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IS VISO PASAULIO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

lyje šimtai žmonių, neteko gy- +ica”, Romoje, plačiame straips-bai kovoja,prieš Amerikos-Izra-
elio agresiją, tautinio išsilaisvi

pa-

m

mų, kol Bona nepripažins atski
ros R. Vokietijos valstybės.

nų„ daugiausia vaikų, iš jų 5 — 
sunkiai.

ni” žurnalas Romoje.
Kitas laikraštis, “Realta Poli-

PHILADELPHIA. — Vartoto-
J— / ’ • ’

jų reikalų agentūra paskelbė,

Be jau minėtų Italijos laik
raščių, skelbusių straipsnius 
apie Lietuvą vasario 16 proga, 

i Eltos Redakciją dar pasiekė iš
karpos iš laikraščių: “Arena”

Vietnamietės moterys Kambodijoje, palikusios namus, keliauja t pabėgėliu stovyklas, iš kur jos 
bus išvežtos Į P. Vietnamą.

Preiidentas Nixonas paskyrė du _
netolus. Kairėje: Motery Armijos korpuso viršininkė, pulk Hoising
ton, dešinėje — Armijos Gailestingu Seserp viršininkė, pulk. Hays.

Iki šiol motery "generolu" JAV kariuomenėje nebuvo.

Lietuviai rusų
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TL Litini

by Tha Litbaant** N<?wj
1739 So. Halsted Street, Chicago. IB. 60WS8 
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“joks Rogers pareiškimas nega
li pilnai išsakyti Lietuvos sieki
mo išsivaduoti iš svetimo jun
go varžtų”. (E)

o
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GRAND JUNCTION. — Ko
lorado mieste vėjas pugriovė cir
ko palapinę ir sužeidė 80 asme- įfenr^čfo ^Verona "mieste’’(čia

Saulėta, dieną 90Q, naktį 65 
Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:09 I f
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MAO qe JUNGO ATSISA9KIMAS i PASAULI
PLANUOJA GLAUDESNIUS RYŠIUS
MADRIDAS. Ispanijoje lankosi Portugalijos premjeras 

Marcelio Caetano su užsienio reikalų ir gynybos ministeriais. Jie 
viešės Ispanijoje keturias dienas. Numatomi du pasimatymai su 
generalisimu Franco, su jo įpėdiniu princu Juan Carlos ir su 
valdžios ministeriais. Bus atnaujintas Iberijos paktas, kurį abi 
valstybės pirmą kartą pasirašė 1939 metais. Tas draugiškumo ir 
savitarpio pagalbos paktas bus išplėstas ekonominėje srityje. 
Ispanija ir Portugalija turi daug panašių sunkumų, su kuriais bus 
bandoma kovoti suderintomis jėgomis. Bus kalbama ir apie įsi 
jungimą į Bendrą Europos Rinką.

Dvi artimos ir giminingos kai- = 
mynės Portugalija ir Ispanija 
praeityje turėjo daug nesusipra- — 
timų. Abi valdomos diktatorių 
ir dėl to abi nepopuliarios Vaka
rų Europoje, jos nekartą turė
jo griebtis bendrų žygių ir viena 
kitai padėti. Tarp portugalų ir 
ispanų santykiai nebuvo labai 
šilti. Ispanai laiko portugalus 
negabiais, atsilikusiais žmonė
mis, kalbančiais sudarkyta ispa
nų kalba. Ispanai kasdieninia
me gyvenime pajuokia ne tik 
portugalų kalbą, bet juokiasi iš 
jų papročių ir jų prasto vyno.

Abiejų tautų santykius taik
liai nusakė portugalų rašytojas, 
sakydamas, kad “Portugalija at
sisukusi į vandenyną, o Ispanija 
— į saulę”.

Portugalijos vyriausybėje dėl 
santykių su Ispaniją yrą kelios 
nuomonės. Vieni siūlo daugiau 
glaustis prie kaimynės ir su ja

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad dar nenutarta, ar vietnamie
čių kariuomenė bus iš Kambodi- 
jos atitraukta tuo pat metu, ka
da išvyks amerikiečių kareiviai. 
Jau keli Saigono generolai pareiš
kė, kad jų kareiviai padės Kam- 
bodijai gintis nuo komunistų ir 
po birželio 30 d., kada išvažiuos 
JAV kareiviai.

. dinėja, kad Poriugffijos ateitis 
glūdi glaudesnėje,,integraljoję.

kas pačioje Portugalijoje kriti
kuoja vyriausybės kolonialinę 
politiką ir dideles sumas, kurios 
išleidžiamos kolonijų karams, jų 
gynybai nuo įvairių laisvinimo 
frontų. Už vakar Lisabonoje bu
vo suimtas pagarsėjęs valdžios 
kritikas, kunigas Jose da Felici- 
dade Alves. Už valdžios ir baž
nyčios vadų kritikavimą šis ku
nigas buvo Lisabonos kardinolo 
pašalintas iš pareigų. Jis turįs 
nemažą įtaką jaunų portugalų 
tarpe. Jie galvoja, kad Portuga
lijos ir Ispanijos ateitis yra de
mokratijoje, diktatūrų panaiki
nime ir bendradarbiavime su Eu
ropos valstybėmis.' ,

Bijo Vokietijų 
sujungimo

’ KASSELIS. — Vakar iš Rytų 
Vokietijos traukiniu į Kasselį, 
Vakarų Vokietijoje, atvyko Ry
tinės Vokietijos, vyriausybės 
penkių asmenų delegacija, vado
vaujama premjero Stopho. Bo
noje kancleris Brandtas pareiš
kė, kad derybose su Stophu jis 
pasiūlysiąs 20 punktų progra
mą kuri apima abiejų Vokieti
jos dalių prekybos, susisiekimo, 
susižinojimo, kultūrinio bendra
vimo reikalus.

Rytų Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris, kuris prisijun
gė prie savo delegacijos pake
liui į Kasselį, atvežė Rytų Vokie
tijai linksmą žinią. Jis grįžo iš 
Alžiro, kur išsiderėjo Alžiro di
plomatinį pripažinimą Ulbrichto 
vyriausybei. Alžiras yra jau 23- 
čia valstybė, užmezgusi su Ry
tų Vokietija diplomatinius ry
šius.

Derybas tarp abiejų Vokieti
jų neramiai stebi Rytinės Vo
kietijos kaimynai lenkai. Nors 
Lenkija ir Rytų Vokietija yra 
sąjungininkės, abi valdomos ko
munistų partijų, didelės meilės 
tarp jų nėra. Sakoma, kad Go-

McCORMACK NEKANDIDATUOS
WASHINGTONAS. — Kaip pranešėme vakar, ilgametis kon

greso Atstovų Rūmų narys, atstovavęs Massachusetts 9-tąjį dis- 
triktą per 42 metus, John William McCormack, paskelbė, kad jis 

. šį rudenį nebekandidatuos. Jis šį nutarimą padaręs dar 1968
PRINCEĮTONAS. — Studen-. metų rinkimuose, jis norįs pailsėti, daugiau laikojpraleisti su žino

tų apklausinėjimas parodė, kad^ na. Atstovas McCormack, mirus Sam Rayburn, 1962 metais buvo 
trys ketvirtadaliai nelaiko svar- išrinktas Atstovų Rūmų pirmininku, spykeriuA čia jis turėjo 
biu dalyku, kad jų vedamos mer- didelę įtaką ir autoritetą. McCormack ilgus metus buvo žinomas, 
ginos būtų nekaltos. Tas pats j kaip Lietuvos bylos užtarėjas kongrese. Amerikos Lietuvių Tary- 
klausimas senesnių~amerikiečių bos veikėjai L šimutis ar velionis dr. Pijus Grigaitis niekada ne- 
tarpe rodo, kad 68 nuošimčiai' 
laikosi nuomonės, kad lytiniai 
santykiai prieš vedybas yra ne
geras dalykas.

josios Zelandijos anglikonų 
bažnyčios sinodas' paskelbė, 
kad... bažnyčia duos ateity
je moterystės sakramentus ir 
išsiskyrusiems asmenims, jei jie 
apgailės savo ankstyvesnių ve
dybų nepasisekimą ir pažadės 
stengtis, kad naujos sutuoktu
vės būtu amžinos.

Paskola Indijai
NEW DELHI. — Amerika 

sirašė sutartį su Indija, kuri gaus
86.6 milijonus rupijų didesnėms 
žemės ūkio ir sveikatos gerini
mo programoms. Tie pinigai 
Amerikos buvo gauti už maisto 
siuntas. Indija žada juos ati
duoti per 40 metų, su 2 nuošim
čių palūkanomis.

Indija žada už tą paskolą sta
tyti naujas jėgaines, uostus, ke
lius ir kaimuose Įrengti ’ sveika
tos centrus.

praleisdavo progos, apsilankydami Washingtone, susitikti su at
stovu McCormacku.

Atstovas McCormackas kilęs 
iš vargingos airių šeimos Bosto
ne buvo senosios politikų kartos 
žmogus. . Jaunystėje jis buvo lai
komas pažangiu liberalu, nors’ 
visą gyvenimą nekentė komuniz
mo daugiausia dėl jo prievarta 
paremto ateizmo. Kilęs šeimoje, 
kur buvo 12 vaikų ir kur mūri
ninkas tėvas anksti mirė, John 
McCormack, būdamas 13 metų, 
pradėjo dirbti ir padėti moti
nai. Devyni jo broliai ir seserys 
jauni mirė. Nors McCormackas 
nebuvo baigęs nei vidurinės mo
kyklos, jis pasiekė politikos auk
štybių, kur karštai kovodavo už 
darbininkų reikalus, prieš skur
dą ir vargą Amerikoje.

Humphrey pataręs 
neišplėsti karo

ST. PAUL. — Buvęs vicepre
zidentas Hubert Humphrey pa
reiškė, kad jis įspėjo preziden
tą Nixona dar pernai neišplėsti 
Vietnamo karo. Jis žadėjo pre
zidentui savo paramą karo užbai
gimo’. planams, tačiau pagrasi
nęs, kad jis išeisiąs į opoziciją, 
jei Nixonas bandys paklausyt 
generolą ir karą išplės.

Humphrey pareiškė, jog Ni
xono vyriausybė rudenį pradės 
girtis, kiek daug ji laimėjo pul
dama komunistus Kambodijoje, 
tačiau laimėjimai karo lauke ne
pataisysią tos žalos, kuri įvyko 
socialiniame Amerikos gyveni
me. Humphrey raginęs prezi
dentą daugiau klausyti, ką sako 
Amerikos jaunimas, tačiau jis jo 
patarimo nepaklausęs.

mulka ir Ulbrichtas vienas kito 
nekenčia. Lenkijos komunistai 
net nenori, kad Ulbrichtui pa
vyktų kada nors sujungti, kaip 
jis svajoja, abi Vokietijas po vie
na komunistine valdžia. Sujung
ta Vokietija, nors ji būtų ir ko
munistinė, taptų galingiausia 
valstybė Europoje. “Vokietis lie
ka vokiečiu”, mėgsta kalbėti len
kai. Kaip rusai neprarado sa
vo rusiškumo ir nacionalistinių 

•ambicijų komunistinėj valdžioj, 
taip ir vokiečiai neprarastų sa
vo. Galinga komunistinė Vokie
tija būtų grėsmė mažesnėms Eu
ropos šalims.

Pirmąją derybų dieną prem
jeras Stophas pasakė aštrią kal
bą, kurioje pasmerkė incidentą kad miestų gyventojų vartojamo 
prie derybų rūmų, kur trys jau- Į vandens tyrimai parodė, jog 
ni vokiečiai nuplėšė Rytų Vokie-, apie 30% vandens yra užteršti 
tijos vėliavą. Stophas pareiškė, j bakterijomis ar chemikalais. Be- 
jog pirmas derybų punktas turi. veik visuose tyrimuose vande- 
būti “besąlyginis R. Vokietijos nyje rasti nežymūs kiekiai vabz- 
pripažinimas”. Kancleris Brand- džiams naikinti nuodų, o 1 nuo- 
tas siūlė derėtis papunkčiui dėl šimtis turėjo neleistiną arseni- 
realių, praktiškų santykių įgy- ko kiekį, šie daviniąi verčia vy- 
vendinimo. riausybę susirūpinti.

KINIJOS DIKTATORIUS MAO ŠAUKIA 
PASAULI I KOVA PRIEŠ AMERIKA 
^’fiONG KONGAS. — Kinijos diktatorius, komunistų partijos 

pirmininkas, Mao Tse Tungas retai kada paskelbia savo paties 
pasirašytus pareiškimus, šį kartą jis šaukia visus pasaulio “pa
žangiuosius” į revoliuciją prieš Ameriką. Tokiai revoliucijai jis 
žada Kinijos liaudies paramą. Mao pareiškimą pagarsino Kini
jos žinių agentūra Hsinhua. Ypatingas dėmesys kreipiamas į 
revoliuciją pačioje Amerikoje. .Mao sakosi esąs įsitikinęs, kad 
Amerikos liaudis, kuri “narsiai kovojanti”, laimės pergalę ir Ame
rikos fašistinė valdžia neabejotinai pralaimės.

