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MASKVA. — Rumunijos prezidentas ir komunistų partijos 
vadas Nicolae Ceausescu su savo patarėjais išvažiavo iš Maskvos, 
kur jis dvi dienas tarėsi su sovietų partijos vadais. Komunikate 
paskelbta, kad buvo nagrinėjami tarptautinės politikos ir pasaulio 
komunistų ir darbo klasės reikalai. Abi pusės sutikusios toliau 
stengtis stiprinti Sovietų Sąjungos ir Rumunijos ryšius. Kartu 
pridedama, kad pasitarimai vyko draugiškoje ir atviroje atmosfe
roje. Paprastai Maskvos žargonu žodis “atviras” reiškia, jog 
buvo nuomonių skirtumų ir nebijota tų skirtumų pareikšti.

KOMUNISTAI PAŽADĖJO IŠPLĖSTI 
PER SIENĄ TELEFONO LINIJŲ KIEKĮ 
BONA. — šiandien į Kasselį, Vakarų Vokietijoje atvyksta

Rytinės Vokietijos premjeras Stoph tęsti derybų su kancleriu 
Brandtu. Nors pagrindinis komunistų režimo uždavinys yra gauti 
Bonos vyriausybės pripažinimą, yra daug mažesnių klausimų, ku
rie iki šiol skyrė dvi vokiečių tautos dalis. Po pirmo susitikimo 
Erfurte Rytų Vokietija sutiko praplėsti abiejų pusių telefono ryšį. 
Vietoje iki šiol buvusiu 34 linijų, ateityje bus 74, ir telex linijos 
iš 19 bus pakeltos iki 35. Tai palengvins abiejų pusių gyven
tojams susisiekti su draugais ir giminėmis kitoje pusėje.

Rumuniją nuo Maskvos skiria 
du svarbūs dalykai. Pirmas yra 
Maskvos bandymas dar daugiau 
integruoti karines Varšuvos 
pakto jėgas ir antras — sovietų 
pastangos nukreipti Rytų Euro
pos komunistines, vyriausybes 
prieš Kiniją. Rumunija, kuri 
reikalauja teisės savo socializ
mą vystyti taip, kaip jai atrodo 
geriau, nesutinka kištis į ideo
loginius ir teritorinius ginčus 
tarp sovietų ir kinų.

Kremliaus vadai aiškiai tvir
tina, kad Varšuvos paktas buvo 
įsteigtas prieš visus “agres
orius”, nežiūrint iš kur jie kil
tų. Gegužės 12 d. “Krasnaja 
Zvezda” savo vedamajame įrodi
nėjo, kadv dabartinė pasaulinė 
padėtis reikalauja iš Varšuvos 
pakto valstybių ypatingo budru
mo ir pasiruošimo. Armijos tu
rinčios budėti akivaizdoje “agre
syvių intrigų iš imperialistų ir 
kitų militaristų pusės”. Laikraš-

NEW YORKAS. — Dvidešimt 
Amerikos laikraščių redaktorių 
parašė raštą princui Sihanoukui 
į Pekiną, prašydami jį panau
doti savo įtaką, kad 12 kores
pondentų, kuriuos Kambodijoje 
pagrobė komunistai, būtų saugo
mi ir neskriaudžiami.

MEKSIKA. — Prie Meksikos- 
Gvatemalos pasienio žuvo Gva
temalos partizanų vadas Yon 
Sosa, kartu su dviem partiza
nais. Jie žuvo susišaudė su Mek
sikos sargybiniais.

Tokijo. — Japonijos pasitari
mai su sovietais dėl oro linijos 
atidarymo nutrūko.

ALŽIRAS. — Sovietų Sąjun
ga ir Alžiras pasirašė sutartį, 
kur sovietai žada ieškoti Alžire 
naujų naftos šaltinių. Pasita
rimai vyksta tarp Libijos ir so
vietų, kurie žada pigiau, negu

Egipto prezidentas Nasseris išlipa iš šarvuoto automobilio, kuriuo jis atvažiavo aplankyti vieno kariuomenės da 
Hnio Egipte kariuomenės manevruose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kinija.

Jakubovskis, Varšuvos pakto jė
gų vyriausias vadas “Pravdoje” 
rašo, jog Varšuvos pakto armi
jos patikimai-saugo socializmo 
laimėjimus ir yra galingas saugu 
mo faktorius Europoj ir kituose 
kontinentuose. Varšuvos pakto 
jėgos esančios pasirengusios su
duoti atkirtį imperialistams ir 
bet kuriems kitiems agreso
riams.

žurnalas “New Times” irgi pa-, 
brėžia tą pačią temą. Paskuti
niame numeryje rašoma, jog 
Varšuvos pakto dėmesys natū
raliai priklauso Europos frontui. 
Tačiau tarptautinės problemos 
esančios taip susipynusios, kad 
vienos negalima išimti iš kitos. 
Varšuvos ' paktas negalįs igno
ruoti agresijos Pietryčių Azijo
je ar Viduriniuose Rytuose.

Stebėtojai nurodo, kad' Var
šuvos paktas buvo sudarytas 
1955 m. specifiniai prieš Vaka
rų Vokietiją ir jos sąjunginin
kus Nato valstybėse. Dabartiniai 
sovietų pareiškimai nesiderina 
su pakto dvasia ir rašytais jo 
punktais. Sovietai reikalauja iš 
pakto narių ideologinio ir kari
nio solidarumo su Maskva jos 
ginčuose su Pekinu.. Tam pir
miausia pasipriešino Rumunija. 
Gegužės 13 d. rumunų partijos 
laikraštis “Scinteia” sako, kad 
Rumunija visada buvo nusista
čiusi prieš imperializmą Euro
poje. Kartu Rumunija mielai 
matytų panaikinant abu karinius 
Europos blokus. Rumunijai labai 
nepatiko ir nauja sovietų-čekos- 
lovakų sutartis, kuri leidžia Mas
kvai įsikišti į Čekoslovakijos vi
daus reikalus. Rumunų spauda 
paskelbė trumpai apie tos sutar
ties pasirašymą, tačiau nenagri
nėjo atskirų sutarties punktų. 
Privačiai rumunų vadai kalba, 
kad Rumunija niekad tokios su
tarties nepasirašytų *

bijos žibalo pramonę.

OSLO. — Norvegijos vyriau
sybėje padaryti pakeitimai. Pa
skirti nauji užsienio reikalų ir 
gynybos ministerial.

BUFFALO. — Miesto taryba 
nusprendė, jog nusikaltimas yra 
pavadinti policininką ar kitą 
miesto pareigūną “kiaule”. Pra
sižengę bus baudžiami kaip už 
netvarkingą elgesį.

CHICAGO. — Mėsininkų uni
jos žurnalas puola Amerikos uni
jų federacijos vadus už jų pa
rama prezidentui Nixonui ir jo 
žygiui Kambodijoje. Mėsininkų 
laikraštis sako sutinkąs su. sen. 
Fulbrightu, kuris pareiškė, kad 
AFL-CIO tapo karinio ‘establiš- 
mento” dalimi. Straipsnį parašė 
mėsininkų sekretorius Gorman.

Erdvėje yra du 
Kinijos satelitai

LAS VEGAS. — Gynybos pa- 
sekretorius viešiesiems reika
lams Daniel Henkin, kalbėda
mas aviacijos — erdvės kores
pondentų draugijos suvažiavime, 
pareiškė, kad komunistinė Kini
ja, kuri balandžio 24 d. pasiuntė 
pirmą savo satelitą į orbitą, kar
tu ten paliko ir vieną raketos da
lį. Pastebėta, kad kartu su nau
ju kinų satelitu skraido ir kitas 
objektas, kurio tačiau nežinomas 
nei svoris nei išmieros.

Šis faktas rodo, kad Kinijos 
raketa buvo kelių dalių ir pirmo
ji dalis buvo pakankamai galin
ga išmesti į erdvę ne tik satelitą, 
bet pakelti nuo žemės ir pasku
tinę raketos dalį, kuri liko erd
vėje. »

IŠ to galima spręsti, kad Ki
nija jau toli pažengė raketų ga
myboje ir gali neužilgo išbandy
ti savo pirmą tarpkontinentinę 
raketą.

WASHINGTON AS. — Sovietų vyriausybė jau nuo Lenino 
laikų mieliau biznį darė su diktatūromis, nors tuo pačiu metu 
daug kalbėjo apie proletariato vienybę ir internacionalinį komu
nistų bendradarbiavimą. Tokią “realpolitik” sovietai parodo ir 
šiuo metu Kambodijos naujos vyriausybės atžvilgiu. Maskva ne
pripažįsta Pekine Sihanouko įsteigtos egzilinės Kambodijos val
džios, bet žiūri, kas laimės Kambodijoje. šitokia veidmaininga 
sovietų valdžios laikysena daugumoje prisidėja.prie naujų komu
nistų partijų pagal Kinijos liniją steigimo visame pasaulyje. Be
veik visose šalyse yra komunistų, kurie nebeklauso Maskvos.

Sovietą; “realizmui” yra daug 
pavyzdžių. Sausio mėnesį sovie-

niu režimu ir rengiasi Graikijai 
pastatyti elektros jėgainę. Mas
kvos pavyzdžiu sekdamas, Rytų 
Vokietijos režimas irgi ieško biz
nio su graikų valdžia.

Ispanija pernai gavo iš sovie
tų ir iš Lenkijos nemažai akmens 
anglių, nors kaip tik tuo pačiu 
metu ispanų angliakasiai Astu- 
rijoje bandė streikuoti.

Jau praeityje, kaip nurodo 
Paul Wohl, Christian Science 
Monitor korespondentas, sovie
tų valdžia turėjo labai gerus ry
šius su Turkijos diktatorium 
Mustapha Kernai. Pats Leninas 
jam pasiuntė sveikinimo telegra
mą 1921 m. sausio 7 d. Turkams 
kovojant prieš graikus, sovietų 
komunistai, susirinkę 4-tame 
partijos kongrese, sveikino Tur
kiją jos pergalių proga.

Kada italų fašistai 1924 m. nu
žudė socialistą Matteotti, visa
me pasaulyje liberalai protesta
vo. Maskvos ambasada iškėlė 
Mussoliniųi pagerbimo priėmi
mą. Sovietų ryšiai su Mussoliniu 
liko geri ir vėliau. Italijos ar
mijoms puolant Etiopiją, sovie
tai vežė italams savo žibalą ir 
tankams gazoliną.

Nepamirštamas ir bolševikų 
susitarimas su naciais. Vakarų 
Europai kovojant ir mirštant, 
Molotovas pasirašė sutarti su 
Ribentropu ir pažadėjo nacių Vo
kietijai milžiniškus kiekius ja
vų, plieno, žibalo, medvilnės ir 
kitų prekių. Ta sutartis buvo pa
sirašyta 1939 m. rugpjūčio mėn.

Maskvos parama ispanų res
publikonams civilinio karo me
tu irgi nebuvo reikšminga, nors 
už tą paramą sovietai atsiėmė 
auksu, kurį Ispanijos valdžia bu
vo atvežusi į Maskvą. Dar tebe
vykstant Ispanijos karui, Mask
va jau pradėjo derybas su na
cių Vokietija. '

Ir šiais laikais Maskva pre
kiauja su karinėmis diktatūro
mis Pietų Amerikoje, neatsisa-

ko prekybos ir šu Pietų Afrika, 
nors jos vidaus, politiką sovietų 

■spauda ir sm'erm; j ~

šitoks Maskvos dviveidišku
mas sukelia daug širdies skaus
mo įvairiems vakarų pasaulio 
liberalams, “salon-komunistam”, 
kurie iš įpratimo piktai smerkia 
įvairias dešinių grupių diktatū
ras, atlaidžiai nematydami bai
sių kairiųjų diktatūrų. Jiems ne
suprantamas Maskvos sugebėji
mas skirti ideologinius pareiški
mus nuo valdžiai naudingo biz
nio.

Kambodija žada 
kinų neskriausti

PHNOM PENHAS. — Kam
bodijos premjeras Lon Nol ir jo 
pavaduotojas Sirik Matak pa
skelbė pareiškimus, užtikrinda
mi kiniečių mažumą Kambodi
joje, kad jai negresia iš naujos 
vyriausybė joks pavojus, šie pa
reiškimai labai skiriasi nuo Kam
bodijos elgesio su vietnamiečių 
mažuma, nors jų Kambodijoje 
yra apie 400,000. o kiniečių apie 
600,000. Vietnamiečiai laikomi 
priešais, jie persekiojami, už
daromi stovyklose ir evakuoja
mi į Pietų Vietnamą. Kinai po 
vyriausybės pakeitimo toliau sau 
dirba ir varo bizni, nes jų ranko
se yra didelė dalis Kambodijos 
prekybos.

Stebėtojų manymu komunis
tų yra lygiai kiniečių, lygiai viet
namiečių mažumoje. Skirtumas 
toks, kad Kambodijos valdžia, 
kovodama prieš vietnamiečius 
komunistus, nenori išprovokuo
ti galingos Kinijos ir todėl palie
ka kinų mažumą ramybėje.

Pareiškimai apie vietnamie
čių mažumą vadino ją “istoriniu 
priešu”. Dabar, kalbėdamas apie 
Kambodijos kiniečius, premjeras 
Lon Nol sako, kad tarp kinų ir 
kmerų buvusi šimtmečių drau
gystė, kad abi tautas jungiąs 
bendras kraujas ir bendra rasė.

SEDULAS. —. Pietų Korėja 
ir Kambodija nutarė vėl atsta
tyti diplomatinius ryšius, ku

priuos buvo nutraukusi princo Si- 
'". hanouko vyriausybė 1966 me- 
. tais. Susitarimas buvo padary

tas Indonezijoje; kur Azijos val- 
: tybių konferencijoje susitiko P. 

