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si gelbėti vietnamiečius, kurių 
Kambodijos vietiniai gyvento
jai nekenčia.

SAIGONAS. 7-4 Pasikeitus Kambodijos vyriausybei, Pietų 
Vietnamo kariuonienė ėmė vis dažniau puldinėti komunistus

ANDORA. — šioje tarp Ispa
nijos ir Prancūzijos esančioje 
valstybėje pirmą kartą mote
rims buvo suteikta balsavimo 
teisė. Sąlyga, kad moters šei
ma būtų išgyvenusi Andoroje 
bent dvi gentkartes. Dabar bal
suotoju skaičius padvigubės iki 
3,000. ‘

STOKHOLMAS. — Švedijoje 
pernai gimė tik 107,000 kūdikių. 
Tai yra mažiausias skaičius šve
dų istorijoje.

KASHMIR fe
1947 »

nutiesta linija į Lyons miestą, 
Prancūzijoje, o 1972 metais 
vamzdžių linija bus tiesiama j 
Strasbourgą.

šitokie naftos kiekiai yra 
daug didesni už sovietų žadamą 
tiekti naftą. Linija iš Volgos 
pakraščių jau tiesiama, tačiau 
dar gali praeiti daug laiko iki 
sovietų nafta pasieks Europos 
vidurj. Sovietai neturi vamz
džių, kuriuos jiems gamina Vo
kietija ir Italija.

Pietų Vietnamui didinant 
spaudimą III-čio korpuso daly
je, komunistai stiprina jėgas 
šiaurėje, I-mo korpuso srityje, 
kur stipriausią jėgą sudaro I- 
moji Amerikos marinų divizija. 
Iš Laoso, kaip žvalgyba prane
ša, neseniai į P. Vietnamą atvy
ko keli šiaurės Vietnamo pulkai. 
Marinų divizija yra paskirta iš
važiuoti iš Vietnamo, tai vienin
telė likusi marinų,, divizija, nes 
neseniai LEI-ji divizija jau iš
važiavo. Išvykus paskutiniems 
Amerikos marinams, I-mo kor
puso gynybą sudarys dvi ame
rikiečių pėstininkų divizijos, dvi 
— vietnamiečių, viena Amerikos 

su vokiečių ministeriu susitikę ‘šarvuota brigada ir Pietų Korė-, 
politikai buvo: liberalas monar-jjos marinai, štabo kaririinkai 
chistas Satrustegui, socialistas (bijo, kad komunistai gali pradė- 
Galvan ir krikščionis demokra-,ti čia naują ofenzyvą, susilpnė
tas Jiminez.

Balandžio U d. 2 vai. ryto prasideda dienos Šviesos taupymo laikas. 
Visi turės pasukti laikrodžius vieną valandą pirmyn.

ATLANTIC CITY. —UAW - 
automobilių pramonės darbinin 
kųs unija pradėjo-savo suvažia-^ 
vimą Atlantic City. Unijos -va
das Walter Reuther paskelbė, 
kad greit prasidės derybos su 
darbdaviais dėl naujos darbo su
tarties. Unija vėl reikalaus di
delių algos pakėlimų, pensijų 
padidinimo (po 30 metų darbo 
— 500 dolerių per mėnesi) ir 
metų pabaigos bonų.

Unijos vadas’Reutheris kriti
kavo vyriausybės ekonominę po
litiką, infliacijos ir nedarbo at- 
siradima.

Kalbėdamas apie Vietnamo 
karą Reutheris pareiškė, kad uni
ja siekia karo pabaigos, tačiau 
kartu pasmerkia tuos, kurie de
gina Amerikos vėliavas ar žy
giuoja iškėlę Viet Congo vėlia
vas

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas egzekutyviniu 
jsakymu užbaigė atleidimus nuo karinės tarnybos dviejų kate
gorijų jauniems vyrams: tiems, kuriems karinė prievolė atidėta 
dėl jų užsiėmimo ir tiems, kuriems ji atidėta dėl to, kad jie tėvai, 
šeimų galvos. Pastariesiems vietinės karinės tarnybos įstaigos 
galės padaryti išimčių, jei kurio nors pašaukimas Į kariuomenę 
sudarytų didelių sunkumų jo šeimai. tPrezidentąs taip pat paskel
bė savo nusistatymą nebeatleisti nuo karinės tarnybos ir stu
dentų,' tik jam reikia gauti dėl to klausimo kongreso pritarimą.

INDIA-PAKISTAN 
1965

muose užmušė 245 Šiaurės Vietnamo ir Viet Congo kareivius ir 
pagrobė virš 60 tonų įvairių ginklų. Kambodijoje žuvo 26 pietų 
vietnamiečiai ir 127 buvo sužeisti. Vienas-Saigono generolas Ame
rikos korespondentui papasakojo, kad i Kambodijos pasieni siun
čiami nauji daliniai ir daugiau artilerijos pabūklų. Tokia pa
dėtis būsianti kuri laiką, nes Kambodijos valdžia nei vietiniai 
karo įgulų komendantai nesipriešina ir, nors oficialiai nepritaria 
tokiems vietnamiečių puolimams, jų tačiau nei nesmerkia. •

PARYŽIUS. — Kambodijos 
nauja vyriausybė pasiuntė de
legaciją i Paryžių, kur įvyko vi
sų Kambodijos ambasadorių Af
rikoje, Europoje ir Pietų Ameri
koje suvažiavimas. Vyriausybės 
delegacijai vadovauja buvęs 

j premjeras Pho Proeung, kuris 
i remia-naują ■valdžią... Jo tiksiąs 

■' įtikinti visus diplomatus, kad . ir 
jie remtų naują vyriausybę, o 
ne nuverstą princą Sihanouką. 

: Kartu jis nušvies susidariusią 
Kambodijoje padėtį.

Indonezijos pastangomis Piet- 
j ryčių Azijos Tautų sąjunga ir- 
; gi šaukia konferenciją, kurioje 
bus svarstoma nauja padėtis 
Kambodijoje. Be Indonezijos to
je konferencijoje dalyvaus Tai- 
landija, Filipinai, Malaizija, Sin
gapūras, Japonija, Australija ir 
Naujoji Zelandija. Laukiama 
atsakymų iš Pakistano, Indijos 
ir Cevlono. Pakviestas ir šiau- I
rėš Vietnamas, tačiau abejoja
ma ar dalyvaus.

Kambodija sutiko įsileisti Pie- 
Būti prieš karą nereiškia tų Vietnamo Raudono Kryžiaus 

būti prieš Ameriką”, kalbėjo delegaciją, kuri organizuotų 
Reutheris 
ekstremizmą ir smurtą, nežiū-: Kambodijos 
rint ar jis kiltų iš baltų ar 
juodų piliečių.

MIDEAST 
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Jis pasisakė prieš, vietnamiečių repatrijavimą iš 
Buvo daug pra

nešimų apie vietnamiečių sker
dynes. Saigone studentai ir re
liginės grupės kaltina vyriausy
bę, kad ji nieko nedaro savo tau
tiečiams Kambodijoje gelbėti.’ 
Saigone galvojama, kad apie 
50,000 vietnamiečių panorės su
grįžti Į Pietų Vietnamą, nors 
kai kurių šeimos Kambodijoje 
gyvena nuo neatmenamu laikų.

Saigono vyriausybė pripažįs-

Jungtiniy Tautu 25 m. sukakties proga žemėlapyje juodai parodomos vietos, kur JT sėkmingai 
įsikišo taikai atstatyti. Daugelyje vietų Jungtinis Tautos nesugebėjo išlaikyti taikos: Vengrijoje, 

Čekoslovakijoje, Ganoje, Vietname.

S VISO PASAULIO

Erdvės programoje numato
mos ir dvi kelionės į Marsą, ku
rį jos orbituos 1971 metais. Tai 
bus Mariner programos dalis. 
Į Marsą bus išmesti aparatai, 
poliau, apie 1975 metus, Marsą 
pasieks du-pagerinti erdvėlaiviai 
“Vikingo” programoje. Dalis šių 
laivų nusileis su aparatais ant 
Marso.

Be šių didesnių užsimojimų 
NASA rengiasi paleisti žemės 
satelitų, kurie pasitarnautų že
mėlapių gaminimui, pasėlių ap
žiūrėjimui, mineralų ieškojimui 
ir oro stebėjimui.

Kambodijoje . komunistai ilgą 
laiką turėjo saugią prieglaudą. 
Dabar, nuvertus princą Sihanou
ką, padėtis pasikeitė. Amerikie
čiai ir' toliau gerbia Kambodi- 
jos neutralumą ir su vietnamie
čių daliniais į Kambodijos te
ritoriją nežygiuoja.

šios kovos vyksta Vietnamo 
III-čio korpuso srityje, kuri api
ma 10,000 kvadratinių mylių 
plota. Kambodijos siena, eina 
nuo 35 mylių į vakarus nuo Sai
gono iki 100 mylių į šiaurės ry
tus nuo Saigono. Kambodijos 
siena sudaro lanką, kurio vidu
rys įsikiša į Pietų Vietnamo te
ritoriją: “čia komunistams buvo 
labai patogu turėti neliečiamas 
slėptuves. Dabar jas daūžo P. 
Vietnamo aviacija ir puola ka
riuomenės daliniai.

Prezidentas pasirinko nuo
saikesnį kelią. Jis pranešė pra
šysiąs Kongreso be tų 6% algų 
pakėlimų kareiviams, kuriuos 
jie gaus kartu su visais federali
nės valdžios tarnautojais, dar 
20% algų padidinimo. Tas su
darys 1971 metais 250 milijonų 
dolerių daugiau lėšų, o 1972 me
tais prezidentas prašys 2 mili
jardus dolerių daugiau ir tada 
vėl pakels algas ir įves kitus pa
gerinimus. Tuo būdu, minėtos 
komisijos rekomenduota data — 
1971 metų vidurys — nebus 
išlaikyta.

Karinės prievolės planavimą 
apsunkina tai, kad niekas tikrai 
negali pasakyti, kiek Amerikai 
kareivių reikės. Tas priklausys 
nuo Vietnamo karo eigos, nuo 
savanorių skaičiaus, nuo to, kaip 
jauni vyrai žiūrės į karinę kar
jerą ir kokia bus padėtis darbo 
rinkoje.

Ministeris Scheel 
lankosi Ispanijoje 
MADRIDAS. — Vakarų Vo

kietijos užsienio reikalų minis
teris Walter Scheel lankėsi Is
panijoj ir, nežiūrėdamas ispanų 
vyriausybės nepritarimo, susiti
ko su keturiais ispanų opozici
jos vadais. Susitikimas įvyko 
Vokietijos ambasadoje ir tęsėsi 
visą valandą.

Nelegali ispanų opozicija pa
reiškė, kad Ispanija negali tap
ti pilnateise Europos valstybių 
bendruomenės nare, kol ji neįsi- 
ves nuosaikių liberalinių refor
mų. Ispanija turinti savo namus 
taip sutvarkyti, kad jie taptų 
panašūs į kaimynų namus, — 
pareiškė nuosaikių monarchistų 
vadas Jose Maria Areilza. Kiti

NAUJIENOS
’AibKąKeci bv Th« FuMwhmg Jo.

1739 So. Halsted Street, Chicago, M. 60S® 
HAymarket 1-8100

NAUJI AMERIKOS ERDVĖS PLANAI 
PAREIKALAUS NEMAŽAI KLAIDŲ

' ’ WASHINGTONAS. — Atstovų Rūmai, nežiūrint nemažos 
opozicijos, kurios mažai kas tikėjosi, paskyrė erdvės tyrimų rei
kalams ateinantiems finansiniams metams 3.6 milijardus dolerių, 
kas yra 268 milijonai daugiau, negu prezidentas Nixonas prašė. 
Senato komitetas jau priėmė kiek mažesnių išlaidų reikalaujantį 
planą, paskirdamas 3J33 milijardus dol. — 17 milijonų mažiau, 
negu prašoma suma. Atstovų Rūmuose už paskirtas lėšas balsavo 
229 atstovai ir prieš — 105. Prieš davimą erdvės tyrimams dau
giau lėšų balsavo daugiausia tie atstovai, kurių valstijos mažai 
iš erdvės tyrimų gauna naudos.
Kalifornijos ir Texas atstovai.

New Yorke NASA direkto
riaus pavaduotojas ir progra
mų planuotojas dr. Wernher von 
Braun papasakojo Amerikos 
Laikraščių Leidėjų sąjungos su
važiavime apie ateities planus.

Viena svarbiausių erdvės ke
lionių be įgulos įvyks'tarp 1977 
ir 1979 mėtų. Du erdvėlaiviai 
bus paleisti į Jupiterį, kur jie 
pasinaudodami tos planetos trau 
kiamąja jėga, apsisukę apie Ju
piterį, nuskris vienas į Saturną 
ir Plutoną, o kitas — į Uraną ir 
Neptūną. Tie du erdvėlaiviai ap
lankys visų tų planetų apylin
kes per 9 metus. Tokiai kelionei 
yra palankios sąlygos, nes tuo 
metu tos planetos bus išsirikia
vusios tokioje padėtyje, kuri 
įvyksta tik kas 177 metai. Jupi
terio panaudojimas, kaip ener
gijos šaltinio, kelionę į Plutoną 
4abai' sutrumpins.;^j'qidyėlai- 
vis būtų siunčiantas^fl^ibg'

S KOREA
B 1950—

Henry Cabot Lodge vietą.
■

PAMPLONA. — Ispanijoje 
ore sprogo helikopteris, žuvo 
penki keleiviai, trys jų — slidi
ninkai, vykę į kalnus slidinėti. 
Jų tarpe buvo Ispanijos čem
pionas Luis Arias.

Arabai ap
šaudė Izraelio turistų automobi
lį Golano aukštumose. Du asme
nys žuvo, penki buvo sužeisti.

PARYŽIUS. — šiaurės Viet
namo delegacijos vadas Pary
žiaus taikos derybose pareiškė 
išvažiuojąs į Hanojų. Jis neda
lyvavo derybų sesijose jau nuo 
gruodžio mėnesio. Hanojus ne
patenkintas, kad Amerika nepa- 
skiria naujo, aukšto rango savo 
delegacijos vadovo, kuris užim-

♦ Trinidado sukilėliai vis dar 
laiko užėmę kariuomenės ginklų 
sandėli ir suėmė turi kelis ka
rininkus. Derybose su vyriau
sybe Trinidado maištininkai rei
kalauja paleisti suimtus negrų 
“juodosios jėgos” vadus.

