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Senatoriai; George McGovern, 
demokratas iš Pietinės Dakotos, 
Atark Hatfield, respublikonas iš

siuntė | Libaną savo kariuome
nės štabo viršininką gen. Mo- 
hammeda Sadeką’ pasiūlyti pa

“Chicago Tribune”
ČIKAGA'. — Vakar dienos

New Yorke, Laisvės saloje stovinti 
Laisvės statula aplink neturi jokip 
pastatę. Paveiksle matoma Laisvės i 
statula stovi Paryžiuje. Ji yra suma

žintas modelis Amerikos statulos. '

Domingo gatvėse kasdien nušau
namas vienas ar du žmonės. Vie-

Amerikos aviacijos muziejuje Dayton, Ohio patalpintas ir šis, palygirtti, nesenas, tik šešeriu metu transporte lėk
tuvas XC-142A. Jis gali be įsibėgėjimo pasikeiti vertikaHai aukštyn, gali skristi, pasukęs sparnus su motorais, 

pir-nyn.

nas nušovimas, keršto sumeti- Italijos vyriausybė paskirs į šią 
mais, veda į kitą.

1
Debesuota, lietinga.
Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:01.
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SPRINGFIELDAS NUTARĖ SKIRTI

■ Illinois seimelio atstovai priėmė du 
įstatymo projektus, kuriuos dabar turės svarstyti Illinois senatas. 
Abu projektai skiria lėšas privačioms mokykloms. Mokyklos gau
tų 29 milijonus dolerių, iš kurių būtų mokamas mokytojų algos, 
perkamos knygos ir kita mokymo medžiaga. Siūlymas remti pri
vačias, religines mokyklas sukėlė karštus debatus, kuriuos buvo 
naudojami tie patys seni argumentai, kaip ir kitose valstijose. 
Vieni tvirtino, kad privačių mokyklų rėmimas susilpnins viešąsias 
mokyklas ir išvystys snobų luomą — tų, kurie siunčia savo vaikus, 
arba eina į privačias mokyklas.

kino, kad subsidijos kitoms, ne 
yjėšoms mokykloms, dar daugiau 
sustiprins mokyklų segregaciją 
Čikagoje.

Vienas seimelio priimtas pa
siūlymas skirtų kiekvienam pri
vačios mokyklos, mokiniui 60 do
lerių per metus pradžios mokyk
loje ir 90 dol. per metus viduri
nėje mokykloje. Antrasis pasiū
lymas skirtų mažiau lėšų — 23.2 
milijonus dol., iš kurių moki
niui pradžios mokžkloje tektų 
48 dol. ir vidurinėje mokyklo-j 
je — 60 dol.

Čikagos katalikų mokyklų di
rektorius kun. Robert Clark aiš
kino legislatures nariams, kad, 
jei nebus duota katalikų mo
kykloms parama, apie 50 nuo-' 
Šančių visų mokyklų turės užsi-

generolas Anders
LONDONAS. — Sulaukęs 77 

m. Londone mirė po sunkios li
gos generolas Wladyslaw An
ders, kuris praėjusio karo metu 
vadovavo iš lenkų pabėgėlių su
daryta II-jam britų kariuomenės 
korpusui. Jame tarnavo ir lie
tuviu.

. Gen. Andersas buvo gimęs Ry
goje 1892 metais. Jis studijavo, 
inžineriją tačiau vėliau įstojo į 
caro armiją ir I-mame Pasauli
niame kare vadovavo kavaleri
jos brigadai. Penkis kart sužeis
tas pirmame kare ir tris kart — 
antrame, Andersas Vokietijai

los užsidarytų, tai Illinois vals-los uždarytą tai Illinois vals-Tteko | Sovietų Sąjungą, kur bu-:
* vo suimtas, jam tačiau pavyko

išvengti Katyno skerdynių. Pa-

TEL AVIVAS — Izraelio baudžiamoji ekspedicija sugrįžo 
iš Libano, kur izraelitai išbuvo 30 valandų. Libano karinė vado
vybė paskelbė, kad kovose žuvo 6 kareiviai ir 15-buvo sužeistų, 
buvę sunaikinti du Libano tankai ir keturi — sužaloti. .Kiek nuo
stolių turėjo partizanai — n ..eskelbiąma, izraelitai,pranešė turėję 
H sužeistų. Kovose buvo numušti trys Sirijos Migai. Izraelitai 
apsupo šešis Libano kaimus, paėmė į nelaisvę 11 arabų partizanų 
ir sudegino 40 pastatų, kuriuos gyveno partizanai. Ginklai ir 
amunicija, iš partizanų atimta, buvo arba parsigabenta namo arba 
vietoje sunaikinta. Dešimt partizanų sunkvežimių sunaikinta 
kovose.

Prezidentas Nassęris, Libano

Kinija žadėjo paramą Kambodijos valdžiai
SAIGONAS. — Karinė vadovybė paskelbė, kad 9-tos pėsti

ninkų divizijos 3-čia brigada ir trečdalis 4-tos divizijos jau buvo 
išvežtos iš Kambodijos į P. Vietnamą, į savo ankstyvesnes bazes. 
Gynybos sekretorius Laird antradienį pranešė senato komitetui, 
kad keli tūkstančiai amerikiečių jau sugrįžo iš Kambodijos. Va
kar karinė vadovybė paskelbė, kad visi Amerikos kariuomenės 
nuostoliai Kambodijoje iki šiol buvęs 101 užmuštas ir 427 sužeisti. 
Pietų Vietname labai sumažėjo komunistų aktyvumas, ypač 

Kambodijos pasienyje. Prasidėjus puolimui Kambodijoje komu
nistai pabandė sustiprinti savo puolimus Vietname, tačiau jie šiuo 
metu visiškai susilpnėjo.

WASHINGTONAS. — Penki 
JAV senatoriai, nusisamdę pus
valandi NBC televizijos progra
moje, kreipėsi į “liaudį”, pra
šydami aukų, paramos savo siū
lomam įstatymui pravesti, šis 
įstatymas,-Įneštas kaip papildy
mas Į gynybos lėšų biudžetą, už
draustų vyriausybei leisti pini
gus karui ne tik Kambodijoje, 
kaip jau pasiūlė du senatoriai, 
bet neleistų išleisti nė cento ka-

tvirtino, kad rėmimas privaČių- 
mokyklų nesiderina šu valstijos 
konstituciją Valstijos atstovų 
pareiga yra rūpintis viešosiomis 
mokyklomis. Privačios mokyk-, 
los yra privatus jų rėmėjų rei
kalas. Tėvai už privačių mo
kyklų privilegiją turi patys Ūž-' 
simokėti, tai jų laisva valią 
Valstybė negalinti remti .atski
rų religinių institucijų visų„mo- 
kesčių mokėtojų sudėtais; pini
gais, — kalbėjo atstovė Frances 
Dawson iš Evanstono.

Kiti atstovai įrodinėjo, kad šis 
įstatymas tik atidarys duris'į 
dvi švietimo sistemas Illinois 
valstijoje: viešąją ir privačią.

Balsavusieji už įstatymą rėm- 
ti privačias mokyklas nurodė, 
kad valstybės atskyrimas, nuo 
bažnyčios nėra tas pats, kas vie
šųjų mokyklų atskyrimas nuo 
privačių mokyklų, nes mokyklos 
visos yra įsteigtos visuomenės 
naudai ir'jas visas reikia remti.

Daug atentatų 
Santo Domingo ,

SANTO DOMINGO. — Domi
ninkonų respublikoje prezidento 
rinkimai, kurie įvyksta ateinan
tį šeštadienį, sukėlė neramumų 
ir politinių atentatų bangą Per 
dvi paskutines savaites buvo nu
šautas 21 asmuo ir 34 sužeisti. 
Dar nežinia ar šie atentatai išsi- 

; vystys į naują civilinį karą. 
Daug kas galvoją kad taip gali 
įvykti. o,

Rinkimuose kandidatūras iš
statė tik dešiniųjų-ir centro par
tijų atstovai. Revoliucinė Juan 
Boscho partija ir 10 komunisti
nių grupių rinkimus boikotuoją 
kaltindamos dabartinę valdžią, 
kad ji neduodanti visiems lygių 
teisių ir šansų. Manomą kad šio
se sąlygose rinkimus laimės da
bartinis prezidentas Balaguer. 
Jį remia kariuomenė.

suorganizavo penkias lenkų divi
zijas, kurios kovojo Viduriniuo
se Rytuose, Italijoje ir Vak. Eu
ropoje. Lenkų korpusas pasižy
mėjo išmušant vokiečių jėgas iš 
Monte Casino, kur po sunkių ko
vų buvo iškeltos Britanijos ir 
Lenkijos vėliavos, čia žuvo vie
name mūšyje virš 1,000 lenkų.

Po karo generolas Andersas
gyveno Londone, gavo britų ka-bi°s aviacija buvo įskridusi į U-
ninę pensiją ir buvo veiklus ir 
įtakingas, lenkų egzilės veikėjas, 
vadovavęs lenkų karo veteranų 
organizacijai. Gen. Andersas bu
vo apdovanotas Amerikos, Bri
tanijos, Prancūzijos ir kitų vals
tybių aukštais ordinais ir meda
liais.

“Aras su Vytimi”
Lenkai, gyveną laisvame pa

saulyje ir, aišku, pačioje Len- 
gijoje, tebeprisimena tuos lai
kus, kai lietuviai su lenkais bu
vo “lygūs su lygiais”. Eltą pa
siekė iškarpa straipsnio, paskel
bto Buenos Aires, Argentinoje, 
'leidžiamo lenku kalba savait
raščio “Glos Polski” (nr. 7). Sa
vaitraštis palinkėjo lietuviams 
sulaukti savo krašto laisvės, pa
reiškė tikėjimą, kad abu kraštai 
ateity bus “gerais bei nuošir
džiais kaimynais”, tačiau ir pri
dūrė, kad “mūsų sąmonėje dar 
gyvi laikai, šimtmečiai, kai, bū
dami laisvi ir lygūs, sudarėme 
bendrą valstybę ir Aras drauge 
su Vytimi buvo vakarų civili
zacijos užtvaromis”. (E)

Izraelio štabas pranešą kad 
arabų pranešimai apiejkovas Li
bane yra labai perdėti. Sirijos 
parama Libanui buvusi menka. 
Jos artilerija pradėjusi apšaudy
ti Izraelio kaimus, tačiau lėktu
vai greit artileriją nutildę. Sin

baną pulti izraelitų, tačiau tris 
lėktuvus numušus, kiti daugiau 
nepasirodęs /

Korespondentai, kurie stebėjo’, 
sugrįžtančius izraelitų dalinius, 
rašo, kad sugrįžo 24 tankai ir 
apie 300 kareivių. Arabų žinio
mis mūšyje- dalyvavę apie 100 
izraelitų tankų. Izraelitai sa
ko,-kad jiems atvykus į partiza
nų okupuotus Libano kaimus, 
partizanai skubiai pasišalino į 
kalnus. Jokių didesnių mūšių ne
buvę.

Europos Rinkoj
BRIUSELIS. — šešių Euro

pos Rinkos valstybių užsienio 
reikalų ministerial nutarė pada
ryti pakeitimų rinkos Vykdomo
je Komisijoje, sumažinant ją iš 
14 narių iki 9. Anksčiau Vokie
tija, Prancūzija ir Italija turė
jo komisijoje po tris atstovus, o 
ateityje turės po du. Olandija ir 
Belgija turėjo po du atstovus, o 
dabar turės po vieną, kaip ir 
Liuksemburgas, turėjęs vieną 
iki šiol.

Olandijos užsienio reikalų mi
nisteris Luns' pareiškė, kad rin
kos nariai pirmus pasitarimus 
su norinčiomis į rinką įstoti vals
tybėmis turės dar prieš liepos 
mėn. Nori įstoti į rinką: Brita-

Neseniai iš egzilės sugrįžęs 
Juan Bosch kasdien kalba per 
radiją ir siūlo savo diktatūrą, 
kuri geriau išspręsianti sociali
nius klausimus Domininkonų,^ 
respublikoje. Tuo tarpu Santo(nija, Airija, Norvegija ir Danija.

Vykdomajai komisijai pirmi
ninkaus italas. Dar neaišku, ką

♦ -Valstybės sekretorius Ro
gers spaudos atstovams vakar 
pareiškė, kad iki birželio mėn. 
galo iš Kambodijos bus išvež
ti visi amerikiečiai kareiviai. Jo 
nuomonė, Amerikos-Sovietų Są
jungos santykiai dėl Kambodi
jos žygio nepasikeisią, nes so
vietai mato, kad Amerikos žy
gis buvd reikalingas ir labai ri
botas. -f

♦ Tailandija ir Kambodija nu
tarė atnaujinti diplomatinius ry
šius, kurių šios šalys neturėjo 
9 metai.

♦ Iš Kambodijos Į Pietų Viet
namą išvažiavo apie 9,000 viet
namiečių, kai kurie visai nema
tę savo tėvynės. Kambodijoje 
vietnamiečiai buvo persekioja
mi. 14 ■

♦ P. Vietnamo prezidentas 
Thieu pasiūlė sudaryti Indokini- 
jos valstybių koaliciją prieš ko
munizmą iš Laoso, Tailandijos, 
Kambodijos ir Pietų Vietnamo.

’♦ Izraelio premjerė oficialiai 
pranešė Jungtinėms Tautoms, 
kad visi Izraelio kareiviai yra 
atitraukti iš Libano. Tą patį pa
tvirtino ir Libano vyriausybė.

♦ Prezidentas Nixonas paskel
bė Lubbock, Texas miestą nu
kentėjusiu rajonu ir pažadėjo fe- 
deralinę paramą Lubbocke ura
gano sugriauta 750 namų, 4,800 
gyventojų liko be pastogės, už
muštų buvo 20 ir apie 500 su
žeistų.

♦' Buvęs Vokietijos kancle
ris Kiesingeris atvyko į Ameriką 
kur jis viešės 10 dienų ir susi
tiks su prezidentu Nixonu bei ki
tais vyriausybės nariais.