Korėjos užsienio reikalų minis- 
- teris Choi Kyu Hah ir Kambodi

jos — Yem Sambaur.
Šis susitarimas leis P. Korė- 

' i jai teikti Kambodi j ai paramą, 
nors nenumatoma, kad ta para
ma būtų ginklais ar kareiviais. 
Korėja pažadėjo “humatinari- 

’ j nę paramą”. Ji siųs Kambodi- 
jai vaistų ir karo pabėgėliams 

, reikmenų.
Japonijos vyriausybė nutarė 

: pasiųsti specialius pasiuntinius 
. i Londoną ir i Maskva. Jie ban-

♦ Vakar New Yorke demons
travo tūkstančiai statybos dar
bininkų. Jis išreiškė savo prita
rimą prezidentui Nixonui ir pa
laikė žygį į Kambodiją.

♦ Balandžio mėnesį pragyve
nimo kainos Amerikoje vėl paki
lo 0.6 %. Tai didesnis pakilimas 
už sausio ar vasario mėn.

■* Atstovų Rūmų pirmininkas 
McCormack pareiškė, kad jis gal- 
voja pasitrauktus politinio gywe-rdys kalbinti britų ir sovietu vy- 
mmo. jis išbuvo, pirmininku nuo; riausyheSj kad ' jos sušauktų 

96-, metų. Į šia vietą nninato- ' nauja ženevos^konferencija In- 
mi atstovai Carl Albert ar čika-; dokinijos reika]ams. Sovietų Są- 
gmtis Rosvenkowski. I junga ir Britanija buvo pirmi-

♦ Vietnamo daliniai ati-1 nink^s paskutinėje konferenci- 
darė Kambodijoje jau 13-tą j0,-e nuo ju pr;kjauso naujos su- 
fron.tą, puldami paskutinę komu- §aukjmas '
nistų slėptuvę prie Vietnamo. ' _______
sienos. Vietnamiečiai pirmą die
ną pažengė 10 mylių. VlCIir

♦- Izraelio užsienio reikalų mi- * lo ui ud UUAla

Už šią nuolaidą Vakarų Vo
kietija sutiko mokėti Rytinei 
Vokietijai 30 milijonų markių 
per metus už vadinamas pašto 
skolas, kurias Vakarų Vokieti
ja padariusi nuo 1967 metų. .Prieš 
tuos metus Bonos.skolos siekian
čios 1.6 milijardą markių.

Rytinė Vokietija įrodinėja, . 
kad iš vakarų į rytus per vi
sus pokario metus ėjo labai daug 
pašto; laiškų ir siuntinių. .Vaka
rams tie siuntiniai davė pajamų, 
nes siuntėjai pirko pašto že'nk- 

j lūs, o rytams teko tik juos išne
šioti. Bonos vyriausybė “prin
cipiniai” sutiko su šita padėtimi 
ir pažadėjo skolą grąžinti, tačiau 
nesutiko su minimomis' sumo- ■ 
mis. Manoma, kad dėl tų pašto 
skolų bus toliau derimasi.

. Berlyno miestas į telefono li
nijų susitarimą neįeina, nes ko
munistų valdžia jo nelaiko Vak. 
Vokietijos dalim. Berlyne tik 
policija ir ugniagesiai gali be- 

į tarpiai susisiekti.
Ilgos derybos laukia ir kitų 

“skolų”’. Komunistai reikalau
ją. 100. • bilijonų markių. Jie sa-. .. 
ko, kad darbingiems vokiečiams 
bėgant iš rytų į vakarus, Ryti
nė Vokietija netekusi daug dar
bo jėgos, daug specialistų, už ku
riuos reikalauja atlyginimo.

nisteris Ėbanas vakar lankėsi 
valstybės departamente ir kal
bėjosi su sekr. Rogers. Jis vėl 
prašė Amerikos lėktuvu, nes pa
dėtis po paskutiniojo prašymo 
pasikeitusi, kai sovietai ėmė 
skraidyti Egipto lėktuvuose.

♦ Kubos diktatorius Castro 
nusiskundė, kad cukraus nendrių 
derlius nebus toks didelis, kaip 
buvo planuota ir nepavyks pa
siekti 10 milijonų tonų.

♦ Savannah, Georgija polici
ja apkaltino 16 metų negrą nušo
vus žinomą NAACP negrų or
ganizacijos veikėją James Floyd.

girtus vairuotojus
LONDONAS. — Girtų auto-
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: mobilistų yra n e tik Amerikoje.
T Daugelyje šalių įstatymai sun
kiai baudžia girtus vairuotojus, 
i Ypač sunkios bausmės jų laukia 
komunistų valdomose šalyse. Ry-

* tų Vokietijoje girtas vairuoto
jas netenka vairavimo leidimo ir 
gauna metus kalėjimo. Milicija 
gali sustabdyti važiuojanti ir 
patikrinti jo kvapą kiekvienu 
momentu. Laikraščiai tokį vai- 

; ruotoją išjuokia, jis gali netekti 
darbo.

Rusijoje girtas vairuotojas 
netenka darbo, o jei jis padarė 
kokių nuostolių ar ką sužeidė, 
jis baudžiamas pagal nusikalti
mo dydį. Milicininkai ginkluoti 
aparatu, vadinamu širankina, 
kuris gali vietoje patikrinti iš
gerto alkoholio kiekį.

Sunkios bausmės girtų vairuo
tojų laukia Rumunijoje — iki 
dviejų metų kalėjimo. Austri
joje girtuoklių laukia sunkios 
piniginės bausmės. Po nelai
mingų atsitikimų vairuotojai 
turi pasiduoti kvapo, kraujo pa
tikrinimams.

Tik Brazilijoje valdžia ir po
licija nuolaidžiau žiūri į girtus 
vairuotojus, nes ten beveik visi 
taip važinėja, lyg būtų girti.

♦ Olandijos keleivinis lėktu
vas, kuri astuoni ginkluoti vy
rai pagrobė pakilus iš Dominin
konų respublikos, tebestovi Ha
vanoje. Kuba atsisakė priimti 
aštuonis oro piratus, o lėktuvo

Švedų komunistai 
rengiasi rinkimams

STOKHOLMAS. — Nors Šve
dijos parlamento rinkimai bus 
tik rugsėjo mėnesį, švedų ko
munistai pradėjo energingą rin
kimų kampaniją. Jie praėjusiuo
se rinkimuose 1968 m. smarkiai 
nusmuko ir vietoje anksčiau tu
rėtų 6.4 nuošimčių visų balsų 
tegavo vos 2.9% Švedijos įstaty
mai reikalauja, kad politinė par
tija rinkimuose arba gautų bent 
4 nuošimčius visame krašte ar
ba 12% — atskirame rinkimų 
rajone. Komunistams mažai vil
čių gauti 4% visoje Švedijoje, 
todėl jie koncentruoja savo pas- ’ 
tangas į šiaurini pramonės rajo
ną Norrbotten, kur paskutiniuo
se rinkimuose komunistų atsto
vai gavo 10.8% balsų.

Komunistų partijos atstovų 
švedu parlamente tėra trys. Par
tijai labai pakenkė sovietų inva
zija į Čekoslovakiją. Nors par
tijos vadovybė paskubėjo sovie
tų žygį pasmerkti, žmonės, pa
sipiktinę sovietų agresija, ko
munistų atstovams savo balsų 
nedavė.

Komunistai vilioja į bendrą 
frontą Švedijos jaunimo grupes, 
kurios įsisteigė Vietnamo karo 
pasėkoje. Tos grupės remia Viet- 
Congą ir garbina komunistinę 
Kinija ir jos vadą Mao Tse Tun- 
gą. Dar nežinia, ar tos grupės 
susidės su Švedijos komunistų 
partija, kuri visą laiką pildė 
Kremliaus įsakymus.

Studenty neramumuose viena Rhode
Island studentė vienoje rankoje laikokapitonas atsisako juos išvežti 
fauną katytę, o kita įskelta komunis-' „ ,

tiniu stiliumi j viržy. ls Kubos-.

WASHINGTONAS. — Ameri
kos sostinėje streikuoti pradėjo 
šiukšlių išvežėjai, kurie reika
lauja didesnių algų.
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ItTI give you a good 
feeling.

for your own welfare. <
The interest is exempt 

from state and local incoms 
taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until you.

it deserves is to, buy IL, S. 
Savings Bonds.

They strengthen the coun
try so that it’s better pre
pared to solve its problems.

And they happen to be one

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

said quarterly

^SAFETY Of' 
YOUR SAVINGS

Šiuos gaidy ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiy* 
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu. Čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiusti tokiu adresu:

Siūlo CTA “transforms” 
pakelti dar 5 centais

Illinojaus legislatūroje lebe- 
sibarant dėl subsidijos Chica- 
gos tranzito administracijai 
(CTA) davimo ar nedavimo,

pavėluotai pirmininkui Benedik
tui Jurėnui pravedant susirinki
mą vienos minutės atsistojimu 
pagerbta mirusi klubo narė Emi
lija Aksomaitienė ir jos šeimai 
pareikšta užuojauta. Raštinin
kės Estellos Mc Namee protoko
las bei kitų valdybos narių pra
nešimai balsuojant priimti. Ro

jo ratelis -Jūs broleliai apgavi
kai, kur s isipynė daina ir šokis 
ir, kas mano manymu, buvo pa
statymo kulminacinis taškas. 
Tai galima atskirai nufilmuoti 
ir užrekorduoti ir nusiųsti Į Ed. 
Sullivan Show. Dar kas Įdomu 
ir svarbu apie StasĮ Sliži: labai 
maža mūsų kompozitorių ekspe
rimentuoja su tautine muzika, 
o Sližys joję parodo daug sa
vęs ir naujos sveikos dinamiškos 
harmonizacijos Vien tik reikia 
pažvelgti Į orkestro sąstatą. Ma
no manymu,-jis surado ritmus 
ir garsus savo tautinės muzikos 
pristatyme daug. Įdomesnius ne
gu šiandien labai mūsuose pa
garsėjusio jauno .kompozitoriaus. 
Trumpai charakterizuojant Sli
žio muziką :,šudžiasuota, smagi, 
ritmiška, jungiama sena, tech
nika su nauja linksmai pasiutu
sioje nuotaikoje.

Orkestras ir choras labai ge
rai pasirodė. Gal kiek-silpni ber
niukų balsai. Individualūs dai
navimai silpniausi balsine me
džiaga. Išsiskyrė Aldona Taut- 
kevičiūtė ir'Aida Smalinskaitė.

Tautiniai šokiai buvo puikūs, 
tik gaila, kad jų buvo per maža. 
Galinos Gobienės vadovaujamas 
šokių kolektyvas. Šilainė yra De
troite sena ,ir Įsipilietinusi in
stitucija. Pajėgumas aiškus, ką 
jau minėjauicalbėdamas apie ra
teli. Taip pat labai gražiai su
šokta Aušrelė. O tautiniai rū
bai... Tikriausiai puošnesnių jo
kioj lietuviškoj kolonijoj nesu
rasi.

Justino Pusdešrio dekoracijos 
funkcinės ir realistinės. Skonin
gas lietuviškos sodybos kiemas.

Mano linkėjimas: tegul šį mu
zikini veikalą pamato ir kitos 
lietuviškos kolonijos.

Saulius šimoliūnas

įvykusio parengimo raportavo, 
kad parengimas gerai pasise-

SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«48 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0E32 

PHONE: 2544478

AUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Saturno raketos dalis išvežama iš NASA angaro New Orleans. Po 
įvairi v bandymy, kurie užtruks daug mėnesi v,-raketos dalis bus ve
žama į Cape Kennedy, Floridoje, sumontavimui su kitomis Saturno 

dalimis.

system that lets you hitch 
your wagon to any star you 
irant.

And plenty of other things play due Star 
you can’t find anywhere Spangled
else in this world. Banner.

Know what’JLooking at it 
that way, America deserves, 
a lot more credit than it’s 
been getting.

Beje, daugelis laimėjo vertin-. 
gų dovanėlių.

Susirinkimui einant prie pa
baigos dar pasitarta, kad reikia 
susirasti vietą klubo piknikui bei 
pasitarti su advokatu dėl minė
to nario palikimo. Vėliau buvo 
smagios vaišės. A. Jusas

bet savomepatirtj atpirko jau
natvės grožiu. Išskirtinas Ro
bertas Selenis, turėjęs atlikti 
skerdžiaus piršlio gan sudėtingą 
rolę. Ypatingu vaidybinių niu
ansų jis neparodė, bet vis dėlto- 
sukūrė vietišą sušaržuoto se
nio rolę ir niekas negalėjo pa
sakyti, jog tas senis nėra tik
rai senas. O tai reikia laikyti 
dideliu pliusu jaunam aktoriui 
ir palinkėti neužmiršti teatro, 
nes turima tikrų davinių. Mer
gaitės vaidino geriau už vyrus' 
ir iš jų tikrai išsiskyrė trumpo
se vaidybinėse nuotrupose Bi
rutė Kutkutė, Birutė Kvietytė ir 
ypač piemenuko rolėje laimutė 
Tautkevičiūtė. Pastaroji yra. 
mano išsvajotas lietuviškas Puc- 
kas Šekspyro Vidurvasario nak
ties sapnui.

Vaidybos 
jautėsi prityrusio režisieriaus < 
Justo Pusdešrio ranka aktoriui 
parinkime, rolių akcentavime iri 
charakterizavime.,•

Paskutinė <.-naujiena muzikos 
pasaulyje yra tautinė muzika. 
Kartu tai yra ir seniausia se
niena, kas parodo, - jog tautinė 
muzika, iš viso yra pirminis 
šaltinis.