♦ Argentinoje įvyko genera
linis streikas, kuris palietė apie 
75% dirbančiųjų. Kordoboje Įvy
ko riaušių ir muštynių su poli
cija. *

Prezidentas pareiškė, kad 
krašto gynyba yra lygiai pri
valoma visiems, tą naštą turi 
pasidalinti. visi visuomeni.3 na
riai, visos jos klasės.

Prezidentas žengė žingsnį į vi
sai iš savanorių sudaryta kariu o- 
menę, tačiau nenuėjo tiek toli, 
kaip jam rekomendavo speciali 
patariamoji komisija, savo pa
siūlymus įteikusi vasario mė
nesį^- Ta komisi j a, vadovau  j a- 
ma buvusio gynybos sekreto- 
riaus-ThomasGates,-patarė.lS71 
metais pakelti visų kareivių at
lyginimus 60% ir įvesti kitokias 
reformas, kurios patrauktų dau
giau savanorių į kariuomenės ei
les. Komisija numatė visai už
baigti karinę prievolę iki 1971 
metu vidurio.

Jokio entuziazmo
Lenino gimtadienis balandžio 

22 d. minėtas ir okup. Lietuvo
je. Elta yra gavusi žinių, kad 
jubiliejus toli gražu nekėlęs jo
kių džiaugsmo ar pakilusių nuo
taikų. Krašto gyventojai jį suti
ko su abejingomis nuotaikomis.

Jokio entuziazmo nerodė nė 
Lietuvos jaunimas. Juk, štai, 
dar prieš iškilmes, balandžio 2 
d., vilniškės “Tiesos” vienas 
skaitytojas dienraščiui rašė, jog 
“yra mokyklų, kur šventei ruo
šiasi tik mokytojai ir komjau
nimo aktyvas. Daugelis moki
nių į iškilmes ateina tarsi sve
čiai”. (E)

Europa suvartoja 
daug naftos

MARSEILLE—- Europa su 
naudoja vis daugiau naftos ii 
jos produktų. Iš Viduržemio jū 
ros uosto Fos, esančio netoli Mar 
seille miesto, viena didelė vamz- ta, kad tarp sugrįžtančių gali pa- 
džių linija eina į Karlsruhe, ant ’ sitaikyti ir komunistų ar Viet 
Reino upės kranto, Vakarų Vo- i Congo narių, tačiau vyriausybė 
kietijoje. šiais metais ta linija šios rizikos nesibijo ir stengia- 
bus padvigubinta ir vietoje 34 
milijonų tonų per metus galės 
perpumpuoti apie 90 milijonų 
tonu naftos.

Ateinančiais metais iš Fos 
uosto, kur iškraunama nafta, bus

per 40 metų.-
Arčiau prie žemės numatomi 

“erdvės laboratory ų” steigimai. 
Visa programa bus vadinama 
“Skylab” vardu. Pirmoji Ame
rikos erdvės stotis orbitoje bus 
pastatyta 1972. metais. Joje bus 
ir teleskopas dangaus kūnams 
stebėti.

Antroje dalyje vienas “Sky
lab” erdvėlaivis atveš į labora
toriją, tris astronautus, kurie čia 
skries apie žemę 28 dienas. Po 
trijų mėnesių kita įgula, susi
dedanti irgi iš trijų astronaufų 
praleis erdvės laboratorijoje 56 
dienas ir trečia įgula vėliau — 
irgi 56 dienas.

Antroje laboratorijų progra
mos dalyje erdvėje bus pasta
tyta jau didesnė stotis, suside
danti iŠ atskirų dalių, kurių kiek
vienoje gyvens ir dirbs po 12 as
menų. Tarp šios stoties ir žemės 
pradės skraidyti nauji erdvėlai
viai, kurie jau projektuojami. 
Jie galės patys nusileisti ir pa
kilti. . , .. ;

Sihanouko sūnus Norodom. Yu- 
veneath su žmona ir 4 metų sū
num atvyko į Hong Kongą dvi 
dienas prieš jo tėvo, Kambodi- 
jaus karaliaus, nuvertimą. Hong 
Kongo valdžia pratęsė jo vizą iki 
gegužės 16 d.

WASHINGTONAS. — Teisiu, 
gumo departamentas iškėlė bylą 
Westinghouse Electric bendro
vei, kuri nelegaliai susitarusi su 
Japonijos Mitsubishi bendrove 
nepardavinėti tam tikrų gaminiu 
viena kitos šalyje. Ta proga abi 
bendrovės pasikeitė patentais ir 
technine informacija.

BEIRUTAS. — Irakas nese
niai. susitarė su savo kurdų ma
žuma dėl autonominių teisių. 
Dabar Irako radijas skelbia apie 
kurdų , sukilimą Irane. Manoma, 
kad Irakas, kuris blogai sugyve
na su kaimyniniu Iraku, kursto 
kurdus sukilti prieš Teherano 
valdžia.

♦ Baltųjų Rūmų spaudos se
kretorius Ziegler pareiškė, kad 
Amerikos vyriausybė Kambodi
joje nemato “civilinio karo”, bet 
įžiūri ten svetimos jėgos agresi
ją prieš»Kambodiją.

♦ Amerikos kubiečiai skelbia, 
kad Kuboje išsikėlę partizanai 
susilaukė labai didelės gyvento
jų paramos, kurios net nebuvo 
laukta. “Išlaisvinimo žygis pra
sidėjo” — sako Alpha 66 orga
nizacijos vadovai.

NEPAVY
NEW YORKAS. — Vakar New Yorke į Amerikoje viešintį 

Tautinės Kinijos (Formozos) vicepremjerą Ching Kuo buvo pa
leistas šūvis, kuris jo nepalietė, bet atsitrenkė į duris, per kurias 
jis ėjo iš gatvės į pastatą. Po kiek laiko Ching Kuo pasakė kalbą, 
bet joje neminėjo pasikėsinimo. Valstybės departamentas tuoj 
išreiškė savo “pasibaisėjimą” ir svečio atsiprašė. New Yorke 
Tautinės Kinijos vicepremjerą, generolo Chang Kai Sheko sūnų, 
Kuo pasitiko apie 25 žmonių, kinų kilmės, demonstracija. Ji rei
kalavo laisvės Formozai. Policija du asmenis suėmė. Sakoma, 
kad vienas jų šovė į Kuo, tačiau netoli buvęs policininkas davė 
jam per ranką ir šūvis nepataikė.
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vo pavadintas “neatsakomingu” 
ir pasmerktas visam amžiui, kas 
tikrai: gali fjį privesti prie pami
šimo. žmonės! Petrui Grigoren
ko gresia mirtis. Apeliuoju Į vi
sas demokratines organizacijas, 
kurios gina žmogaus teises, ir 
į visus laisvus piliečius pasau
lyje; Pagelbėkite išgelbėti ma
no .vyrą. Vieno žmogaus laisvė 
yra kiekvieno žmogaus laisvė”...

■ Niekas daugiau už šiuos Gri
gorenkos ir jo žmonos laiškus 
nedemaskuoja pasaulio akyse 
tos žemiausios niekšystės ir “ko
munistinės ideologijos” vaidmaj- 
nystės, kurios didžiausiu priešu 
yra tiesa. ?•

Columbus, Ohio viešoje bibliotekoje 
per metus pasiskolinama 2.8 milijo
nai knygų. Jas kontroliuoja kompu- 

suteuoydami per savaitę 1,500 
darbo valandy.

tane i y ledų susproginėjus.
Iš kitos pusės jau įrodyta, 

kad Pietų Ašigalio “žemė”, An- 
tarktika, kadaise buvo šiltuose

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

mus, kad žemės kontinentai “plū
duru© j a” ant skystos žemės gel
mių medžiagos kaip kokfe bly
nai ant vandens. Kadaise Pietų 
Amerika ir Afrika buvo vienas

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

Dorybė ir "drąsa
-.o; > ,

Sovietinėj^, komunistinės nė- ? ' ■ J. L- ' ' - ' - ‘ j ■
laisvės tėvynėje generolas Gri
gorenko darosižmogaus dorybės 
ir piliečio drąsos simboliu.

Jis yra kietas Kremliaus val
dovams perkąsti riešutas turint 
galvoje jo kariška praeitį'ir in
telektualines''dorybes. “Tėvy
nės karo” metu su vokiečiais gen. 
Grigorenko „^išgarsėjo narsumu 
ir buvo apdovanotas Lenino or
dinu. Po karo jis dėstė kyber- 
netiką Frunžės; akademijoj, ku
ri yra lyginama-su West Point 
karo akademija Amerikoje. Už 
savo pilietine, veiklą ir drąsą 
1964 metais jis buvo atleistas į 
pensiją ir už nuopelnus kare bu
vo keturiolikai mėnesių pasodin
tas Į bepročių namus.

Tačiau — ^priešingai jo per
sekiotojų viltims — Grigorenko 
nepalūžo ir .savo, kovingo nusi
statymo nepakeitė. Drąsiai jis 
išstojo gintį. Čekoslovakijos su
verenumo ir pasmerkė sovietų 
ir satelitų invaziją į tą kraštą, 
o vėliau vieąai pareikalavo grą
žinti teises Krymo totoriams, ku
riuos naikinti. pradėjo Stalinas 
ir jo įpėdiniai tebetęsina šian
dien.

Grigorenko žmonos atsišaukimas

Su nemažiau drąsiu ir dra
matišku atsišaukimu į “laisvę 
mylinčius žmones pasaulyje” 
pasireiškė kalinio Grigorenkos 
žmona Zinaida, kurios “Atviras 
laiškas” platinamas tūkstančiais 
atspaudų po Sovietų Sąjungą.

“Iš už kalėjimo grotų mane 
pasiekė mano vyro laiškas. Jis 
pateikia chronologinį sąrašą įvy
kių, kokie jam pasitaikė per tuos 
10 mėnesių, kaL yra uždarytas 
Kriminalinio psichiatrijos insti
tuto celėj Taškente”, rašo Zina
ida. “Visi tie, kurie mano vyrą 
žino ir tie. kurie skaitė jo vei
kalus, tai žibo, taip jau žinojo 
aiškią galvoseną, jo sveiką pro
tą, ir reto logiškumo mintijimą, 
nepalaužiamą ir absoliutinį jo 
sąžiningumą. Tos tai savybės 
ir padarė, kM mano vyras bu-

Išsukinėja man

tas knygas galite Įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

žmogus gali ištverti. Tai buvo 
atėmimas . žmogui paskutinės, 
vilties, o to negalima pakelti”...

“Valstiečių ir darbininkų ro
jaus” kalinys taip pat aprašo ty
rimus, kokius atliko su juo sa
vą vadinantis “psichiatras”, ku
rį labiausiai žingeidavo dėl ko 
Grigorenko po savo pirmojo pa
sėdėjimo beprotnamyje 1964 me
tais laikėsi “visiškai normaliai 
ir dėlko paskui vėl atnaujino sa
vo senąją veiklą”.

Tą veikiąs gen. Grigorenko ši
taip aiškina: “žinoma, jei “nor
maliu” yra vadinamas tik toks 
sovietinis 'žmogus, . kurs muša 
kaktą į žemę prieš kiekvieną biu
rokratą, piktnaudojantį valdžios 
galią, tai aš tikrai esu “nenor
malus”. •

Wasldngtone perspėjo, kad šią 
vasarą augalai ir pasėliai turės 
žymiai nukentėti nuo skėrių in
vazijos. Tie skėriai, čia vadina
mi “lokustais” (locusts) arba ci
kadom rs, išsiperi kiekvieną se
zoną, bet šį pavasarį laukiama 
jų didžiansioderliaus, koks bu
vo tik 1053 metais. Tie vabzdžiai 
daugėja 17 metų eikliais. . Jie 
daugiausia veisiasi saurės ry
tuose, bet paplinta toli (.vaka
rus iki Kansas ir į pietus iki 
South Carolina ir. Georgia.1970 metus Argentinoje suti

ko visa eilė malonių JAV lietu
vių. štai kelios pavardės:

Prof. Irena Babarskaitė su sa
vo vyru Triyers, obstetrikė Ma
rita Sulnytė su savo vyru dr. Lo
pez, Kazimieras Laucius su žmo
na, Alfonsas Valius $u žmona 
Albina Kazlauskaite, inž. Vale
rijonas Šimkus, kun. dr. Anta
nas Šimkus, kun. dr. Antanas 
Juška, Albertas Glavinskas su 
žmona Laima Zabukaite, Alfre
do Račkauskas, Jonas Kavaliū
nas, Robertas Petrauskas, Do
mas Galinaitis, Jonas Skikas su 
žmona Irena ir vaikais, Viktoras 
Vidzikauskas iš Kalifornijos vie
šėjo pas savo tėvus Lanus mies
te, archit. Daumantas Namikas, 
Eduardas ir Marytė šeškauskai- 
tė Liveikiai (atvyko 17.1.70 nuo
savybės sutvarkymo reikalais), 
Jonas Sprindis su šeima (atvy-

* : f.v -. •- ■' ■ '

47 and Rockwell Street.
NEMOKASfAI. VtETA- AOTOMOBEJAMS

i tyrę nustatę, kad šalčiausioji že- 
! mės vieta Pietų ašigalis arba 
! Antarktika prieš 450 milijonų 
metų, tai yra Aukštutiniame Or- 

| dovici geologiniame periode, bu
vo toje vietoje, kuri dabar yra 
karščiausia, tai yra Saharbje pa
lei Alžyro, Libijos ir Nigerijos 
sienas, kur temperatūra siekia 
iki 137 laipsnių aukščiau nulio...