♦ Prancūzija netrukus pra
dės Ramiajame vandenyne nau
ją seriją branduolinių bombų 
sprogdinimų. Būsią aštuoni spro 
girnai, prieš kuriuos protestus 
pareiškė Japoniją N. Zelandija 
ir Australiją I

♦ Illinois konstitucinė konven
cija nutarė balsuotojų amžių su
mažinti iki 18 metų.

Chicago Tribune laišku skyriuje įrui Putryčių Azijoje po 
įdėtas. Broniaus Nėmicko, Vliko ‘ši^ met^ Juodžio 31 d. 
vicepirmininko, laiškas, kuriame ■ Senatoriai: George McGovern, 
sakoma, kad Vilkas remia prezi-;
dento Nixono paskutinius veiks-1____________
mus Pietryčių Azijoje ginant ■ Oregnoo, Frank Church, dem. iš 
tautų teises pačioms apsispręsti, j Idaho, Charles Goodel, resp. iš 
Laiške pasmerkiamas sovietų 'New Yorko ir Harold Hughes, 
premjero Kosygino pareiškimas j dem. iš lowos prašė televizijos 

Amerikosjėgų įžygiavimo į programos žiūrovą atsiųsti .• po 
Li Karhbodiją. Nurodoma, kad sun- vieną dolerį jų išlaidoms padeng

ti ir tolimesnėms panašioms pro
gramoms organizuoti. Televizi
jos pusvalandis jiems kainavo 
75,000 dol.

♦

šitoks kongreso narių kreipi
masis per televiziją -į gyvento
jus yra naujas reiškinys. Kai 
kurios studentų organizacijos ir
gi organizuoja prieš šių metų 
rinkimus kampaniją, kurioje bū
tų stipriai paremiami tik prieš 
Vietnamo karą nusistatę kandi
datai į kongresą.

ku patikėti sovietų žodžiams, ka- 
jda jų tarptautinių sutarčių lau-J 
žymas tęsiasi jau nuo 1940 me
tų, kada sovietai jėga okupa
vo Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tų 
Baltijos valstybių įjungimas į; 
Sovietų Sąjungą ir tęsimas so
vietų kišimosi Į Baltijos valsty
bių reikalus netarnauja tarptau
tinei taikai ir susipratimui, sa
koma laiške.

Sovietų Sąjunga neturi teisės! 
kaltinti kitų, kol ji pati nepanai
kino savo agresijos veiksmų, sa
koma Broniaus Nemicko laiške.

NEW YORKAS. — Sulaukęs 
69 metų New Yorke mirė bu-: 
vęs Čekoslovakijos ministeris 
Adol Prochazka, žymus čekų 
krikščionių demokratų veikėjas,- ■--- - - - - AMSTERDAMAS. — Tarptau-
pabėgęs.iš Čekoslovakijos 1948 tinis Olimpinis komitetas išrin- 
metais. ’ 1976 metų Olimpiadai naują

vietą — Montreal}, Kanadoje, 
žiemos žaidimai tais metais 
įvyks Denvery, Col

Dėl šio parinkimo labai supy
ko sovietų atstovai, kurie pa
geidavo, kad 1976 metų olimpia
da būtų rengiama Maskvoje. Dar 
vienas kandidatas buvo Los An
geles. Pirmame balsavimo Mas
kva gavo 28 balsus, Montrealis 
24 ir Los Angeles — 17. Likus 
tik dviem kandidatams, Maskva 
gavo 28 balsus, o Montrealis — 
41. ■

Tasso agentūra paskelbė, kad 
Maskvos neišrinkimas esąs smū
gis olimpinei dvasiai ir idealams. 
Balsavusieji nežiūrėję logikos ir 
išminties, bet savo asmeninių^ 
politinių įsitikinimų. Kai kuri^ 
vakarų atstovai, galvoją, Ažfd 
olimpiadas rengti yra vakarinių 
valstybių privilegija.

Sovietų pyktis yra didelis ir 
todėl, kad Tasso spaudos agen
tūra jau buvo paskelbusi, kad 
Maskva laimėjo, o po dviejų va
landų turėjo tą žinią atšaukti.

Montrealis pažadėjo pastatyti 
žaidynėms 80,000 vietų stadijo- 
ną. olimpinį kaimą, plaukymo 
baseiną ir kit&s reikalingus įren-
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Vietname, priešui pašovus he
likopterį, žuvo generolas John 
Dillard, Amerikos inžinerijos da
lintų Pietų Vietname vadas. Tai 
jau šeštas Amerikos generolas, 
žuvęs šiame kare. Jo helikopte
ris nukrito centriniame Vietna
me, netoli Pleiku bazės.

Pietų Vietnamo daliniai pra
dėjo žygį vieškeliu nr. 1 į Phnom 
Penhą. Vienoje vietoje viet
namiečiai susitiko apie 600 ko
munistų dalinį, su kuriuo prasi
dėjo kovos. Iki šiol Kambadijoje 
žuvo 350 vietnamiečių ir 1,600 
buvo sužeisti.

■Phnom Penhe šeši kamhcdie- 
čiai puolė keturis vietnamiečius, 
ryšių specialistus, kurie buvo at
vykę padėti repatrijuoti iš Kam
bodžos vietnamiečius civilius. 
Vienas vietnamietis žuvo. Sai- 
gono vyriausybė tuoj pareika
lavo nubausti žmogžudžius ir at
lyginti žuvusio giminėms. Tas 
įvykis kiek, sugadino Saigono ir 
Phnom Penh o santykius.

Kambodijos premjeras apelia
vo i savo tautiečius, ragindamas 
juos laikytis budistų discipli
nos ir vengti nesusipratimų su 
svečiais vietnamiečiais. Prem
jeras Lon Nol paskelbė ir tokią 
komunistinei Kinijai ir princui 
Sihanoukui nemalonią naujieną. 
Po perversmo, kuris įvyko kovo 
18 dieną, Kinijos ambasadorius 
kelis kart lankėsi pas naujos vy
riausybės vadus, bandydamas 
padaryti “bizni”. Kinija reiką- 
vusi toliau leisti komunistų jė
goms veikti iš Kambodijos ir ža
dėjusi Kinijos draugiškumą nau
jai valdžiai. Tik praėjus mėne
siui ir 20 dienų, kai Kinija pa
matė, kad nauja Kambodijos 
valdžia komunistų savo teritori
joje nepakęs, negavusi reikalau
tų pažadų iš naujos valdžios, Ki
nija nutraukė santykius ir pripa
žino princo Sihanouko valdžią 
egzilėje. Kinija 49 dienas ban
dė susidraugauti su nauja val
džia i” tik nepavykus pradėjo 
remti Sihanouką.

Senatas patvirtino

WASHINGTONAS. — Sena
tas 94 balsais niekam nebalsuo
jant prieš, patvirtino teisėją H. ' 
Blackmun į Auščiausiąjį Teis
mą,. Tuo visus metus buvusi 
tuščia vieta, pasitraukus teisė
jui Abe Fortas, buvo užpildyta. 
Senatas atmetė dviejų anksčiau 
prezidento Nixono pasiūlytų tei
sėjų: Clement Haynsworth ir 
Harrold Carswell kandidatūras, 
tačiau prieš teisėją Harry Black
mun nepasisakė nė vienas sena 
torius.

gimus. Daug pastatų bus nau
dojami iš Expo-67 laikų.

Kaip žinoma, 1972 metų olim
piada įvyks Muenchene, Vokieti
joj, o žiemos žaidynės — Japo
nijoje. Sapooro mieste.



ųi ny ųj 41. ui, ų ij 4iu

EISINGIAUSIAS ŽINIAS

Khinana

man

Baltieji Rūmai! Didingi, daro■HZ

rąpinese.

4/0 PER ANNUM

PER ANNUM

, ■n. us. c.

UP- T O 
$20,000.

; Mus apsupo gerokas būrys, iš 
kurio mane ištraukė žmona, bi
jodama, kad nekiltų muštynės.

Patekome į Baltuosius Rūmus 
— gatvėje palikdami barzdo
čius, atvykusius čia masinei de
monstracijai gegužės mėn. 9 d.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, II-L. 6060X

SKAITYK "NAUJIENAS"

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

Yra ir daugiau žmonių sosti
nėje, kurie nepripažįsta nusisto
vėjusios tvarkos taisyklių. Tai 
sostinėje reziduoją kai kurie už- 

tinėje. Padėjome) sienio diplomatai, nekartą sosti-

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— THURSDAY, MAY 14, 1970

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

SKAITYK PATS IR PARAQING 
KITUS SKAITYTI 
N A VV I ENAS

Knygoje 
vos kraštas,

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

HOURS: Mon. 12 P

arasiškiy klubo 
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Poezijos rečitaliu , Whittiers 
miesto taryba ir kolegija nori 
pradėti kultivuoti meno poezijos 
tradicijas, nes miestas buvo pa
vadintas garsaus Amerikos poe
to John Greenleaf Whittier. 
(1807—1832) vardu.

Be. Whittier kolegijos muzikų

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

jęs net kelių blokų krautuves ir 
karčiamas, nesumedžiojau nei 
vieno pašto ženklo... Ne taip Los 
Angeles mieste — čia pašto žen
klų gali gauti ne tik beveik, kiek
vienoje krautuvėje, bet ir kiek
vienoje karčiamoje...

Sostinėje gyvena apie 100 lie
tuvių, kurių dauguma dirba val
džios Įstaigose. Yra Liet. B-nės 
apylinkė.

Ir čia koncertavo V. Daunoras. 
Koncertas praėjo ramiai, niekas 
čia neprotestavo, klausytojų ir
gi buvę skaitlingai. Jokio triukš
mo koncertas čia nesukėlė ir nie
ko “nesuskaldė”,- kaip kai kas 
mano, kad įvyko Los Angeles. 
Bet apie tai daugiau kai grįšiu 
namo.

Dabar — iki pasimatymo New

^WFFTYOF^ 
TOUR SAVING'

Being an American is comfortable.
After all, we do have more than any 

other country in the world.
But sometimes we get too comfort

able. We take our leisure and our 
prosperity and our freedoms dor 
granted. Sometimes we. have to be 
reminded that itwasn’teasy for us to 
get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t handed to us on a 
platter. - ■

Of course, the great majority of 
Americans have great pride in their 
country.

kitko rašė apie kitų, grupių kan
didatus pereitos tarybos rinki
mų metu (Drauge 1967. V.3 d.) : 
...“Nuostabų, būtų, Jei liguistai 
ekstremistinių žmonių neturėtu
me ir sąvd Ysrpe? ;Kafp‘ kitur, 
ir . mūsų gyvenime jie veržias Į 
paviršių. Ir* ten, kur jiems tai 
pavyksta, visa verčias aukštyn 
kojom. Deja, ir Bendruomenės 
gyvenime jie ima kelti galvas, 
štai kodėl mums negali nerūpėti 
Bendruomenės rinkimų vaisiai; 
Netikiu, kad* mūsų ekstremistai 
būtų jau pajėgūs į savo rankas 
paimti Bendruomenę. Bet er
zelio sukelti jie gali daugiau, nei

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

I am an American. v 
Do not fold, spindle, or mutilate.

Laiškas iš Washington, D. C
Palikę debesuotą, bet šiltoką 

Los Angeles — po vos keturių 
valandų skridimo atsidūrėme 
Amerikos — tuo pačiu ir mūsų 
— sostinėje, Washington, D. C. 
Čia šiuo metu gamta žavėtina, 
oras puikūs, akį veria žaluma, 
medžių, ‘pievų, gėlynų spalvin
gumas, vaismedžių žydėjimas 
primena Lietuvos pavasarį.

Abu — ir aš ir žmona — su
žavėti tokios gaivinančios gam
tos vaizdų 
į šalį orinio susisiekimo bilie- ‘ nės policiją, net Užsienio Reika 
tus ir nutarėme iš Washington© S lų Ministerijos (State Depart 
I>. C., į New Yorką važiuoti au 
tobusu, nežiūrint, kad rezervaci 
jas jau turėjome lėktuve. Nuta
rėme pasigėrėti pavasario gam 
ta ir pro autobuso langus pasi
dairyti į “country”.

daugiau įspūdžio iš tolo, negu 
iš arti ar net iš vidaus, kiek jis 
publikai parodomas. Viduje at
rodo daugiau i muziejų negu į 
šių dienų gyvenamus rūmus. Pu
blikos pareina čia tūkstančiai 
kasdien. Niekas jos nekontro
liuoja, nekrato, įsinešk ką nori, 
pvz. foto aparatą; stok Į ilgą 
eilę ir plauk kartu su mase per 
visus 7 kambarius publikai ro
domus. Viso Baltuosiuose. Rū
muose yra lf)7 kamba/lai. Tai 
daugiausia lankoma jneta sos
tinėje. Antra J. /. Kennedy 
kapas Arlingto:
taip pat dar kasdien lanko tūks
tančiai žmonių iš įvairių Ame
rikos ir pasaulio vietų.

they work or bank, they’ve helped 
preserve our freedoms by investing i 
their country. • - v

At the same time, they’ve been 
storing up quite a nest egg for them
selves. ,■

Ne tokios šviesios pastabos 
būtų apie žmones. Tiesa, ne apie 
tuos, kurie pastoviai sostinėje gy 
vena, bet apie tuos, kurie bū
riais jau šiandien, gegužės mėh. 
7 d., pradėjo į sostinę plauk
ti: ilgaplaukiai, barzdoti, basi, 
apdriskę tur būt, Jr išbadėję, 
nes ištysusiais ir išbalusiais vei
dais, žodžiu — “jaunimas” be
veik (ir, tur būt) iš’&valkatyno.