Stasys Sližys, gal būt, nėra 
vienas iš pagrindinių tautinės 
muzikos harmonizuotojų ir pri- 
taikytoju; tačiau jo darbai yra 
vieni iš geriausių mūsuose; Vi
so buvo 25 numeriai. Jie išdėsty
ti klasikine tvarka; beje, mo
delių paimta sonatos forma— 
allegro, andante ir rondo. Labai 
naujai ir grakščiai praskambė-

eilės muzikinę komediją? 
kai kalbama apie talentą, 
reikia atminti, jog tai yra dau
giau darbo, o ne įkvėpimo vai
sius. Matomai buvo daug ir sun
kiai padirbėta, o tai beveik ste
buklas mūsų neprofesinėse me
ninėse sąlygose. IŠ tikrųjų De
troitas yra laimingas, turėdamas 
profesionalinius muzikos, teatro, 
tautinių šokių menininkus Sta
sio Sližio, Justino Pusdešrio ir 
Galinos Gobienės asmenyse. Kai 
jie sujungė rankas ir gavosi ne
eilinis pasisekimas.

Veiksmas vyksta netolimoje 
praeityje Lietuvoje, netoli Šiau
lių miesto šapnagių kaimo so
dyboje. Viktoras Kaleckas, dau
giau kaimo dokumentuotojas, o 
ne vaizduotės rašytojas. Turi
nys susideda iš turtingo ūkinin
ko noro išleisti savo vieturtę duk
terį už turtingo senbernio, bet 
duktė sumanaus piršlio — sker
džiaus pagalba pasirenka tikrąjį 
mylimąjį.

Vietoj žodžio intrigą, tyčia pa-_ 
sirinkau turini. Vaidinime Įtam
pos nėra, nes mes iš anksto nu
matome gerą reikalų išsirisimą, 
iš esmės tai sena ir visiems žino
ma istorija. Bet tai kaip tik ir 
sudaro muzikinės komedijos šir
dį: lengvas turinys, kuriame ly
giateisiai turi išryškėti vaidyba, 
muzika ir šokis.

Maloni staigmena buvo Elena 
Zubrickienė,. kuri buvo itin na
tūrali motina ir tikrai Įtikinanti 
Savo vaidyba. Ji turėtų daugiau 
ir dažniau pasirodyti Detroito* 
scenoje. Nuo jos neatsiliko Ka
rolis Balys, profesionališkai su
kūrę guvaus ūkininko rolę. Jau
nimas savo rolėse buvo žalias,

Brighton Parkas
Eržvil kiečių veikla

Elžvilko Draugiško Klubo pra
eitame susirinkime gegužės 
Vengeliauskc salėje turėjome 
svečių. Tai bus mums plačiai ži
nomas visuomenininkas Juozas 
Bacevičius, kuris klubo pirminin
ko Benediktu Jurėno pakviestas 
Įdomiai.bei. visiems suprantamai 
paaiškino namų pirkimo reika
lus ir kiek-maždaug -namai kai
nuoja skirtingose Chicagos vie
tovėse. Miręs klubo narys Jonas 
Krausas paliko keliolika tūkstan
čių dolerių, kurie yra banke klu
bui namui nusipirkti ir pagal pa
žymoj imą ’ palikimo testamente 
klubas negali tų pinigu gauti ki
tam kuriam tikslui. Manau, ne 
be reikalo ir daktaras Adomavi- 

parengime visursu saw pagelbininku atsi. 
skubino susirinkiman nešini pus
tuzini didelių popierių su gana 
stambiomis’ raidėmis įvairiais 
propagandiniais užrašais, ku
riuos daktaras vartė, susirinku
siems rodė, sielojosi bei atkarto
damas pasakojo tą patį kas buvo 
tuose popieriuose parašyta. Ma-

Rinkinys lietuvišku liaudies 
šios dainos, ir gaidos: 
Tegu giria šlamščia, 
ūžia, fra-ta-ta 
Suktinis I 
Suktinis H 
Kokietka 
Padispanas 
Vengerka 
Klumpakojis

Šis gaidy rinkinys kainuoja

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

Tėvas — Karolis Balys, Mo
tina — Elena Zubrickienė, Ve
rutė — -Aldona Tautkevičiūtė, 
unutė — Aida Smalinskaitė, Jur
gis — Antanas Paskųs, Anup
ras Linas Mikulionis, Motiejus 
— Robertas Selenis, Jonas — 
Kastytis Karvelis, Nastazija — 
Birutė Kutkutė, Elziutė — Biru
tė Kvietytė, Piemenukas — Lai
mutė Tautkevičiūtė, Kaimo jau
nimas — Jaunimo choras ir ši
lainės tautinių šokių kolektyvas, 
Akompaniatorė pianinu — Regi
na šližytė, Pirmasis smuikas — 
Ivlargareta Deltuvaitė, Antrasis 
smuikas — Judita Deltuvaitė, 
čelo — Suzana Deltuvaitė, Kan
klės — Jonytė Beržanskytė, Gi
tara — Aldona Petrauskaitė, 
Akordeonas — Rimas Kasputis, 
Akordeonas — Andrius čerškus, 
Jaunimo choro pranešėja — Ka- 
roiė Veselkaitė.

Kas galvojo, kad Detroite, gan 
nedidelėj lietuviškoj kolonijoj 
būtų tiek meninio talento, jog 
Įmanoma buvo pastatyti pirmos

šokty džiaugsmai
Piršlybos Šapnagiuos

Deroito trijulė (Gobienė, Pusdešris ir Sližys) 
pastatė nuostabią muzikinę komediją.

Sąstatas
Piršlybos šnapnagiuos, 2-jų 

veiksmų muzikinis veikalas: au
torius kun. Viktoras Kaleckas; 
muzikos vadovas Stasys Sližys; 
režisierius Justinas Pusdešris; 
tautinių šokių vadovė Galima 
įJobienė; dekoracijos Justino 
Pusdešrio; dekoracijų techniški 
darbai Mykolo Abariaus; švie
sų efektai Algirdo Plečkaičio; 
rengėjai Jaunimo Choro Tėvų 
Komitetas — pirm. Jonas Bart
kus; pastatyta 1970 m. gegužės 
mėn. 16 d. Crestwood High 
School auditorijoje, 1501 N. 
Beech Daly Rd., Dearborn Hts.,

ęnijus, kurs 
jiasiūlė CrA autobusų persėdi- 
imo tiketėlių kainą iŠ 5 centų 
pakelU Į 10 centų. Tas galvo
čius yra Raymond (J^Hetfe, gu
bernatoriaus Ogilvie patarėjas 
CTA reikalams. Jei jo pasiūly
mas praeis, tai CTA pirminin
ko reikalavimas važmą pakelti 
iki 50 centų bus Įvykęs faktas, 
nes Chicagoje autobusai taip 
važinėja, kad be persėdūno 
mažai kur tegalima nuvažiupti.

“Transferiniai” keleiviai 
naudojasi didžiausiu nupigini- 
inu negu visi kiti ir jie yra at
sakingi už nuostolingą situaci
ją”, pasakė patarėjas O’Keefe 
gubernatoriui Ogilvie,

Ypač daug pasidarbavo komisi
ja, kuriai priklauso didelis kre
ditas. Parengimo svečiai, tarsi 
vienos didelės lietuviškos šeimos 
nariai, Tony Valiūno orkestrui 

g d. visokias melodijas grojant links
minosi ir šoko, o kiti prie baro bi
čiuliškais pašnekesiais vieni ki
tus vaišino. Tarp jų gausiai prie 
vaišių prisidėjo ir mūsų gerbia
mas pirmininkas Jurėnas bei 
svečiai Jankauskas, Grigonis ir 
kiti.

45 So. WESTERN AVE. v TEL. GR ,6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30

Vėl paukščių maras i I 
Pranešimu iš Ludington J 

Mich., Michigano biologai pra: 
dėjo tyrimus dėl kokios prie- 
žasties visą rytinį Michigano 
ežero krantu nuo Manistee šiau 
rėje iki Benton Harbor pietuo-j 
se užplūdo tęsiančiai bangų j 
atneštų negyvų paukščių. Aiš-j 
kinimas, Jkad tie paukščiai bu-į 
vo balandžio pabaigoje užčju-| 
sios audros numušti į ežerų ir j 
prigėrė, esu nepatikėtinas.

Kas pamena, taip ir liko ne-į 
išaiškintas kitas panašus paukš 
čių maras prieš keletu metų, kai • 
viso pietinio Michigano ežero, 
galo paplūdimiai buvo nukreik į 
ti stambių vandens paukščių 
lavonais.

8. Aguonėlė*.
9. Vakar vakarėli

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

tik $1.00.

tyti, daktaras tikėjosi klausyto
jus sužavėti, bet šie mažai krei
pė j tai dėmesį. Taigi nevertėtų 
(Mčtarui sielotis gauti mirusio 
klubo nario paliktus visus ar d a- 
Ii pinigų Alvudo namo statybai, 
nes klubas negali falsifikuoti pa
liktų legališkų. testamentų, nes 
tai būtų nusikaltimas, už kurį 
klubas turėtų atsakyti teisme.

Daktaras Adomavičius sugai
šo apie valandų laiko pasakoda
mas apie busimų Alvudo senių 
namo naudingumų. Girdi, tame 
name galės būti ir “seniai su nu
laužtais kaulais”, bet daktaras 
nepasakė, kiek ten kainuos pra
gyventi.

K th-ryVe lost, ar.
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KANADOS NAUJIENOS

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

Vladas Vaičaiti* Rudeniop (Aliejus)

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki S20,C0Q

St. Catherines lietuviams rū
pi mokykla, rūpi skautai ir ben
drai jaunimas, rūpi geri paren
gimai, rūpi išlaikyti lietuvių gar-

UNiVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Romaną galima įsigyti arija užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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

Raginkite savo i 

augti - taupykite

gresai, minėjimai, koncertai ir 
lietuviškos pamaldos. Rūpi taip 
pat, kad mūsų veikėjai nesivai
kytų garbavojimų, nesidalintų 
medaliais ir žvaigždėmis už at
likimą ir menkaverčio darbelio.

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

mo bei vasaros metu kaitinimo- 
si saulėje ir.važinėjimo į paplū
dimius.

Savo laiku St. Catherines lie
tuvių veikloje J.' š. vaidino ga
na svarbų vaidmenį. Taip buvo 
praeityje. Dabar visai kas kita. 
Kaip visa tai atsitiko ir kaip J. 
š. besiaiškintų, tenka vienas fak
tas pabrėžti: kas kartą- pabėga 
iš kovos fronto, tas yra laiko
mas pabėgėliu, savo rūšies de
zertyru. Prileiskime, kad visi 
tą kelią pasirinktų, kokioje pa
dėtyje tada atsidurtų lietuvių 
veikla? žodžiais dar niekas kal
nų nenuvertė ir nenuversi Net 
būdos dar nepastatė bamban
čiais ir tuščiais žodžiais.

Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

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

Kas tik turi gerą skonį/
Viską perka pas Liepom!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

Kalbant apie veikimą, tenka 
pasakyti, jog paprastai kur dau
giau veikiama, ten atsiranda ir 
nesklandumų, o kartais net ir 
triukšmo. Tačiau tai nėra jau 
taip svarbu, kai stengiamasi tie 
nesklandumai tinkamomis prie
monėmis’ pašalinti. Kėlimas di
delio alaso bei pasakojimas ne
vilties pasakų, kaip tai daro J. 
š., yra tik klaidinimas visuome
nės. Iš viso reikėtų susilaiky
ti nuo platinimo iš piršto išlauž
tų bei visokiose pakampėse su
rankiotų istorijėlių.

J. S. su savotišku autoritetu 
kalba apie kleboną, parapiją ir 
panašius dalykus. Kas jau kas, 
bet ne jis gali kritiškai apie tuos 
dalykus kalbėti. Ir tai dėl tos 
paprastos priežasties, kad jis 
nieko bendro neturi nei su klebo
nu, nei su parapija, nei su lie
tuviškom pamaldom. Jis nėra 
uždagęs nei vienos žvakutės lie
tuvių maldos namuose, (lai net 
ir tų namų adreso nežino...

Tokiu tonu kritikuoti kitu re
ligijų kunigus jau yra atgyven
tas laikas. Dabar visų religijų 
dvasiškiai yra gerbiami žmonių, 
kurie laikosi principo, jog reikia 
kitus gerbti, jeigu nori, kad ta
ve gerbtų.

Ne kitokie reikalai yra ir su 
vilniečiais. ' J. š. nėra jokis vil
nietis. Jam neteko patirti lenkų 
okupacijos jungo, nekovojo jis 
dėl lietuvybės išlaikymo. Kyla 
klausimas, ar jis kada nors yra 
buvęs Vilniuje ir jo apylinkė
se. Tačiau jis dedasi visi] vil
niečių gynėju, sudarydamas Įs
pūdį, jog kažin kas tuos vilnie
čius puola, kad mūsų kolonijo
je yra kažkokių vilniečių priešų. 
Tai yra nesąmonė ir piktas pra
simanymas, kurio tikslas yra tik 
sėti nesantaiką ir kelti nesusi
pratimus. Faktas yra tas, kad 
St. Catherines vilniečiai, kaip 
anksčiau aktyviai reiškėsi lietu
vių veikloje, taip ir dabar tebe- 
sireiškia. Sakysime, Bogušio 
dukterys vis labiau pasižymi 
kaipo akordeonistės ir už mūsų 
ribų.

Tiesa, savo laiku mūsų vilnie
čiai buvo išvystę plačią veiklą. 
Jie surengdavo net Jonines. Kad 
dabar jie mažiau veikia, tai svar
biausia priežastis yra ta, kad 
jų skaičius pusėtinai sumažėjo. 
O tai reiškia, kad ir jų pajėgu
mas sumažėjo. Be to, prie tos 
veiklos sumažėjimo prisidėjo.ir 
J. š., kuris save Į padanges ke
lia (ir tai spaudoje!), o visus 
kitus niekina. Tai gal kai ku
riuos ir atbaido nuo veikimo.

