darbuose.

Piršlybos šapnagiuos — vaiz
das iš kaimiečių šviesios ir links
mos buities. Vietovė anų laikų 
Aukštaitija. Laikas neseniai 
praėjusi praeitis. Veiksmas 
vyksta šapnagiuos, sodyboje, 
Sekminių laike pas pasiturintį 
ūkininką.

Dalyviai: Tėvas ūkininkas — 
Karolis Balys; šeimininkė, jo 
žmona — Elena Zubrickienė; 
N erutė, jų vienturtė duktė — Al
dona Tautkevičiutė; Jurgis, Ve
rutės mylimasis ■— Antanas Pas
kųs; Onutė, tarnaitė — Aida 
Smalinskaitė; Jonas, bernas — 
Kastv-tis Karvelis; Anupras, tur-

bernatorius su rusų kariuome-

MIDLAND

Frank Zogas, President

Passbock Savings 
Ail accounts ccm* 
pounded daily — 

©aid quarterly

AND LOAN ASSOCIATION

<04Ū ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

PHONE 25M470

• 2 Yaars Savings 
v Certificate

(Minimum $5.000}

19i4metu : - * • ■ -
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
šžv.voO

tingas senbernis — Linas Miku- 
lionis; Skerdžius — Robertas Se- 
lenis; Nastazija, kaimo senmer
gė pletkininkė — Birutė Kutku- 
tė; Elziutė, kaimo jauna mer
gina — Birutė Kvietytė; pieme
nukas — Laimutė Tautkevičiū- 
tė. Su visai^^alyvauja choris
tai, muzikantai ir šokėjai.

Esu tikras, jog šis liaudies 
motyvų pastatymas bus arti
mas ir supraintamas kiekvienam 
Detroito lietuviui ir rengėjai su
lauks šilto publikos dėmesio.' O 
tai vis bus paskata ir paragini
mas neužmiršti Teatro Galimy
bės Detroite.

Saulius šimoliūnas

There are a lot of 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. A .

But in .the final analysis,' 
talk iš 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 th'e economic strength it 
takes to make the whole - > 
system run.v

That’s, one reason why Savings 
Bonds mean a lot.

They help to pay part of the 
cost of running’ a country 
where you’re free to speak 
your mind. '

And they help you at the same 
time. With interest and security.

So next time you havė 
something to say about 
America, let your Fį 
Bond purchases 
do part of the

Lietuviai Kalifornijoj 
Lietuvių poezija anglų kalboje 

ir muzikos rečitalis

Pirmą -karią buvo suruoštąs 
poezijos žrląnuzikos rečitalis š. 
m.balandžįo 9 d. Fullertono Uni
versiteto Muzikos Dept. audito
rijoje, Kalifornijoje. Minėto uni
versiteto prof. Dr. Elena Tu- 
mienė skaitė savo kūrybos ei
lėraščius angių kalba, tuo paro
dydama ir pademonstruodama 
lietuvių kultūros turtingumą už
sieniečiams. Rečitalio koncertą 
išpildė prof. Dr. E. Tumienės 
buvę studentai, šį pavasarį bai
gę Fullertono universiteto mu
zikos stųdij 
Douglas Isch;
Anna Brown — piano ir 
ra McKenzie — fleita.

Pirmiausia buvo išpildyta Trio 
Sonata iš Jean-Baptiste Loeillet: 
Largo, Ahegro con brio, Lento 
espressivo ir Allegrb giocoso. 
Prof. Dr. E. Tumienė padekla
mavo iš savo poezijos šiuos da
lykus: “Waiting for God” ir “A 
Nigth in the City. Po to profe
sorė deklamavo iš ciklo“The 
‘.The Rhythm._ of. the. Earth”, 
Two People^ fJghthing*- in the 
'Winter, “Heiku” ir “Mosaic”. 
Profesorės poezijos deklamaci
jos buvo labai darniai ir efek
tingai palydimos muzika. Po to 
sekė Sonatav iš Francois Fran- 
coeur (tik colio ir pianas) : Lar
go cantabileąįi: Allegro vivo.

Antroje programos daly prof. 
Dr. E. Tumienė tęsė savo kury- 
bos deklaipacija, pavadintą 
“Love”, palydint taip pat mu
zika, parašyta muz. Giedrės Gu
dauskienės. Po to fleitas ir pia
nas išpildė iš Eldin Burton: Al
legretto grazioso, Andantino 
sognando ip- Allegro giocoso; 
quasi fandango. Muzikos gar
sų palydima, profesorė tęsė de
klamacijas iš “The Tales of the 
War”: “A Vision” ir “Califor
nia Poppy”.,: Programos užbai
gai profesorė padeklamavo vie
ną eilėraštį iš savo poezijos kū
rybos lietuviškai, parodydama 
auditorijai lietuvių kalbos gra
žų skambesį,? Profesorė labai 
įspūdingai ir, efektyviai mokėjo 
užvaldyti auditorijos klausyto
jus, kad kairkuriems klausyto
jams ne tik--lietuviams, bet ir 
amerikiečiams profesoriams nu
riedėjo ašara..

Be kviestų lietuvių svečių

Lietuva buvo paskėlė 

1905
šis tas iš 1905 m. revoliucijos

Kaip žinoma, 1905 m. revoliu- 
, cinis judėjimas apėmė ne tik 

magistrantai:' Rusijos .provincijas, bet išsiplė- 
• cello, Marija tė ir Pabaltijy —- Lietuvoje. Vi- 

”* soje Lietuvoje tos \revoliucijos
proga vyko vienokios ar kitokios 
grumtynės prieš caro pavergė
jus. žmonių ant tiek buvo įsi
smaginę, kad nebijojo nei areš
to, nei kalėjimo, kad tik atgau
tų laisvę. Tas judėjimas labiau-

i akademikų iš Los Angeles mies- 
j to ir apylinkių, dar dalyvavo 36 
tos apylinkės universitetų pro
fesoriai, to universiteto Muzi
kos Dept. vicerektOrius ir dau
gelis to universiteto studentų.

Po koncerto prof. Dr. E. Tu
mienė pavaišino svečius-dalyvius 

į kavute ir įvairiais skanėstais.
į . Kazys Motušis
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LOS ANGELES, CALIF.
Daunoro dainos atnešė nuostoliu

Kada protesto prieš veiks* i zakevičiaus tvarkomame “komi- 
nius” akcija priėjo į galą, be-1*“*-” 
veik slaptai, Tautinių namų 
skiepė (ir kas ten leido?) buvo 
“apyskaitinis” rengėjų posėdis. 
Paaiškėjo, kad viso buvo apie 
220 koncerto lankytojų. Nevisi 
dar ir apsimokėjo-už bilietus.

* Tam tikru požiūriu posėdis 
vyko depresijos ženkle. Tai bu
vo ne tiktai finansinė depresija, 
bet ir sąžinės depresija. Daji- 
noro vizitas įnešė nebepataiso
mą plyšį į anksčiau gana tai
kiai sugyvenusią koloniją. Ir, 
štai, dainoriaus nebėra, jis jau 
kitur sėja nesantaiką, o čia rei
kia vėl kartu gyventi, veikti or
ganizacijose ir susitikti baliuš- 
kose.

, Į 220 lankytojų skaičių įeina 
per 100 Jukaipos ir Riversido 
senų raudonų lietuvių. Iš 1,200 
lietuvių, kurie yra subėgę čia 
iš plačios Amerikos ir Vokieti
joje didžiavosi DP vardu, kon
certe buvo 10%. Toks pat skai
čius visad yra ir kitur. Išeina, 
kad 10 procentų atkrito iš “ne
sukalbamos” išeivijos skaičiaus, 
į “patikinčių” sovietine klasta 
kategoriją. Iš jų dargi didesnė 
pusė yra “išmokslinti” išeivijos 
vaikeliai. Jie gyvena savotiš
ko ir labai tuščio “protesto prieš 
veiksnius” mėšlungyje. Jie gal
voja, kad kažkas vis klysta, ne- 
taip informuoja ir juos klaidi
na. Esą, lietuvis vis lietuvis; 
net ir po išpaikusio, rubliais nu
penėto estradinio dainoriaus 
švarku. Į tą “protesto judėji
mą prieš veiksnius” čia akty
viausiai įsijungė keli akademi
kai. Ateis. laikas, kada jie atsi
peikės iš tų “bed fellows” nuo
taikų. Bet savo nedėkingą rolę 
jie jau bus atlikę, r ,

Beje, vietos-.patriotai skautų 
veikėjai ieško parašų ir būdo, 
kaip nušalinti nuo vadovaujančių 
postij tuos '“daunorininkus”.

Juokingiausia atrodo, kad ir 
dalis kariškių nusuko generolo 
Karvelio pramintu taku — lan
kėsi koncerte ir plojo solistui,

Kaip žinia, generolaą^Karyelis, 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
aukštas pareigūnas, veikia Ka-

tete”. , į.

Kariškių Ramovėje dėl to bu
vo didelis susikrimtimas. Prieš 
patriotišką visuomenę skanda
lingai neišlaikytas egzaminas. 
Radosi, reikia taip nedaug, pa
gal Naujienų vedamąjį: neiti į 
sovietinių sirenų koncertą. Bet 
klastingų ir histeriškų draugų 
veikiami ir seni krienai kartais 
elgiasi vėjavaikiškai. Kada iš- 
paikęs buv. pulkininko sūnus or
ganizuoja koncertą, žiūrėk, ir 
tėvuks, greta hipiškai apžėlusio 
sūnelio, aplodismentais turavo- 
ja, nuosavą svarstymą praradęs.