Stovint eilėje į Baltuosius 
Rūmus, susikirtau su pora to
kių barzdočių, dalinusius spaus
dintus atsišaukimus. Paėmiau, 
ir nors buvau tikras, kad tai pro
testo pareiškimas prieš preziden
to Nixono nutarimą žygiuoti į 
Kambodiją, juokdamasis paklau
siau apie ką jų propagandos la- 
piūkštis byloja — ar pasirodė 
koks naujas filmas? Ne — sa
ko barzdočiai. Norime pakeisti 
.Amerikos politiką, — pridėjo ki- ! 
tas. Kadangi atrodė jauni (ne-: 
žiūrint barzdų), tai gana aštriu: 
tonų pastebėjau, kad valkatos) 
Amerikos politikos nepakeis ir ■ 
kad jie geriau būtų važiavę į 
Maskvą, negu atvykę į Washing- 
tona.

ment) aukštus pareigūnus pa
statę į labai kelblią padėtį. Mat, 
juos negalima areštuoti, nežiū
rint kokį nusikaltimą jie bepa
darytų... Mažas nuotykis pasi
taikė stebėti man pačiam. Bū
tent — šalia mūsų viešbučio, 
gana impozantiškame name, įsi
kūrusi Senegal Respublikos Pa
siuntinybė (Republic of Sene
gal). Atvažiuojame vakar (apie 
4 vai. p-, p.) iš vidurmiesčio su 
taxi-cab į savo viešbutį, bet ne
galime įvažiuoti į tą gatvę, kur 
mūsų viešbutis yra. Kaip tik tuo 
momentu mūsų viešbučio (ir tos 
pasiuntinybės) gatvės pradžio
je sustojo juoįąs limuzinas, iš 
kurios iššoko žibančiai juodos 
spalvos džentelmenas, nuskubė
damas-į Senegalo Pasiuntinybę, 
nežiūrint, kad automobilį paliko 
pačiame vidury gatvės... Mūsų 
(taxi) šoferis, pakraipęs galvą 
apsuko apie bloką ir privežė prie 
pat viešbučio, durų. Apie tai ne
kalbėjome, bet matėme, kad tos; 
gatvės išvažiavimas buvo užblo
kuotas bent 10 minučių...

patys verti. Todėl į savo Bend
ruomenės tarybą rinkim jau iš
bandytus bendruomenės darbo 
žmones. Grūdus nuo pelų atskir
ti neturėtij būti sunku”.

Mes nelaikom, kad šiam fron
tininkų sudarytam kandidatų są
raše galėtų būti liguistai ekstre
mistinių žmonių ir, kad reiktų 
atskirti pelus nuo grūdų. Eisi
me balsuoti, ar neisime, vis tiek 
jie bus išrinkti, pagal vienui vie
ną sąrašą. Tai kam dar tas bal
savimas? Geriausios sėkmės ir 
toliau vienašališkai L. B^j^suo- 
menei! J. B.

Kalbant apie paštą... Centri
niame sostinės pašte įmečiau 
keliolika atvirukų prieteliams 
namie ir kitur. Prieš tai langelio 
valdininką paklausiau, kur oro 
pašto atvirukus įmesti Išeinant, 
jau beveik prie durų, jis pasivi
jo ir paaiškino, kad esu užlipi
nus permažai pašto ženklų. Bu
vau tikras, kad ne. Grįžus prie 
langelio, valdininkas, patikrinęs 
mano įmestus atvirukus, sulin
ko beveik dvigubas atsiprašyda
mas, kad suklydo, nes mano at
virukai (siunčiami į New Yorką 
ir Los Angeles) aplipinti rei
kiamais pašto ženklais, nors ir 
siunčiami oro paštu, Beatsipraši- 
nėdamas paštininkas paaiškino,, 
kodėl -jis taip labai buvo susi
rūpinęs mano atvirukais: girdi, 
jūs aiškiai užsienietišku — (fo
reign) svetimu akcentu klausė
te-, kur atvirukus įmesti, tad aš 
maniau, kad jie eina užsienin, 
bet dabar matau, jog tik čia 
Amerikoje, ir tad yra okl

Jei kas norėtų sakyti, kad 
Amerikoje nėra sąžiningų, rū
pestingų ir mandagių valdinin
kų, — neužsiminkite apie tai

š. m. gegužės 9 d. Hollywood 
Inn svetainėje, Zarasiškię klu
bus buvo surengęs pasUįuksnii- 
niino vakarą.. . /

Vakaras praėjo labai nuotai
kingai ir HnksmaL Ę^jo^nio 
orkestras nebuvo tingus. Į salę 
prigužėjo svečių sausakimšai. 
Pirnūuinkas Stasys Bikulčius 
įteikė atsilankiusiems nemažą 
skaičių gana gerų dovanėlių. Su
sirinkusieji linksminosi iki vė
lokos nakties, Tarp kitokio, 
skaniai pagaminto maisto, ku
gelis bene buvo skaniausias.

italyje dalyvaus ir mūsų kor 
:itorė Giedra Gudauskien 
ri išpildys savo kūrinius.

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

teed return. And your investment is 
backed by the full faith and credit 
the United. States of America-

Also, the interest on Series E Sa> 
ings Bonds isn\ subject to state or 
local income taxes.

You can defer federal taxes on
E Bond interest until you redeem the 

'Bond.
If your Bonds are lost, or stolen, 

or destroyed, we simply replace them 
without cost

They’re safe. '

rinkimai Clevelande
L. BrOhio apygardos rinkimi

nė komisija paskelbė šį kandida
tų sąrašą. Žilionis J., dr^ Ma
tas St., Balčiąnas P., Staniškis 
J. D., Rukšėnas A. žiedonis K. 
Jokubaitytė M., dr. Skrinska J., 
Butkus A., dr. Lenkauskas E.

Tai tik vienos grupės kandi
datai, būtent frontininkai ir po
ra jų patikėtinių. Kodėl nekan
didatuoja kitų grupių žmonės, 
kaip tai valstiečių liaudininkų, 
krikščionių demokratų, tautinin
kų ir ,kt. ? Manome, kad' tilr to
dėl, kad P. L. B. pirm. St. Barz-

Gegužės mėnesio 17 dieną 
I (sekmadienį), 8 vai. vakaro po- 
Į etė skaitys Los Angeles mieste, 
I Fellowship Hali (prie Metodistų 
bažnyčios) 10497 Wilshire Blvd., 
savo eilėraščius anglų kalba.

Kartu dalyvaus Fullertono 
j Valstybinėj Kolegijos kamerinės 
’muzikos trio Douglas Ischar-čelo, 
į Mary Ann Brown__pianinas
į ir Jenefer McKenzie — fleita) 
su nauja programa (Schumano, 
Bacho, Debussy ir kitais kūri
niais). • -

Gegužės mėnesio 26 dieną (an- 
įradienį) 8 vai. vakaro poezijos 
ir muzikos rečitalis įvyks W7hit- 
tier College, Calif.

šią kolegiją yra baigęs da
bartinis Amerikos prezidentas 
Richard, M. Nixon.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arką 
pashmėiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

ON ALL PASSBOOK
1 . ACCOUNTS

Amerikos jaunimo tarpe gitaros taip paplitusios, kad net ir laivai gaminami gitaros formos, 
veiksle matoma valtis turi ir stygas, kurias beplaukicjant ežere, galima ir patampyti.

Jeigu jūs manote, kad mūsų 
sostinėje pašto ženklą galima 
nusipirkti bet kur — tai ne! Kai 
man centriniame pašto Įstaigos 
pastate (Pennsyvania Avė.) nu
sipirkus pašto ženklų, vėliau, jau 
viešbutyje berašant atvirukus, 
jų vistiek pritrūko — tai apė-

AVE. / TEL. GR 6-7575
to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Tinirs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30

poezijos rečitaliai
Šį mėnesį įvyksta dr. Elenos 

Tumienės poezijos rečitaliai an
gly kalba.

They re automatic. -
And they’re also a reminder. A re

minder that we all have to work hard 
to keep what we have. ..

Investing in your country will do 
just that . . y/

Think about U.S. Savings Bonds.
It’s a way to keep our 

country from getting Jį 
folded, spindled 
or mutilated. «-■

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

Jau galima įsigyti■■ muziko Juozo Strolios knygąLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
17I» puslapiai, yra fotografijų, ^inkšti viršeliai. Kaina $2.(Mk 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

SMOKEY >AYS



IU!

nekviečia 
bus laisvi 
Poškaith

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Only you 
can prevent 
forest fires!

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOA'3

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

$5.00 
$3.00 
$100

$12.00 
$4.00

$130

$3.00 
$5.00 
$100

$6.00 
$3.00

$4.00
$100 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$150 
$6.00

paštą, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 
orderiu, šiuo adresu:

Midland Savings aptar
nauja taupyme ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

gų minėjimų iškilmių vainikai, 
jei ne Lenino garbei? Kas kitas 
yra apdovanojamas garbės ženk
lais, jei ne pynėjai (noroms - 
ne - noroms) tų vainikų? O 
mano'parašytoje istorijoje nėra 
net pasakyta, kad L. Sagys kal
bamoje repeticijoje buvo, kad 
jis ten girdėjo tą pokalbį.

Bet, kaip jūs, L. Sagy, rašote 
— “Nėra-to blogo, kas neišeitų į 
gerą”, tai į gerą ir išėjo, einant 
’’Juo toliau į girią, juo daugiau 
malkųj’ randama. Ryšium su 
mano istorijoje atpasakotu to

Išnešus vėliavą ir sugiedojus 
Lietuvos himną suvažiavimas 
buvo užbaigtas.

Vėliau vyko posėdis, išrinktų 
pareigūnų pasiskirstymas parei
gomis ir padaryta visų pareigū
nų bendra nuotrauka.

š. S-gos pirmininkui ir Globos 
Komitetui reiškiame šaulišką 
padėką už surengtą gerą suva
žiavimą ir puikų priėmimą.

šaulių-partizanų praeities gar
bingi žygiai te stiprybę mums 
teikia. Algirdas Budreckas

Kas tik turi gerq skani, 
Viską perka pas Lieponį!LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk

šokiais 
. o gra

fai iš 
mokytoja Breich-

• Iškilmių salėje vyksta regis
tracija. Atvykusius atstovus re
gistruoja: Marija Šimkienė, Li
dija Mingelienė, Vincas Tamo
šiūnas ir Stefanija Kaunelienė. 
Užsiregistravusiems prisegamos 
gražios išvaizdas auksinės spal
vos rėmeliai su identifikacijos 
įrašu ir trispalviu kaspinu. Kas
pine įrašyta LŠST atstovų suva
žiavimas Detroite 1970 m. IV 25 
ir 26 d. ir šaulių emblema.

š. S-gos suvažiavimo iškilmin
gojo posėdžio programa: suva
žiavimo atidarymas, prezidiumo 
kvietimas, vėliavų įnešimas, JAV 
ir Kanados himnai, mirusių na
rių pagerbimas,. garbės ženklų 
įteikimas, sveikinimai, prof. V. 
Mantauto paskaita-ir vėliavų iš
nešimas.

Šaulių S-gos atstovų suvažia
vimo iškilmingas posėdis buvo 
pradėtas š. S-gos pirm. V. Išga- 
naičio žodžiu. Jis iškvietė į gar
bės prezidiumą: J. šepetį, V. 
Alantą, S. Jakubicką, E. Janku
tę, gen. J. Černių, K. Veikutį, 
prof. V. Mantautą, kun. J. Ju
revičių ir sekr. adv* A.Budrec- 
ką. Įnešus vėliavas buvo sugie-

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

Įsteigta 1923 metais ,e* “ Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

dalis. Darbo posėdžiams buvo su
darytas prezidiumas: garb, pir
mininkas pref. V. Mantautas, 
pirm. M. šnapštys, vicepirm. K. 
Kodatienė. Sekretoriatą sudarė: 
S. Kaunienė, V. Mingėla ir K. 
Daugvydas.

Darbo posėdis pradėtas vėlia
vą įnešus ir ją perdavus suvažia
vimo pirmininkui. Tą atliko Š. 
S-gos pirm. V. Išganantis.

Nutarta daug laiko negaišti, 
todėl pranešimai buvo konden
suoti, bet išsamūs. Kiek ilgiau 
buvo sugaišta prie S-gos pirmi
ninko rinkimų. Atsisakius V. Iš- 
ganaičiui nuo kandidatūros, su
važiavimas š. S. pirmininku iš
rinko Vincą Tamošiūną.

Po to buvo renkami pareigū
nai. Iš rinkimų rezultatų, atro
do, labiausiai vyrauja Chicaga 
ir Detroitas, š. S-gos centro val
dybos sąstatas; S. Jakubickas I 
vicepirm., K. Milkovaitis, II vi
cepirm., V. Keturakis, sp. sek. 
vadovas, J. šostakas, jaun. sek. 
vadovas, S. Bernatavičius, ižd., 
P. Padvaiskas tiek. sk. vadovas, 
kun. J. Borevičius, kult, sk., M. 
Vitkus, jūr. š. vadovas, J. Baub
lys, I sekr., J. Švoba, II sekr., K. 
Kodatienė, š. m. vadovė, V. Min
gėla, spaud. ir inf., P. Petrušai- 
tis, T. Trimito redakt., S. Jokū
baitis, narys ir A. Gintneris, 
kandt. Garb, teismo: gen. J. Čer
nius, pirm., A. Budreckas, M. 
šnapštys, nariai ir V. šarka, 
kand. Kontrolės Kom.: Adolfas 
Jodka, S. Radzvickas ir K. Kli- 
nauskas.

Tai kas programoje buvo nu
matyta pirmos dienos suvažiavi
me visi, nurodyti punktai buvo 
išsemti.

Vakare atstovams ir svečiams 
buvo suruoštas rautas. Lietuvių 
Namų didžioji salė buvo pilna da
lyvių. Buvo atlikta meninė pro
grama.

Programą atliko Detroito jau
nimas: Barbora Ūsaitė, Irena 
Vizgirdaitė, Ramunė Rūkštely- 
tė, Birutė Januškaitė, Irena 
Svetickaitė, pranešėja.