Kaip An'tarka nukeliavo 7,000 
mylių į dabartinę savo vietą?

galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
arba čeki tokiu adresu.

gų atsistatydinus, Kanados Spor
to Apygardos reikalus, kol bus 
Surastas tinkamas Vadovas, ko
ordinuos Centro Valdyba. Ponui 
Lukošiui reiškiame padėką už 
atliktą darbą vadovaujant Apy
gardai. Kanados Sporto Apy
gardos klubai prašomi visą su
sirašinėjimą kreipti Centro Val
dybos adresu: 32 Pasadena Gar
dens, Toronto 325, Ont.

3. Krepšinio Komiteto Vado- 
.vas — Valaitis Jonas, 822’7 So. 
Richmond St., Chicago, 111.

šachmatų Komiteto Vadovas, 
Merkis Kazys, 431 East 7th St., 
So. Boston, Mass. 02127.

7 Lauko Teniso Komiteto Vado
vas - šenoergas Jurgis, 35380 
Mound Rd., Nr. 3 Karren, Mich., 
48092.

Lengvasios Atletikos Komite
to Vadovas — Bielskus A. (adr. į 
žiūr. aukščiau). Kviečiami visi 
sutiko toliau tęsti darbą. Centro 
Valdyba tvirtiname šioms parei-1 
goms nuo šio pranešimo paskei-! 
bimo dienos.

Tinklinio Komiteto Vadovu pa-1 
kviestas Žiupsnys Zigmas, 7127 j 
So. Francisco Ave., Chicago, Ill.,: 
66629. Žiupsnys Zigmas šiom i 
pareigoms yra tvirtinamas nuo i 
šio pranešimo paskelbimo die-’ 
nos. Buvusiam Vadovui Babic
kui Rytui atsistatydinus iš pa
reigų, už darbą vadovaujant tink 
liniukams reiškiame padėką.

Stalo Teniso Komiteto Vado
vu pakviestas Nešukaitis Jonas, 
255 Silver Birch Ave., Toronto, 
Ont., Canada. Pareigoms tvir- 
tinamas nuo šio pranešimo pa-Į 
skelbimo dienos. Buvusiam Va
dovui Žemaičiui Beniui už atlik-

pusiapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina 
geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Portsmouth, Angliįoi Karališkviv Mariny barakų kieme vienas marinas taip gerai išmoko važi- 
nėti motociklu, kad važinėja be rank? ir dar skaito žurnalą. Angly marinai tori Įgudusiu mo- 

tociklisty grupę, kuri važinėja po visą Angliją rodydama savo meną.

John Pakel, Sr., Chairman of the Board . .

6245 So. WESTERN AVE. - TEL. GR 6-7575
HOURS: MOn. 12 P. It. to « P. M-, Toes. 9 to 4, Thors. & rri. 9 to 8. Sat » to 13:30

Chicago Savings 
„ and Loan Association

MOKAME NUO 1966 METU SPALIO 1 DIENOS
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą- mėnesį. 

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

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad ir 
penktadienį 9:00 ryto — • 5:00 vakaro; šeštadieniais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

■Jachtą ■

Kas tik turi gerą skoni, -
Viską perka bas Lteponil

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CĖMTfB, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki. 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Kanados Sporto Apygardos 
Vadovui. K. Lukošiui iš parei-

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS Ii t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RASIAI, 246 psl. .. ....................................
3. M. Zoščenko, SATYRIKAS NOVELĖS, 199 psl...................
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

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

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

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl......................... $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl................. ,..................

10. VI. Mingėla, KUN. AN I ANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai...............................................................

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

viršeliais $2.00, kietais .... .... ................. ....
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠfRVOKAS, 228 psl. .
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ...
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ
16. C R. Jurgela, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psi..........
18. Kip^s Bielinis, TERČRO IR VERGIJOS IMPERIJA

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

angliškai........................... ....................... . ........ . ......................
20. Pranys Aišėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, Ivrika, 152 psl.............
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psi.............

investment 
account

Skiriami vadovai
Liečia: Fabaltiečių Sporto Fe

deracijai atstovų, Sporto-Apy
gardų ir Sporto šakų Komitetų 
. adovų pristatymą.

1. šALFASS-gos atstovai Pa
rtiečių Sporto Federacijos Vyk 
uomajame Komitete yra:

Jokūbaitis Vytautas, 13813 
Othello Ave., Cleveland/ Ohio 
44110, U.S.A, (atstovas Ir 
II-sis vicepirmininkas Federaci
jos Komitete). Bielskus. Algir
das, 30207 Regent Rd., Wick
liffe, Ohio 44092, USA. (atsto
vas ir sekretoriaus pavaduoto-' 
jas Federacijos Komitete). Vie
toje atsistatydinusių K. Luko
šiaus ir A. Kuolo yra pakviesti 
Sąjungai atstovauti: Stepaitis 
Herbertas, 21 Cosmo Rd., Toron
to 18, Ont., Canada, — ir Nau
sėdas Algimantas, 44 Wilmar 
Rd., Islington 678, Onfe, Canada.

Mūsų delegacijai Pabaltiečių 
Sporto Federacijos Vykdomaja
me Komitete linkime sėkmės.

2. Vidurinių Vakarų Sporto i 
Apygardos Vadovu pakviestas,; 
pareigas sutiko eiti Bielskus AI-! 
girdas (adresas žiūr. aukščiau).; 
Bielskus A. šioms pareigoms \ 
tvirtinamas nuo š. m. balandžio 
mėn. 18 d. Buvusiam Vadovui.! 
Dr. E. Ringui reiškiame pade- j 
ką už darbą atliktą vadovaujant i 
apygardai.

Rytų Sporto Apygardos Vado-; 
ras Vakselis Aleksandras, jam ■ 
sutikus yra tvirtinamas tęsti j 
darbą toliau šiose pareigose. ■ 
(Adresas: V. A. 84-20,112-th St.; 
Richmond Hill., N. Y. 11418,’

tą darbą vadovaujant stalo te- niam veiklos išvystymui gali sa- 
nisininkams reiškiama padėką, vo nuožiūra sudaryti Apygardos 

Apygardų Vadovai ir sporto ar Sporto šakos, kuriai vadovau- 
šakų Komitetų Vadovai, gėrės- ja Komitetą. Centro Valdyba

ka ir Australija buvo viena
Buvusioji Saharoje piet 

ašigalio viet 
pastebėta, k;
smė!| buvo

vo moksiininsų 
jams nupusčius 
ugintas šimtus 

mylių nusitęsęs uolos klodas, vi
sas ledynų išvagotas paralelėmis 
vagomis, kokios pasidaro tik uo-

tytė-Saladžiuvienė ir Agnė La
vonas, iš Rochester, N. Y., vieši 
pas dr. Aldoną Jasutytę ir jos 
vyrą inž. Joną Kavaliauskus. 
Pas Joną Misiūną vieši svainis 
Vaclovas Vilčinskas iš Austra
lijos. Zuzana Stukaitė su vyru 
Senderovičium ir dukra Laura 
grįžo iš JAV apsigyvenimui Ar
gentinon.

Generolo Grigorenko šauksmas iš sovietu beprotnamio
Maskva, 2.4. (T). — Maskvo

je iš rankų į rankas eina ir per
eina į laisvus Vakarus užrašai 
sovietinio generolo emerito Pe
tro Grigorenkos, kurį “sovieti
nis teisingumas” išsiuntė .neri
botam laikui į protinių ligonių 
namus.

Seka ištraukos iš kai kurių 
generolo Grigorenkos iaiškų-už- 
rašų iš sovietinių “namų neva
lios”. Praeitų metų birželio 15 
dieną, kurią generolas pradėjo 
badavimą, jis parašė;

“Fer jėgą į mane kemša mais
tą. Mane aprišo saugumo marš
kiniais. Mane muša ir troškina. 
Pradėjo skausmingą operaciją, 
su pagalba t^am tikro mechaniz
mo atidarydami mano burną”...

“Kasdien • mane maitina pa
vartodami jėgą: priešinuosi, kiek 
pajėgdamas 
•tankas ir mumper karė sužeistą 
koją. Birželio'19 dieną budelių 
skaičius iš penkių padidintas iki 
dvylikos. Po kiekvienos su jais 
kovos jaučiu širdies skaudėji
mą. Laikausi užsispyręs, tačiau 
jaučiu, kad mano širdis gali nu- 
"stoti veikusi. Norėčiau numirti, 
kadangi jaučiu, jog mano mir
tis demaskuotų kaip jie pikt- 
naudoja valdžios galią”.

Birželio 24 d. “Gavau raštą 
su pranešimu, kad mano šeimai 
sustabdytas pensijos išmokėji
mas. Suprantu, kad tai yra są
moningai sugalvota moralinė tor- 
tūra. Mano žmona, sena ir ligo
ta, arba mano sūnus, kurs iš kū
dikystės yra luošas, neteko bet 
kokio pragyvenimo šaltinio”... ’

Lapkričio 18 d.: “šiandien, 
mūsų — žmonos ir mano gimi
mo diena, žmona atvažiavo per 
1,900 mylių, norėdama mane ap
lankyti, tačiau jai nebuvo leis
ta net penkių minučių pasima
tymo. Tik dabar supratau pa
sibaisėtiną jausmą tų žmonių, 
kurie buvo kalinami Stalino lai
kais. Tai nebuvo fizinės tortū- 
ros (kankinimai)', nes tokias

iMSUitū
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nėšio pirmos,

ANNUM

REGULAR 
PASSBOOK 
account

$ SAVINGS CERTIFICATES 
OF $1,000. OR MORE, 
8 MONTH MATURITY

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

2 YEAR MATM

ON SAVINOS CERTIFICATES 
OF $1,000. OR MORE, 

1 YEAR MATURITY

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki S20,000.

pasižadėjimo nesilaiky 
ai kritikavimą komunis

.2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

i s mo buvo tuojau išvež 
Itąjį Sibirą bausmės at

80 DAY NOTICE GOLD EAGLE 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.00 MHRMM

!TE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

•NAUJIENOSE"

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

ir eini toliau. Nė nekalbi, kol 
širdis pasisodina ta girios ra
mybe, ta tylia, paslaptinga jos 
kalba.

d. iiiiręa 
paliko *3,000 

kuri skiria-

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — SATURDAY, APRIL 25. 1970

Panašiai pasijunti rudenį ir 
Naujoje Anglijoje, kur mes di
deliais būriais esame atsidūrę 
piktos pasaulio valdovą rankos 
pakelti iš savo tėvynės. Pakelti ir 
pasklidę po daugelį pasaulio sa
lią, kurios norėjo mus priimti, 
kurios ir mūsų širdžiai buvo arti
mesnės. Bet ta širdis vistiek daž-

popiežiui. Dostojevskis augšti- 
no caro globojamąją pravoslavi- 
ją, mažino katalikybę. Pagaliau 
ir Solovjovas anai vienijimo idė
jai atvėso. Kas kada klydo?...

— Romos santarybą globojo 
šventoji-Dvasia. Taip. Bet ar 
negalėjo ir šėtonas įsisukti? Die
vo Sūnų Jėzų Kristų jisai gun
dė tyruose. Kodėl nebūtų ga
lėję pagundyti Bažnyčios tė
vus?...

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

Sophie ir Bernice Welicka

Premijai veikalai turi būti 
įtei kti ligi 1972 m. sausio Į d. 
Testamento vykdytojų bus pa
kviesti ekspertai, kurie iš pa
siūlytų ar jau išspausdintų vei
kalų parinks vieną p remi juo- 
(iną įr jo autoriui, bus Įteikta 
premija. Premija bus išmokė
ta, kada premijuotas veikalas 
bus išspausdintas.

Dėl informacijų ir su pasiū
lymais prašome kreiptis šiuo' 
adresu: Pijus Venclova. 6324 
So. Maplewood Ave. Chicago, 
III. 60629. USA. f

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-

Kas nežino Lietuvos rudens, 
kai kurią spalio mėnesio savai
tę šviesiai užkaitina saulutė, o 
šlaituose ir giriose pradeda kris
ti Šalnos pakąsti lapai. Tada tik 
ir ieškok ten ramybė* ir atilsio. 
Arba apmąstyk sunkius gyveni
mo klausimus, koki^peišvengia 
nė vienas gyvas žmogus šiame 
pasaulyje...

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Visai apylinkei žinomas ir 
gerai pažįstamas pionierius An
tanas Stankus išvežtas Į Elgin 
ligoninę, kur Dr. Bobelis jam 
padarys vidurių operaciją.

P. Stankus neatrodė ligonis ir 
praeitą penktadienį būdamas na
mų savininkų posėdyje visai 
gerai jautėsi, sekmadieni abudu 
su žmona buvo Lietuvių Fondo 
bankete, o pirmadienį staiga su
sirgo ir prisiėjo greitomis vež
ti į ligoninę. Namie likosi žmo
na irgi nelabai sveika.

Gaila, kad daktaras Bobelis ir 
jo ligoninė yra ne mūsų apylin
kėje, kur mes kaimynai būtume 
galėję kasdien lankyti ir padėję 
ligą greičiau nugalėti. Lankysi
me namuose, kai po operacijos 
grįš namo.

P. Stankus yra veiklus lietu
viškų organizacijų ’ gyvenime ir 
priklauso daugeliui klubų.’ Lin-

1970 Plymouth-Duster

mintajam tie kaltinimai 
vo primesti, kaip valstybės 
■lapčių išdavimas.
\'ors jis su advokatu jrodinė- 

ka-1 čia nėra nusikaltimas, 
tiek komunistinis “teisingu

os” rado jį kaltą, pagal jam 
mestus kaltinimus, jis buvo 
teitas 6 metams vergų sto-

iigą galą nueinam nuo ežero, 
čia pušys stambesnės ir retes
nės. Kylam į kalnelį. O ten 
prie pušies prisiglaudęs stovi 
žmogus. Ir galvą pridėjęs prie 
medžio, lyg per pušų viršūnes 
žiūrėtų į dangų.

Tegu svajoja ar mąsto. Mu
du pasukam į šalį. Bet išgirs
tam sakant:

— AŠ — ne plėšikas.
Sustojam, prakalbom, žodis 

po žodį...
— Atrodė, kad šis pušynas 

tuščias, — sakau.
— Niekada netuščias, — at

sako nepažįstamasis: — Ir šitos 
pušys — ne tuštuma.

