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to išdavimu, leidimu atvykti Viet

.SOUTH/
VIETNAM

princesė Ann« atvyksta Į vienq 
ritminga vakarienę Londone.

♦ Pietų Vietnamo kariuomenė 
įžengė į Kambodijos teritoriją, 
medžiodama komunistų dalinius.

Haynsworth ir Harrold Carswell 
buvo nepalankiai sutikti civili
nių teisių grupių, darbo unijų ir 
kai kurių liberalų organizacijų. 
Jie abu atmesti Senato.

Aukščiausiam Teisme viena 
tuščia vieta yra jau visi metai, 
kai pasitraukė teisėjas Abe For-

iš žvalgybos satelitų. Kada tų

Į be teismo pasmerkti 1,000 po- 
šiaurinės Ka-‘ litinių kalinių, kurių dauguma 

rolinos valdžia paskelbė, kad to-:buvo nužudyti. Pasaulio opinija 
kios krautuvės, kurios užvargs- mažai girdėjo apie šį nusikalti- 
tantiems duodamus maisto ku- j mą, nes Sihanouko cenzūrą var- 
ponus parduos vyną ar alų, ne-d žė spaudą. Jis kaltinamas kraš- 
teks savo leidimų.

kiau patikrinti.
Kitas ekspertas dr. Ralph 

Lapp puolė gynybos raketų sis
temą, kuri, jei bus pradėta reng
ti, gali sutrukdyti Vienos dery
bas. Jis kaltino gynybos sek
retorių Laird, kad jis perdedąs 
sovietų pavojų Amerikai. Ame
rika turinti pakankamai ginklų 
sulaikyti sovietus nuo pirmo puo
limo. Jis siūlė uždaryti Grand 
Forks bazę šiaurės Dakotoje, kur 
laikoma 150 Minutoman raketų.

Gynybos raketas simpoziume 
gynė dr. Patrick Friel, kuris ne
mažai prisidėjo išrandant dau-

Congo kariuomenei, atėmimu 
ginklų iš KambodijOs ūkininkų, 
kad jie negalėtų gintis nuo ko
munistų.
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CAMBRIDGE. — Amerikos 
laikraščių leidėjai kasmet bal
suoja rinkdami geriausią Ame
rikos dienraštį. Ir šiais metais 
išrinktas New York Times, po 
jo seka Los Angeles Times, 
Louisville Courier-Journal, St. 
Louis Post-Dispatch, Washing
ton Post, Christian Science Mo
nitor, Miami Herald, Milwaukee 
Journal, Chicago Tribune ir Wall t kaltinimus: Sihanouko nutarimą 
Street Journal.

RALEIGH. -

♦ Vakariniame Floridos pa
kraštyje jūroje pasirodė daug 
alyvos, kuri apteršė krantus nuo 
Pensakolos iki Panama City. 
Niekas nežino, iš kur ta alyva.

tų režimo plėšikavimo.
Derybos dėl Berlyno gali bū

ti ilgos ir painios. Komunistai 
nori derėtis tik dėl vakarinės 
miesto zonos, tuo tarpu, vaka
riečiai tvirtina, kad miestas bu
vo po karo padalintas Į keturias 
zonas ir sąjungininkai turi būti 
laikomi atsakingi dėl visų ke
turių. .

Berlyno meras Schuetz pa-, 
reiškė, kad svarbiausias Vaka
rų Berlyno rūpestis yra susisie
kimas su vakarais ir susisieki
mas su rytine zona, kur komu
nistai neleidžia žmonių iš V. 
Berlyno.

TEL AVIVAS. — Izraelio vyriausybė paskelbė, kad ji visai 
neabejoja, kad sovietų lakūnai pradėjo dalyvauti Egipto - Izraelio 
aviacijos kare. Iki šiol nebuvo susikirtimų tarp rusų lakūnų ir 
izraelitų, tačiau kiekvieną kartą, kai Izraelio lėktuvai artėja Į 
Egipto teritoriją, iš trijų Egipto bazių pakyla po du-tris Mig-21 
lėktuvus, kurių lakūnai tarp savęs kalbasi rusiškai. Izraelio žval
gyba užregistravusi jau apie 50 tokių rusiškų pasikalbėjimų. So
vietų lakūnų skridimai pasirodė prieš 11 dienų.

NEW YORKAS. — Astronau
tas Frank Borman nuo liepos 1 
d. pasitraukia iš erdvės tyrimų 
programos ir taps Eastern Air 
Lines viceprezidentu.

NEW YORKAS. — Taikos 
Fondo organizuojama, New Yor
ke prasidėjo Amerikos ir Sov. 
Sąjungos pareigūnų konferen
cija, kurioje iš kiekvienos pusės 
dalyvauja po 10 asmenų. Nagri
nėjami socialiniai, politiniai ir 
ekonominiai klausimais. Sovie
tų delegacijai vadovauja Moks
lo Akademijos vicepirmininkas 
Michail Milijonščikov. Jis kal
bėjo apie reikalą bendradarbiau
ti erdvės tyrimų darbuose. Ame
rika jau septynis kart pasiūlė 
sovietams tokį bendradarbiavi
mą, bet sovietai į tai neatsiliepė.

HONG KONGAS.

^^THAILANDBl

Rytinėje Kambodijos dalyje prasidėjo didesnio masto kovos prieš 
komunistę jėgas.

duoti visą paramą *Tndokinijos 
liaudžiai” kovoje prieš Ameri
kos “imperialistus ir jų tarnus”. 
Komunistų pozicija, nuvertus 
princą Sihanouką, yra tokia: Si- 
hanoukas pripažįstamas- legaliu 
valstybės vadu ir jo prašomi ko
munistai eina “vaduoti” Kambo
dijos.

NEW YORKAS. — Policinin
kai tęsia derybas su miestu ir 
atidėjo savo streiką iki šeštadie
nio vidurnakčio.

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partijos “reformų komi
sija” Įspėjo partijos vadus, kad 
reikia pritraukti daugiau jauni
mo, daugiau mažumų ir atida
ryti partijos duris platesniems 
sluoksniams, nes kitaip partija 
sužlugsianti.

PORT AU PRINCE. — Haiti 
sostinėje už diktatorių Duvalier 
demonstravo iš viso krašto su
vežti policininkai. Jie pasmerkė 
pakrančių sargybos maištą. Visa 
Haiti pakrančių sargyba, susi
dedanti iš trijų laivų ir 120 jūrei
vių, pakėlė maištą ir apšaudžiu- 
si prezidento rūmus, išplaukė Į 
Amerikos uostą Guatanamo. Su
kilėliams vadovavo pulk. Octave 
Chayard. Jo žmona pasislėpė 
Brazilijos ambasadoje. Ameri
kos karo laivai palydi sukilėlių 
laivus į. Puerto Rico uostą. Lai
vai turi atplaukti šiandien ar ry-

kitos, — viso 11 — paskelbė 
bendrą pareiškimą, kuriame pa
smerkiama nauja Rodezijos kon
stitucija ir jos rasinio atskyri
mo pagrindai. Pareiškime sa-

MASKVA. — Sovietų žurna
le “Junost” pradėti spausdinti 
seno bolševiko Anastas Miko ja- 
no atsiminimai, šis 74 metų 
Kremliaus pareigūnas, dabar 
pensijoje, paskutiniame nume
ryje rašo apie Stalino ir Troc
kio' varžybas dėl valdžios, kai 
Leninas, peršautas fanatiškos! 
revoliucionierės, jau sirgo. Prieš 
Lenino mirtį 1924 metais prasi
dėjo grumtynės dėl valdžios. . -

Miko j anas neslepia, kad jis 
tose grumtynėse palaikė Stali
no pusę. Jis atsiminimuose ne
blogai atsiliepia ir apie Trockį, 
kuris buvęs karštas, sąmojingas 
kalbėtojas, kuris tačiau skaldė 
partiją ir turėjo daug nesusipra
timų su Leninu.

Mikojanas atskleidžia, kad 
1922 metais, prieš 11-tą partijos 
kongresą, Stalinas jį siuntęs į 
Novosibirską, tuometinį Novo- 
Nikolajevską, Sibire, kad jis ten 
sudarytų delegaciją į kongresą 
tokiu būdu, kad joje nebūtų per 
daug Trockio šalininkų. Misija 
Mikojanui pavykusi, U-tas kon
gresas išrinko Staliną generali
niu sekretoriumi, o pats Miko
janas tapo nariu kandidatu , į 
centrinį komitetą.

— '"Marija Kartanaitė, Mai
šiagalos vid. mokyklos mokyto
ja, laimėjo 1970 m. Lietuvos 
šachmatų pirmenybėse pirmą 
vietą. Kartanaitė čempionės auk
so medalį laimėjo jau aštuntą 
kartą. Ji surinko 7.5 taško iš 10 
galimų. (E)
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ši nauja situacija laikoma pa
vojinga, galinti išplėsti Viduri
niųjų Rytų konfliktą. Amerika 
neseniai atsisakė parduoti Izta- 
ėjliui naujų lėktuvų, tačiau tuo 
metu, .valstybės sekretorius Ro- 

pareiškę kad šis nutarimas 
gali būti pakeistas, jei politinė ar 
karinė padėtis to reikalaus. Pre
zidentas Nixonas savo sausio 
mėnesio kalboje pareiškė, jog 
jis Įspėjo Sovietų Sąjungą ne
daryti nieko, kas galėtų Įtrauk
ti Į Arabų-Izraelio konfliktą di
džiąsias galybes dar giliau. Ni
xonas pareiškė, jog sovietų ban
dymas toliau siekti dominavimo 
Viduriniuose Rytuose bus lai
komas labai rimtu reikalu.

Stebėtojai galvoja, kad sovie
tų dalyvavimas Egipto gynyboje 
yra laikinas, kol bus pastatyta 
sovietų gynybos raketų sistema, 
kurią statyti trukdė Izraelio 
aviacija.

Anastas Mikojano 
atsiminimai

NEW YORKAS. — Vienas 
New Yorko akcijų biržos tar
nautojas pasiskundė, kad prieš 
jį diskriminuoja biržos vadovy
bė. Jis,-Abraham Goldstein, dar
be norįs dėvėti jermulką ant 
galvos, o vadovybė jam tai drau
džianti.

LISABONA. — Buvęs Portu
galijos diktatorius Salazar at
šventė 81 metų. Jis yra pusiau 
paraližuotas, tačiau gali kalbėti 
ir vaikščioti.
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Teisėjas Blackmun 
gavo pritarimą

WASHINGTONAS. — Naujas 
prezidento kandidatas į Aukš
čiausiąjį Teismą, teisėjas Harry 
Blackmun gavo stiprų pritari
mą teisininkų draugijoje (Ame
rican Bar Association). Prieš jį 
neatsirado jokių liudininkų va
kar dienos apklausinėjime.

Priešingai, kiti anksčiau skir
ti kandidatai: teisėjai Clement

BURMA <

♦ Valstybės pasekretorius Ri
chardson pareiškė, kad Ameri
ka reaguos Į Sovietų lakūnų nau
dojimą Egipto-Izraelio konflik
te. Izraelio premjerė Meir krei
pėsi į, Ameriką vėl prašydama 
naujų lėktuvų. Ji sako, kad pa
dėtis fronte pasikeitusi, sovietų 
lakūnams pradėjus skraidyti su 
Egipto lėktuvais.

♦ Prezidento nutarimas padė
ti Kambodijai sukėlė opoziciją 
senate. Sen. Mansfield pavadi
no tą nutarimą “tragedija”. Bū
sią ilgi ir aštrūs debatai kongre
se ir demonstracijos bei protes
tai visoje Amerikoje.

♦ Saigone amerikiečių ka
rininkai Įsitikinę, kad Kambo- 
dija neatlaikys komunistų puoli
mų, nes komunistai esą geriau 
ginkluoti ir geriau apmokyti ka
reiviai.

♦ Komunistai- prie apgultos 
Dak Seang bazės, Pietų Vietna
me paprašė 11 valandų paliaubų, 
per kurias jie žadėjo paleisti sa
vo turimus karobelaisvius. Sai- 
gono vadovybė su paliaubomis 
sutiko.

♦ Amerika pranešė Švedijai, 
kad yra svarstoma griebtis di
plomatinių veiksmų prieš Šve
diją dėl demonstracijų Stokhol- ; vimo agentūrą. Jis nurodė, kad 
me,’ kur buvo sudeginta Ameri- į tokių ginklų bandymų sustabdy- 
kos vėliava ir ambasadorius ap- mą galima nesunkiai patikrinti 
mėtytas kiaušiniais.

♦ Prancūzijos mokslininkai raketų bandymai bus baigti , ir 
įdėjo dirbtinį ^rdies varikli i 58 į jos bus pradėtos išstatyti savo 
metų moters krūtinę. .Variklis lizduose, tuos veiksmus bus sun- 
naudoja branduolinę energiją. 
Tai pirma tokia operacija pašau-

CAMBODIA
Population: 6,557,000

(New Jersey-y6,066,732)
Area: 69,898 Square Milei

(Oklahoma—69,919 Square Miles)
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CHINA NORTH-
Z VIETNAM

Pakeitė žvilgsni 
Į mišrias vedybas 
WASHINGTONAS. — Kata

likų bažnyčia padarė gan reikš
mingą pakeitimą maišytose ve
dybose, kur katalikas veda kitą 
krikščionį, nekataliką. Anks
čiau tokių vedybų partneris, ne- 
katalikas, turėjo padaryti pasi
žadėjimą, kad santuokos vaikai 
bus auklėjami katalikų tikėji
me. Nuo šiol tokio pasižadėji
mo duoti nebereikės. Nekatalikui 
bus tik primenama, kad jo part
neris yra Įpareigotas vaikus auk
lėti katalikų tikėjime. Toks pri
minimas bus viskas. Jokių paža
dų duoti nereikės.