Barbara Ūsaitė tikrai parodė 
pianistės sugebėjimus. Detroi
to jaunimo programa gera. Rei
kia tik jais džiaugtis ir palinkė
ti, kad jie savo gabumus-talen- 
tus neužmestų. Rautas praėjo 
draugingoje nuotaikoje. Apie vi
durnaktį visi skirstėsi.

Sekmadienį, 8-tą valandą ry
tą lietuvių radijo valanda prikė
lė mus su lietuviškų melodijų 
garsais. Programoje buvo mi
nimas suvažiavimas.

šv. Antano bažnyčioje Įvyko 
pamaldos, kurias atlaikė kun. J. 
Borevičius. Jis savo pasakytame 
pamoksle kėlė mūsų tautos gol- 
gotą ir vis perpindamas ir akcen
tuodamas, kad ypač šauliai turi 
puoselėti, budėti ir įgyvendinti 
nuoširdumą ir meilę ne tik tar
pusavyje, bet ir lietuvių tarpe. 
Prie didžiojo altoriaus buvo išri
kiuotos vėliavos. Išeinant para
du iš bažnyčios pastebėjau žmo
nes braukant ašaras nuo veidų. 
Pamaldose daugelis šaulių buvo 
uniformuoti.

Po pamaldų šauliai vėl susi
rinko Į Lietuvių Namus, kur bu
vo svarstomi Įvairūs reikalai 
bei sumanymai.

Algirdas Budreckas perskaitė 
Rezoliucijų Komisijos nutari
mus, kur buvo prisimintas mū
sų tautos genocidas, pasisakyta, 
kad šauliai išliktų ne tik gerais 
lietuviais, bet ir šio krašto loja
liais piliečiais. Pasveikintas pre
zidentas Richardas Nixonas. Re
zoliucijos buvo suvažiavimo vien
balsiai priimtos.

nėlę, anot < jūsų, pasipylusius 
straipsnius nuo pradžios jos 
veiklos sulig šiuo paskutiniu, Į 
kurį turiu atsakyti,

Antra. Aš’ parašiau ne kokią 
niekad negirdėtą neregėtą pasa
ką, bet, apskritai kalbant ir ži
nant, ne pirmą ir vieną čia reiš
kinį, taigi galintį kartotis.

Trečia. Ar aš savo Naujieno
se parašyta istorija tikiu? Aš 
nesu linkusi tuojau bet kuo ti
kėtu Bet šiuo atveju savo pa
rašyta Naujienose visa istorija 
tikėjau. Jeigu nebūčiau tikėju
si, nebūčiau rašiusi. Juk iš okup. 
Lietuvos atsiųstieji ar, pagal tai
sykles, pasikviestieji, atvykusie
ji pas gimines, jdraugus, pas 
juos ar kitur sustoję, ne tik bū
na .palydinai, bet ir šen bei ten 
apvežiojami. Ne vienas iš jų 
yra kvietęs, įkalbinėjęs ne vieną 
mūsų išeivį kultūrininką, meni
ninką, sportininką. .. važiuoti 
Į “žydinčios kultūros” Lietuvą 
“pasidalinti” kultūros meno lai
mikiais. Ne vienas kvietėjui, 
kaip mano istorijoje parašyta, 
taip ir atsakęs: Ir kai kas jyra 
buvęs okup. Lietuvon nuvykęs, 
ar net visai išvykęs. Ar nebuvo 
nuvykęs su sportininkais jūsų 
vadovaujamojo sambūrio muzi
kos vadovas? Tikėjimas dar ga
lėjo susitvirtinti, kai daugelis 
matė J. Lingį Grandinėlės spek
taklyje Čikagoje 1969 m. gruo
džio mėn.

Tai kodėl būtų neįtikėtina, jei 
L. Sagys J. Lingį kaip svečią ar 
pažįstamą, dargi to paties kul
tūrinio darbo asmenį būtų paly
dėjęs pamatyti ir G. Breichma- 
nienės ar kitų tautinių šokių? 
O iš jų tinkamiausiąjį sambūrį 
kviesti Į Lietuvą. Man apie tai 
pasakojusiems, supratau, irgi 
nebuvo neįtikėtinas reiškinys. 
Tik Įterptinis sakinys “reikia su
prasti, prisidėti prie Lenino 
šimtmečiui ruošiamų pagerb- 
tuvių, noroms - ne - noroms Įsi
pinti Į nevystantį garbės vaini
ką” yra mano. Ir, manau; nėra 
tuščias. Kam gi daugiau šie 
1970 m. ir okup. Lietuvoje ski
riami, jei ne Lenino garbei? 
Kam kitam, sakau, noroms - ne 
- noroms pinami kultūrinių ran-

Šauliu S-$os suvažiavimo garbės nariai ir išrinkti pareijunai: iš kairės sėdi: M. šnapštys, kun. J. Borevičius, 
S. Kaunelienė, garb, narys V. Išganaitis, K. Kodaitienė, Š. S-gos pirm. V. Tamošiūnas, prof. V. Mantautas, gen.
J. Černius, E. Pūtvytė ir adv. Alg. Budreckas. iš kairės pirmoj eilėj stovi: S. Jokūbaitis, K, Milkovaitis, S. Bar- 
natavičius, P. Padvaiskas, J. šostakas, J. Baublys, N. Vitkus, S. Jakubickas, V. Šarka. Iš kairės antroj ailėj stovi:
K. Kiinkauskas, V. Keturakis, J. Švoba ir V. Mingėla. ■ Foto K. Sragauskas
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6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS

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

vieši susidomėjęs mūsų tauti
niais šokiais lyg ir instrukto
rius, Poskaitis. Tai ir įvyko ta 
npiinkybi.'iė “siluacijinė” klaidu, 
dabar paaiškėjusi, kad L. Sagys 
J, Lingio į Haniiitoną nėra ly
dėjęs. O Gyvafaro mokytoja nė 
su vienu iš jiedviejų Hamiltone 
nėra kalltėjusi. Mat. Kanada bu- 
vo ne J. Lingio propagandos plo 
tas, o Poškaieio. Tada veiksmo 
.bt.tas pasilieka tas pats, lik ne 
vieno veikėjo, o dviejų gerai su
vaidintas.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psL_______________ ___
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.__ ;____
4. Liudas Mikšys, Ii ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

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

T R4. tecT

7. Prof. V. BiriHika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ------------ - $2.00 ir

8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL ...._____________

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. _________ i-------------- ----------------------- --------

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALA1MINTASI .,........ .................
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais ----------------------- -—----------
13. Juozas ivaistas, PETRAS iIRVOKAS, 228 psl._________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl............... ........
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ________
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.___
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGUOS 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 TAURĖ, lyrika^ 152 psl. _______
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl._____

U VAIČICNIENfiKLAIDOS BLOGYBĖ IR GĖRYBĖ
Atsakymas

Kiekvienas, ypač viešas prasi
lenkimas su tiesa, jeigu nėra 
nusistatymas, įsitikinimas, už
sispyrimas ar bloga valia, o tik 
klaida, yra atitaisomas. Ir čia 
bus atitaisyta. L. Sagio teisin
gai nurodyta ir Šiaip paaiškėju
si klaida, savaime atsiradusi 
dėl susiklosčiusių aplinkybių 
“situacijos”.

Jūs, L. Sagy, klausiate, ar aš 
“šia savo Naujienose parašyta 
istorija” tikiu.

Pirma. Naujienos yra tiek 
mano, tiek ir jūsų. Jos deda ir 
apie jūsų vadovaujamą Grandi-| pokalbio faktu ir su ta klaida, su 

jūsų, kaip ir turėjo būti, dėl tos j 
klaidos atsišaukimu, paaiškėjo, 
kad 1969 rudeniop iš okup. Lie
tuvis buvo atsiųsti, ar pagal tai
sykles kieno nors atsikviesti, du 
“tautinių” šokių mokytojai. Vi
soje okup. Lietuvoje vyriausias 
J. Lingys — Į Ameriką, vienas 
iš vyresniųjų K. Poškaitis — į 
Kanada.

Kokio rango okup. Lietuvoje 
yra L. Lingys, visiems žinoma. 
Kas yra Poškaitis, parašyta 
“Tėviškės Žiburių” 1970. IV. 2 
d. nr. iš “Gimtojo Krašto”.

“Gimtasis Kraštas” kovo 19 d. 
paskelbė pernai viešėjusio Kazio 
Poškaičio Įspūdžius “Suk, suk 
ratelį”. Basinio autorius” (...) 
“dabartinis Vilniuje liaudies me
no rūmų choreografijos skyriaus 
vedėjas, respublikinių dainų 
švenčių vyr. šokių vadovas, su
kūręs šokius “Kolūkio lauke
liai”, “Audėjėlė” ... ir kt.

Straipsnis baigiamas: “Per
skaičius K. Poškaičio rašinį, ne
tenka stebėtis G. Brechmanie- 
nės užimta pozicija. Ji, matyt,

prijautė, kad K. Poškaitis yra 
dvilypis žmogus — ir choreo
grafas ir propagandistas”.
C 1969 m. Kanados lietuvių die- 
nų išvakarėse, kaip sako G. 
Breiclnnanienė, tas Poškaitis ir 
buvo jos šokėjų su scena supa
žindinimo repeticijoje. Į (Poš- 
kaiėio tokią kietą pastabą, kad 

j Gyva ta ro mokytoja su 
yra atsitikusi šimtą n etų 
žiu tautinių drabužių lietuv 
viso neturi, 
manienė atsakė, kad tai tikslin
ga, nes ji moko šokius savo se
nos tautos ir jos mokyklos. Pa
rodė keletą labai gražių tauti
nių drabužių. O kviečiama į 
Lietuvą, atsakė, kad važiuos į 
Lietuvą ir niekieno 
ma, kai tik Lietuva 
— nepriklausoma, 
teigė, kad kaip tik dabartinė. 
Lietuvoje aukščiausias kultūr 
nis žydėjimas.

Aš ir kiti žinoję šį patį fai 
tą, nežinojome ar buvome į 
įniršę, kad, be Amerikoje, (.1 
velande, sustojusio J. Lingio 
ši bei tą veikiančio, Kanado

KNYGŲ I S T 0 RIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pua 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už S4.00, 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

L. šaulių S-gos Tremtyje vi
suotinis atstovų suvažiavimas 
įvyko 1970 m. balandžio mėn. 25 
ir 26 dienomis Detroite.

šeštadienis, gražus, saulėtas 
pavasario rytas. Atstovai, šau
liai ir svečiai vyksta į Lietuvių 
Namus. Jau gerokai prieš 9 v. 
rytą baigia suplaukti iš įvairių 
Amerikos ir Kanados vietovių į 
suvažiavimą. Gatvėje didelis au
tomobilių judėjimas, visos aikš
tės automašinoms pastatyti per 
pildytos. Automobiliai su įvai
riomis žėrinčiomis spalvomis len
telių numeriais ir valstijų pa
vadinimais atkreipė praeivių dė
mesį.

Lietuvių Namuose didelis judė
jimas ir visur girdisi įvairūs gar
sai, kalbos, juokai.

Stebint iš šono, girdi nuošir
džius pasisveikinimus ir įvai
rius vardus tariant. Girdi nu
sistebėjimus taip netikėtai susi
tikus. Girdi žeriant komplimen
tus, girdi bučkių garsus. Girdi 
žodžius, kad sųsenai, pražilai... 
Visų nuotaika gera. Visų nuo
taika šventadieniška.

nai. AmeriKos nųnn; 
Vizgirdaitė, o pianii

: K. Rukštelytė. Po t 
gerbti tylos minute mirusieji 
šauliai: garb, narys prof, šimo- 
liūnas, red. Petrauskaitė ir šau
lys Vaičaitis. Apdovanotiems 
garbės ženklais S. Butkaus kuo
pos šauliams Leonardui Šulcui 
ir Antanui šiurkui Š. S-gos pirm. 
V. Išganaitis įteikė žymenius, 
kuriuos prisegė.gę»^ J. Černius 
su M. gpapščio palyda.

Sveikino žodžiu suvažiavimą: 
gen. J. Černius, V. Mantautas, 
V. Alantas, žurnalistų S-gos var
du, J. šepetys, Ramovės vardu, 
kun. J. Borevičius, LB CV var
du, K. Veikutis, Vilniaus Kraš
to S-gos vardu, S. Jakubickas, 
LAS vardu ir E. Jankutė.

Algirdas Budreckas perskai
tė gautus sveikinimus raštu. 
Sveikino: garb, narys adv. R. 
Skipitis, garb, narė S. Pūtvytė- 
Mantautienė,* gąrb. narys A. 
Mantautas ir garb, narys K. Mus
teikis, S. Lozoraitis, dipl. šefas, 
J. Rajeckas, Lietuvos atstovas, 
P. Daužvardis, Lietuvos gen. 
konsulas Chicago je, J. Bielskis, 
Lietuvos gen. kons. Los Angeles, 
J. žmuidzinas, ken. kons., Toron
te, V. Sidzikauskas, vyskupas V. 
Brizgys, prel. M. Krupavičius, 
J. Valiūnas, Vliko pirm., L. Va
liukas, Rez. Rem. K-to pirm., 
kun. G. Kijauskaš, B. Nainys, 
LB CV pirm., (P. -Molis, LSB vyr. 
skaut., J. švedas, Kūrėjų-Sava- 
norių pirm., T. Blinstrubo pave
dimu J. Švoba, ALTS vardu ir 
Baltic Veterans Corps, Toronto, 
kapitonas M. Randla. ...

Prof. V. Mantautas savo trum
poje paskaitoje prisiminė š. S- 
gos Įkūrėją VI. Pūtvį. V. Pūtvis 
turėjo savo filosofiją ir pažiūrą 
Į valstybę, tautą ir t. t. Prele
gentas savo paskaitoje nagrinė
jo V. Pūtvio idėjas, filosofinėj e 
plotmėje.

Išnešus vėliavas buvo užbaig
tas iškilmingas posėdis.

Posėdžiui pirmininkavo Vla
das Išganaitis ir sekretoriavo Al
girdas Budreckas.