Prieinam artyn, ir štai jis: 
prasta kepurė ant galvos, žilste
lėję plaukai paantausiuose, tam
si kerpama barzdą, padėvėti 
drabužiai, lėtos akys.

— Atrodau lyg girinis? — 
pasisakė jis.

— Šioje šalyje visokių žmo
nių gali sutikti, — atsakiau 
jam: — Ir amžius toks, ir gy
venamosios dienos.

— Tiesa, — pritarė jis.
Ilgėliau pažiūrėjo į kunigą Ta-

AND LOAN ASSOCIATION

4048 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $0632 

PHONE; 2544(71

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

— Ir pasaulyje nebuvau vie- 
nas. Mano žmona ir trys vaikai 
— Sibire. Seniai, z O ką žinau 
apie juos?'Nieko. Gal ir gyvų 
jau 'nebėrą. Vaikai' buvo maži. 
Ar ištvėrė?... Daug tokių piktos 
palydovų rankos pakeliui išme
tė... mirusius^., nutroškusius... 
Paskui kitus kacetuose nukanki
no, speiguotuose taigos- pusny
nuose pribaigė. Vykdydami rau
donųjų valdovų šėtonišką va
lią... Ir tokie dabar valdo išti
sas tautas, šimtus milijonų žmo
nių Į O antroji pusė — šypsosi... 
štai jums pasaulis ir jo kuni
gaikščiai 1...

PER 
ANNUM

į tolį, kažinko nesulaukiamo ieš
kodamos. Eime. Eime nors į tą 
nepažįstamą girią atsigaivinti.

Pakviečiu kaimyną, kunigą Ta
dą, ir einam.

Giria toli, už platoko ežero, 
Bet netrūksta čia kėlikų, ir po 
keliolikos minučių išlipam į ki
tą krantą. O čia jau ir pušynas.

Palipam į kalnelį, einam tirš
tai spygliais nuklotu girios kili
mu — be kelio, be tako. Ir vėjo 
nėra. Bet nepasakysi, kad jo
kio garso negirdėtum : kažinkur 
toli ūžia ir dunda — tai mašinų 
atgarsiai. Tiktai tie tolimi at
garsiai, rodos, visai atsiję nuo 
šio ramaus užkampio.

Einame tolyn, gilyn. Ramu, 
tylu. Pušys stovi nejudėdamos, 
nė vienu, rodos, spygliu nešiu- 
šėdamos, o vistiek kažinkokį 
šnibždėjimą girdi, gal nė negir
di, tik juste junti. Stabtelėji, pa
siklausai tos tylios girios bylos

šim, kur stovėjo.
— Prašau prisėsti, — tarė jis: 

— Kai čia vaikščiojate, tai sku
būs reikalai tuojau nelaukia.

Ir mudu su kunigu Tadu, at
sisėdom po kita pušim į sama
nėlę. Nepažįstamasis kalbėjo:

— Pasiilgau lietuvio, o dar 
šviesaus žmogaus. Jau seniai pa

sitraukiau iš lietuvių bendruo
menės ir pasaulio. Išėjau savęs 
susirasti.

Jis patylėjo.
— Aš norėjau, kaip ir visi ma

no broliai lietuviai, įsikurti Ame 
riko je, tik man nepasisekė. Lai
kiau egzaminus — neišlaikiau. 
Norėjau pritapti prie kurios lie
tuviškos įstaigos — nepritapau. 
Niekam neatrodžiau, kad būčiau 
galėjęs kokiam darbui tikti. Ir 
lenktis nemokėjau, melste ne- 
mėldžiau. Ir nepakėliau nepa
sitikinčių akių, kreivų žvilgsnių. 
Ir. nustojau stengęsis įsikabin
ti. Ir išėjau į svetimas dirvas.

x— Jūs manęs nepažįstate, ir 
aš jūsų nepažįstu. Galiu būti 
visai atviras. O kad Šalia ir ku
nigas, dar geriau.

— Ar aš vienas ? Ne. Ir kai 
nėra šalia manęs žmogaus, aš ne 
vienas, o juo labiau — šiame

kime ponams Stankums lig 
nugalėti ir sveikatas pilnai ;
gauti.

Marcelė Tiškevičius

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

Įsteigta 1923 metais TeL ,-1-‘’070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Plymouth VcHant 
u Duster 2-Docr

Coupe

<5 Berkeley universitete prieš 
eleris metus pagarsėjo studen- 
as Jack Weinberg. Jis pirmas 
ugahojo posakį: “Nepasitikėk 
ė vienu, vyresniu kaip 30 me
ti. Neseniai ponas Weinberg su- 
jukė ”>0 metų.

1965 m. gruodžio
Kipras Bielinis 
dolerių premiją, 
ma už parašymą mokslinio ar 
beletristinio veikalo apie rusų 
bolševikų ir vokiečių nacių 
okupuotoj -Lietuvoj vykdytus 
teroristinius veiksmus ir geno-
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1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

Cikados, keisti vabzdžiai, septyniolika mėty praleidžia žemėje, kol 
suauga ir subręsta. Viršuje: iš žemės išlindusi cikada nusimeta seną 

odą, apačioje — vabzdys jau naujais "rūbais".

Jis vėl patylėjo.
— Pasaulis pilnas niekšybės. 

Kodėl ji nenugalima? Pasaulis 
pilnas gėrio ir grožio. Kodėl jis 
ne nugalėtojas? Pasaulis pil
nas paslapčių. Kas jų nors dalį 
praskleis?...

— Kai buvau septynerių me
tų, mane motina mokė tikėji
mo dalykų. Reikėjo pažinti Die
vą Tėvą, Jęzų Kristų, šventąją 
Dvasią. Pažinti... Tai tik — žo
dis. Ar aš pažinau? Dievas — 
amžinas, pasaulis — amžinas, be 
galo, be krašto. O žmogus — ma
rus, nes labai yra nusikaltęs Die
vui...' per Adomą ir Jievą, pir
muosius mūsų tėvus. Dėl to ir 
aš kaltas, dėl to ir dar nusikals
tu, dėl to turiu , eiti išpažinties, 
turiu melsti Dievo, kad atleis
tų man didelius ir mažus mano 
nusikaltimus, turiu nuoširdžiai 
atgailoti. ' ?-

— Mama, mama! O ką gi mes 
kalti, kad Adomas su Jieva ne
paklausė Dievo!...

— Per krikštą ana pirmapra
dė nuodėmė atleidžiama. Bet 
žmogus gyvendamas kita kuo 
nusikalsto. Nuo tos dienos, kai 
Adomas su Jieva nepaklausė Die
vo ir suvalgė uždrausto vaisiaus, 
tas ir kiti pirmojo žmogaus nu
sikaltimai pasiliko jo vaikams ir 
vaikų vaikams — visiems žmo
nėms per amžius. Tai Dievo 
bausmė.

— Mama, mama, aš visai ne
noriu būti pasaulyje, nenoriu 
įpulti į nuodėmę, nenoriu pa
tekti į pragarą! Kam tu manęs 
pasiprašei! Kam pasišaukei į šį 
pasaulį!...

— Motina užėmė man burną. 
Ir pasilikau susirūpinęs.

Jis vėl' patylėjo.
— Kodėl pasaulyje įsigali blo

gis, ' nors visa žemė jau pilna 
mokyklų ir maldos namų? Ko
dėl Bažnyčios tėvai per amžius 
aiškina tikėjimo tiesas ir vis ne
išaiškina? Kodėl vis kyla gin
čai, nesusipratimai, atsiranda 
erezijos?...

— Krikščionių Bažnyčią įstei
gė Jėzus Kristus. Per Jo apaš
talus ji išplito. Keitėsi ir gra
žėjo žmonių gyvenimas, keitėsi 
ir gražėjo šventyklos, geriausi 
pasaulio menininkai dėjo į ją sa
vo širdį ir sielą, poetai ir kom
pozitoriai rašė gražiausias gies
mes. Štai dabar susirinko keli 
tūkstančiai įvairių galvų ir nu
sprendė nuvertinti Bažnyčios 
grožį, jos įsisenėjusį ir įprastą 
mistinį pobūdį, lyg tos tūkstan
tinės galvos šimto metų būvyje 
daugiau išmanė už anuos, kurie 
beveik du tūkstančius metų gy
veno, galvojo ir kūrė!...

— Subruzdo kunigai, vyskupai, 
vienuoliai ir vienuolės, sumišo 
pasauliečiai, šakotais keliais ei
na filosofija. Antai vienas mū
sų filosofas, Romos katalikas, 
jau kaip ir gėrisi Rytų Bažny
čios dvasia, čia prisiminkim 
ir pravoslaviją. Rusų filosofas 
Vladimiras Solovjovas kadaise 
manė būsiant naudinga, Rytų ir 
Vakarų Bažnyčias sujungus į 
vieną, vadovybę atidavus Romos

HIGHER INTEREST 
ON SAVINGS

25 mylias su vienu galionu. Garanti i a 5 metai arba 50.000 myiiy< 
Pigus leidimas.

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

BALZEKAS MOTOR SALES INC.

Gavo 6 metus Sibiro vergų sto- 
vyklos už papasakojimą apie

• padėtį Lietuvoje

.Sandara bal. 24 d. nr. rašo:
Tūlas lietuvis buvo atvažia

vus iš Lietuvos aplankyti Ame
rikoje gyvenančių giminių.

Pabuvęs 3 mėnesius norėjo 
atostogas pratęsti dar trims - 
nesiam.s, bet jam atostogų nebe- 
pratęsė, turėjo grįžti į Lietuva.

Jis čia būdamas, atvirai pa>ii- 
kojo giminėms, draugams bei pa
žįstamiems, apie lietuvių išnau- 
dojimą ir sunkią jų gyvenimo 
būklę okupanto vergovėje. Jis 
nesivaržydamas pasakojo apie 
pataikūnus “didžiajam broliui' 
ir kitas esančias negeroves.

Grįžus į Lietuvą, jis buvo tuo
jau suimtas ir perduotas teis-

Raginkite -savo a 
augti - taupykite!

PAmOOK ANO ffintTMCATI SAYINGS INSURED TO $20,000
k compmmcbd and quarterly on aft accounts. Standard Fedėra! 

My* highoot ligai rata of Werwt on all tavings. Deposits received by the 
IM of any menUi earn from the ftret of that month. Deferred Income CerHBcates 
are waflaHo at rates of and .

FEB 
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UNIVERS



4

THE UTHUA>BAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 

1739 So. Halsted StreotChiOgo, HL į>Q6ŪČ. Telephone HA 1-600

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18,00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; i 
other countries $21.00 per year. .

trims mėnesiams .____ $5.00
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams ..... ... .............—.....$20.00
pusei metų$11.00
vienam mėnesiui  $2.00

10 cents per copy, 10 e. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ....—......—_
pusei metų _______ __ ,.;,t
trims mėnesiams .
vienam mėnesiui .

Kitose JAV vietose: 
metams .. -_________

pusei metų ......    _

.. $20.00
- $11.00
_ $6.00
- $2.00

§18.00
$10.00

Užsieniuose:
K -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, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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Naujienos gavo Clevelande 
gyvenančio Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos vice
pirmininko Dr. Henriko Bra
zaičio čia spausdinamą laišką 
Įvairiais lietuvių gyveninio 
klausimais. Atsakymai į vie
nus Dr. Brazaičio keliamus 
klausimus yra paskelbti šios, 
dienos Įžanginiame, o Į kitus 
klausimus bus atsakyta sekan
čiame Naujiem) numeryje.

LIETUVIŠKO GYVENIMO 
DARN' >S IEŠKANT

Didžiai Gerbiamas Redak
toriau,

Prašau įdėti šį mano viešą 
pareiškimą Jūsų redaguojamo
se Naujienose.

Jau keli metai skaitau ir se
ku Naujienas. Dažnai suabe
joju Jūsų žinių autentiškumu 
ir vedamos linijos teisingumu.

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

šio puslapio vietoje skelbiame Dr. Brazaičio

Pataria vesti dalykiškas diskusijas
Dr. Henrikas Brazaitis, Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės visuomeninių reikalų vicepirmininkas, atsiuntė 
Naujienoms pareiškimą, kuriame viešai pasako savo nuo
monę ne vien apie šį dienraštį, bet paliečia visą eilę vi
suomeninio ir kultūrinio lietuvių gyvenimo klausimų. 
PLB vicepirmininkai, tarytum susistarę, pradėjo raši
nėti Naujienoms viešus pareiškimus, kad galėtų nukreip
ti lietuvių dėmesį nuo kelių bendruomenėje esančių ne
gerovių ir parodyti visiems mūsų tautiečiams, ant ko
kios plonos šakutės tie Klevelando vyrai sėdi ir linguoja.

Praeitą savaitę paskelbėme PLB valdybos vicepir
mininko Dr. Antano Butkaus atsiųstą pareiškimą, o šian
dien kitoie
pareiškimą. Dr. Butkui atsakėme į du pirmuosius jo pra
simanymus, o Dr. Brazaičiui pradėsime nuo paskutinio. 
Pradėsime nuo PLB pirmininko Stasio Barzduko, kurio 
vardas, anot Dr. Brazaičio, “dažnai tendencingai ir ne
užtarnautai minimas” Naujienose. Dr. Barzdukas, ga
vęs susilpnėjusios širdies priepuolį, dabar guli ligoninėje. 
Gulinčio, nei žmogaus, nei galvijo, Naujienos niekad 
nemušė. Kol PLB pirmininkas guli ligoninėje, tai neno
rime, kad Dr. Brazaitis keistų tokią gražią nuomonę apie 
tiesioginį savo viršininką. Mes linkime Stasiui Barzdukui 
greičiau sustiprėti ir pasveikti. Mielu noru nurodysime 
daktarui, kiek Barzdukas savo užsispyrimu prisidėjo 
prie lietuvių bendruomenės nususinimo, kai jis sustiprės 
ir parašys Naujienoms pareiškimą.

Dr. Brazaitis savo pareiškimo pradžioje rašo, kad 
Naujienos, rašydamos apie “Grandinėlę”, prasilenkia 
su tiesa ir skelbia prasimanymus, kad apie kompartijos 
nario Juozo Lingio atvykimą Klevelande esanti PLB vir
šūnėlė nieko nežinojo. Dr. Brazaičio kaltinimai yra be
veik tie patys, kokius suformulavo Dr. Butkus, šiomis 
dienomis atsakėme Dr. Butkui, todėl nematome reikalo 
to paties kartoti Dr. Brazaičiui.