Elta itališkai
, Iš Italijos gautomis žiniomis, 
'italų spauda dažnu atveju nau
doja Eltos biuletenyje, italų kal
ba, paskelbtą medžiagą apie pa
dėtį okup. Lietuvoje, tikinčiųjų, 
religijos persekiojimą, be to, ir 
apie Eltos biuletenių, New A’or- 
ke ir Romoje, prieš kelis mėne
sius nušviestą pogrindžio spau
dos plitimą SovietLi Sąjungoje. ‘

♦ Praėjusią savaitę Vietname Žurnalas “II Consiliatore”, lei- 
ir Kambodijoje žuvo didesnis džiamas Milano mieste, įdėjo 
skaičius amerikiečių: 217, iš jų straipsni “Pasipriešinimas Rusi- 
77 Kambodijoje. Sužeistų buvo joje”, pasinaudodamas Eltos 
1,281. Per tą pačią savaitę viet- Press”, paskelbtomis žiniomis 
namiečių žuvo 553 ir. 1,470 bu- • apie pogrindžio spaudą Sovieti- 
vo sužeistų. Komunistų nuosto- J joje. Straipsnis iliustruotas ati- 
liai — 3,737 užmuštais. Per vi- tinkamais brėžiniais. Eltos ži- 
są karą amerikiečių žuvo 42,118, niomis dar pasinaudojo, rašyda-

l sužeistų — 278,006; komunistų mas apie pogrindžio rezistenciją 
žuvo 639,888 ir vietnamiečių Sovietu Sąjungoje, ir “Relazio- 
106,845.

♦ Rumunijos šiaurinėje da-

Mao Tse Tungas pradžioje sa
ko, kad visame pasaulyje kilo 
nauja kovos banga prieš Ame
rikos imperializmą. Esąs naujo 
pasaulinio karo pavojus ir visų 
šalių liaudis turinti pasirengti, 
nes ateinanti revoliucija. Pami
nėjęs Indokinijos įvykius Mao 
nurodo, kad Amerika, žudydama 
kitų kraštų žmones, skerdžian- 
ti baltus ir juodus savo piliečius. 
Fašistinė Nixono valdžia užde
gusi naujas revoliucines lieps- 

I nas ir masinį judėjimą pačioje 
Amerikoje. Kinijos liaudis tvir
tai palaikanti Amerikos liaudies 
revoliucinį judėjimą.

Nixono vyriausybė, sako Ma'N 
turinti daug vargo viduje ir iš
orėje, chaosą namie ir izoliaci
ją užsienyje. Kambodijoje re
zistencija prieš Amerikos agre
siją stiprėjanti ir padėtis gerė
janti. Ginkluotos jėgos Korė
joje, Japonijoje kovojančios prieš 
japonų militarizmą ir Japonijos 
ir Amerikos reakcionierius. Arą-

žinomoje sovietų priverčia
mojo darbo stovykloje Potma, 
kurioje šiuo metu kalinamas ru
sų rašytojas Jurij Daniel, ligšiol 
tebekenčia, gyvendami nežmo
niškose sąlygose, ir daugelis 
Baltijos tautų gyventojų, jų tar
pe ir nemažas skaičius lietuvių.

Elta patyrė apie rusų emi
grantų žurnalo “Possev”, leidžia
mo vak. Vokietijoje, Frankfur
te (jis atstovauja ETS, solida- 
ristų grupę) redakcijoje gautus 
patikimus duomenis apie kai ku
rių lietuvių kalinių likimą.

Tomis žiniomis, trys lietuviai 
kaliniai, fil. dr. Balys Gajaus
kas, Petras Paltarokas ir Pau- 
gaitis, protestuodami prieš sun
kiąs stovyklos sąlygas, neseniai 
buvo paskelbę bado streiką. 1969 
m. gruodžio 18 d. Potmos sto
vyklos 17 skyriuje pasikorė lie
tuvis kalinys. 56 m. amžiaus, 
Lankauskas. Jis buvo kalinamas 
19 metų. 1969 m. gruodžio mėn. 
ten pat mirė 1902 m. gimęs lie
tuvis Jonas Stankevičius.

Baltijos kraštų žmonės kenčia
ir kitoje, žinomoje, Vladimiro lose tikimasi gauti vėliau. (E)

vybių. ir. tūkstančiai neteko na-į^ per keturias skiltis, taip 
mų didžiausiaine šio šimtmečio pat pasinaudojo “Elta-Press” pa- 

Į tiekta medžiaga apie pogrindžio 
spaudą Sovietuose,: savo straips
niui pateikęs antraštę: “Slapto
sios spaudos paplitimas kelia re
žimo rūpestį”.

■ Kiti Italijos laikraščiai taip 
pat pasinaudojo Eltos biuletenio 
žiniomis, ypač jam minėjus

potvynyje.
♦ Jamaikos ir Cayman salose 1 

siaučia uraganas “Alma”, pada
ręs daug nuostolių.

♦ Prezidentas Nixonas papra
šė kongreso skubiai paskirti pu
sę milijardo dol. mokyklų inte
gravimui dar ateinantį rudenį.'

♦ Paryžiaus taikos derybo- straipsnius, okup. Lietuvoje, nu- 
se nepadaryta pažangos. Abi pu-. kreiptus prieš katalikų Bažny-
sės kaltino viena kitą už karo iš- ■ ar prje§ popiežių Paulių VI- 
plėtimą- Į j j. Laikraštis “La Voce dei Be-

♦ Pažangos nesimato ir Kas-; ricĮ»f leidžiamas Vicenza mies- 
selio derybose tarp Vakarą ir, te, plačiai citavo Eltos žinia apie 
Rytų Vokietijos, kuri atsisako «Komj> laikra§gio na-
derėtis dėl praktiškų pagerini- skelbtus v. KIimo puolimus.

plačiai atpasakota Lietuvos is
torija ir dabartinė pavergtos 

j Lietuvos padėtis) ir laikraštyje 
stovykloje. Elta patyrė apie pa- 4<H Secolo d’ftalia” įdėtas straip- 
vardes trijų lietuvių Vladimire, snis apie “Lietuvos dramą”, 
būtent, Justo Gimbuto, Varana- Straipsnis baigiamas žodžiai, kad 
vičiaus ir Vaivados. Daugiau ži
nių apie lietuvius sovietų stovyk-

naujus Amerikos kariuomenės ge-

Genocido paroda
Lietuvių Tautos Genocido pa

roda, kurią atidaryti ruošiamasi 
birželio 13 d. Sheraton viešbuty
je yra skirta parodyti amerikie
čių visuomenei vaizdais ir do
kumentais Sovietinės Rusijos 
nusikaltimus ir tragišką lietuvių 
tautos buitį bolševikinėje vergi
joje. Parodos atidaryme daly
vaus kongresos atstovas Gerald 
Ford, kuris bus pagrindinis kal
bėtojas. Dalyvaus visa eilė žy
mių Amerikos politikos veikėjų, 
jų tarpe atstovai: Edward Der- 
vinski, Roman Pucinski, prezi
dento patarėjas pulk. Ralph 
Vandervort ir kt., Lietuvės mo
terys į atidarymą ir akademi
ją kviečiamos tautiniais rūbais.

Amerikoje, Europoje, Australi
joje, Afrikoje, Azijoje ir Pietų 
Amerikoje. Kinija remianti vi
sas kovas prieš Ameriką ir jos 
tarnus.

Amerikos imperializmas tik 
atrodo kaip didelis slibinas, ta
čiau iš tiesų jis esąs popierinis • 
tigras, besiraitąs savo mirties 
guolyje. Amerikos niekas ne
bijo. Amerika bijanti pasaulio 
žmonių. Ji jaučianti paniką nuo 
vėjo šnarėjimo lapuose. Mažos 
tautos gali nugalėti dideles, jei 
jos drįsta griebtis ginklų, paim
ti savo likimą į savo rankas. To
kia esanti istorijos pamoka.

“Pasaulio žmonės, susivieny
kite ir nugalėkite Amerikos ag
resorius ir paskui juos bėgančius 
šunis” — šaukia Kinijos sene
lis Mao Tse Tungas.

Darbininkai veda 
minias New Yorke
NEW YORKAS. _ Kaip jau 

rašėme, trečiadienį New Yorke 
įvyko patriotinės amerikiečių 
demonstracijos, kurias pradėjo 
statybos darbininkai. Nešini 
Amerikos vėliavomis darbininkai 
sutraukė į savo paradą apie 150,- 
000 žmonių. Parade nebuvo jo
kių išsišokimų, nors keli jaunuo
liai buvo apstumdyti, kai jie pa
vadino žygiuojančius darbinin
kus” karo kurstytojais”. Para
dą lydėjo 3,800 policininkų.

Panaši demonstracija, prita
rianti prezidentui Nixonui, įvy
ko ir Buffalo mieste, kur daly
vavo 1,500 statybos darbininkų. 

• New Yorke prie miesto rotušės 
darbininkai iškėlė plakatus, ku
rie siūlė išrinkti merą Lindsay 
“Hanojaus meru”, “šiaurės Viet
namo prezidentu”, “Kinijos pre
zidentu” ir kt. Kalbėtojai pabrė
žė savo paramą Amerikos ka
reiviams Vietname ir savo ištiki
mybę Amerikos vėliavai ir vy
riausybei.
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SALOČIO
Londone.

Mirų B. K.

paminklas

išgėrėme ir visi keturi atėjome 
jus varginti.

kruvii 
vaizdi 
komis

kankin-
4 trenk- 

tėvynė 
tautie

ti lieteliu 
Jonėje. .. 
ti inilži-

iJžmna arba Juodoji mirtis bu
vo baisioji Viduramžių rykštė, 
nuo kurios išmirdavo ištisi kai
mai ir aptuštėdavo valstybes. Da
bar ta pavietrė žinoma ir žino-

LAIŠKAS REDAKCIJAI -
Gegužės 16 d., 1970 

La Paima, Ca.

puslapiai. yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Jau gaiima įsigyti muziko Juozo Strolios knygų

Senieji nepripažįsta 
j aunu jų nubalsavimu

Praeitą mėnesį Chicagos ku
nigų sąjunga ACP (Association 
of Chicago Prfests) savo susi
rinkime be kitko priėmė nuta
rimą reikalauti, kad klebonai 
būtų skiriami šešiems metams, 
o ne visam amžiui kaip iki-šiol.

Daunoro koncerto Los Ange
les rengėjų vardu norim padary
ti sekanti pataisymą, kuri pra
šom paskelbti:

Balandžio 14 d. “Naujienų” 
Los Angeles kronikos skyriuje, 
I. N. pasirašytame straipsnyje 
aiškinama, kad prof. A. Kučiū- 
nas “...yra geras komersantas ir

Whens the last time 
you got goose bumps 
when they played the 
Star Spangled Bann

aizduoti 
— nacių 

kur šie pasirodė 
abūs bolševizmo 

per daug trumpesnį 
neblogesnius ka- 
ir nemažesnius 
prikrovę kaip 

Bet nacių “epo-

tis ir kaip nuo jos gydytis, ta
čiau ji visiškai išnaikinta nėra 
ir bet kada, bet kur gali iškilti 
staigia epidemija.

Džumos skleidėjos yra “žiu
rkių blusos” vadinamos Fule 
cheopas. kurios labiausiai mėgs
ta veistis tarpe žiurkių, bet mėg-

Gegužės 10 d. Londono lietu
vių bažnyčioje buvo atlaikytos 
pamaldos už a. a. Ministerį B. K. 
Baluti. Vėliau gausus tautiečių 
būrys nuvyko j šv. Patrick© ka
pines, kur lietuvių, skyriuje yra 
palaidotas mūsų ministeris. Prie 
paminklo, kuris buvo padengtas 
tautine vėliava, išsirikiavo skau
tų grandis. JĮ atidengė du jau
nuoliai, velionies krikštasūniai. 
Paminklą pašventino Londono 
lietuvių klebonas, kun. J. Sake- 
vičius. Asistavo Adelaidės (Aus
tralija) lietuvių klebonas kun. 
A. Kazlauskas. Lietuvos atsto
vas V. Babickas savo žodyje pri
minė paminklo statymo eigą ir 
velionies nuveiktus darbus. Pa
minklo statymą be Anglijos lie
tuvių, dar gausiai parėmė Ame
rikoje esantieji abudu Anglijos 
lietuvių klubai, organizacijos ir 
pavieni asmenys. Užbaigai buvo 
sugiedotas Tautos himnas.

Mediniai, Įvairiomis vietomis apraizgyti stulpai nelabai puošia Amerikos kelius ir gatves. ■ Kali
fornijoje jau vartojami nauji stulpai (dešinėje), kurie atlieka ra pan uždavinį ir daug tvarkin

giau atrodo. * ’ " '

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
• įsiunėiani Money Orderį arba čeki tokiu adresu.

Paminklas pagamintas iš pil
ko škotiško granito, kuris yra 
atsparus oro atmainoms. Pa
minklo simboli- — Laisvės var
pas. Nišoje lietuviškas seno
viškas metalinis kryžius. Prieki
nėje pusėje paauksintomis rai
dėmis padarytas Įrašas: “Bro
nius Kazys Balutis, Lietuvos Pa
siuntinys ir Įgaliotas Alinisteris 
D. Britanijoje. Gimė 1879.12.29, 
Seirijuose. Mirė 1967.12.30, Lon
done”.

Apačioje įrašo granite iškal
tas Lietuvos -Vytis. Antroje pu
sėje velionies sukurtas Laisvės 
varpui šūkis: “Oi skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, tas 
laisvės nevertas, kas negina jos”. 
Kapo vietą žymi vešlus krūme
lis lietuviškų, rūtų ir šventini
mo dieną sudėtos puokštės gė
lių. Paminklo projektą paruošė 
skulptorius Ą. Moneys.