Pertraukos metu atstovai ir 
svečiai buvo pavaišinti- užkan
džiais, o vėliau programos darbo

AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SKS2 

PHONE: 25M473

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

g'jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
Mžff druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti. 

jSSbI* Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš
l ~ BSl 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 

nėšio pirmos.
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Mūsų spaudoje dažnai pasitai
kantis nuomonių pasikeitimas 
įvairiais tautiniais visuomeni
niais klausimais yra iš esmės 
teigiamas reiškinys. Jis pagyvi
na spaudą, pažadina skaitytojų 
dėmesį bendruomeniniam gyve
nimui ir padeda ryškinti jo ge
rąsias ir blogąsias puses. Bet 
tam dera tik nuomonių pasikei
timas ar , paprastai, polemika 
vadinamas, kuris vedamas da
lykiškoje plotmėje, vengiant as
meninių išpuolių. Deja, tokios 
polemikos retos tėra mūsuose.

■Asmeninio išpuolio polemi
kos pavyzdys yra “Naujienų” 
101 nr. (1970. IV. 29) vedama
sis straipsnis su itin išradinga 
antrašte “Ne maliavoja, bet mo- 
liavoja”, rašėjo “sukombinuo
tas” iš. kritikuojamame rašiny
je užtiktos vienos raidės klaidos.

Mano kritikuojamas straips
nis buvo “Akiračių” 2 nr. atsilie
pimas į redakcijos paskleistą 
bendraraštį. Po ilgesnio delsi
mo sumojau sudurti rašinėlį 
“degančiu” santykių su palikto
je Tėvynėje tebegyvenančiais

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

Visai nefeljetoniškai skamba
Dr. Juozas Jakštas, nepatenkintas šių metų bal. 29 

d. įžanginiu “Ne maliavoja, bet moliavoja”, atsiuntė 
Naujienoms atsakymą, kurį spausdiname kitoje šio pus
lapio vietoje. Savo atsakymą mūsų viduramžių istorijos 
specialistas pavadino “Feljetoniškas atkirtis”, bet pačioje 
pradžioje turime pasakyti, kad labai jau ne feljetoniškai 
jis skamba.

Dr. Jakštas, priėjęs išvados, kad minėto įžanginio 
antraštė esanti išradinga, toliau vis dėlto tvirtina, kad 
“rašėjas” ją “sukombinavo” iš “'užtiktos vienos raidės 
klaidos”. Jeigu jau ten buvo klaida, tai ji galėjo būti pa
ties autoriaus, arba rinkėjo, arba geriausiu atveju, ne- 
stropaus korektoriaus, bet jokiu būdu ne raidės klaida. 
Jeigu jau yra kas leljetoniško visam daktaro atkirtyje, 
tai pastangos kurio nors neapdairaus specialisto klaidą 
suversti ant vienos raidės pečių ir jo būdas tą reikalą 
skaitytojams lietuviškai pasakyti. Dabar aiškėja, jog tai 
buvo paprasta'korektūros klaida. Mes suminėjome ir to
kią prielaidą, bet nenorėjome tikėti, kad mūsų jauni 
mokslinčiai, kartais savaitėmis sulaikę savo mėnraščio 
pasirodymą dėl ilgai užtrunkančio korektūros klaidų šu
kavimo, būtų praleidę tokią nelemtą moliavojimo klaidą. 
Korektūros klaidų, kaip matyt, pasitaiko ne vien dien
raščiuose, bet ir jokios klaidos palikti nenorinčių dak
taru leidiniuose.

Bet dėl tos “vienos raidės klaidos” nebūtume rašę 
Įžanginio. Jį rašėme dėl to, kad istorijos mokslus studi
javęs ir gerai juos baigęs mūsų daktaras, pradėjo naudoti 
labai jau nemoksliškus metodus. Iš viso, istorija byloja, 
pasakoja, dėsto ir mus moko apie praeitį. Tas mokslas 
toks didelis, kad ir istorikai nepajėgia visko aprėpti Jie 
specializuojasi vienoje istorijos srityje. Vieni kruopščiau 
studijuoja giliąją senovę, kiti viduramžius, treti specia
lizuojasi paskutinio šimtmečio arba net šio šimtmečio 
praeityje, bet istorikai dar nestudijuoja būsimos istori
jos. Tuo tarpu daktaras Jakštas, gvildendamas bendra
darbiavimo problemą, pradėjo pasakoti koks tas bendra
darbiavimas bus ateityje. Daktaras mano, kad jis turi

žįstama jo disertacija. Jeigu tai būtų buvusi kitokio laik
raščio redakcija, tai daktaras dar suprastų, bet tokio 
laikraščio žinios apie mažai kam žinomą jo darbą tiesiog 
jį stebina. Ir kas blogiausia, kad “30 su kaupu metų pra
eitis taikliai nusakyta” ir pats disertacijos pavadinimas 
“tarsi iš knygos išskaitytas”. Kitame laikraštyje spaus
dinami tikslūs duomenys būtų “akademinės žinios”, bet 
Naujienose nurodyti tikslūs faktai daktarui atrodo tik 
“postringavimas”, matyt, paprastiems žmonėms, arba 
kaip daktaras sako“ dlia-prostoj narod”. Naujienoms ne
gėda prisipažinti, kad jos rašo paprastiems žmonėms. 
Tokių žmonių lietuvių tarpe yra daugiausia, todėl ir turi
me tokį didelį skaitytojų skaičių. Naujienas skaito pap
rasti žmonės, bet jas paskaito ir ne toki jau paprasti, arba 
kurie įsivaizduoja, kad jie nėra toki jau paprasti, kaip 
didelė mūsų tautiečių dauguma. Svarbu, kad Nau
jienos skelbia tikslius faktus ne tik apie nepaprastus 
mūsų žmones, bet ir apie jų dirbamą darbą. Naujienose 
nėra jokio istorijos instituto specialistų disertacijoms 
vertinti, bet Naujienų redakcijoje dirba žmonės, kurie il
gų-metų laisvalaikį pašventė lietuvių tautos kovoms už 
laisvę ir gerbūvį pažinti ir turėti bent apčiuopiamą nuovo
ką apie žinomesnio lietuvio įsašą i tą kultūrinį mūsų tau
tos kraitį. Istorijos mokslų daktarą gali stebinti, kad 
tokio laikraščio redakcijoje gali būti žmonių, turinčių ži
nių ir apie jo įnašą, bet tikrovė, kaip jis pamatė, yra tokia.

Mes taippat žjnome, kad istorikui mokslininkui ne
dera pranašauti ir netinka spėlioti. Rimti mokslininkai 
pataria operuoti faktais, ne spėliojimais. Nieku nepa
grįsti daktaro spėliojimai apie kažkokius tam tikslui pa
kviestus istorijos mokslo specialistus. Dar mažiau pa
grindo yra daktaro įtarimui, kad įžanginį apie moliavo- 
jimą būtų rašęs geras istorijos mokslų daktaro kolega. 
Gausių daktaro kolegų įtarinėjimui numesti čia tvirti
name, kad minėto įžanginio nerašė nė vienas geras ar ne 
toks jau geras Dr. Jakšto kolega. Tai., skelbiame dar ir 
todėl, kad Dr. Jakštas, susitikęs su savo kolegomis, ne
sijaustų kaltas dėl mesto nepagrįsto įtarimo. Jį parašė 
šio laikraščio redakcijos narys, kuris yra įsitikinęs, kad 
mokslininkui ateitį pranašauti nederėtų.

Dr. Jakštas negali tvirtinti, kokios rūšies lietuvių ben
dradarbiavimas bus už dešimties metų, nes šiam prana
šavimui yra visai priešingų pranašavimu. Sovietų Sąjun
gos generolas Grigorenko pranašauja, kad sovietų karo

vad. tremtinių visuomenės pas-Į 
kutinių dešimtmečių buities per- Į 
spekty vos. Rašinys nepatiko Į 
“Naujienų” redakcijai ir ji davė Į 
atkirtį minėtu vedamuoju.

Jau pirmas toks bombastis- 
kas sakinys ženklina kovingą 
redakcijos nuotaiką. “Daktaras j 
Juozas Jakštas, Clevelande gy- 
venantis, viduramžių istorijos i 
specialistas, pradėjo verstis či
gonės amatu”. Po to seka lyg ir 
akademiškas postringavimas, 
kaip jis tuo kad i?* neišradingu 
daktaru pasidarė. 30 su kaupu 
metų praeitis taikliai nusakyta 
ir pats disertacijos pavadinimas 
būtų tarsi iš knygos išskaitytas. 
(Tik prieš “krikščionių” turėjo 
eiti “Vakarų”). Tiesiog ste
biuosi, kaip tokio Amerikos be
turiu laikraščio, kaip “Naujie
nos”, redakcijai galėjo būtį’ iš 
arti pažįstama mano disertacija, 
kai ji pačiai mūsų visuomenei 
mažai žinoma. Mat, humamtą- 
rinių mokslų fakultetas išspaus^ 
dino jos vos 300 egzempliorių ir 
jie nebuvo skirti parduoti. 150 
paėmė pats universitetas išsiun
tinėti įvairioms mokslo įstai
goms vidaus ir užsienio ii' 150 
davė man pačiam pasiimti. Per

Kingsport, Tennessee šerifai daužo kalnuose surastą privačią degti, 
nės gamyklą. "Moonshine" vardu plačiai žinomas naminis viskis yrį 

labai mėgiamas "hillbiliy" gėrimas. 'į

porą metų jų apie pusę išdalijau 
ir kitą pusę pardaviau jau vo
kiečių okupacijos metu vienai 
Kauno knygų parduotuvei. Štai 
tik šios parduotosios ir galėjo 
kiek pasklisti visuomenėje. La
bai stebėčiausi, jei iš jų bent vie
nas egzempliorius būtų atsidū
ręs “Naujienų” redakcijoje.

Redakcija ne tik pristato ma
ne daktarą visuomenei, bet dar 
ir vertina mano viduramžių spe
cialisto kvalifikacijas. Taip elg
damasi redakcija dedasi lyg ko
kiu istorijos institutu, kur sėdė
tų specialistai istorikai. Ką gali 
žinoti? Gal redakcija ir pasitel
kė kokį istoriką specialistą ad 
hoc ir jam pavedė tą straipsnį 
sumesti, nes, kiek man žinoma, 
“Naujienų” redakcijos štabas 
istorikų su aukštaisiais moks
lais neturi. Ko gero, gal tas pa
slaptingas istorikas dar mano 
koks buvęs geras kolega. Jei 
taip, tai kam jam slėptis, kam 
pulti iš pasalų, prisidengus re
dakcijos skraiste? Juk pasalū
nai, moderniškai kalbant, sni- 
periai, morališkai smerkiami. 
Ar negražiau būtų pasirašyti 
vardą, pavardę, atseit, stoti į 
“kovą garbingą”. Tai būtų pa
doriau ir vyriškiau.

teisę daryti “genetiškas prognozes”, bet mums atrodo, vadai dar šiais metais nuvers Kosygino valdžią ir ko- 
jog tai bus tiktai spėliojimas, o ne mokslo daviniais pa- munistus pavarys nuo valdžios. Jeigu gen. Grigorenkos
remtas tvirtinimas. Ateities pranašavimais ir spėlioji-pranašavimas išsipildytų, tai kokio likimo susilauktų Dr.
mais užsiima kiti žmonės, bet ne mokslininkai. Jakšto pranašavimas apie lietuvių bendradarbiavimą ?

Daktaras tiesiog stebisi, kaip tokio Amerikos lietu- Tada mokslininkas Jakštas gailėtųsi, kad jis padarė ne
viu laikraščio, kaip Naujienos, redakcijai galėjo būti pa- mokslišką žingsnį — pranašavo ateitį, -ė

Po tos akademinės įžangos 
jau nukrypstama tiesiog į felje- 
tonišką kelią, kai, pasigavus žo
džio tik vienos raidės klaidą, lei
džiamasi net Į trijų žodžių pras
mės aiškinimą, čia nežinomas 
redakcijos rašėjas stengiasi, kaip 
žmonės sakytu “priskaldyti iš 
pliauškęs vežimą”. Ir kam tas

reikalinga?. Atsakymas aiškus; 
pašiepti, sumenkinti tą “neišra
dingą viduramžių specialistą” 
ir parodyti, kad jis “praeito de
šimtmečio Amerikos lietuvių is
torijoje” visiškas neišmanėlis. 
Jam pašiepti, sumenkinti dera 
tas pasigautas žodis (lyg kokia 
geležėlė) “moliavoja”, kurį ra- 
šėjas su ypatingu pomėgiu įvai
riai linksniuoja. Žinoma, ironi
zuoti, pašiepti, pajuokti galima 
viską, jei tam turima palinki
mų ir sąžinė leidžia. Bet kas iš 
to? Tai tik skaityba “dlia pro- 
stoi narod”.

Baigęs feljetonavimą, redak
cijos rašėjas eina sir ypatingai 
įprasmintu žodžiu “moliavoja” 
Į pačią klausimo šerdį — ben
dradarbiavimą. . Ir štai paskel
bė didelę naujieną: “Pirmą ben
dradarbiavimo klausimą iškėlė 
Bimba”. Iš tikrųjų Bimbai ir jo 
sėbrams joks bendradarbiavi
mo klausimas negalėjo kilti, nes 
jie bendradarbiavo nuo 1940 m., 
kada siuntė padėkos raštą į 
Maskvą, už Lietuvos “išvadavi
mą”. Tokiais bendradarbiais jie 
paliko ir iki šioL (Bet ne apie 
bimbišką bendradarbiavimą čia 
eina kalba).

Nei Bimba, nei joks kitas as
muo, aplamai, iškėlė bendra
darbiavimo klausimą. Jį iškėlė 
pats gyvenimas mūsų išeiviškos 
buities raidoje. Jei jam iškilti 
turėjo kiek įtakos . pašalinis 
veiksnys, tai tegalėjo būti vien 
pasirašytoji tarp States Depart- 
mento ir Maskvos kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartis, kur

atnaujinta, berods, ir iki šiol ga
lioja. Redakcija tik probėgo- 
mis užsimena ją, įveldama į tuš- 
šią frazeologiją. 0 ji verta aiš
kiau nusakyti vien iš respekto 
States Departamentui, kuris, 
tur būti, turėjo pagrindo ją pa
sirašyti.