Bet Dr. Brazaitis nuėjo toliau, negu Dr. Butkus. 
Gal dėl to, kad pastarasis parašė tiktai du paragrafus, 
o Dr. Brazaitis — net keturis puslapius. Bet Dr. Brazai 
tis ilgame rašinyje daro tą pačią klaidą, kurią Dr. But
kus padarė dviejuose paragrafuose. Dr. Brazaitis, mo
kydamas Naujienas savo pareiškime rašo: i

“Nuomones reikia ir galima kritikuoti, bet ne
manau, kad reikia savo oponentą šmeižti, žeminai 
ar kalibruoti. Deja, tokia kryptis Naujienose daž
nai pasireiškia. Nesuprantu, kam tai daroma ir kam 
iš to naudos? ... Supraskime, kokią moralinę skriau
dą nepagrįstais gandais darome. Todėl vardan to 
liaukimės intrigavę!... Peržvelgiant Naujienų 
straipsnius su nusistebėjimu tenka skaityti daugelį 
nepagristų Lietuvių Bendruomenei puolimų... Ben
druomenę diskredituoti yra labai neigiamas reiški
nys. .. Kritikuokime asmens darbus ir mintis bei 
įsitikinimus, bet nežeminkime paties žmogaus.”
Dr. Brazaitis, prirašęs keturis puslapius kaltinančių 

bendrybių, pareiškimo pabaigoje tikisi ir laukia kultū
ringų, dalykiškų ir mandagių diskusijų. Tris kartus ati
džiai perskaitėme Dr. Brazaičio pareiškimą, bet daly
kiškumo mažai jame teradome. Jis tvirtina, kad Nau
jienose, net labai dažnai, ne tik žeminami žmonės, bet 
jie ir šmeižiami. Tuo tarpu savo rašinyje nenurodė, nei 
vieno fakto, kuriame būtų pasakyta, ką ir kada Naujie
nos apšmeižė. Keturiuose pareiškimo puslapiuose nenu
rodyta, kuriame Naujienų numeryje tas šmeižtas buvo 
paleistas, Kaip daktaras gali reikalauti dalykiško atsaky
mo, kada jis visą reikalą labai jau nedalykiškai pradeda.

— Medice, ęurate.ipsum, — stoja prieš akis sena'lo
tynų patarlė, žmonių vartota prieš porą tūkstančių-me
tų ir tinkanti šiai dienai. Kaune mediciną studijavusiam 
gydytojui ji turėtų būti pažįstama. Lietuviškai .mes ją 
išverstume šitaip: — Gydytojau, (pirma) pats pasigydyk. 
, Dalykiškų diskusijų reikia ne tiktai tikėtis ir laukti, 
bet pačiam dalykiškai reikia pradėti.

Kai ’Naujienos kelia'viešumon nevykusiai paruoštas 
rinkimines instrukcijas, nurodydamos, kad tos instruk
cijos sudarys sąlygas įvairiems sukčiavimams,\taį Nau
jienos Lietuvių Bendruomenės nešmeižia, bet atkreipia 
bendruomenės narių dėmesį į galimas negeroves. Jeigu 
Naujienos šmeižė, >.tai ir Garbės Teismas šmeižia, nes jis. 
įsakė tokias “rinkimines” instrukcijas panaikinti.

Kai Nainys, paskaitęs Naujienų rašinius ir teismo 
sprendimą, pradėjo raitytis ir “apeliuok” ' Garbės Teis
mo sprendimą, tai mes p. Nainio nešmeižėm, bet tiktai 
nurodėm labai jo menką teisės supratimą. Jis gali būti 
labai geras inžinierius, bet teisininkas iš jo silpnas. Bro
nius Nainys, tiktai išsikalbėjęs su teisės mokslus baigu
siu Dr. Petru Vileišiu, savo nuomonę pakeitė. Jis ne tik 
priėmė teismo sprendimą, bet anksčiau paruoštą rinki
minę instrukciją panaikino. Keldami šiuos faktus viešu
mon, mes nemanome, kad ką būtume žeminę, šmeižę 
arba diskreditavę. Mes esame įsitikinę, kad atlikome 
naudingą darbą ne vien platiems Amerikos lietuvių sluok
sniams, bet ir pačiai JAV Lietuvių Bendruomenei. Silp- 

jniausią Dr. Brazaičio pareiškimo vietą rodysime rytoj.

Tiesa, yra ir gerų straipsnių, su bolševikų, o ne lietuvių ko-] 
kurių mintinis galiu pritarti..munistų. Sutinku, kad per 25-1 
Sutinku, kad duodate pasi-Irius nevilties metus išeities tenį 
reikšti Įvairioms nuomonėms, Į kitos nebuvo kaip prisitaikyti, 
tas parodo norą redaguoti laik- o iš dalies kitų ir persi taikyti, j 
raštį laisvos spaudos prind-;Bet tai yra vienintelė galimybė! 
pais. Tai jau esu kėlęs spau-i lietuvybės išlaikymo pastan-| 
doje. Visuomet esu už kultu- goms ir rusifikacijos sulėtini-Į 
ringą, dalykišką diskusiją, mui. Nebūkime naivūs, Rusi-I 
Nuomones reikia ir galima kri-|jos revoliucija ir porevoliuci- 
ftVursri Rot nxxrvAr*.* nai Utie 1*1ilznhlrnk naraiVolo^r

kia savo oponentą šmeižti, že
minti ar kalibruoti. Deja, to
kia kryptis Naujienose dažnai 
pasireiškia. Nesuprantu, kam 
tai daroma įr kam iš to yra 
naudos?

šių metų balandžio 2 d. Nau
jienų No. 78 ir vėl vedamaja
me iškėlėte Klevelando Gran- 
dinėlės klausimą ir įvėlėte nie
ko bendro su tiesa neturinčius 
tyirtįnimus: “įdomiausia, kad 
Iiingio pasitarimai ir visi diplo
matinės jo misijos žingsniai 
buvo daromi su Klevelando 
esančios PLB aukščiausios vir
šūnės žinia ir pritarimu” ir 
kad “šiai transakcijai prita- kytojų, o atvirkščiai ir mus dar 
rifu betkokia kaina lietuvius 
valdyti trokštančioji PLB virū- 
nėlė”.
silenkia su tiesa, kaip šie tvir
tinimai. Pirmos-citatos Beko
mentuosiu, nes joje nėra jokios 
tiesos ir yra grynas prasima
nymas. Dėl antros noriu pasa
kyti, kad PLB pagal jos pas
kirti ir Lietuvių Chartą atsto
vauja laisvąjai lietuvių išeivi
jai, nes LB visiems, t. y. kiek
vienam lietuviui, prieinama. 
Jos organai demokratišku bū
du renkami ir kiekvienas gali 
patekti į vadovybę,' jei pakan
kamai turi šalininkų ir suren
ka užtenkamai balsų. PLB 
principas yra: dauguma atsto
vauja visumai, dauguma ne
valdo mažumos; mažuma turi 
būti įtraukta į bendrą darbą. 
Bet iš-kitos pusės mažuma ne
gali subversyviai griauti dau
gumos ir ultimatyviai ko nors 
reikalauti. Kol neisisąmonin- 
sim tos demokratinės tiesos, 
tol vargu ar ^tarpusavyje susi
kalbėsime.

Grįžtant prie Jūsų vedamojo 
noriu pabrėžti, kad nesu tau
tinių šokių specialistas.ir. lietu
viškų kostiumu žinovas, todėl 
Jūsų iškelta klausima manau 
atsakys sąžiningai tos srities 
autoritetai. Jeigu yra kokie 
stiliaus prasilenkimai ir ne
tikslumai, manau Grandinėlės 
vadovybė mielai juos pataisys. 
Grandinėlėje dirba visa eilė stų 
sričių specialistų. Taip pat neži- 
nau kokių tikslų turėjo Lingis ir 
kokie jo ryčiai buvo su p. Sa- 
giais. Tikiuos i tuos klausimus 
atsilieps patys paliestieji.

Noriu tik atkreipti dėmesį, 
kad Lietuva yra okupuota ru-'

tikuoti, bet nemanau, kad rei-!nis laikotarpis pareikalavo 
.per 50 milijonų gyvybių; su
naikinti tautą vos 3 milijonų 
nepareikalautų daug laiko ži- 

: nant jų naikinimo techniką.
Taigi, nežiūrėkime į kiekvie
ną iš ten atvykusį lietuvį nei
giamomis akimis, bet supraski
me j ų padėtį. Santykiai su kraš
tu yra reikalingi ir nieks prieš 
juos nepasisako, bet tai yra ki
ta tema. Juk keli pastarieji me
tai parodė, kad nei vieši drau
dimai, nei boikotas, nei kal
tinimai prasilenkimu su “tauti
ne drausme” nesumažino nei - 
atvykstančiųjų skaičiaus, nei 
koncertų rengėjų, nei jų lan-

Indijos moterys apsiginklavusios gan 
pavojingos išvaizdos kirviais, demon
struoja prie parlamento rūmy, reika

laudamos daugiau teisiu.

menės vadovvbė sudaroma de- * z
-mokratiškiausiu būdu, tai to
kiu būdu stenkimės ją page
rinti.

Rašant apie Bendruomenę 
Naujienose labai dažnai ten- 
.deneingai ir neužtarnautai mi
ni PLB valdybos pirmininko 
Stasio Barzduko vardą. Stasį 
Barzduką pažįstu per 10 metų. 
Jo asmenyje ir jo šeimoje įsi
kūnijo lietuvio bendruomeni- 
ninko idealas. Šeima net tre
čioje kartoje išauklėta lietuviš
koje dvasioje. Pastarųjų ^pu
santrų metų laikotarpyje su 
Stasiu Barzduku tenka artimai 

šoko susilikvidavusioje Sukti- bjndrądartaauU ir gahu be Jo
nio grupelėje). Grandinėlėjeik"! ^bejonm tvrtmti, kad JO 
susibūi-ė per 50 asmenų lietu- «smenyje maz,ausiai pastebe- 
viško jaimimo, kuris vertas pa-. J“ P“'“") ” P°hn:

« kni (nesu nei frontininkas,- nei x>eUZ- ui— v .
šmeižto Diems ar^mas)- Neūztąrnauti 

A jo asmeniniai puolimai nesu
daro garbės puolėjams, nes 
Stasio Barzduko asmenyje lie
tuvių visuomenė surado išei- 

davimas lietuvybės išlaikymui 
svetur ir per tai laisvės atgavi
mo pastangoms turi būti daug 
kam pavyzdžiu, žiūrėkime į 
jo kuklumą ir paprastumą kaip 
Į lietuvių -išeivybės atstovauto- 
ją, bet ne kaip į kažkokį vadą, 
kuriuo būti jis .neturi nei ma- 
žiaųsių ambicijų, nei noru. 
Kritikuokime asmens darbus ir 
mintis* bęi įsitikinimus, bet ne
žeminkime paties žmogaus.

Tikiuosi ir esu pasirengęs 
sulaukti oponentų šioms min
tims, bet laukiu kųįįūringų, 
dalykiškų ir mandagių disku- 
tantų - , ..■■■■.■

Su pagarba
. Henrikas Brazaitis 

Willoughby, 
1970- 4- 8.

MJ3T5NOS” Kiekvieno 
“tŽftftEŪ ŽMOGAUS

DRA1L ŠS IR BIČIULIU

laisvėje suskaldė. Palikime tą 
klausimą kiekvieno laisvojo 

Niekas daugiau nepra-’ lietuvio sąžinei, jo asmeniš
kam apsisprendimui ir jo tuo 
reikalu suprantamai misijai. 
Daugiau yra vilties atvykusius 
paveikti, kaip mums būti jų 
paveiktais.

Grįžtant prie Grandinėlės: 
pažįstu Ir stebiu tą vienetą nuo 
paties jo atsikūrimo (nors ma
no dukros jame nedalyvauja,

nio grupelėje). kad jo

jau partinių ar grupinių polin-
garbos ir paramos, o ne neuž 
tarnautos kritikos ir L_ _D.
Vieša nepagrįsta akcija prieš; 
Grandinėlę gali Išstumti iš lie-; 
tuviškos veiklos didelį skaičių 
jaunimo. Supraskime, kokią1. • . . . , ,. . x .
moralmę skriaudų nepagrįs-l'’1* Iletavn! SImbo1" 
tais gandais darome. Todėl 
vardan to liaukimės intrigavę! 
Nepayydėkime Grandinėlei pa
sisekimo, važiuoja į Pietų Ame
riką — laimingo vėjo. Tiki
mės, kad savo -misiją atliks, 
sužadins ne vieną lietuvišką 
širdį ir propaguos Lietuvos 
vardą svetimfauSų tarpe tin
kamoje aukštumoje.

Peržvelgiant Naujienų straip
snius su nusįstrijėjimų tenka 
skaityti daugelį nepagristų Lie
tuvių Bendruomenės puolimų. 
Visų 'pirma turite skirti PLB, 
JAV LB ir CV, taip karp ir Ka-' 
nados, Australijos ir Įeitų kraš
tų lietuvių bendruomenes. Jos 
tvarkosi savivaldiškai. Sutinku, 
kad čia JAV yra padaryta tam 
tikrų klaidų, bet jos yra'taisy
tinos. Todėl siekimas bendruo
menę diskredituoti yra labai 
neigiamas reiškinys. Bendruo-

VINCAS ŽEMAITIS

APIE LIUBLINO UNIJA
ir lenku - lietuviu santykius 

’1569-1969

(O UNTI LUBELSKIF..I I STOSUNKACH 
POLSKO — LITEWSKICH 1569 — 1969)
4

Tenka dar trunųjai grizli prie paminė- j 
los Rytų Lietuvos Ašmenos — Salų srities, 
kurioje, vien žvilgterėjęs žemėlapin, ste
bi gryniausius lietuviškus vietovardžius,

v polskuju vieru, my poliakį tylko govo- t 
rim po prostemu” Panele!’ mes tuteišai, 
arba, mes tikime į lenkų tikėjimą, mes 
esame lenkai, tik mes paprastai kalbame).