Protestantų teologai pripažįs
ta, kad šis Vatikano sprendimas 
yra žingsnis Į gerą pusę, tačiau 
daug kas tikėjosi dar didesnių 
nuolaidų. Jie sako, kad vedybos 
tarp dviejų krikštytų krikščio
nių turi būti lygios ir vienodai 
traktuojamos abiem vedybų 
partneriams.

šis pakeitimas buvo paskelb
tas ne Vatikane, bet atskirų 
kraštų vyskupų.

Iš Washington© pranešama, 
kad prezidentas Nixonas jau pa
daręs nutarimą, kaip padėti Kam 
bodijai. Nenorėdamas sudaryti 
Įspūdį, kad Amerika tiesioginiai 
remia oficialiai neutralią Kam- 
bodiją, prezidentas leidęs Pietų 
Vietnamo vyriausybei padidinti 
spaudimą prie Kambodijos sie
nos, kur vietnamiečiai yra su
traukę nemažas jėgas., Saigono 
kareiviai kovose patyrę ir gerai 
apginkluoti, gali nemažai padėti 
Kambodijos kariuomenei.

Ginklus Kambodijai preziden
tas nutaręs siųsti per Tailandi- 
jos vyriausybę, kuri jų nemažai 
gauna iš Amerikos. Ne visus 
ginklus ir mašinas Kambodija 
gaus, ji savo ginklų prašyme 
buvo sudariusi gan ilgą sąrašą, 
vis tik, Tailandijos ginklai už
pildys daug kambodiečių apgin
klavimo spragų.

Vyriausybė nutarusi padėti 
Kambodijai, tik neoficialiai. Pa
dėtis Kambodijoje glaudžiai ri
šama su Pietų Vietnamo karu. 
Prezidentas siekiąs apsaugoti 
amerikiečius Vietname, todėl nu
taręs paremti naują Kambodijos 
valdžią..

Kambodijos vyriausybė pa
skelbė, kad buvęs valdovas, prin
cas Šihanoukas bus teisiamas už 
visą eilę nusikaltimų. Teismas 
“in absentia” svarstys tokius

Kinija 
oficialiai pareiškė pritarimą kon
ferencijai, Įvykusiai praėjusį sa- 

__ vaitgalį tarp princo Sihanouko 
savininkams atlygi^ ir šiaurės Vietnamo bei Laoso

nesuderinami su krikščionių ti 
kybą, kuri nepripažįsta diskri 
minacijos ir atskyrimo tik ra-; pasaulyje jau dabar yra 80% per 
siniais pagrindais. Krikščioniš-' daug ginklų. Abiem pusėm už- 
ka pareiga mylėti negali būti į tektų turėti po kelis šimtus ra- 
varžoma jokių užtvarų ir jos, ketų ir jų pakaktų atgrasinti nuo 
negalima tvarkyti Įstatymais. 
Visos bažnyčios žada ir toliau 
tęsti savo darbą kitoms rasėms 
paskirtose teritorijose.

Rodezijos Įstatymai padalino 
visą žemę Į juodųjų sritis ir bal
tųjų. Kitose zonose jokia rasė 
negali turėti nuosavybių, ligoni
nių, mokyklų ar bažnyčių, čia 
Įstatymai ir susikirto su visų 
religijų interesais.

Mokslininkai apie 
raketinius ginklus 
WASHINGTONAS. — Ame

rikos fizikų draugijos simpoziu
me iškilo kelios nuomonės dėl 
Amerikos streteginių ginklų. 
Dr. Herbert Scotville, Carnegie 
Tarptautinės Taikos fondo na
rys pasiūlė, kad derybose Vieno
je abi pusės: Amerika ir Sovie
tų Sąjunga neformaliai sutiktų 
vienašališkai sustabdyti visus 
daugiagalvių raketų bandymus, 
kol bus pasiektas formalus susi
tarimas.

Dr. Scoville anksčiau buvo 
Specialių Ginklų Projekto tech
ninis direktorius, po to ČIA vi
cedirektorius ir po to perėjo Į 
Ginklų Kontrolės ir Nusiginkla-

"Mvęrst^Fįincą
■ ^^ - pHNOii PENHAsr— Kambodijos kariuomenė pradėjo puo

limus prieš komunistų jėgas dviejose vietose, toli viena nuo ki
tos. Mūšiai vyksta prie Chlong miesto, ant Mekongo upės, 90 
mylių Į šiaurės rytus nuo sostinės ir prie Senmonoromo miesto, 
90 mylių Į rytus nuo Phnom iPenho. Laikraštininkai pasakoja su
tikę kambodiečius kareivius, sužeistus prie Chlongo. Jie sako, 
kad jų sunkvežimį apšaudė Amerikos helikopteriai, apie 10 mylių 
nuo Pietų Vietnamo sienos. Korespondentai matė sunkvežimyje 
skyles, kurios aiškiai padarytos šūvių iš viršaus.

Nuo balandžio 13 dienos Izrae
lio lakūnai nebuvo Įskridę giliau 
Į Egiptą. Jie pasitenkina tik Su- 
ezo kanalo taikinių puolimais. 
Sovietų lakūnai čia izraelitų ne
užkabina. Paskutinį kartą iz
raelitai bandė Įskristi giliau Į 
Egiptą balandžio 18 dieną. Du 
Izraelio lėktuvus tuoj pasitiko 
astuoni Egipto Migai su rusų 
lakūnais. Izraelitai skubiai ap
sisuko ir sugrįžo atgal, neatlikę 
savo žvalgybos misijos.
’ Jau anksčiau buvo žinoma, 
kad sovietų lakūnai skraido Egip 
to lėktuvais virš Viduržemio 
jūros, stebėdami Amerikos lai
vus. Jie skraidė ir Egipte, bet 
tai buvo mokomieji skridimai, 
paruošiant egiptiečių lakūnus 
ar žemės kontrolės personalą. 
Dabar rusai ėmė skristi ir i fron-

opozicija
SALISBURY. — Rodezijos 

krikščionių bažnyčios: katalikų, 
liuteronų, baptistų, metodistų ir Į pagalves raketas MIRV. Jis nu

rodė, kad Amerikai reikia turėti 
gynybos raketų sistemą, kad 
būtų galima atmušti nedidelį, ar 
net netyčiomis pradėtą puolimą, 
kad prezidentui nereikėtų tokio 

koma, kad keli Įstatymai esą' puolimo atvej u Įsakyti visai su
naikinti priešą.

Visi mokslininkai sutiko, kad

SUSISIEKIMĄ SU VAKARŲ BERLYNU
BERLYNAS. — Tą pačią dieną, kada keturių valstybių: 

Amerikos, Sov. Sąjungos, Britanijos ir Prancūzijos ambasadoriai 
konferavo Berlyne, svarstydami Berlyno padėtį. Rytų Vokietijos 
režimas padidino mokesčius sunkvežimiams, važiuojantiems iš 
Vakarų Vokietijos į Vakarų Berlyną ir laivams, keliaujantiems 
Rytų Vokietijos kanalais. Stebėtojai nemano, kad čia buvo koks 
sutapimas. Ulbrichto režimas, paskelbdamas kelių naudojimo 
kainą, primena sąjungininkams, kad Rytų Vokietija turi daug 
ką pasakyti apie Berlyno situaciją. Rytinė Vokietija prieštaravo 
dabartinei konferencijai, nors joje dalyvauja ir sovietai. Ul- 
brichtas tvirtina, kad Berlynas tai jo reikalas, į kurį kiti ne
turėtų kištis.

Bonos vyriausybė tuoj pa
smerkė kelių mokesčių pakėli
mą, pavadindama šį Rytų Vo
kietijos žygį, “aiškiu bandymu 
pakenkti prasidėjusiai konferen
cijai ir galimam susitarimui”.

Keturių valstybių ambasado
riai dar nesusitarė dėl darbo
tvarkės. šiame jau antrame su
sitikime buvo tik išklausytos vi
sų valstybių pozicijos Berlyno 
klausimu. Susitarta vėl susitik
ti gegužės 14 d. Pirmas susitiki
mas, Įvyko kovo 26 d. <

Iš Vakarų Vokietijos Į V. Ber
lyną per metus atgabenama ke
liais ir kanalais virš 11 milijo
nų tonų prekių. Komunistai, im
dami iš transporto bendrovių 
mokesčius, peniai uždirbo 12.5 
milijonus dolerių, o dabar, mo
kesčius padidinę, •- jie gaus apie 
15 milijonų doL Bonos vyriau-

»i£A



jusi, rranešė, jog žemė dar įša
lusi ir negalima medelių iškasti.

f ės 10, Bus rodoma apie 30 kū
rinių, daugumoje moderni ta
pyba.

A. Krivickas nuolat gyvena 
Vokietijoje ir mokytojauja Va-
sario 16-sios gimnazijoje. Net ■ aį atrodo _ pušelės žmogų pra- 

jaugo. Ką šį pavasarį pasodin
sime, tai už penkerių ar dešim
ties metų teiks grožį ir sveika
tą.

ALFONSAS NAKASDETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Krivicko paveikslu paroda riastų grupė organizavo balan- 

„ . . , , ... . dži0 vidury, bet Michigano val-
Kai Pries pora metų daihnm- džia> kuri medelius buvo p^.

kas Alfonsas Krivicku lankėsi jusį praae^ jog
Letrmte, tai tik mažas būrelis lusi negaUma medeliy iškastL 
privačiame pobūvyje, su jo kū- Tuomet sodinimo diena buvo pa- 
ryba susipažino. Dabar A. Kri- keįsta. Dabar, regis, jau tikras 
vieko darbų vieša paroda yra daiktas. medeHai Wu
ruošiama Lietuvių namuose. Ati
darymas įvyks gegužės 3, 11:30
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Dainavoje bus sodinami sekma
dienį, gegužės 3. Stovyklos va
dovybė kviečia ne tik suaugu
sius, bet ir vaikučius su kastu
vais ir kastuvėliais apie vidu
dienį ten nuvažiuoti ir pora va
landų padirbėti. Ankstesnių tal- 

voąeujoje ir mosyrojauja va-jk darbo vaisiai jau labal 

keliose Europos valstybėse yra j 
suruošus individualias savo dar-1 
bų parodas ir daugelį kartų da
lyvavęs grupinėse parodose. Sve
timųjų, ypač vokiečių tarpe yra 
sulaukęs didelio pasisekimo ir 
pripažinimo. Reikia manyti, kad 
jo paroda Detroite publikos bus 
sutikta šiltai, kaip sutinkamas 
kiekvienas didesnis kultūrinis 
įvykis.

LF vajaus komiteto posėdis
Lietuvių Fondo Detroito va

jaus komitetas L. namuose po
sėdžiavo balandžio 19. Apie j j 
plačiau nerašysiu, nes buvau iš
vykęs ir žinių gavau tik iš ki
to dalyvio. Komiteto nariai, ku
rių dalyvavo bene 6 iš 12-kos, 
išklausė ir patvirtino iždininko 
J. Racevičiaus tvarkingai suves
tą vasario 22 d. banketo apy
skaitą. čia paaiškėjo, jog mums 
tas pobūvis atnešė arti pusant
ro šimto nuostolių, bet užtai, 
kaip žinome iš ankstesnių repor
tažų, Lietuvių Fondui davė apie 
šešius tūkstančius dolerių Įna
šais ir pasižadėjimais. Be to, 
pirm. Vytautas Kutkus patiekė 
ateities veikimo planą, kuri su
sirinkusieji apsvarstė. Tuo tar
pu nenoriu skelbti, kas ateičiai 
yra numatyta, bet, atrodo, bus 
Įdomių dalykų.

Liaudies dainos 
radijo programoje

Gegužės 3 ir 10 dienomis, ALB 
radijo transliacijų metu (tarp 
8 ir 9 vai. ryte iš WQRS — FM 
stoties, banga 105.1) apie lie
tuvių liaudies dainas kalbės 
moksleivis Robertas Selenis. 
Kalbės angliškai, amerikiečiams 
skirtoje programos dalyje. 0 
kad publika geriau suprastų mū
sų dainų groži, jos čia pat bus 
demonstruojamos. Dainas atliks 
Stasio Sližio vedamas jaunimo 
choras.

A. G’Ivydžio pagerbimas
Alpas Gilvydis balandžio 1 d. 

sulaukė 75-rių metų amžiaus. 
Ta proga Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos Detroito sky
rius ruošiasi sukaktuvininką tin
kamai pagerbti. Iškilmės Įvyks 
Lietuvių namuose gegužės 3 ir 
prasidės 12 vai.

.Akademinėje pagerbtuvių da-

Vaižganto minėjimas

Bronius Nemickas kalbės apie 
paskutini nepriklausomos Lie
tuvos seimą, kuriame A. Gilvy- 

įdis ėjo vicepirmininko pareigas:
Vincas šarka — apie patį sukak
tuvininką. Po akademijos bus 
pietūs. Į akademinę dalį gali, vi
si ateiti nemokamai. Už vaišes 
reikės mokėti 5 dol. vienam as- 

a 9 dol. porai. Norin-

mo Lietuvių namuose pritrūkus 
patalpų, iš balandžio 26-sios 
Vaižganto minėjimas yra nuke
liamas Į sekmadieni, gegužės 17. ■ I7e.y u.
Minėjimą, kaip-jau buvo rašyta, i P^.uose dalyvauti, prąšonu
remria Detroito skvrius. Mi-Ps registruotis pas Stasį

Mariją Sims, arba Jo-nėjimas Lietuvių namų apati
nėje salėje prasidės 12 vai. Po 
Vytauto Alanto paskaitos akto
riai skaitys Vaižganto kūrybos 
ištraukas.