' Man net džiugu matyti šiame 
redakcijos kad ir išpuoliniame 
straipsnyj e manojo rašinio net 
ir ryškiai duota ištraukėlė.. Ji 
visai teisinga. Jos negriauna 
nei mūsų visuomenės dalies 
prieštaravimas. Taip jau yra 
gyvenime, kad naujovės vienų 
priimamos, kitų atmetamos. 
Bet jos, jei gyvenimo, tariant, 
istorijos pagimdytos neišnyk
sta, kaip dūmas. Bendradarbia
vimas. yra 'dabarties istorinis 
reiškinys ir todėl istoriškai, at
seit, genetiškai svarstytinas ir 
tam tikros prognozės ateičiai 
darytinos. Taip daroma net di
delio masto istorines problemas 
nagrinėj ąnt." Rašėjo kyščio j i- 
masčigonės pranašystės net pa- 
kartotinai straipsnio pradžioje 
ir gale yra tik nebrendėlio iš
daiga. Rimtas skaitytojas tars 
ją. esant bumerangu pačiam iš
radėjui. Jis smogė su ta čigone 
tam “neišradingam viduramžių 
specialistui jr prie to daktarui”, 
o iš tikrųjų pataikė sau. Mat, 
lotyniškas priežodis sako: ėst 
modus in rebus. y

Aplamai, bendradarbiavimas 
yra esminis klausimas niūsų 
išeivių tautiniame sąjūdyje ir 
svarstytinas ramiai, rimtai, sine 
ira et studio. ' -
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Taip pat šifru buvo išvardinti kaimai, 

kuriuose toji pageiba turėjo pasirodyti. 
Mūsų komendantūra tuoj tų kaimų vardus 
iššifravo. D. Šleževičienė, sako, pati ma
čiusi tą rašteli ir jo turini gerai prisime
nanti. L. Gira gavo tą rašteli iš kažin ko
kios ryšininkės, kuri buvo persirengusi 
elgeta.

Lietuviams pradėjus energingai veikti, 
sukilimas pačioje pradžioje buvo užgniauš 
tas. 1). Šleževičiene yra giliai įsitikinusi, 
kad Lietuva išgelbėjo M. Sleževičiaus grei
tas veikimas. Jeigu jis būtų klausęs A 
Smetonos, tai lenkai būtų paėmę valdžią 
į savo rankas.

Vėliau paaiškėjo, kad lenkų sukilė
liams buvo iš anksto Įsakyta apsaugoti A. 
Smetoną, o su kitais vyriausybės nariais 
pasielgti pagal reikalą”. (32 - 34 psl.) .

“...Netrukus po lenkų sukilimo likvi
davimo Sležcviėiai išvyko pailsėti į užsie
ni Naubeiman. Grižo Į Lietuvą viena Šle
ževičienė, nes vyras užtruko su reikalais 
Berlyne. Virbalio stotyje susitiko vilnieti 
teatralą Radzevičių, kuris paklausė:

— Kodėl. Tamsia, grįžti viena? Ar vy
ras išsigando?

— Kodėl gi jis turėjo išsigąsti?
— Nejaugi nežinote? Visas Kaunas kal

ba, kad A. Smetona tik ir laukia jo grįži
mo ir žada suimti už nepaklausymą P0W 
reikalu.

D. Šleževičienė tuoj pat grįžo į Eitkū
nus ir telegrama pranešė vyrui ką girdė
jusi Virbalyje. Bet M. Sleževičius už poros 
dienų grižo f Kauną ir jo niekas nesuėmė. 
Tačiau kalbos nenurirtio. Esą iš tikrųjų A. 
Smetona norėjęs M. Sleževičių suimti.” 
(34 psl.).

Apie 1926 m. gruodžio 11 perversmą D. 
Šleževičienė be jokių svyravimų griežtai 
tvirtina:

“Perversmas nebūtą Įvykęs, jeigu. M. 
M. Sleževičius tada būtu buvęs sveikas”.

.. Kaip tik tuo metu jis turėjo sunkų 
gripą. Keletą savaičių išgulėjo lovoje su 
aukšta temperatūra. Todėl negalėjo atsi 
dėjęs sekti visų įvykių. Prieš kurį laiką 
Kaune sklido gandai, kad ruošiamasi nu
versti vyriausybę... ” (35 psl.)

“ ... Kai prieš pat sukilimą jau sergantį 
M. Sleževičių aplankė Krašto apsaugos mi- 
nisteris pulk. J. Papečkys, Ministeris pir
mininkas ji tuoj paklausė ar jis atliko, kas 
jam buvo patarta. Bet J. Papečkys ramiau
siai atsakė, kad nebuvo reikalo ką nors 
darvti, nes esą visiškai ramu, šis atsaky
mas M. Sleževičiaus nepatenkiho ir labai 
susirūpinęs kreipėsi į Vyriausiojo štabo 
viršininką pulk. K. Škirpą, klausdamas 
kodėl nieko nedaroma. K. Škirpa aiškino
si, jog jis savo kompeticijoje viską atlikęs,

kas reikalinga, bet esą visa bėda, kad dau.
■ guma veiksmų priklauso Krašto apsaugos 
Į ministeriui. Be to, dar aiškinosi, kad jis 
i pats buvęs užimtas didelio kariuomenės re- 
, organizavimo plano paruošimu”. (35 psl.)

Pati perversmo eiga Sleževičių namuose:

“Kai naktį iš gruodžio 16 į 17 d. įvyko 
perversmas. Seimas buvo išvaikytas, pas 
Sleževičius atskubėjo 'Žemės ūkio ministe
ris dr. Jurgis Krikščiūnas* ir pranešė liūdną 
žinią. Vos M. Sleževičius suspėjo apsireng
ti tuoj kažin kas pradėjo smarkiai belsti j 
duris. D. Šleževičienė, neatidarydama du
rų, paklausė:

— Kas čia?
— čia Lietuvos karininkai! — pasigir

do atsakymas'* -S?'“-'
— Durys uždarytos. Aš jūsų nematau, 

ką gali žinoti? Gal jūs kokie piktadariai...
— suabejojo D. Šleževičienė.

— Tai Lietuvos kariJBjnenės Įžeidimas!
— pasigirdo piktas baliuj Durys buvo iš
laužtos. Įsiveržė du karinitikai. Už durų 
ant laiptų matėsi pilna jaunimo. D. Šleže
vičienė tų karininkų pavardžių neatsime
na. Žino tik, kad vienas jų vėliau buvo iš
keliavęs Į Rusiją, j;

Karininkai M. Sleževičių išvežė į Ka
riuomenės štabą. Kitą dieną, šeštadienį, 
jis grižo namo su pablogėjusia liga. Teko 
vėl atsigulti i lovą. .

Sekančią dieną atėjo gcn. Vladas Nage- 
i vičius ir 2-jo pulko vadas pulk. Jonas Pet- 
j ruitis, kuris buvo išVedęs į gatves karei-
■ ..................... .. ........... . II ■ ■ I „UuflmdiU..........................................  .

j vius, pasiruošęs ginkluotiems veiksmams. , 
i Juos įleido vėl'D. Šleževičienė, kurios gen.
| V. Nagevičius paklausė:

— Kur ponas Sleževičius?
— Jis serga. Jūs gerai žinote, kur mūsų 

miegamasis, — atsakė D. Šleževičienė.
— Mes gi Jūsų draugai! — įtikinėjo Na

gevičius.
—Tik pažiūrėkite į išlaužtas duris...

— parodė Šleževičienė.
Svečiams priėjus prie M. Sleževičiaus 

lovos pulk. J. Petraitis puolė ant kelių ir su 
ašaromis maldavo:

— Sleževičiau, dovanok! Aš buvau su
klaidintas! Aš pražudžiau Lietuvą! \

M. Sleževičius liūdnai atsakė:
— Ką gi aš galiu padaryti gulėdamas 

lovoje?
Nejaukią tylą nutraukė V. Nagevičius:

— Pirmininkite, yra didelis bolševikų pa 
vojus... Kareiviai ant žaliojo tilto užmušė 
karininką... Reikia gelbėti padėtį. Padė
kite mums surasti Seimo pirmininką dr. 
Staugaiti legaliai perduoti valdžią...

Nors pasikalbėjimas tęsėsi gana ilgai, 
bet M. Sleževičius nieko nepažadėjo.

Po kelių dienų Felicijos Bortkėvičienės 
hutan atėjo būrys karininkų. Jie prašė tar
pininkauti ir atsiklausti M. Sleževičiaus ką 
daryti, esą kariuomenėje žmonių, kurie 
pasiryžę padaryti ginkluotą kontrpervers- 
mą ir atstatyti buvusią padėtį. Pasikalbė
jęs su F. Bortkeričiene, JL Sleževičius lie
pė pranešti tiems karininkams, kad jų su

manymui nepritaria, . nes principiniai- ne
pripažįsta nelegalių metodų.

Kas buvo tie karininkai D. Šleževičienė 
nesužinojo. Jos vyras laikė šį reikalą griež
toje paslaptyje”. (35 - 36 psl.)

BENDRADARBIAI 
APIE M. SLEŽEVIČIŲ

A. Sugintas straipsnyje “Bendrojo dar
bo bare' tvirtina:

“Jis buvo ne tik didelis politikos ir vi
suomenės veikėjas, "■bet ir žymus advoka
tas”.

“ .. . Buvo Lietuvos Advokatų Tarybos 
ilgametis narys ir vėliau pirmininkas. 1926 
m., nuėjęs vyriausybėn, bylas man pavedė 
globoti ir atstovauti. Mėgo advokato prof e-’ 
siją. Išeinant į Ministrus pirmininkus, Lie
tuvos Advokatų Taryba suruošė išleistuves 
Metropolio restorane. M. Sleževičius be 
kita ko pareiškė, kad, jis su širdgėla pasi
traukia iš labai mėgiamo advokato darbo 
ir jam būsią labai malonu vėl kada nors 
grįžti ir advokato lentelę prikalti prie savo 
buto durų... Po perversmo jis vėl grįžo 
advokatūrom Kolegos priėmė su išskės
tomis rankomis. Vėl gynė teismuose žmo
nių pažeistas teises ir, kur tik reikėjo, ko
vojo prieš neteisėtą santvarką”. (46-47 psl.)

(Bus daugiau) * '

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “N a ii j i e n a s”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIM 
IR GERKLIS LiGQl 
FEITaIKU akinius

265c W, STREET
Ofisą PRc&pecf 8-3229

WAlbrook 5*5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto.i 

ouo 7 iki 9 vai, vak, Tre6» uždaryta, | 
Ugouiua ppnima ūk suniurus.

■ '

Rez. tek 239-4483

“ DR. K. G. BALUKAS
. AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

niefu PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
*3148 WEST 63rd STREET 

dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penirtadieniflig 
Trečiad. ir sekmai ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Zirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antraa., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tikrai susitarus,

I mokslo ir
Chicagoje vyko sovietų foto 
paroda. Parodai vadovavo, be 
dviejų rusaičių ir vieno ruso, ir 
lietuvis Osvaldas Aleksa. Pa
rodą visą laiką piketavo sov. 
pavergtų tautų žmonės. Praei
tą šeštadienį piketavo juos ir 
lietuviai. Lietuviams atstova
vo Altą, Bendruomenė ir Pa
vergtų Tautų minėjimo atsto
vas. Iš viso lietuviai nešiojo 9 
prieš sovietus plakatus. Plaka
tuose pažymėta sovietiniai bru 
talūs veiksmai lietuvių tautai ir 
visoms pavergtoms tautoms.

Be to dar, juos piketavo len
kai, čekai, latviai ir bohemai. 
Viename plakatee šalia kūjo 
su pjautuvu išpaišyta ir svasti
ka. Vaizduojamas Stalinas su 
Hitleriu “bruderschaft” geriant

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom 
(Arch Supports) ir t t

Dr. AnL Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L OARA 
2/uY W. 51st STREET 

TeL: GR 6-2400
/<d. pagal susitarimą: Pirm., I 

a—4, 7—yt anlrad.; penkt. 10—4, ir 
šesud. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSiN - EiSINAS 
AKUŠERIJA iR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-OOOL

Vai * 9_ < ir 5—8. šeštadieniais 9—X.
ORTHQPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629
Telef.: PRospect 6-5084

kety. į Apdraustas perkrausimo 
iš įvairip atstumg. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė -

: ŽEMA kaina
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

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

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

Valandos: pinnad., ketvirtai, 5—8, 
antrad. 2—4. ?

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO .

$1500 I
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! j

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR4STAS 

4018 N* Lincoln Avenue 
Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL

DR. FRANK PLECKAS
. OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tek 737-5149
Tikrina- akis. Pritaiko- akinius ir 

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

I ........... »

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 vai. 
ryto. .

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS
E K S K U R S I J O S

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
.OFISAS 2454 WEST 7Tst ST. 

V a J.: an trad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—3 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 7xlst SL 
, . Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirnŲ antrad^ trečiad., 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vale šeštadie- 

/ niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
J' pagal susitarimą.

. TUMASONIS
H I ft U lt G A $

2454 WEST 7Tst STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezicl telef*: Glbson 8-6195

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

Nuvokę, o u .mįuavu.čiu alvykusių lietuvių grupę
Masihai*’. Novskz s, ! rs buvtj adiĮ-ė 18 jąunų tvirtų vyrų, 
tarybos prezidentu per praei- kurie vedė geležinkelio bėgius

GĖLININKAS 
(PDTBAMENTAS)

linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY lt FETRO (PUTRAMEHTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

gužauskų’
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS* 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834
> ■nu. iniriirn.m—nTTn. ■ .T irim.rnr-. ....."hT

> spaudos,?Šiaip be piketuotoją iš lietuviui 
muziejuje įtik keli matėsi.