V. Vytenietis

K N Y G Ų ISTORIJA 
ūmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 

c kietuosex viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adrese:

Kaip neįmanoma paroda ap 
matyti j>er vienų antrą valan
dą, taip dar mažiau įmanoma 
ją apsakyti vienu, antru straips 
neliu. Tai milžiniškas darbas 
ir tokia pat gausybė baisios, 
sunkios kaltinamosios medžia
gos šio XX amžiaus išperai — 
koniunizmo- Molochui. Pabrėž
tina, kad visa ta gausybė me
džiagos yra labai nuosekliai su 
klasafikuota, pradedant pir
maisiais komunizmo — bolše
vizmo “tėvais” bei jų žygiais, 

i a n t visą komunizmo' 
iąji kelią per 50 metų pa-’ 
lojant tikromis nuotrau-j 
ir dokumentais komu-; 
paliktus “pėdsakus” jų!

o toj e Lietuvoje, baigiantį 
:j t įsiais žygdarbiais To
juose Rytuose... 
iagrečiai yra pav 
i turizmo išperų - 

“žygdarbiai 
buvę labai 
mokiniai 
savo **amžjų” 
cetus pastate 
kalnus lavonų 
jų mokytojai.
cha" jau baigėsi ant kartuvių, 
o komunistų - bolševikų siste
mos puoselėtojams kartuvės 
net dar nepastatytos!

Be abejo, po parodos Shera
ton viešbutyje, rengėjai 
galimybę ja dar parodyti 
siems lietuviams kur nors 
Jų lietuvių kaiminystėje.

kur ją paskui padėti? Tai per 
didelis istorinis dokumentas 
laikyti dėžesę!

Mano patarimas. Lietuvių 
Tautos Genocido parodą pa
stoviai įrengti Kankinių koply.

(honoraras nebuvo nei siūlytas 
nei prašytas.

E. Kulikauskas

GERAŠIRDIS
— Mano žmona pabėgo su 

mano geriausiu draugu.
— Ir tu jūs gailiesi?
— Ne jos, bet mano draugo.

įčioje švento Petro bazilikos rū- 
Isyje, Romoje, kur . vyskupo 
IB rizgiu p<sL ligomis ir gau- 
Išiomis lietuvių aukomis tokia 
{šventovė yra baigiama įrengti.

i.ir-’oa je ir nem; 
Vaizduotėje susidar 
niškos duobės vaizdą 
rus slibinas iš žmonių kaulų 
pasidaręs sau guolį, geležine 
uždanga tą guolį apsits ręs. 
jame tebelaiko sau maistui pa
sigrobtą didelį skaičių tautų, 
jų tarpe ir.mūsų Lietuvą... Gai
la. kad parodoje nesimatė ko
munizmo išpažintojų iš "Vil
nies”, bet kaip kitas pasakė, ši 
paroda naudinga ir patiems Di 
Pi, kad nepradėtų pamiršti 
nuo ko yra išsigelbėję ir atsi
mintų buvusio Karo Muziejaus 
sodelyje Kaune prie žuvusiųjų 
dėl Lietuvos Laisvės paminklo 
Lietuvos laukų granite iškaltus

sta ir žmogaus kraują. Tose blu
sose veisiasi džinuos bakterijos, 
kurios blusai kandant žiurkę ar 
žmogų pereina į kraują.

Džuma iš kontinento į konti
nentą persimeta laivais, kadangi 
žiurkės labai mėgsta laivais va
žinėtis ir su savim savo blusas 
gabenasi. Džumos tėvynė yra 
Azija...

MIRTIES SPRENDIMAS
— Mano sužadėtinė atsisakė 

už manęs tekėti. Man tai lygu 
mirties sprendimui

— Nenusimink. Geriau mir
tis, negu amžinas kalėjimas. REPETICUV NEREIKIA

— Mūsų chorui vienas labda
rys atsiuntė vyno ir alaus. Bet 

Atleiskite ponia, kad mes Į prieš tai turėsime repeticijas.
— Kam tos repeticijos reika

lingos. Gerti visi moka.

Trečiadienio vakare Dariaus 
Girėno posto salėje buvo lie- 

i: viškai spaudai parodyta jau 
ilutinai paruošia ir sustatyta 

Lietuviu Tautos Genocido pa
roda, kuri jau sekančios die
nos vakarą išgabenta į Shera
ton viešbutį, kur bus per ištisą 
savaitę nuo birželio 13 iki 29 
dienos ir ją galės matyti visa 
C.hicaga.

Pasakyti, kad ši paroda “pa
dare Įspūdį” būtų per daug 
švelniai pasakyta. Pamatęs vi
są rusiško komunizmo “isto-i 
. ij — tuos nukankintų žmo-i 
r.ių. lavonus, tas lavonų pilnas, 
uanšėjas, tuos kančių ir kan-:Pe 
Lininių įrengimus bei įrankiu 
ir tuos kankinių ir jų 
tojų, budelių veidus, b 
ta-, pamanai, kad tav 
’.ktuva ir ten likusiej 
eL ; tebėra tu pačių

Keli tarybos nariai pareiškė 
kad balandžio 7 dienos baisa 
vintas nebūtinai reiškia Chica 
gos kunigų nuomonę”. Daugu 
ma senesniųjų kunigų tarybo; 
pareiškimui “šiltai” pritarė.

SKIRTUMAS
— Jonuk, koks skirtumas 

tarp žaibo ir elektros? 1
—Skirtumas toks, kad už žai-

Genocido parodos priešparodynias
žodžius "Redde quod debes” 
(Grąžink ką esi skolingas, arba

jo sąskaita sutriuškino ‘koncer- Tame susirinkime dalyvavę

ATEINA BIRŽELIS...
8 Seniau mus žudė kulkomis, dabar

— daina. Prel. J. Kučingis

Yra ne tas pat. ar lenkti galvas tremtiniams, minusiems kankiniu 
(( mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
>> ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinam 
<< tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
% birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
?? kviečiame' palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, oti- 

jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:
>> B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri- 
<< siminimai apie komunizmo, vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 

ir badu. Kaina S3.00.
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

>> paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
« išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
n asmenis. 270 psl., Š4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ.
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 

« Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
>> kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
k išversta į anglų kalbą.
| K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN- 
(< GA. ši knyga idomi tiek vos paskaitančiam. tiek intelektualui. 309 psl., 
> $1.00.
$ Dr. J. Kaškelis, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika 
Iir Įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. SI,00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL S3.00. *

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
R toriaus pastabumą neapgauna in turisto ir agitpropo propaganda bei 
K užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

I
V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
H. Tautvaišienė, TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus 

autorės paliudijimas apie tai. SI.25.
Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- 

j{ kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
6 52 pst, SI.00.
7 Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
į atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
( čekį ar piniginę perlaidą.

to? aukas...” Los Angeles Dau
noro koncerto rengėjai jaučia pa 
reigą ši netikslumą pataisyti. 
Prof. A. Kučiūnui buvo atlygin
ta tik minimalinė suma su kon
certu tiesiogiai susijusiom iš
laidom padengti. Atlyginimas ar

758 kunigai, o viso -kunigų Chi- 
cagos arki diecezijoj e esą apie

Arkidiocezijos jpersonalo ta
ryba į tai atsiliepė šiomis die
nomis , pareikšdama, kad tas 
kunigu nutarimas jos nesaisto.

It’s been a while, ri^it?
Weil, then you’re like a 

lot of us, . •. i v
It seems that many ofus 

are too grown-up to get 
excited about firings like the try so that it’s better pre

pared to solve its problems.
And they happen to be one 

of the best ways to provide 
&at patriotism makes us fed for your own welfare,
embarrassed. The interest is exempt

Besides, it’s hard to really, from state and local income 
feel patriotic when you 
hear so much about how this

more.
You could almost

taxes." And you don’t have 
to pay Federal tax until you 
cash your Bonds.

Kai kuriuose Amerikos miestuose elektros energijos normaliam var
tojimui užtenka, tačiau jos pritrūksta karštais vasaros mėnesiais, ka
da paleidžiami oro vėsintuvai. Žemėlapyje tamsiau parodytos sritys 

Šia vasarą gali laukti elektros energijos sutrikimu.

But, o£ course, America 
still has a Bill of Rights.

And free elections.
An incredibly high stand 

ardof living./
And a free enterprise

system that lets you hitch 
your wagon to any star you
want

And plenty of other things 
you can’t find anywhere 
else in this world.

Know what? Looking at it 
that way, America deserves, 
a lot more credit thanit's 
been getting.

through the Payroll Savings 
Plan where you week. Or at 
your hank..

.It’ll give you a good 
feeling.

getting goose bumps the 
next time they ’ 
play the Star- 
Spangled
Banner. J W

Take stock in America
Buy U^. Savings Bonds & Freedom Shares
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VISKAS PRASIDĖJO 
JUODOJO MARO DĖKA

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

vieniems 
metams, 

“aukštais 
i is abso

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000*

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

KIEKVIENAS TEATRAS 
TURI ‘SAVO KANČIAS

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

VIRŠ PUSANTRO MILIJONO 
UŽSAKYMU

m-Į Kastuvo 
’ u kyli, <lėl- 
ė’au siųsti, 
kariuomenę 
kad ypatin- 

bet vien 
norėda-

J 1 IxNxl 
midėmi 

•agos 
sirnu

OBERAMMERGAU 1970 METAI
Šią vasarą 36 kartą nuo 1633 metų vaidinar 

Kristaus Kančia

Kokią naudą Juodasis Maras 
atnešė Oberammergau kaime 
liui, aiškėja iš sekančių faktų:

Bilietų, užprašymų į Kančios 
teatrą Oberammergau teatras 
šiai vasarai jau gavo virš 1,6 
milijono, daugiausia iš užsie
nių, ir daugiausia iš Anglijos 
ir JAV. Patenkinta tik apie 
trečdalis. O kokios teatro 
Oberammergau 'apsigyvenimo 

kainos! ’ 5 •
Pirmos eilės teatre kaštuoja 

po 40 DM (markių), antrosios 
vietos po 31 DM. trečiosios 17 
DM, ketvirtų vietų visai nebė
ra. Oberammergau tikisi iš bi
lietų gauti nuo 18 iki 20 milijo
nų markių pajamų. Gi apsigy
venimas ir išlaikymas per porą 
dienų taip pat nepaprastai pa
kilęs. Dviejų naktų pernakvo- 
jirhas su pusantros dienos išlai
kymu (maistu) ir Įžangos kor
tele kaštuoja tarp 96 ir 178 mar 
kių, žiūrint kur gauni kambarį 
— viešbutyje ar pas privačius 
žmones.

Tos pajamos neatitenka vien 
tik Oberammergau kaimui. Iš 
jų reikia apmokėti aktoriams 
nustatytas algas. Vyriausieji 
aktoriai šiemet gauna po 13,000 
DM; paprastoji “minia” kiek
vienas gauna po 84,000 DM, kas 
yra skaitoma kaip atlyginimas 
už 5 mėnesių Įtemptą vaidini
mą ir vaidinimuose dalyvavi
mą. I ;.

Anksčiau aktoriai negauda

Vyriausiu roliy aktoriai — iš kairės: Beatrix Lang (Marija), Dr. Helmut 
Fischer (Jėzus) ir Christel Rutz (Magdalena).

Oberammergau šią vasarą 
jau 36 kartą vykdo savo prieš 
337 metus duotą pasižadėjimą 
kas dešimti metai suvaidinti 
“Viešpaties Kančios ir Mirties 
gyvą pavaizdavimą. Šis kai
mas, iš menko kaimelio išau
gęs Į penkių tūkstančių gyven
tojų švarų, tvarkingą miestelį,

Tik nuo 19 šimtmečio pra
džios Oberammergau “Pas- 
sionsspiele” garsas pradėjo 
pasiekti “platųjį pasauli” ir 
1900 metais pirmieji lankytojai 
Į Oberammergau atvyko trau
kiniu. Jau tada buvo pastatyta 
ta pati scena po atviru dangu
mi ir stogu dengta publikai 
aikštė, kuri ir šiandien tebėra, 
išskiriant, kad scenoje Įvesti 
nauji techniški pagerinimai. 
Stogu dengtoj žiūrovų aikštėj 
yra 6,000 sždimų vietų, žo
džiams iš scenos perduoti jokių 
garsintuvų nėra. Aktoriai “dė
vi” natūralius veidus, nevar
toja jokio grimo ir atviroje see 
noje Kančią vaidina nepaisy- 
lami, koks oras.

AKTORIAI TURI BŪTI 
SAVO ROLEI PRIAUGĘ

Kiek tik Įmanoma, Obera
mmergau tebesilaiko savo se
nųjų tradicijų ir vadovaujasi 
senais griežtais “Nuostatais, 
kas turi teisę dalyvauti Kančios 
vaidinime”. <

*po tos priesaikos Juodasis Ma 
ras pasidarė nebebaisus”. Se
kančiais metais visi Oberam
mergau kaimo gyventojai su
sidėję tą priesaiką įvykdė ir 
pirmąjį Kristaus kančios ' vai
dinimą atliko (1634 metais) 
savo kapinėse, vaidinimui teks 
tą paimdami iš tryliktame šimt 
metyje populiaraus “Didžiojo 
Penktadienio tragedijų” spek
taklio.