Dabar labiausiai skaitomas 
lietuviškas laikraštis čia yra 
Naujienos. Ir tai parodo, kaip 
klaidinga yra tų leidinių politi
ka, kurie nepilnai informuoja 
savo skaitytojus, vengdami ra
šyti apie skaudžius lietuviams 
reiškinius. Jie plačiai šneka apie 
įvykius okupuotoje Lietuvoje, o 
kai tik iškyla reikalas nuosavo
je panosėje, įsikiša burnon pirš
tą. Net laisvos amerikinės spau
dos pavyzdys neišgydo iš savo 
įsikalbėto nebylumo. Nepilna 
informacija yra jokia informaci
ja. Argi tose redakcijose yra 
spaudos’cenzūros skyriai, vado
vaujami kaip tik tų buvusių lie
tuviškų komendantų, kurie da
bar lankosi sovietinių sirenų 
koncertuose?

Iš Los Angeles organizuoja 
ekskursiją į Čikagos Vaclovo 
Daunoro koncertą. Nelyginant į 
“kankihių” koplyčios atidarymą 
Romoje. Mat, jau susirūpinta, 
ar pripildys čikagiečiai ūžsaky-* 
tą salę. Esą, toks “laisviečįų” ir 
“vilniečių” importas jau supla
nuotas iš Cleveland© ’ ir' Detroi
to. Visi tie gandai, esą, priva
lo įrodyti susvyravusiems, kad 
slaptai raudonųjų lakštingalų 
koncertai reikalingi lietuvybei 
atstatyti. Juk savo laiku, kada 
rusai uždraudė lotynišką alfa
betą, irgi buvo lietuvių; sakiu
sių, kad lietuviams gali tikti ir 
“kirilicą”.

Reikia suprasti, kad kiekvie
nas viešesnio pobūdžio; turistas 
iš už geležinės uždąngos įparei
gotas ir Įgrąsintas atlikti sovie- 
tiniam . režimui reikalingą uždą- 
- -' • ' • " '

Balandžio 25 d. Jungtinėms Tautoms sueina 25 metai. Per tą laiką 
organizacijos plenume buvo daug ve id y. Ju ryškesnieji: iš viršaus^ 
kairėje: amerikiečiai' Henry Cabot Lodge, El eon or Roosevelt ir pir
moji Generalinės Asamblėjos pirmininkė, Indijos ambasadorė Pan
dit. Dešinėje: ambasadorius Adlai Stevenson ir ilgametis J. T. 
pasekretorius Ralph Bunche, tarpininkavęs Palestinos karo paliau

boms 1949 m. ir už tai gavęs Nobelio taikos premiją.

Tūkstantinis alutis
Tūkstantinė mūsų gyvenime 

visuomet turi didesnę reikšmę, 
ar tai būtų nedidelei vietovei pa
augus tūkstančio gyventojų 
skaičiumi, ar tolimesnėje kelio-

kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

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

Vedėjai J. LIEPOMIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

vinį. , Tie uždaviniai įvairuoja 
savo svarba ir detalėmis. Neten
ka abejoti, kad tokie vizitai stro
piai sekami ir registruojami, ly
giai kaip ir jų - organizatoriai, 
talkininkai bei rėmėjai. Tai ru
sų valstybės priežiūrinė tradici
ja. Tariamo meno skraistė ir 
patriotinių dainų narkotikai len
gviausiai praeina į lietuvių tar
pą. Po dviejų , ilgų dekadų, so
vietai ėmė tą narkotiką impor
tuoti. Nuostabiu sutapimu, ly
giai ta pati politika, suderinta ir 
metodais ir laiku, vykdoma su 
latviais ir estais. Tai, nelygi
nant, tuo pat laiku ir to pat teks
to “nepuolimo sutarties” pri
verstinis pasirašymas, ir vėliau, 
suderintu laiku ginkluota inva
zija Į Pabaltijo valstybes... Tik 
aklas to nemato, tik apsvaigin
tas dainos narkotikais to nesu
pranta. Korespondentas

puse yra puse
Pietų Karolinos laikraštis 

‘Greenville News” rašo apie pa- 
. ■ - .. . i įkeitimus kaimo gyventojų tar-

Apygardos Jaunimo Sekcija ir ^jpe- "Pietų Karolinoje prieš ne- 
ir 11 LB Apylinkių \ aidybos.; metų ūkiuose gyvenda-

Antanas Butkus, vo ,)us^ gyventojų, o šiandien jų 
•PLB Valdybos > beliko tik 50 nuošimčiu”.

vykdomasis vicepirmininkas1 
Clęveland’as, 1970.4.17.

Pasitarimas Jaunimo 
Kongreso reikalu 
Antro Laisvojo Pasaulio Lie

tuvių Jaunimo Kongreso reika
lu 'pasitarimas įvyks š. m. gegu
žės mėn. 16-17 dienomis Čiur
lionio Ansamblio Namuose, 10908 
Magnolia Dr., Clevelande. Pra
džia 1 vai. p. p.

Pakviesti dalyvauti jaunimo 
organizacijų atstovai, Kanados 
ir JAV LB Vaidybų ir Jaunimo 
Sekcijų atstovai bei jaunimo 
laikraščių redaktoriai. Kitų kra
štų lietuviai JK reikalu papra
šyti pasisakyti raštu, nes jiemsi 
dalyvavimas pasitarime dėl to-j 
limų atstumų, deja, neįmano
mas. Pasitarime bus pasisako
ma dėl bendro JK pobūdžio ir 
jo programos bei diskutuojama 
specifinias jo surengmo klau
simais: dėl vietovių bei datų, 
kultūrinių, sporto bei pramogi
nių parengimų vietos bei apim
ties, stovyklavimo būdo ir sto
vyklų organizavimo detalių. Bus 
aptartos JK ruošti komisijos, jų 
sudėtis, paskirtis, atsakomybė 
bei sudarymo būdai ir mėginama 
jų branduolį tame pasitarime 
sudaryti.

Pakviestų organizacijų vado^ 
vybės yra paprašytos iš anksto 
pranešti dalyvių skaičių bei pa
siūlymus dėl pasitarimo darbo
tvarkės projekto. Iki šiol gau
tas pranešimas iš Akademikų 
Skautų Sąjungos pirm. L. Gri
niaus, kad jų delegaciją suda
ryti pavesta p. S. 'Gedgaudienei 
iš Clevelando. Akademinių Proš
vaisčių red. A. Pakalniškis Jr. 
pažadėjo pats dalyvauti. Kana
dos Krašto LB pirm. dr. S. Če
pas, pažadėdamas atvykti rašo, 
kad Kanados ųaunimo sekcijos 
pirm. G. Breichmanas sudarė 
pajėgią delegaciją iš lietuviš
kam gyvenime aktyviai besireiš-- 
kiančio jaunimo.

Maloniai laukiame pasisakymų 
ne tik iš pakviestų organizacijų 
atstovų, bet ir iš visų lietuvių, 
kuriems rūpi mūsų jaunimo rei
kalai ir antrojo JK pasisekimas. 
Pasitarimo posėdžiai atviri. Pa
sisakymus raštu prašome siųsti 
PLB Valdybos vykd. vicep. dr. 
A. Butkaus adresu: 2370 Can
terbury Rd., Cleveland, Ohio, 
44118. - I-

Pasitarimą kviečia ir jo dar
botvarkės pravėdintu rūpinasi 
PLIS Valdybos įgalioti nariai. 
Pasitarimą globoja LB Ohio

© 
Į dian

e Labai karingų kairiųjų stu- į do \ 
dentų laikraštis “The Militant”, I j 
rašydamas apie imperialistų pa-' i 
vojų, pranešė, kad amerikiečių 1 k 
bendrovė H, J.-Heinz ėmė par
davinėti makaronus Italijoje.

žinia iš Bloomington, In- 
t. praneša, jog policija ra- 
enam bute 4 svarus mari- 

uanos ir 3 svarus džiovinto ark-
o mėšlo, kartu su nurodymais, 
aip sumaišyti tuos du produk- 
us, kad marijuana susitaupytų 

{ir ilgiau jos užtektų.
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Balandžio 26 d. 2 vai. ryto prasideda dienos šviesos taupymo laikas. 
Visi turės pasukti laikrodžius vieną valandą pirmyn.

POEZIJOS PAVASARIAI
r Amžina tautos dvasia,

Laimink mūsų siekį —
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poe^i, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
7. ‘ ----- -- -------- “
8.
9.

10.
11.
12.

> išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.0O.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 nsl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lvrikos knvga, 152 psl. S2.50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE.' ““ - - - -

liai, 92 psl., $1.00. .
18.
19.
20.
21.
22.

K TORONTO
nėję nuvažiavus 1,000 mylių 
arba susitaupius pirmąją tūks
tantinę.

Pirmoji patirtis su tūkstanti
ne buvo tik ją išvydus prie Tau
pomosios Kasos Šiaulių miesto 
pašte. Stovint eilėje, priekyje 
esąs šiaulietis verslininkas Pet
ras šutas (labai geras žmogus, 
skautų rėmėjas, L. Kęstučio 
draugovės skautus aprūpinęs 
uniformomis, vėliau bolševikų 
išvežtas į Sibirą) mandagiai pa
sakė norįs išsiimti vieną tūks
tantį litų atsiradusioms išlai
doms padengti. Pašto tarnauto
jas, mandagiai (ne taip kaip To
ronto parapijos bankelyje), iš
klausęs interesanto pageidavi
mą, sutvarkė formalumus ir čia 
pat pro langelį pastūmė nauji
telaitį 1,000 litų banknotą.