Da’navoįe sodins medelius
Apie šį reikalą 

nespėjau parašyti 
Medelių sodinimo šventę entu-

na Švobą.
šių eilučių autorius begali tik 

pridėti, kad Aipas Gilvydis De
troite ištisą dvidešimtmetį yra 
dirbęs visuomeninko darbą ir 

Į ūlit paskutiniais metais mažiau
pirmą kartą besireiškia. .Jis pagerbtuvių tik- 
• išėjo Į gerą, rai užsitarnavo ir visuomenė tū

li gausiai dalyvauti.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H L, 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠiAI, 246 psL ________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl......
4. ................................ ................. ..........

$5.00
$3.00

Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE
TUVA. 699 psL ............... ....... ...... .................

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

154 psl___________ ____ __ ___ __________.................
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

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

10. VI. Mingela, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai................................................... . ...... . .............

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

viršeliais $2.00. kietais __________________ _____
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ..................
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. __________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.......... .......
16. C. R. Jurgela, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėle Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___
18. Kip-»s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

angliškai_______ _______ ______ ____ ___________
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, Ivrika, 152 psl.............
Z2. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl....... .....

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

orderiu, šiuo adresu:

$12.00
S4.00

$130

$3.00
$5.00
S2.00

$6.00
S3.00

$4.00
$2.00 j
$5.00 !
$5.00 j

$10.00
$3.00 j

$1.00 i

$4.00 1
$230 J
$6.00 j

. Halstfd <t.. Chicago, HL 60608

Vienas newyorkietis, nenorėdamas nuolat stovėti požeminiuose trau
kinėliuose, atsinešė iš namų kėdę ir atsisėdo vagono viduryje.BAŽNYTIN

Kas yra tiesa?
Norma Archbold Ghicagos ar- 

kidiocezijos organe “The New 
World” laiške “Quest for Truth” 
(Tiesos ieškojimas) sakosi ne
patenkinta šio laikraščio pasisa-

ĖS ŽINIOS
vintą role būti “katalikiškų tie
sų čempionu”.

“Kas yra “Katalikų tiesos?”

Parengimy kalendorių 
ves V. Selenis

Prieš rašant man buvo pra
nešta, kad nuo dabar visokių lie
tuviškų renginių kalendorių ves
ti apsiėmė LB valdybos narys, 
Draugo kor-tas Vladas Selenis. 
Pageidaujama, kad ne tik di
dieji pobūviai būtų užregistruo
jami, bet taipgi ir posėdžiai, su
sirinkimai ir visokie kitoki vi
suomeniški apsireiškimai. Ir tai 
dar ne viskas. Būtų labai ge
rai, kad V. Seleniui būtų duo
dama žinia ir apie privačius po
būvius, ypač apie dideles vestu
ves, krikštynas, vedybų sukak
čių ir panašius balius. Apie to
kius Įvykius žinias gavęs, V. Se
lenis galėtų informuoti organi
zacijų pobūvių planuotojus. Da
bar labai dažnai pakviečiamas 
kuris geras solistas ar vaidinto
jų kolektyvas kaip tik tada, kai 
vyksta du ar trys dideli priva
tūs pokyliai ir Lietuvių namų 
salė lieka pustuštė.

Trumpai, norintieji savo ren
ginį užregistruoti, 
skambinti 293-4611.

daro vienas “tiesas” katalikiško
mis ir kitas protestoniškomis ar
ba ateistinėmis ? Argi katalikai 
neturėtų ieškoti visų tiesų?”

žmonės, kurie skaito bibliją, 
žino, kad Jėzus neatėjo mums 
duoti sąrašą “tiesų”, už kurias 
reikia kovoti ar jas “remti”. At- 
hodytų, kad Jėzus įžiūrėjo tiesą 
esant perdaug dinamišką ir be
galinę, kad būtų Įmanoma ją ka
taloguoti. Tiesą reikia ne Įsi
gyti, bet reikia jos siekti.

CIIICAG08 LIETUVIŲ TARYBOS 
NUTARIMAI

Chicagos Lietuvių Tarybos vardu sukviesta Konferencija 
1970 m. balandžio mėn. 26 d. 2 vaL p. p. Balio Pakšto salėję 

savo posėdžio metu nusprendė;
1) LIETUVIU LAISVĖS tintą praėjusiais metais Det-

REIKALL: ’ įiI
i paliudyti besąlyginį angažavi-l 
imąsi kovai dėl lietuvių tautos
laisvės ir teisių.

2) \’iešai deklaruoti lietu-
■ viu išeivių pareiga ir jų tautinę 
misiją pagelbėti lietovių tautai 
jos dabartinėje nelaimėje.

3) Ginti okupanto varžomos 
ir prievartaujamos tautinės 
kultūros kūrybos laisvę ir ieš
koti būdų ir priemonių suteikti 
tikrą ir objektyvią sampratą 
apie Vakarų pasaulio mokslą 
ir kultūrą.

4) Naudoti visas galimas pa
stangas ir priemones, kad Im
tų keliama pasaulio sąžinės 
pasipriešinimas okupantui.

5) Laisvieji lietuviai pagar
biai nusilenkdami pavergtųjų 
lietuvių žygiams bei kančioms, 
jų aukos bei ištvermės heroiz
mui, jų kūrybiniams laimėji
mams, savo laisvu apsispren
dimu ryžtasi tiems tautiniams 
uždaviniams, kurie pavergtam 
lietuviui neprieinami.

.6) Kurti ir skatinti lietuviš
koje visuomenėje solidarumo, 
tarpusavės pagarbos ir gerų 
santykių^ džentelmeniškumo at
mosferą.

7). Apgailestauja, kad ne vi
sos organizacijos, skyrium ruo
šusius Vasario 16-sios minėji
mus, yra .pykdžiusios sutartą 
tradicinį nusistatymą, pafrir-

mis įgalino Chicagos Lietuvių 
Tarybą atlikti užsibrėžtus už
davinius ir ta prt^a nuoširdžiai 
prašė ir toliau savo aukomis 
remti Lietuvos laisvinimo dar
bus ir žygius.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
Konferencijos Prezidiumas

roite įvykusio A. L. Tarybos 
Kongreso, kad Vasario 16-sios 
minėjimų visos aukos turi būti 
siunčiamos A. L. Tarvbos Cen-.

KAIP PAŽINTI KVAILI

Mark Twain sykį buvo pa- 
'kviestas pietų pas skrupulingai 

trui. Vlikas yra išplėtęs lietu-'etiketo besilaikančius ponus.
vių Eltos leidimą įvairiomis 
kalbomis ir yra sudaręs labai 
palankią sutarti - visiškai lais
voms radijo transliacijoms, ku-

somos Lietuvoje. Visa tai ne
bus Įmanoma išlaikyti bei vyk-

A. L. Tarybos paramos Vlikui.

8) Reiškia didelius dėkin
gumo jausmus ir nuoširdžią 
padėką spaudai, spaudos ir ra
dijo žmonėms, kurie prisidėjo 
prie laisvinimo darbo ugdymo 
ir plėtojimo, širdingai dėkoja 
visiems klubams, draugijoms, 
organizacijoms ir pavieniams

prašomi

Pareiškimas
Detroito Lietuvių. Organizaci

jų Centro Vaidyba reiškia pa
dėką visoms organizacijoms, ir 
asmenims, prisidėjusiems prie 
Centro praeitų metų veiklos. 
Ypatinga padėka priklauso tei
sės mokslus baigiančiam Rimui 
Sukauskui,. sumaniai ir energin
gai veikusiam dėl Vasario 16 tos 
dienos minėjimo geresnio pasi
sekimo.

Sardinips skurc'ži'ai 
nušvilpė papieštu

AP žiniomis iš Cagliari, Sar
dinia, popiežius tPaulius VI pra
leido 10 valandų šioje skurdžiau- 
sioje Italijos saloje, lankydamas 
lūšnynus ir ligonis, bet jo pirmą
jį vizitą sugadino anarchistai ir 
lūšnų gyventojai, kurie rėkau
dami “fašistas, fašistas” ėmė į 
popiežiaus motorkadą Svaidy
ti akmenis. Sužeista apie 24 as
menys, iš jų' 14 policininkų, ir 
26 riaušininkai nugabenti į da
boklę. Tai pirinas toks inciden
tas devyniose popiežiaus kelio
nėse nuo 1963 metų.

Grįžęs Į Romą popiežius pačio
je pirmoje savo kalboje nusi
skundė italų spauda, kuri inciden 
tą išpūtus, o beveik nepaminė
jusi, kaip meiliai Sardinijos žmo
nės jį priėmė. Į lūšnynų gyven- 

anarchistų užmetimus, 
yra turtuolis, popiežius 
TopieŽTUs nėra toks tur- 
kaip daugelis žmonių

didėjo po Izraėlio šešių Diemi 
karo laimėjimo 1967 metais. 
Trys Lotynų ritualo ir du Mel- 
kitų ritualo vyskupai susirūpi
nę, kad Kristaus tėviškėje ne
išnyktų krikščioniškos bendruo
menės.

Jordano valdžios 1961 metų 
statistika rodo, kad Jeruzalėje 
gyveno 12,934 krikščionys, o Iz
raelio 1967 metu statistika be-

tojų ir 
kad jis 
atsakė: 
tingas,
tvirtina. Mes turime sunkumų 
išmokėdami šventojo Sosto 
laidas”. C. '

Šventojoje žemeje

iš-

NC korespondentas Jeruzalė^
Centro Valdyba apgailestau- j e rašo apie didėjantį šventosios 

ja, jog Draugo laikraštyje Vy
tautas Majauskas neužpelnytai 
užsipuolė Rimą Sukauską. Taip 
nederėtų elgtis, žeidžiant Cent
ro orumą ir asmenų parodytą 
gerą valią ir prasmingą darbą. 
Tuo tik atstumiame jaunuosius,
norinčius įsijungti į lietuvišką rinė krizė sukelia naujas emL 
veiklą. DLOC Valdyba gracijos bangas, o ypatingai pa-

Žemės krikščioniu autoritetu su
sirūpinimą krikščionių nykimu. 
Arabų krikščionių tendencija iš
emigruoti iš vad. šventosios Že
mės jau prasidėjusi nuo Turkų 
imperijos žlugimo 1917 metais. 
Kiekviena nauja politinė ar ka-

kariniame krante (nuo 1967 me
tų karo Izraelio valdomoje) iš 
32,918 krikščionių 1961 metais 
beliko 27,147 1967 metais. Izra
elio laikraštis Ha Aretz rašo, 
kad Gaza juostoje 1946 metais 
buvo apie 150,000 krikščionių, o 
Izraelio religijos reikalų minis
terija beparodo bendrą jų skai
čių 99,500. Pačių katalikų au
toritetų žiniomis, iš Jeruzalės ir 
RamaHay po 1967 metų išsi
kraustė apie 8,000 krikščionių.

Krikščionių šventojoje žemė
je nykimo priežastys yra socia
linės, psichologinės, politinės ir 
religinės.

Iš religinių, priežasčių svar
biausios esančios nesutarimai ir 
segregacija pačių krikščionių 
tarpe, perdaug krikščioniškų in
stitucijų, mokyklų ir bažnyčių 
tebesą neintegruotų, jų tarnau
tojai nesirūpinę išmokti arabiš
kai ir hebrajiškai, ir dėlto mos- 
lemai Į visus krikščionis žiūrĮ, 
kaip Į Vakarų reprezentantus, 
kurie turėsią grįžti Į Vakarus.

Pačioje Katalikų bažnyčioje 
Šventojoje Žemėje jaučiama aiš
ki diskriminacija tarp Lotynų 
ir Rytų ritualų. Rezultate, dauge
lis net tų krikščionių, kurie pa
silieka šventojoje žemėje, nebe- 
dalyvaują krikščioniškoje veik
loje.
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2212 W. CERMAK RD.. CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauslcas, President TeL 847-7747
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Pietums paduota sriuba pasiro
dė nepaprastai karšta ir Twai- 
nas pusę šaukšto sriūbtelėjęs 
skubiai išspjovė atgal į lėkštę,

pastyrusiems ponams:
_Atsiprašau ponios, ir pono, 

skirtumas tarp išmintingo ir 
kvailo žmogaus yra tas, kad kvai
lasis karštą sriubą prarytų ne
pagalvojęs.

> K J BKVFEJIO

| Su dideliu susidotnėjiuiu yra fierkamas ir skaitomas 
f I4)VTL0 LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas 

i

Kieti viršeliai ~ $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenamai 
ir kit

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

$20X00

Komuną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE

Prašome siusti čekį arba Money Orderi tokiu adresų;

NAUJIENOS. 17.39 So. Halsted St.. Chicago. Illinois 60608

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų, reikalus visofr mū-‘ 
su apylinkės Dėkojame
Jums uz mums parodytą
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

«48 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, !L£JNO!S S0C32

PHONE: 2SM478

Passbook Savings 
AU accounts com
pounded daily — 

paid. quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

) Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygąLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
J; 176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina §2.00.
< Tai geriausioji sodrių’ pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba
< pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

PER ANWM

U K

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 F.M.

Thursday, 9 A.M. to R P.M.

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

1^07 PASSBOOK
ACCOUNT

PER ANNUM ==

Paid and
Compounded

X. NOW |NSURgD T0 $20,000.
«• ■iMlia A
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

TAMOŠAIČIU PARODA WASHINGTONE

"Pavasaris" (tapyba)

kultūros

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

'0 per ANNUM

PER ANNUM Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

ASMENS BŪDAS
ATSISPINDI KŪRYBOJE

“AMŽINASIS”
LEONARDO Da VINCI

šimtine-
M. š.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF S5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

W&O 

''SAFETY Ob' 
YOUR SAVINGS

UP TO 
$20,000. .

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

darbus. Išteisti du. alsjtiri iliu
struoti katalogai. A. Tamošai
tienės kataloge įvadinį žodį pa
rašė Ilona Gražytė, Ph. D.