{domu, kad mūsų piketuoto
jai po pietų išvažiavo į namus. 
Tačiau du jauni vyrukai anksti 
namo nesutiko važiuoti ir, pa
siėmę po didesnį plakatą, keti
no iki vakaro piketuoti. Po 
pietų turėjo atvykti ir ’kelios 
lietuvaitės piketuoti.

Pačioje parodoje nieko įdo
maus. Įvairių barzdylų prika
binėta, o viduryje didelis Le
nino paveikslas, žmonių lan
kančių šią parodą, nedaug 
matėsi. Parodos prižiūrėtojai 
(rusas dvi rusikės ir lietuvis 
Osvaldas Aleksa) labai man
dagūs.

Teko matyti toks vaizdas: 
aukštokas, gerokai liesas, apie 
70 metų amžiaus su žilais ūsais 
senelis, perėjęs visus skyrius 
ir atėjęs prie ruso ir rusės pra
dėjo rusiškai kalbėti: “Kvaila 
Amerika, kad leidžia jums 
žmones apgaudinėti. Jūs ir pa
keiksiu nemokat gražiai pada
ryti. Ir kas iš tų jūsų paveiks
lų ar knygų, jeigu ten tik 
nas melas. Pas jus žmonės 
vargsta ir neša sunkią vergiją. 
Š.. . jūs ten turite. Va, Ame
rika ir Kanada jus nuo bado 
gelbsti. Kviečių milijonus bu
šelių siunčia”.

Įsikiša rusas ir klausia: 
“Kaip ilgai jūs Amerikoje gy
venate?”

Senelis: “Jau daugiau kaip 
50 metų”.

Rusas: “Tikrai po revoliuci- 
laikais buvo sunkus gyve

nimas. Visko trūko, bet dabar 
kai ko mes turim daugiau negu 
Amerikoje yra.

Senelis: 
medžiotojas 
vargsta ten 
kaip niekur 
praeitais metais buvau savo tė
vynėje Lietuvoje ir iš giminių 
visą teisybę patyriau.”

Išgirdęs minint Lietuvą, pri
ėjo lietuvis- Aleksa ir lietuviš
kai- prabilo: “Nesibark, seneli. 
Jeigu tau kas nepatiko, para
šyk ten į kampe stovinčią sve- 
ėių .knygą”. ,

Senelis: “Nemoku ir nera
šysiu. Gėda girti toki kraštą, į 
kurį aš būdamas pensininkas 
turiu pats susivaržyti ir arti
mus gimines šelpti”. Apsigrįžo 
ir išėjo.

Prie įėjimo į parodą čekai ir 
lenkai platino atsišaukimus, 
kuriuose pažymėti sovietų “ge
rieji darbai”.

1939 m.: rugpjūčio 23 d. Sta
linui su Hitlerin susitarus, pra
dėtas- II pasaulinis karas.

1940 m. Baltijos valstybės:
Lietuva, Latvija ir Estija anek
suotos . .

1940 m. balandžio mėnesį 
15,000 lenkų karininkų ir inte
lektualu nužudvti Katvne.

1944 - 1945 m. lenkų patrio
tai ir.veikusieji prieš vokiečius 
pogrindyje kariai suimami ir į 
Sibirą išsiunčiami.

194& m. komunistai nužudo 
Čekoslovakijos laisvės kovoto
ją Jan Masaryką.

1956 m. Vengrii : 
baisios skerdynės

1968 m. rugpjūčio 20 
zija į Čekoslovakiją.

1970 m. 1 bilijonas 
skiriamas šiaurės Vietnamui, 
kad galėtų žudyti laisvai no
rinčius .gyventi pietvietnamie- 
čius..

Baigiama klausiniu, kada 
sovietai suteiks laisvę 100 mili
jonų žmonių, gyvenančių už 
Geležinės uždangos.

SUisys Juskėnas

tus 8 me lite, savo vardą ištrau
kė ir Masiliūnas buvo išrinktas 
be opozicijos.

“AŠ manau, kad jis norėjo 
pakitimų**, pasakė Masiliūnas. 
“Aš jaučiu sau garbę būti pa
rinktu tam darbui ir aš žadu 
ateityje mūsą bendruomenei 
patarnauti**. Jis pridūrė, kad 
tas darbas n^ra lengvas ir 
ateinančiais metais bus dar 
sunkesnis, kadangi Clyde Par
ko taryba perima Cicero Re
kreacijos Asociacijos progra
mas.

“Mokesčių mokėtojai yra 
mūsų svarbiausias rūpestis ir 
aš pasistengsiu, kad tos progra
mos už kiekvieną dolerį duotų 
geriausius dalykus.

Cicero gyventojai to nusipel
no ir Clyde Parko taryba vi
suomet stengėsi tokiu suteik
ti”, pasakė Masiliūnas.

Masiliūnas dar pasakė, kad 
jis tikisi sekančiame mitinge 
pravesti "pagerinimų komi lėto, 
finansų komiteto ir- teisių ko
miteto paskyrimą.

Kipro Bielinio palikimas
1965 m. mirusio Kipro Bieli

nio paliktas testamentas New 
Yorke teismo buvo patvirtintas 
šių metų sausio mėn. Pagal tes
tamentą paskirti pinigai buvo 
išmokėti šių metų vasario mėn. 
Lietuvos Tyrimų Institutui 
(Lithuanian Research Institu
te) buvo išmokėta $5.787.86, ta
čiau ligi Šio laiko neteko paste
bėti spaudoje, kad L. T. Insti
tutas būtų apie tai painforma-

tais laikais buvusius dideliam 
pareikalavime. Kultūrinis lie
tuvių įnašas į šio krašto gyve-1 
nimą per šimtą metų augo ir 
plėtėsi.

Pagal senas tradicijas, pa
grindinė programos dalis bus 
stipendijų išdalinimas jau
niems, gabiems studentams, 
šio komiteto pirmininkas yra 
Dr. Joseph B. Jerome, o nariai 
— Bruno Gramont ir Vyto 
Shukis.

Be Prekybos Rūmų stipendi
jų, dar bus Metropolitan State 
Banko, atsovaujamo jo prezi
dento James G/ Badger, Jr., ir 
Illinois Valstijos Reprezentan
to Frank D. Savicko duodamos 
stipendijos.

Muzikalinė programos dalis 
bus išpildoma Anitos ir Chris
tine Giedraitis, šokiams ir pie
tų metu gros John Byansko or
kestras.

CTA nebaigiamos bėdos
Chicagos Tranzito adminis

tracijos (CTA) bosai ne tik te- 
besiskundžia artėjančiu bank
rotu ir grasina autobusų važ
mą pakelti iki 50 centų, jei iki 
birželio 15 d. ar liepos 1 d. ne
gaus daug milijonų dolerių pa
šalpos; jie jau kelia naujų su
mų reikalavimą naujiems pa
gerinimams. ;

CTA esanti skubiai reikalin
ga mažiausiai 200 naujų iškel
tųjų traukinėlių vagonų ir apie 
1,000 naujų autobusų, kadangi 
visas autobusu trečdalis esąs 
daugiau kaip 15 metų senumo.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. j 71st Street
Telef.:

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GRoovehill 6-2345-6

31Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

t .
Kreipkitės r

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

FIRE IS

99

“Nemeluok kaip 
(kak ochotnik), 

pas jus žmonės, 
kitur. Juk aš tik

ves visuomenę.

$3,000 L. S. D. P. Literatūros 
Fondui velionio parašytos kny
gos “Gana to jungo” išleidimui 
ir $3,000 premijai už parašymą 
mokslinio ar beletristinio vei
kalo apie rusų bolševikų ir vo
kiečių nacių okupuoto j Lietu
voj vykdytus teroristinius veik
smus ir genocidą.

Pijus Venclova 
Testamento vykdytojas

RŪMŲ BANKETAS
Bus išdalintos stipendijos
Lietuvių Prekybos Rūmų 

mėtinis stipendijų banketas 
įvyks sekmadienio vakare, ge
gužės 17, 1970, Ambassadoi' 
{fotelio Guild Hali salėje, kaip 
praneša Prekybos Rūmų prezi
dentas Kazimieras G. Oksas.

Vedamoji banketo progra
mos tema bus šimtmetis nuo 
lietuvių Įsikūrimo Illinois vals- 
XigL Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos generalinis konsulas 
Čikagoje, tyrinėjo ir surinko 
daug žinių apie pirmuosius lie
tuvius imigrantus, kurie čionai 
įsikūrė 1870 metais. Pirmąją

w

sukilėliu

d. inva-

dolerių

CICERO
Masiliūnas išrinktas Clyde 

Parko prezidentu
Clyde Parko taryba praeitą 

pirmadienio ąakarą išrinko 
Mike Masiliūną nauju prezi
dentu ir John Kujawą vice
prezidentu.

Komisiomerius John Marmi a 
pirmiau buvo nominavęs Frank

kuriame studi- 
studentų, buvo 
1,300 studentams 
Ulinojaus un-to

Universitetų riaušes 
kelia studentų mažuma
Apskaičiuota, kad paskuti

nių riaučių pasėkoje Chicagos 
universitetas, 
juoja 10.000 
uždarytas tik 
reikalaujant.
Chicagos Circle studijuoja 7,000 
studentų, o langų daužyme, 
padeginėjime ir kt. piktadarys
tėse dalyvavo 1000 “studentų”, 

i Pagarsėjusiame Kento un-te, 
kur studijuoja 22,500 studentų, 
tragediją išprokavo apie 500 
“studentų” būrys. Ulinojaus 
universitete Champaign, Ill., iš 
40,000 studentų demonstracijo
se, privedusiose prie šio un-to 
uždarymo, dalyvavo 2,000. Nie
kam nebe naujiena, kad tie 
riaušininkai, siekiantieji Ame
rikos aukštojo mokslo destruk
cijos, atvirai prisipažįsta išpa
žįsta Markso, Lenino ir Mao 
mokslus”.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šaipos Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 17 dieną 
1 vai. po pietą Hollywood svetainėj. 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast

-

Varilyn Gambill holds up Bank of America’s 
$1000 travelers cheque, designed and introduced for 
countries where potentates and businessmen prefer 
large amounts for business and bartering transactions. 
B of A adds a word of caution: unless you are a 
businessman or a foreign potentate the $1000 cheque 
might bring some problems when traveling abroad.

REpubHe 7-8600

TRIS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

t. MII IMU   ■■          II I   

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
■A" 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

, REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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
5INKITĖS NAUJIENOSE
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Kūnines prieš pašalpą neužlipinti yra surenkami ir po 
to (jau užlipinti) išsiunčiama i 

bažnytinėms mokykloms Springfieldą. “Aš niekada dar 
šv Marijos bažnyčios Bunker ^mačiau katalikų hierarchijoje 

ž i tekio spaudimo dėl jokio kito rei- i 
I kalo, net aborto reikalo”, kal
bėjo klebonas.

Senatorius Joseph Krasowski 
(lenko tėvo ir lietuvės motinos 
čikagiškis), kurs yra tos 29 mi
lijonų dolerių subsidijos siūlyto
jas, aiškino, kad jis tą subsidiją 
skaito kaip šalpos ar laixiaros 
programos dalį.

“Ne, tai yra jūsų klaida, kurią 
jūs pakartotinai darote”, atkir
to kun. Gierut.

. Marijos bažnyčL.----
klebonas ir Piliečių už j 
Tteisingumą pirminin- 
Kazimieras F. Gerutis 
liudydamas J Ilinojaus 

ietimo komisijoje ska
lvio nepriimti biliaus, kuriuo siū- 
1-ma skirti valdžios subsidijas 
p;: ra>1 j::lėni s ir kitokioms pri- 
<■ f -m < m u ky klom s. Savo trijų 
valandų praneš:me kun. Gierut 
perspėjo, kad “vaikai yra ska- 

daryti 
kad šie 
atstovam

ima
t.-v u

r.

u II

spaudimą Į savo 
rašytų prašymus 

reikalaudami 
fondų 29 mi- 
;sidiju minė-

klonis"

i laiškų, kuriuos 
yra cenzūruoti”, 
Gierut senatorius, 
, kad tie laiškai

Call: Frank Za polis 
320814 W. 95?h St.

GA 4-8654 'NtWXANCf 7

Brangenybėj, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

į 3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
t Telef. 434-4660

APDRAUDU AGENTŪRA: 
namų, automobi
lių. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

fune-ups ir t. i.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

Kitas liudytojas, Katalikų 
Prieš Valstybinę Pašalpą pirmi
ninkas William Welsh iš Glen 
Ellyn, kurs yra katalikų šv. Jo
no mokyklos mokytojas, iš savo 
pusės pareiškė, kad subsidijos 
prašytojai vartoja “bauginimo 
taktiką”. Jie grasina, kad Įvyks 
masiifis privačių mokyklų užsi
darymas, jei pašalpos nebus duo
ta, bet tai yra ne tiesa.

Kelių tūkstančių narių Pasau
liečių Sąjungos advokatas Leo 
Jordan iš Blumington, III.,x klau
sia, dėlko to subsidijos biliaus 
rėmėjai nepateikia tikslios ka
talikiškų mokyklų finansų apy
skaitos? “Mūsų vyskupai laiko 
savo rankose piniginės virveles 
ir nerodo jokios intencijos paro
dyti savo finansų nei mūsų Są
jungai, nei Illinoj aus legislatū- 
rai”, pasakė adv. Jordan.

sindikate
ligšiolinis 

“karalius”

Krizė kriminalo
Pranešama, kad 

Chicagos gengsterių 
arba kriminalo sindikato bosas
Jackie (Lackey), Cerone, kurs 
su keturiais kitais sėbrais pra
eitą savaitę buvo nuteistas už 
gembleriavimą, davė Įsakymą 
nugalabyti savo amato tarnau
toją Louis Bombacino, kurs, 
kaip paaiškėjo buvęs FBI 
agentu ir išdavęs visas Ceronės 
ir jo sindikato piktybes. Bom
bacino per dvejus metus buvęs 
milijoninio gemblerių “biznio”

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

1, Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios dainos ir gaidos:

Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-fa-ta 
Suktinis I 
Suktinis II 
Kokietka 
Padispanas 
Vengerka 
Klumpakojis

šis gaidy rinkinys kainuoja

dainelių ir šokių, 16 psl. RinkinyĮe

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Aguonėles
9. Vakar vakarėlį

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

tik $1.00.