Toronto lietuviai, sukeltų se
rų pagelba, prieš 20 metų įsigi
jo namus, šalia kuklesnio mas
to parengimų, susirinkimų, cho
ro repeticijų ir “Paramai” būs
tinės, buvo pradėta renbti penk
tadienio alučiai. Alučio tikslas 
buvo savaitgalio pabaigai suar
tinti ^didžiuliame mieste išsibar- 
ščiusius lietuvius ir tuo pačiu 
papildyti Namų pajamas.

Per eilę metų penktadienio 
alučiai buvo gražūs, nuotaikingi, 
o kai kada neramūs ir audringi. 
Dažniausiai čia susirinkdavo sa
vi žmonės praleisti prisiartinu
sio savaitgalio vakarą, čia susi
tikdavo seni pažįstami pasikal
bėti, nuomonėm pasidalinti ir, 
kas be ko, išgerti stiklą alaus. 
Retkarčiais čia užklysdavo ir 
neramaus elemento, kuris nors 
savas, negalėdavo prisiderinti 
prie nuotaikingos vakaro atmos
feros dėlto kartais pasireikšda
vo lietuviškos drąsos ir prieka
bingumo aspektas. Tokie atve
jai, žinoma, nieko gero nenešė 
nei Lietuvių namų populiarumui, 
nei skaitlingesniam svečių pa
traukimui.

Laikui bėgant reikalai gerėjo. 
Karo audrų blaškyti, didesnių 
pergyvenimų turėję jaunesni 
žmonės subrendo ir palaipsniui 
įsiliejo į ramesnę, penktadienio 
vakarais susirenkančią visuo
menę.

Tūkstantinio alučio penkta
dieniui, balandžio mėn. 10 d. bu
vo pasiruošta gana iškilmingai. 
Baltai padengti staleliai puošė
si gėlėmis", buvo pasamdytas or
kestras, parengti užkandžiai. Ir 
svečių prigužėjo pilną didžioji 
salė. Orkestrui grojant popu- 
liaruosius šokius jautėsi ponių

trūkumas, nes vyrai ir tokia re
ta proga daugumoje atėjo vie
ni, palikdami savo žmonas na
muose. S. Pranckūnas

Chicago Savings
and Loan Association
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$1,50.
Eilių rinktinė, 169

Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. §2.00.
Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 36 psl. $2.00.
Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. §0,75.
Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. §2.00.
Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

Eiliuoti kūrinė-

Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00. . 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50. 
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lvrikos rinktinė, 180 psl. S3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. “’ ‘ " 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS, 

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija,

v Norėdami Įsigyti šias ar Kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

Mitologijos posmai, 

Su trumpu jų apra- 

115 psL $3.00.

1739 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608

H

PER ANNUM PER ANNUM
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OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

PER ANNUM

ON AU PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY. '

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

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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.

UNIVERS
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St 8 Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Subscription Rates;
in Chicago $20.0U per year, $11.00 per 
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$10.00 per six months. $5.00 per 
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other countries $21.00 per year.

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

trims mėnesiams .. 
vienam mėnesiui ..

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

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

Kitose JAV vietose:
metams — 
pusei metų

$18.00
$10.00

t prisideda svarb& balsai iš pa
čių Sovietijos gelmių, kur kru
vinojo Kremliaus galą paskel
bė toki įtakingi pačių rusų au- 
dronašos — pranašai, kaip 
Anatolijus Kuznecovas ir An
drejus Amalrikas, nustatęs net 
datą, kada tas milžiniškas rau
donasis stabas, per 50 metų 
žmonių aukomis maitinamas, 
nuvirs nuo savo molinių Kojų. 
Tai įvyksią 1984 metais, lygiai 
tais metais, kuriais Vakarų ra
šytojas George Orwell prana
šavo absoliutinės diktatūros 
įsiviešpatavimą visame pasau
lyje.
' Iki to laiko daugumas mūsų 
dar pagyvens ir galbūt tikrai 
dar bus liudininkai laisvės ir 
nepriklausomybės aušros dau
geliui pavergtų tautų, jų tarpe 
mūsų tėvynei Lietuvai. J. Pr,

manganocarų imperija didžiausi pasaulyje
i klodai.
, Kita manganu nepaprastai 
turtinga šalis yrą nuo Sovietj- 
jos Kaukazo kalnais atskirtoji 
Gruzija, taip pat viena stam
biausių vyno ir vaisių tiekėja. 
Azerbeidžiano miesto Baku 
sritis ir Čeėencų miesto Groz
ny) sritis šiaurės Kaukaze yra 
seniausios Rusijos imperijoje 
naftos versmės. Turkmėnų, 
kirgizų, uzbekų ir tadžikų ap
gyventas Turkestanas yra vy
riausias visoje imperijoje med
vilnės ir daugelio brangių mi
neralų, net urano tiekėjas. '

KAS BUS, KAS NEBUS, 
BET LIETUVIS NEPRAŽUS

Pabaltijos respublikos — 
Lietuva, Latvija ir Estija tegul 
žemės gehuių ir kalnų turtais 
negali girtis, bet yra Baltijos 
vartų saugotojos ir aukštai iš
vystytos agrikultūros kraštai, 
turintieji savo seną garbingą 
kultūrą, o kaip Lietuva ir savo 
tūkstantmetinę valstybinę tra
diciją. Visos jos per tuos pora 
dešimtmečių naujai.atgauto ne
priklausomo gyvenimo metų 
(1918 - 1940) įrodė, kad savo 
senų laisvo gjwenimo tradicijų 
per šimtą Rusijos valdymo ir 
persekiojimo metų nebuvo pa- 
miršųsios ir išsikovotą nepri
klausomą gyvenimą dideliais 
laimėjimais apvainikavo. Dėl
to visi, kas turi akis ir nori 
matyti, gavo pamatyti, kad . 
šios tautos gavusios progą to- lidų būdelese su papirosais ir 
liau mokės pačios, be Maskvos smulkia galanterija, aplankęs ir 
ar kitokio sutarčių laužytojo Visuotinus Prekių Namus, ke- 
“globos”, nepriklausomai tvar- J^ų krautuvių. Vienoje 
kytis. Totorių, čečencų, Pavol- 
gio vokiečių ir kitų tautinių 
mažumų visiškas ištrėmimas 
įš jų per šimtmečius gyventų 
žemių ir Pabaltijo tautų geno
cidas, yra šiurpus .priminimas, 
ko galima laukti iš sovietų už
sieniams skelbiamos “tarybi
nių tautų brolybės”. ty,

Deja, kad ir saldžiausia pro
paganda negali nuslėpti Vaka
ruose to, kas palengva palaip
sniui'vyksta anapus geležinės 
uždangos. Juo labiau didėja 
Sovietų imperijos mili tarinė 
galybė, juo labiau ji silpnėja 
politiškai. Ji visiškai nebeturi 
draugų, iš visų pusių apsupta 
savo nuskriaustų, nedraugin
gų tautų ir valstybių, kurių 
skaičius nemažėja vis daugėja. 
Paskutiniais metais dar prisi
dėjo čekai-slovakai, iki 1968 
metų vaidinę . ištikimiausius 
Kremliaus satelitus, ir los pa
čios “vieros” buvę" išpažintojai 
— 700,000,000 kinų.

Prie Sovietų imperijos ne
gandą skelbiančių Kasandrų 
tremtinių ir pabėgėlių eilėse 
paskutiniu laiku vis garsiau

Raudonųjų
yra tikriausia lo žodžiu prasme 
tautų koncentracijos stovykla, 
kur žmonės kenčia nelaisvę 
daug žiauriau kaip baltųjų ca
rų gadynėje.

KOMUNIZMAS KAIP 
RUSIFIKACIJOS 

PRIEDANGA
“Tarybinės bendruomenės”' 

priedangoje vykstančioj i so
vietizacija yra aiški aiškiausia 
rusifikacija. Visą imperiją 
valdo tikrieji rusai (istinno 
russkije), kurie akinis muilin
ti į įvairias pareigas pastato 
savo imperijoje parinktus kitų 
tautų renegatus. Raudonieji 
valdovai ištikimai eina savo 
baltųjų pirmatakų pėdomis. 
Visa raudonųjų valdovų na- 
cionalinė politikai yra nukopi
juota iš.'Ivano Baisiojo, kuris 
okupavęs Didijį Naugardą 
(Velikij Novgorod) jo gyven
tojus ištrėmė į Uralą, o jų vie
tose kolonizavo mužikus nuo 
Maskvos. Taigi, masinės žu
dynės, persekiojimai, trėmi
mai per amžius buvo ir tebėra 
pagrindu visos rusų politikos 
pasijungtų mažesnių tautų at
žvilgiu.