Antano Tamošaičio kataloge 
— profesorė Joan M. Vaštokas, 
Toronto universitete plačiai ati
taria dailininko kūrybą, jo me-( 
no dekoratyvinius principus, lie
tuvišką dvasią, įkvėpimą iš pri
mityviškų lietuviškų meno ele
mentų.

Šią abiejų Tamošaičių paro-

Vieną dieną savo preciziška 
kairiąja ranka blanknote už
rašė: . -

ne mažu laimėjimu, garsinant 
lietuvių vardą bei meno kultū-

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Latvijos ir Estijos 
iš rusų-komunistų

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

— Dail. Kazimiero Varnelio 
Dekoratyvinės tapybos darbų 
paroda vyksta The Museum of 
Contemporarty Art, 137 E. On
tario St., Chicago j e.

— Dail. Jono Kelečiaus tapy
bos darbų paroda Bostone, my
kusi balandžio mėn. turėjo pa
sisekimą. Bostoniečiai parodą 
gausiai aplankė ir nupirko 18 
paveikslų. ■ Buvo išstatyta 23 ta
pybos darbai ir keliolika etiu
dų. Parodą atidarė poetas St. 
Santvaras, pristatydamas Joną 
Kelėčių kaip talentingą dailinin
ką ir aktorių. Paroda pasibaigė 
bal. 26 d., kuri vyko ALT Są
jungos namuose.

(Tęsinys)

Da Vinči Romoje ir pas 
Pranciškų L

Leonardo da Vinči, kaip ir 
visi žmonės, mirė, bet jo kūryba 
pasaulis gėrėjosi ilgus 
čius.

Šaulių rezoliucijos
Amerikos ir Kanados L. Šau

lių S-gos T. atstovų suvažiavi
me 1970 m. balandžio mėn. 25 ir 
26 dienomis Detroite rezoliucijos.

Rezoliucijų Komisija, išklau
siusi atstovų pranešimus ir kel
tas problemas suvažiavime, pri
ėjo išvadą ir pasiūlė sekančias 
rezoliucijas: ‘ ,

1. Suvažiavimas pasisako ir 
toliau visokeriopai remti Lietu
vos išlaisvinimą ir visur puose
lėti lietuvių kultūrą ir lietuvybę;

2. šauliai auklėja savo vaikus 
lietuviškoje dvasioje, o jų šei
mos yra lietuvybės švyturiai iš
eivijoje;

3. šauliai raginami savo vai
kus siųsti į lituanistinės mokyk-

Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių kūrinių paroda yra Wa
shingtone National Association 
of Broadcasters Building nuo 
š. m. balandžio 25 iki 30 d.

Parodą globoja Kanados 
Ambasados Washingtone In
formacijos ir Kultūros reikalų 
skyrius.

Dail. Anastazija Tamošaitie
nė išstatė 24 kilimus, gobelenus 
ir 10 aliejaus darbų. Dail. An
tanas Tamošaitis — 25 aliejaus

ir vaizdiniame, menininko kū
ryboje slypi psichologinis ele
mentas, būtent: skonis, senti
mentas, temperamentas, temos 
pamėgimas ir t t.

Kaip pavyzdi galima nurody
ti keletą dailininkų: Flėmas 
Rubens mėgo tapyti nuogas 
moteris; prancūzas Cezanne — 
bijojo moterų.. Jis gyveno tik
tai “daržovių karalijoje”; ang
las Turner — mėgo jūrą; pran
cūzas Delacroix — tapydavo 
kariškas ir tragiškas scenas; 
Michelangelo — skulptūroje 
matosi fizinė jėga ir monumen
talumas; Rafaelio tapyboje — 
madonų švelnumas; EI Greet) 
— nervingumas ir emigracijai 
pomirtini pasaulį; Rembrandto 
šventieji ramiai gyvena Olandi
joje.

Kiekvienas žmogus turi savo 
skonį, pasaulėčiūrą ir pomė
gius. ■' m. š.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Kas tik turi gera skonį, 
Viską perka pas Lieponį!LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk

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

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

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

tų, Da Vinči išvyko į'šiaurę—- 
Prancūziją, kviečiamas Pran
ciškaus I. Karalius ji apgyven
dino Tauraine pilyje. Dailinin
kas pasijuto pilnoje ramybėje 
naujoje aplinkoje. Čia jis daug 
dirbo technikos ir mechanikos 
srityje. Paliko daug nebaigtų 
projektų, užrašų, matematikos 
sprendimų, braižinių. Tenka 
šia proga paminėti net tokį pa
prastą Da Vinči išradimą, kaip 
mašina dešrom malti.

Netrukus jis mirė sulaukęs 
67 metus.

— Balzeko Lietuviu 
muziejuje, 4012 Archer Avė., 
gegužės 10 d. nuo 1 iki 4:30 v. 
p. p. atidaroma trečioji kasme
tinė Marijos' Aukštesniosios 
mokyklos meno skyriaus mo
kinių darbų paroda, kuri tęsis 
iki birželio 14 d. Meno skyriaus 
klasių vedėja yra sesuo Rosan- 
ne. Visi kviečiami parodą pa
matyti. Balzeko muziejaus me
no skyriaus vedėjai K. Baltra- 
maitis ir Vai. Ramonis.

DAIL. ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ
E vykstančios parodos Washingtone, D. C.

DAIL. ANTANAS TAMOŠAITIS "Pasivaikščiojimas''
Iš parodos Washingtone, D. C. ■

Chicago Savings 
_ and Loan Association

“Aš maniau, kad mokausi 
gyventi, ‘ bet pamačiau, kad 
ruošiuosi mirti”.

je turėdavo duonos 
liams, kuriuos pakeliui 
šindavo. Florencijos 
sustodavo ir stebėdavo, kaip 
debesys plaukia. Mokiniams 
pasakodavo apie gamtą. Jis pie
šdavo paukščius, gyvulius ir 
groteskinius veidus. Mėgdavo 
stebėti ubagų charakterius. 
Kunigaikščio Sforzos dvare ta
pė kunigaikščio šeimos narius, 
ypač moterų portretus. Jo bu
vimas šiaurinėje Italijoje pasi
liko istorijos lapuose dar ir dėl 
to, kad gigantiška kunigaikščio 
statula — paminklas, kuris nie
kad nebuvo atlietas.

Kitas Da Vinči didingas kūri
nys, tai “Paskutinė Vakarienė” 
— freska vienuolyno sienoje.

Kai prancūzai..perėjo Alpes 
Italijos pusėn, jie suėmė Mila
no kunigaikštį II Moro ir paso
dino į kalėjimą. Tada Leonar
do da Vinči išvyko į Florenciją. 
Ten Cesare Borgią pakvietė jį 
užimti karinio inžinieriaus pos
tą. Florencijoje jis turėjo išpil
dyti seną kontraktą, padarytą 
su miesto tėtušiais.

Čia bebūdamas jis pradėjo 
tapyti visame pasaulyje išgar
sėjusį Mona Lizos (Gioconda) 
portretą. Gioconda laikomas to
buliausiu moters portretu' va
karų pasaulyje. Nežiūrint to, 
kad portreto veido spalvos nyk
sta, blunka, tonų niuansai kei
čiasi, vis dėlto, meninė kokybė 
negali pranykti. Subtilus rankų 
tonų švelnumas liudija meistro 
didingumą. Pozuotoja buvo 
Francesco del Gioconda žmo
na. Josios vyras buvo šveicariš
kų gyvulių specialistas bei pirk
lys. Jo žmona buvo labai jaut
ri. Pati ateidavo. į Leonardo 
studiją pozuoti. Dailininkas dir
bo su pertraukomis tris metus. 
Pozuodavo portretui prietemo
je prie savo mėgiamų gėlių — 
irisų ir lelijų, kas sudarė ypa
tingą nuotaiką. Darbo metu 
grojo muzika, tryško fontanai, 
kad Giocondai nebūtų nuobo
du, tačiau josios jautrus būdas, 
nepastovus temperamentas ir 
dailininko darbo pertraukos 
neišvengė asmens būsenos pa
stovumo. Mona Liza šypsosi, ci
niška, rimta, liūdinti — dauge
lis skirtingų nuotaikų kartu.

Nežiūrint to. kad Da Vinči 
truko tris metus nutapyti šį pa
saulinio garso Mona Lizos port
retą, jis laikė jį neužbaigtu. Tą 
savo kūrinį vykdamas į Pran
cūziją išsivežė, kurį karalius 
Pranciškus I išviliojo ir kuris 
iki šiol yra Prancūzijoje — 
Louvro muziejuje.

Jam atsibodo Florencija ir 
išvyko į Romą, kur Rafaelis ir 
Michelangelo turėjo Leono X 
didelius užsakymus. Po dviejų 
Amžiname Mieste sugaištų me-

POEZIJOS PAVASARIAI

6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPOMIS

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

Mes, LšST JAV ir Kanados 
suvažiavimo atstovai, palaiky
dami dabartinę vidaus ir užsie
nio Amerikos politiką, sveikina
me JAV prezidentą Richardą 
Nivoną ir prašome toliau rem
ti Lietuvos, 
išlaisvinimą 
okupacijos.

Amžina tautos dvasia,
/-Y ’ Laimink mūsų siekį —

Vėl gyvenki mumyse,
Giesmėje skambėki,

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

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaito medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda Į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

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

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAL 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00.
& Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
J2. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.-
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knvga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugeniius Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psL. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psL $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00. _
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu ju apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50. ”
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,

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

Milane Leonardo da Vinči 
gerai gyveno, turėjo mokinių, 
kaip Florencijoje, taip ir Mila
ne. Mokiniai jį mylėjo, o jis 
juos. Mėgdavo pasivaikščioti 
gamtoje. Neretai eidavo su mo
kiniais į užmiestį. Savo kišenė- 

karve- 
pavai- 

kalvose

Už visus gautus sveikinimus 
suvažiavimo metu Centro Val
dyba jTa prašoma kiekvienam 
padėkoti.

Mūsų šaulių, partizanų pra
eities garbmgi žygiai te stipry
bę mums teikia.

las ir ftengias? juos ISauklėti ge
rais lietuviais ir šio krašto pi
liečiais; y

Jau 25 metai, kai karo veiks
mai pasibaigė, tačiau genocidas 
ir karo padariniai tebeslegia mū
sų tautą ir tėvynę Lietuvą. To
dėl šaulių pareiga yra visokerio
pai remti ir kovoti dėl mūsų tau
tos laisvės ir Lietuvos nepri
klausomybės.

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

15 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
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Mandriai parašytas straipsnis
Šių metų balandžio 22 d. “Keleivyje” atspausdintas 

labai jau mandriai parašytas straipsnis. Straipsniui pa
rinktas šauksmingas pavadinimas — “Patriotizmas ar 
naikinimasis?”, — nors pačiame straipsnyje apie patrio
tizmą mažai teužsiminta, o apie lietuvių naikinimąsi dar 
mažiau faktų duota. Straipsnis be parašo, bet nesinori ti
kėti, kad bet kuris ilgesni patyrimą spaudos darbe turis 
redaktorius būtų toki straipsnį rašęs. Greičiausiai “Ke
leiviui” ji pasiuntė kuris nors lengvą plunksną ir silpną 
logiką turįs bendradarbis, bet jo pavardė, kaip kartais 
laikraščiuose pasitaiko, belaužant bus iškritusi.

Kai redakcijos narys imasi rašyti straipsnį, tai jis 
stengiasi sudėtingą mūsų gyvenimo problemą paaiškinti, 
kad kiekvienas skaitytojas ją suprastų. Minėtame straip
snyje keliamas bendravimo 'su okupuotoje Lietuvoje gy
venančiais mūsų tautiečiais ir bendradarbiavimo su spe
cialiai apmokytais rusų imperializmo agentais klausi
mas. Straipsnis ilgas, bet aiškumos jame nėra. Parinkta 
nepaprastai daug žodžių, prirašyta įvairių bendrybių, 
bet problema lieka tokia neaiški, kokia ji buvo prieš mi
nėto straipsnio pasirodymą. Skaitėme minėtą straipsnį 
tris kartus, bet reikalingos aiškumos neradome.

Iškritęs “Patriotizmas ar naikinimasis?” straipsnio 
autorius šitaip rašo:

“Užuot kitaip galvojančius bandę argumentais 
įtikinti, mes norime jiems savo pažiūrą įsakyti: užuot 
savo oponentą išklausę, mes stengiamės jo negirdė
ti; užuot rimtai ir draugiškai diskutavę, bandome 
vienas kitą užrėkti ir suniekinti, o užuot pirma apsi
mąstė — jau pradedame veikti” (“Keleivis”, 1970 m. 
bai. 22 d. 2 psl.).

Atrodo, kad šias mintis autorius taiko ne rusų im
perijos gyventojams, ne diktatoriaus valdomiems žmo
nėms, bet Amerikos lietuviams. Jeigu taip, tai tegu jis 
pasako, kas gali įsakyti galvoti viena ar kita kryptimi? 
Kokia organizacija, kokia įstaiga, koks viršininkas gali 
savo nariams ar pavaldiniams įsakyti, kaip jie turi gal
voti? Kalėjimo viršininkas gali kaliniui įsakyti, kada jis 
privalo keltis ir eiti gulti, kaip jis privalo švarą užlaikyti, 
bet jis negali įsakyti, kaip kalinys turi galvoti. Net ir 
vienuolynuose tokie įsakymai negalioja. Bet kas gali įsa
kyti laisviems lietuviams kaip jie privalo galvoti ar ne
galvoti? Tokio dalyko nėra ir negali būti. Sovietų Rusi--

NAUJAUSIA Iš SOVIETŲ ROJAUS
Nesigaili kalėjimo metų už kitokia nuomonę

Frank Starr, Chicago Tribune 
atstovas Maskvoje, praneša, kad
vienas Vladimiro miesto kalėji
mo kalinys Sviatoslav Karavans- 
ki prie savo atsėdimų 25 metų 
gavo dar papildomai 5 metus ka
lėjimo už bandymą užrekorduo- 
ti pasakojimą liudininką, daly
vavusio ir mačiusio dešimties 
tūkstančių lenkų karininką nu
žudymą Katyno miške.