Sakoma, jog kam daug duota, 
iš to daugiau ir reikalaujama. 
Turiu galvoje tuos, kurie Vokie
tijoje turėjo progos Įsigyti dip
lomus, kai kiti kovojo rezistenci
niuose požemiuose. Po karo dau
gelis tų kovotojų Vokietijoje vei
kė lietuviu komitetuose ir visais 
būdais puoselėjo lietuvių veiklą. 
Vėliau, patekę Į Kanadą, Ame
riką ar kur kitur, jie tos veiklos 
nenutraukė. Tuo tarpu kai ku
rie diplomuotieji dingo kaip ak
muo jūroje, kai Įsigavo į mė- 
lynkraujų tarpą, atseit, aukš
tesnį luomą.

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

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

Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
. Eilės, 70 psl., $1.00.

Eilėraščiai, 80 psl. S2.5O, 
Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.

Mitologijos posmai, 

Su trumpu jų apra- 

115 psl. $3.00.

ST. CATHERINES, Ont. — 
Tūlas st. catherinietis, kurį su
trumpintai pavadinsiu J. S., kart
kartėmis parašo korespondenci
jų apie mūsų nedidelę lietuvių 
bendruomenę. Bendrai paėmus, 
tai yra labai geras ir naudin
gas dalykas. Kam nėra Įdomu 
žinoti,, kaip gyvena broliai lie
tuviai kurioje nors tolimoje vie
tovėje?

Tačiau korespondentai būtinai 
turi prisilaikyti vieno svarbaus 
dalyko: objektyvumo. To objek
tyvumokaip tik ir trūksta po
nui . J. š. Kai trūksta to objek
tyvumo, tai skaitantiems šališ
kas, korespondencijas sunku yra 
patirtu kas iš tiesų vyksta toje 
ar kitoje lietuvių kolonijoje.

J. . š. kaip tik pasižymi šališ
kumu, visą laiką besistengda
mas, kaip sakoma, rodyti tik vie
ną medalio pusę, atseit, kalbė
ti vien tik apie esamas ir me
namas mūsų lietuvių kolonijoje 
pasireiškiančias negeroves.

Niekur nėra tokios bendruo
menės, kuri susidėtų vien' tik 
iš angelų, žmonių bendruo
menė paprastai nėra tobulą: 
turi ydų, bet turi ir gerų pusių. 
Todėl nedera kalbant apie ydas 
nutylėti gerąsias puses. St. Ca
therines lietuvių kolonija pasižy
mi ypač vienu dalyku, — ji yra 
labai veikli. Tas veiklumas ir 
yra pats svarbiausias mūsų ko
vos frontas už tautinį išsilaiky
mą.

Kaip žinia, kur yra didesnė 
veikla, ten pasitaiko ir daugiau 
trinties. Kai medžiai kertami, 
tai atsiranda ir skiedrų. Bepi
gu sugyventi tokiai bendruome
nei, kurios visas veikimas susi
veda prie žuvavimo, medžioji-

dama “Aidulėmis”, kurių pir
masis koncertas įvyko 1967 
metais.

Taigi, Alices įnašas lietuvių 
kultūrai bendrai ir Chicagos

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

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

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

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

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

Poezija 
lazdynui išskleisti mažuti, 
žirginiais,_ kaip konf etėm i s 
buklus 
juokauja ir verkia poetai 
gelmes.

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

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

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

Kaina S 1.00. .<
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

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

psl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.G0
9. Pranas Kozuiis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75.

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

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE.* Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS.
20. Elena Tumtenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAU 7 ”
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI.

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

švinu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.*
24. Adomas Jasas, BUK PALAIMINTAS. Poezija,

v Norėdami Jsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 6060S

svarba, kas Jonines rengia? Ar 
i autai nėra lietuviai? Heikėtu 

: k pasidžiaugti, kad jie lietuvy- 
s darbą dirba, ir tą darbą at- 

i eka gerai. Patriotiškoji St. 
Catherines bendruomenė jiems 
už tai yra dėkinga.

Tegul J. š. nekrauna iŠ nedi
delių nesantaikų sau kapitalo: 
nebe pirmą karta st. catariniečiaį 
pasiginčijo;; nebe pirmą kartą 
pasiginčiję broliškai padavė 
viens kitam rankas ir susitaikė. 
Nėra abejonės, kad panašiai gin
čai baigsis ir šį kartą.

Niagarietfe

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia, 
Laimink mūsų sieki -— 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
ir pamažu Įveda Į gamtos vaizdų ii’ garsų ste- 

Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
darni išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

Vilniečiams J. š. paslauga ma
žiausiai reikalinga. Jie i k
rai gali jr be tos paslaugos išsi
versti.

Joninių rengimu dabar rūpi
nasi skautai. Jr jiems tai se
kasi. .Peniai programą atliko 
Hamiltono meno vienetai. Buvo 
suruošta didelė liaudies meno 
paroda. Skautams pelno liko 
$512.28. šiemet programą atliks 
Londono “Baltija” ir Hamilto
no choras. Taigi, darbas verda. 
Beveik visi lietuviai tą darbą 
rsmiat Tik keli (žinoma, ir J. 
š.) šnairuoja. Nepatinka jiems, 
kad rengėjais yra skautai. Bet ar

Šį šeštadienį.
7:30 vai. vak. Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje įvyksta labai 
retas tos rūšies vakaras. Tai 
bus vakaras su Alice Stephens 
(Steponavičiene), šiemet su
eina 40 metų nuo jos dainavi
mo studijos įsteigimo Chicago- 
je ir 30 metų nuo jos moterų 
ansamblio sudarymo. Vakarą 
su Alice Stephens rengia Mar
gutis.

Alice Stephens yra neapsa
komai daug nusipelniusi lietu
vių kultūrai Chicagoje ir lai
kas, kad ji lietuvių būtų pel
nytai įvertinta.

Alice (Salaveičikaitė) yra 
gimusi 1905 metais, lapkričio 
29 d.Manchester, Conn. Vidu
rinį mokslą išėjo New Britain, 
Conn, ir tebesimokydama biz
nio kolegijoje jau pradėjo lan
kyti Hartfordo muzikos kon
servatoriją, kurią baigė daina
vimo ir fortepiono mokytojos 
diplomu. 1926 metais persikė
lė ir nuo tol pastoviai apsigyve
no Chicagoje, kur dar gilino 
muzikos studijas Amerikos Mu 
zikos Konservatorijoje, čia 1929 
metais gaudama muzikos ba
kalauro laipsnį.

Dar tebegyvendama ir tebe
simokydama rytinėse valstijo
se Alice daug ir plačiai rengė 
koncertus ir pasižymėjo, kaip 
geras dramatinis sopranas. 
Chicagoje tuojau pradėjo veik
ti su Birutės choru ir Pirmyn 
chore vaidino visose jo statyto
se operose bei operetėse pa
grindines roles greit pasižymė
dama ir kaip chorvedė bei mu
zikos pedagogė. Ji nuo 1927 iki 
1931 metų vadovavo lietuvių 
vaikų chorui, Įvairių koncertų 
varžybose laimėdama savo mo
kiniams balsui lavinti stipendi
jas, 1929 metais pati surengė 
koncertą su Chicagos simfoni
niu orkestru. 1938 metais su 
Pirmyn choru dalyvavo eks
kursijoje į Lietuvą, kur daly
vavo 26 koncertuose.

Grįžusi iš Lietuvos Alice atsi
dėjo savo pamėgtam pedagogi
jos darbui ir 1930 metais įstei
gė savo studiją Fine Arts na- 
muoše Chicagoje, dar dešimt 
metų vėliau 1940 metais suor
ganizavo lietuvaičių dainos an- : 
šamblį — moterų chorą, pava- :

ganizavo, įtraukdama naujų (lietuvių kultūrai yra milžiniš- 
gerų jaunų balsų ir jį pavadin-įkas. Gal pati, amžinai pareigo

mis užimta, ji nė nejaučia, kaip 
visi lietuviai jų myli ir nuošir
džiai linki dar ilgu, ilgų kūry
bingų ir laimingų metų.

'j. Pr.

ALICE STEPHENS DVIGUBA SUKAKTIS
Dainai ir muzikui pašvęstas gyvenimas

egužės 23 d., din tą Alice Stephens Singers, 
kuriam vadovavo per ištisus 
20 metų, per tą laiką su Šiuo 
choru suruošdama 454 koncer
tus, kiekviename koncerte pro
paguodama amerikiečiams lie
tuvių muziką ir dainą. Labai 
daug dainavo per radiją ir te
leviziją. Alice Stephens Singers 
yra pirmos išleidusios, tikslią
sias (High Fidelity') plokšteles: 
1955 metais— Dainų Skrynelę, 
1959 m. — Iš rūtų šalelės, 1961 
m. — šiųdieninių lietuviškų 
kompozicijų rinkinio ir Bruno 
Markaičio sonatos plokštelę 
Premiere Performance ir kt.

Alice su savo dainininkėmis 
turėjo ilgą eilę žymių pasiro
dymų, kurių pavyzdžiui tokie, 
kaip 1941 metų Chicago Tribu
ne muzikos festivalis, kuriame 
laimėjo Cook apskrities motę^ 
rų chorų varžybose pirmą vie
tą; koncertai 1943 m. Kimball 
Hali, 1944 - 1945 metais Chica
go 8th Street Theater, 1946 m. 
Civic Opera teatre, 19-17 - 1950 
metais Orchestra Hali, šiuose 
koncertuose ji pristatė plačiau
siai Amerikos visuomenei mū
sų žymiuosius solistus, k. a. A. 
Kaskas, P. Stoska, Z. Griškaitė, 
R. Juška, I. Nauragis, A. Brazis, 
St. Baras — Baranauskas. Du 
sezonus (1949 ir 1950 m.) dai
navo su Grant Parko simfoni
niu orkestru. Su savo mergai- 
čixj choru ji koncertavo Phila- 
delphijoje, Clevelande, Det
roite, New Yorke, Pittsburge, 
Baltimorėj ir Kanados mieš
tuose. Per jos Daininkių chorą 
perėjo 514 daininkių, kurių- 
beveik visos čiagimės Ameri
kos lietuvaitės.

Kaip pedagogė Alice dėsto 
balso kultūrą Clare Powell 
Academy of Theatre Arts ir 
muzikos dalykus dėsto Marijos 
aukštesnėje mergaičių, mokyk
loje. 1957 metais pakviesta pro
fesore į Chicago Conservatory 
of Music, kur vadovauja kole
gijos chorui; jos ansamblis 
įjungtas Į konservatoriją.

Ji buvo JAV-bių ir Kanados 
lietuvių Dainų šventės Chica
goje 1956 metais vyr. šventės 
komiteto pirmininkė. Ji akty
viai dirba su Chicagos Operos 
Moterų choru. Paskutiniais 
metais ji savo ansamblį peror-
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Pranašavimai, kurie neišsipildė 
žadinys — sapne radinys.
Tikrai tokiu radiniu pasirodė prezidento Nixono ža

dinys, susijęs su biudžetu. Tik prieš kelis mėnesius buvo 
paskelbti numatyti biudžetai 1970 ir 1971 metams. Pa
skelbtos apskaičiuojamos federalinės valdžios pajamos ir 
išlaidos tiems metams. Prezidentas, pasiremdamas biu
džeto sudarytojų apskaičiavimu, tada paskelbė, jog 1970 
metais federalinės valdžios pajamos prašoks išlaidas 
pusantrų bilijonu dolerių, o 1971 metais — 1,300 milijonų 
dolerių

Kaip ir praeityje, taip ir ši kartą pasirodė, jog iš 
ankso numatyti pajamas ir išlaidas yra gana sunku. At
vejų atvejais pasirodė, jog pajamų ir išlaidų apskaičiavi
mai nėra tikslūs.

Nebuvo tie apskaičiavimai tikslūs prezidentų Eisen- 
howerio, Kennedy ir Johnsono laikais, nėra jie tikslūs ir 
dabar. Ir tai visai suprantama. Absoliučiai nėra jokios 
galimybės tikrai pasakyti, kokioje padėtyje bus krašto 
ekonomija po kelių ar keliolikos mėnesių.

■ Kai prezidentas Nixonas skelbė numatytus biudže
tus ne tik be deficito, bet ir su perteklium, tai jis vado
vavosi tuolaikiniu krašto ekonomijos stoviu ir nenuma
tė, kad gali Įvykti pusėtinas atoslūgis, kuris žymiai su
mažins pajamas, nesumažindamas išlaidų. Tada jau buvo 
pradėtas savo rūšies eksperimentas infliacijai sumažinti. 
Buvo tikimasi, jog pakėlimu nuošimčių paskoloms ir pa
skyrimu mažesnių sumų pinigų Įvairiems federalinės val
džios projektams, (statybai, erdvės tyrinėjimo reikalams 
ir 1.1.) bus galima iš dalies sulaikyti infliaciją.

Buvo numatoma, jog tos priemonės infliacijai sulai
kyti gali kiek padidinti nedarbą. Bet, girdi, tas padidėji
mas nebūsiąs žymus. Be to, buvo ketinama nuošimčiams 
ir Įvairių projektų finansavimui varžtai atleisti, kai tik . 
nedarbas prašoks nustatytą ribą (4.2 nuoš).

Tą ribą nedarbas, jau yra prašokęs, ir jis vis didėja. 
Yra visa eilė miestų, kur nedarbas yra labai skaudžiai 
jaučiamas. Tūkstančiai darbininkų (ir tai labai kvali
fikuotų) jau atsidūrė bedarbių eilėse. Taip yra, pavyz
džiui, Los Angeles, Seattle ir kituose miestuose, kur la
bai sumažinta speciali produkcija, susijusi su erdvės ty
rimu ir gaminimu kai kurių elektroninių dalykų.