Tačiau joks teroras neįsten
gė nuslopinti tų ' tautų laisvės 
ilgesio ir tas laisvės ilgesys, 
greta kolchozinio ūkio nuos
mukio 'bei vis didėjančio gy
ventojų murmėjimo, yra svar
biausioji Kremliaus valdovų 
rūpesčių priežastis. Paskuti
niojo karo proga daugybės sve
timų žemių užgrobimas ir daug 
miliony kitų tautų pajungimas 
tik pablogino valdančiosios so
vietų kastos padėtį. '

■ - »

MASKOLIJA MINTA 
OKUPUOTŲ TAUTŲ SYVAIS 

Visos sovietų imperijos peri
ferijos yra apgyventos nerusis- 
komis tautomis, kurių daugu
mas yra turėję savo nepriklau
somas valstybes ir tebeturi sa
vo senas garbingas tautines 
kultūras, taigi ne tik sunkiai, 
bet stačiai neįmanoma yra jas 
suvirškinti. Be to, tuose kraš
tuose glūdi daugiau žemės tur-

KOMUNISTŲ MELAS
Apie 130 “laimingų” tautų, pavergtų sovietų imperijoje

Sovietų Rusijos valdžia, pa
sinaudodama “kultūrinių mai
nų” sutartimi, atvežė į Chicagą 
savo foto meno parodą, kurios 
tikslas grynai propagandinis 
— parodyti, kaip “laimingai” 
gyvena, anot jų reklamos, 130 
tautų 240 milijonų “tarybinėje 
bendruomenėje” (sovietų ko
lonijinėje imperijoje).

Sovietų imperialistinė pro
paganda visais būdais ir prie
monėmis stengiasi pasauliui 
įkalbėti, kad tenai, kitapus,

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _________________$21.00
pusei metų ______________$11.00
vienam mėnesiui__________$2.50

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

$11.00
$2.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

ir plėšriais šunimis apstatytos 
geležinės užtvaros savo noru, 
gera valia, entuziastingai vys
tosi kažkokiu nauja žmogaus 
rūšis “soviebkij čelovėk”. Kaip 
tikrai tenai v ra, amerikiečius 
lengva mulkinti, bet lietuviai 
turėtų geriau žinoti, kuomet 
po 25 okupacijos metų lietu
viui iš Amerikos pasiekus Lie
tuvą leidžia lik keletą dienų 
pabūti Vilniuje, bet draudžia 
pavažiuoti i Lietuvos miestelį 
ar kaimą savo gimtinės ar sa
vo tėvų kapų aplankyti!

Nainį ir kartu su juo dirbančią Centro Valdybą. Nainys 
buvo pasišokęs Garbės Teismo sprendimą “apeliuoti”, o 
kai jo “apeliacija” buvo atmesta, tai jis sutiko “padaryti 
nuolaidą” ir leisti JAV LB Garbės Teismui svarstyti “rin
kimų metu kylančius nesklandumus”.

JAV LB Centro Valdyba pratęsė dviem savaitėm 
laiką kandidatams pasiūlyti, o pačius rnkimus nukėlė į bir
želio 7 d. Praeitą savaitę išsiuntinėtame,pranešime Centro 
valdyba buvo susirūpinusi žinia, kad didokas bendruome- 
nininkų skaičius visai nesirengė artėjančiuose “rinki
muose” dalyvauti. Turint galvoje paruoštas instrukci
jas, Garbės Teismo sprendimą ir bendruomenės pirmi
ninko pastangas “apeliuoti” ir įrodinėti, kad teismo 
sprendimas yra negeras, o ne jo paruoštos instrukcijos, 
argi tektų stebėtis, kad didokas žmonių skaičius tokiuo
se “rinkimuose” nenorėtų dalyvauti? Kuris save ger
biantis žmogus norės kištis į tokius “rinkimus”, kurie 
yra priešingi pagrindiniams organizacijos nuostatams 
ir nėra visiems lygūs? Kas norės kandidatuoti, jeigu jis

Gomulkinėje Lenkijoje 
kaip tikroje Sovietijoje 
Varšuvos “Tribūna Ludu” šių 

metų vasario 26 dienos nr. ap
rašo vieno varšaviako odisėją be
ieškant batams šniūrelių nusi
pirkti.

“Sutruko šniūreliai. Norėjau 
nusipirkti naujus”, rašo varša- 
viakas. Jis apėjęs savo gyvena
mos miesto dalies Ochota visas 
krautuves, visur gaudamas par
davėjų atsakymą: “Šniūrelių nė
ra”, arba “dar negavome”. Ieš
kojęs “Rucho” kioskuose, inva-

šių metų kovo 27 diena Naujienos atkreipė Ameri
kos lietuvių ir JAV Bendruomenės narių dėmesį į tai, 
kad inž. Nainio vadovaujamos centro valdybos paruošta 
instrukcija netinka teisėtiems, lygiems ir teisingiems rin
kimams pravesti. Jeigu rinkimai būtų buvę vedami pagal 
tos instrukcijos paragrafus, tai būtų laimėjusi viena fa
natiška politinė grupė, pasišokusi primesti savo valią di
deliam bendruomenės nąrių ir Amerikos lietuvių skai
čiui. Paskaitę minėtą instrukciją įspėjome Amerikos 
lietuvius, kad jiems ruošiama nauja apgaulė.

Minėtos dienos įžanginis sukėlė pasipiktinimą JAV 
LB Centro Valdybos narių ir jų šalininkų tarpe, bet di
delė tos pačios bendruomenės veikėjų dalis buvo pa
tenkinta, kad jau seniai kyląs skaudulys buvo nudengtas
ir parodytas platesniems Amerikos lietuvių sluoksniams, nebus tikras, kad balsų skaičiavimo metu nebus fokusų? 
Naujienų vardu buvo mėtoma didžiausia neapykanta. 
Jos buvo kaltinamos didelės ir svarbios lietuvių organi
zacijos ardymu ir kenkimu.

Bet šių metų balandžio pirmomis dienomis JAV Lie
tuvių Bendruomenės Garbės Teismas nutarė pažiūrėti į 
tą pačią “rinkiminę” instrukciją, pagal kurią frontinin
kai jau turėjo savo kišenėje naują JAV LB vadovybę, 
nes “rinkimus” jie tikrai būtų laimėję. Garbės Teismas, 
susidedąs iš Vaclovo Sidzikausko, Broniaus Nemicko ir J. 
Šlepečio, atidžiau panagrinėję “rinkiminę” instrukciją 
ir priėjo dar griežtesnės išvados, negu Naujienos buvo 
nurodžiusios. Jeigu rinkimai būtų vedami pagal minėtą 
instrukciją, tai jie ne tik būtų priešingi keliems bendruo
menės įstatų paragrafams, bet jie nebūtų lygūs. Gauda
mi vienodą balsų skaičių, vieniems kandidatams būtų 
priskaityta daugiau balsų, o kitiems mažiau. Garbės 
Teisinas motyvuotame sprendime pavyzdžiais nurodė, 
kaip toki fokusai legaliai buvo galimi padaryti.

Garbės Teismas nurodė ne vien silpnas tos instruk
cijos vietas, bet jis vienbalsiai nutarė, kad ji iš rišo ne- 
vykdytina. Tai reiškia, kad į minėtą instrukciją nerei
kėjo kreipti jokio dėmesio. Ji nevykdytina ne vien pap
rastiems bendruomenės nariams, bet ir atsakomingiems 
pareigūnams. Kitaip sakant, buvo sustabdytas visas 
paskelbtų rinkimų procesas. Taip Garbės Teismo spren
dimą suprato kiekvienas teisininkas, taip jį išaiškino 
kiekvienas visuomeninį darbą dirbąs žmogus, išskyrus p.

JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė, pajutusi 
narių daugumos pasipiktinimą suktomis instrukcijomis 
ir pastangomis apstatyti kitaip galvojančius bendruome
nės veikėjus, praeitą savaitgalį vis dėlto jau nutarė pri
imti visą Garbės Teismo sprendimą, be jokių “nuolaidų” 
ir be “apeliacijų”. Naujai paruoštoje instrukcijoje yra 
net įrašytas žodis “nevykdytinomis”. Pati Centro Val
dyba visiems praneša, kad ji šių metų vasario 6 d. pa
ruoštas rinkimines instrukcijas laiko nevykdytinomis.

Bet Centro Valdyba nepadarė dar vieno svarbaus 
žingsnio,- būtent: neatsistatydino. Turint galvoje viešu
mon iškeltą neskanų rinkiminį epizodą, instrukcijų pa
ruošimą, bandymą tas instrukcijas ginti ir galų gale nu
silenkimą teismo sprendimui, reikėjo padaryti iš viso šio 
reikalo logišką išvadą ir atsisakyti daugiau kištis į rinki
mus. 'Teismo sprendimo priėmimas yra-prisipažinimas 
prie padarytų klaidų ir didelei organizacijai ruošiamos 
apgaulės. Jeigu JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė 
nori, kad nariai gausiai dalyvautų rinkiniuose, tai nei vie
nas valdybos narys, prisidėjęs prie kreivos instrukcijos 
paruošimo, neturėtų kištis į ruošiamus rinkimus. Visą 
rinkimų reikalą reikėjo pavesti kitiems žmonėms ir leisti 
jiems paruošti teisingas, lygias ir teisėtas rinkimines in
strukcijas. Kai kurie dabartinės valdybos nariai gali būti 
ir teisingi žmonės, bet ant jų visvien kris rinkiminio suk
čiaus šešėlis. Atsisakę kištis į rinkimus, šitokio įtarimo 
jie išvengtų.

Pavyzdžiui, Ukraina; , kuri 
su Užkarpačiu ir Krymu api
ma 601,000 ketvirtainių kilo
metrų plotą ir turi arti 50 mili
jonų gyventojų. Patys rusai 
Ukrainą vadina baltos duonos 
aruodu, bet Ukraina dar ne
paprastai turtinga anglimi ir 
geležies rūda, kurios glūdi arti 
viena kitos, dėlto čia galėjo 
išsivystyti antras po Pareinio 
didžiausias pramonės centras 
Europos rytuose — Doneco ba
seinas; o prie Nikopolio guli

krautuvėje viena pardavėja pa
tarusi ieškoti pas privatų bat
siuvį. “Bet kai tam meistrui 
pasakiau, ko noriu, jis trumpai 
atsakė, jog batus taiso ir jokia 
prekyba nesiverčia”...