Karavanskis bandęs to liudi
ninko pasakojimą užrašus iš-

šmugliuoti iš kalėjimo juos kri
tiškai įrašydamas tarp eilučių 
matematiška žurnale, kurį jis 
norėjo persiusti savo žmonai. 
Teismas rado Karavanskį papil
domai kaltą už tai, kad jis iš ka
lėjimo prašr/::;gliavo straipsnį, 
kuriame skatino santaiką tarp 
Rytų ir Vakarų.

Karavanskm iš 21 metų bebu
vo likę sėdėti 4ŲG metų, kai da
bar jis gavo papildomus 5 me
tus. Tuos 21 metus jis gavo už

tai, kad Staiino-Hitierio karo i žinierius Arkadi j Levio, 40, už 
metu, gyvendamas nacių oku-l pasirašymą protesto prieš opo- 
puotoje teritorijoje, dalyvavo i zicijonie/iaus generolo Petro 
jaunimo organizacijoje, kuri at- Grigorenkos išsiuntimą į be
mėtė Staliną kartu su Hitleriu, protnamį ir už pasirašymą atsi-

joje kitaip galvojančius statė prie sienos ir šaudė. Dar 
ir šiandien juos mėto iš universitetų ir siunčia prievartos 
darbams, bet laisvame pasaulyje niekas negali įsakyti, 
kaip galvoti. Jeigu toks dalykas negalimas, tai ir auto
riaus tvirtinimas yra tuščias.

Nepamatuoti yra ir kiti tvirtinimai, kad bendravi-
mo ir bendradarbiavimo klausimu neišklausomi argu
mentai ir nebandoma jie aptarti. Tuos klausimus svarstė 
pavieniai asmenys ir organizacijos; jie aptariami priva
čiuose pasikalbėjimuose ir susirinkimuose; apie juos kal
bama laiškuose ir laikraščiuose. Didelei laisvo pasaulio 
lietuvių daugumai bendradarbiavimo klausimas yra aiš
kus. Jis neaiškus galvoti nenorinčiai arba į gyvenimo 
faktus dėmesio kreipti nenorinčiai grupelei^ kurį, proble
mos nepastudijavusi, nori primesti savo valią daugumai.

Straipsnio autorius bendradarbiavimo problemos ne
paryškina, bet savo ragelius, kad ir nejučiomis, jis vis 
dėlto parodo. Pacitavęs Sibiro kankinio Petro Klimo ke
lias mintis, pasirėmęs net ir Broniaus Railos laikraštyje 
spausdintu paragrafu (knygos kur bendradarbiavimo 
klausimu aiškiai pasisakyta-, jis neliečia), tuo tarpu ne
žinomas autorius savotiškai bando ^bendradarbiavimo 
klausimą spręsti. Amerikoje dainavo Noreika, Kaniava, 
o dabar čia sukinėjasi Daunoras, tuo tarpu Lietuvoje dar 
nedainavo nei vienas laisvojo pasaulio lietuvis. Viename 
atsišaukime buvo reikalauta, kad būtų leista ir laisvame 
pasaulyje gyvenantiems dainininkams padainuoti oku
puotoje Lietuvoje. Jis rašo:

“Taigi, atrodo, kad <£bendrądarbiavimo” prie
šininkai čia pat reikalauja dar platesnio “bendradar
biavimo. .. ” (“Keleivis”, ten pat).
Minėto straipsnio autorius nori įtikinti skaitytojus, 

kad bendradarbiavimo šalininkai, priminę įsileidimą į 
Vilnių kurio dainininko, labai nelogiškai elgiasi, reika
lauja bendradarbiavimą praplėsti.' Jam.atrodo, kad pats 
geriausias bendradarbiavimas yra toks,, koks jis dabar 
yra, būtent: po Ameriką sukinėjasi, didelio būrio poli- 
trukų lydimi, įvairūs dainuoti galintieji ir rusams tar
nauti pasižadėjusieji dainininkai, o į Lietuvą laisvo pa
saulio lietuvis kojos negali įkelti. Į Ameriką galima siųsti 
didžiausius pluoštus komunistinės propagandos, o į rusų 
okupuotą Lietuvą negalima pasiųsti jokio Amerikoje ar 
kitose vietose leidžiamo lietuvių laikraščio ar žurnalo; 
laisvąjį pasaulį galima užverst^-'Sietuvoje spausdintais 
keliais mokslo darbais ir didžiausia krūva praeitį ir da
bartį klastojančiomis knygomis, o į rusų pavergtą Lietu
vą negalima įleistie net Lietuvių Enciklopedijos?

Ar bendradarbiauti su kraštu pasiryžusieji mūsų 
jaunuoliai, koncertų rengėjai ir tokių mandrių straips
nių autoriai gali pasakyti, kur dabartinis “bendradar
biavimas” juos veda?

Naujasis Karavanskio nusi
kaltimas buvęs tas, kad jis ka
lėjime užrašęs dviejų savo aki
mis mačiusių liudininkų Andre
jevo ir Menšankino paliudiji
mus apie Katyno žudynes. Men- 
šankinas baigia savo 21 metų 
kalėjimo bausmę, o Andrejevas 
ką tik mirė, kas sovietų prokura
tūrai davė gerą progą aiškinti, 
esą Karavanskis sufabrikavęs 
jo pasakojimą. ’ Karavanskio, 
Menšankino ir Andrejevo teis
mas įvykęs balandžio mėnesį.

Teisinai Gorky Charkove
Gorky mieste ką tik nuteisti 

iki 7 metų kalėjimo istorijos mo
kytojas Vlad Pavlenko v, 29, ir 
trys studentai už platinimą pro
klamacijų prieš stalinizmo grą
žinimą ir už “nelegalios literatū
ros turėjimą”.

Charkovo mieste nuteistas 3 
metams sunkių darbų kaceto in-

šaukimo į Jungtinių Tautų Teisių 
komisiją, prašant neleisti stali
nizmo grąžinimo.

Tų penkiolikos pasirašiusiųjų 
peticiją Jungt. Tautoms tarpe 
yra viena poetė Nataša Gorba- 
nevskaja, kuri buvo suimta pra
eitą gruodžio mėnesį slaptajai 
policijai padarius kratą jos bute.

Kitas, Ivanas Jakimovičius,, 
buvęs kolchozo pirmininkas, pa
rašęs protesto laišką sovietų ly
deriams, buvo teistas balandžio 
mėnesį ir nuteistas priverstinai 
egzaminacijai bei “gydymui” psi
chiatrinėje ligoninėje.

Lenino gimimo 100 metų su
kaktuvėms artėjant virš 160 to
torių buvo saugumo policijos su
laikyti, kai iš pietinės Rusijos 
atvažiavo į sostinę įteikti aukš
čiausiajam sovietui prašymą 
leisti jiems grįžti į savo gimtąjį 
kraštą, iš kurio jie buvo Stali
no ištremti. J. Pr.

Žinomo fifmy aktoriaus Robert Mit
chum sūnus, 26 metv Chris Mitchum 

irgi pradėjo filmy karjera.

Maskvos ranka d;
NEW YORKAS, N. Y. — Dau

gelis manė, kad iš okupuotos 
Lietuvos atvažiavusiam daini
ninkui Vaclovui Daunorui kon
certus rengia atsišaukimą pa
sirašiusieji “kultūrinio” bend
radarbiavimo siekiantieji pus
inteligenčiai, bet tikrovė yra vi
sai kitokia. New Yorke paaiš
kėjo, kad viską vis dėlto diriguo
ja toliau stovinti ir viską ste
binti Maskvos akis ir griežta so
vietų agento ranka. Atsišauki
mą pasirašiusieji nesusitupėję 
mūsų jaunuoliai yra lengvai 
šachma’tu lentoje stumdomos” 
pieškės”.

Koncertas įvyko sekmadieni, 
balandžio 12 d., mažoje Carne
gie Hall salėje. Vaclovo Dauno
ro klausėsi apie 200 dalyvių, salė 
atrodė apypilnė.

Koncerto ruošėjai bilietus pla
tino pažįstamiems ir pažįstamų 
pažįstamiems. Sąmoningai ar 
nesąmoningai, bilietai nebuvo 
pasiūlyti 'keliems fanatiškiems 
komunistams, kurie New Yorke 
žinomi bimbininkų vardu. Pro
sovietinė Laisvė, negavusi bilie
tų, buvo nepatenkinta.

Iki pat koncerto dienos ryt° 
atrodė, kad viskas eina gerai ir 
sklandžiai. Viskas ramiai ir bū
tu pasibaigę, jeigu bilietų -pla
tintojai nebūtų “užmiršę”, kad 
pačiame New Yorke ir apie New 
Yorką viską vis dėlto seka nuo
lat spiriksinti Maskvos akis — 
specialūs Maskvos agentai.

Sekmadienio rytą, bal. 12 d. 
“žurnalistas” prie Jungtinių 
Tautų ir pats Įtakingiausias so
vietų policijos agentas Laurin- 
čiukas telefonu davė velnių pa

riguoja koncertus 
čiam solistui Daunorui. Jis įsa
kė dainininkui tuojau parūpinti 
keturis pirmos eilės bilietus. 
Daunoras bandė dar atsikalbinė
ti, kad bilietų reikalais jis nesi
rūpina. Tada Laurinčiukas jam 
priminė, kad tai yra įsakymas, 
o kai šį reikalą reikėjo dar stip
riau paspausti, tai pasakė, kad 
jei nebus bilietų, tai nebus ir 
koncerto. Be to, Laurinčiukas 
dar priminė Daunorui, kad ne
trukus jis turėsiąs grįžti į Lie
tuvą. Atrodo, kad to užteko.

Buvo surasti keturi bilietai. 
keturiems oficialiems sovietų 
valdžios atstovams. Šis Laurin-. 
čiuko įsakymas sukėlė didelės 
bėdos judriems bilietų platinto
jams. Pirmoje eilėje bilietų jau 
nebebuvo, jie buvo parduoti. 
Platintojai turėjo prašinėti žmo
nių, tuos bilietus turėjusių, kad 
jie užleistų savo vietas oficia- 
liems .sovietų valdžios atstovams, 
štai jie: Vladimirovas su žmo
na, Washingtone esančios so
vietų ambasados tarnautojas E 
Juškys ir po Kanadą ir JAV 
laisvai besišvaistantis politrukas 
A. Laurinčiukas. Jie atidžiai se
kė, kaip tas koncertas buvo ren
giamas ir kaip jis ėjo.

Visu tu “kultūrinio” bendra
darbiavimo koncertų planai pa
ruošti Maskvoje. Ameriką jie 
pasiekia per Vilnių., New .Yorke 
bendradarbiautojai, norėdami, 
kad jiems nebūtų primetamas 
prokomunisto titulas, aiškiems 
partijos fanatikams bilietų ne
pasiūlė, bet sovietų atstovams 
jie buvo priversti rasti vietos 
pačioje pirmoje eilėje. Bilietus 
įsigijusieji buvo verčiami trauk

tis į užpakalį, kad kiekvienam 
koncerto lankytojui būtų matyti 
sovietų imperijos atstovų pirme
nybė.

Kiekvienas iš Lietuvos atsių
stos dainininko koncertas supla
nuojamas Maskvoje. Kiekvienam 
koncerto rengėjui numatytos 
specialios pareigos. Jeigu kuris 
bando truputi nukrypti nuo pa
skirtos linijos, tai budri Mask
vos akis tuojau randa priemo
nių. nuklydiisį pasukti į “teisin
gą” paklusnumo kelią.

Taip buvo New Yorke. Pana
šiai koncertai organizuojami ir 
kitose kolonijose. Stebėtojas

ČEKŲ ŠYPSENOS

Visoje žmonijos istorijoje nie
kas nepersekiojo satyros, o per
sekiojo satyroje slypinčią tiesą, 
štai keletas čekų satyriko. Ga
brieliaus Laubo aforizmą:

Juo aukštesnis yrą pjedesta
las, ant kurio palipa nykštukas, 
juo geriau yra matytį, kad nykš
tukas.

Katinas visai nuoširdžiai pri
sipažįsta mėgstąs peles.

pdums yra sunkiau .gyventi 
negu mūsų protėviams, kadangi 
visą laiką turime dirbti dėl daly
kų, kurie gyvenimą daro leng
vesnį. ”

Kurs šuo loj a — nekanda. Bet 
jis gali nustoti lojęs...

Pasodinkite jį Į pirmąją eilę 
ir jis visiems be skirtumo ims 
ploti:

Spaudos technika tiek pato
bulėjo, kad apie Įvykius kitoje 
žemės kamuolio pusėje daug 
greičiau sužinome, negu apie tai, 
kas vyksta pas mus pačius.

SKAITYK ’fiAUJIFNAS^ - 
JOS TEIKIA •3£R.La’uiJLASr 
TEISINGIAUSIAS ilNIAS

VLADAS' CIVINSKAS

Knyga apie prarastą praeitį
KRITIŠKOS PASTABOS APIE M.
MEŠKAUSKIENĖS NESUPRASTUS

TOLIUS 
2.