Jų kalba buvo daugiau panaši i gudų, į 
su priemaiša lenkiškų ir lietuvisfcy ž’ędžių. 
Su senesniais dar šiaip taip galima buvo 
susikalbėti lietuviškai. Įdomii, ‘ įcad kai
miečių sulenkėjimas ėjo pirma per jų ap
gaudinėjimą. Toliau į šiaure/ Gervėčių 
parapijoje, kur, matomai, nuo seniau vi
są laiką buvo tautiniai susipratę kunigai 
(klebonas Jakovonis ir kt.) žmonės Įkalbė
jo lietuviškai.

vietoves: Ašmena (Ozmiana). Salos (So
ly), Daukšiškės (Dowksziszki), Praniū- 
nai (Proniuny), Milašiūnai* (Milaszuny), 
Gastiškiai (Gosciszki). Kampenta (Kom- 
penta), Skilandiškiai (Skilandiszki), Ak
menė (Kamionka), Girios (Giry), Debesų 
Kalnas, upeliai: Kernavė, Akmena, Aluo- 
šia ir kt.

Stambiųjų vietos žemvaldžių pavardės 
(po Pirmojo Pasaulinio karo): Gruže- 
(wski). Rugin(ski), ()že(wicz), Korzon, La 
szas ir pan. Tai atstovai senosios gente 
lituani, natione poloni kastos, nuoširdūs, 
svetingi, be tautinio antagonizmo, tauty
bės klausimui kilus, ne vienas jų abejingai 
atsakydavo: 44A ja sain newiem — ežy ja 
litvvin, ežy ja polak?” Sutikti Milašiūnų, 
Skilandiškių. Girios sodžių kaimiečiai, 
suvargusios, užguitos, tiesiog vergiškos 
išvaizdos, nusiėmę kepurę, žemai nusi
lenkdami (poklon v pojas). paklausti ko
kios jie tautybės, atsakydavo: “Panie- 

’ noczka! my tutciszy’’*, arba my vicrujcin

Kad šis lietuvių nutautėjimas vyko vi
duryje ir antroje pusėj e XIX šimtm.^3ma- 
tyti iš žemiau talpinamų raštu Tetrauki!:

Istorikas T. Narbutas savo knygelėje: 
Pomnicjsze Pisma Historycziią.; Wilno, 
1856 (data: pisalem \v Szawracl? 1852, gr. 
1.) pusi. 268 - 270 rašo: “Oznaczenie gra
li ic Litwy wlasciwej od s Irony slawiano 
czyzny... Z /Hego punktu, (miestėczku 
Stok) poprowadzfwszy linie prawie prosta 
do zrodel rzeczki Oszmianki pod Graužysz- 
kami i zbiegem teiže rzeczki do jei ujscia 
do Willii. Willija^na dol ku Michaliszkom,- 
az do wpadnienia przelewu wod jeziora 
Swir do Willii zprawego jei brzegu. Prze- 
gem fyeh wod4*fldolinej do samego jezio
ra". .. (Tikrosios lietuvių sienos nuobrai- 
ža nuo slavų pusės... Iš to punkto (Stakių 
miestelio) nuvedus maždaug tiesią liniją i 
Ašmenos upelio ištaką ties Graužiške, to 
upelio tėkmė iki santakos su Vilija. Toliau 
Vilija iki Mikališkės, iki nutekėjimo van
denų iš Sviėrio ežero i Vilijos dešinįjį

krantą. Tų vandenų-krantais ir loma į patį 
(Svierių) ežerą... ).,

Maždaug tą pačią kalbinę sienos liniją 
pažymi ir rusų (lenkų) istorikas — etno
grafas Kirkor (žr.iživopisnaja Bosija. Tom 
III. Litovskoje Poliesije. S. Peterburg, 1882 
g.) pusi. 12 - 13 jis rašo: “Vozmiom v os- 
novanie jazyk, kotorym govorit narod... 
my dolžny ešče pravesti granicu otdielia- 
juščuju litovcev ot bielorusov v NVilens- 
koj gubernii... Otrieki žižmy do miesteč- 
ka Stok. S etovo punktą do ustja rieki Oš- 
mianki, pri imenii Graužiški i po tečeniju 
etoj rieki vniz lievym beregom do vpade- 
nija ėja v Vili j u. otsiuda lievym beregom 
posliednej do raiestėeka Michališek, po 
tom do sevemavo. berega ozera Svir... 
(Pagrindai! paimsime kalbą, kuria žmo
nės kalba... mes turime dar išvesti sieną, 
skiriančią lietuvius nuo gudų Vilniaus gu
bernijoje. .. Nuo upės žižmos iki Stakių 
miestelio. Iš šio punkto į upelio Ašmenos 
aukštupį prie Graužiškių dvaro ir šio upe
lio tekine žemyn kairiuoju krantu iki san
takos su Vilija, nuo čia kairiuoju jos kran
tu iki Mikališkės miestelio, nuo ten iki 
šiaurinio kranto Svieriaus ežero...) .

Atrodo, jau šių trumpų duomenų turė
tų skaitytojui pakakti, kad brošiūros au
toriui p. A. Charmanskio mesti kaltinimai 
dėl neobjektyvumo ir šovinizmo (už tai, 
kad jis palygino germanizaciją, jos meto
dus su polonizacija), iš viso yra nepama
tuoti.

Toliau p. A. Charinanski oponuoja bro
šiūros autoriui, girdi, net labai įžvalgus 
tyrinėtojas negalėtų* autoritetingai atsaky

ti — ar'Liublino unija davė Lietuvai rea- ; 
lią pagalbą? Tenka pasakyti, kad atidžiai . 
peržvelgus poliublinę veiklą, -tik Stepo 
Batoro laikais (1576 - 1586) matosi žymi " 
bendra lenkų lietuvių akcija prieš Mas
kvą. Pats S. Batoras (atėjęs-iš Vengrijos), 
išrinktas ir Lietuvos D. kunigaikščiu, at-1 
vykęs Lietuvon padėjo bendrai kovoti prieš 
Maskvą ir grąžino svarbesnes anksčiau 
prarastas sritis Lietuvai: jis įkūrė Vilniaus 
universitetą, (ką -turėjęs ’atlikti Jogaila,‘ 
atkurdamas Krokuvos universitetą), taip 
pat patvirtino Lietuvos "Statuto trečiąją 
(pataisytą) laidą. Bet po jo kiti lenkų 
išrinkti karaliai, kurie pagal Liublino uni
ją buvo ir Lietuvos Didieji kunigaikščiai, 
buvo Ržečpospofitos valstybei viena nelai
mė.

Iš tiesų, Lietuva būdama pilnai sava
ranki, nevaržoma prievartinio Liublino 
unijos akto, iš. tos vis labiau Lenkijoje įsi
galinčios “koronieržų” sukurtos betvarkės 
ir sauvalės būtų sugebėjusi išeiti su paly
ginamai daug mažesniais nuostoiiaris. Tai- 
būtų buvę i naudą ir pačiai Lenkijai, ką vi
sai teisingai pastebi Leon Mitkiewicz. Dėl 
to ir brošiūros autorius buvo nuomonės,; 
kad pilnai atsakyti į šį klausimą būtų rei
kalinga atskira objektyvi studija, visapu
siškai paremta istoriniais .duomenimis. « i i IKad ryšium su Unija suteikimas prhi- 
legijų katalikų dvasiškijai ir -stoka religi
nės tolerancijos buvo priežastimi dange-" 
lio vidaus sunkumų”, tai vaizdžiai ir pa
grįstai iškelia ir aprašo Erlengeno univer-’ 
siteto (Vak. Vokietijoje) jprųf. Hans von 
Rimsha knygoje “Geschichte Russlands”

(viena iš geriausių Rusijos istorijų). Jis 
įąusl. 153 rašo: < “Besiplečiantis Lietuvos 
lenkinimas, -berkatalikinimas sukėlė dau
gelio stačia tikiu kunigaikščių vis didėjan
tį nepasitenkinimą, kuris paskatino pasi
naudoti teikiamomis jiems laisvėmis, tai 
yra atsipalaiduoti nuo L. Didžiojo kuni
gaikščio ir pereiti Maskvos , tarnybon... 
(Nurodo šeimas įtakingų kunigaikščių, 
kaip: Viazemskiai, Odojevskiai, Glinskiai, 
Vorotinškiai, Novosilskiai ir kt.) Prie Jo
no III tas persikėlimas buvo toks didelis, 
kad Lietuva bandė jį sulaikyti ir dėl to kil
davo atviras su Maskva konfliktas”...

Neabejotina,'-naudos iš tų dviejų vals
tybių susijungimo buvo Lenkijai; Lietuvai 
ji buvo problema tiška, galop ir toji nauda 
atiteko šlėktai,- bet ne bendrajai valstybei, 
kurią jie grobdami ir prievartaudami, 
privedė-prie galutino žlugimo, nes nejau
tė pareigos jai už tai atsilyginti ir ją pride
ramai paremti.

Galop, p. A. Charmanski teigia, kad 
Lietuva kaip savaranki valstybė nebūtų 
(be lenkų pagalbos) Ilgai tvėrusi: ar vo
kiečiai būtų ją užvaldę ir galutinai suvo
kietinę, urbamsaf paėmę žemes, priklau
sančias Lietuvos Didžiajai Kunigaikštijai. 
Čia į p. Charmanskio spekuliatyviai daro
mas abejotinos vertės .prielaidas, tokiom 
pat prielaidom tenka ir sftsakyti.

/ ' (Bus daugiau)

- Skaitykite ir platinkite 
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j MS 
IR GBRKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. &3rd STREET .
Ofiso islet.: PRospect &422?
RexicL telef.: WAlbrook 5-5076

Ksartten nuo 10 iki 12 vai, r 
uuo / Ui B vai. WL Tree. uzdar 
ugnius ppruuu UK susitarus.

Rax. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUSLRIJA IR MOTERŲ LiuOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsutepu, main tunu. 3i*-aul2

ORTHOPWAS-PRQI tZtfT/U 
Aparatai - Prote Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) hr t t

5-5076 
vaL ryto, 
uždaryta.

ORTHOPEDMO5 TECHNIKOS LAB.
2850 WmI 63ed Sk. Chicago, UL 60629

T«krf_- PRospect 6-5064

Sveikata fiatikrimis
šių metų balandžio 9-11 

dienomis Marquette Parke vy
ko gyventojų sveikatos tikrini
mas, suruoštas Common Coun
cil Komiteto, susidedančio iš 
29 šios apylinkės namų savi
ninkų organizacijų, 180 blokų 
klubą ir 2 mokyklų tėvij komi*

past j 756,600 š aminų ir tas 
p -u - dau’u-issMnet <hdėja.

Apdraustas perkrauitymo 
ii įvairiu atftumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: F Rentier $-1882

PERKRAUSTYMAI
r*iefu PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ašiai ahtraaieniais ir penktadieniais. 
iYeciacL ir sekmad. oiisas uždarytas 

Reiu 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-7868

Leidimai — Pilna apdraudė 
r ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST Tltf STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

RezicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

zirmad., Ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
eatraa., peiiKtadienj nuo 1—o, tree, 

ir sešiaa. Ūktai susitarus.

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optomeuisias

DR. EDMUND E. CiARA
oisr otRhGiį

« jlL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
*—±, *—auuaa., ptnKi. iv—4, ir 

sesuo. itF-2 vai. r

AM-FM RADIJŲ j 
KAINOS PRASIDEDA NUO !

H5°° j
2512 W. 47 ST. — FR 6-199S I 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVII

H IE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
Rez. Gl 8-0873

DR. W. M. tlSIN - tISiNAS 
>u>wa£KMA iK znOIERv UiwvS 

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

* Valančios pagal susitarimą. Jei neat- 
siiiepxa, sKamomu Ml 3-0uvl.

DR. A. JENKINS 
-GYuriOJAS IR CHIKUKGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

7159*So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

vaL ryto. - 

iyto.

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Reoid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G AS;
Priima tik susitaruĮ; :

Valandos: pirmad., ketvirtacL, 5—8, 
-—antrad:*-2-—4.-< ”4?

ŠIĄ VASARĄ TRYS

EK S KU RSI JOS

Gegužės 28_, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines

DR. ED, MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 

Chicago, HI. 60618 ■ Tel. 525-0952

Ofiso tek: 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. v

Kreipkitės į
• WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So< Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
- ■ ...... .. ■

■

DR. FRANK PLECKAS

HUMPHRIES PAtNTING, GUTTER 
and rooting 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.
Call 561-1738

OPTOMETRISTAS į.
KALBA LIETUVIŠKAI ”' ~

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

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

Tikrinimą pravedė ponia i 
Eleanor Schwark, gyv. 3529 : 
West 66 SU Stella Prost, Frank 
Martino, Joseph Ellis, Irene ; 
Kolfax ir kL Lietuvių namų sa
vininkų organizaciją šiame 
komitete atstovavo Juozas Bag- 
džius ir Stasys Patlaba.

Skiepus, sveikatai tikrinti 
mašinas ir specialistus atsiun
tė Cook County Sveikatos De
partamentas. Akis tikrino Dr. 
Harold Enokian, dirbdamas 
su keturiom savo asistentėm. , 
Visi gydytojai dirbo nemoka
mai, už sveikatai tikrinti prie
mones nereikėjo mokėti. Ten
ka stebėtis, kad visi žmonės, 
negaudami atlyginimo ir dirb
dami ne sau, savo darbu džiau
gėsi, su žmonėmis buvo nepap
rastai mandagūs, davinėjo ge
rus patarimus.

Iš viso buvo patikrinta 4,968 
žmonių sveikata. 3,518 gavo 
skiepų, kad būtų apsaugoti nuo 
pavojingų ligų. Sveikatos tik
rinimo metu nustatyta, kad 230 
žmonių tikrino Jcukrinę, 365 
žmonių tikrino širdies trūku
mus, 316 skundėsi akimis ir 
539 reikia prižiūrėti plaučius, 
jeigu nenori, kad vėliau turė
tų didesnės bėdos.