Tas pasireiškęs ekonominis atoslūgis (nedarbo padi
dėjimas ir produkcijos sumažėjimas), aišku, turėjo atsi
liepti Į federalinės valdžios pajamas. Ir atsiliepė. Mokes-

Marquette Parko Lietuvių Nh- 
mų Savininkų Organizacijos ne
paprastas valdybos posėdis Įvy
ko šių metų gegužio 3 d. adv. 
Charles P. Kai rezidencijoje, 
esančioje 6420 So. Washtenaw 
Ave.

Pasitarimų skubos keliu su
šaukė pirm. Juozas Bacevičius. 
Iš anksto buvo pranešta, kad 
viešas organizacijų atstovų nuo
monių išklausymas įvyks City 
Hali patalpose, bet greitkelio 
planuotojai staigiai pakeitė ap
klausinėjimo vietų. Vietoj sa
vivaldybės rūmų, jie paėmė Ci
vic Operos patalpas. Taip pat 
patirta, kad nuomones galės pa
reikšti ne tik organizacijų atsto
vai, bet ir pavieni asmenys. Val
dyba nutarė skubiai sušaukti ne
paprastų organizacijos narių su
sirinkimą ir painformuoti apie 
nuajai susidariusių padėtį.

Nepaprastas susirinkimas

įvyko šių metų gegužio 5 d. va
karų Marquette Parko parapi
jos salėje. Dalyvavo apie 300 
narių ir svečių. Pirm. Bacevi
čius pranešė susirinkusiems apie 
nepaprasta šio susirinkimo 
reikšmę ir visiems šios apylin
kės namų savininkams. Jis pri
minė, ką reikštų tas greitkelis 
kiekvienam gyventojui. Tuo ke
lių ištisas 24 valandas riedėtų di
dieji ir mažieji sunkvežimiai, 
keldami triukšmą ir ' versdami 
neįsivaizduojamą kiekį nuodų, jo paremti 13-to wardo alder-

čiais surinkta keliais bilijonais mažiau, negu dar vasario
mėnesi prezidentas Nixonas numatė. 0 to pasekmėje 1970
metų biudžetas, kaip skelbiama, rodys jau ne pervirši, 
bet dificitą, kuris sieksiąs §1,800,000,0001

Tas pats ir su 1971 m. biudžetu. Ir jis nebus subalan
suotas ir deficito rodysiąs apie §1,300,000,000 ( o tiek pa
gal vasario pranašavimų turėjo būti perviršio).

Visai dar nėra tikras dalykas, kad tik tiek tebus de
ficito. Nėra jokio užtikrinimo, kad Vadinamasis krašto 
ekonominis atoslūgis neišsivystys i mažesnės ar didesnės 
apimties depresiją. Kai kurie žymūs ekonomistai jau da
ro užuominas, jog tai gali atsitikti.

Federalinė valdžia mokesčiais, kaip skelbiama, su
rinko trimis bilijonais dolerių mažiau, negu buyo numa
tyta. Kadangi išlaidos beveik nesumažėjo (ir mažai vil
ties, kad jos sumažės, kol tęsis Vietnamo karas), 'tai 

'ryšium su pajamų padidinimu planuojami nauji mokes
čiai.. Pirmiausia siūloma jau nuo liepos mėnesio pakelti 
mokesčius specialiam gazolinui. Jei tas pasiūlymas bus 
priimtas, tai to gazolino galionas pabrangs dviem cen
tais su viršum. Bet tai tik mažmožis: jau kalbama apie 
reikalingumą kitais metais padidinti pajamų mokesčius...

Inclokinijos karas, kaip teigia profesorius Samuel
son, iššaukia tiesiog liguistas nuotaikas, kurios veikia 
visą Amerikos bendruomenę. Jos veikia krašto ekonomi
ją, sukelia baimę ir netikrumą biržoje. Gyventojuose vis 
labiau ryškėja nusistatymas, kad tas'karas turi būti 
kaip galima greičiau baigtas. Jš' .

Iš tiesų tas karas Amerikai pasidarė tokia sunki' 
našta, kuri klampina viso krašto ekonomijų.

teršiančių >>rą ir greitinančių 
mirtį silpt; plaučiams. Dauge
liui jie suk ris vėžį.

Apskaiči ;ota, kad per 24 vai. 
greitkeliu pravažiuos apie 40,000 
mašinų, sėjančių nuodus. Be to, 
bus pakelt, nuosavybės mokes
čiai, nes planuotojai tvirtina, 
kad tas Sėlius pagerins apylinkę. 
Bet tikrovė bus kitokia. Gražios 
Marquette Parko apylinkės kai
na nusmuk' Daugeliui su šird
gėla teks nešdintis iš savo mė
giamų Manių. Vicepirm. J. Bag- 
džius paklausė susirinkusius, ar 
jie nori, ka<i greitkelis būtų pra
vestas. Ga siu balsu jam buvo 
atsakyta, kad greitkelio gyven
tojai neber ri. “Nereikia mums 
tos mirtį ir šančios pabaisos 1” 
sušuko vienas susirinkime bu
vęs narys. Susirinkimas vien
balsiai nutarė gegužio 7 d. su
ruošti prbtcsto žygį prieš greit
kelio prave iimų ir organizuotai 
šiam planai priešintis. Kelio 
planuotojai visų laiką tvirtino, 
kad jokio protesto nėra, bet gy
ventojai protestuoja.

J. Bag'dž is paruošė tinkamų 
rezoliucijų miesto valdybai. Tu
riniui pritarė organizacijos val
dyba. Teisinis patarėjas Kai 
peržiūrėjo rezoliucijos tekstų. 
Ji susirinkime buvo perskaityta 
ir vienbalsiui priimta. Kai pata
rė visiems dalyvauti protesto žy
gyje ir ginti savo reikalus. Or
ganizacijos narių žygį pasižadėr 

monas Casimir Stasczuk. Jis 
paaiškino vedamo kelio blogas 
pasekmes ir patarė priešintis. 
Jis pasižadėjo padėti organiza
cijos nariams ir ginti teisingus 
jų reikalavimus.

Gegužio 7 d. vakarų nuo Mar
quette Pąrko lietuvių bažnyčios 
keli busai išvažiavo į miestą 
protestuoti. Apie tai pranešime 
kitoje korespondencijoje.

Stasys Patlaba

Vaikų teatro 
premjera

Kaip buvo skelbta spaudoje, 
sekmadieni, gegužės 17 d., po 
vidudienio Gage Parko Field
house patalpoje įvyko Alvudo 
vaikų teatro artistų supažindini
mas su nauju, Bales Vaivory- 
tės parašytu, trijų, veiksmų ir 
kelių paveikslų teatriniu veika 
lu “Našlaitė”. Jame vaidins ber
niukai ir mergaitės, zuikiukai, 
meška, drugeliai, snaigės ir an
gelai. Trečiąjį veiksnią, berods, 
suvaidins šio teatro suaugusių 
padalinio artistai, kadangi čia 
bus atvaizduoti fragmentai iš 
Lietuvos gyvenimo praeities su 
žynių vaidila, knygnešiu ir kt.

Naujų-artistų tą dieną į teat
rą neįstojo, o senieji artistai 
vaikai, gaila, ne visi teatvyko. 
Tačiau atvykusioms rolės buvo 
išdalintos susipažinimui vasa
ros metu. Likusios, rolės bus iš
dalintos rudenį, kada prasidės re
peticijos. Kam kokią rolę skirti, 
čia pat aptarė režisierius Alfas 
Brinką su padėjėja Aldona So- 
bieskine; jų pasitarime dalyvavo 
artistams rolių išrašinėtoj a Jo
nė Bružienė. ;

Kito vaikų teatro ir suaugu
sių padalinio dalyvių ir darbuo
tojų per vasarą susirinkimo ne
bebus.

Tuo pačiu laiku šalimais už 
sienos posėdžiavo Alvudo valdy
bos keturi nariai, vienas kandi
datas ir svečio teisėmis pakvies
ta naujai į nares įsirašiusi Anna 
A. Maggentį. Ponia Maggenti 
lietuvių visuomenei Čikagoj e yra 
žinoma kaip aktinga ir neatiaidi 
kovotoja už grąžinimą tvarkos 
ir lietuviškų papročių šv. Kazi
miero kapinėse. ■

šiame pasitarime buvo apsvar
styta išvykos — gegužinės, ruo
šiamos šeštadienį gegužės 30 d. 
(Kapų puošimo dieną):. Geguži
nė įvyks kaip ir praeitaisiais me
tais miške — Forrest Preserve 
Buffalo Woods, Grove Nr. 4, ar- 
ti.lietuvių tautinių kapinių. Bus 
pasižaidimų vaikams ir lietuviš
kos virtuvės gaminių patiekalų 
visiems.

Be to, nutarta užprašyti mi
šias Tėvų Jėzuitų koplyčioje už 
mirusius alvudiečius ir rėmėjus. 
Mišios bus atlaikytos 12 vai. die
nos, sekmadienį, gegužės 24 d.'

Kitų pasitarimų ir svarsty- 
I mų eilėje buvo aptarti būdai ir 
l priemonės, kaip suintensyvinti 
Alvudo leidinių platinimą.

Nutarta kaip ir kitais metais, 
taip ir Šią vasarą šeštadienį po
pietėmis ir vakarais ruošti po
ilsio ir pasižmonėjimo vakaroji
mus su savanorių mėgėjų meni
ne programa,' vaikų žaidimais 
ir gražiais filmais.

Tačiau pirmas toks pasižmo- 
nėjimas įvyks sekmadienį gegu
žės 31 d. nuo 5 vai. po pietų, kur 
bus teikiami ir užkandžiai su na
mine gira bei vaisių arbata. Vie
ta Marquette parko medžių prie
globstyje į vakarus nuo Cali- 
fornijos gatvės, priešais šv. 
Kryžiaus ligoninę.

Visi lietuviai kviečiami ir lau
kiami. O. Algminienė

CICERO
Visi ligoniai sveiksta L

Marė Genienė po 4 savaičių 
grįžo iš ligoninės ir atrodo ge
rai atsigavusi, širdis atstatyta 
kaip reikia ir — Dieve duok, kad 
nebepasikartotų. širdis tai 
opiausias kūno aparatas žmogui. 
Moterims retai tepasitaiko, bet 
vyrams širdies sunegalavimai 
tai nenaujiena.

Konstance Nartonis sveiksta 
savo namuose geroje vyro ir du
kros priežiūroje.

K. Dobilas, savanoris kūrėjas, 
kankinasi namuose.

J. žadeikis, senosios kartos 
ateivis, sveiksta namuose duk
ros priežiūroje ir draugų bei pa
žįstamų lankomas.

Visiems sergantiems linkiu 
greitai susveikti ir vėl būti su 
sveikaisiais. Tikiu, kad dabar, 
orui atšilus, ir ligoniai sustiprės. 
K. Šimkus jau atrodo kaip vi
siškai sveikas, bet taip nėra ir 
apie darbą tai dar nė nesvajoja. 
Sako, “užteks, tegul lieka darbo 
jauniesiems”. Darbas visiems 
reikalingas ir naudingas.

Naimj savininkai veikia
Namų savininkų klubas -spar

čiai įsisiūbavo ir ruošiasi prie 
didesnės veiklos: bus vakarienė, 
piknikas, be to planuoja surašy
ti istoriją iš' vietos lietuvių gy- 
venimo ir veiklos. Labai gerai,ė 
kad yra entuziastų žmonių. Mū
sų senoji karta nyksta, tai atei
tis naujajai kartai užimti senų
jų jų vietas. Taip ir reikia. Ge
riausios ' sėkmės, tebūnie suma
nymai įvykdyti. Vienybė — gar 
lybė. K; P. Deveikis

Parapijos mokykla skolose
'šv. Antano parapijos klebonas 

kun. J. Stankevičius atsišauki
me Į parapijoms rašo, kad para
pijinė mokykla yra gerokai j sko
las nugrimzdusi. Balandžio mė
nesio mokyklos apyskaita rodo, 
kad pajamų tą mėnesi gauta iš

FBI sąraše vienuoliktu labiausiai pa-| 
ieškomu nusikaltėliu {rašytas Rapi 
Brown, kuris kaltinamas MarylandoĮ 
valstijoje sukurstęs padegimus ir neg., 
ry riaušes. Paprastai FBI sąraše būė 
na tik 10 pavardžių. Paskutinį karta 
11-tas įrašytas buvo James Earl RayJ 
kuris nuteistas už dr. King nužudymą^

mokinių (mokestis už mokslą)! 
§1,740, iš rinkliavos mokyklos! 
išlaikymui gauta $873.47. Visof 
pajamų per balandžio mėnesį! 
gauta §2,613.47.

Išlaidų būta: seserų mokyto-1 
jų algoms §1,200; pasauliečiams | 
mokytojams algoms §1,540; pri-| 
žiūrėtojo alga §300; priežiūros f 
reikmenys §362.05; šildymas ir| 
elektra §704.18; algų mokesčiai,? 
taksai §436.50. Viso išlaidui 
§4,542.73. I

Balandžio mėnesį susidarė de-f 
ficito §1,929.26.

Kovo mėnesio deficitas buvo | 
§2,207.58. Bendras deficitas su- i 
sidaręs §4,136.84.

Klebonas ragina parapijoms | 
sakydamas : “Prašykime šį mė-| 
nesį Dievo Ivlotinos, kad ji mums f 
pagelbėtų ir mūsų mokyklos- pi- | 
niginiuose reikaluose”.

Gengšferitj auka I
, Antradienio rytą anksti apie | 
3 valandą kažkas paskambino f 
policijai, kad prie namų 2641 | 
S. Karlow St. yra įtartinas au- | 
tomebiliSį kurio “trankė" vra i 
žmogaus’ lavonas. Tikrai’taip | 
ir: buvo. .