Ne be to, Oberammergau 
teatras pergyveno daug sunke
nybių ir trukdymų. Ne vien 
nžėję neramūs laikai ir karai, 
bet ir “viršūnės” suprask hie
rarchija, per keletą dešimtme
čių kaimiečiams sutrukdė pil
dyti savo priesaiką. Kančios 
(Pasijos) vaidinimų tekstas 
atitinkamai reikalavimams 
karts nuo karto buvo taisomas, 
gerinamas ir naujai perdirba
mas, nuomonių skirtumai švel
ninami ir išlyginami, pagaliau 
nusistovėjo vietinio klebono 
Daisenbergerio tarp 1850 ir 
1860 metų padaryti pakeitimai 
ir per visą šimtmeti nieko ne
bebuvo keista. Net visam Kan
čios spektakliui vietos kaimo 
mokyklos Smoky tojo Rochus 
Dedler parašyta muzika tebėra 
naudojama beveik be pakeiti
mu.

scenų išdrožinėjnnni 
mmergau amatinink: 
jau nuo 12 šimtmeėi 
1512 metų kronika (t
Oberammergau 
“Kristaus Kančią 
drožti tiek miniatiūriškai, k 
visą Pasiją galima sudėti į v 
no riešuto kevala. J. Pr

Kas nėra Oberammergau 
kaime gimęs, turi jame būti iš
gyvenęs mažiausia 20 metų, kad 
turėtų teisę dalyvauti vaidini
me. Moterys privalo būti nete
kėjusios ir nesenesnės kaip 35 
metų amžiaus. Svarbu yra, 
kad kiekvienas savo rolei nu-

A

matytas aktorius kiekvienais

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

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

vo jokio atlyginimo ir pareigą 
atlikdavo pildydami savo pro
tėvių priesaiką, bet užtat per 
visą vasarą suvaidindavo vos 
porą kartų. Dabar gi, vaidina 
kiekvieną savaitę per ištisą va
sarą po 4 ir 5 kartus savaitėje 
po 8 valandas kasdien...

Vaidinimų sezonui praėjus, 
Oberammergau kaiine per se
kančius 9 metus grįžta ramybė 
ir šiokiadieninė, nors turistų kas 
vasarą šiek tiek užkliūna. Per 
tą laiką gyventojai grįžta prie 
normalių kaimiečių darbo pa
reigų ir (drožinėjimų. Die
vukų išdirbiniais ir Kančios

KA ŠIANDIEN SAKO 
STUDENTO ?!(
Viena tik pirmomis

P. A. pasirašiusi Gim
tiną rašo apie savu 
dentą:

Nusiunčiau savo vi 
legįją. Atrodė, kad

Obera- 
garsūs 
Dar iš 
i, kad 

dicvdirbiai 
sugeba iš-

ištisus devynis metus verčiasi 
kaip kas išmano, daugiausia 
dievdirbyste, tačiau kas dešim
ti metai visi, lyg skruzdėlynas 
sujuda - sukruta bendram ko
lektyviam darbui, kurį jiems 
Įpareigodami paliko jų protė
viai. Per ištisas savaites ir mė
nesius dešimttdsiems metams 
artėjant, kaimas jau kasa, ka
la, stato, dažo ir dekoruoja ne 
tik didįjį Kančios vaidinimų 
(Passionspiele) teatrą, bet ir 
savo namus, kiemus, siauras, 
gatveles, aikštes, restoranus, 
alines ir patalpas svečiams, ku
rių ir šią vasarą tikisi turėti ne
mažiau kaip pusę milijono.

Kaip kronikos aiškina, 1633 
metais per Europą riusiautė di
dysis Juodas Maras, ypač skau
džiai palietęs ir šią mažą kalnų 
bendruomenėlę. Į Oberammer
gau marą parnešęs sergantis 
milicininkas Kaspar, Schisler, 
sugrįžęs iš kaimyninės Eschen- 
loe vietovės. Nieko netrukus tuo 
maru mirė 84 kaimelio gyven
tojai ir susirinkę kaimelio se
niūnai didžiai susirūpinę iškil
mingai prisiekė “kiekvienais 
dešimtais metais vaidinti Kan
čios tragediją su sąlyga, kad 
Dievas sustabdytų pavietrę”. 
Ir žiūrė, sako kroninkininkas,

Paskutinė vakarienė: Dr. Helmut Fister (Kristus) su savo mokiniais.

metais dalyvautų vaidinimo re 
peticijose ir kad, svarbiausia, 
vestų gyvenimą be priekaišto. 
Kiek tatai paveikia viso kaimo 
moralę, galima Įsivaizduoti, 
kad iš visų Oberammergau 5000 
gyventojų tikrųjų Kančios ak
torių yra 1800. C. * ' /

Prieš vaidinimu metus, tai 
yra kas dešimti metai, svarbi 
ir didi diena yra galutinis rolių 
parinkimas. Vaidinime yra 
daugiau kaip 100 rolių, kur ak
toriai turi veikti ir kalbėti. 
Jiems jų rolės • pasidaro viso- 
gyveninio normos. Jie iš ma
žens pratinasi savo numatytai 
rolei, pagal ją augindami plau
kus ir priderindami savo jude
sius, būdą ir išvaizdą.

šiemet Kristų vaidina 38 me
tų amžiaus advokatas Dr. Hel
mut Fischer, praeitą kartą vai
dinęs apaštalą Tomą, dabar 
pakeisdamas (Viešbučio savi
ninką Antoną PreisingerĮ, ku
ris Kristų vaidino 1950 ir 1960 
nitais.
Šiemetinė Kristaus motina yra 
22 metų amžiaus Fraulein Be
atrix Lang, o antrąją svarbią
ją moterų rolę— Magdaleną 
vaidina 26 metų amžiaus Chris 
tel Rutz.

Aukštesniojoj m 
niekas nepamokė. I 
galą reikia rankoje 
to į darbą jo ne - 
Nenorėjau, kad jį i 
pašauktų ne dėlto, 
gai būčiau prieš karą 
iš egoistiško jausmo, 
ma jį globoti.

Gerai žinojau, k; <! iš jo hu
ne koks studentas rimtam kole 
gijos darbui, bet jis buvo priini 
tas, kitais žodžiais kolegija su
teikė tuščią vieta, kuria jis už
pildė.

Iš pavei-ksio atrodo, kad maža mer- 
gaitč ir vėžlys sudūrę nosimis. Is tie* 
su tarp ju yra Nassau, Bahamy 

akvariumo stiklas.

šią vasarą nuo gegužės iki 
rugsėjo pabaigos Oberammer
gau kaimo aukštutinėje Bava
rijoje beveik pusė visų gyven
tojų yra užimti vaidinimu, ku
rį nuo didžiojo maro 1633 metų 
kartoja kas dešimti metai su 
vis didėjančiu pasisekimu. Iš 
5,000 Oberammergau gyvento
jų lygiai 1,800 vyrų ir moterų 
dalyvauja vaidinime, kuriam 
kiekvienas aktorius yra ne tiek 
apmokomas, paruošiamas ir 
nugrimuojamas, kiek savo ro
lei iš mažens priaugęs ir atitin
kamai nuaugęs, taip kad be jo
kio grimo žiūrovai iš tolo gali 
“pažinti” visus Kančios “gerus” 
ir “blogus” herojus ir dalyvius, 
šią vasarą keliaujantieji į Eu
ropą turės galimybės stebėti 
teatrą, kurs ten kartojamas tik 
kas dešimti metai.

Raginkite savo < 
augti - taupykite

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

' oO? jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio diena, neša .nuošimčius nuo mė- 

zC * nėšio pirmos.

štai dabar, praėjus
11 k A i o j o š \ re limo’’ 

sūnus grįžta namo su 
sun penimis". Dabar

i žino, kas negera yra 
įsauiiu. Jis puikiau- 
kaip išspręsti visas 
nors sprendimas yra 

perdaug sudėtingas, kad būtų 
galima išaiškinti suakmenėju
sioms tėvų smegenims.

Kas dar įdomiau, tai kad jis 
ir jo genikartė visas šias nege
ro', es per septynias dienas per
dirbs i ’’tobulą pasaulį”, jei tik 
dabartine santvarka grius.

-cku jis vis dar nežino kuri 
<yti rankoje ir 
tdiais jį mais
tinės sistemos

to V? '
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2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. __________:__________
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TUVA. 699 psl. _____ i____ ._.1____ ___________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.
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RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. __________ $2.00 ir

8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ________________

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
n* d3 i. ............

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

viršeliais $2.00, kietais ___________________________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL__________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.___________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ............. ......
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. ’
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl...........
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psL _______________________ _____ ____ _____ ___
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai. _____ ___________________ ___________ ___
20. Pranys Atšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.____ ...
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL ___ —

Kristaus kančios vaidinimo teatro scena po atviru dangumi (žiūrint iš stogu 
dengtos didžiulės žiūrovu aikštės).
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Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

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

t
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Vieneri metai be Dr. Grigaičio
Praeitų metų gegužės 22 dieną Dr. Pijus Grigaitis 

gavo širdies priepuolį ir mirė. Gražų pavasario rytą, pa
valgęs pusryčius ir perskaitęs laikraščius, išėjo pasivaikš
čioti,- kad galėtų pasidžiaugti kylančia saule ir su vėju at- 
siritančia šiluma. Porą blokų nuo namų jam, matyt, 
skausmai suspaudė krūtinę, kad jis, žengęs porą žings
nių nuo šaligatvio cemento, atsisėdo ant žaliuojančios 
pievelės ir mirė.

Dr. Grigaitis, jei neskaityti 1919 metais įvykusios 
septynių mėnesių pertraukos, redagavo Naujienas 51 me
tus. Nei Lietuvoje, nei Amerikoje iki šio meto dar nebu
vo kito redaktoriaus, kuris toki dideli metų skaičių būtų 
vadovavęs lietuviškam dienraščiui.

1913 metais Chicagoje lietuvių socialistų buvo suor
ganizuota bendrovė nepriklausomam lietuviškam laikraš
čiui leisti. Į to meto Chicagoje buvusių lietuviškų laik
raščių redakcijas pateko fanatiški lietuviai, kurie, atsi
sakę sekti šerno — Adomaičio laikyseną, nespausdino lie
tuvių darbininkų judėjimą liečiančių žinių. Socialistams 
sukėlus reikalingą sumą pinigų, suradus vietą ir nupir
kus spaustuvei reikalingas mašinas, 1914 metų pradžioje 
iš Baltimorės, Md., Chicagon buvo pakviestas Dr. Grigai
tis. Sudaręs reikalingą bendradarbių būrį, 1914 m. vasa
rio 19 dieną jis išleido pirmą Naujienų numeri, o kai pra
sidėjo Pirmasis Pasaulinis Karas, tai nuo tų pačių metų 
rugsėjo 1 d. Naujienos pradėjo eiti dienraščiu. Iš Nau
jienų bendrovės steigėjų gyvas dar yra Juozas šmotelis, 
dabartinis šios bendrovės sekretorius.

Naujienų skaitytojai labiausiai pasigenda Dr. Gri
gaičio apžvalgų, kuriose jis taisė, kritikavo ir aiškino 
įvairiausius lietuviškojo visuomeninio gyvenimo įvykius. 
Kiekvieną dieną jis atidžiai perskaitydavo visą lietuvišką
spaudą ir pakomentuodavo pačias svarbiausias proble
mas. Atidžiai jis sekdavo amerikiečių, vokiečių ir lenkų 
laikraščius bei žurnalus, perskaitydavo kelis teisės,, fi
losofijos ir fizikos mokslų periodinius žurnalus. Jo ap
žvalgos buvo gyvos, paremtos faktais, dažnai labai sąmo
jingos ir visų laukiamos.

Dr. Grigaitis buvo visuomenininkas kovotojas. Gim
nazijos laikais domėjosi Lietuvos praeitimi ir lietuviška 
spauda, universitete klausė Jauniaus, vaidino lietuvių 
teatruose ir Įsitraukė i kovas už Lietuves nepriklauso
mybę. Geriausiai jam patiko už Lietuvos laisvę kovoju
sieji lietuviai socialdemokratai, stojo Į jų eiles, sakė kal-

trims mėnesiams ___ $5.00
vienam mėnesiui .......... $1.75

Kanadoje:
metams ______ ______— $20.00
pusei metų .....  - ;  $11.00 
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

1970 m. gegužės 22 d. sueina 
lygiai vienerL metai nuo Dr. Pi
jaus Grigaičio mirties.

šiose metinėse jis, tikriausia, 
bus visų jo asmeniškų ir idėjos 
draugų, jo. bendradarbių ir kitų 
lietuvių gražiai prisimintas ir 
pagerbtas, ypač Naujienose, šia
me laikraštyje, kurį jis redaga
vo ir buvo jo siela daugiau kaip 
penkiasdešimt metų.

Likimas taip lėmė, kad ir man, 
tegul ir ne Dr. P. Grigaičio pa
saulėžvalgos ir ne jo politinių 
pažiūrų žmogui, apie septynio
lika metų teko stebėti jo visuo
meninę veiklų ir spaudos darbą 
Amerikoje, o apie septynis me

n n-immi r t

reikėdavo paruošti viešus pareiškimus ir ginti lietuvių 
daugumos poziciją. A

Dr. Grigaitis gerai pažino lietuvių tautos praeitį, 
ypač paskutinius praeito ir pirmuosius šio amžiaus de
šimtmečius. Būdamas socialdemokratas, jis pažino rusus 
socialistus ir nuo jų atskilusius bolševikus komunistus. 
Dr. Grigaitis turėjo asmeniškas pažintis su rusų ir vo
kiečių socialistais ir sekė rusų tautos pastangas demo
kratijai įgyvendinti, Jis gerai žinojo, ką bolševikai pa
darė pačioje Rusijoje, Gruzijoje, Ukrainoje ir kitose ru
sų užimtose šalyse. Gimnazijoj būdamas pradėjo žavėtis 
Lietuvos laisvės idėjomis, o patekęs į universitetą jis įsi
traukė į kovą už nepriklausomą Lietuvą ir demokratinę 
josios santvarką. Jis buvo Įsitikinęs, kad bet kokios so
cialinės reformos gali būti naudingos, jeigu jos ateina 
demokratiniu keliu, jei didelė gyventojų dauguma tų 
pakaitų nori. Jis kovojo prieš sovietų prievartą tarptau
tinėje politikoje, kovojo prieš komunizmo idėjų skiepiji
mą socialistų tarpe, ir pasmerkė Raudonosios Armijos 
Įsiveržimą į neprikausomą Lietuvą. Kartu su kitomis 
Amerikos lietuvių politinėmis ir visuomeninėmis grupė
mis Dr. Grigaitis suorganizavo Amerikos Lietuvių Ta
rybą, kuri iki šios dienos stovi Lietuvos reikalų sargyboje.