■. Apėjęs visą Varšuvos miestą, 
pabuvojęs daugybėje krautuvių, 
pagaliau jo žmona pasiliuosavu- 
si vienai dienai iš darbo, nuva
žiavusi i vieną apskričio miestą 
ir parvežus! porą šniūrelių už 
1 zlotą ir 70 grašių, bet už ge
ležinkelio bilietą. 2 klasės vago
ne sumokėjusi Į vieną pusę 46.60 • 
zlotų ir į antrą pusę tiek pat, 
viso 84 zlotus ir 90 grašių...
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Lietuvių patarlė sako: su melu nueisi, 

bet nesugrįši. Užtikrinu gerb. p. Charman- 
skį, kad brošiūros autoriui nebuvo ma
žiausios intencijos, ar kurių nors sumeti
mų liečiant senus ir opius dviejų kaimynų 
santykius, juos grįsti šališkumu, fantazija, 
ar tuo labiau šovinizmu.

Asmeniškai autorius galėtų pastebėti, 
kad dar nuo mažų dienų jis turi tikriems 
lenkams tradicinių šeimos simpatijų, kai 
jo dėdė (J. Misiukeviėius) Suvalkijos ba
joras ir ilgametis valsčiaus vaitas ir jo sū
nus. grįžęs iš Seinų kunigų seminarijos — 
ūkininkauti, rusų carams uždraudus lie
tuvių spaudą (1864 — 1901), areštuotas ir 
trėmimu į Sibirą baudžiant, turėjo naudo
tis lenkų spauda ir literatūra (ūkio patari
mais). Tai vienas pavyzdžių, kodėl to lai
ko dauguma lietuvių bajorijos ir inteligen
tijos sulenkėjo, ar aplenkėjo. Atsitiko 
priešingai, ko siekė Muravjovas, uždraus
damas lietuvių spaudą.

Dabar dėl kai kurių p. A. Charmanskio 
pastabų bei kaltinimų. Jis rašo: “Sulig.au- 
toriaus žodžių dėl Žalgirio (Grunvaklo) 
pergalės pirmoje eilėje tenka dėkoti lie- 
viams ir Didžiajam kunigaikščiui Vytau

tui”. Iš tiesų, Žalgirio pergalė yra vienas . 
iš praeityje gražiausių bendros, sutartinos į 
lietuvių — lenkų veiklos pavyzdžių ir re- ! 
zultatų. Vieni be kitų to nebūtų atsiekę, į 
bet visi istoriniai duomenys rodo, kad pir- ’ 
niaujančią rolę čia suvaidino lietuviai su 
Vytautu Didžiuoju. Juk to mūšio parnešė
jai, strategai, vadai buvo lietuviai: Vy
tautas Didysis Lietuvos Kunigaikštis ir jo 
pusbrolis Jogaila — Lenkijos karalius, net 
pagal vokiečių kronikas, pati Kryžiuočių 
ordino mistrą Jungingeną iešmu nuo ark
lio nusodino ir nuduobė lietuvis — žemai
tis.

Nuo to laiko, kai buvo prie Vislos len
kų (Mazovijos) kunigaikščio Konrado at
sikviestas vokiečių kryžiuočių ordinas 
(12^i) ir Dauguvos žiotyse įsikūrė (1202) 
vokiečių kalavijuočių ordinas, iki pat Mel
no ežero laikos (1422), taigi per 200 metų 
vyko šių ordinų, remiamų popiežių, Ro
mos imperatorių, įvairių A’akarų Europos 
valstybių valdovų, nuolatiniai puolimai, 
nuožmūs karo žygiai, kad po krikščiony
bės priedanga galėtų pavergti ir užvaldyti 
visą Pabaltijį ir tęsti imperialistinę eks
pansiją Į Rytus, o vėliau ir Į Pietus. Baltų 
(lietuvių) gentys vieni buvo sunaikinti, 
kiti pavergti, tik vieni lietuviai suspausti 
iš dviejų pusių, kaip tarp žirklių, ne tik 
neleido tiems dviem ordinams per Vakaru 
Lietuvą (Žemaitiją) susijungti, bet visus 
jų karo žygius atrėmė, paraližavo. Maža 
to, tuo pat laiku (sulaikę - sutramdę toto
rius), sukūrė didžiule imperiją nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrų (Vytautas D.), suor
ganizavo lemtingą tų ordinų žlugimą, tik j

į patį visų tų žygių galą priimdami krikš- 
Į čionybę. Bet už visa tai lietuvių tauta tu- 
' rėjo sudėti ant karo dievaičio aukuro ne- 
i apsakomai dideles tautos kraujo, turto ir 
: dvasios aukas, kas fatališkai veikė, ir iki 

šių dienų veikia, .į- lietuvių tautos fizines 
ir dvasines jėgas.

Prof. P. Pakarklis (Tarybų Lietuvos 
istorikas) apskaičiavo, kad tuose su vo
kiečių ordinais karuose žuvo virš milijono 
baltų tautos narių daugumoje lietuvių. 
Juk tai pasibaisėtinai- didelis pagal tuos 
laikus žuvusiųjų skaičius. Vien Kęstučio 
— Algirdo ne pilnai 40 metų valdymo lai
ke, kryžiuočiai puolė lietuvius 70 kartų, o 
kalavijuočiai 30 kartų. Atsilygindami lie
tuviai atliko 31 puolimą kryžiuočių ir 11 — 
kalavijuočių.

štai kaip aprašo vokiečių istorikas Au
gustas von Kotzebue tuos kryžiuočių žyg
darbius savo trijų tomų veikale: “Preus- 
sens aitere Geschichte” (Senųjų Prūsų Is
torija) : “Kryžiuočių ordinas buvo siaubū
nas ir pabaisa. Jeigu suskaitytumėm vi
sus kryžiuočius, kuriuos Europa per šimt
mečius metė į Prūsus, su kokiu nusistebė
jimu pasaulis turėtų pažvelgti i tą didvy
rišką tautą, kuri be pašalinės pagelbos 
gynė savo kraštą, savo laisvę ir savo die
vus nuo tos hidros (daugiagalvės gyva
tę*) ...

Po 53 metų kraujo praliejimo kryžiuo
čiams pavyko nukariauti tą narsią, kultū
ringą tautą, o po ilgesnio laikotarpio ją 
galutinai išnaikinti. Prūsų žemė tapo pa
versta tyrlaukiais,- ir jei ne vokiečių mig- 

i racijos, tai kryžiuočių ordinas būtų pasili

kęs pats vienas viešpatauti ant lavonų, 
kaip giltinė po didelio maro. - Išdidūs rite
riai būtų klajoję tarp kapinynų, kuriuose 
buvo užkasti juos keikiantieji žmonės”. 
Panašūs dalykai dėjosi ir Lietuvoje tik ne 
50, bet per 150 metų?1

Lenkai (mozūrai) ilgą laiką kolobora- 
vo su parsikviestu Kryžiuočių ordinu, kol 
užkariavo prūsus, sunaikino galindus, 
padėjo pavergti jotvingius — juodvyžius, 
iki, galop, pamatė ir įsitikino, kad žlugusį 
lietuviams, tas pats likimas iš vokifeeių.- 
kryžiuočių pusės ištiktų ir juos.' Čia ir bu
vo viena priežasčių, kad, Jogailai atsisa
kius priimti per kryžiuočius krikštą (1382), 
ir lenkams kviečiant tapti jų karalium, tą 
krikštą jis priėmė per lenkus (1386). Taip 
ir įvyko prieš vokiečių ekspansiją lenkų 
ir lietuvių interesų padiktuota personalinė 
dviejų valstybių unija, sutartinu Žalgirio 
mūšio laimėjimu,"nukabinusi ant abiejų 
tautii galvų kabėjusį Damoklo kardą, bet 
galutinai jo nesunaikinusi.

Kai dėl Vytauto Didžiojo, tai jis nuo 
pat jaunų dienų praktiškai perėjo karo 
mokslus, dalyvaudamas žygiuose prieš.

Per 150 metų laikotarpį atlaikyti taip 
t žiauriai puolančias ir viską naikinančias, 
geriausiai ginkluotas Vakarų Europos ka
ro jėgas, lietuvių kariauna savo ginklais, 
apranga, sugebėjimu statyti ir griauti karo 

: tvirtoves — pilis, turėjo' prilygti savo prie
šams. Be to, jų vadai turėjo būti įžvalgūs 
strategai, gabūs diplomatai. Kad aiškiau 

j atskirti savus karius nuo kryžiuočių, Vy- 
tautas Žalgirio mūšyje įsakė užsirišti-šiau- 

*dų grįžtes ant kairiosios rankos. Jei lietu
viai—.žemaičiai sugebėjo arti prieiti prie 
kryžiuočių mistro Jungingeno ir jį nudUob- 
ti, tai parodo, kad jų apranga buvo pana
ši į kryžiuočių. Senovės graikai turėjo vie
nus Termopylus, lietuviai jų turėjo visą 
eilę; Durbė, Saulė, Rudųva, Kaunas, Pilė
nai. ..

Šiandien visų pripažįstama, kad lenkų 
, istorikas Dlugošas politiniais sumetimais 
visu ne lenkų nemėffa (m. pabr.), rašė apie 

įjuos šališkai, stengėsi lietuvius (ypač že
maičius) , kaip pagonis, pažeminti, 'lai
kyti laukiniais...