•» • • į

, 1961 metų Ford Fairlahė mo- I 
delib automobilio..'.'trankė, poli- | 
ęijaĮrado įkįmštą nušautą jau- | 
ną rudaplaukį.vyrą be jokių g 
dokumentų ir atpažinimo žen- | 
klų. Tik kišenėje rastas 10 cen- | 
tų pinigėlis, o tai yra ženklas, g 
kokį gengsteriai palieka nu- g 
smerkdami savo “išdaviką”. J 
Jei biis; nustatyta; kad tartikrai į 
gengstęrių “teismo” auka,. tai | 
bus jau 1,008 auka Chicago]e. f
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ST. TRINKA

Už tą žmogžudyste 1929 metų spalio mė
nesio 5 dieną Olšauskas Kauno Apygardos 
Teismo, atsižvelgiant į jo nuopelnus, buvo 
nubaustas 5 su puse metų kalėjimo. Vyriau
sias Tribunolas jam bausmę padidino iki 6 
metu. 1931 melais vasario 16 diena bausme L C V
jam Prezidentas dovanojo. Be kalėjimo 
bausmės teismas jam pritaikė Baudž. Sta
tuto 28 ir 29 str., kurie atima balsavimo 
teisę, o taip pat teisę turėti nejūdomą tur
tą.

iš kalėjimo Olšauskas apsigyveno

gos apskr., kur turėjo nusipirkęs gana daug 
žemės su mišku. Ant šventosios upės kran
to buvo pasistatęs malūną ir lentpjūvę, ku
rioje iš savo miške nukirstu medžiu gami- 

langą parduoti. Gyvendamas Laukžemės 
kaime, jis virš malūno, antrame aukšle, 
įrengė gražu butą su vonia ir pasisamdė 
apie 25 metų amžiaus gražia šeimininkę, 
su kuria gyveno bendrame bute, šalia Ol
šausko malūno, jo sesuo Natalija Olšaus
kaitė, gyvenanti Kaune, irgi buvo nusipir
kusi apie 10 ha žemės, iš kurios 10 ha buvo 
dirbamos žemės, o kita miškas. Kadangi 
ji gyveno Kaune, tai savo ūki buvo išnuo
mavusi kaimynui Žiliui, kuris irgi turėjo
40 ha žemes. Išnuomavo su sąlyga, kad jis į dęs vieną stalių iš Kretingos miesto

turi teisę žemę apdirbti, o miške gyvulius i stalius pastebėjęs, kad šeštadienio vaka- pasiuntė berną, kad pašauktų Žilių. Jam
ganyti, bet neturi teisės miško kirsti. Tuo 
reikalu pas Kretingos notarą buvo sudary
ta sutartis ir kaipo garantija, kad jis sutar
tį pildys, jis Olšauskaitei išdavė 1000 litų 
vertės vekselį.

Kadangi Kauno Apygardos Teismas Ol
šauskui buvo pritaikęs Baudž. Statuto 29 
sir., kuris atima teise turėti nejūdomą tur
tą. tai tuo remiantis Natalija Olšauskaitė ir 
kiti jo giminaičiai jam iškėlė Kretingos 
Apylinkės Teisme civilinę bylą, kad jo tu
rimą turtą teismas iš jo atimtų ir pripažin
tų jiems. Byla buvo keletą kartų svarstoma 
teisine, bet Olšauskas vis prašydavo ją ati
dėti, sakydamas, kad su savo giminė
mis geruoju susitars. Olšauskas, žinoda
mas, kad jis šią bylą pralaimės ir kad jo 
turimas turtas bus iš jo atimtas if atiduotas 
giminėms, stengėsi savo turtą likViduoti, 
kad giminėms kuo mažiausiai tektų. Jis 
kirto savo mišką ir lentpiūvėje išplovęs į 
statybinę medžiagą ją vežė į Palangą par- 
douti. Olšausko giminės sužinoję apie tokį 
Olšausko elgesį, paprašė Kretingos Apylin
kės Teismą, kad iki byla bus užbaigta, kad 
paskirtų turto globėju žilių, kuris nuoma
vo Olšausko sesers ūkį. žilius buvo pas Ol
šauską keletą kartų atėjęs ir jam uždraudė 
kirsti mišką, Olšauskas nekreipė dėmesio 
ir paėmęs lazdą jį išvijo iš savo malūno 
lauk.

Įruošimui virš malūno butui ir malūno 
remonto darbams Olšauskas buvo pasam- 

Tas

re, kuomet Olšauskui buvo' ruošiama vo- . atėjus, su lazda grūmodamas, pradėjo jį 
nia, antrame aukšte buvo girdimas didelis į kolioti už skleidimą neteisingų gandų, 
triukšmas: šūkavimas ir lakstymas po kad menamai jis maudosi vienoje vonioje 
kambarį. Norėdamas pamatyti kas ten da
rosi , jis įlipo į pušį - kuri augo prie malū
no galo, ir pamatė, kad Olšauskas su savo 
šeimininke, nusirengę nuogi, maudosi vie
noje vonioje. Po to išlipę iš vonios, laksto 
po kambarį ir vienas kitą gaudo. Kad Ol
šauskas su savo šeimininke maudosi vieno
je vonioje, stalius papasakojo Žiliui ir pa
sakė: “Jei netiki, tai ateinanti šeštadieni 
ateik ir įlipęs į pušį pats pamatysi”.

Kita šeštadienį, vakare, žilius įlipęs į 
pušį irgi pamatė^ kad Olšauskas su savo 
šeimininke maudosi vienoje vonioje, ir 
apie tai pradėjo visiems pasakoti, pridur
damas: “Olšauskas vieną savo meiluže nu
žudė, o dabar turi kitą, bet kai toji taps 
nėščia, tai ir tą nužudys”.

Netrukus tie gandai pasiekė ir Olšausko 
šeimininkės tėvus, kurie gyveno kitame 
valsčiuje. Jie atvažiavę pakėlė triukšmą 
dėl tokio nepadoraus elgesio ir norėjo savo 
dukterį atimti. Tačiau tam pasipriešino ju 
duktė ir Olšauskas/ Girdi, tai yra neteisy
bė, tuos gandus skleidžia kas nors keršto 
sumetimais. Po to pasikalbėjimo Olšausko 
šeimininkės tėvai gr|žo namo, o Ju duktė 
liko ir toliau šeimininkauti pas Olšauską.

Olšauskas pradėjo teirautis kas sklei- 
džia gandus, kad jis maudosi vienoje vo^ 
nioje su šeimininke. Netrukus sužinojo, 
jog juos skleidžia žilius. Sužinojęs tai,

su savo šeimininke, žilius į tai atsakė, kad 
tai yra tikra teisybė, o ne melas, nes jis 
pats savo akimis tai matė įlipęs Į pušį kuri 
auga prie malūno galo. Be to, pasakė, 
kad ne tik jis, bet ir stalius tai matė. Olšau
skui tai buvo lyg perkūno trenksmas iš 
giedro dangaus. Daugiau su Žiliumi apie 
tą reikalą nieko nekalbėjo ir jį išvarė iš 
malūno lauk.

Olšauskas, norėdamas Žiliui atkeršyti, 
kitą rytą pasikvietė savo šeimininkę ir ber
ną ir su jais nuėjo į savo sesers mišką pa
žiūrėti ar Žilius nekerta ten medžių. Ap
žiūrėjęs rado, kad iš jo yra iškirsta 30 ne
storų eglių ir pušaičių, kurių kelmai dar 
buvo likę. Parėjęs namo surašė aktą, po 
kuriuo visi trys pasirašė. Minėtą aktą jis su 
savo laišku pasiuntė savo seseriai į Kauną ir 
jai patarė su Žiliumi sutartį nutraukti ir iš 
jo išsiieškoti 1000 litų užstatą, kurį buvo 
davęs kaip garantiją, kad sutartį pildys. 
Jo sesuo, gavusi šį laišką ir aktą, juos pa
siuntė į Kretingą advokatui Vaitkui, kad 
jis žinias patikrintu ir, jei jos pasirodys 
tikros, tai su Žiliu sutartį nutraukti ir išieš
koti užstatą. Gavęs laišką ir įgaliavimą, 
advokatas Vaitkus atvažiavo į Darbėnus ir 
iš čia pasikvietęs nuovados v-ką Petravičių, 
seniūną ir žilių, nuvyko apžiūrėti Olšaus- 
kaites miško. Apžiūrėję rado, kad ištik
tųjų kas tai yra iškirtęs 30 nestorų eglių ir 

pušaičių, kurių kelmai buvo likę. Žilius 
teisinosi, kad ne jis tai padarė, tačiau, 
kas tuos medžius nukirto,’nežinojo. Po ap
žiūrėjimo, advokatas Vaitkus' jam pasakė, 
kad už sutarties nepildymą jis turįs įgalio
jimą sutartį nutraukti ir išieškoti užstatą 
sumoje 1000 litų. Išgirdęs tai, žilius sugal
vojo Olšauskui atkeršyti, nes sužinojo, kad 
Olšauskas jį apskundė seseriai, kad ži
lius kerta jos mišką.

1933 metais, Olšauskas, 
Laukžemės kaime, beveik „ 
pasikinkęs savo arklį į brikutę, su i. . 
bernu važiuodavo į Palangą atsiimti pini
gų už parduotą miško medžiagą. Tų pat 
metų vieną liepos mėnesio sekmadienį, jis 
irgi pasikinkęs savo arklį į brikutę su savo 
bernu išvažiavo ' 

gyvendamas 
sekmadieni

bernu išvažiavo į Palangą atsiimti jam pri
klausančių pinigų už parduotą miško me
džiagą. Atlikę reikalus, apie 12 valandą 
grįžo atgal į savo namus. Važiuojant vieš
keliu Palanga - šventosios uostas, apie 4

džiagą.
grįžo atgal į
keliu Palanga-
kilometrus nuo namų, staiga iš c... 
pusėje esančio miško pasigirdo šūvis, 
ris pataikė Olšauskui į nugarą. Nuo . 
jis iškrito iš vežimo ant vieškelio ir 
mirė.

tuoj

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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DR. ANNA BALIONAS
AK«V, AUSŲ, NOSIŲ 
IR GERKUS LiGOS

2358 w. 63rd STREET
M229 

WAJbr^sk 5-5076
Ofisą te-lefc PRc
RszuL WA

Kasdien nuo 10 i 
auo 7 iki 9 vąJL Yak. 
Ligonius ppriim* tik

G E L I X I N K A S 
(PUTRAjIBNTAS)

Unkraaumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka-

- piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUS K N
BEVERLY HILLS GELINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai; PR 8X1833 ir PR 8-0834
V

siEratytf ofeipanto. Jis ragino 
sudaryti vienii gas ir stiprias or 
ganizacijas, į jei norime efek
tingai tremtin ėms padėti.

Jonas Pujaisku ne tiktai mie
gojo džiovinu ko Kudirkos lo
voje. Kai Amerikoje buvo 
leidžiami Kudirkos raštai, tai 
Puniškos, prisidėjo prie tų raš
tų išleidimo. Jie ne tik pirko 
knygas, bet jas ir skaitė. Ku
dirką jis painčgo, o kai kilo 
mintis pa^tab ti Kudirkai pa
minklą Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse, tai Jonas Puniška buvo 
stipriausias iios minties rėmė- 
jas. Jis įtikinu suvalkiečius, 
kad jie turiny vai prisidėti prie 
paminklo statymo ne žodžiais, 
bet darbais/ Puniškai esant Su
valkiečių draugijos vadovybė
je, pirmininkaujant Burbienei 
minėta draugija surinko ištisą 
tūkstantį dolerių Dr. Vinco Ku
dirkos paminklui statyti. Vė
liau visi draugijos nariai daly
vavo paminklo atidengime.

ATSISVEIKINO JONĄ PI NISKĄ
Šių metų gegužės 2 d. Lietu- Kudirkos 

Ivių Tautinėse Kapinėse šeimos Kudirka mirė nuo džiovos. Gy- 
nariai, kovos draugai, gausūs dymas sudarė daug išlaidų 
bičiuliai ir pažįstami atsisvei- daktaras uždarbiauti jau nebe

galėjo. Kai mirė tai paliko daug 
skolų. Teismas Dr. Kudirkos 
daiktus išlicitavo. Pardavinėjo, 
ką galėjo, kad galėtų likusias 
skolas apmokėti. Puniškos tė
vas licitacijos metu nusipirko 
Kudirkos lovą ir parsivežė į 
Lauckaimį. Jonas Puniška pa
sakojęs Gintneriui, kad jam 
tekę bent porą metų toje Kudir
kos lovoje miegoti.

Suvalkiečių Draugija turėjo 
bėdos su keliais savo nariais, 
bandžiusiais traukti kūjo ir 
priekalo kryptimi. Suvalkiečių 
Draugijai pavyko vykusiaiT nuo 
jų apsiginti. Teko eiti į teismą, 
samdyti advokatą, bet draugi
jos vadovybė bylą laimėjo. Pu
niška gynė draugijos daugu
mos narių teises.