Dr. Grigaičiui mirus, Amerikos lietuviai socialistai
neteko didžiausią patyrimą turėjusio patarėjo, o Ameri
kos Lietuvių Tarybon susispietusieji lietuviai politikai 
neteko nepalaužiamo kovotojo. Plačioji Amerikos lietu- 

. vių visuomenė pasigenda Dr. Grigaičio išminties, kelis 
dešimtmečius reikštos žodžiu ir raštu.

Bet Amerikos lietuviai, Naujienos ir įvairios organi
zacijos, kurioms velionis priklausė, siekia to paties tiks
lo — lietuvių tautos laisvės ir Lietuvos nepriklausomybės. 
Amerikos lietuviai sudėjo pinigų gražiam Dr. Grigaičio 
paminklui, kuris šį rudenį bus pastatytas prie jo kapo, 
o buvusieji jo bendradarbiai dar su didesniu pasiryžimu 
sieks laisvės kovai reikalingos lietuvių vienybės.

bas ir kvietė Lietuvos gyventojus siekti nepriklausomy
bės. Jis norėjo, kad Lietuva būtų dėme .ratinė valstybė, 
kurioje kiekvienam gyventojui būtų pripažintos pilieti
nės teisės ir garantuota sąžinės laisvė.

Dr. Grigaitis buvo geras kalbėtojas. Ne vien masi
niuose mitinguose, bet darbo konferencijose jis visuomet 
turėjo naujų ir konstruktyvių sumanymą. Kaip teisinin
kas, rezoliucijoms ir ruošiamiems projektams parinkda
vo tikslius terminus. Aršiausius savo politinius priešinin
kus nuginkluodavo konferencijose ir posėdžiuose, kai

tus teko jo redaguotose Naujie
nose bendrac„rbiauti, su juo daž
nai susirašinėti, pasikeisti min
timis ne tik spaudoje iškilusiais, 
bet ir kitais visuomeniniais, poli
tiniais, ypač gi Lietuvos laisvini
mo kiauši m - Teko kelis kar
tus su juo i;- asmeniškai įvai
riais klausim i * išsikalbėti. Kar
tą, būdama- Clevelandę, jis ir 
mane aplank ir tada mano pa
sikalbėjimas -u juo ypač buvo 
nuoširdus, a’,viras, -draugiškų 
jausmų, tok- kad nuo jo mudu 
pasidarėme, sakyčiau, gerais 
draiugais, no < aš buvau už jį žy
miai jaunes r - ir nepretendavau 
į dideles asmenybes, kokia asme

nybe jisai mano akyse tikrai 
buvo.

Dėl to, va, ir aš Dr. Pijaus! 
Grigaičio menėse noriu jo Nau
jienose jį prisiminti ir pagarbiai j 
jam nusilenkti. Ypač gi norėčiau | 
šia proga paryškinti jo asmeny- Į 
bę, kuri buvo, iš tikrųjų, labai! 
didelė, plati, spalvinga ir įdo- j 
mi.

Kuo aš žavėjausi, skaitydamas 
Naujienas, kada dar asmeniškai 
nepažinau jų redaktoriaus Dr. 
P. Grigaičio?

Aš žavėjausi jų redaktoriaus 
žodžio tiesumu, jo atvirumu ir 
drąsumu, kuriuo jis rašė savo 
vedamuosius ir spaudos apžval
gas. Savo straipsniais, pasisa
kymais spaudoje jis žiūrėjo tei
sybės, gynė tiesą, kaip jis ją 
suprato, nežiūrėdamas to, kad 
jo laikraštis gali dėlto netekti 
kokio vieno, dešimties, — net 
ir šimto skaitytojų. Jis niekam 
nepataikavo, niekam nesilanks
tė, anot romėnų aforizmo, ne
žiūrėjo“ nei tėvo, nei motinos, 
tiktai tiesos” — “nec patrem, 
nec matrem, solam veritatem”.

Tokiu atviro, tiesaus būdo, 
toks drąsus ir niekam nesilanks- 
tąs irgi mane labai žavėjęs mūsų 
publicistas —..tai plačios, enci
klopedinės apimties mokslinin
kas, plataus ir gilaus proto vy
ras, eilės laikraščių steigėjas ir 
redaktorius prel. Aleksandras 
Dambrauskas-Adomas Jakštas, 
reiškęsis neprikl. Lietuvoje ir ten 
jau prieš 32 metu (1938) miręs.

Kokia buvo Dr. P. Grigaičio 
žurnalistinė etika?

Dr. P. Grigaičio idėjiniai — 
politiniai priešai, ypač gi jo; 
plunksnos daugiau ar mažiau su
žeistieji, kartais prikiša jam 
žurnalistinės etikos stoką. Jo 
prasilenkimu su spaudos etika 
jie laiko tą jo spaudos žodžio 
tiesumą, griežtumą, nevengiant, 
kai yra reikalas, paliest net ir 
asmenis.

Šis priekaištas Dr. P. Grigai
čiui visai nepagristas. Tokių tie
saus, atviro ir drąsaus žodžio 
spaudos žmonių buvo ir yra 
daug, visose tautose. Pvz., kaip 
jau esu aukščiau rašęs spaudoje, 
tokiais drąsiais y atviro- - žodžio 
spaudos žmonėmis- yra buvę: 
Amerikos politikas, rašytojas ir 
redaktorius Thomas Rayne- 
Raine (1737—1809), anglų te
ologas, apologetas, konvertitas 
kardinolas John H. Newmanas 
(1801—1890) ir daugelis kitų. Jų 
yra visose tautose ir šiandien. 
Drąsa tiesiai, atvirai, niekam ne- 
silankstant, ginti tiesą ir gėri 
spaudoje yra teigiamas spaudos 
žmogaus bruožas, rodąs jo asme
nybės didumą.

Dėl to ir Dr. P. Grigaitis, turė
jęs tą asmenybės bruožą, buvo 
didelis žmogus, ir jam visi turi

zme pagarbiai nusilenktu

Kas ypač darė Dr. P. Grigaitį 
dideliu žmogumi, visiems sektinų 
pavyzdžių augščiausios žurnalis
tinės etikos spaudos atstovų?

Ogi jo drąsa prisipažinti ir at
šaukti jam spaudoje pasitaikiu- 
siąją klaidą.

Aš niekada nepamiršiu, kaip 
jis 1952 m. savo Naujienose pri
sipažino padaręs klaidą polemi
koje su manim, rašiusiu tada ka
talikų Drauge.

Savo diskusijoje su kol. P. Liū
džiu (dabar jau mirusiu) aš 
pastebėjau, kad K. Marksas nu
kalė ateizmo devisą “religija yra 
tautos (liaudies) opiumas”, ku
ri marksizmo interpretatorius 
Leninas-laikė “kertiniu'akmemu 
marksistinės pažiūros į religi
ją”.

Atsilipedamas Į tai savo spau
dos apžvalgoje (Naujienose), 
Dr. P. Grigaitis tą mano teigimą 
užginčijo.

Tada aš Drauge tiksliai nuro
džiau, kur K. Marksas tuos savo 
žodžius paskelbė — tai 1844 me
tais Paryžiuje leistame, jo pa
ties (K. Markso) redaguotame 
vokiečių - prancūzų' metrašty j e 
(“Deutsch - franzoesische Jahr- 
buecher”), savo paties. straips
nyje.

Aš tada buvau tik pradėjęs 
rašyti Amerikos lietuvių spau
doje, ir tame ginče su žymiuoju 
Dr. P. Grigaičiu nieks nebūtų 
man tikėjęs.. Reikėjo Dr. P. Gri
gaičiui tik tylėti, prie savo klai- 

’ dos neprisipažinti, ką tokiais at

vejais visi vidutinės moralės 
žmonės, kaliais net ir žymūs 
spaudos žmonės daro. " -

Bet Dr. P. Grigaitis nebuvo 
vidutinės moralės, o buvo savo 
morale kitus toli praaugęs dide
lis žmogus. Todėl jis artimiau
siame Naujienų numeryje (1952. 
X. 29) savo klaidą atšaukė, vie
šai prie jos prisipažino, pripa
žindamas mano tiesą. Štai jo 
žodžiai:

“Buvo klaida sakyti, jogei 
Markso išsireiškimas apie re
ligiją, kaip ,opiumą’, niekad ne
buvęs atspausdintas jam esant 
gyvam. Pasirodo, kad iš tiesų 
jisai buvo pavartotas 1844 m. 
žurnale 'Deutsch - franeoesische 
Jahrbuecher’ straipsnyje”.

Kokią augštą Dr. P. Grigaičio 
žurnalistinę etiką rodo šis jo vie
šas,savo paties laikraštyje pri- 

^sįpažinimas prie jam pąsitaikiu- 
sios.klaidosi Kas ta klaida?! Jų 
visi padarome, dargi labai daž
nai. Bet kiek mūsų turi drąsos 
prisipažinti prie jiems pasitai
kiusios klaidos? Gal iš tūkstan
čio vienas, o gal dar mažiau.

(Bus daugiau)

^NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERLiUSIUS
RAŠTUS.

ST. TRINKA
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Jo bernas pamatęs, kad Olšauskas 
yra nužudytas, nubėgo pas artimiausi gy
ventoją ir jo paprašė, kad apie Olšausko 
nužudymą praneštų Darbėnų policijai. Į 
įvykio vietą tuojau atvyko Darbėnų polici
jos nuovados v-kas Petravičius, kuris įtarė, 
kad tai gakjo padaryti Žilius, kuris Kre
tingos Apylinkės Teismo buvo paskirtas 
Olšausko turto globėju, todėl nuvykęs į Ži
baus namus patikrino, ar is jo augintinio 
Žvinklio kariško šautuvo nebuvo šauta. 
Tačiau šautuvą rado švariai išvalytą ir jo
kių žymių nebuvo, kad iš jo būtų šauta. 
Minėtas žvinklvs ta sekmadieni buvo išė- *■ v

jęs į Darbėnus į bažnyčią ir namie nebuvo. 
Jis priklausė Darbėnų šaulių būriui ir šau
tuvo laikymui leidimą turėjo.

Sužinojęs apie Olšausko nužudymą, į 
įvykio vietą tuojau atvykau aš. nes tuo lai
ku ėjau Kriminalinės policijos Kretingos 
punkto vedėjo pareigas ir Kriminalinės po
licijos v-kas Petras Pamataitis, kuris tuo 
laiku atostogavo Palangoje, apskrities gy
dytojas Nainys. Šiaulių apygardos teismo 
prokuroro padėjėjas Jonas Mielys ir kiti 
policijos pareigūnai.

Olšauskas buvo rastas gulintis aukštiel
ninkas vieškelio viduryje, be jokių gyvy
bės žymiu. (lydytojas apžiūrėjęs Olšausko 
lavoną ir padaręs skrodimą rado, kad jis 
buvo nušautas iš kariško šautuvo, kurio 

kulipka jam pataikė į nugarą ir perėjusi 
per širdį išlėkė lauk, dėl ko ivvko staigi 
mirtis. Žilius buvo suimtas ir keletą dienų 
laikomas daboklėje. Klausinėjamas jis 
kaltu Olšausko nužudyme neprisipažino. 
Jis papasakojo, kad tą sekmadienį kada 
buvo nužudytas Olšauskas, jis buvo nuėjės 
pas Kronbergą, pas kuri rado susirinkusių 
dar keletą kaimynų, su kuriais juokavo ir 
kalbėjo apie ūkiškus reikalus. Kai sužino
jo, kad Olšauskas yra nužudytas, tai kariu 
su kaimynais nuėjo į tą vietą, kur gulėjo 
nužudytas Olšauskas. Kadangi nuo nužu
dymo vietos iki žiliaus ir iki Kronbergo 
namų, einant keliu pro Olšausko malūną, 
kur per šventosios upę buvo tiltas, yra 4 ki
lometrai, tai kol buvo gauta žinia apie Ol
šausko nužudymą, praėjo daugiau kaip 
valanda laiko. Kadangi nebuvo jokių da
vinių jo kaltei Įrodyti, tai jis buvo iš da
boklės paleistas. Vėliau paaiškėjo, kad tą 
dieną, kada buvo nužudytas Olšauskas, 
žiliaus kaimynas mažažemis Baumanas su 
savo žmona buvo nuėję į šventosios upės 
pakrantę pamelžti karvės. Kadangi diena 
buvo karšta, tai karvę įsivedė į krūmus, 
kad vabzdžiai jos nekąstų. Baumano žmo
na melžė karvę, o Baumanas ją laikė už 
ragų, kad nesispardytų. Bemelžiant karvę 
Baumanas pamatė nuo šventosios upės 
kranto ateinantį Žilių, kuris nešėsi po pa- 
žasėia pasikišęs į švarką suvyniotą kokį lai 
šautuvo ilgumo daiktą. Pamatęs žilių, Bau.