(Bus daugiau)
kryžiuočius su įgudusiu kariu — savo tėvu 
Kęstučiu. Vėliau būdamas Žalgirio mūšio 
vadu, jis patirtą prie Vorkslos — 1399 m. 
totorių strategiją (nuduoti bėgančius ir 
grįžus pulti priešą iŠ užpakalio) vykusiai 
sugebėjo panaudoti ir nulemti Žalgirio 
mūšio laimėjimą. Tai patvirtina vokiečių 
kronikininkai, kurie geriau už Dlugošą ži
nojo, dėlko jie tą mūšį pralaimėjo. Ne 
veltui lenkų dail. J. Malejko Vytautą Didį
jį piešia Žalgirio mūšio centrine figūra.
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2853 W. 63rd
Ofise telef.:

RexidL telef,:

..
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it -įž

Mf Aforpek 5-5076

Ugonius pprmna tik susitart

AKUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulasid RcL (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

blefu PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1^3; vat 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rezu 3241 WEST 66th PLACE
Phoną: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

RezkL: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pinna<L, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrao., penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir šeatad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetu parėmė 
optometrists

DR. EDMUND E. CIARA 
27U9 W. 51st STREET 

Tol.: GR 6-24U0
/ui. pagal susitarimą: Pirm t ketv. 
*—4, t—a, antraa^ peakt. 10—4, ir 
______ šestad. 10—2 vai.

Rez. Gi 84Ž873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS
IR MOTERŲ LivOS 

ginekologinė chirurgija 
6132 So. Kedzie Avev WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKanminti Mi 3-uvOi.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1^-4 popiet ir 6—8 vai 
Treč.. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tei4 Portsmouth 7-6000 
Rebid. teief.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

■V:
Valandos: pirmad., ketvirtai', 5—8, 

antrad. 2—4. ; - ■ <

_ DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, Hi. 6061S Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PEECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

Ofiso telefu 776-2S8C 
Naujas rez. telef,: 443-5545

X O ®.
0RTHOPEOAS4PRQ T taZlST AS

I dažai. Speciali peęaiba kojoms 
(Arch Supports) k t t

ORTHOPEOiJOS TECHNIKOS LA6.
2850 West 63rd Chicego. IIL 60629 

Totafa PRommc* 6-5004

Apdrausta* parkrauatymaa 
H įvairiu atstuany. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Plac. 

T.L: FRsnttar 8-1882

įrmoims
AM-FM RADIJŲ

KAINOS PRASIDEDA NUO 
$1500

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

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

Gegužės 23, liepos 14 ir rugpiūči© 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį
laika pabūti Lietuvoje. Paruošiame

dokumentus atsikviesti gimines 
Į Amerika.

Kreipkitėsj

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.^ 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

’NAUJIENOS’ KIEKVIENC
DARBO ŽMOGAUS 

OKAUGAb IK BIČIULIS

Pas I-Alvudo įstatus vykdo-]ūkio skyriaus praplėtimu. Pir-Įvinėti 
organai yra renkami į mininku išrinktas Antanas

Kleiza ,jo padėjėja Ona Ankie
nė. Be jau esančią vyria tįsios 
šeimininkėj Marijos Bosienės 

Veros Stakė- 
Lukoševičie- 
Gotceitienės, 
talkininkais:

ORI: rėmėjų būreliai pla- 
Ah :do leidinius, parda- 

pagamintus produktus 
ir kitaip finansiniai Alvudą 
remti. Susirinkusieji tam pri
tarė.

Posėdyje dalyvavęs vaikų te
atro direktorius Alfas Brinką 
prašė valdybą, kad prieš kiek
vieną spektaklį ji pasirūpintų 
paskleisti platesnę reklamą 
per spaudą ir plakatais. Sun
kiausia problema esanti su de
koracijų atvežimu į teatro sce
ną. Prašė surasti porą žmonių, 
kurie 1 — 2 dienas prieš spek
taklį dekoracijas atvežtų ir po 
vienos kitos dienos jas atgal iš
vežtų, nes pačiam režisoriui 
ar administratoriui tai neįma
noma. Iki šiol dekoracijas ve
žioti buvęs priverstas pats vai
kų teatro kuratorius dr. J. Ado
mavičius. “Atpalaiduokim jį!” 
— sušuko A. Brinką, nes jam 
visur perdaug darbo. Susirin
kimas plojimais pritarė. Čia 
pat buvęs senelių namų staty
bos komisijos narys Petras An- 
kus pasižadėjo prie dekoracijų 
vežiojimo prisidėti.

Iš užsibrėžtų vaikų teatro 
darbų, režisierius A. Brinką 
pranešė, jog lapkričio 8 d. bus 
dar kartą pakartota pasaka 
“Du broliukai” dėl jos patrio
tiškumo ir dėl lietuviškų sce
nos dekoracijų, kokių, anot jo, 
niekas geresnių neišgalvos lie
tuvybės pristatymui.

1970 metų premjerai esanti 
ruošiama Bales Veiverytės pa
rašyta pjesė “Skaidrytė”, Šio 
teatro pakeista į “Našlaitę”. 
Premjera įvyksianti 1971 m. 
vasario 14 d. Jaunimo Centre, 
kaip ir “Dū broliukai”. Salė 
abiem pastatymam esanti jau 
pasamdyta.

Einamųjų reikalų aptarime 
numatyta nuolatiniu Alvudui 

įfotogr kviesti Martyną Nagį. 
Korespondentais Jurgį Janu- 
šaitį, Konstantiną Petrauską, 
Antaną Stakėną — Draugui, 
Ona Algminienę — Naujienoms. 
Pabaigoje nutarta valdybos (pa
gal reikalą ir komisijų) posė
džius rengti kiekvieno mėne
sio pirmąjį sekmadienį nuo 
1-os vai. dienos-čia pat Gage 
Parko Fieldhouse patalpoje 
prie 55-tos ir Western gatvių 
kampo. Gi visų narių papil
domą šiais metais susirinkimą 
sukviesti gegužės 2 d. 6 vai. va
karo Marquette parko parapi
jos salėje prie Washtenaw ir 
68-os gatvių. Tą dieną po neil
gos darbotvarkės programos 
bus pramoginė dalis — filmai 
vaikams ir suaugusiems bei 
užkandinė ir kt. Kartu ir atsis
veikinimas su kultūriniais va
karojimais iki rudens. Laukia
mi nariai ir svečiai skaitlingai 
dalyvauti.

O. Algminienė

F

f:

mieji 
dviem 
baigiantis kadencijai jau prieš 

Į mėnesį laiko, per spaudą ir 
radiją buvo pranešama narių 
žiniai apie įvyksiantį“ Alvudo 
narių susirinkimą balandžio 4 
d. Susirinkimas įvyko 6 vaL 
vakaro Marquette parko katal. 
parapijos salėje. Kad ir ne visi 
nariai susirinko, bet susidarė 
kvorumas ir numatyta darbo
tvarkė buvo pravesta.

Dvejus metus ėjęs pirminin
ko pareigas Antanas Stakėnas 
atidarė susirinkimą ir padėko
jo bendradarbiams bei sueigų 
ir parengimų lankvtojams už 
daly va vintų kultūrinėje veik
loje; kartu ir finansiniai Al- 
vudą rėmusiems. šio susirin
kimo dienotvarkei pravesti pa
kvietė Oną Algminienę. Sek
retoriavo mokytoja Alicija Rū
gytė.

Pirmuoju punktu ėjo apys- 
kaitinis pranešimas, kurį pa
darė pirm. Antanas Stakėnas, 
išskaičiavęs gautas pajamas iš 
aukų ir parengimų; taip pat ir 
padarytas išlaidas bei dabarti
nį finansinį stovį.

Po to revizijos komisija pa
teikė savo patikrinimo žinias. 
Surašytą aktą perskaitė rev. 
komisijos pirmininkė Anelė 
Kirvaity te. Dėl pastebėto abie
jų pranešimų atskaitomybėje 
nevienodumo, susirinkimas pa
vedė revizijos komisijai ir pir
mininkui surasti klaidą ir ją 
ištaisyti, kad netrukus kitame 
narių susirinkime apyskaitą 
būtų galima priimti ir patvir
tinti.

Toliau sekė pirmojo vicepir
mininko dr. J. Adomavičiaus 
kultūrinės darbuotės apžvalga: 
paskaitos, literatūriniai, voka
liniai parengimai gyvu žodžiu 
ir filmais vakarojimuose, bei 
švenčių ir minėjimų progomis; 
vasaros metu išvykos į gamtą 
su pramoginiais ir sportiniais 
žaidimais vaikams, netiesio
giai ir suaugusiems. Plačiai 
buvo apžvelgtas vaikų teatras 
su jo vedėjais ir darbuotojais, 
daug darbo valandų ir geros 
valios pašventusiais teatrą 
tinkamoje aukštumoje išlaiky
ti.

Paminėta ir vasaromis vei
kusi vaikų aikštelė Marquette 
parke, globojama vicepirmi
ninkės d.r. Onos Vaškevičių tės, 
kuri pažadėjo nariams kitame 
susirinkime plačiau nušviesti 
aikštelės' stovį ir jos darbus.

Baigus pranešimą apie kul
tūrinę veiklą, pačiam pranešė
jui dr. J. Adomavičiui, kaip 
visų darbų koordinatoriui, bei 
visiems jo pranešime išminė
tiems asmenims, susirinkimas 
padėkojo pritariančiu plojimu.