Sveikatos tikrinimo darbo 
atėjo pažiūrėti Illinois senato
rius John Lanigan, Illinois sei
melio atstovas Walter “Babe” 
McAvoy, kuris finansavo svei
katą tikrinusiems darbinin
kams ir savanoriams talkinin
kams Common Council su
ruoštą užkandą. Buvo atvykęs 
13-to ardo aldermanas Casimir 
Staszuck, kuris parūpino sal- 
dumvnų vaikams. Politikai ir 
rinkti pareigūnai džiaugėsi ve
damu darbu ir priminė dirban
tiems to darbo svarbą.

Iš lietuviu daugiausia darbo 
Įdėjo Juozas Bagdžius. Gero
kai padirbėjo ir Ona Charaus- 
ka, Veronika Milašauskienė ir 
šių eilučių, autorius. Buvo pa- 

jsižadėjusių dirbti didesnis žmo
nių skaičius, bet kai reikėjo 
dirbti, tai dėl įvairių priežas
čių negalėjo ateiti. Užtat, dau
giau darbo teko atlikti kitiems 
Man asmeniškai bent kiek ma
lonu, kad vis dėlto didokas 
lietuvių skaičius atkreipė 
mesĮ į mano raginimus ir atėjo 
sveikatos tikrinti. 
tikrinimo metu buvau 
gas, kad galėjau būti žmonėms 
naudingas. Gaila, kad toks ne-

Taudo’o
mas nepatikrino savo sveika
tos. Duomenys rodo, kad iš to- 
kib- didelio sveikatą tikrinti 
atėjusių skaičiaus lietuvių bu
vo tiktai 6-tas nuošimtis. Argi 
šioje tirščiausiai lietuvių apgy
ventoje apylinkėje lietuviai su
darytų tiktai tokį mažą nuo
šimtį? Man atrodo, kad šį 
kartą lietuviai gerą progą pra
snaudė. Būtų gera, kad jie bū
tų judresni, kai kita tokia pro
ga ateis.

Marquette Parko Namų Sa
vininkų Organizacija, suda
rydama sąlygas brangiausiam 
mūsų turtui — sveikatai — pa
tikrinti, atlieka didelį darbą. 
Galėsime ir daugiau naudingų 
dalykų padaryti, jeigu visi su
siorganizuosime ir būsime vie
ningi. Vienybėje — galybė, 
sakydavo mūsų prabočiai. Tai 
didelės išminties tvirtinimas.

Stasys Patlaba

Tik žmona gali padėti 
savo vyrui suliesėti

Kad vyras būna riebalius, tai 
ne jo kaltė. Pirmoje eilėje esan
ti kalta jo žmona, pasakė Dr. W. 
Zimdahl iš Buffalo, N. Y. Žmo
na galinti paveikti geriau negu 
bet kokios liesėjimo piliulės, 
pirkdama maisto produktus, 
kurie turi ko mažiausiai kalori
jų. Dr. Zimdahl priminė, kad 
JAV-bėse kasmet nuo širdies ir 
kraujo apytakos ligų miršta po

Sveikatos 
u laimina

Kalifornija per 8 metus 
priaugo 3,500.000 žmonių 
Cenzo biuro žiniomis, dau

giau kaip 40 nuošimčių bendro 
JAV prieauglio tarp 1960 ir 
1968 metų buvo sekančiose 5 
valstijose: California, New 
York, Texas, Florida ir New 
Jersey. Per tą 8 metų laikotar
pį visose JAV 50 valstijose pa
daugėjo 20.5 milijonų, bet tose 
penkiose padaugėjo 8.5 milijo
nais, iš to skaičiaus Kaliforni
joje padaugėjo pusketvirto mi
lijono, New Yorke 1.4 mil. 
Texas 1.4 mil., Floridoje 1.3 
mil. ir New Jersey 1 mil.

SKAITYK PATS IK PARAGINK 
KITUS SKAITYTI .

v e n J [ E N a c

Susirinkimų ir parengimu

Jei norite nuotraukomis Įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę foto^afai. Meniškai paruo

stame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

(PUTRAMENTAS)
Linksmam© arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sežoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariem Avė. — 586-1221

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288
Call and ask fcr EDDIE BURBULYS

GUŽA'USKŲ
BEVERLY HILLS GELINYčIA

G g IS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834
> .. ...............................z

TĖVAS 1R SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
Ii» 2533 W. 71st Street
„ Telef.: GRoovehill 6-2345-6

— Chicagos. Lietuviu Našlio ir Pa- 
vieni p Klubas rengia smagų šokių va
karą balandžio 25 d., šeštadienį, 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
čius dalyvauti ir linksmai praleisti 
vakarą. M. Urbelis, rast.

—Lietuviu žagariečiu Klubo susi 
rinkimas įvyks sekmadienį, balandžio 
26 d. 1:00 vai. po pietų, Holywooc 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visi naria: 
ir narės malonėkite dalyvauti susi 
rinkime, nes yra daug svarbių reikalt 
aptarti.

J. Keturakis, rast.

50th Avė., Cicero 
TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1410 So.
Telef.:

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ANELE MOTEJŪNEENE - SNARSKYTE
Gyv. 9308 Indianapolis Blvd., Highland, Inch

Staiga ir netikėtai mirė 1970 m. balandžio 23 d. Gimusi Lietu
voje.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Aldona Basutis, žentas Dr. Petras 

ir Danutė Jaras, žentas Dr. Pranas, anūkai ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Lietuvoje liko 2 seserys ir brolis su šeimomis.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6345 So. Western 

Avenue.
Pirmadienį, balandžio 27 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines. . ;
Visi a. a. Anelės Motejūnienės giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kvie^ami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, žentai ir kiti giminės.

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

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIOxNED KOPLYČIOS

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, PCSLŽ& IR 

PROSTATOS CHIRURGMA 
OFISAS 2454 WEST 7!st ST. 

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
Ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 7lst St. J 
Tel. 925-8296 x

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

, uždaryta. Į
Rez. tek: 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., treciad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

WEAVE FENCES.
Farm phone KE 2-6752.

Chicago HI 5-0327.

v WINTER SALE

Take advantage of off-season prices. 
Cdmpletly finisch your basement 225 
sq.» feet for only S995. 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 
ANO REMODELING 

383-1012
LADDY V. VINTIKA,

General Remodeling: .porches, 
kitchens, room-additions 

also repair work.

DR. V. P. TUMASONiS
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6196

Carpenter 
Contractors 

CUSTOM 
CRAFTSMANSHIP 

AT MODERATE PRICES 
"We do the^work^ ourselves

• Additions
• Attics
• Siding
• Porches
• Cabinetry

"AH Kids
"FREE EST. — INSURED 

BROWN & BLOME 
736-6333 358-4807

of

• Rec. Rooms
• Dormers
• Kitchen's
• Garages
• Bath Rooms.
Repair Work"

REMSITE TUOS BIZNIERIUF
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

VIEŠNAGĖ LIETUVOJE 
TURISTŲ GRUPĖMS

PRATĘSTA IKI 10 DIENŲ
Gordon Travel Service, Ine., 

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 
Į Kauną ir viena į Trakus; ir 
trys paros Druskininkuose.

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

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

Dėl smulkesnės informacijos 
skambinkite Angelei šimaitytei, 
611-3003, arba atvykite Į mūsų 
įstaigą, Prudential Plaza (Ar
cade), Chicago (nuo pirmadie
nio iki penktadienio). (Sk).

Gyv. 5022 So. Washtenaw Ave.
Mirė 1970 m. balandžio 23 d., 3:05 vai. ryto, sulaukęs 75 metų | 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Dainių km., Jurbarko vals.
Amerikoje išgyveno 21 metus.

.v " -

Paliko nuliūdę: žmona Eva, duktė Ona-Marija Kuršaitis jos vy- j 
ras Gerhard, anūkai — Gary ir Ron bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Penktadienį, 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71st Street.

Pirmadienį balandžio 27 dieną 1 vai. po pietų bus lydimas iš ko
plyčios į Bethanijos kapines.

Visi a. a. Kaspero Smetoniaus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL 476-2345.
■ \ - ■ . \

Dviejų Metų Mirties Sukaktis

MARIJONA ZAUKAS

Gimusi Ručinskaitė
Gyvenusi Melrose Parke, Illinois

Mirė 1968 metų balandžio mėn. 25 čL, sulaukusi 73 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių aps., Surviliškio parapijoj,- Kalnaberžės 
dvare.

Palaidota, Queen Of Heaven kapinėse.
Jau suėjo dveji metai, kai mirė mūsų mylima žmona ir motina.
Esam prislėgti gilaus liūdesio: vyras Mykolas, sūnus Juozapas, mar- 

„ Emilia. 2 dukterys: Olga McLeod, Mary Bender, 2 anūkės: Sandra 
su vyru R arden, Doris su vyru Schraeder, pusbrolis Aleksas Staras su 
šeima, švo^ėris Augustinas Zigmontas, brolienė Veronika Žukas su 
šeima. Brolis Vladas Bučinskas su šeima liko-Lietuvoje.

Mūsų brangiausiai Marijonai Zaukas pagerbti bus laikomos šv. 
Mišios Sacred Heart bažnyčioje, esančioje 15 North Ave., Melrose Parke. 
1970 m. balandžio mėn. 25 dieną. 7 vai. vakare.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau ; ebesugrįsi, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva Ši žemelė.

Nuliūdę lieką:
Vyras, sūnus, dukterys, anūkės, brolis ir kiti giminės.

ti

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1903

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE ’

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. HA1.STED STREET Phone: YArds 7-1911

3319 So,
RUDMINAS

Tel.: YArds 7-1138-1139

NAUJIENOS, CHICAGO

VISI LIETUVIAI

GARSINKITES
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BIZNIERIAI

NAUJIENOSE



Sekmadienį balandžio 26 c. 2 vat ry* 
to prasidės dienos šviesos taupymo 
laikas. Laikrodžius reikės pasukti 

vier.a valandą pirmyn.

i S C H I C A G O S I R: 
APYLINKIŲ

CTA tebekalbama
Vienas I! 1 i n o j a 11 s leg isla turos 
tuvus (L L. McCormick pasiū- 
upduli p<> 5 centus rnc^cesčiu 
peštu tymą automobilių bei 

kur mieste, ne gatvėje. Tatai 
esą (ha,du CTA apie 8 milijonus 
doleriu per metus ir padaugintų 
autobusais važiuotojų, nes at
baidytų automobiliais važinėti 
i miesto centra. Legislatūros 
demokratų frakcija siūlo CTA 
skirti 25 milijonus subsidijos, 
bet ('TA bosas DeMent kiekvie
na karta kartoja savo, kad jam 
reikia 48,600,000 dolerių, kitaip 
nuo 
a u lobu 
i 50 centu. *■ v

eltą kovo menes 
šimtais brang? 
metes taiko. Y 
nos morgidiy nu 
dięinoje ir jva

mėnesi buvo 6.1 m

Ypač pakilę 1< 
nuošimčiais, t 
įvairių patam >\ 

Vienintelis prodt !■ 
atpigo, tai kiaušini 

tuzinas iš 78 e. nukri'' 
.8 centų. Vaisiai ir 

žovės pabrango 0.8G, į 
0.5 ir mėsa 6.6 ... 

šilučio.

Septyniose vietose 
statys seniems namus

Chicagos miesto meras I)a- 
paskelbė plana pastatyt) 

senesnio amžiaus* žmonėms 
l?59k) gyvenamus vienetus, k '- 
rie kastuos apie 25 milijono 
doleriu. Tie namai, jei miešti/ 
tarybos planą priims, bus sta-i 
tomi septyniose vietose: 1) Peri 
terson ir Ridge Avė. 2) Divi
sion ir La Salle St. 3) 79th SiJ 
ir-Cornell Ave., 4) 91st St. ii\ 
South Chicago Ave., 5) 95th nJ 
Morgan Sts. 6) 79th St. ir Oak-į 
ley Ave. 16th St ir Racine

namu administra- 
šiuo metu turinti 

amžiaus piliečiams

Chicagos 
cija (CHA) 
senesnio 
gĄ'venti 6,767 vienetu, bet eilės
laukiančių esą dar 14,000 žmo
nių. Dar 1,210 vienetų CHA 
pastatysianti iki ateinančio lie
pos mėnesio ir dar 435 vienetus

liepos 1 dienos jis pakelsP^anuoJa statyti.
u važmos mokestį iš 40 Gauti lokius apartmentinhis 

vienetus gali asmenys ne jau
nesni kaip 62 metų amžiaus ir 
uždirbantieji per metus nedau
giau kaip $3,000 jei vienas ir 
nedaugiau kaip $3,600 jei pora. 
CHA apartmentų nuoma pra
dedant $45 mėnesiui.

Pragyvenimas tebebrangsta
Darbo departamento biuro 

pranešimu, pragyvenimas pra-

CAUFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL.

švariai aplinkai pirmenybė
Turėti švarų vandeni, kad" 

atitiktų nustatytus sanitarinius

A. & L. INSURANCE a REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus,

L RUDIS Tel. CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi- 

^^lių, gyvybės, svei- 
( katos ir biznio.

?ato^os išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

TEL. VI 7-9327 standartus, iki 1972 metų Illi- 
nojaus miestai ir sanitariniai 
distriktai turės išleisti $375,000, 
000, bet iki 1980 metų turės iš
leisti dar 4 bilijonus dolerių, ir 
tos sumos daugumos inžinierių 
skaitomos gana žemomis.