■ manas iš krūmų iškišęs galvą sušuko: 
į "Žiliau, kur eini?” Žilius atsisukęs irgi su-

šiiko: “Ei” ir priėjęs prie Baumano pasa
kė: “Ar tu mane pažįsti?” Banmanas jam 
atsakė: “Kaipgi aš tavęs nepažinsiu, nes 
tu esi mano kaimynas žilius”. Po to, žilius 
jam pasakė: “Užmiršk, kad mane šian
dien matei, o jei kam pasakysi, tai tave ir 
tavo žmoną nušausiu ir tavo namus sude
ginsiu”. 'f;į' ....

Baumanas bijodamas žiliaus keršto ty
lėjo, tik praslinkus 3 savaitėms laiko papa
sakojo apie tai savo sūnui, kuris buvo at
vykęs iš Latvijos. Jo sūnus paslapties neiš
laikė ir papasakojo savo kaimynui, kuris 
gyveno šalia jo tėvų namų. Kaimynas visa, 
ką girdėjo iš Baumano sūnaus, papasakojo 
man. Už šių žinių suteikimą, jam Krimina
linės policijos v-kas Pamataitis išmokėjo 
500 litų premiją. N

Klausinėjamas Baumano sūnus papasa
kojo, kad jam tėvai sakė, jog tą dieną, ka
da buvo nužudytas Olšauskas, jie matė Ži
lių pareinantį nuo Šventosios upės kranto, 
kad Žilius nešėsi pasikišęs po pažasčia į 
švarką suvyniotą kokį tai šautuvo ilgumo 
daiktą. Klausinėjami Baumanas ir jo žmo
na, jų sūnaus parodymą /.patvirtino ir pa
sakė, kad iki šio laiko policijai apie tai ne- 
pranešėTiijodami žiliaus keršto.

Vėliau paaiškėjo, kad tą dieną, kada 
buvo nužudytas Olšauskas, apie vienuolik
tą valandą pas Kronbergą buvo atėjęs Ži
lius karišką šautuvą nešinas ir Kronbergui 
pasakė, kad eina Olšausko nušauti ir jo 
paprašė, kad eitų kartu su juo iki švento
sios upės kranto ir, jei bus reikalas, kad 

paliudytų, jog kartu su juo buvo nuėję 
prie šventosios upės žuvauti. Perskaičius 
minėtų liudininkų parodymus žiliui, jis 
save kaltu nužudyme Olšausko prisipažino 
ir papasakojo, jog jis žinojo, kad Olšaus
kas kas sekmadienį kokiais tai reikalais 
važiuoja į Palangą, todėl-perbridęs Šven
tosios upę ir nuėjęs prie Palanga švento
sios uostas vieškelio, pasislėpęs miške lau
kė iš Palangos parvažiuojančio Olšausko. 
Pamatęs jį parvažiuojantį, pasidėjęs šau
tuvo vazdi ant medžio šakois paleido vieną 
šūvį, nuo kurio Olšauskas iškrito iš vežimo. 
Po to, per krūmus parėjęs namo išvalė 
savo augintinio žvinklio šautuvą ir jį ište
pęs su alyva, padėjo Į tą pačią vietą, iš 
kurios buvo paėmęs. Be to, papasakojo, 
kad Olšauską jis nužudė keršto tikslu, kam 
jis jį apskundė seseriai Natalijai Olšaus- 
kaitei, kad jis kertąs jos mišką, dėl to ad
vokatas Vaitkus jam pasakė, kad už su
tarties nepildymą, jis turi įgaliavimą su
tartį nutraukti ir iš jo išieškoti 1000 litų už
statą. Už Olšausko nužudymą žilius vėl 
buvo suimtas ir patalpintas Kretingos ka
lėjime. Už šią žmogžudystę Šiaulių Apy
gardos Teismas Žilių nubaudė 7 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Taip pasibaigė audringas Kosto Olšaus
ko gyvenimas. Jis nukeliavo Į kapus, o 
Žilius i kalėjimą, o jo turtas, dėl kurio jie 
taip kariavo, liko kitiems.

Baigdamas šios bylos aprašymą noriu 
i paaiškinti, kad iš karto buvo sunku žiliaūs

kaltę įrodyti, kad jis nužudė Olšauską, jis 
nėjo jo nužudyti keliu pro Olšausko malū
ną, kur per šventasis upę buvo tiltas, 
nes tuo keliu einant, nuo jo namų iki nužu
dymo vietos, būtų reikėję nueiti 4; kilomet
rus kelio, o einant tiesiog per krūmus ir 
perbridus Šventosios upę, iki nužudymo 
vietos buvo tik 1,5 kilometro. Todėl po nu
žudymo žilius spėjo tu(> pat keliu eidamas 
grįžti Į savo namus, išvalyti šautuvą ir po 
to nueiti pas savo kaimyną Kronbergą, ku
rio namuose išbuvo apie valandą laiko. 
Kai buvo gauta žinia, kad Olšauskas jma 
nužudytas, kad nekiltų įtarimas, kad jis 
tai padarė, jis kartu su kitais ėjo pažiūrė
ti, kur gulėjo nužudytas Olšauskas.

KAIP TEISĖJĄ BUVO VELNIAI 
APSTOJĘ IR NELEIDO JAM 5IIEG0TI

Metų neprisimenu, bet tai buvo Lietu
vos nepriklausomybės laikais. Į Krimina
linės Policijos raštinę atėjo Šiaulių I Apy
linkės Taikos teisėjas Vaitiekūnas ir krei
pėsi į mane, sakydamas, kad jam yra sar
mata sakyti, jog jo butą velniai apstojo ir 
jam neleidžia miegoti. Kada paklausiau, 
ar jis tuos velnius matė, atsakė, kad. ne.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį
«N A U J I E NtA Š*
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11 vicepirm, Bagdzius Juozas,

%T" "W .F ’VLui v - ■ ‘ . w Oakley A Ve.. tel 927-8989. — Šasi- 
ruitufimi km*vieno mėnesio
pirmą trečiadieni 8 vaL vak. Ven- 
gelxauskienes 4500 So. Tai-

i
Rsz» tsL 239 4683

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So* Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buikhngj. Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitaniuą. 

Jei neaUxuepia, skambinu 374-6012

r«Ief.: PKospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ukuu autramemais ir penkiadieniais, 
rreciad. ir sekwad. nt i sag uždarytas.

Rex.: 3241 WEST66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
t*rt T SIC 1AN AND SUKuEuN 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas; HEmtock 4-5849 

RezicU 388-2233 
OFISU VALANDOS.

x’innad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
anirau., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir sės tad. tiktai susitarus.

434-3713; Sekretorius — Siakėnas 
Antanas, 2651 W. 72nd ĮSL» v telef. 
737-4862; Kasininkas — Vikšraitis 
Juozas, 6242 So. Troy St., telefonas 
434-6488; Finansų sekretorė — Sas
nauskienė Jedvyga, 2534 W. 67 St., 
telef. 476-8402; Kasos globėjas — 
Brazaitis Kazys, 7212 So. California 
Ave., let 434-0273; Kasos globėjas 
— Jonokas Jonas, 7058 So. Califor
nia Ave., tel. 737-0017; Lietuvių kai. 
koresp. — Patlaba Stasys, 6409 So. 
California Ave., tel. 778-0955; An
glų kalba korespondentė — Zenkie- 
nė Pranciška, 6613 So. Richmond 
Ave^ teL 434-6367; Maršalka — 
Repšys Kostas, b608 So. Richmond 
Ave„ tel. 776-1344; Maršalka — 
Zenkus Juozas, 6613 So. Richmond 
Ave., tel. 434-6367; Patikėtinis — 
Klemka Bronius, 10040 Kilpatrick 
St., tel. 424-3810; Patikėtinis — 
Liskus Bronius, 6928 So. Richmond 
Ave., tel. 476-7225; Patikėtinė — 
Sačiauskienė Julė, 7222 So. Rich
mond Ave.; Teisinis patarėjas — 
Kai Charles P., 6322 So. Western 
Ave., 6429 So. Western Ave.. teL 
776-5162, 737-5647. — Susirinkimai 
Įvyksta kiekvieno mėnesio trecią 
penktadienį, 7:00 vaL vak. Marquet- 
& Parko parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave.
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Sekreumus — Siaookas Juozas, 
tx»l bo. Ashland Ave., teL 77d-y3iJ. 
— vakarones Įvyksią kiekvieno me
nesio pirmą sestauieių, Marquette 
raiKO parapijos saieje, oozu bo. 
\vasxitenaw Avė. 5:uu vaL vakare 
Vasaros laike: birželio, liepos ir 
rugpiucio men, po. atviru aangum 
Marquette Parke, picmc area Nr. 9.
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ja ir Kore^ponacn.e — una švu- 
įmeiLas, bool bo. VViuppie, texex. 
•x34-u4s#ū; ixasmiixx.^ — Antanas j 
CrHlliieilS, 3241 V*, oi bt? 
rumunai pypsią Kiexvieno menesxo 
Ketvirtą ireciatuei ; o vai. vaK. ixox- 
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tora btreet.

busi-

Dr. Ant. Rudoke kabinetą perėmė 
optometnstas

X/vy vv. blREET 
TeL: GR >2400 

<aL pagal susitarimą: Pirm., ketv.

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

UTENOS APSKR. DRAUGIŠKO KLU
BO valdžia 197u m. Pirmininkas

— K. Stukiene, 7242 So. Jtranasco 
Avė., teL tws 7-88xu; Vicepirminin
kas — J. Suica, 3u33 So. Rockwell 
bl.; Nutarimų rast. — jV. Juška, 
5/17 So. Laiun Si., Finansų rast. — 
b. Žemgalis, 2535 W. 42 bL, telef. 
VI 7-264 9; Aasimnkas — Dan. Lu
kas, 7339 So. Taiman Avė.; Kontro
les rast. — A Kauziukenas — 6604 
S. Artesian Ave.; Maršalka -— K. 
Juška, 4443 So. Rockwell St. — 
Kiuoo susirinkimai įvyksta kiekvie
no menesio antrą antradienį 7:30 
vai. vak. Vengeuauskienes svetai
nėj, 4ūū0 So. lai man Avė,

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISINAS 
AKUScKlJA IK MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoinū Ml 3-0001.

DR. A. JEHK1MS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—3 vai 
Tree, ir šeštad. uždaryta

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

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

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

Valandos; pirmad., ketvirtad., ■ 5—8, 
antrad. 2—4. ;

sestoL 10—2 vai.

PERKRAUSTYMAI

Apdraustas per kraustymas 
iŠ įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

ToL: FRontier 6-1882

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS.

4013 N. Lincoln Avenue
Chicago.. III. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 1L ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

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

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

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

VaL: antrai nuo 2—5 po pietų, 
ietvurtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS - 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef<: HBmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-619$

AMERICAN LITHUANIAN CITIZENS’ 
AND BENEFICIAL CLUB VALDYBA 
1970 METAMS: Pirmininkė — išvel

ia McNamee, 6151 So. Spauloing 
teL 434-4936; Vicepirm. — Matt Po
vilaitis, 7050 So. Maplewood Ave., 
teL 434-0267; Nutarimų rast. — Ro
žė Didžgalvienė, 38U8 So. Union 
Ave^ tel. 927-8660; Finansų rast. — 
Bernice Žemguiis, 2535 W. 42nd SL, 
teL 847-2879; Kontrolės rast. — Jo-* 
sephine Masiiionis, 4636 So. Kea-į 
ting Avė., tel. 585-5611; Kasos glo-j 
bėjas —- Joseph Mikšis, 7251 so. 
Francisco Ave., teL 778-1740; Kasi
ninkas — John Didžgalvis, 3808 So. 
Union Ave., tel. 927-8660; Maršalka 
— Paux Masiiionis, 4636 So. Kea
ting Ave., teL 585-5611; Korespon
dentas — Esiella McNamee, 6151 
So. Spaulding Ave., teL 434-4936. 
— Susirinkimai Įvyksta kas kiek
vieno mėnesio trečią sekmadienį 
1 vai. po pietų Hoiiywood. svetai
nėje, 2417 W. 43rd Si. Nariai yra 
priimami nuo 16 iki 55 metų.

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas

— Paul Masiiionis, 4636 So. Keating 
Ave., teL 585-5611; Vicepirm. — 
Jonn Didžgalvis, '3808 So. Union 
Ave., tel. 9z7-8680; Nutarimų rast. 
— Joseph Keturakis, 4436 So. Cali
fornia Ave., tel, 523-2553; Finansų 
rast, r— Herman Danta, 4536 So. 
California Ave., teL 847-2774; Kon
trolės rast. — Rožė Didžgalvienė, 
3808 So. Union Ave., tel. 927-8660; 
Iždininkė — Adella Šankus, 2520 
W. 68 St., tel. 476-6399; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Ave., teL 927-8989. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio ketvirtą sekmadienį 1 vaL, po 
pietų Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St. Nariai priimami nuo 16 
iki 50 metų.