Mikalina Navikaitė Meškauskienė yra 
gimusi 1907 m. Uosinės kaime netoli Mari
jampolės ūkininko Naviko šeimoje, šim
tamargis šioje Suvalkijos dalyje tai jau 
stambus ūkininkas, apie kurį bent garsiai 
kalbama su respektu ir pagarba. Senis Na
vikas nesibaidė šimtamargio vardo, tik 
kartais, kuklumo valandoje, atsargiai pa
prieštaraudavo: “Na, ką jūs dabar čia, 
šimto margų aš dar neturiu... Na, kai nu
pirksiu kaimyno galulauke, tada tai jau 
turėsiu“.

Ar jis suspėjo tą galulaukę nupirkti, ar 
buvo anksčiau dukters nuvarytas Į kolcho
zą, dabar pasakyti nelengva. Bet ūkinin
kas jis buvo gėjas, ūkį vedė gerai ir tvar
kingai, buvo šviesus žmogus ir nieko nesi
gailėjo, kad lik. dukters pasiektų aukšles- 
nijĮ mokslą.

Plačiose aĮ»ylinkėsc ir tuo pačiu Navikų 
šeimoje buvo labai gyvi kovu prieš cariz
mą, o ypač 1905 m. revoliucijos prisimini
mai. Senis Navikas didesnio aktyvumo tos6 
kovose neparodė, bet jis buvo geras pasako
tojas, ir Mikalina iš pat vaikystės iš jo užsi
krėtė “revoliuciniu romantizmu".

į Meškauskienė knygoje Įdomiai ir pla
čiai pasakoja apie savo vaikystę, apie mo
kyklos vargus, karui baigiantis ir pirmai- : 
siais pokario metais ir ypač daug apie gim
nazijos laikotarpi, šis metas Marijampo
lėje buvo nepaprastai Įdomus, turtingas 
Įvykiais ir išgyvenimais, kurie iki šiol dar 
nesutikti jokiuose atsiminimuose, todėl 
Meškauskienės pasakojimai, kuriems au
torė skiria 300 psl., nežiūrint kai kurių vie
tų perspalvinimų ir perryškinimų, yra 
Įdomūs, reikšmingi ir verti dėmesio.

Krikščionys demokratai, paėmę mūsų 
atsistaėiusios valstybės valdžią, demokra
tiją suprato kažkaip keistokai ir prie jos 
ėjo lyg atbuliniu žingsniu. Pagal konstitu- 

i ciją visi piliečiai buvo lygūs prieš įstaty
mus ir toki pat lygūs turėjo būti gyvenime, 
tačiau iš tikrųjų krikščionims demokra
tams savi kailiniai buvo visai arti prie kū
no, o visi kiti tautičiai, jei tik kitokio nu
sistatymo ar lėtesnio žingsnio Į bažnyčią, 
tebuvo tik pakenčiami. Būtų neteisu pasa
kyti, kad tuometinėje Marijampolėje ne
buvo gražesnių prošvaisčių ar didesnių 
kūrybinių užsimojimų, tik, kaip papras
tai, viskas, kas gražu ir gera, ramiai nu- 

į plaukė Šešupe pavandeniu, o eilė negra- 
; žiu ir negatyvių reiškinių paliko randus, 

kurie šiurpūs ir po keliasdešimt metų.
Kas berašytų apie ano meto Marijam

polę, vargu ar galės tuos nemalonius reiš
kinius praeiti tylomis. Pagaliau būtų ne- 

' padoru to ir reikalauti. Kas buvo — tai bu- 
į vo, nutylėjimais klaidos nepataisomos. Iš 

to atsirastų tik naujas nusikaltimas — pra
eities žalojimas ir falsifikacija, nei kiek 
negudresnis už senuosius ir jau apmirs ta
rnus.

Negalime reikalauti, kad apie tai ne
rašytų nei Meškauskienė, . nei kuris kitas 
komunistas. Tik jie visada turėtų prisi
minti, kad jie turi būti ypatingai atsargūs, 
santūrūs, be pabrėžtinų patyčių ir pykčio, 
nesvarbu, ką jie toje praeityje atrastų. Ir 
tai ne dėl to, kad mus erzintij jų pyktis ar 
patyčios. Tik grynai savisaugos ir padoru
mo sumetimais, tik iš atsargumo pasisau
goti galimų nemalonių situacijų. Nes ir 
sunkiausiu metu Marijampolėje nieko nė
ra atsitikę, ko komunistai nebūtų pakarto
ję ir nekartotų dešimteriopai žiauriau ir 
niekšingiau.

Apie toki atsargumą Meškauskienė ne
pagalvojo ir vieną kitą šių randų palietė* 
taip šiurkščiai ir taip veidmainiškai, kad 
pro tai praeiti tylomis negalima.

3.
Komunistų J. Gabrio ir J. Zonelio su

šaudymas 1919 m. žiemą buvo vienas tokių 
žiaurių ir tokių gėdingų Įvykių ano meto 
Marijampolėje. Tikriau, ne pats sušaudy
mo faktas, kiek būdas, kuriuo buvo Įvyk
dyta ši mirties bausmė. Kaip matome iš 
datos, buvo pati nepriklausomybės kovų 
pradžia, kai menkai ginkluoti savanoriai 
sunkiai gynėsi visuose frontuose, o bolše
vikai, pasinaudodami krašto sunkumais, 
dar vieną frontą organizavo Lietuvos vidu

je. Ir Gabrys, ir Zonelis buvo ne šiaip sau 
komunistai, bet griovimo darbui infiltruo
ti komunistų agentai, ko neslepia ir patys 
bolševikaii (žūr. MLTE, I t., 512 psl.) Jie
du abu buvo išvesti už miesto ant Šešupės, 
sušaudyti h> nustumti po ledu, tartum iš
kasti sušaudytiesiems duobes jau buvo per 
sunkus darbas.

Kaip besipiktintume tokiu gėdingu pa- : 
sielgimu, Mikalinos jautrumas čia stebi
nantis:

“Ir po neramaus, ilgo ir paslaptingo 
kuždėjimosi namuose ėmė garsiai kalbėti 
—apie tai jau kalbėjo visas miestas — kad 
žiemą ant Šešupės kranto buvo sušaudyti 
ir po ledu pakišti du jauni vyrai... revo
liucionieriai. Niekad jų nebuvau mačiusi, 
nieko apie juos nežinojau, bet nemigo 
naktimis aš dabar mačiau, kaip Šešupės 
tekantis vanduo supa jų sustingusius kū
nus, kedena jų plaukus.” (106 psl.).

ši taip pasisakyti galime ir turime kiek
vienas, bet M. Meškauskienė su šios rūšies - 
poezija turėtų būti atsargesnė. Nes kiek
vienas iš mūsų, čia ir Lietuvoje, šią pačią 
valandą galime ją paklausti, kuo šie du 
komunistų agentai geresni už dešimtis ne
kaltų kalinių, sušaudytų Rainių miškelyje, 
Proveniškėse, Zarasuose, Červenėje ir 
kitur, kuo jie geresni už tūkstančius sušau- į 
dytii partizanų, suvežtų ir suverstų Liud
vinavu turgavietėse? Kol Meškauskienė 
nei žodžiu nedrįsta prisiminti savo draugų j 
atliktų masinių žudynių, būtų kur kas pro- j 

tingiau ir padoriau nedomonstruoti savo 
išgyvenimų dėl kitų pavienių nusikaltimų.

Pasakodama apie Realinės gimnazijos 
ir kitų Marijampolės mokyklų moksleivių 
gyvenimą, jų organizacijas ir veiklą, ji 
primena ir daugeli konfliktų su policija, 
areštus, kratas butuose ir bendrabutyje, 
tardymus ir kankinimus.

“Vienas po kito besikalbančiųjų veidai 
pasisuka į vartus iš gatvės pusės. Visi žiūri 
į vartus. O Viešpatie, čia dabar kas? gru
pė ginkluotų policininkų pamažu juda i 
gimnazijos kiemą — Į mūsų kiemą. Pri
slinkę kreipiasi Į vyresniųjų gimnazistų 
grupę, šie tylėdami nusisuka ir, suraukę 
antakius, įninka į atverstą knygą. Paėję 
kreipiasi į kitus — tas pat. Policininkai 
piktai dairosi po kiemą. Ko ieško? Ko 
jiems čia reikia? Ak, rodos, širdis iššoks 
iš krūtinės. Visi sustingę niūriais žvilgs
niais seka kiekvieną policininkų judesį. 
Tyla. Ak, kokia tyla. Net vėjas nutilo.” 
(93 psl.)

“Kapus perskrodė šūvis. Suspigo mo
ters balsas. Dar ir dar šūviai. Karininkas 
davė ženklą. Pasipylė smūgiai. Užgeso ži
bintai. Policininkai ėmė stumdyti susirin
kusius, daužyti šautuvų buožėmis, parkri
tusius spardyti kojomis. Tamsoje viskas 
susimaišė — policininkų keiksmai, muša
mų riksmas, bėgančiųjų žingsniai” (151 
psl J.

(Bus daugiau)
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< AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
• Ofteo t«lef^ PRnpect 84229
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
uuo 7 iki 8 vai. vak. Treč. uždaryta.’ 
Ligonius ppmma tik susitarus

Radijo Forumas yra sulau
kęs jau dviejų metų ir ta proga 
praėjusį šeštadienį programos 
savininkai Marija ir Antanas 
Rudžiai sukvietė didesnį būrį 
lietuvių, dalyvavusių radijo 

, programose. '
Pradžioje inž. A. Rudis ang

lų ir lietuvių kalba apžvelgė So
vietų Sąjungos paminėtą Leni
no gimimo Šimtmetį ir nurodė, 
koks didelis yra skirtumas tarp 
Lenino pažadų ir tikrovės.

Po inž.‘A. Rudžio kalbos ak
toriai Stasė Jšielaitė ir Jonas 
KeleČius perdavė Pulgio An
driulio vaizdelį “Neįsileido”. 
Ponia Rudienė kalbėjo apie 
mirusį lietuvių veikėją prelatą 
I. Albavičių.

Alto vardu dr. V. Šimaitis 
perskaitė pareiškimą, ragi
nantį visuą kovoti prieš komu
nistų pastangas skaldyti visuo
menę ir trukdyti laisvinimo 
darbą. •

Lietuvių Forumo programos 
;vedėjas V. Kasniūnas pakvietė 

__ visą eilę svečių kalbėti radijo 
aniraa., penktadienį nuo 1—5, treė' bangomis. Sveikinimo žodi ta- 

re Alto garbes pirmininkas L. 
Šimutis, Balfo sekr. A. Dzirvo- 
nas, Chicagos meno muziejaus 
kuratorius dail. Jakštas, kun. 
dr. J. Vaškas, MIC, Radijo 

I

Rex. tei. 239-4683

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

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal su si taring 

Jei neatsulepią, skambinti 37445012

DR. S. BIE21S
T«lef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad. ir sekmad. ohsas uždarytas, 

Rez.: 324] WEST1 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PtTtR BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CiARA
Z/UV W. 5lst STREET

Tel.: GR 6-2400
/ok pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
*—x, i—a, antrad., penkt. lu—4, ir 

__ šėštad. 10—2 vai.

Rez. G1 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISiNAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamointi Ml 3-0UU1.

DR A. JiNKINS 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 * 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

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

Valandos: pirmad., ketvirtai,,. 5—8, 
" . ........ ' antrad.” '2—4. ’ '

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRiSTAS

4018 N. Lincoln Avenue 
Chicago, HL 60618^ 1 Tel. 525-0952

Ofiso te!.: 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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

“E. frank pleckas
OPTOMETRISTAS

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

; ' Tikrina akis.- Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

>
DR. LEONAS SEIBUTIS 

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef.: 776-288C 

Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. fel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

, P. ŠILEIKIS, 0. P.
□ ORTHOPBDAS-PROTS2USTAS 
? Aparatai - Protezai, MečL Ban- 
Į dažai. Speciali pagalba kojoms 

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

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629
Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairų: atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
323 W. 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882
£

PERKRAUS7YMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

1 L Š E R Ė N A S 
2047 W. 67th PL WAfbroolę 5-8063

MINSKAS!
AM-FM RADIJŲ j

KAINOS PRASIDEDA NUO:
$1500 M

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 j 
, f
j LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! :

-----   —' -—<---- -J

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni 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. 6(^29

mitSTHRES

orumas pradėįo 3-čius metus
vardu sveikino P.Margutis

Petrutis, Naujienų —- A. Pu
žauskas, Draugo — Al. Baro
nas, perskaitydamas eiliuotą 
humoristinį praėjusių dviejų 
metų įvertinimą. Toliau sveiki
no: J. Jasaitis, dr. K. Bobelis, 
Čikagos Lietuvių Tarybos pirm, 
k u n. A. Stašys, Lietuvių Fondo 
pirm. dr. G. Balukas, Jūrų Skau
tuos vardu — Z. Juškevičienė, 
dr. Prunskienė ir poetė G. Bab- 
rauskienė, kuri paskaitė eilė
raštį.