Priėjo eilė rinkti naują val
dybą. Išrinkti buvo: Zuzana 
Girdvainytė — .pirmininkč, dr. 
J. Adomavičius — I vicepirmi
ninkas, dr. O. Vaškevičiūtė — 
II vicepirmininkė, dr. Jadvyga 
Dubinskienė — UI vicepirmi
ninkė, mokytoja Alicija T.ugy- 
tė — sekretorė. Nariai: Anta
nas Stakėnas, Ona Ankienė. 
Kandidatais^ išrinkti Antanas 
Motuzas ir Juozas Slabokas.

Susirinkimui prašant revi
zijos komisija pasiliko ta pati: 
Anelė Kirvaitytė, Vytautas Žy- 
gas ir Stasys Lukoševičius. 
Kandidatais išrinkti Matas 
Mickus ir Antanas Kleiza.

Ryšium su nupirktu sklypu 
pags’venusiems lietuviams po
ilsio (prieglaudos) namams 
pastatydinti, nutarta is narių 
sudaryti komisiją iškilusiems 
klausimams spręsti bei dar
bams tvarkyti. Į šią komisiją 
pakviesti ir sutiko Įeiti: dr. J. 
Dubinskienė — garbės pirmi
ninkė, Matas Mickus — pirmi
ninkas. Nariai: Antanas Klei
za, Leonas Rumšą, Stasys Ter
minas, Adelė Briškienė, Pet
ras Ankus. Elzbieta Kleizienė, 
Monika Stončienė, Antanas 
Motuzas ir Aleksas Žakas.

Neužmiršta pasirūpinti ir

Šiais metais,

ir jos padėjėjų: 
nienės, Marijos 
nės ir- Marijos 
dar kooptuota 
Jonė Bružienė, Ona Paukštie
nė, Stasė Varnaitienė, Romas

Po rinkimų, dar pasidalinus 
nuomonėms, susirinkimas iš
siskirstė iki išrinktųjų organų 
kito susiėjimo balandžio 12 d.

Sekmadienį, balandžio 12 d. 
1 vai. po pietų Gage parko val
dinio pastato kambaryje susi
rinko naujoji valdyba ir revi
zijos komisija bei keletas ko
misijų narių tikslu išaiškinti 
visuotiniame susirinkime pa
stebėtą apyskaitoje klaidą bei 
pasitarti einamaisiais reikalais.

i

paprašytas, susirinkimui pir- ] 
mininkavo I vicepirmininkas ; 
dr. J. Adomavičius. Sekreto
riavo Ona Algminienė.

Pradžioje revizijos komisija 
pranešė apie jų savaitės bėgyje 
padarytą knygų ir dokumentų 
patikrinimą, kurio pasėkoje 
surastas skaičiaus persirašy- 
mas ir tuo būdu klaida buvo iš
taisyta. <

Naujai valdybai pasiskirs- 
tant pareigomis, Antanas Sta- 
kėnas nebesutiko eiti valdybo
je sąskaitininko pareigas ir iš 
valdybos pasitraukė. Tačiau 
jis sutiko likti kandidatu. At
siradus vakuojančiai sąskaiti
ninko vietai, nutarta kviesti 
Stasį Lukoševičių, o į jo vietą 
revizijos komisijoje paskirti’ 
kandidatą Matą Mickų. Sušauk’ 
tame gegužės 2 d. visuotiniame, 
susirinkime čia aptarti punk
tai bus pateikti patvirtinimui.

Toliau pirmininkaujantis dr. 
J. Adomavičius iškėlė ūkio 
skyriaus darbų tvarkos apibrė
žimo klausimą. Po apsvarsty
mo nutarta, kad Valdyba kiek
viename parengime ruošiamai 
užkandinei turės numatyti, ku
riam kiekiui žmonių ir kokį 
maištą pagaminti. Maistą su-

Bosienė, kvitus ar sąskaitas 
tvirtina valdybos pirmininkė ar
ba einantis tas pareigas. Pa
tvirtintos sąskaitos perduoda
mos sąskaitininkui Įtraukti į 
vedamą atskaitomybę. Maisto 
likučiai, jei tinkami ilgesniam 
laikui, užšaldomi kitam kartui 
panaudoti. Ūkio skyriaus va
dovybė po kiekvieno parengi
mo atliktus darbus užprotoko
luoja.

Toliau senelių namų staty
bos komisijos pirmininkas Ma
tas Mickus pranešė, jog nu
pirktame žemės plote esamas 
namukas, kad tuščias nestovė
tų, iki prasidės statyba, nuo 
balandžio 11 dienos yra išnuo
motas už 90 dolerių mėnesiui, 
be nuomininko aprūpinimo ši
lima ir šviesa. 

-X ■ -

M. Mickaus ir dr. J. Adoma
vičiaus buvo iškelta nauja 
mintis daryti žygių, kad kiek
viename Čikagoje veikiančia-

Li
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai

fry fotografai. Meniškai paruo
šiame vestuvinius albumu*

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

Chicago, IlliuoLs
927-6288

kapams gėlės.
ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Kartena Ave. — 536-1228

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
VISOMS PROGOMS 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR B4W34

Call and ask for EDDIE BURBULYS

Telef.:

i SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

REpubne 7-8601

Laidotuvių direktoriai: w

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

Telefonas: LAfayette 3-0440

nię klube ar draugijoje būtu ir

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

2454 WEST 71 »t STREET
Ofiso tataf-: HEmlock 4-2123
Razid. telef.: Gibson 8-6195

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

Nuliūdę lieka: z '»

Brolio vaikai ir kiti giminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st 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., trečia d., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimu.

PLEASE!
tetyywun
PREVENT

AGNES (AGOTA) PUSLIS
Latožaitč

Gyv. 7144 So. Sawyer Ave.
Mirė 1970 m. balandžio 21 d., 10:05 vai. ryto, sulaukusi senatvės. 

Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps., Skaudvilės vals., Jakštų km,
Amerikoje išgyveno apie 50 metų.
Paliko nuliūdę: brolio vaikai — Jonas Latoža, jo žmona Mary ir 

Bruno Latoža, jo žmona Betty-Ann bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Lietuvoje liko 3 broliai — Martynas, Motiejus ir Jonas Latožai.
Priklausė Zarasiškių klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Penktadienį balandžio 24 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios Į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Agnes Pūstis giminės, draugai ir pažistami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

h s?

Susirinkimu ir parengimu

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

I a
-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

(LACKAWICZ)

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

— Chicagos Lietuvių Našlių ir Pa
vienių Klubas rengia smagų šokių va
karą balandžio 25 d., šeštadieni. 7 vai. 
vakaro. Hollywood salėje, 2417 West 
43rd St. Veiks bufetas su gėrimais ir 
užkandžiais, vertingos dovanos, šo
kiams gros šaunus Jurgio Joniko or
kestras. Valdyba ir rengimo komisi
ja kviečia visus narius, nares ir sve-

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE



Jungtinių Tautų pastatas New Yorke. Jis yra 505 pėdų aukščio, 
287 pėdų ilgumo ir 73 pėdų pločio.

šio lai k r; 
antrašte 
Trv’iadie

Tedis Zierins. kurs dažnai Chi- 
u atsiliepia pa- 
jo tautų reikalu, 
lalandžio 2 d. nr. 
is diena” rašo: 
balandžio 22 d., 

> 190 metų sukak
ties diena yra gėdos diena Jung
tinėms Valstybėms ir visai žmo-i 
nijai ne vien dėl to, ką Leninas 
ir jo pasekėjai padarė, bet dėl 
to, kaip Į tai pasaulis reagavo.

Tai yra gėdos diena, kadan
gi iš 126 Jungtiniu Tautu nariu 
tik septyni balsavo prieš pager
bimą Lenino, modernaus komu
nizmo ir raudonosios vergu im
perijos tėvo už jo veiksmus. 
Tai yra gėdos diena, kadangi 
UNESCO ir Jungt. Tautų žmo
gaus teisiu komisija Leniną, di
džiausių skerdynių, vergijos ir

tironijos pasaulyje Įsteigėją pa-į 
gerbia kaip didi humanistą. Gė-į 
dos diena yra, kadangi, nepal-J 
sant atsisakymo balsuoti prieš 
Lenino pagerbimą. Jungtinės 
Valstybės duoda Jungtinėms 
Tautoms pinigų specialiam sim
poziumui Lenino garbei.

Tai yra gėdos diena, kadangi 
daugelis gerų nekomunistų savo 
indiferencija, apatija ir naivu-į 
niu žinodami tiesią kelią Lėni-į 
no komunizmo tiraniiai.

Chicagos nacių vaaas
TTO * t

Praeitą antradieni Marquet
te Parke buvo suimtas “Ame
rikos nacių parti jos”, dabar į 
pasivadinusios “Baltųjų žmo-į 
niu nacionalistų partija’5 “fiu
reris” Frank Collins. 25 metu J c
amžiaus, kurs savo vyriausią 
būstinę ir “štabą” prieš porą 
savaičių buvo įsteigęs adresu, 
2519 "W. 71 Street.