“Šiais 1970 metais mes turi
me pasirinkti — ar norime 
skristi į Marsą, ginti svetimą 
kraštą, kad jis galėtų turėti to
kią valdžią, kokią mes turime, 
ar norime gauti didesnius če
kius, panaikinti lūšnynus arba 
norime turėti švarius vandenis 
ir orą?” . klausia Illinojaus sa
nitarines vandens tarybos sek
retorius Classen ir pats atsa
ko: Pirmenybė turi būti ati
duota švariam vandeniui ir 
orui”.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS^

PRailCAS IB BIČIULIS

Atsargiai su 
konservuotu maistu

FDA (Maisto ir vaistu admi
nistracija) pradėjo žygius, kad 
dėl apnuodijimo pavojaus sa
vanoriškai būtų pašalinta iš 
rinkos 13,900,000 žinomų sriu
bos mišrainių, kaip tai Lipton

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

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

.. .!_________ .■ ILI..._IL.N.  J II 11 WRI III   ■ UHinillli

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Figas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
AL NAUJOKAITIS i

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
l -... ■ — ----------- ------
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o.ips pokeliuose, Pęrky noodle 
ip mix, vištienos ir daržovių 

Ring - O . noodle
< P mix, Giggle noodle strap 

flavored noodle soup, 
'os sriubos esančios Apkrėstos 
;.!monetos bakterijomis, nors 
.ipfoji atstovas pareiškė, kad 
>»■> visos sriubos jokio pavo- 

•> sveikatai nesudaro, 
■i jas reikia virti.

i’IZŽĄ SU GRYBAIS

I'DA be to perspė j a ne va Jgy- 
i l’.oman Inn Pizza kompani- 

ųamintų pizzų su grybais, 
; iii apie.80,000 šį mėnesį pa-

i nirdų |tarta sukeliant apsi- 
i\ Simą botulizmu, tai yra yra 
ihai aštria maisto apnuodiji- 
,i) forma, galinčia būti fata-

HELP WANTED — MALE 
Darbininke Reiki*

HELP WANTED — FEMALE 
, Darbininkių Reikia

k a-

* REIKALl?\ilAS

D2ENIT )RIUS
LENGVAS NAM'' PRIEŽIŪROS 

DAK; ■
Valandos: nuo 3^0 ] M iki 11:30 P.M.

5 dienų . aitė.
Privalo turėti paž; dėjimą ir leisti 

patikrinti N ei katą.
Be daugelio lengvai -alės gauti per
iamų prekių 20% nuolaidą ir gydymo 

apdra ada.

Kreip ;s i
PERSONNEL T FICE,' 

7-tas au -'as.
Atdara nuo 9’30 r: j iki 5:30 vak.

CHAS. A. STEVENS

ACCOUNTING MACHINE 
OPERATOR 

EXPERIENCED 
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 opemng for Giri Friday type of 
individual to work as a derktypist. 
Excellent salary, good working condit- 
ons, hospitalization insurance, paid 
>ick days and paid vacations. Insur
ance experience desirable but not 
necessary. 622-4511, Mr. SAMSON.

TRUMPAI

Margučio žinių pranešėjui 
uiiui Sakodolskiui buvo pa
ryta sunki vidurių operacija, 
ųonis taisosi ir stiprėja.
— Savaitraščio savininkas 

j Wilcrijonas Šimkus, gavęs 
lengvą širdies priepuoli, pagul
usias ligoninėn, kad gydytojai 
salėtų nustatyti galimą pavojų.

— Lemonto Maironio lituani
stinės mokyklos pavasario ba- 

ilius Įvyks 1970 m. balandžio 25, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Union 
Center salėje, 8156 Archer Road, 
Wilow Springs, III. Trumpą ir' 
linksmą programą praves akto
rė Julija Cijūnelienė. Progra
moje dalyvaus Lemonto okte
tas: K. Buinevičienė, J. Jakaitie
nė. R. Seikienė, M. L’mbrasienė, 
J. Abromaitis, R. Gierštikas, A. 
Gudis, V. Umbrasas ir muziki
nis vadovas A. Modestas. Po 
programos bus skani vakarienė, 
veiks baras, šokiams gros nuo
taikingas Neo-Lithuanų orkest-' 
ras. Laukiama atsilankant dau
gelio Oiicagos ir Lemonto lie
tuvių.

i

CHALENGIXG
’ POSITION

If you can read a j'aeprint, possess 
an aptitude for ma 
accurate with figur vou may well 
"’ualify for the DRAFISMAN TRAI
NEE position with o. company. Your 
responsibilities wil 
layout and the pre; a.-c'.ion of bids.

Contact: Mr. N0V0SAD
THE SAMP-ON CO. 
2244 So. XXKSTERN 

84/-6. ■' ">

CLERK - TYPIST
Varied ’duties in Chicago Office 

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

Suite 3600
Tel. 782-7253

■natics and are

Tade kitchen

1)
2)

GARDEN TYPE 
APARTMENT COMPLEX 
Has two positions available for 
RESIDENT ASSISTANT JANITOR 
JANITOR’S HEIFER

Apartment available for assistant 
janitor.

PRINCE CHARLES 
APARTMENTS

2415 So. GOEB3ERT RD. 
ARLINGTON HEIGHTS, ILL. 

Call 437-1926

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

Boards
CIRCUIT SYSTEMS. INC. 

VILLA PARK, ILL.
834^050

MATURE MAN 
For raise, work in small 

factory.
Days. Permanent

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. .i, i,nw — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, lama — Pardavimui

'■ PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIS r

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Vakarų priemiesčio šeimoje su 4 vai
kais. vienu mokyklos metų. Privatus 
kambarys su vonia ir TV geram na
me. Reikia kalbėti angliškai ir re

komendacijų, nereikia .virti.
Rašyti: AF Box 279

225 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO, ILL. 60606

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

; PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATASVERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

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

$7,500. Nauja apylinkėj brangūs namai.

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

Ateikite pasigrožėti į Tauti
niu šokiu Rateliu “Grandis” šo
kių koncertą! Programą išpil
do “Grandies” šokėjai. 1970 m. 
gegužės 9 d. 8 vai. vak. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Bilie
tus įsigykite iš anksto Margi
niuose, 2511 W. 69th St.

Kviečia “Grandis” (Pr).

Gaspadoriškai galvok — 
santaupas žemėn investuok. Da
bar išgyvename rūpestingą ir 
nuolatini kainų kilimo laikotar
pi./ 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. Izaokus — telef. 
424-2050 arba 425^4862. (Rr).

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

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų. Draugo, Bar- 
caus, Margučio. Jaunimo Cent
re pas p. Tložanską Įstaigose, 
Marginiu ir p. Tveno krautuvėse.

Iš anksčiau išleistu leidiniu 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai.

2; Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,
■į. 3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.

Tai yra vertingos dovanos bet 
kuria proen. 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, 

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

Chicagos Lietuvių Opera 
praneša, kad bilietai į “Likimo 
Galios” šeštadienio spektaklį 
bus gaunami Marijos aukšt. mo
kykloje nuo 6 vai. vak.

Sekmadienio spektakliui bi
lietai yra išparduoti.

šeštadienio spektaklis prasi
dės 7:30 vai. vakaro. Sekma
dienio spektaklis prasidės 2:30 
vai. popiet.

Prašome atkreipti dėmesį į 
naujai patvarkytą laiką, pagal 
kurį įvyks sekmadienio spektak
lis. Spektakliai prasidės punk
tualiai. Prašome visus atvykti 
laiku. Įčį;

Chicagos Lietuvių Opera

Kokie bus Lietuviu Tauti
niai Namai? Lietuviškoji vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
Lietuvių Tautinių Namų meti
niame susirinkime, sekmadienį, 
š. m. gegužės 3 d.,', B. Pakšto 
salėje, 2801 W. 38 St., Chicago- 
je. Pradžia 2 vai. p.;p'. Be kita 
ko, susirinkime Namų Valdyba 
numato patiekti josios projek
tuojami: namų eskizus.

Po susirinkimo1 (4 vai. p. p.) 
tose pat patalpose bus LTN pie
tūs. Svečiai ir nariai pietums 
vietas prašomi rezervuotis tel. 
PR 6-1.319 arba 925-0693. Pie
tų metu meninę programą at
liks aktorė Zita Kevalaitytė-Vi- 
sockienė ir Balys Pakštas. (Pr).

Lietuviu Televizijos 4 me
tu sukaktuvinis banketas įvyks 
gegužės 3 d. 5 vaL' jx p. West 
Lane salėje, 5350 So. Kedzie 
Ave. Pakvietimus prašome įsi
gyti ar užsakyti: Marginiuose, 
L. T. V. raštinėje^ 2615 W. 43rd 
St., tel. 254-2233,1 Balio Braz
džionio krautuvėje 2646 W. 71 
St., tel. PR 8-5374, Algminienė, 
4549 So. Talmah Avė., telef. 
927-4497. Bus pietus, medinė 
dalis ir šokiai. Kviečia visus

LTV Valdyba 
ir Finansų Komitetas

(Pr)

ŽAVINGI PERLAI
I APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ. 4 butų,
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim-

'stybini leidimą (pagal naujus reikalą-1 TWn«n.
vimus), sąžiningi jums padės įsigyti L*
namus, butnamius, ūkius verslavietes, šlhlna- Mar’
nr£»Irvhj»c Vi f nirime woitfsc ____

. - . .. mūras.
- įdarant pirminius turth perleidimo GaZ° ŠiUma’ ga^'

- D°A^^ patogus mūras
i DAIS, tuo apsaugant prikejus nuo ve- Maria HR Mūro garažas $21,000.

77 ® PULASKI. lOunTmodemus 
.5% kamb. mūras. Ame 38 pėdų skly- 
I pas, šalia garažas. $22,500.

“"i PELNINGAS MURO NAMAS. Šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios.

NORINTIEMS ĮSIKURTI 
KALIFORNIJOJ

Prisiekęs turtokratas ALFONSAS
GIEDRAITIS, turintis Kalifornijos val-

1VID0WER,
W-4 children wants rel. live-in hsekpr. ’ prekybas beų kitokias užeigas 2xR

Cooking, cleaning & child care, jtuose užmiesčiuose ^šalikelėse, su- Mapauptu P5»X “ S žili™
• darant pirminius -Refs, necessary

------------------------------------------------ bei kitokių “nemalonumų per vai-
BOOKKEEPER-- TYPIST j.diškus namųs’t ■ •- s

Matare, excellent typist. Simple book- Kalbėk, viešpatie! Tavo varnas ( 
keeping for Sale Traiimig Consultant, hlauso: A
One girl office. Work with minimum.

supervision. Near North.
Hours: 8:45 to 5:15.

Five day week.
MI 2-3392

Brocato Realty;'
1620 MONTANA AVE., SUITE 3, 

SANTA MONICA, CA. 90403.
Telefonai: 3940286 arba- 394-0287; 

Namų 828-3633.

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

4 MIEGAMŲJŲ MŪRO REZIDENCI
JA CICERO, 16 ir 50-tos Avė. apylin
kėje. Virtuvėje spintelės, plytelių 
vonia. Tik $180 mokesčiu. $18,500. 
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako, — LA 1-7038

Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. $21,800.

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

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauja 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas užimkite. $l$400.

Valdis Real Estate
-• •- __ .... -x

7051 S, YVashtehaw Ave. RE 7-7200

EXPERIEX CED SALES 
WOMAN

Must have current experience 
& references.

40 Hours $80 plus percentage.
4736 So. ASHLAND

Call Mr. MASSEY 629-2600 
For Appointment.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

NOME įvairaus dydžio Barnus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudę veikia notariatas. -:

LAIKRODŽIAI IR BRANGF.NYBKS 
Pardavimai ir Taisymas 

2644 WEST 49th STREET 
TeL: REpublic 7-1941 

tsilllissilllillllll

RANCH STYLE
7 room home with natural fireplace, 
across from Lake Michigan. Clean 
air. sunshine, tranquility, large beau
tiful parklike lot. Wisconsin, 50 mi
les North of Chicago. All year around - 
carefree living, equaly for young 
family or elderly couple. $25,000 
furnished. Phone 539-2111. If no 

answer, call Kenosha, Wise.
414 — 694-0647. . |

MISCELLANEOUS FOR SALE v
Jvalrūs Pardavimai

ATEŠAS IŠPARDAVIMAS 
LABDARYBEI

Rengiamas Sauganash Bažnyčios Mo
terų Draugijos, ketvirtadieni, balan

džio 30 d. 10—8 vai.
4600 PETERSON AA*E.

RENTING iN GENERAL 
H u o m o s

IŠNUOMOJAMAS 2 KAMBARIŲ BU
TAS Brighton Parke. Duodama sill-, 

ma, elektra ir gazas. $65.
Tel. 927-5284.

♦ Dr. Juozas Leseckas, vete
rinarijos gydytojas, persikėlė iš 
Fox Lake ir apsigyveno Cicero, 
kur jis atidarė veterinarijos kli
niką. Jos adresas: 1501 So. 49 
Avenue, tel. 652-7585.

Dr. Leseckas veterinarijos pa
tarnavimus teikia kasdien nuo

niais nuo 9 iki 1. šeštadieniais 
nuo 9—4 vai. ir sekmadieniais 
nuo 10—1 vai. Kasdien veikia 
24 vai. “vet. sendee” telefonu 
652-7585. (Pr).

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI Į 
“NAUJIENOSE” — TURIGERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

HOME INSURANCE 
msBBsaBssBsamsBr-—-.—

Call: Frank Zapolis 
32O8’/2 W. 95th St. 

GA 4-3654

ran > auk

!NSU*AMCt

State Farm Fire and Casualty Company

Federalinių ir valstijos pajamy 
mokesčių apskaičiavimas 
I N COM E T A X 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY FQBLIC 
Draudimo informaciįos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390 
■ !—■i   Į

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

TERRA
Brangenybė*, Laikrodžiai, Devanoe 

visom* progom*
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4650 j
V ■ - -*

SIUNTINIAI
Į LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS;
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 6062$
WA 5-2787

Didelis pasi rinkimas Įvairi v pre- 
klV, Automobiliai šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
»    ..............miliniui i ■     

REAL ESTATE AND fŽįnLDERS 
2658 WEST 59th STREET

PRospeęt 8-5454 T '

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

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

2 PO 6 IR 3 KAMB. MŪRAS, atskira 
gazo gilima. Dvigubas garažas. Vis
kas arti. 5800 West prie Augusta 
Blvd. $29,500. Teirautis ES 9-1913.

MŪRINIS 17 METŲ: 5% KAMBARIU.
3 dideli miegami. Kabinetų virtuvė. 
Plytelių vonia. Brangiai įrengtas rū- 
svs. Platus sklvpas. Geras garažas. 
Marquette Parke. Tel, PR 8-6916.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinaa ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame <ltuckpointing~ darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltai, kreipkitės bet kada