9-to VAKDO UBTUvlŲ DEMOKKA 
TŲ KluxSO YALUYxja la* u ME- 
TaMS: rirmiftiiiKu* — Juozas Skei

vys 66ux Artesian a ve., texex. 
PK o-oooo; Vwepirm. — Axxonce 
bpieeius, ox W. SL, teieionas 
v*A 0-040/; Vieepxxui. — Bessie bu-j 
cuia, 741 W. ot., teL Pu o-398v; { 
rin. sekr. — Kazys Kiminas, xu7d3 
So. Perry, telex, ru o-oooa; rrot. 
secret. — Anna Laozenus, x08ab S. 
Vvaoasn; Kasinuuas — r ranK uuo- 
qzn* Kas, ' xuozz bo. Waoasn, texex. 
Co 4-2^67; Kasos gioo. — Valter 
Stulpinas, 1L^2 bo. Indiana, teiex. 
PU O-U7O4; ixasoi gioo. — Kazys 
Girinis, lu85o bo. nemrooke, tel. 
IN 8-1Z47; 'irusiisias — Michaelį 
RutaausKas, 1UO13 bo. Wabasn. teL 
PU 0-O4oo; Trustisias — Jonn Alijo
šius, 1U <3U S. Forest, tel. CO 4o7zo; 
Kluoo koresp. — Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian, teiex. PR 8-0030.
— Klubo susirinKimai buna kieK- 
vieno, menesio trečią ketvirtadienį, 
7 vai. vak. parapijos svetainėj, lu8. 
St. ir So. State Si.

KRAKIŠKIŲ ” DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi- 

ninias — Motiejus Strumskis, 5920 
So. Maplewood, teieL PK o-0/lb; 
Vicepirm. — Janina Bartkus, 6919 
So. Artesian Ave., teL 470-0636; 
Nutarimų rast — Eugenija Strun- 
gys, 4253 So. Campoeu Avė., telef. 
Cl 4-3328; Finansų rast. — Koše 
Platkauskas, 4V19 bo. Kockwell bt., 
telef. LA 3-0833: Kasininkas — 
Bronius Bartkus, 6919 So. Artesian 
Ave., telef. 47b-0686. — Susirinki
mai įvyksta kas antro mėnesio pir
mą sekmamenį 2 vai. po pietų Club 
Maplewood svetainei, 4256 So. Ma
plewood Ave*:

ČIKAGOS LIETUVIU KĘSTUČIO PA- 
ŠALPOS KLUBO VAiDYBA 1970 
METAMS: Pirmininkas — Julia Po

cius, 7313 So. - Maplewood Ave.; 
Vicepirm. —Jonas Šulcą, 3933 So. 
Rockwell St; Sekretorius — Mečys 
Krasauskas, 2633 W. Montgomery 
Ave.; Iždininkas — Bruno Klemka, 
10040 So. Kilpatrick Ave., Oak 

.Lawn; Finansų ražt. —Leonas Gi- 
niotis, 2222 W. 24th St, telefonas 
376-3980. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieną pirmą mėnesio 
sekmadienį 1 vai. p. p. Hollywood 
svetainėje/ 2417 W._ 43rd St. Viso
kiais pašalpų reikalais prašoma 
kreiptis į finansų rast. Leoną Gi- 
niotį, virš" nurodytu adresu.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., tel. 778-6536; Vicepirm. — Jo
seph Balicas, 4047 So; Maplewood, 
tel. 847-4094; Nutarimų rast. — 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Avė., tel. .927-8660; Finansų rašt 
— Bernice Žemguiis, 2535 W. 42nd 
St, tel. 847-2879; Iždo globėjas — 
Dan Lukas, 7339 So. Talman, tel. 
434-5126; Kasininkas — John Didž- 
galvis, 3808 So. Union Avė., tel. 
927-8660; Maršalka — Julius Klr- 
mas, 5602 So. Nordica Avė., tel. 
586-1592; Korespondentas — Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., teL 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
nį 7:30 vaL vakare. Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43rd St. Nariai pri
imami nuo 16 iki 58 metų.

LIETUVIU MOTERŲ PILIEČIŲ LY- 
GOS VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi

ninkė —- Marie Zolpienė, 3554 So. 
Halsted St, tel. YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų. v rast — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
434-4936; Finansų rašt 1— Anna 
Guss, 912 West 32nd Place; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave., tel. 
YA 7-8660; Seimininkė — Adella 
čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vai. po 
pietų.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO- 
TERŲ KLUBO .1970 METŲ VALDY
BA: Pirmininke — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond St., telefonas 
PR 8-5817; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
tel. HE 4-7174; Nutarimų rast. — 
Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 434-4936; Finansų rašt 
— Bernice Žemguiis, 2535 W. 42nd 
Place, teL VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
tel. 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskiene, 4500 So. Talman 
Ave., tel. VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, teL 434-4936. Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Vengeliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė. 3 vai. vak.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1970 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave., 
teL LA 3-8897; Vicepirmininkas — 
Antanas Jusas, 2247 So. Oakley 
Ave., tel. 927-8989; Nutarimu rašt. 
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 434-4936; Finansų rast 
— Bernice Žemguiis, 2535 W.‘ 42nd 
St, tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengelhuskienė, 4500 So. Tal
man Ave., teL VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So.

Cv ^*±67; Kasos gioo.

¥ WI
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. 586-1

HOME

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■i

Valdyba ir Komisija

BEVERLY HILLS GELINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

1i

S. California Ave., tel VI 7-3748; 
Revizija komisija — Algirdas Pu
žauskas, 4404 So. Rpckweil St, Sta
sys Matulis. 4335 So. Maplewood 
Ave., teL VI 7-0577, Bronius Paliu
lis, 2426 W. 45th PI., tel. 847-2469.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
APŠVIETA VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirm. — SteRa Kaulakis, 3247 

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; Vi- 
eepirm. — Aldona Ohs, 3439 W. 
73 St.» tel. 925-9546; Nutarimų rast 
— Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Avė., tel. 927-8660; Finansų 
rast. — Joanna Zelvis, 3251 So. 
Green St., tel. 842-7838: Iždo glo
bėja — Anna Guss, 912 W. 32 PL, $ 
tel, 927-3891; Iždininkė — Anasta
zija Valančius, 2457 W. 46 St., — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 1:00 vai, po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St, Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

r w w

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGI
JOS VALDYBA 1970 METAMS: Pir

mininkas — Joseph Zygas; Vicepir
mininkai — Steve Ivanauskas ir Be
nedict Jurėnas; Sekretorius — Vin
cas Urbonas; Iždininkai — Vikto
ras Lesniauskas; Biuletenio redak
torius — Eugenijus Petrauskas; 
Trustees -r- Andrius Povilaitis, Juo
zas Liubinškas ir Jacob Levitam — 
Draugijos susirinkimai vyksta kiek
vieno mėnesio paskutinį ketvirta
dienį Jaunimo Centre.

SENOJO BRITAJUJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VALDYBA 1970 METAMS:

So. Maplewood Ave., tel. VI 7-2149; 
Iždininkas — Kazys Rožanskas. 3605 
W. 71st St., tel. 582-9627; Sekreto
rius — Juozas Kiburas, 4603 So. 
Talman Ave., tel. BI 7-4261; Val
dybos nariai — Kazys Valentinas, 
4504 So. Washtenaw Ave., telef.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL

2533
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

1410 So.
Telef.

50th Avė., Cicero
TOwnhall 3-2108-9

help y o u r*
HEART FUNūV 
help your HEART

Susirinkimu ir parengimu

— Lietuviu Žagarės Klubo paskuti
nis prieš atostogas susirinkimas įvyks 
sekmadieni, gegužio 24 d. 1 vai. popiet 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Visi nariai ir narės malonėkite daly
vauti, nes tai bus pusmetinis susirin
kimas. Taipgi nepamirškite užsimo-1 
keti klubo duokles.

J. Keturakis, rast.

— šakiu Apskr. Klubas rengia pa
vasarinį pikniką š. m. gegužio 24 d. 
Onos Bruzgulienės sode, (prie Tauti
nių kapinių) Willow Springs, Illinois. 
Pradžia 1 vai. popiet. Visus narius ir 
svečius kviečiame dalyvauti, pasigė
rėt atgyjančia pavasario gamta. Veiks 
bufetas, bus maisto ir įvairių dova
nėlių. šokiams gros A. Ramonio or
kestras.

— Dzūku draugijos valdyba š. m. 
gegužio 24 d. 1 vai. popiet šaukia vi
sus narius su svečiais ir prijaučian
čiais į visuotinį draugijos susirinki
mą Jaunimo Centre, 5620 So.' Clare
mont Ave. Draugijos valdyba ir re
vizijos komisija praneš apie metinę 
veiklą, bus renkama nauja valdyba ir 
revizijos komisija. V. Ramojus kalbės 
tema: Laisvės kovos Dzūkijoje poka
riniame dešimtmetyje. Taip pat bus 
tariamasi įvairiais draugijos reikalais.

Valdyba

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. 
į gegužės 20 d. 1:30 vai. popiet mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir 

brolis

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street

Laidotuvės įvyks Šeštadienį, gegužės 23 d. 9:30 vai. bus lydimas 
iš koplyčios i Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingu pamaldų bus laidojamas Lietuvių Sv. 'Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Kazimiero Naciaus giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
1 širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
< tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona Uršulė, sūnus Gediminas, marti Beatričė. 
Lietuvoje liko: sūnus Vitams, marti Sigita, anūkė 
Jūratė, broliai — Antanas, Jonas ir Pranas, ir se
suo Nastutė.

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

REpubHe 7-S60C- HEpsbSe 7-SoCl

Laidotuvių direktoriai

Telefonas: LAfayette 3-0440

’ Tel.: YArds 74741 - 1742

DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu- e-

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

4348 So. CALIFORNL4 AVE. Phone: LAfayette 3-3572

BUTKUS

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

(LACKAWICZ)9&aefiKBBF

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

STANLEY JANKINS
Gyv. 6814 So. Campbell A ve.

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

F

Mirė 1970 m. gegužio 20 dieną, 7:30 vai. ryto, sulaukęs 75 metų 
L amžiaus. Gimęs^ Lietuvoje, Užvenčio parapijoj.

Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Anna (Saunoraitė), duktė Geraldine, po- 

f sūnis Al Bagdonas, jo žmona Rhea, anpkai — Laura, Carol ir Linda 
Į bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

| šeštadienį, gegužio 23 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
į čios i Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 
J maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stanley Jankins giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
i dtiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
> tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
i Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL 476-2345.
BF

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

GARSINKITeS NAUJIENOSE
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galbos ieškoti atvykę 15 studenį RENTtiSr iN general 
tų, KaffrikdUu? ' “Mes juos pa- N v © m » «
'aikėnie čionai, kol atsirądoj 
ienis vietos proto ligoninėse“ 1 ^NUOMOJAMAS

paaiškino Peterį.

H£LP WANTED — FEMALE
□arbininkiy Reikia

Ištisą savaitę — nuo birželio 13 iki 20 dienos
Chicago turės progą pažinti kas yra komunizmas

Lietuvių Tautos Genocido pa- Parodos išstatymas rišamas 
rodos išstatymo laikas artėja.! su birželio tragiškųjų dienų mi- 
P:troda skiriama amerikiežių vi- nėjimu ir 30 metų Lietuvos oku- 
sucmenei tikslu — vaizdais ir j pacijos sukaktimi. Todėl minėj i-j 
dokumentais parodyti amerikie- mo rimčiai ir nuotaikai bus pri- j Praeitą antradienį i Wa- 
ūioms komunistinės Rusijos tik- taikinta vakarienės programa, hliington parką suvarytiems 
raii veidą ir i komunistinės Ru- Paroda ir vakarienė — akade- "luk^t. mokyklą ir kolegijų stu- 
sijes vergija patekusios lietuvių mija bus išnaudojama Lietuvos deniams.apie tuzinas kalbėtojų 
ta ;'c< tragišką buitį. i - , :laisvės bylai. rsiškino-retkalą praktikuoti iui-

i a rodą paruošė prie Ameri- 
kos Lietuvių Tarybos veikianti 
kcmLija. Ją sudaro: Jonas Ja-j 
sultis (pirm.), dail. Zenonas Kol
ba. dail. prof. Adomas Varnas, 
Andrius Valonas, Leonas Pra
puolenis, Jonas Bertašius ir Juo
zas Skorubskas.

— KAMBARYS VY-
R JI geroje apyUnL 1 asmens bute. 

Galima nau< $ virtuve. 
Tel. 915 3452

Washington parką kei-Ua iaukas konlisija 
i Malcolm X Shabazz vardu*,

‘ “ į nraŠO siųsti ad- 
restF; Lietuvių 'L įlos Genocido 
Paroda, 1259 "M. Maplewood 
Ave., Chicago, I tX)632.

REIKALINGA
PATIKIMA MOTERIS

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

cijos. Tel. 889-7414.
REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. *», Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Roman Pu- 
iuviai pažįsta

Chicagoje parodos išstatymui 
organizuoti ir vadovauti Ameri
kos Lietuvių Tarybos valdyba pa
kvietė Dr. Leoną Kriaučeliūną.

Paroda bus išstatyta birželio 
mėn. 13-20 dienomis Sheradon 
viešbutyje, Chicagoje.

Atidarymas — birželio mėn. 13 
dieną: 5 vai. po pietų spaudos 
konferencija dalyvaujant ame
rikiečiams žurnalistams; 5:30 
parodos atidarymas; 6:30 vaka
rienė ir akademija tragiškųjų 
birželio įvykių paminėjimui.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas ge
gužės mėn. 6 d. lankėsi Wash
ingtone ir užmezgė ryšius su žy
mesniais amerikiečių politikais. 
To pasėkoje vakarienėje daly
vaus: Gerald Ford, kongreso at
stovas, mažumos vadas. Jis bus 
vakarienėje pagrindinis kalbė
tojas?