Puniška aktyviai dalyvavo 
šioje kovoje. Pas ji buvo šios 
bylos dokumentai. Puniška pats 
norėjęs apie tą bylą plačiau 
parašyti, bet paskutiniu metu 
jis jau jautė, kad.nepajėgs to 
padaryti. Tada jis visus doku
mentus . atidavė Suvalkiečių 
Draugijos sekretoriui Gintne
riui, Įpareigodamas jį aprašyti 
visą konflikto eigą ir ddielės 

.suvalkiečių daugumos laimė-

baldus. Dr. Vincas

Jonas Puniška visą laiką 
glaudžiai bendradarbiavo Nau
jienoms. Jis ne tik jas skaitė. 
Kai buvo reikalo tai joms pa
dėjo piknikus ir parengimus 
suruošti, Naujienų poziciją 
ginti. Naujieniečiams Jonas ir 
Sofija Puniškai buvo geri pa
žįstami, artimi bendradarbiai. 
Kartu su šeima visi apgailes- 
taujam jų mirtį, — baigė M. 
Gudelis. Reporteris

txxxxxxxi^xxrxxrxxxxxxxxx
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M iki 12 vai. rytoj tino su Chicago je ilgus .metus 
Tree, uidaryu. j gyvenusiu, bet Floridoje xniru- 

. siu Jonu Puniška.
Jonas ir Sofija Puniškai bu

vo laisvamaniai. Jie savo arti
miesiems yra pasakę, kad nori 
būti sudeginti, ir kad urnos su 
jų palaikais būtų atvežtos į 
Chicagos Lietuvių Tautines 
Kapines ir pastatytos garbin
goj Amžinos Ramybės vietoj. 
Praeitais metais Chicagon bu
vo atvežti Sofijos Kalvaitytės 
Puniškienės palaikai, o šiais 
metais greta jos pastatyta ir 
Jono Puniškos urna. *

I atsisveikinimą susirinko 
didokas būrys Punįškų šeimos 
narių, gt’venančių Chicagoj ir 
kitose valstijose, ir dar dides
nis Suvalkiečių Draugijos, So
cialistų Sąjungos, SLA, Nau
jienų ir visa eilė kitų draugų 
bei pažįstamų. «

j Gražiai pakalbėjo Marijona 
iZolpienė, gerai pažinusi abu 
Puniškas ir ilgus metus dirbusi 
su jais įvairiose Chicagos lietu
vių organizacijose. Zolpienė

t®L 231-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

Pulaski Rd. (Crawford 
Building). ToL LU 5-6446 
ligoniu^ pagal cnsitarim^

neatsiliepia, skambinu 374-8U12

6449 i
Medical
Priima

rtlef PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniai; 
Trečiai. ir sekmad, ofisas uždaryta, 

Rez.: 324] WEST 66th PLACE 
Phone: Republic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

' 2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Firmai, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533
Telef.:

1410 So.
Telef.:

W. 71st Street
GRoovehill 6-2345-6

50th Ave., Cicero .
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

OR. EDMUHD L C1ARA papasakojo ir apie Puniškų
z/vV Vv. diREfcT 

Tek: GR 6*2400
pagal susitarimą: Pinm, ketv. Pazlno- <

a.—4—^, antrad, penkt. 10—4, ir Socialistų Sąjungos vardu 
seštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

šeimos narius, nes visus gerai

■ atsisveikino mokytojas Jonas1 jimą. Gintneris prižadėjęs tai 
į Valaitis. Jis priminė šio šimt-

DR. W. M. EISIN - E1SINAS mečio pradžioje socialistų ves-] 
Akusbrija ik moterų LIGOS tas kovas prieš caro valdžią ir.

- ‘žandaras, socialistų.platinamą
literatūrą ir kovas už Lietuvos

' Valandos pagal susitarimą. Jei neat- nepriklausomvbe. Jonas Pu- 
oiii^niii Glzomninri MI QJWY1 < c •> c .

_ niška priklausė Chicagoje vei
kusiai socialistų kuopai ir visą 
laiką buvo veiklus jos narys. 
Tiktai paskutiniais metais, kai 

'84 metų našta jį jau pradėjb’
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL sunkiau slėgti, tai jo veikimas 

kiek sumažėjo. . į
Suvalkiečių Draugijos var- 

— du atsisveikino Antanas Gint- 
Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732\,AT.;<S Tie,^;ni „aai-al-

7DR. JU MACIŪNAS f
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai.

GINEKOLOGINE chirurgija 
6132 So. Kedzie Avė,, WA 5-2670

smepia, skamnintj Ml 3-8001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso teL:^ Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.:, GArden 3-7278

y

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. ’ Lincoln Avenue
Chicago, HL 60618 Tel 525*0952

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6*980L<

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS^ IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRAtiK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

du atsisveikino Antanas Gint- - - . .. . .. - - .. . -
neris. Jis priminė kelis pasikal
bėjimus su velioniu, -jo nutari
mą bėgti iš Lauckaimio Į Vo
kietiją, jo kelionę i Angliją, 
darbą anglių kasyklose ir san
tykius su ten ėjusiu.. “Rankpel- 

• ^9 -mu -
Gintneris priminė, kad Pu

niškai buvo įsigiję kelis Vinco

p. Šileikis, o. p.
^>7 ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba koloms 

v (Arch Supports) ir Lt- !
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—1
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.

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

26'8 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

2R. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

Vai; antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ietvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St.
• TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71»t STREET 
Ofiso telef-: HEmlock 4-2123 
RexicL telef4 Gibson 8*6195 

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

MOVI N G
Apdraustas perkraustymes 

iš įvairų; atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 PUca
TeL: FRontier 6-1882

PERKRAŲSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdravda 

ŽEMA KAINA 
R. $ E R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

AM-FM RADIJŲ j
KAINOS PRASIDEDA NUO

$1500 j
- • ■ ■ i

j 2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 j 
Į LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! Į 
t-  ' ■  —— 

/ " —— ..... — .-r

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WT0PA, 
1490 kil. A. M.

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

Kim....  ..........        ii i

padaryti.
Paskutinis atsisveikino Mar

tynas Gudelis. Naujienų ir sa
vo vardu jis pareiškė užuojau
tą sūnui, broliui, jų šeimų na
riams ir artimiesiems, o vėliau 
tarė:.

— Visi atidžiai klausėmės ži
nių apie Jono Puniškos gyveni
mą ir svarbesnius jo darbus. 
Buvo tvirtinama, kad jis net 
susipykęs su tėvu, negalėjęs su 
juo sugyventi ir išėjęs į Vokie
tiją, o vėliau išvažiavęs Į Di
džiąją Britaniją, bet niekas ne
pasakė, kad jaunas Jonas Pu
niška, - kaip ir daugelis to meto 
lietuvių, buvo užsikrėtęs kovos 
dvasia. Jie pykosi ne tiek su 
tėvais, kiek su Lietuvą valdžiu
siais rusais. ,

. ■ ■* ' r. '

čia buvo užsiminta, kad jau
nas Puniška miegojęs Kudirkos 
lovoje. Tai, žinoma,, nėra toks 
svarbus dalykas. ■ Svarbu, kad 
jaunas Puniška, gyvendamas 
to meto Suvalkijoje, buvo už
sikrėtęs Kudirkos dvasia, kuri 
kiekvieną lietuvi kvietė kovon 
prieš maskolius. . Jis ne tik su 
tėvu nesusirokayo, bet jis kar
tu su kitais jaunuoliais kovojo 
prieš rusus. 'Jam ne svetimi 
buvo lietuvių troškimai; jis ži
nojo, kur gauti ir kaip platinti 
lietuviškus atsišaukimus. Jis 
juos platino net ir tuo atveju, 
kai tėvas patarė jam tokiais da- 
Ivkais neužsiimti... v ' ‘ 'j e- ; r ■ < •

Jaunas Puniška išėjo į Vo
kietiją, bet išeidamas jis jau 
kišenėje tūrėjo “Rankpelnio” 
adresą. Anglijon jis nuvažiavo 
ne pas svetimus, bet pas savus 
draugus. Amerikon važiuoda
mas jis taip pat turėjo adresų. 
Ne giminių, bet . Amerikoj e vei
kusių tuo rrfetu draugų. Čia jis 
susirišo su tuo metu veikusiais 
socialistais, prisidėjo prie jų 
chorų, tapo įvairių lietuviškų 
organizacijų nariu. Rusijos re
voliucija suskaldė Amerikos 
socialistus. Vieniems atrodė, 
kad bolševikai gali padaryti 
naudingą darbą, o kiti matė, 
kad bolševikai kiša' Į kalėjimus 
ir net šaudo socialistus rusus. 
Jonas Puniška nesusižavėjo ko 
munistais. Jis visą laiką gynė 
demokratiją ir demokratini 
socializmą. Pradžioje pats šį 
reikalą gerai išsiaiškino, o vė
liau vykusiai stojo kovon ir gy
nė nepriklausomą Lietuvą ir 
demokratinį socializmą.

Jonas Puniška smerkė sovie
tų karo jėgas, įsiveržusias į 
nepriklausomą Lietuvą. Jis rė
mė Amerikos Lietuvių Tarybos 
vedamą darbą. Jis suprato, kad 
visi laisvi lietuviai turi rasti 
bendrą kalbą, jeigu jie hori pa
dėti gimtiniam savo kraštui at-

■ M PO VILAS KRAUCHUNAS
Gyvenęs 6924 So, Maplewood Ave„ Chicagoje

Mirė 1969 metų gegužio mėn. 22 dieną sulaukęs 68 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tredisių kaime, Panevėžio parap. ir apskrf Ameri
koje išgyveno 41 metus.

Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Elzbieta (Stasiulytė) ir du broliai: Petras 

su žmona ir Kazys. Lietuvoje sesuo Stefanija. Sūnėnas Jonas Krau- 
chunas su žmona Sylvia ir šeima; švogerka Anelė Žilis ir jos vyras 
Jonas: krikšto sūnėnai: Petras Krauchunas, Robert Knack ir Ronald 
Dunski; krikšto duktė Aldona* Loszach su vyru Robert ir šeima; duk
terėčia Annę Kush su vyru Walter ir šeima; sūnėnas Walter Kuza- 
vinas su žmona Margaret ir šeima ir kiti giminės bei pažįstami.

Mūsų brangiajam Povilui Krachunui pagerbti, bus laikomos Šv. 
Mišios gegužio mėn. 22 d., penktadieni, 8 vai. rytą Nativity B. V. M. 
bažnyčioje? Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

^. Mes T^vęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau. lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: ŽMONA, BROLIS IR KITI GIMINĖS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvią
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

A. A.
JONAS PUNIŠKA

Pries 84 metus gimęs Lietuvoje, Lauckaimyje, ilgus metus gyve
nęs Chicagoje, o paskutinius 11 metų gyvenęs Tampojc, Floridoje, 
šių metų kovo 10 dieną mirė Tampoje, Fla. Ten jis buvo pašarvotas, 
o vėliau j c palaikai sudeginti, sudėti į urną ir atvežti į Chicagą, kur 
šių metų gegužio 2 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse pastatyti amžinos 
ramybės vieton, šalia ten stovinčių velionies žmonos Sofijos Kalvaity
tės - Puniskienės palaikų.

Gegužio 2 dienos vidudienį Lietuvių Tautinių Kapinių administra
cijos patalpose įvyko atsisveikinimas su velioniu. Dėkojame velio
nio broliui Aloyzui ir Elenai Puniškams, brolio vaikams: Dr. Motie
jui ir Aldonai Rimams. Jonui ir Kadijai Puniškams, Genei ir Gabrieliui 
Puniškams. Kanadoje gyvenančiai velionio giminaitei Elenai Puniškie- 

gnei ir jos dukrom Onutei ir Joanai. Chicagos Lietuvių Kęstučio klu
bui, Lietuva Socialdemokratų 4-tai kuopai, Suvalkiečių Draugijai, ve
lionio svainiui. Pranui Kalvaičiui ir jo žmonai, artimiems draugams: 
Michael JaguSuu ir jo žmonai, Stanley Koveikiui ir jo žmonai, atsiun- 
tusiems gražius gėlių vainikus, davusiems aukų velioniui pagerbti, pa- 
reiškusiems užuojautas raštu, žodžiu ir telefonu.

Dėkojame Marijonai Zilpienei, tarusiai atsisveikinimo žodį lie
tuvių Moterų Piliečių Lygos ir savo, artimo velionies šeimos nario 
vardu.

Dėkojame mokytojui Jonui Valaičiui, atsisveikinusiam Amerikos 
Lietuvių Socialistų Demokratų ketvirtos kuopos vardu.

Dėkojame žurnalistui Antanui Gintneriui, atsisveikinusiam Chica
gos Lietuvių Suvalkiečių Draugijos vardu, ir

Dėkojame Martynui Gudeliui, atsisveikinusiam Naujienų vardu, 
atpasakojusiam velionies gyvenimo kelią ir priminusiam kelis svar
besnius jo būdo bruožus ir atliktus darbus Lietuvos laisvei ir Ameri
kos lietuvių gerovei.

į Dėkojame Lietuvių Tautinių Kapinių administracijai, sudamsiai 
sąlygas at ^sveikinti su mums brangiu Tėvu ir Seneliu prie Amžinos 
jo Ramybes vietos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, artimiesiems, tėvo drau
gams ir gausiems pažįstamiems, atvykusioms į Lietuvių Tautines Ka
pines ir padėjusiems mums atlikti sunkią pareigą.

SŪNUS, DUKTĖ IR GIMINĖS

PETRAS BIELIŪNE į
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

BUTKUS - VASAUTS !

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) j

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST.23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-113S-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES NAUJIENOSE
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RENTING |h GENERAL 
N V o m 
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IŠNUOMOJAMAS 1 KAMBARIŲ beis- 
monto butas su ba vienam asme

niui. Tel. « 8-om

HELP WANTED — FEMALE
* D^rbininkiy Reikia

birželio men. 1 
viešbutyje ir c 
minėje dalyje 
vakarienėje.
dalyvauti turi k 
vis. J ruošiau 
vakarienę’kviet

d. Sheraton 
vvaus akade- 

•ei ruošiamoje 
,se iškilmėse 
k vienas lietu- 
akademiją ir 

jus įsigyti ga
lę, tel. PR 6 - 
misijos nares 

M. Kriaučiū-

SECRETARY / ARTIST
To. $135 per week. Once in a life 
time opportunity for Giri Friday with 
flair for art. Must have shorthand & 
55 wpm typing. Unique Sales Promo
tion Dept, makes this more than secre
tarial position for Gal with some 
natural artistic talents. 7 minutes walk 
from Union Station or bus to front 
door. Free parking. Outstanding 

benefits.
CaU 6634204 

GENERAL ELECTRIC CO.
840 S. CANAL ST., CHICAGO 

An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE FOR SALE
N«i- Žemė —> Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemi — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

APSKRITIES
LIGONINĖJE

Cook apskrities ligoninėje 
šiomis dienomis vyksta didelė 
suirutė. Dėl daugybės kasdien 
plūslanėiu nauju ligoniu, per
sonalo trūkumo ir visokių ad
ministracinių trūkumų ten pas
kutiniuoju laiku bepriimaini 
ligoniai tik būtiniausiam reika
lui esant.