Visiems už sveikinimus ir 
linkėjimus padėkojo ponia M. 
Rudienė, pakviesdama svečius 
prie gausių vaišių, kurių pro
ga visi pabendravo ir sugiedojo 
Radijo Forumui “Ilgiausių Me
tų”. Į O

Revoliucijos kursai 
Amerikos pašonėje
Atitinkamos įstaigos pagaliau 

išaiškino ir surastomis foto nuo
traukomis patvirtino, kad praei
to rudens, spalio mėnesio lauki
nės “studentų už demokratinę 
bendruomenę” suruoštos riaušės 
Chicagoje buvo aptartos ir su
planuotos dar trejetą mėnesių 
anksčiau, liepos 9-15 dienomis 
Kuboje, kur tų “studentų” smo
giamosios frakcijos “weather
menu” dvylikos delegacija posė
džiavo ir tarėsi su Kubos, Loty
nų .Amerikos ir Azijos komunis
tų atstovais. Amerikiečiams va
dovavusi Miss Bernardine Dohrn. 
Visas tų “delegatų” tuzinas yra 
federalinio grand jury patrauk
tas teisman dėl tų spalio mėne
sio riaušių, bet iš jų visų tik vie
na Miss Diane Donghi pasisekė 
šiomis dienomis suimti New Yor
ke. Apie šį tuziną- pateikiama 
sekančių žinių:

Ted Gold buvo užmuštas kovo 
6 dieną New Yorke susprogus 
tų riaušininkų bombų dirbtuvei; 
Kathy Boudin iš tos “bombų 
faktorijos” -išsigelbėjo gyva ir 
dabar slapstosi ; balandžio 25 d. 
suimtoji Diane Donghi buvo hu- 
samdžiusi Chicagos šiaurinėje 
dalyje apartmentą apmokymui 
kaip gaminti ir vartoti bombas; 
Howard Melish, buvęs “weather
menu” finansų sekretorius; Pe
ter Clapp, vienas aktyvistų, ku
rie Kolumbijos universitete su
ruošė nuostolingas riaušes; Jer
ry Long iš Chicagos ir Christo
pher Bakke iš Kirklando, Wash., 
Chicaga ėmėsi žygių Miss Don
ghi išreikalauti iš New Yorko, 
kad būtų teisiama Chicagoje.

Iš šiaurinio Vietnamo tuose 
Kubos pasitarimuose dalyvavo: 
Komunistų solidarumo su ame
rikiečiais komiteto, šiaurės Viet
namo “komsomolo”, taip pat 
šiaurės Vietnamo studentų są
jungos atstovai ir Vietkongo de
legacija.

Vos ta “weathermanu” dele
gacija iš Kubos grižo kaip buvo 
paskelbta jų programa “Namo 
parnešti karai” smurto ir tero- 
roro priemonėmis, ir pirmasis to 
karo etapas buvo Chicagoje su
organizuotosios spalio 8-11 d. 
riaušės, kur apie 600 “weather
menu” siautė miesto šiaurėje ir 
centre, daužydami langus, auto
mobilius užpuldinėdami policiją 
ir praeivius ir padegiodami pa
šalius.

Per kratas rastame Kubos 
“kursų” dienyne yra be už
rašyta tokia Viet Kongo atsto
vo Van Ba pamoka: “Kai įeisite 
į miestą, ieškokite tokio asmens, 
kurs smarkiausiai kovoja su po
licija. Su tokiu kalbėkitės per 
visą naktį. Neieškokite tokių, 
kurie gražiai kalba. Ieškokite 
tokių, kurie kovoja”.

Abisinai netiki
Addis Ababa,- Etiopiją (kitaip 

vadinama Abisinija). Žmonės 
čia nėra tokie lengvatikiai, kad 
aptikėtų kalboms apie skraidy
mus į mėnuli. -Jie puikiai žino, 
kad mėnulis dega, o žemė yra 
plokščia. Pavyzdžiui, viena aukš
tos klasės ir apsišvietusi abisinė 
kiekvieną kartą išjungia televi
ziją, kai pradeda ką nors rodyti

BĮ®

-■

Bahamų salę svarbiausia pramone yra 
turizmas. Daug parduodama šiaudiniu 
gaminię. Nepaskutinėje vietoje yra 
kokoso palmię riešutai, iš kurty na
gingi ba ha mieČia i išpiausto įvairiu pa

vidalu galvas.

ar sakyti apie keliones į mėnulį. 
Tatai esą prieš jos tikėjimą. Tė
vas Petras, universiteto semina
rijos mokytojas, vadinamas “li
berališkiausių kunigu Etiopijo
je”, paklaustas apie keliones į 
mėnuli, papurtė galvą ir atsisa
kė atsakyti.

Moslemai ir krikščionys Etio
pijoje tiki, kad mėnulis yra ro
jaus dalis, dėlto niekas gyvas 
negali ten patekti. Amerikie
čiams parodžius studentams fil
mą apie astronautų nusileidimą 
mėnulyje, pirmojo studento at
sakymas buvo: “Labai gražu, 
bet aš netikiu

Eržvilko Draugiško Klubo 
linksmas pavasarinis balius-šo- 
kiai Įvyks šestadienč, gegužės 2 
d., Vengeliausko salėje, 4500 So.? J 
Talman Avė. nūo 7 vai. vakaro. 
Eržvilkiečiai jau ilgokas laiko
tarpis kaip neturėjo savo pa
rengimo, ūžia t dabar iš anksto 
valdybos ir baliaus komisijos ge
rai pasiruošta. Klubas maloniai

■ kviečia ne tik savo narius, bet ir 
gerbiamus svečius bei viešnias 
atsilankyti, šokiams gros ge
ras Tony Valiūno orkestras. Bus 
visokiausių vaišių^ ir brangių do
vanėlių. j

Baliaus komisija susidedanti 
iš Helenutės Vengeliauskas, Sta
sės Jurėnas (pirmininko Be
nedikto Jurėno žmona) ir Berni
ces žemgalis su keliolika patar
nautojų laukia atsilankančių ir 
maloniai visiems patarnaus.

Klubo svarbus eilinis susirin
kimas įvyks rrečiadienį, gegužės 
6 d. minėtoj Vengeliausko salėje. 
Prasidės 8 vai. vakaro. Narių 
atsilankymas yra būtinas nes tu
rėsime daug reikalų.

A. Jusas

SKAITYK ?ATS 1b PARAG INI
' KITUS SKA JTY”

N - t f N

LUCY KUNDROTAS 
Artišauskaitė

Gyv. 6937 So. Artesian Avenue

Mirė 1970 m. balandžio men. 27 dieną, 11:45 vai. vakaro, sulau
kusi pusės amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio aps., Naujamiesčio 
parapijoj.

Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys - augintinės-— Emilija Bačkas, jos 

vyras Edward, jų vaikai — Linda, Laura ir Patricia, Frances Rutkaus
kas. brolis Stanley Artišauskas, 3 seserys — Anelė Churas, Stefanija 
York ir Helena Pilitauskas bei jų šeimos, pusbrolis Steponas Gun- 
Čiauskas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje. 6845 So. Western 
' Avenue.

Penktadienį, gegužės 1 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
i Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Sv. Kažimiero kapinėse.

Visi a. a, Lucy Kundrotas giminės, draugai ir pažisiami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse" ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Heka:
Dukterys, brolis, seserys ir kiti gimines.

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

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

5 NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, APRIL 30, 1970

— Krakiškių Draugiško Klubo su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 
3 d., dub Maplewood svetainėje, 4256 
So. Maplewood Ave. 2 vai. po pietų. 
Nariai prašomi susirinku, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rašt

—• Eržvilko Draugiškas Klubas ren
gia linksmą šokiu vakarą šeštadienį, 
gegužės 2 dieną Vengeliauskienės 
svetainėje, 4500 So. Talman Avė. šo
kiams gros Antano Valiūno orkestras. 
Bus įvairių gėrimų ir užkandžių ir 
gražiu dovanų. Pradžia 7 vai. vak. 
Kviečia visus svečius atsilankyti.

Valdyba ir Komisija

— Lietuvių Moterų Draugijos "Ap
švietus" pirmas pavasarinis piknikas 
įvyks sekmadienį, gegužės 3 d.. Bruz- 
gulienės sode, 8274 So. Kean Avenue, 
Willow Springs, Ill. Pradžia 12 vai. 
dieną. Visuomenė kviečiama atšilau- 
kuli i šį pirmą pavasarini parengimą, 
kur galėsite gražiai praleisti dienelę 
tyrame ore. šeimininkės pagamins 
skanų valgių, bus gardžių gėrimų. At
silankiusieji paremsite Apšvietos 
draugiją, nes pelnas bus labdarybės 
reikalams. Taip pat bus ir gera mu
zika, galėsite pasišokti Kviečia

Komisija ir Vaidyba

— Tampos Lietuviu Klubas rengia 
Motinos Dienos minėjimą gegužės 2 d., 
East Point Civic Įdubo salėje. Pietūs 
bus 12 vai, be, mokesčio visiems na
riams ir narėms. Kviečiami ir sve
čiai atsilankyti, maloniai praleisti lai
ką su tampiškiais. Bus dovanos, šo
kiai, atsigaivinimo šaltinis ir kitokie 
paįvairinimai. Kviečia

Komisija ir Valdyba

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, ge
gužio 1 dieną 8:00 vai. vak. Venge
liauskienės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti,- 
aptarti klubo bėgančius reikalus ir iš
girsti komisijų pranešimus. Po susi
rinkimo vaišės,

A. Kalys, rašt.

JONAS PONIŠKA
S ilgus metus gyvenęs Chicagoje, 
j veikęs įvairiose lietuvių organi
ni žarijose, o paskutinius 11 metu 

gyvenęs Floridoje, Tampos 3 miestelyje.
šeštadienį, gegužės 2 d., ly- i 

g giai 12 vai. Lietuvių Tautinių 
g Kapinių administracijos patai- • S pose Įvyks atsisveikinimas su ; g čikagieciams plačiai žinomu g veikėju Jonu Paniška. Kalbės 
t Martynas Gudelis ir Marijona g Zolpienė.

Velionis prieš 84 metus gimė 
Į Lietuvoje, Lauckaimyje.

Jonas Paniška mirė šių metų 
I kovo 10 dieną Floridoje.

Jis buvo pašarvotas Tampoje. g Ten buvo sudeginti jo palaikai. 1 Urna su palaikais dabar jau at- g vežta Į Chicagą ir Lietuvių Tau- 
| tinėse kapinėse ji bus pastatyta g greta mirusios žmonos Sofijos.

Jonas Paniška priklausė Su- g valkiečių Draugijai. Lietuvių Jį Socialistu Sąjungai, Kęstučio 
g Klubui, ŠLA ir LDS kuopoms. 
B Kviečiame gausius Paniškos 
j draugus ir artimuosius dalyvauti 
fi atsisveikinime ir palaikų pa- 
g laidojime.

Sūnus, duktė ir giminės

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis Įamžinti saro 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrė fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288
Call and ask for EDDIE BURBULYS

PETKUS
TfVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 w- 71st street I

Jk Telef-: GRoovehill 6-2345-6

** A 1410 So. 50th Ave., Cicero
Y Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

J TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

< -- - . . . . . . . . . - - _ _ _ ----- 

i EUDEIKIS 
■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS Fe DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

!R NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

GĖLININKAS
(PCTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

piy papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 586-122S

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 LV --------- ~ —------- -- -r

REpublic 7-1213
Virginia 7-66i2
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GIRL FRIDAY FOR PR 
PUBLICITY OFFICE 

Steady Work for a Shan>, mature wo- 
-man with patience, ingenuity and 
initiative. Typing and driving skills' 
neceęary. Good telephone voice and 
pleasant appearance, 
roundings. Full time only. North
brook area company. Call 272-5101.

L'~ -------------------------—--------
CODING CLERKS

MUST BE capable of working accu
rately with details. For congenial of 
market research Co. No experience “ 

necessary. Loop location.
Full company benefits. 

Call 939-1500 
Ext. 307

IRENA SMJELIAUSK1ENĖ

Grandis nuolatos talkinin-

Grandis šoks gegužio 9 dieną 
įerikiečių organizacijų su-:kurie nebūtų įtraukti į reper- 
vimuose, puošniuose vieš-Įtuarą. 
ose, tarptautinėje paro-
Montrealyje, Lietuvių die. kaudama kitieriis suruošti pro- 
<c\v Yorke, derliaus šven-igramas, 
ikagoje daug, daug kar-j pilnumoje parodyti 
lunimo Centre, i ...........
\ piknikuose, prie Joni/ir meniškų šokių išpildymo, 
užu, latviams, švedams,! Paminėtina, kad tautinius so
ns ir, žinoma, daugiau-'kius išpildydama Grandis sten- 
etuvių organizacijų pro-Jgiasi išlaikyti tikrą tautinio šo- 

didelėse ir mažose fkio charakterį.
daug kartų šoko! Neatlaidaus darbo ir mokv- ♦ 

jtojos gabumų dėka Grandis 
veikianti ,Pas'ekė aukšto meninio lygio 

'ir yra pajėgi išpildyti visą pro
gramą. Užtat gegužio 9 d. Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
salėje Grandis ryžtasi parodyti 
visą savo galią, groži ir spal
vingumą.

Čikagoje turėjome ir turime 
keletą pajėgių tautinių šokių 
.grupių, bet iki šiol nei viena 
nesiryžo suruošti pilnos šokių 
programos. Grandis ryžtasi.

Grandis talkininkavo dauge
liui organizacijų, tautiniais šo
kiais ir niekada rengėjų neap
vylė. Dabar Grandis kviečia 
neapvilti jos, bet gausiai atsi
lankyti gegužės 9 d. į Grandies 
vakarą. Be to, bilietus pravar
tu įsigyti iš anksto. Jie gauna- 

^jmi Marginiuose. J. Alksnė

derliaus šven-lgramas, dar neturėjo progos 
daug kar-j pilnumoje parodyti ir išryš- 

minėji-jkinti savęs — savo pajėgumo

se, 
jose 
is.
idis Čikagoje 
i tautinių šokių grupė, 
aujama mokytojos Ire- 
mieliauskienės, sutelkė 
šešiasdešimties lietuviu 
lių, nuoširdžiai painėgu- 
us tautinius šokius. Nors 
es veiklos metų skaičius 
lis, bet savo atliktu įna- 
ivių tautinių šokių kul- 
ju grožiui, savitumui, 
dis yra viena iš pirmau- 
tautinių šokių gupių. 
:kė aukšto lygio
lies tautinių šokių re- 
as platus ir įvairus, 

galime tvirtinti, kad 
beliko užrašytų šokių,

ažau kambarius, valau 
’iii mus ir baldus.
S TeL CL 4-1050

II .............. . J.