šiuos gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atšip
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasilsime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILLINOIS

S3

HIGH RATES PAID QUARTERLY

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

534%
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings insured tc $20,000. — Highest reserves.

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

1
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

/■ — 1111 ...... . ...........

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9205

•------------------ ------------------- -■ ■ —............................ ....... .......... . .....................-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Banku plėšikams ateina sunkios dienos. Los Angeles banke atskirai 
sėdinti, gerai apsaugota, tarnautoja, gaudama iŠ pr e k i nes salės 
klientu pageidavimus, televizijos aparate mato ir patį klientą. Prie
kinėje salėje pinigai netaikomi ir plėšikas nė nežino, kur ir kas 

juos stebi.

operatorius, visas “operacijas” 
pranešdamas kur reikia.

Teisėjas Ceronei ir jo 4 sėb
rams kalėjimo bausmę paskirs 
šiomis dienomis ir Chicagos 
kriminalo sindikato paliks be 
boso. Į Ceronės sostą numato
mi du kandidatai — garsūs ra- 
keticriai Fiore Bucci eri ir Char 
les Nicoletti, bet abudu nerodą 
didelio noro tų karštų pareigų 
imtis, taigi Cosa Nostra šeima 
atsidūrė rimtoje valdžios kri
pėje.

džiovę yra davinys geru vai
sių, tačiau kai k riose miesto 
dalyse ta pikta ILa tebeturinti 
savo daigynus.

Mokinių rfaštynės 
Gage Park mokykloj

Praeitą antradieni Gage Par
ko mokykloj, 5630 S. Rockwell 
St., susimušė du mokiniai — 
jbodas ir bą/tas, bet mokytojai 
mušeikas išskyrė.

Po pamokų muštynės atsi
naujino jau tarp viso būrio 

u trejetą blo- 
Įkų toliau nuo mokyklos, ties 
.5900 S. Rockwell. Pašaukti du 
policininkai muštynes likvida
vo, bet vienas !•' metų moki-

T ..... ., w. 'juoduku .ir baltuji.Juodieji krikscionys 
“atnaujinsią” bažnyčią 
Juodieji krikščionys per šią P 

prasidėjusią dekadą atgaivinsi' 
institucinę bažnyčią, pasakė Castaneda pa-
Juodųjų bažnytininkų koordi 
nacinio 
Albert 
džiosios 
turėsią 
himnus biblijinę muzika ir sp 
ritualinėmis giesmėmis 
turime viena tikrą reln 
tirti, ir tai yra gryna amerika- 
na”, pasakė Ragland.

“Mes siekiame įsteigti juo-Į 
dujų ratelius didžiosiose baž
nyčiose ir kreipti dėmesį į so
cialinius reikalus ir kūrybingus 
užmojus švietime ir mene

komiteto sekretorius 
Ragland. Juodieji di- 
baltųjų denominacijose 

pakeisti europinius

Mes 
pa-

Po paskutinės prezidento 
Nixono spaudos konferencijos, 
kuri buvo perduota per televi
ziją, Chicago Today laikraštis 
pravedė apklausinėjimą nusta
tydamas, kad jaunieji netiki 
prezidento argumentais, bet se
nesnieji bendrai jį remia. Vie
ną tokį rėmėją laikraštis nuro
do Edward Savicką, 48 metų, 
gyv. 6629 S. Paulina St.

Savickas spaustuvininkas ir 
II Pasaulinio karo veteranas, 
pareiškęs: “Aš visiškai sutin
ku su Nixonu dėl Kambodijos 
ir pats bandžiau paaiškinti 
miesto centre sutiktiems jau
nikliams. kurie norėjo, kad 
pasirašyčiau priešingą rezoliu
ciją. Negalima ląįmėti karo, 
jei yra vieta, kur priešas gali 
nueiti ir pasislėpti”.

HELP WANTED FEMALE 
Darbininkių Reikia

LPN’S BY WUCATI0N 
FOR 3 TO 11 AND 
11 TO 7 SHIFTS,

ALSO
NURSES AIDS 

and maintenance help.
CALL 465-7751

r Northside nursing home.

WOOL PRESSER
For coats also skirts and dresses. 

Ask for LEO GRINNAR

CENTENNIAL CUEANERS 
1430 W. ROOSEVELT RD. 

s 666-2300 f

REIKALINGA VIRĖJA
Namų ruošos darbas prie2 suaugusių. 
Reikalingas patyrimas, rekomendaci
jos. Amžius nuo 30 iki 50. Privalo 
kalbėti angliškai. Gyvens savo kam
bariuose, North Shore priemiesčio na
me. žiemai išvažiuos į pietų Kalifor
niją. Dėl algos susitarsim. Nurody
kite atlyginimo reikalavimus. Atsa
kymas bus laikomas paslaptyje.

Rašyti: AF-280
225 W. WASHINGTON ST.

CHICAGO, ILL. 60606

SWITCHBOARD - TYPIST

Good typing skills required 
aptitude for figures. 
. 9—5. 5 days.

Tel. 527-5820

stūmės pagrobė jo revolverį ir 
leidosi bėgti, tačiau buvo pasi
vytas ir suimtas. Viso suimti 6 
mokiniai.

Gage Parko aukšt. mokyklo
je mokosi daugiau kaip 1800 
mokinių ir iš jų baltųjų yra 83 
nuošimčiai, nors rasinė nesan
taika čia tęsiasi kelintas mė
nuo.

Margutis” gegužės 14 d., 
ketvirtadieni, minės Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 50 metų su
kakti. Kalbės .istorikė dr. V. 
Sruogienė. Bus perduoti Stei
giamojo Seimo narių prelato M. 
Krupavičiaus ir žurnalisto J. 
Pronskaus žodžiai. “Margutis” 
girdimas 8—9 vai. vak., 93,1 FM.

' — Zigi (Zygmuntas) Palovy- 
kas. gyv. Gage apylinkėje, skun
dėsi. kad praeitą šeštadienį va
kare, laukiant autobuso prie 
Halsted ir Garfield Blvd, gatvių 
du juodukai, grasindami ginklu, 
atėmė piniginę su apie S12 pini
gais. Nei dėkui nepasakę, jie 
nuėjo savais keliais. /

Pataria pasirūpinti 
krūtinės • peršvietimu

Nuo ateinančio pirmadienio, 
gegužės IX d. Chicagoje pradės 
veikti kilnojamieji Kalėdų žen 
kielių X spindulių vienetai, kur 
k i ek vie n a s ga 1 ė s nemokam a i 
persišviesti plaučius ir patirti 
ar neturi džiovos ar kokiu kitu 
krūtinės ligų. Tą sveikatos pa- 
tarna^vim i jau 23 metai teikia 
Chicagos Tuberkuliozės Insti
tutas ir Municipalinė Tuberku
liozės Sanatorija. Pernai buvo 
peršviesta daugiau kaip 122,090 
asmenys.

Tie X spinduliu vienetai per 
visą vasarą iki rugsėjo 30 die
nos bus pastatomi bent 60 mics 
to vietų ir ju pastatymas, die
nos ir priėmimo valandos bus 
skelbiamos spaudoje.

Persišvietusieji pranešimą 
apie rezultatus gaus per porą 
savaičių. Nors Instituto ir Sana
torijos pastangos išnaikinti

o 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 į 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 išleisiu leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių: Enciklopedija — 
36 tomai.

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai.

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

kuria proęja. Jų kainos yra že
mos. leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiau t už
sisakykite. nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius,
361 W. Broadway, P. O- Box 95, 
So. Boston. Mass. 02127, USA. 
Tel.: leidyklos (61?) 268-7730, 

Namų (617) 282-2759.
< (Pr)-

INVESTAVIMUI, HICKORY HILLS, _
naujas 12 butu po 2 mieg. mūras su ražas. $28,000.

rūsiu ir garažu. APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ. 4 butu,-
Tel. 598-0560. 3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim-

PRIEŽASTIS PIRKTI

į

SIUNTINIAI l LIETUVĄ

I

NOTARY; INCOME TAX SERVICE

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980
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PERKAME^PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudę veikia notariatas.

i ražu vakaru Chicago Lawn apylinkėje.
‘ Tel. 476-5815.

SAVININKAS PARDUODA 6 kamb. 
mūrą su 2 voniom Marquette Parko 
vakaruose. Galimas pranlėtimas. Virš 

$20.000.
Tel. RE 5-0975 po 6 vai. vak.

MODERNUS 6 KAMB. octagon bunga
low 62-ros ir California apylinkėj. 
Galima tuoj užimti. Kreiptis į savi

ninką 737-7526 po 6 vai. vak.

2735 WEST 71st STREET

savininkas parduoda mūrini namą. 4 
butai ir gerai einantis biznis — taver
na. Pardavimo priežastis — mirtis 

šeimoje. Krein ti s
3000 W. 47th STREET 

(prie Sacramento). :•!

ŠIAURĖS VAKARUOSE
6 kamb. su 3 mieg. apkaltas namas ___ ___ ... ,r
ant 35 p. sklypo. Pilnas rūsys, gazo SVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 
šilima, visi modernus įrengimai ir pa
gerinimai, dvigubas garažas, viskas 

arti. Virs 20,000 doL į 
Kreiptis i savininką,

tel. MA 6-8505. v

RCAL ESTATE FOR SAL! 
Nu. -i, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namab Žtmi — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, pretideotu

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774?

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA- PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL RE 
INCOME TAX SERVICE' 

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

GENERAL office

5 Day week. 
Air conditioned.

COLUMBIA PICTURES
550 W. JACKSON

w.

BILLER - TYPIST

For Importing Company. 5 day week, 
3:33 to 4:30. Free insurance, benefits.

1433 So. WABASH, 6th Floor 
Phone 939-3210

UEN^ERAL OFFICE AND ALSO 
SWITCHBOARD OPERATOR , 

Typing essential. Small modem of
fice. Vic. Howard & McCormick in 
Skokie, near transportation. Paid 
hospitalization, vacation and other 

benefits.
674-2345 or 761-4600

TEL. 925-6015

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai 
TF.LEF. 349-0600

Parke, $20,000.
PRIE FORD CITY naujas ranch mū

ras. Platus sklypas, garažas. $22,000.
BLOKAS NUO PARKO ramioj gat

vėj šviesus II metu 5% kamb., 3 
mieg. mūras. Garažas. $26.500.

TVARKINGAS APARTMENTINIS 
mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan- . 
suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
S45.000.

2 BUTU tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga-..

4 butu,

tas pasiūlymas, $65,000.
4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu

bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43.300, '

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva
rus 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas Hazu. garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. $21.800.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauia 
gazo šiEma, saražas, prie Maria HS. 
Laisvas — hižimkite. $12,400.

Valdis Real įhtate 
7051 Š. Washtenaw Avey; < RE 7-7200

v
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STEKO CLERK
To work in Superintendents office. SAVININKAS PARDUODA 7 • kamb. 
Must be able to take shorthand and mūro bungalow su dvigubu mūro ga-

type. Contact
N. L. MINNIX. VI 7-6860 

ILLINOIS NORTHERN RAILWAY 
261 So. WESTERN 

An equal opportunity employer

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

GENERAL FACTORY 
Steady Employment 

Good Benefits.
CAIN TUBULAR PRODUCTS INC. 

511 W. WINTHROP 
ADDISON 
543-5066

JANITORIAL
AND LIGHT MAINTENANCE 

Monday through Friday, steady work. 
9:00 to 5:30 P. M. also one part time 
man 2—3 days per week. Steady..

Apply
So. SHORE PAVILION. 
7750 So. SHORE DRIVE.

CHICAGO. Tel. 731-4200
r

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BEAUTY SALON 
2 STATIONS

5 dryers, air-cond.
Vic. Milwaukee & Pulaski, 

$1,000. 
237-3428

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

GRAND OPENING 
Ladies Resale Shop

VISKAS MOTERIMS 
815 W. 35 St. (arti Halsted) 
Moterų drabužiai, apranga ir 

reikmenys.

— Sunkus suliesėjimo kelias 
— lengvo neieškokim, — 296 
Alvudo radijo paskaita šĮ ketvir
tadieni, gegužės 14 d.. 10 vai. r. 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

♦ Kylančio jauno pianisto 
Mindaugo Mačiulio rečitaliui su
rengti yra susiorganizavęs ko
mitetas iš lietuvių visuomenės 
veikėjų. Jo rečitalis Įvyks ge
gužės 31 d. 4:00 vai. p. p. Jauni
mo Centre. Bilietus galima Įsi
gyti Marginiuose. (Pr).

TA; 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- .. 
savybių pirkimas-pardavimas. Be to 
šioje kontoroje; daromi it liūdi jami 
vertimai, užpfldtB&i pilietybės prašy
mai, income ir įvairūs kitoki blan-

i 
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Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOMETAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE'

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390V—

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 
švarus" Įrengtas skiepas. 60-ta ir 
Francisco. v * - -

MŪRINIS 2 po 5. # Centrinis šildy
mas, madernios vonios, gerai įreng
tas skiepas, geriausia Brighton Parko 
vietai

X

LAIKRODŽIAI I* BRANGENYBtS
Pardavimas Ir Taisymas 

2M6 WIST STREET 
Tat: REpvblte 7-1941 

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

A. & L INSURANCE 4 REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigus automobiliy draudimai.

CL 4-2390
I 
įi

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo ap§fldymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, šakningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

Įkurta prieS 50 metų
VISOKIUS STOGUS, tinas Ir nute

kamuosius vamtdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 - 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada
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