'‘Apskrities ligoninė yra sle
gianti vieta lankyti. Ji blogai

Call: Frank Zapolis 
3208 Vb W. 95th St.

GA 4-8654

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

31

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Teh 238-9787-8

išrodo, dvokia, bet žmonės,i 
kurie ten eina, neturi kur ki
tur eiti’’, rašo du Tribune tenai • ’UOdZill 
buvę reporteriai. • «r 1 tcme

■ "Didelė politinė kova bręsta jX(J00 Anthonv . Ave , 
del to kas kontroliuos šia lii»o-' 4 V* 
nine su 6,0G0 tarnautoju ir jos 
61 milijono doleriu biudžetu”.

Dr. Jeb Boswell, greitosios 
pagalbos kambario gydytojas, 
sako, kad tame kambaryje kas
dien suteikiama medicininė 
pagalba daugiau kaip 570 atga
bentu pacientų. "Per metus 
mes perleidžiame 30 nuošim
čių visų Chicagos miesto ser
gančiųjų ir 10/< visų Ulinojaus 
valstybės ligonių”, jis pasakė 
— su 95 slaugių ir 15 gydytojų 
pagalba per 21 valandas, dieną 
ir naktį.

Chicagos policija per metus 
atgabena iki 26.000 nelaimingų 
atsitikimu aukų. Nebesuskaito- 
ma daugybė tų, kurie patys 
ateina ne į greitosios pagalbos 
skyrių, gauna numerį ir X spin
dulių nuotrauką ir laukia dak
taro dažniausiai apie 5 valan
das.

1965 metais ši ligoninė tu
rėjo 1,560 tarnautojų, §28.5 mi
lijonų dolerių biudžetą, kasdie 
ninį pacientų skaičių 2,059 ir 
kasmetinį gimimų skaičių 16, 
709. Bet 1969 metais 
kasdieninis skaičius 
1,824 metinis gimimij 
12.757, o tarnautojų 
5,793 ir biudžetas S53 miiljonar. 
Šiemet jau virš 60 milijonų.

“Mes priimame alkoholikus, 
narkotikų vartotojus, senius, 
bejėgius, proto ligonius, pasakė 
Dr. Boswell. “Bet norėdamas 
patekti Į apskrities ligoninę tu
ri būti sunkiai sergantis”, ir 10 
nuošimčių tikrai čia miršta.

Juodžiai užėmė kolegiją
Praeitą antradienį būrys 

studentų ir kitų” už- 
Southeast College prie 

įsakydami
; prezidentui, jo štabui ir fakul- 
įteto nariams tuojau 
j lyti, pagrasindami, 
jšingu atveju jie bus 
įnešti”.

Juodukai 
prezidentui 
kaiaudami: 
dujų studijų imokytojo prof. 
John Mack III sutartį, 2) Kole
gijos pavadinimą pakeisti į 
Hampton — Clark college, tai 
yra kolegijai duoti vardus tų 
dviejų “juodųjų panterų” vadų, 
kurie gruodžio 4 naktį buvo 
policijos nušauti; 3) pakeisti 
kolegijos prezidentą juodžiu, 
būtent juomi paskirti Dr. Ge- 
raldineiAviiliams ir 4) pašalin
ti prof. Anthony Federici už tai, 
kad jis šaukėsi pagalbos prieš 
šią invaziją.

Policija, netrukus “okupan
tus” išvarė, bet ofisas jau bu
vo sujaugtas, popieriai ir do
kumentai išbarstyti ir keliose 
vietose pakurti gaisrai, kuriuos 
tačiau patys studentai užgesino.

išsikraus- 
kad prie' 
“nešte iš-

kolegijos 
“ultimatumą”, rei- 
1) Atnaujinti juo-

įteikė

pacientų 
bebuvo 

skaičius 
skaičius

I Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI Iš BALFO VE3KLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84.00, minkšti — §3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių- 

site čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

3209 arba pas I 
F. Mackevičien> 
nienę ir N. Vei. ienę.

— nichardj. Chicagos 
miesto meras, 
dalyvauti Lię|i 
nocido parodos 
kilmėse birželio 
ryti 
je- 
gos 
vių

a pasižadėjęs 
i u Tautos Ge- 
.itidarymo >iš- 
13 d. ir atida- 
ilon viešbuty- 

Jeigu jau a yksta Chica- 
nieras, tai blokam lietu- 
skaiciui tiki : reikėtų at- 
i i atidar na. Visi yra 

kviečiami. -

PATIKIMA MOTERIS 
Bendrai namų ruošai ir 9 mėn. mer
gaitės priežiūrai 5 dienas savaitėje/ 
nuo antradienio iki šeštadienio. Gera 
transportacija, Evanstone. Susikalbė
ti angliškai. Reikalingos rekomenda-’ 

crjos. Tel. 869-7414.

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

parodą She

paieš; omi
FELIKSO V AIČIULIO , 

ĮPĖDI/IAI

Felix Wojculcs, taip pat ži
nomas kaip. Felikso Wachulis, 
Felix Wajculis ir Felix Wajcu- 
las iš Etna Bore ugh, Allegheny 
aps.', Pa., yra palikęs turtą .Byla 
Nr. 907 iš 1969 m. yra Allegheny 
apskr. Civiliniam e teisme, pali
kimų padalinyje. Įpėdiniai, gi
minės arba turį teises į šį paliki
mą, taip pat žinantieji apie juos, 
yra prašomi pranešti:

Barton Grubbs. II, Esquire 
912 Frick Building 

Pittsburgh, Pa. 15219

GIRL FRIDAY
Need a bright young girl for one girl: 
office. Must bfe able to take charge.! 
Light typing^ record keeping, some 
customer contact God starting salary.

Convenient loop location. 
Call MICHAEL BAKER 

641-1970

TYPIST
To operate IBM 6400 Accounting Ma
chine, Experience helpful but not 
necessary. We will train. Business 
location vicinity Foster & Kedzie. 

Company benefits. 
5441 No. KEDZIE 

463-2411 — MIKE TARCHINSKI 
9 to 5 P. M.

Excellent working conditions 
& salary.

Pleasant co-workers.
5 day wk. Good transportation

Call 248-1303 , ’

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI „ NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE 
Kedzie Ave PRospect 8-Ž

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangus namai.

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai.
* TELEF. 349-0600

4 BUTŲ MORAS: 3 po 4 ir 1—7 
kamb., 10 metų, ant 50 pėdų sklypo į 
vakarus nuo Kedzie.

MŪRINIS 2 po 5 su Įrengtu skiepu,

GENERAL OFFICE AND ALSO 
SWITCHBOARD OPERATOR

Typing essential. Small rmodem .of- ,___—._________
fice. Vic. Howard & McCormick in centr. šildymu, 2 auto garažu. Moder- 
Skokie, near transportation. Paid nūs ir švarus, Brighton Parke, 
hospitalization, vacation and other MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., ireng- 

benefits.
674r2345 or 761-4600

NAUJA VIETA
SVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

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

ras. Platus sklypas, garažas. $22.000.
TVARKINGAS APARTMENTINIS 

mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$45,000.

2 BUTU tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga
ražas. $28.000.

APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ. 4 butų, 
3 mt. mūras. Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.

4..BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43.300.

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

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, natria 
gazo šilima; garažas, prie Maria HS. 

: Laisvas — užimkite. $19,400.

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

jtas skiepas, 60-ta ir Francisco.
Į 1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

STENO CLERK
To work in Superintendents office. 
Must be able to take shorthand and 

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

ILLINOIS NORTHERN RAILWAY 
2610 So. WSTERN

An equal opportunity employer

A. a. Vladas Deveikis,, iš 
Argentinos lankęsis prieš kele
tą metų’Chicago.ic, mirė gegu
žės 13 d. Valeųtin Alsinoj, Bue
nos Aires priemiesty. Liko žmo
na, du sūnūCj'ir duktė, taip pat 
daug giminių Argentinoje ir 
šiame krašte. VI. Deveikis buvo 
vienas iš naujųjų ateivių, po 
antrojo karo iš Vokietijos nu
vykęs pas brolį Į Argentina: ir 
Įsisteigęs geležies ireikmenų 
dirbtuvę. (Pr).

Typing and shorthand required. 
Assist Personnel Manager as his 

secretary.
Cicero Ave location.
Call VIVIEN OHLER 
MAIN ENTERPRISES. c 

Southsiders call 582-3078

1 . '. ..... ..

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
J IR KETUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
CMcago^lH. 60632. Tet. YA 7-5980

GENERAL- OFFICE— Poezijos vakaras įvyks 
birželio 27 d. Union Pier. Mi
chigan, Community salėje 
“VAZ?PO” žurnalo skaitytojų 
suvažiavimo metu. Bus skaito
ma naujoji išeivių kūryba, 
įkvėpta laisvės motyvų. Poetus 
bei jų kūrybą pristatys ir įžan
gini žodį apie laisvę lietuvių 
egzilinėje poezijoje tars prof. 
Aldona Augustinauičienė.

— Jonas Gaidelis, pensinin
kas, buvęs savanoris, parėmė 
Genocido parodą paaukoda
mas lėšoms telkti komisijai 30 
dolerių. Paroda bus birželio 13 
— 20 dienomis Sheraton vieš
butyje, 505 N. Michigan Ave. 
Visuomenė prašoma paremti 
parodos išstatymą parodantį 
tikrąjį Sovietinės Rusijos veidą 
amerikiečių visuomenei. Au
kas prašome siųsti adresu: Lie
tuvių Tautos Genecido Paroda, 
4259 So. aMplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60632.

— Kongresmanas Edvard 
Derwinsky, ne kartą yra kal
bėjęs Chicagos lietuviams įvai
rių švenčių ir parengimų metu 
JAV politikos klausimais, o 
taip pat ir kongrese kėlęs Lie
tuvos problemas. Jis atvyksta 
į Genocido parodos atidarymą

Light typing, filing;miscellaneous; — 
office duties, interesting work, small 
informal office. Life, hospital, ma-i 
ior medical insurance. Near West) 
side location. Salarv commensurate! 

with abilitv.
Phone Mrs. DOBLAS. 261-1901.

Kviečiame i talką1 Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa
karto jamų 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 išleistų 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 proga. Jų kainos yra že
mos, leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės. ;• /...

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

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

GENERAL OFFICE

Good typing skills required 
aptitude for figures.

9—5. 5 days.

Tel. 527-5820

PATIKIMA ŠEIMININKE
40—50 m. amžiaus, bendrai namų ruo
šai, 2—3 dienas savaitėje. Nuolatinis 
darbas, geras atlyeinimas ir susisieki

mas. Susikalbėti angliškai.
Tel. EU 3-6774 ’

arba
463-4763 --

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

NOTARY, INCOME TAX SERVICE
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

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

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS m LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
Į RUDIS Tel. CL 4-1050

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

CLEANING WOMAN 
LADY to clean office, during daytime 
office hours either % davs or 2 to 3 

da vs oer week. Steadv work. į 
WARREN BARR SUPPLY CO.

156 No. JEFFERSON 
263-7860 

Mr. COOK

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

SIUNTINIAI
I LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairiu pre- 
kiv. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
. ' _ ■ v

V m į ■ ii n - r

INVESTAVIMUI HICKORY. HELLS 
nauias 12 butu po 2 mieg. mūras su 

rūsiu ir garažu. Atsparus ugniai.
Tel. 598-0560.

7 KAMB. MŪRO BUNGALOW su 2 ma
šinų garažu geroje 59-tos ir Kedzie 

apylinkėje. Kreiptis i savininką.
Tel. 476-5815

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

? Tel: VI 7-3447

$5,000 minimum
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum

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

Passbooks

5V2%
Investment 
bonus plan 

$1.000 minimum

4071 ARCHER AVE CHICAGO, ILL. 60632

.. * . . m.. III IMI ............. ... . BillK

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60627 _ 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
......... ...................     III-............ ■ ....... r........... .........■■m/

........... .. —.......—............ ....................

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 

*— ..... .... — ..
NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, MAY 21, 1970

fi2S^
buvo is$taty« 

Pabaltiįo tau-

• • W H

Jono Muloko mauzolėįaus ir krematorijos modelis 
tas Latviu namuose, 4146 N. Elston Ave., kur vyko 

tu meno paroda. Stovi Jonas

FOOD PROCESS
Learn a trade at our new Elk Grove 

location.
GOOD PAY 

STEADY WORK 
COMPANY BENEFITS 

CHANCE TO ADVANCE
. ♦ FORKLIFT OPERATORS 
♦ FOOD PROCESSORS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 
Pardavimai ir Taisymu 

5644 WEST 49th STREET 
Tek: REpublIc 7-1941

Call BOB at 
593-5700

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

3 CHAIR BARBER SHOP 
Air conditioned.

A bargain at 350 dot
Call STANLEY FULLILOVE
& Tel. 7M-9879

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

šeimoje. Kreiptis 
3000 W. 47th STREET 

(prie Sacramento).

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

APDRAUDV AGENTŪRA:
namų, automobi- 

gyvybės. svei- 
ir biznio.

išsimoki
HW90S«

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

.■■■■■i—i hi f

JAV TAUPYMO BONUS

A ABAJUL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir aute- 
kairiuosius vamzdžius sutaisome arba v 
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

BIZMERIAL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