Chicago Lawn distrikto po
licijos komandierius Martin 
O’Connell sako, kad tos apylin- 

’kės gyventojai visą policijos

PAID
O/O

Passbooks $5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum

1 year certificate

Investment 
bonus plan 

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

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, ill. S0629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Hoisted St., Chicago, iil. 60608. — Te!. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

^■■yrumwi .I.LJ WFF.WIM < ' W ■ I Mill — W -■

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 

\_________ _________ __________________ —--------------------
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is prieš uueių ir
iklų jų pagonėje.7-

CoHins buvo gimtas, kai 
jdčjo 11 ntelų mergaitei Į 

ąkiuukų savo naciškos “lite- 
tfiros” .if mergįutčs molina 
'llinsų apskundė.
Nustatyta, kad Frank Collins 
vas buvo žydas Max Collins, 
rį Vokietijos naciai buvo 

įgabenę Į žmonių naikinimo 
one - Dachau karėta. Jo įme
ta Virginia Collins pulvirti- 
\ kad jys sūnus “žino, kad 
tėvus yra žyras, bet nenori 

isipažjnti”.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R*tkw

mogžudžiai

DŽENITORIUS
LENGVAS NA V PRIEŽIŪROS 

DARBAS.
Valandos: nuę J:3C 1' M iki 11*30 P.M,

5 <jttėnų 5 vaite.
Privalo turėti pcz nėjimą ir leisti 

paUkrirm sveikatą.
Be daugelio lengva < galės gauti per
iamų prekių 20% klaida k gydymo 

apd. -dą.
Kreivis Į

PERSGNNE OFFICE,
7-tas kHas.

zltdara nuo 9:30 yto iki 5:30 vak.

Praeita antradienį buvo nužu- 
las Charles Hampton, 38 me- 
amžiaus vyras, kuri nušovė j

. turi vaikai, supykę kam! 
impton atsisakė nupirkti j
ms likerio. Atsisakęs išpildv-l

i vaikėzų reikalavimu, jis ėjo Įjiys 
•. erną prie 1131 So. Kedzie 
\ e., bet vienas vaikėzas .piktai

•akos ji nušovė vietoje.
d <ai suimti; jie vra nuo 12 J v V
1' metu amžiaus.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nųosavy bes kitu r -

-URRISVILXE, WISCONSIN. Erdvus 
5 miegamu namas vonios, židi- 

nauįa virtuvė, 2 masinu-garažas. 
$16,500. MIKE T2GRAM, Rt. 1. 

westfie: d. wise. 
Phone 608 -296-2892

iki

JAV 99 milijonai 
motorinių vežimų

Komercijos departamento ži- 
oniis, pernai JAV-bėse buvo 
- .900,000 a u to m o b i įi u, a u to- 
įsų ir sunkvežimių, beveik 
įsė visame pasaulyje esančių

PAGERBSIME
POVILĄ DARGI

A

Povilas Dargis

šeštadieni, balandžio 25 d., 
7:00 vai. vak., SLA 228 kuopa 
rengia iškilmingą pobūvi, ku
riame pagerbsime SLA prezi
dentą Povilą P. Dargi ir dar ke
lis gerus darbus atliksime. Susi
organizavome tik prieš metus, 
bet bandome šį tą naudingo 
padaryti.

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

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

Pobūvyje bus gero maisto ir 
geros muzikos. Su vakariene 
auka bus S5.00. Tuojau po va
karienės bus supažindinti keli 
veikėjai, o vėliau vakare eis šo
kiai. Pagerbimas vyks Mar
quette Mali patalpose, 6910 So. 
Western Avenue.

Bilietus galima užsakyti pas 
V. Uzni, 582-0254 arba pas J. 
Dreviną. 136-3923. (Pr).

Sekmedienj, balandžio 26 d. 2 vai. ry
to prasidės dienos šviesos taupymo 
laikas. Laikrodžius reikės pasukti 

vieną valandą pirmyn.

prie

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairus Pardavimai

UETTVIU
TAUTINĖSE KAPINĖSE

Į važiavimo,s netoli kelio parduo
damas 2 duooių sklypas.v .e....

Kaina $400.00.

Telefonuoti 448-3185.

motorizuotų vežimų. Ameri
koje yra 17,100,Gt0 sunkvežimių 
ir autobusų, ir 82,800,000 auto
mobilių, tai yra kiekvieniems 
pustrečio amerikiečio išeina 
po automobilĮ.

Visame pasaulyje yra 216, 
300,000 motorinių vežimų.

TADA JAU VĖLU
Viena .Londono moteriškė, su

laukusi 75 metų ir žinodama, 
kad jai priklauso keliu draudi
mo bendrovių premijos, parašė 
joms laišką. Ji gavo atsakymą: 
“Mes negalime patenkinti jūsų 
reikalavimų, kol negausime jūsų 
mirties pažymėjimo”.

o Kviečiame i talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa- 
kartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie^ Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-siš tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame i talką ją užsi
prenumeruojant. ,

' Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų,> Draugo, Bur
eaus, Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską Įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6
tomai, ■ k

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

kuria proga. Jų kainos yra že
mos, leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius, 
361 W. Broadway, P. O. Box 95, 
So. Boston. Mass. 02127. USA. 
TeL: leidyklos (617) 268-7730,

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

Chicanos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia*’. Trečias spek
taklis Įvyksta 1970. 4. 25 d., 
7:30 vai. vak. ir ketvirtas spek
taklis — 1970. I. 26 dieną, 2:30 
valandą popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St.. Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—3 vai., antrad., 
tree., penkt. ir šėšfad. 9—6 vai., 
sekm. 10—-1 vai. Bilietij kainos: 
Parteris — SS.OO“ ($6.50, $5.00; 
Balkonas — $7.00. $5.00, $3.00.

Spektakliai vyksta Marijos A. 
Mok. auditorijoį^v6700 So. Ca
lifornia Ave.. Chicagoje.

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

REMKTTP TT’OS RTZNIERIUP 
KURIE GARSNASI 

"NAUJIENOSE’^

Regional manager needs girl Friday 
with typing and shorthand skills.

LENCO PHOTO PRODUCTS 
3512 N. KOSTNER 

685-3700

ACCURATE TYPIST 
with speed of 75—80 W.P.M.

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

ORDER TYPIST 
Will train accurate typist for 

FI. position.
J. P. GITS MOLDING CORP. 

4600 W. HURON ST.
R. MATERNA X 379-1188

ACCOUNTING MACHINE 
OPERATOR

PAY ROLL CLERK 
with good typing ability/ Contractors 

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

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.

CLERK - TYPIST 
Varied duties in Chicago Office 

of the State of California.
188 W. RANDOLPH ST., 

Suite-3600
Tel. 782-7253

CLERK - TYPIST
ALL AROUND GIRL FRIDAY 

for Accounting Department of large 
Wholesale Distributor. A curacy a 
must. Figure aptitude a plus factor.

Phone for interview 
Mr. COMESS. 
WE 9-1100

CLERK - TYPIST
FOR A BRANCH OFFICE 

OF WORLD WIDE COMPANY.
Varied Duties.

Fringe Benefits.
Call 342-5143

DRAUDIMO

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

REAL ESTATE FOR SALE
Nai. .i, Ž*nM — Pardavimu*

JIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS 
TINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI 
PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, žarna — Pardavimui

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

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

TELEF. 349-0600

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

RAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — * PRospect 8-2233

nuo

135 ST

A. & L. INSURANCE & REALTY

NAMŲ IR BIZNIŲ
* PATVIRTINTI

2735 WEST 71st

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

I 
Vakarą priemiesčio šeimoje su 4 vai-Į 
kais- vienu mokyklos metų. Privatus; 
kambarys su vonia ir TV geram me. - - — - - - - - - -Reikia kalbėti angliškai ir 

komendaciju. nereikia virti.
Rašyti: AF Box 279

225 W. 'WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILL. 60606

na
re-

LAIKRODŽIAI JR ERANGENYRM 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
, TeL: REpublle 7-1941 

uiBsuiiiiimiiiKi

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Sva
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 — uzimkite. $19.400. •

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20.400. s }

2 AUKŠTU MŪRAS, viekas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdu sklypas 
Marauette Parke. $20.000.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai mūro garažas, platus 
sklvnas. $45.000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
' - - ‘ ' • 4..

7051 Sr Washtenaw Ave. RE 7-7200

MALE HELP VANTED
To staff night shift in a small but 
rapidly growing Electronics business 
that manufactures Printed Circuit 

Boards.
CIRCUIT SYSTEMS. INC. 

VILLA PARK, ILL.
834-9050

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
. tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL; \ : TEL; VI 7-9327

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2S5S WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

CASHIER - TYPIST
Must be good with figures. Top salary.

All benefits.
Call R. ROEBER 

TEST RODI 
CHRIS CRAFT. INC.

666-6670

SECRETARY
TYPING AND SHORTHAND 

Michigan Ave. location.
Excellent, benefits. 

Please call , 
922-0645, '

Ext. 34 for appointment

WIDOWER
W-4 children wants rel. live-in hsekpr. 

Cooking, cleaning & child care.
Refs, necessary.

■* Maloniai kviečiame atšilau-' 
gyti į 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)

SKAITYK FATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI j 
NAUJIENAS

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320871 W. 95th St. 

GA 4-8654

ran faui

SNSUlANCf 
V.M

State Farm Fire and Casualty Company

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOMETAX 

Nekilnojamo turto pirkimas. ■ 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

Z"—................. .................................... . "1,1 1

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

. TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai. Devanes 

visoms progoms
3237 WEST Ord ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
< ,m, .i ................u .......... ,

■ ■■■—— m mi..........ii II ■ i I

SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
. 2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

( 
Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

» Į .......—II........................  III f

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

TeL CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausią nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų 
medinį narna. 2 butai do 5 ir 4 kam
barius. Didelis 50 pėdų sklypas, ga

ražas. Telefonuoti 737-4573.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo ajžildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų linas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

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

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURIGERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