Edward Dervinski — kongre
so atstovas; Roman Pucinski — 
kongreso atstovas; senatorius, 
UI., — Ralph Smith; vienas iš 
JAV prezidento patarėjų ir ryši
ninkas tarp kariuomenės ir Kon
greso ir Senato pulkininkas 
Ralph Vandervort.

Kongresui ■ i 
ciaski Chipagos 
i?, jo karštų kaIL 

į sūrio 16 minėj: 
imis progomis, 
remia iietuvitįj> 
dėl Lietuvos Jais 
kalbėjosi su Dr Leonu Kriau* 
čeliūnu, Lietuve- okupacijos 30 
melų sukakčiai uninėti ir Lie
tuvių tautos g :ocidb parodai

Call: Frank Zapolis 
3208’/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

TERRA j
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Tslef. 434-4660

ŠIA VASARA TRYS

EKSKURSIJOS

STP išvarė iš proto 
penkiolika studentu

Apsinuodijusiems nuo ha
liucinogenų narkotikų gelbėti 
įsisteigusi Naturalism, Inc., or
ganizacija Chicagoje pranešė, 
kad per paskutines studentu 
demonstracijas kažkokie pik
tavaliai agentai ėmė studen

tams slaptai pardavinėti užy- 
’miai papigintas” LSD tabletes 
po ?3 vietoje po $5, tačiau greit 
paaiškėjo, kad tos papigintos 
yra mirtinai nuodingas narko
tikas, vadinamas STP.
j Tas STP vartotoją nunuodi
ja arba išvaro iš proto, pasakė 
.tos gelbėjimo tarybos, esančios 
7717 N. Sheridan Rd., direkto
rius George Peters.

I Naturalism, Inc.. įstaigą pa-

1 sau lojo Malcolm X Shabazz 
“i <1 co! ogi ją”. Kalbėtojų tarpe! 
buvo 6 Wardo aldermanas 
Sanimv Ravner, kunigas Ed 
Riddick iš “Duonos ' Krepšio 
operacijos” ir “Juodųjų pante- 
Įrų'’ informacijos “ministeris” 
j Chaka Walls. '
i Policijos nušautojo juodųjų j ainerikiečią risi .menei prista

tyti komiteto alininku, pa
vergtos Lietav -s klausimais. 
Atvyksta dajyva ii minėjime ir 
genocido paro< s atidaryme, 
bei ruošiamoji akademijoje, 
birželio 13 d. S craton viešbu
tyje. ..Jį

O mums, lietiniams, ar ši su
kaktis nieko nes Cm? ... Pagal
vokime! Skaitlingai ruošiamose 
iškilmėse dalyvaukime!

— Čikagos jaunieji skautai 
ir skautės gegužes 22 d. rengia 
laužą. Laužas prasidės 7:30 vai. 
vak. Marquette Parke prie 71 ir 
Richmond gatvių. Visi skautai 
dalyvauja uniformuoti.

! panterų vado Fred Hamp tono 
j brolis Bill Hampton, “studentų 
koalicijos koordinatorius”, pa
sakė, kad tas parkas yre gete, 
tai yra negrų gyvenomoje ap
linkoje ir utokio Washington© 
niekas nežino”, dėlto šiandien 
šis parkas pavadinamas Mal
colm X Shabazzo parku.

— Muz. Alice Stephens sukak- 
Ituvinis pagerbimas - banketas 
į bus gegužio 23 d. Jaunimo Cen- 
Itro didžiojoje salėje. Visi kvie
čiami dalyvauti ir pagerbti di- 
džiai nusipelniusią Amerikos 
lietuvaitę. Atsilankiusiems bus 
patiekta šaltų - šiltų valgių va
karienė. Dalyvavimp auka: 7.50 
dol. asmeniui. Vietos rezervuo
jamos Margučio raštinėje, 2422 
W. Marquette Rd., Chicago, lik 
60629. Telef. GR 6-2242. (Pr).

— Amerikos lietuvių respu
blikonų lygos susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužio 22 d.. Cice
ro lietuvių parapijos salėje. Pra
džia — 8 vai. vakaro.
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uose ar kito- 
s nuoširdžiai 
langas kovoje 
;s. Jis ilgokai

m. gegužė- 23 d., šeštadie
nį, 7 vai. vakaro Marquette Par
ko Namų Savininkų organizaci
ja rengia links:ną pavasario 
Spaudos Balių. Balius Nyks 
Marquette Parko parapijos sa
lėje, 6820 So. V’ashtenaw Ave. 
šokiams gros Jurgio Joniko or
kestras. Visi kviečiami atsilan
kyti ir linksmai praleisti šešta
dienio vakarą kariu. (Pr).

GIRL FRIDAY
Need a bright young girl for one girl: 
office. Must be 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

PERSONNEL SECRETARY 
Typing and shorthand required. 
Assist Personnel Manager as his 

secretary.
Cicero Ave location.
Call VIVIEN OHLER 
MAIN ENTERPRISES 

Southsiders call 582-3078

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MA1S

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPiOTtS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

- L “ INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRoi

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI -

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Gegužės 28r liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU "NAUJIENOS” KIEKVIENO

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS IR BIČIULIS

--------  ... ........ . ... ----------------- ---- I '  --------——

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

404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiusime adresatui, jei pasiu- I 

site čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Ml MM —————B———M——M——■—

— Išėjo iš spaudos ir jau 
platinama J. K. Kario “Numiz
matika” — paskutinė iš trijų 
mūsų šios srities žinovo para
šytoji knyga. Joje išspausdin
tas enciklopedinis numizmati
kos žodynas ir rinktinės auto
riaus studijos, liečiančios Lie
tuvos ir kt. salią pinigus. Vei
kalas gausiai iliustruotas, dai
liai įrištas, form. 6“ x 9“, 310 
psl., atspausdintas kreidiniame 
popiery; kaina 315.00. JAV 
Kongreso Bibliotekos katalogo 
kortelės Nr. 72 . 108424. Pla
tintojams už (tris egz. duoda
mas ketvirtas komiso. Adresas: 
J. K. Karys, 60 Sims St., Bridge
port, Conn., 06604.

— Lietuviu Tautos Genocido 
paroda, kurios surengimo išlai
das padengė Amerikos Lietuviu 
Taryba, reikalinga visuomenės 
paramos. Jos pristatymas kuo 
platesniems Amerikos sluoks
niams dar pareikalaus daug lė
šų. Todėl sudaryta speciali lė
šoms telkti komisija. Ją suda
ro: Jonas Jasaitis (pirm.), Jo
nas Evans, dr. Steponas Biežis, 
Julius Pakalka. dr. Kazys Šid
lauskas, J. Bertašitis ir Mečys 
Šimkus. Didesnes ir mažesnes

o Kristijono Donelaičio litua
nistinių mokyklų visuotinis tėvų 
susirinkimas įvyks š. m. gegužės 
mėn. 23 d. 9 vai. 15 min. ryto 
Frances Mac Kay mokyklos au
ditorijoje. Bus renkamas tėvų 
komitetas sekau iems mokslo 
metams. Kandidatų turime, tik 
ateikite ir pasirinkite geriau
sius. (Pr).

o šį sekmadienį, gegužės 24 
d. 12 vai Tėvu Jėzuitą koplyčio
je visi Alvudiečiai ir prijaučian
tieji meldžiasi už mirusius ir 
gyvuosius Alvudo senelių namų 
rėmėjus ir visus darbuotojus. 
Mišių metu solo giedos Ignas 
Malcius. (Pr.).

o Lietuvių Tautos Genocido 
Paroda atidaroma birželio 13 d. 
Chicagoje Sheraton viešbutyje, 
505 N. Michigan Ave. Atidary
mas įvyks 5:30 vai. Ten pat 
6:30 vai. įvyks vakarienė ir tra
giškųjų birželio įvykių minėji
mas su rimta akademine pro
grama. Vakarienę organizuoja 
komisija susidedanti iš: F. Mac
kevičienės, A. Rūgytės, M. 
Kriaučiūnienės ir N. Vengrie
nės. Bilietus
akademiją prašome 
pas Aliciją Pmgytę, 
Washtenaw Avenue, 
PR 6-3209. Bilietų 
12.50 dol. (Pr).<?

Passbooks

572%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Savings Insured to S2C,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
■-------------------------------------- ... , ,, .... . .......         . , iiii.roi, . ........ -r

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

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

%. ... ... . ................ —f

Vietnamiečiu pabėgėliu stovykloje 
močiutė prižiūri anūką. Karas palie

tė civilius ir Kambodijoje.

i vakariene — 
užsisakyti 
6547 So. 

Telefonas 
kaina po

Chicagos Meškeriotojų ir 
Medžiotojų klubas kviečia visus 
Į gegužinę, kuri įvyks gegužio 
30 d. Spaiėio ąžuolyne, 8933 Ar
cher Road. Bus valgiu ir gėri
mų bufetas, (iros A. Ramonio 
orkestras. Pradžia tuoj po pie
tų. (Pr). » įį-

♦ Kas nori, nors trumpam, 
pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gairinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro Tomkų va
sarvietę, kuri yra ant pat Atlan
to vandenyno ir turi visas sąly
gas, apie kurias kiekvienas did
miesčio žmogus per ilgus metus 
svajoja.

Dėl smulkesnių informaciją 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Reach, North Palm, 

jFla. 33403 arba skambinkite tel. 
I 305—844-3388. Kelias A1A (Pr)

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

MŪRINIS 2 po 5, su Įrengiu skiepu^ 
centr. šildymu, 2 auto garažu. Moder-

MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., įreng

iu 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, x 

INSURANCE

2737 W, 43rd STREET

GENERAL OFFICE P11* ir švarus, Brighton Parke.
Light typing, filing, miscellaneous L . •
office duties, interesting work, small skiepas 60-ta ir Francisco, 
informal office. Life,'hospital,'ma-' 
jor medical insurance. Near West 
side location. Salary commensurate 

with ability.
Phone Mrs. DOBIĄS. 261-1901.

GENERAL OFFICE

Good typing skills required 
aptitude for figures.

9-—5. 5 days.

Tel. 527-5820

w>

. 44-TA IR FAIRFIELD erdvus 3 mie- 
f gamų 10 metų mūro bungalow. Pu- 
, siau įrengtas rūsys, 1% vonios, dvi- 

PATIKIMA ŠEIMININKĖ ? gubas garažas.. Viskas arti.^ Skam- 
AO—50 m. amžiaus, bendrai namu ruo- savininkui po 5 yal^ šeštad. po
šai. 2—3 dienas savaitėje. Nuolatinis J val- lei-
darbas, geras atlyginimas ir susisieki-' ~ ‘ T: ~ ——

jOAKPARKE geras pajamų namas. ^2 
modernūs butai ir maisto krautuvė 

orieš mokyklą. Prašo $35,000. 
Tel. ES 9-4913 . T .

mas. Susikalbėti angliškai. 
Tel. EU 3-6774 

arba 
463-4763

NAUJA VIETA
ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

Parke, $20,000.
; PRIE FORD CHY 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. $43300.

PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva
rus 6—3 ir 2 kambariai. 2W vonios. 
Naujas šildymas gazu. garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. $21.^30.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, namą 
gazo šilima; garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — užimkite. $19,400.

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

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE

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

days oer week. Steady work.
. WARREN BARR SUPPLY CO.

156 No.' JEFFERSON 
263-7860

.• Mr. COOK ■

j—— . ........... . e

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Achar, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

Tek CL 4-7450
Į Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo 
(savybių pirjdmas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, .užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan-

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

FOOD PROCESS
Learn a trade at our new Elk Grove 

location.
GOOD PAY 

STEADY WORK ■ 
COMPANY BENEFITS 

CHANCE TO ADVANCE

FORKLIFT OPERATORS 
FOOD PROCESSORS

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Pariroinąme baskola. visokeriopą ap
draudę. veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
. 2658 WEST 59th STREET 
L PRospect 8-5454

Call BOB at 
593-5700

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

3 CHAIR BARBER SHOP 
Air conditioned.

A bargain at 350 dol.
Call STANLEY FULLILOVE

Tel. 734-9879

IŠNUOMOJAMAS Cicero lietuvių apy
linkės centre, nuo liepos mėnesio 
1 dienos, veikiantis biznis — užeiga. 

1409 So. 49th AVĖ. 
Tel. 652-5121, 656-6388.

IŠNUOMOJAMA LIETUVIŠKA GAZO
LINO STOTIS. 58-ta ir S. Western Ave. 

Išdirbtas, gerai einantis biznis.
Tel. 778-3959.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

U)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
5200 So. WESTERN AVE.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

126 AKRAI
PRIE 23-čIO VIEŠKELIO

5 mylios nuo Wisconsin Dells. Moder
nus namas ir daržinė. Telef. (608) 
524-4412 dienomis arba 524-2160, taip 
pat 524-2168 vakarais ir savaitgaliais.

P. O. Box 308, 
REEDSBURG. WIS. 53959

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS TeL CL 4-1050

INVESTAVIMUI HICKORY HILLS 
namas 12 butu po 2 mieg. mūras su 

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

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

apylinkėje. Kreiptis i savininką*.
Tel. 476-5815

SI UN TINI A I 

Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS.

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

. ■ maistas, pinigai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

iiiiiiihviihiiiim

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimai Ir Taiiyma* 

2644 WEST 69th STREET 
, Tel.: REpufclIc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE* 

LA 3-8775 4
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi- 

f \lių, gyvybės, svei-
[ WMmft—br j katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sglygos.

J. B A C E V I č I U $
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

... <

aHEAT^G CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus'vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokama*!.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, mas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

omu

NAUJIENAS
ir progų uihe tktai per

NAUJIENAS
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, MAY 22, 1970