F namų, automobi- 
Hų, gyvybės, svei
katos ir biznio. ,

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

S AC EVI č I U S 
Kedzie Avė. P R 8-2233
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SKAITYKTATS IR PARAGINĘ
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

GH RATES

Passbooks

PAID QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

vestment 
snus plan 
>0 minimum

Savings Insured te 520,000. — Highest reserves.

ITON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
I ARCHER AVE., CHICAGO,.ILL. 60632

$1,000 minimum
1 year certificate

f

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
101 W. 69th St., Chicaao, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
33 So. Halsted St., Chicago, III. 6060S. — Tel. 254-3320 

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

Vedėjas E. ŽUKAUSK AS

VING — Apdraustas perkraustymas
ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.
AL NAUJOKAITIS

F. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel WA 5-9209
£
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CHICAGOS PARKAI 
tlK ŽMOGŽUDŽIAMS

šunims uždrausta,, 
žmonėms pavojinga

Chicagos parkų distrikto ta
rybos pirmininkas Shannon 
kreipėsi į policijos superinten
dentą Conhsk prašydamas ap
saugos miesto 458 parkuos^ 
kur vien praeitą savaitė buvo 
nužudyti du žmonės.

Praeitą penktadienį Fuller 
Darko name, 4530 Princeton 
4ve. dviejų gaujų nariams su* 
sišaudžius užmuštas 1 
sargas ir keturi pasaliniai žmo
nės sunkiai sužeisti.

Sekmadienio naktį septyni 
paaugliai Douglas parke beis
bolo lazdomis užmušė neseniai 
iš Meksikos atvykusį 22 metų 
imigrantą Salvador Cabrera ir 
paskui išprievartavo 
na.

Antradienį popiet 
auglių akmenimis 
Union parko, 1501 
St., 60 skaučių mergaičių. Prieš 
keletą dienų kita paauglių ban
ditų gauja svaidydami akme
nis į parko darbininkus vie
nam perkirto veidą.

Conlisk 
parkų 
jaučius 
pėsčių 
skirti.

Parku 
ge dalyvavę keturi kpmisionie- 
riai, visi vyrai, vienbalsiai nu
balsavo uždrausti šunims lan
kytis parkuose nei palaidiems, 
nei ant diržo-vedamiems. Ko- 
misionieriai daugiausia skun
dų gauną dėl šunų.. Katėms 
vaikščioti parkuose neuždraus
ta. Už šunį sutiktą bet kuriame 

iš 458 parkii bauda nustatyta 
nuo ?5 iki $Ž)0.

būrys pa- 
išvaikc iš 
Randolph

sutiko padažninti 
patrulius, pravažiuo- 

automobiliuose, bet 
policininkų nesutiko

komisionierių mitin-

Suimti penki ‘‘lordai”
Antradienio vakare apie 100 

“jaunų lordų” gaujos narhj su
sirinko tuščioj aikštėje prie Ar
mitage Ave. ir Halsted St. ta
riamai aikštės apvalyti ir pa
matę pravažiuojantį policijos 
seržantą Kijowski pradėjo į jo 
automobili mėtvti akmenis, o 
kai šis sustojęs, išlipo iš auto
mobilio, tai pats gaujos “va
das” Jose Cha-Cha Jimenez ak
meniu jam perkirto kojos ke
lią. Per radiją prisišaukus pa
galbos suimti penki gaujinin-
kai — Omar Lopez. 25 m., Jun 
Rodriguez, 1 8m., Laerence Jo
nes, 17 m., Carlos Rivera, m. 
ir Travis Nolan, 17 metų am
žiaus.

Kampanija prieš paramą 
parapijinėms mokykloms
Organizacija, pasivadinusi 

Americans United for Separa
tion of Church and State, Illi- 
npjuje turinti 5^000 narių, pra
dėjo plačią kampaniją prieš 
valstybinę parama privačioms 
ir parapijinėms mokykloms. 
Kun. Virgil Kraft, metodistų 
ministeris ir tos organizacijos 
Illinojuj direktorius, pareiš
kė viltį, kad pavyksią sustab
dyti legislatūroje tuo reikalu 
jau esantį bilių. Jis pridūrė, 
kad kampanija bus nukreipta

UL ,AWA.., JS! * I

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
i Ameriką.
Kreipkitės i

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 
AMERICAN

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

Tel. 238-9787-8
’i
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prieš kiekvieną lllinojaus at
stovą, jei kuris renis tą “para- 
piparamą”, lai p pat prieš gu
bernatorių Ogi!vie, “ jei jis 
nepakeis savo nuomon<*s”.

“Gubernatorius rodo nepa
garbą istatym ir vartoja ne
atsakingų gąsdinimo taktiką 
kalbėdamas, kad įvyksianti 
katastrofa viešosioms mokyk
loms, . jei visos privačios mo
kyklas užsidarys. Visos jos ne
užsidarys”, pareiškė kun. Kraft.

Esą, jei ir visos parapijinės 
mokyklos užsidarytų, tai kiek
vienai viešajai mokyklai padau
gėtą tik po 40 mokinių.

NEGERU LAIKU
“Tamsta sergi ašarinių 

kų išdžiūvimu”, nustatė diagno
zę daktaras.

“Bet tai Stačiai baisu!” sušu
ko pacientė. “Lygiai tuo metu, 
kai aš iš vyro žadėjau išprašyti, 
kad man automobilį nupirktų...”

TRUMPAI

— Lietuvių Fondo 'Tarybos 
posėdis įvyks sekmadienį, ge
gužio mėn. 3 dieną 11 vai., Jau
nimo Centre, Chicagoje.

— Senam padedi — sau pa
dedi — 295 Alvudo paskaita šį 
ketvirtadienį, balandžio 30 d. 
10 vai. r. Sophie Barčus Radijo 
šeimos valandoj.

— Roselande Balį o 57 sk. me
tinis susirinkimas įvyks gegu
žio 3 d. 11 vai. Visų šventų pa
rapijos salėje, tuoj po sumos 
lietuvių kalboje. Visi Balfo rė
mėjai maloniai kviečiami susi
rinkime dalyvauti.

Panevėžiečių pobūvis su 
menine dalimi, vakariene ir šo
kiais bus gegužės 2 d. 7 vai. vak. 
B. Pakšto salėje. Kviečiami vi
si. Staliukus rezervuokite tel. 
LU 5-2629. K rietimus galėsite 
įsigyti prie įėjimo. (Pr).

o Lietuviškoji Pastogė Chica- 
goje. Lietuviu Tautinių Namų 
Chicagoje vieta,tdydis bei šian
dieniniai statybos galimumai ir 
laukiama talka, bus nagrinėja
ma LTN metiniame narių susi
rinkime. B. Pakšto salėje (2801 
W. 38 Street), sekmadienį, ge
gužės 3 d. Pradžia 2 vai. p. p. 
Susirinkime ir jo darbų eigoje 
kviečiamas dalyvauti kiekvienas 
lietuvis, tačiau balsavimo teise 
naudojasi tik nariai.

Po susirinkimo toje pat salė
je bus LTN pietūs. Pradžia .4 
vai. p. p. Maloniai kviečiami 
pietuose dalyvauti visi lietuviai; 
rezervuotis vietas telefonu 
PR 6-1319 arba 925-0693. (Pr).

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

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų. Draugo, Bar- 
caus. Margučio. Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime: ;

L Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai, ' ,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

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

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

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

Namų (617) 282-2759.
(Pr). i

HELP WANTED — FEMALE 
Darblninkly R«ikh

SECRETARY
TYPING AND SHORTHAND 

Michigan Ave. location. 
Excellent benefits.

Please call 
922-0615,

Ext. 34 for appointment

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

Cooking, cleaning & child care.
Refc. necessary.

243-8468

SWITCHBOARD
RECEPTIONIST - TYPIST to work 
in congenial office. Must type 50 
w.p.m. & have nleasant personality.

CALL
' Mrs. JENKINS 

738-2220

HOUSEMOTHER 
FOR MATERNITY HOME 

Part time hours. Some light cooking, 
'Responsible person. Salary open. 
Afternoon, evening and weekend 

hours. Pleasant environment.
CaH 829-1446

GENERAL OFFICE

fViwAAj

RCAL ESTATE FOR SALE 
Nai. -i, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TE1 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKJTĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVING!
PETRAS KAZANAUSKAS, prexidentas

2212 W. Cermak 'Road Chicago, Ill. Virgil

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave.- — PR<

2735 WEST 71st STREET

135 ST. ir 86 AVĖ. Lietuviai savin 
TELEF. 349-0600

Good typing. Some bookkeeping.
5 day week. Salary open.

Good transportation.-
CaH 829-1446

STENOGRAPHER
Typing. Light shorthand. Mature
women acceptable. 3 girl office.

Good pay.
Bonus every 6 month.

DVIEM DIENOM savaitėje namų ruo-; 
*os darbui reikalinga moteris, retkar-' 
čiais turės prižiūrėti dvi 6 ir 8 metųį 
mergaites. Gaus privatų kambari, 
maista ir nedideli atly.rinimą. Rei-J 
kalingas tnmutię anglų kalbos. Tele- 
fonuoti 256-3676 vakarais, o sekma

dieniais nuo 10 vai. ryto.

CLERK TYPIST j 
Trade Association needs mature girl 
for varied duties. 60 W.P.M. electric. 
Good figure aptitude — figure typing. 
Full benefits. No. Michigan Ave.

PERSONNEL.

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangus nam

SKLYPAS dviems butams pastatyti 
gražioje Marquette Parko, vietoj e.

Skambinti 737-S440 
nuo 6 iki 9 vak.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

ŽAVINGI PERI
APIE 8,000 DOL. PAJAI 

3 mt. mūras, Marquette P 
tas pasiūlymas.

4 BUTŲ MŪRAS su bizr 
has garažas, nauja gazo ši 
quette -Parke. $43.300.

DIDELIS 2-jų aukštų ! 
Marquette Parke. Gazo ši 
žas. $32,300.

TVIRTAS 7 kamb. pate 
prie Maria HS. Mūro garaž 

77 IR PULASKI. 10 mt 
5% kamb. mūras. Anie 38 
pas. šalia garažas. $22,50(

________________________________ ! PELNINGAS MŪRO NA? 
A. & L. INSURANCE. & REALTY 'His 6—3 ir 2 kambariai, i

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

Naujas šildymas Ražu, gar: 
visko. Marquette Parke. S

BEVEIK NAUJAS, apie 11 
kamb. mūras. 2 auto garaža 
bisco. $27,000.

5 KAMB. GRAŽUS MŪR 
gazo šilima, garažas, prieJ 
Laisvas —. užimkite. $19,4(Currency Exchange įstaigoj)

Pigūs automobiliu draudimai.
Medium sized modern law office 
needs young girl with good skills for 

interesting position. Will train.
Salary, open.
CE 6-9895 LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 

Pardavimo ir Taisymai 
2646 WEST 6Wi STREET 

T*L: REpublte 
ta s s aasaoi

7051 S.Washtenaw Avė.

MŪRO BUNGALOW. 6 J 
švaros įrengtas skiepas. 
Francisco; v

MŪRINIS 2 po 5, ė Gentri 
mas. mademios vonios, ge 
tas skiepas, geriausia Bright 
vieta. " į .

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

rrm wum

*MS«*AMCt

State Farm Fire and Casualty Company

2737 W. 43rd STRE

PERKAME, PARDUODAM 
NOME Įvairaus dydžio nam 
Parūpiname paskola, visokex 
draudę veikia notariatas.

DICTAPHONE OPERATOR 
Immediate opening for dictaphone 
tvpist to transcribe interesting sales: 
letters with Export-Import firm. Loop . 

location. 37 hours week, good salary 
& benefits, profit sharing.

MARSHALL INTERNATIONAL 
170 W. WASHINGTON 

726-8746

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

GARDEN TYPE
APARTMENT - COMPLEX
Has two positions available for 

tl RESIDENT ASSISTANT JANITOR 
2) JANITOR’S HELPER

Apartment available for assistant 
janitor.

PRINCE CHARLES 
APARTMENTS

* M2415 So. GOEBBERT RD.
ARLINGTON HEIGHTS, ILL.

Call 437-1926

MAINTENANCE - HANDYMAN, 
Yard work. Must be sober and 
reliable for work in Maternity 

Home. Steady work.
Salary open. 
Call 829-1446

OPERATING

} Area Plant needs 
OPERATING ENGINEER 

for coal fired boilers. Must have 
city licenses. Steady work and 

many Company benefits.
Call for appointment

v

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
l H C OME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

REAL ESTATE AND EOT 
2658 WEST 59th STRE 

PRospect 8-5454

Šimkus Real Ėst 
NOTARY. INCOME TAX SE 
4259 So. MAPLEWOOD AV

■r

SIUNTINIAI I LIETUVA

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
■ — ................. .. I ■ I,/

J

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

3237 WEST Mrd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
, “NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Greitas ir tvarkingas visokiau: 
savybių pirkimas - pardavimas 
šioje kontoroje daromi ir Ii 
vertimai, užpildomi pilietybės 
mai, income tax ir Įvairūs kito

BUILDERS AND CONTRAC
Namų Statyba Ir Remont

HEATING CONTRACT 
Įrengiu naujus ir perstatau se 
surūšių namo apšildymo pe 
afr-conditioning i naujus ir sei 
mus. įrengiu vandens boHe: 
stogu tinas (gutters). Darbai 
karnas greit, sąžiningai ir garai 

Apskaičiavimai nemokam: 
Turiu leidimus dirbti miešti 

užmiesčiuose.
Domas Žukauske
HEATING & SHEET MET/ 

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

Tel.: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir 

kamuosiąs vamzdžius sutaisome 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir ps 
me. Nudažome namus iš lauko 
liekame “tuckpointing’’ darbus. I 
apdrausti, visas darbas garantuo

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet




