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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

. .... • Vietname statoma daug nauju keliu. Pa
našios mašinos gamins tiems keliams reikalingą akmeny skaldą ir asfaltą.

WASHINGTONAS. — Jau nu
statyta, kad Amerikos prekinį 
laivą į Kambodiją pasuko, gink
lu grasindami kapitonui, du Ka
lifornijos hipiai Clyde McKąy 
ir Alvin Glatkowsky. Vienas bu
vo karininkų valgomojo patar
nautojas, kitas pečkurys. Į Tai- 
landiją atvykusi “Columbia 
Eagle” laivo įgula pasakoja, kad 
tie du jaunuoliai visą laiką var
toję kažkokius piliules ir rūkę 
marijuana. Įgulos manymu, jie 
nieko apie politiką neišmano.

KALKUTA.,— Komunistu do
minuojama Vakarų Bengalio 
provincijos vyriausybė iširo, pa
sitraukus iš koalicijos kelioms

J kitoms partijoms. Komunistai .Piety Vietname amerikiečiai montuoja didelę akmenims malti mašiną.
c m c esmine- 1 a

1970 metų censas duos svarbią ir naudingą intormacųą apie 
milijonus amerikiečių, kilusių iš kitų kraštų ir apie Amerikos 
žmonių rasines ir etnines kilmes.. Taip paskelbė JAV-ių Komerci
jos Departaniento Censo Biuras.

Censas bus pradėtas 1970 m. 
balandžio 1 d. Kiekvienas asmuo 
bus paklaustas, kokios jis yra 
rasės ir spalvos. Tam tikra gy
ventojų dalis bus klausta, iš ku
rio krašto ji yra kilusi ir kur gi
mė jų tėvai, bei kokia kalba yra 
vartojama namie.

Prieš pat balandžio 1 d. kiek
viena šeima gaus paštu censo 
anketą, kurią ji bus paprašyta 
užpildytu Pagal instrukcijas iš
pildyta anketa turės būti arba 
paštu pasiųsta arBa- atiduota 
Censo Biuro atstovui, kuris at
vyks jos pasiimti. Visa censo 
gauta informacija bus laikoma 
paslaptyje. Informacija bus nau
dojama tiktai statistikai ir bus 
prieinama tik Censo Biuro valdi
ninkams. Ji niekad nebus nau
dojama pakenkti asmeniui ar jo 
šeimai. Kiekvienas Censo Biuro 
valdininkas turi prisiekti, kad 
niekad neišduos informacijos 
apie asmenį ar jo šeimą.

1960 m. Censas parodė, kad 
daugiau kaip 33 milijonai JAV 
gyventojų buvo užsienietiškos 
kilmės. Į tą skaičių įėjo 9 milijo
nai gimusių užsienyje ir 24 mili 
jonai, turinčių vieną ar abu tė
vus užsienyje. NaujiĮ97£L

bėję, kiekvienoje JAV valstijoje 
ir. didmiestyje.

Į 1970 metų censą bus įtraukti 
visi asmenys gyvenantieji JAV

Pagal Censo Biurą, JAV-ių 
Komercijos Departamento agen
tūrą, kiekvienas asmuo, gyve
nąs JAV-ėse, nežiūrint jo pi
lietybės, būs Įtrauktas į 1970 
metų cėnsą.

JAV-ių Konstitucija reikalau
ja, kad Censas būtų pravestas 
kas dešimt metų. Jis yra vyk
domas jau nuo 1790 metų. Cen- 
sas anksčiau nustatydavo kiek
vienos valstijos reprezentaciją 
Kongrese 'ir vietinių apylinkių 
reprezentaciją valstijų legisla- 
tūroje. Pagal jį kasmet į fede
ral inius fondus buvo paskirstyti 
keli bilijonai dolerių mokykloms, 
darbo galimybių pagerinimui, 
nepasiturinčių pagelbai ir svei
katos tarnyboms. Censas paro
do, kiek kiekvienos etniškos gru 
pės žmonių gyvena JAV-ėse, 
kiekvienoje valstijoje ir didmies
čiuose.

Prieš balandžio 1 d. kiekviena 
šeima paštu gaus censo anke
tą ir šeimos galva turės užpildy
ti ją ir atsakyti į klausimus, 
liečiančius kiekvieną šeimos na
rį, namą'ar butą, kuriame ji gy
vena. Daugumas klausimų ga
li būti atsakyti pieštuku (Cen
so Biuras prašo kiekvieną var
toti pieštuką, o ne plunksną), 
pažymint tašku reikiamame ir 
nurodytame apskritime, šis taš
kas bus užrekorduotas elektro
nine mašina, kurios pagelba ga
lima greičiau tabuliuoti skait
menis.
_ Gauta censo informacija yra 
labai vertinga, ir yra be galo 
svarbu, kad ji būtų pilna ir tiks
li.

SALISBURY. — Šveicarija ir
gi nutarė uždaryti savo konsu
latą Rodezijoje, kur dabar liko 
tik Portugalijos, P. Afrikos ir 
Graikijos atstovybės.

pradėjo organizuoti demonstra
cijas ir riaušes. Kalkutoje daug 
užmuštų ir sužeistų. Buvusioje 
vyriausybėje policijai.vadovavo 
komunistų vadas, sekąs Kinijos 
liniją. Kita komunistų grupė, 
Maskvos pasekėjai^ paskelbė 
kartu, su kitomis 9 partijomis, 
kad ji su kairiaisiais komunis
tais į koaliciją nebeis. Kalku
ta atkirsta neramumų nuo liku- 
sioš TndijcS.- i^EtivaP'neskren- 
da, traukiniai sustojo. Miesto 
gatvėse demonstruoja minios 
žmonių su raudonomis vėliavo
mis.

HELSINKIS. — Suomijoje 
pirmą kartą po ilgų socialistų 
valdymo metų dešiniojojo spar
no'partijos kartu su centro par
tija galėtų sudaryti vyriausybę 
be socialistų ir komunistų.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad bus atšaukti suvaržymai 
amerikiečiams važiuoti į komu
nistinę Kiniją/ Bus išleidžiami 
visi, kurie važiuoja legaliais tik
slais. Suvaržymai keliautojams 
į Kubą, šiaurės Vietnamą 5r 
Šiaurės Korėją bus palikti. Varž
tų atleidimas kelionėms. į Kini
ją laikomas politiniu gestu, sten
giantis pagerinti Washington© 
santykius su Pekino režimu.

LONDONAS. — Vakar Bri
tanijoje streikavo uostų darbi
ninkai, o šiandien — vieno di
džiausių Europos aerodromų 
Heathrow ugniagesiai. Susisie
kimo trukdymas gali pakenkti 
Britanijos eksportui.

TOKIJO. — Expo-70 parodo
je, Japonijoje sovietų paviljo
nas .siūlo japonams, kurie atsa
kys teisingai į klausimus apie 
sovietų istoriją ir apie Leniną, 
nemokamas keliones po Sovietų 
Sąjungą.

Kiek nusikaltimų?
WASHINGTONAS. — FBI 

paskelbė 1969 metų Amerikos 
nusikaltimų apžvalgą, kuri rodo, 
kad nusikaltimų padaugėjo 11 
nuošimčių. Policija tik apie 20% 
visų nusikaltimų išaiškino. Ypa
tingai padažnėjo ginkluoti api
plėšimai gatvėse — net 16%.

Nusikaltimų paaugintas 11% 
yra mažiausias pakilimas per 4‘, 
metus, užpernai tas pakilimas 
buvo 17%. Nusikaltėlių suėmi-į 
mų pernai buvo 7% daugiau, 
žmogžudysčių buvo 7% daugiau. 
Prievartavimai pakilo 16%.

CHAU D A. — Kambodijos kariuomenės daliniai puolė Viet 
Congo komunistų karinę bazę An Phu rajone, prie Pietų Vietnamo 
sienos. Kambodijos dalinių vadas , radijo bangomis palaikė ryšį 
su Pietų Vietnąmįo kariuomenės artilerija, kuri: apšaudžiusi ko
munistų jx>zieijg^Kambodijoj.eJr-J^ų4)ūdųvjpj^jėjusi Kambodi
jos daliniams. Amerikiečiai Vietname pareiškė savo nustebimą 
Kambodijos dalinių agresyvumu puolant komunistus. Penkios 
kambodiečių pėstininkų kuopos pirmą kartą atvirai bendradar
biavo su pietų vietnamiečiais prieš komunistus. Puolime dalyvavo 
ir -Pietų Vietnamo lėktuvai, žvalgydami Viet Congo judėjimą ir 
derindami artilerijos veiklą bei abiejų, kariuomenių žygius.

Kambodijoje vakar vėl vyko 
demonstracijos prieš komunis
tų jėgas Kambodijos teritorijo
je. Jauni demonstracijų daly
viai nešiojo plakatus: “Viet 
Cong, važiuokite namo!” Kam- 
bodijos spauda praneša, kad iš 
šiaurės Vietnamo ambasados iš
plėštose dokumentų spintose bu
vę rasta ir nemažai Amerikos 
dolerių banknotų, policija radu
si sudegusių 100 dol. banknotų.

Princas Sihanoukas Maskvo
je užsibuvo ilgiau, negu buvo 
numatęs. Vakar jis turėjo iš
skristi į Kiniją. Pekino radijas 
pareiškė, kad Kambodija ir Ki
nija yra draugai, Kinija remian
ti Kambodijos-Zheutralumą.

šiaurės Vietnamas nieko ne
pranešė apie Kambodijos vyriau
sybės reikalavimą išvežti komu
nistų jėgas. Hanojaus radijas, 
pranešdamas apie numatytą š. 
Vietnamo pasitarimą su Kam
bodijos valdžia, mini tiktai Ame
rikos pastangas įtraukti Kam
bodiją į “imperialistų stovyklą”.

Kambodijos daliniai keturias 
valandas susišaudę su vienu ko
munistų daliniu. Iš Tailandijos 
pranešama, kad Kambodijos ka
riuomenės daliniai išvežti nuo 
Tailandijos pasienio, siekiant su
stiprinti Kambodijos jėgas gali
mam susikirtimui su komunis
tais.

Pasibaigus Kambodijos prin
co Siranouko pasitarimams su 
sovietų vadais, buvo paskelbtas 
pareiškimas, kuriame sovietų 
vyriausybė pakartoja savo pa
garbą Kambodijos neutralumui 
ir pabrėžia, kad Kambodijos vy
riausybė, vadovaujama Sihanou- 
ko, gali toliau tikėtis sovietų 
paramos kovose su imperialistų

provokacijomis ir jų kišimusi į 
Kambodijos vidaus reikalus.

Komunikate paminėta Siha- 
nouko pavardė laikoma įspėji
mu Kambodijos vyriausybės na
riams, kurie bandytų Sihanouką 
nuversti.

Sovietų paskelbtame komuni
kate Įrašytas ir sakinys, kad pa
sitarimai vykę “atvirumo ir 
draugiškumo atmosferoje”. Pa
prastai komunistų žargone “at
virumas” reiškia “nevisišką 
nuomonių sutapimą”.

Kinijos žinių agentūra, kal
bėdama apie Kambodijos įvy
kius, sako, kad premjeras Chou 
En Lajus išreiškęs savo susi
rūpinimą Kambodijos Įvykiais. 
Agentūra paneigia žinią, kad 
vietnamiečiai Pekine demons
travo prie Kambodijos ambasa
dos, kuriai padaryta žalos.

xc&x-

Prezidento Nixono paskirtas j genero
lo Lewis Hershey vietą, karinės prie
volės Įstaigos direktoriumi, Curtis 
Tarr, 45 mėty amžiaus, buvęs kolegi
jos prezidentas ir aviacijos pasekre- 

torius.

WASHINGTONAS. — Senatorius James Eastland, demokra 
tas iš Mississippi, kuris yra ir senato Vidaus Saugumo pakomite 
čio pirmininkas, pirmadieni savo kalboje atkreipė senato dėmes 
į amerikiečių, kurie važiuoja Į Kubą, pavojų Amerikos saugumui 
Jaunuoliai Kuboje yra indoktrinuojami komunistinėje dvasioj 
ir paruošiami pulti ir sunaikinti Amerikos vyriausybę ir instituci 
jas, — pasakė senatorius, kuris ateityje rengiasi savo komitet 
pravesti šiuo klausimu platų apklausinėjimą.

JERUZALE: — Izraelio dali
niai, helikopteriais nugabenti gi
liai į Siriją, .apšaudė kariuome
nės bazę ir susprogdino elektros 
linijos bokštą. Viši izraelitai be 
nuostolių sugrįžo Į savo bazes. 
Sirija paskelbė, kad užmušti 4 
kareiviai ir 14 sužeistų.

Izraelitų puolimas Įvyko 20 
mylių už Damasko. Izraelio val
džia paskelbė, kad prie 'Sirijos 
pasienio padažnėjo paliaubų lau
žymas. Nuo 1967 metų paliau
bų sirai jau 148 kartus puolę 
Izraelį, izraelitų žygis Į Siriją 
buvęs atsakymas į tuos puoli
mus.

Susprogdintas 80 pėdų elek
tros bokštas nutraukė energijos 
tiekimą Į Sirijos sostinę Damas
ką.♦ Vakar Čikagoje pirminiuo

se rinkimuose balsavo labai ne
didelis nuošimtis balsuotojų.

♦ Pentagonas paskelbė, kad
ryšium su amerikiečių dalinio 
nekarine laikysena My Lai kai
me 1968 metais, kur žuvo ne
mažas skaičius civilių, buvo ap
kaltinti dar 14 karininkų, jų tar-' 
pe du generolai. Jie visi padėję 
nuslėpti dalinio nusikaltimus.! 
Vienas generolas, dabar tapęs 
West Point karo mokyklos vir
šininku, pasitraukė iš pareigų. į. -

C.___ ___________ _____ _____——o
♦ Kalkutos riaušėse jau žu-j daę0 vie§ai skelbti apie gauna.

JERUZALĖ. — Izraelio am- 
; basadorius Washingtone, po ke- 
ilių dienų pasitarimų su Izrae
lio vyriausybe, sugrįžo į Ame
riką. Jam pavesta slaptai tar- 

; tis su JAV vyriausybe dėl Ame
rikos ginklų pardavimo. Anks
čiau Izraelio vyriausybė mėg-

vo 22 asmenys. Indijos valdžia■ 
paskelbė karo stovi.

♦ Amerikos amunicijos laivas 
vis dar Kambodijoje. Jo kapi
tonas išvyko Į sostinę prašyti, 
kad valdžia laivą išleistų. Du J

mus iš Amerikos ginklus, tačiau 
Amerika pageidauja, kad ginklų 
sutartys būtų slaptai aptaria
mos.

Baltųjų Rūmų spaudos sek- 
setorius paskelbė, kad dar šią 

jūreiviai, kurie laivą privertu i savaitę prezidentas Nixonas pa
skelbs savo Sbrendimą dėl Izrae
lio prašomų karo lėktuvų.

plaukti į Kambodiją, laikomi su
imti Sihanoukvillėje.

♦ šiaurės Vietnamo daliniai 
Laose iš dviejų pusių pradėjo 
puolimą Sara Thong kryptimi. 
Mieste yra svarbi karinė bazė ir 
sandėliai. Ligoninė jau buvo iš
vežta. Padėtis esanti rimta.

♦ Egipto laikraštis Al Ahram 
sako, kad Izraelis vėl samdo žy
dų kilmės amerikiečius lakūnus, 
kurių apie 80 dalyvavę 1967 me
tų karo veiksmuose. Jiems dabar 
siūlomos didelės algos — 1,000 
dolerių per mėnesį daugiau, ne
gu jie gavo 1967 m.

♦ Kinija pareiškė protestą 
Amerikai dėl vieno karinio laivo 
įplaukimo į kinų vandenis prie 
Hainano salos.

♦ Jordano karalius Husseinas 
lankosi Pakistane, kur jis nori 
gauti daugiau paramos kovoje 
prieš Izraelį.

♦ Italijoje naują vyriausybę 
bando sudaryti buvęs ministeris 
Fanfani.

♦ Prezidentas Nixonas atlei
do varžtus statybos pramonei ir 
paskyrė naujų lėšų statybos ska
tinimui.

♦ Airijos naujas ambasado
rius Baltuose Rūmuose vakari 
įteikė savo kredencialus ir šv.! 
Patriko dienos proga apdovano
jo prezidentą Nixona šamroko! 
puokšte.

Paminėjo M. Gustaiti
Okup. Lietuvos spauda pami

nėjo poeto pedagogo Motiejaus 
Gustaičio 100-sias gimimo me
tines (vasario 27). Aloyzo Su- 
šinsko straipsnyje “Tiesoje” 
(vas. 27) pripažįstama, kad M. 
Gustaitis daug pasidarbavęs Su
valkijos, ypač Dzūkijos kultūri
niame bare. Esą. Gustaičio po
ezija “didelių aukštumų nepa
siekė, bet jo eilės yra origina
lus indėlis į lietuvių poezijos lo
byną”. Nurodyta, kad M. Gus
taitis — vienas iš pionierių, ku
ris praskynė kelius lietuviško
sioms monografijoms. (E)

' LONDONAS. Britanijoje 
per savaitę padaroma apie 1,000 
legalių abortų. Pakeitus abortų 
įstatymus į Britaniją atvyksta 
daug moterų iš Amerikos abor
tų daryti. Po įstatymų sušvel
ninimo 1968 metų balandžio mė
nesį, padaryta jau 1,300 abortų 
mergaitėms iki 15 metų amžiaus.

SAN ANTONIO. — Paskuti
nis Amerikos studentų “sportas” 
yra ryti gyvas auksines žuve
les. Texas studentas Roger Mar
tinez skelbiasi esąs pasaulio 
čempionas. Jis per 42 minutes 
prarijo 225 žuveles.

Senatorius Eastland nurodt 
Savo kalboje, kad Kuboje jai 
buvo ir apmokymą praėjo 211 
jaunuolių iš JAV-bių. Jie ten vy 
ko kirsti cukrinių nendrių si 
“Venceremos Brigada”. To: 
brigados narius Kuboje lanki 
šiaurės Vietnamo delegacija, ku
rią amerikiečiai pasitikę šūkiais 
“Vietnamas nugalės”!

Senatorius pareiškė: “Nerei
kia didelės fantazijos suprasti 
kiek nemalonumų gali padaryt 
tokie jauni revoliucionieriai, su
grįžę iš Kubos Į Ameriką, į jo: 
miestus ir universitetus. Kubo 
je jie gauna savaites užtrun 
kantį apmokymą, kurį pravedi 
gerai paruošti Kubos kcmv.n’s 
tai, Viet Congo, šiaurės Viet 
namo ir Sovietų Sąjungos delega 
cijos.

Sen. Eastland nurodė, kad trys 
radikalai aktyvistai: Jerry Ru
bin, David Dellinger ir Ton 
Hayden visi yra Kubos vetera 
nai, po kelis kart važinėje į Ku 
bą. šiuo metu Kuboje yra 681 
jauni .amerikiečiai. “Ne tik ga 
limas: daiktas, bet yra visiška 
aiškus., pavojus^ kad tie koving 
revoliucionieriai sugrįš vykdyt 
komunizmo tikslų, kelti netvar 
ką, suirutes ir revoliuciją. Ne 
trukus senato komitetas pradės 
tirti “Venceremos Brigados” va
dus ir narius..

Teisingumo departamentas at
sisakė komentuoti senatoriaus 
Eastlando kalbą ir atsisakė pa
sakyti, ar Kuboje esančios gru
pės nariai yra registruojami. 
Daug vyriausybės narių sutinka 
su senatoriumi Eastlandu dėl 
Kubos įtakos Amerikos studen
tų neramumuose. Yra daug ir 
tokių, kurie galvoja, kad Kuba 
nedaro jokios Įtakos ir nevei
kia Amerikos jaunų politinių ak
tyvistų.

Suomijos rinkimai
. HELSINKIS. — Suomijos par
lamento rinkimuose socialdemo
kratai liko stipriausia partija, 
nors jų atstovų skaičius sumažė
jo iš 55 iki 53 vietų parlamen
te, kuris turi 200 atstovų. Už 
socialdemokratus balsavo 24.5% 
visų balsuotojų. Agrarinė cent
ro partija gavo 42 vietas, anks
čiau turėjo 50. Komunistų par
tija gavo 38 vietas, turėjo 41.

Dešinioji konservatorių par
tija. kuri sudarė opoziciją praė
jusioje valdžioje, pakėlė savo at
stovu skaičių iš 26 iki 38. Maža
žemių partija, kurią remia vidurį 
nė klasė ir smulkūs ūkininkai pa
didino savo atstovų skaičių iš 
vieno atstovo iki 8.

Suomijos vyriausybė buvo su
daryta iš socialdemokratų, ko
munistų ir centro partijos koali
cijos. Opozicijoje buvo tik 17% 
parlamento atstovų. Jei panaši 
koalicija vėl būtų sudaryta, ji 
turėtų parlamente 147 vietas.

Suomijos komunistai koalici
nėj valdžioj bendradarbiavo su 
kitomis partijomis. Komunistai 
yra gerokai susiskaldę. Vienas 
sparnas net pasmerkė sovietų 
invaziją Čekoslovakijoje.
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Hiic»a s: 7120 S. Rockwell Si., Chicago, Ill. 60629

II-JI METAI NR. 11 (271)

latėme tai..

Skautininkas 
LIŪTAS GRINIUS, 

naujasis Akademinio Skauty Sąjūdžio 
Vadi jos Pirmininkas 1970—1972 

metams.

Filmas, pavirtęs į istorijos dokumentą

J. Račiūnas, jau nukeliavęs j amžinybę — gyvas visiems laikams

Yra džiaugsmo valandėlių, kurios ateina nenumatytai ir ne
lauktai, kaip tatai atsitiko kovo 14 d;, kada Chicagos Jaunimo 
Centre stebėjome garsini spalvotą filmą — Penktąją Tautinę 
Stovyklą, Įvykusią 1968 m. vasarą Rako ąžuolyne, prie Custer 
miestelio, Michigan valstijoje.

LIŪTAS
GRINIUS:

PATRAUKTI
ŠIŲ

DIENŲ 
JAUNIMĄ

Konstruktyviom mintim ir 
darbais prisidėti prie LSS plėto
tės stengiantis gerinti pasikeiti
mą nuomonėmis, gerinti ryšius, 
spaudą.

Stiprinti Sąjungos visuomeniš
ką paspirtį ir finansinius pag
rindus.

Jungti visas jėgas lietuviškai 
skautijai tobulinti, kad ji dary
tųsi pajėgesnė, ypač kreipiant 
dėmesį į vadovų naudojamų prie
monių pažangumą ir patrauklu
mą šių dienų jaunimui.

s. fil. Liūtas Grinius, 
ASS Vadijos Pirmininkas

vienetų vadovavimo ir instruk
tavimo darbą. Trys iš jų yra 
vienetų vadai, o septyni eina in
struktorių pareigas.

F radėjusi septintus veiklos 
metus, “Prezidento Smetonos” 
•ūrų budžių Įgula daug dėmesio 
kreipia į prieauglį, į gausesnius 
bebrų ir jūrų skautų vienetus, 
per juos sėkmingai vedant lietu
višką jaunimą^ Gyvenant jau
timui bei lietuvybei nepalankų 
laikotarpį, budžių įgula deda 

visas pastangas kuo daugiau mū
sų jaunimo Įtraukti į jūrų skau
dų ir jūrų skaučių eiles. Pilna
me skautiškos šeimos spektre pi-1 
nai sutelpa tėvai ir vaikai, beb
rai ir žili skautininkai. Kiek
vienas turi savo vietą mūsų di
džiojoje įguloje, mūsų laivams 
plaukiant Lietuvos link.

B. Banga

POLIARINĖ ARBA ARKTINĖ LAPUTĖ

Linkolno žvėryno kovo mėnesio "žvėrių" atrinkta šiame vaizdelyje ma
toma šiaurės krašty lapė, kurios mokslinis vardas yra Alopex lagopus. 
Šios mažo ūgio laputės gyvena Azijos, Europos ir Amerikos pačiuose 
šiauriniuose pakraščiuose, kur medžiai nebeauga. Jos gali pakelti šaltį 

iki 90 laipsniu žemiau nulio; minta daugiausia lentingais.

KAI FOTO MEISTRĄ PAGAUNA KITAS MEISTRAS

Skautininkas kun. Algimantas Kazys, SJ., stovykloje atsisėdo 
pakeisti filmo.

Gintaro Plačo nuotr.

METAI

VIENA DIENA .
Pradžia “M. S.” Nr. 10

1968 m. pavasari,

besiruošiant V Tautinei Sto
vyklai, budžių Įgulos vadas ps. 
R. Kuntsmanas YMCA basei
ne suorganizavo ir pravedė “Life 
guard” kursus Chicagos visų tri
jų tuntų lankytojams. Iš 30, 
pradėjusių kursus, baigė 11 
skautų-čių; Įgulą papildė j. b. J. 
Jovarauskas, prieš kurį laiką at
vykęs iš Australijos. Kaziuko 
mugėje 1968 m. jūrų budžiai vėl 
labai sėkmingai pravedė “Litu- 
anicos” tunto laimės bandymus.

Nuleidus “Perkūno” jachtą Į 
uostą gegužės 30 d., Įgulos na
riai Įsijungė Į V Tautinės Sto
vyklos paruošimo darbus. Buvo

Nuo filmo pirmojo sumifgėji- 
no ir stovyklinės dainos garsų, 
žiūrovų Įtampa augte auga ir 
išlieka pakilusi ligi pat pabaigos. 
Filmas neturi intrygos nei he
roj’’ tačiau žiūrovą pagauna tik
roviškai perduota stovyklinė 
nuotaika: linksmosios ir rimto
sios stovyklavimo iškarpos, ku
rias užfiksavo ne šalta filmų 
kamera, o judrus menininkas 
skautininkas kun. Algimantas 
Kezys. S. J.. (PLB-nės Foto Ar
chyvo vedėjas).

Filmas — tai kronika Penk
tosios Tautinės Stovyklos,
kurioje stovyklavo 1,500 skau

tu ir skaugių ir kurią aplankė 
1,000 svečių. Kroniką apjungia 
du skautininkai (V. Namikas ir 
Z.I. Jakaitis), kurie žiūrovą ve
džioja po visus stovyklos kam
pelius, kiekvieną rasdami vis ki
tokį. vis Įmantresni ar būdin
gesni pagal Lietuvos vietovių ir 
vardų papročius bei tradicijas, 
žiūrovas net svaigsta nuo neti
kėtų vaizdų, kurie yra nauji!

kiekviename žingsnyje, kaip kad 
yra nauja kasdieninė ir šventa
dieninė stovyklos programa, ku
rią nuotaikingai išgyveno anų 
atsimintinų dienų stovyklauto
jai, o dabar — filmo žiūrovai. 
Net Juozas Račiūnas, kilnaus at
minimo Pasaulio Liet. Bendruo
menės 'Pirmininkas, džiaugdama
sis stovykla, apgailestavo, kad 
visas stovyklos džiaugsmas ir 
grožis — tik dviem savaitėm. 
“Kad nors trims savaitėms” — 
jis sakė, o filme visi jį matėme 
ir jo žodžius girdėjome.

Atskirų stovyklos vadovybės 
ir kitu asmenų

Įkalbėjimai filme yra auten
tiški,

ir labai miela klausytis tuo
laikiniu vadovavusiu skautinin
kų baiso tembro, juos pačius fil
me matant. Apžvalginiuose pa
sakojimuose su saikingu ir Įtiki
namu balsu žiūrovus ypač ža- 

j vėjo Vytautas Juodka ir Stasė 
I Jelionienė.

Atvirai tariant, ne tik garsų

efektai, bet ir visa technika, per
duodant dainas, muziką ar pokal
bius buvo neįtikimai aukšto ly-_ 
gio. Tarytum — kaip pasku
tinysis išradimas. Tokį. aiškų, 
stiprų, be jokių kliūčių garsą 
gali girdėti tik gerame filmų 
teatre. “Kada žiūrovas gerai gir
di — geriau ir mato” — yra pa
sakę prityrę režisieriai. Reikia 
džiaugtis, kad ir

skautininkas A. Kezys Įlipo 
Į prityrusių pakopų, X.

nes mes jo spalvotus paveiks
lus matėme dvigubai gražesnius.

Nėra lengva išlieti ar išpa
sakoti visą nuostabą ir džiaugs
mą, ką žiūrovai išsinešė širdy
se po filmo premjeros. Visų pir
ma — nuoširdžiausią padėką di
džiajam (pei- 40 žmonių) skau- 
tininkų-ių kolektyvui ir visiems 
mieliems talkininkams, dirbu
siems chronometriniu tikslumu, 
kad būtų sukurtas nemirštąs 
nuostabusis lietuviškosios skau- 
tijos 50-jų metų dokumentas.

Tik žiūrovas...

pastatytas Klaipėdos švyturys, 
-Įruoštas uostas, jūrų skautų pa- 
stovyklės vieta, ežero maudyklė 
bei prisidėta prie kitų bendrų 
LSB Stovyklos darbų. Įgulos 
narys j. v. s.' Br. Juodelis ėjo 
jūrų skautų Klaipėdos pastovyk- 
lės viršin. pareigas V Tautinėje 
Stovykloje. Vasaros metu bu
vo atliktos *dvi savaitgalių ke
lionės canoešTr baidarėmis Wis
consin upe. Darbo šventės 3 
dienų kelionės mėtų buvo pra
vestas jūrų budžio įžodis, kurį 
davė Romas Burba ir Leopoldas 
Kupcikevičius,

Trečioji Chicagos tuntų skau
tišku žaidimu varžybų šventė 
1968.1X29 Bučo darže, kurią pra
vedė Įgula, pavyko labai gerai. 
1968.X.6 ant “Perkūno” jachtos 
jūrų skautininko Įžodį davė Ri

čardas Kunstmanas.
Buriavimo sezonas buvo baig

tas spalio 12 d., iš uosto iške
liant “Perkūno” jachtą, šiais 
metais ja buvo išburiuota apie 
45 vai. -

Rudenį nauju Įgulos vadu 1969 
m. buvo išrinktas ps. Alf. Al- 
čiauskas, Įgulai padidėjus 10 
kandidatų.

J- ■ ■ ' ..... :

1969 m. sausio mėnesį
Klaipėdos ^dienos programą 

Lietuvių Televizijoje suorgani
zavo ir pravbdė1 įgulos'; nariai. 
1969 m. Kaziuko Mugėje jūrų 
budžių pravestų “Lituanicos” 
tunto laimėjimų pajamos virši
jo visas ankstyvesnes.

Pavasari Įgulos nariai v. v. J. 
Jovarausko patalpose pradėjo 
statyti 8 canoes, kurių statyba 
truko iki liepos mėn. galo. Se
zono vandens-kelionės buvo pra
dėtos 3 dienų-budžių šeimų išky
la gegužės 31 d. canoes Wiscon
sin upe.

Antroji sezono 2 dienų ke
lionė canoes Įvyko liepos 26-27 
d. Wisconsin upe, dalyvaujant 
10 laivelių ir 26 asmenims. Tre
čioji budžių šeimų kelionė 1969 
m.-Įvyko Darbo dienos savaitgalį 
irgi Wisconsin upe.

Budžiams kandidatams pava
sarį paruošus “Perkūną” nulei
dimui, jachtos pirmoji kelionė 
buvo atlikta Michigan ežere ge-

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 8
I POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

| BE DRUSKOS -J
I Kieti viršeliai — S4.0(k minkšti — $3.50. 404 puslapiai. |

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- | 
I vos kraštas, miestiečiu, kaimiečiu ir dvasiškių išgyvenimai g 
I ir kit

nonuma galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. S
Prašome siusti čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

| NAUJIENOS* 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608. | 
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GEROS DOVANOSN
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Or. A. J. Gussen — OANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik _______ _ $3.00
Minkštais viršeliais tik .....______________________ _ $2.00

Or. A. X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės oo Europą įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar 
tik __ _____ __ ________________ $1 50

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekj arba 
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KOMUNISTAI UŽTERŠĖ 
NET BAIKALO EŽERĄ

Dziennik Polski Londone ci
tuoja sovietų oficiozo Pravda 
staigų išgąstį dėl gamtos ir ap
linkos paaukojimo technokrati- 
jai.

Nurašiusi Volgos upę ir Kas
pijos jūrą, kaip visiškai užterš
tas ir nebeatgaivinamai miru
sias, sovietų spauda pradėjo kel
ti “gvoltą” dėl Baikalo ežero, 
kurs irgi esą baigiamas užnuo
dyti chemikalais iš įvairių fabri
kų, pastatytų prie Į Baikalą įte
kančių upių; Ežere nepaprastu- 
spartufiiu Išmirštančios žuvys ir 
nykstanti- vandens augmenija. 
Taip pat atsidūrusios pavojuje 
dešimčiai milijonų hektarų tai
gų, o to tikrasis kaltininkas esąs 
Kremliaus atominis Įkarštis.

Jau nuo 1950 metų Baikalas 
paverstas povandeninių atomi
nių ginklų ir laivų bandymų vie
ta. Tiems slaptiems bandymams 
visa Buriatijos “respublika” pa
versta karine stovykla ir nekie- 
no žeme, ne tik pašaliniams, bet 
ir vietiniams draudžiama.-

REMSITū TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE’’

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

SESERIJOS "NIDOS" LAIVO ŪDRYTĖS CHICAGDJE, KLAIPĖDOS DIENOS MINĖJIMO SUEIGOJE

Dr* j jaun. jury skautės Įžodį, ruošiasi pasirodyti. Jas stebi 
R. Kuns'-nanu.

"Nemuno" laivo bebrai su laivo vadu j. ps.

M. Jakaičio nuotr.

gūžės 24 d. (Per sezoną buvo išbu
riuota “Perkūnu” ir “Vėtra” apie 
80 valandų, ps. A. Alčiauskui iš
laikant III klasės' jachtos vado 
egzaminus.

Ketvirtoji Įgulos suruošta Chi
cagos skautų-čių skautiškų žai
dimų varžybų šventė Įvyko rug
sėjo 28 d. Bučo darže Willow 
Springs, ir praėjo labai gerai.

šeštieji “Prezidento Smeto
nos” jūrų budžių Įgulos veiklos 
metai atnešė ir naują jūrų bu
džių prieauglį, atėjusį iš jūrų 
skautų L. K. Algimanto laivo. 
Užbaigiant buriavimo sezoną 
1969.X.3 jūrų budžių įžodį da
vė? valt. A. Regis, valt. R. Vi
džiūnas, vair. G. Čepėnas, vair. 
E. Leipus ir Vyt. čekanavičius, 
paruošti jūrų budžių kandidatų 
būrelio globėjo j. v. s. Br. Juo
delio.

Išrinkus j. b. v. v. R. Burbą 
nauju “Prezidento Smetonos” 
jūrų budžių Įgulos vadu

. 1970 metams.

You wouldn’t like it, of course.
You see, one of the nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rich-quick sdteme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul. For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck

They do pay off, however. 
Handsomely, as a matter of fact

I

Alitde over 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why Americans 
already own over $52 billion 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate going.

If you happen to be one of 
these Americans who think* 
there’s something to this country 
of ours, why not buy into it 

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.

Or go to your bank.
And cough up that $18.75.
Please.

Take stock in America
Buy ILS. Savings Bond* & Freedom Shares

NAUJIENOS
dešimt iš keturiolikos įgulos 

narių įsijungė į jūrų skautų 
i •

1739 So. Halsted Street ' Chicago, III 60608
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APIE OPERA K SCENOS MAGIJOS

Pasikalbėjimas su prof. Vytautu Marijošium

■

VYTAUTAS MARIJOŠIUS

šiuo metu daugelio lūpose Giu
seppe Verdi vardas. Iki vienos 
iš jo didžiųjų operų “La forza 
del destino” (lietuviškai — “Li
kimo jėga”, arba “Likimo ga
lia”) pastatymo beliko vos ke
letas savaičių. -

šioje operoje dainuos mums 
gerai pažįstami solistai, visi či- 
kagiečiai. Iš daugelio kitų Čika
gos Lietuvių Operos pastatymų 
yra gerai žinomi chormeisteriai, 
akompanuotojas ir dirigento 
asistentas. Tik šį kartą pasi
keitė pats svarbiausias pastaty
mo kaltininkas — dirigentas, 
maestro. Vietoje daugelį mėtų 
dirigavusio Aleksandro Kučiū- 
no, “Likimo galią” diriguos sve
čias iš už tūkstanties mylių, pro
fesorius Vytautas Marijošius.

Norėdami su naujuoju maes
tro Naujienų skaitytojus geriau 
supažindinti, jam davėme (raš
tu) keletą klausimų. Klausimus 
ir atsakymus čia tuoj pateiksi
me. Bet, pirma, pasinaudoję Lie
tuvių Enciklopedijos 17-tu ir 36- 
tu tomais, duosime truputį bio
grafinių žinių.

Vytautas Marijošius gimė Pa-

. nevėžyje prieš 58-rius metus. 
Bendrą išsilavinimą gavo Jeka
terinburgo ir Telšių gimnazijo
se. Muzikos pradėjo mokytis 

. pas tėvą (tėvas Antanas buvo 
muzikos mokytojas, vargoninin
kas, chorvedys; muzikai — vo
kalistai yra ir abu Vytauto bro
liai, Bronius bei Romanas). Į 
Klaipėdos konservatoriją 1924 
m. įstojęs, studijavo čelo, for- 
tepioną ir teorinius dalykus. 
Dar studentu būdamas jau diri
gavo konservatorijos chorą. Bai
gęs konservatorijos pedagoginį 
skyrių (1928) pakviestas Į Kau
no Valstybės operą akompanuo
tojū — koncertmeisteriu,'o nuo 
1933 m. — dirigentu. Ten diri
gavo “Carą 'Šaitaną”, “Truba
dūrą”, “Toscą”, “Rigoletto”, 
“Bohemą”, “Verterį”, “Manon”, 
“Kitežą”, “Lohengriną”, “Otel
io” ir kitas operas. 1934 m. akom
panavo Lietuvoje gastroliuojan
čiam F. I. šaliapinui.

Dvi vasaras (1934 ir 1935) 
studijų tikslais buvo pasiųstas 
į Berlyną, Prahą, Vieną, Pary
žių ir Roma. 1936-38 metais Pra
hos konservatorijoj studijavo di-

rigavimą ir teorinius dalykus, 
čia dirigavo radijo simfoninį 
orkestrą, atlikdamas M. K. Čiur
lionio, J. Gruodžio ir J. Pakal
nio kūrinius. Vėliau, l*rahos val
stybinę konservatoriją baigęs 
laureatu, dirigavo viešą baigi
mo koncertą, o Prahos radtofo- 

i ne davė antrą lietuvių kompo- 
! zitorių koncertą su čekų filhar
monijos orkestru. Nuo 1928 m. 
Kauno Valstybinėje operoje ta
po vyriausiu dirigentu ir me
no vadovui, tas pareigas eidamas 

, iki 1944 m. vasaros — iki pasi- 
; traukimo iš Lietuvos, Yra diri- 
I gavęs virs 20 operų, eilę sim
foninių koncertų Lietuvoje ir 
užsieniuose.

Į JAV 1948 m. atvykęs, iš 
karto vargonininkavo N. Ang
lijoj, 1950 m., išlaikęs reikia
mus egzaminus, Hartt College 

j of Music (Hartforde, Conn.) pra- 
' dėjo dėstyti, dirigavimą, parti- 
i tūros skaitymą ir vadovauti 
1 Hartt Youth Orchestra. 1953 I
m. dirigavo Izraelio kompozito
riaus Mare Lavry simfoninius 
kūrinius. 1951, 1954 ir 1957 me
tais dirigavo simfoniniams kon
certams Margučio parengimuo
se Čikagoje (solistai — Lily 
Pons, P. Stoska, Anna Kaskas).

Hartto muzikos mokykloj, nuo 
1958 m. inkorporuotoj į Hart
fordo universitetą, 1962 m. bu
vo pakeltas pilnu profesorium 
ir nuo 1964 metų paskirtas tai
komosios muzikos departamento 
vedėju. Profesoriaudamas di
rigavo Čikagos Symphony of the 
Air, New Britain, Manchesterio 
ir Hartfordo styginiams orkes
trams, o taipgi jaunimo festiva
liams Connecticut, Massachus- 
sets, New Yorko, Pennsylvani- 
jos ir Delaware valstijose. Tre
čiojo PLB seimo metu 1968 m. 
buvo Lincolno centro filharmo
nijos salėje koncerto dirigentu.

Šitiek aptrumpintų enciklope
dinių žinių. Tikiu, kad skaity
tojas dabar turi gerą vaizdą, su 
kokio kalibro muziku — dirigen
tu — pedagogu kalbamės.

Dabar — prie konkretaus pa
šnekesio.

— Gerbiamasis Maestro, nese
niai kitur skaitėme, jog imate 
atostogų nuo tiesioginio (pro
fesūros) darbo, kad sudiriguo- 
tumėte Čikagos Lietuviu Operos 
statomą G. Verdi “Likimo galią’? 
Kas davė impulsą tokiam žings
niui?

iSS

Amerikos Lietuviu Tarybos delegacija, Lietuvos Nepriklausomybės sukakties 52 metu prcga pas JAV Atstovu Buto Speaker; John Mc 
Cormack. 15 kairės. L-dešinę — Chicagos Lietuviu Tarybos pirmininkas R. Staniūnas, ALT pirmininkas inž. E. Bartkus, JAV Kcngres- 
manas iš Pensilvanijos, pravedęs Atstovu Bute Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą, D. J. Flood, Speaker J. McCormack, ev.-iiut. 
kunigas Dr. M. Kavolis, skaitęs maldą Ats. Bute, JAV Ats. Buto kapelionas Rev Edv G. Latch ir Vidaus Reik. Sekretoriato atsakin

gas pareigūnas V. Adamkus.

arti dainų šventė, kad choras 
spėtų viską išmokti.

Ir Vilniuj ir Kaune buvo rū
pesčių dėl naujo repertuaro, kaip 
yra rūpesčių ir Metropolitan ope
rai New Yorke. Viena iš rimtų 
priežasčių, kodėl Lietuvoj nema
tėme “Likimo galios” tai ta, kad 
neprikalbėjom mūsų tenorų rung 
tis su dramatine partija Don 
Aivaro “Likimo galioj”. Čikaga 
tuo atžvilgiu laimingesnė, visom 
pagrindinėm rolėm visi balsai 
yra čia pat, vietoj. Todėl Ko
lektyvas ir pasirinko tą operą.

— Kadangi Čikagos ir jos 
“traukos orbitoje” esančių mies
tų (Detroito, Clevelando, To
ronto, Hamiltono) lietuviai re
tai teturi progų patekti į Metro
politan ir kitų amerikietiškų 
operų spektaklius, tai daugumai 
mūsų “Likimo galia” čia bus ir 
pasaulinė premjera. Malonėki
te paaiškinti, kas šioje opero
je didesnį vaidmenį turi: solis
tai ar choras?

bus išparduoti) iki gaidžių ryt
metinių medituosime, kas mums 
pavyko ir kas ne. O tuo tarpu 
paminėsiu tik vieną dalyką, kad 
Čikaga, likimo galios dėka 
turi balsingus ir pajėgius žmo
nes. Jau ilgas laiko tarpas, vis

• ■ - ■ - i

— Ar č. L; Operos kolektyvą 
diriguoti pasižadėjote tik šiam 
vieninteliam pastatymui, ar ma
note ir dažniau čia diriguoti?

— Tas priklauso nuo daugelio 
dalykų. Ar mane kvies, ką sta
tys ir ar aš turėsiu kitais me-

jo atsakymai į patiektus klausi
mus buvo labai įdomūs, ma
nau, su manim sutiks ir Naujie
nų skaitytojai.

Alfonsas Nakas

tie patys entuziastai ant savo'tais }aiko.
pečių veža visą repertuarą. • Aš 
nežinau ar daug kas žino, kiek 
kiekvienas spektaklis pareika
lauja iš solisto sveikatos, vidi
nės įtampos, nervų ir susikon
centravimo. Kas bus, kai vieną 
dieną kuris iš jų nusipirks bi
lietą ir eis pasiklausyti, kaip_ 
kiti dainuoja? Kur yra prieaug
lis, kuris juos pavaduos?

— Atleiskite diletantišką 
klausimą... bet mes, publika, 
daugumoje ir esame diletantai. 
Taigi, kas “Likimo galioje” Jums 
teikia daugiausia galvosopio: so
listai, choras, ar simfoninis or
kestras?

— Jeigu Čikagoje “Likimo ga
lios” pastatymas ypatingai ge
rai pavyktų, ar galėtų ji būti 
nuvežta i kitus “lietuviškus” 
miestus, į Montrealį arba į Niu
jorką?

_^^Aš būčiau patenkintas, kad 
gerai pavyktų ir nebūtinai “ypa
tingai gerai”. Ar galima būtų 
kur kitur nuvežti, aš nežinau, 
geriau atsiklauskite Č. L. Operos 
valdybos.

TUŠTYBĖ

Sykį mirė vienas tuštybės pil
nas prancūzų politikierius, Į ku
rio laidotuves pareigos verčia
mas atvyko ir pats valstybės 
galva Clemenceau.

Politikierių palaidojus Clemen
ceau pasakė savo kabineto vir
šininkui :

— Jei šis tuščiaviduris povas 
būtų žinojęs, kad jam bus su
rengtos tokios iškilmingos lai
dotuvės, jis pi’ieš kokius dešimtį 
metų jau būtų numiręs!

Esu dėkingas prof. Vytautui 
Marijošiui už kooperavimą. Kad I

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE” — TUP.1GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI: 

daineliy1. Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios dainos ir gaidos: 

L Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta 
Suktinis 1 
Suktinis 11 
Kokietka 
Padispanas 
Vengerka 
Klumpakojis

Šis gaidy rinkinys kainuoja

ir šokiy, 16 psl. Rinkiny(•

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

Aguonėlės 
Vakar vakarėli 
Augin tėvas 

U. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

tik $1.00.

8.
9.

10.

šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiy* 
site čekį arba Money Orderi už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiysime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiystf tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

uziko

rv zx kj u a ju v

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

rolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

— Kas operoje turi didesnį 
vaidmenį... Kiekvienoj operoj vi
sos integralios dalys, kaip solis
tai, choras, technikinis persona
las, orkestras, režisierius, daili
ninkas, chorvedžiai ar dirigen
tas yra lygiai svarbios. Stato
mo j operoj choro partijos nė
ra perkrautos, tačiau visose gra
žiausiose vietose choras turi la
bai atsakomingą užduotį

—Visi žinome, kad Čikagos 
L. Operos choro nariai didele 
dauguma yra pilnas valandas dir
bantieji tarnautojai, darbininkai, 
profesionalai, studentai. Repeti
cijos vakarais ir savaitgaliais 
jiems yra tikri viršvalandžiai, 
dažnai labai išvargus. Kokia Jū
sų nuomonė apie šio choro pajė
gumą, kokybę?

— Džiaugiuos, kad savo klau
sime minite viršvalandžius, va
karus, savaitgalius ir pridėsiu 
dar šventadienius, išvargimą ir 
t. t. Aš, bent repetuodamas su 
choru, nejaučiu, kad jie būtų 
išvargę, ar be ūpo, ar be noro 
viską atiduoti, ką tik iš jų pra
šau. Mat, jie yra tie žmonės, 
kurie valandų neskaito, nes jiems 
niekas pinigais neapmoka už su
gaištą laiką. Be to, tie žmonės, 
kuriuos apšviečia scenos šviesa, 
yra teatro magijos užnuodyti 
visam gyvenimui; net ir tuo
met, kai jaučia, kad balsas ar 
amžius duoda save pajusti, sun
kiai atsiskiria nuo atmintinų iš
gyvenimų scenoje.

č. L. Operos chore yra daug 
geros balsinės medžiagos, o ko
kybei ir muzikalumui gerinti ri
bų nėra.

— O ką galite pasakyti apie 
pagrindinius solistus?

— Reiktų daug ką pasakyti. 
Tam tikrą dalį aš jiems pasaky
siu tik asmeniškai, kai po pas- 

čioj sunku ir nedėkinga, ar per' kutinto spektaklio (jei bilietai

— Atsitiko taip. Hartt Col
lege of Music of the University 
of .Hartford man davė “sabba
tical” — paliuosavo nuo tiesio
ginių pareigų, kad galėčiau at
likti tam tikrą užduotį. Tos pri
vilegijos dėka, esu laisvas visą 
antrąjį semestrą. Mano parei
ga per tą laiką aplankyti žymes
nes muzikines- institucijas čia 
Amerikoje ir Europoje, kur ma
nau užtrukti apie keturius mė
nesius. Grįžęs darban turėsiu 
supažindinti universiteto vado
vybę su naujienomis muzikinia
me pasauly.

Ta proga atsirado ir “impul
sas”. Čikagos L. Operos vado
vybė pakvietė diriguoti G. Ver
di “Likimo galią” ir taip, po 13- 
koš metų, kai paskutinį kartą 
dirigavau Čikagoj “Margučio” 
rengtame koncerte, vėl stosiu 
prieš lietuvių klausytoj us.

— Jei neklystu, Kaune nei 
Vilniuje, Jums operai vadovau
jant ir diriguojant, “Likimo ga
lia” niekada nebuvo pastatyta. 
Kodėl? Ir kodėl, kaip kartas, šią 
rečiau statomą operą č. L. Ope
ros kolektyvas dabar pasirinko?

— Pasirinkti operą Čikagos 
L. O. kolektyvui yra taip sun
ki užduotis, kad toliau esantiems 
nuo tų rūpesčių sunku įsivaiz
duoti, ką tai reiškia. Per eilę 
metų daug operinio repertuaro 
jau yra išnaudota. Renkant ope-’ 
ra reikia prisitaikyti prie vokali
nių jėgų, kurios yra Čikagoje, 
iš kur kitur solistų pasirinkimas 
labai ribotos ir gana brangus. 
Bendrai, reikia labai skaitytis 
su išlaidom orkestrui, kostiu
mams, dekoracijoms, butafori
jai, orkestrinei medžiagai ir 1.1. 
Be to, vienoj operoj chorui per 
daug darbo, kitoj per mažai, tre-

— Didžiausias “galvosopis” tai 
aš pats. Diriguosiu tą operą pir
mą kartą. Kaip sėkmingai man 
pavyks perduoti ir interpretuo
ti kompozitoriaus ir libretisto už
manymus, kaip pavyks viską ko
ordinuoti ir laikyti viso spek
taklio pulsą savo rankose, aš ne
žinau ir nežinosiu, kol spekta
klis pasibaigs. Ar pasiseks man 
ir visam kolektyvui pasiekt klau
sytojus, kad jiems visas spekta
klis nebūtu tik tuščiai praleis
tas laikas.

— Kelių repeticijų visam vie
netui bus reikalinga?

— Nežinau. 'Pradėjau repe
tuoti su solistais ir choru nuo 
sausio 15 d. Kiek leis sąlygos 
tiek ir turėsime repeticijų. De
ja, su orkestru turėsiu tik dvi 
repeticijas. Viena iš jų bus su 
choru, kita su solistais. Daugiau 
turėti — unijos kainos per aukš
tos.

— Ar Jūs, “Likimo galią” sta
tant, ribositės tik sudirigavimu, 
ar darysite nurodymus ir reži
sieriui bei dailininkui?

— Geram spektaklyje, kur 
baigiasi dirigentas ir praside
da režisierius, dailininkas ar so
listas, turėtų būti paslaptis. 
Stengsimės vienas kitą papildy
ti. Bendram pastatymo labui, 
dėl visko, tikiuos, susitarsim. O 
galiausiai, kaip minėjau, spek
taklio pulsas mano rankose, ma
ne daugiausia ir kritikuokit.

— Kuriam veiksme ir kokiu 
sutrumpinimų esate padaręs? 
Ir kiek valandų spektaklis už
truks?

— Už visus sutrumpinimus aš 
esu atsakomingas. Trumpinau 
tik mažiau reikšmingus ištęsi
mus. Viskas, kas gražiausia ir 
reikalinga, liko. Tikiuosi spek
taklį baigsime laiku — nereikės 
unijai mokėti už “viršvalan
džius”.

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

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

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

site čekį arha Money Orderį tokiu adresu:
N A U J I E N O S, |

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 Į

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psl. 
Juozas Liudžius, RAŠTAI, 246 psl................ ........... ...............
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl...................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE-

TUVA. 699 psl. .... ~....... ,■...........

J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA . IR JO VEIKLA^ 
154 psl... ............................................... ............................

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

Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.......................................
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

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

viršeliais S2.00. kietais .......... ......... ........... ............... ....
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .... ..............
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.........................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ..................
16. C. R. Jurgėla. HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.

. 17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl...........
18. Kip-=>s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

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

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas Čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

1.
2.
3.
4.

5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.
6. ‘ ■ --------------- --------------- “ ----------

$5.00 Į
$3.00 I
$2.00 i

$12.00 į
$4.00 į

$1.50
7.

8.
9.

10.

(1 5!

$3.00 1
$5.00 f
$2-00 I

$6.00
$3.00

$4.00 . 
$2.00 I 
$5.00 ' 
$5.00 i 

$10.00 ' 
$3.00 : 
$1.00 J

$4.00
$2.50
$6.00

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
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Lietuvių finansinė instituci
ja, kuri kasmet darosi pajė
gesnė, vadinama Lietuvių Fon 
das, š/'m vasario mėn. 28 d. tu
rėjo savo metinį narių suva
žiavimų, kuris įvyko šarkos 
svetainėje, Čikagoje. Suvažia
vimas buvo gausingas, nes ja
me dalyvavo 105 nariai — at
stovai su teise balsavimui 2418 
balsų. Gi iš viso fondas turi

2587 narius. Minėti skaičiai ro
do, kad LF nariai domisi ir 
rūpinasi aktualiais fondo rei
kalais. i.

Suvažiavimų atidarė ir kal
bų pasakė tarybos pirm. dr. G. 
Balukas, kuris trumpai apibū
dino fondo reikšmę ir pasi
džiaugė visų bendru darbu ug
dant fondo kapitalų, kuris 
jau artėja prie $700.000.

lapai nuvytę, morkos apskretusios žemėmis, obuoliai gu
li pajuodę. Bet svarbiausia, kad krautuvėje visai nėra 
bulvių”.

Laikraštis “Gudok” praneša, kad Luganske vals
tybinėje valgykloje Nr. 2 jau kelinta diena nėra bulvių. 
Maistas gaminamas visai be bulvių. Gorkinske leidžia
mas laikraštėlis mokytojams. Šių metų sausio 22 d. nu
meryje mokytojams skiriamas laikraštėlis pasakoja, 
kad visus kankina nepaprastai sunki žiema ir stoka 
maisto produktų. Krautuvėse jau kuris metas negalima 
nusipirkti mėsos arba pieno. Pačiame Gorkinskė duona 
jau nebekepama, ją reikia atvežti iš kitų miestelių, bet 
paskutiniu metu jau ir bulvių nėra. Rusams bulvė yra 
labai svarbus maisto produktas, bet jau nuo sausio pa
baigos suku jų gauti.

Lietuviai ūkininkai mokėdavo išauginti geras ir ska
nias bulves. Ypatingai būdavo skani ir miltinga raudo- 

jie nebežinojo kur jas dėti. Valdžia mokėjo pinigus, kadįnoji bulvė. Visais atžvilgiais ji prilygdavo išgarsintai 
farmeriai bulves naikintų, kad mažiau sodintų. Šiais 
metais farmeriai patys planuoja mažiau bulvių auginti, 
kad jų kainos bent kiek pakiltų, kad jiems darbas apsi
mokėtų. Pirkliai ir krautuvininkai daugiau uždirba, ne
gu bulvių augintojai.

Amerikoje bulvių perteklius, o Rusijoje šiais metais 
prasidėjo bulvių badas. Visoje eilėje Rusijos miestų, pra
dedant pačia Maskva, bulvių nėra. Kiekvienam aišku, 
kad be rudens ten bulvių nebus. Praktiški Amerikos far
meriai planuoja, kaip bulvių derlių sumažinti, tuo tarpu 
patys geriausi sovietiniai planuotojai nepajėgia tokių 
planų paruošti, kad ne tik rusai,- bet ir rusų pavergtos 
tautos galėtų pakankamai bulvių turėti. Sovietų policija, 
aukšti karo vadai ir kompartijos sekretoriai gauna bul
vių iš valdžios sandėlių, bet didelė gyventojų dauguma 
negali bulvių nusipirkti ir už didžiausius, pinigus.

Sausio mėnesio pabaigoje didesnių Rusijos miestų 
rinkoje bulvių jau nebuvo. Vasario mėnesi bulves gau
davo tiktai tie restoranai, kuriuose maitinami užsienie
čiai turistai. Rusams skirtuose restoranuose bulvių ne-

$16.00
$8.50

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

Nepajėgia prisiauginti bulvių
Praeitą pirmadieni rašėme, kiek Amerikos farme

riai, valdžia ir prekybininkai turi rūpesčių su nepapras
tai dideliais bulvių derliais. Idaho farmeriai išmoko išau
ginti pačią skaniausią bulvę pasaulyje. Ji miltinga, skani 
ir sveika. Tie farmeriai išmoko tiek tų bulvių priauginti, 
kad jų užtenka ne vien 200 milijonų žmonių išmaitinti, 
bet turi jų ir užsieniečiams pamaitinti. Prieš 40 metų 
Amerikos farmeriai priaugindavo tiek daug bulvių, kad

buvo. Maskvoje leidžiama “Večerniaja Gazeta” šių me
tų sausio 14 d. numeryje Įdėjo ilgoką straipsni, kuriame 
aprašo kas darosi Maskvos krautuvėse. Komunistų re
daguojamas laikraštis skundžiasi, kad tą dieną rajoni
nėje Frunzės vardo krautuvėje Nr. 38 maisto pirkti atė
jusieji žmonės rado tokią iškabą: bulvių nebėra.

Begovoj gatvėje esančioje valstybinėje maisto krau
tuvėj trūksta ne tik bulvių, bet ir kitų maisto produktų. 
Laikraštis pastebi, kad daugelis pirkėjų išeina iš krau
tuvės tuščiomis, nes nėra kas pirkti. Prie krautuvėje 
esančių maisto produktų susidaro ilgos maisto pirkti 
norinčių žmonių eilės. Apie toje krautuvėje esančius 
maisto produktus tas laikraštis šitaip rašo: “Kopūstų

; ii v ji VLLivc. v loaio atzj v ii^i<xio ji pi nj vici y u jo&cuouikai 

Idaho baltajai bulvei. Lietuviai ūkininkai prisiauginda
vo pakankamai bulvių ne tik sau, bet ir miestams, šian
dien, atėmus žemę iš ūkininkų, jau Lietuvoje jaučiama 
bulvių stoka. Bet vis dėlto Vilniuje bulvių dar galima 
gauti. Iš Maskvos Vilniun atvažiavusieji rusai skuba į 
lietuviškus restoranus ir reikalauja, kad jų lėkštėje bū
tų bulvių. Iš Lietuvos išvažiuojantieji rusai maišais ve
žasi bulves Į kitus miestus. Kokios yra bulvių atsargos 
Lietuvoje ir kiek jų ten dar yra, tiktai kompartijos kon
trolieriai tebežino, bet kiekvienam yra aišku, kad ir pa
čioje Lietuvoje bulvių greitai nebeliks.

Kijeve leidžiama “Komsomolskaja Zriamia” sausio 
22 dienos numeryje rašo, kad gyventojai pradeda skųs
tis nepaprastai blogu daržovių ir vaisių aprūpinimu. 
Tuo-tarpu Kijeve dar galima gauti bulvių, bet kokias di
deles kainas tenka už jas mokėti, skundžiasi komunistų 
redaguojamas ir leidžiamas laikraštis. Tuo tarpu Minske 
leidžiama “Sovietskaja Bielorusia” sausio 10 d. Įdėjo 
straipsni apie “duoną, vandeni, vinis ir kitus dalykus”. 
Autorius nusiskundžia, kad tų dalykų Minske jau sunku
gauti. Redaktorius baigia straipsni patardamas gyven
tojams nemėtyti duonos plutų, mažiau naudoti vandens, 
taupyti malkas ir rinkti “dar galimas naudoti žaliavas.”. 
Jis apskaičiavo, kad jeigu Minske 100,000 šeimų kiek
vieną dieną surinktų visas bulvių lupenas, duonos plutas 
ir trupinius, tai per vieną dieną surinktų 21 toną labai 
brangaus maisto, kuriuo galėtų išmaitinti 1,000 paršų.

Laisvi Amerikos farmeriai priaugina tiek bulvių, 
kad visam kraštui jų užtenka ir nebežino, kur perteklių 
dėti. Tuo tarpu sovietų Rusijoje ir rusų okupuotuose 
kraštuose, per 52 metu dirbę geriausi planuotojai iš 
“socializmo” jau perėjo i “komunizmą”, bet nepajėgia 
pakankamai bulvių prisiauginti.

“HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

DONELAIČIO LIETUVA 
XX-me AMŽIUJE

V Dalis

7
Beniūnų muziejus laiko bėgy turėjo 

savo nuotykingą istoriją, su kuria yra su
rištas ir vieno tų apylinkių lietuvninko 
vardas. Visa tai įvyko pirmojo pasaulinio 
karo metu, rusams 1914 metų rudenį Įsi
veržus i tas apylinkes.

Gumbinės apskrity yra toks Norgalių

Dideliu miesty susigrūdimo daug kas negali pakęsti ir stengiasi iš miesty pasprukti. Čia mato
mas New Yorko geležinkeliu stoties kasdieninis vaizdas.

Susirinkimui pirmininkavo 
dr. P. Kisielius, V. Kutkus ir V. 
Kaniantas. Sekretoriavo — dr. 
R. šomkaitė, P. Maldeikis ir J. 
Kavaliūnas. Buvo išrinktos 
mandatų, nominacijos ir bal
sų skaičiavimo komisijos.

Trumpu, bet svariu žodžiu 
pasveikino gen. kons. P. Dauž- 
vardis, pasidžiaugdamas fon
do gražiu augimu ir reikšmin
gu prisidėjimu prie lietuviškos 
kultūros darbų. Toliau sveiki
no L. Bendruomenės vardu 
inž. Br. Nainys ir kiti. Visų 
sveikinimai reikšmingi ir pras
mingi, kas rodo visuomenės 
įvertinimą fondo užsimojimų 
ir darbų.

Valdybos pirm. dr. A. Raz
ma savo pranešime apie nu
veiktus darbus, dėkojo visiems 
prisidėjusiems prie fondo tal
kos — paminėdamas spaudą, 
radiją, televiziją ir kitų kolo
nijų veikėjus. To dėka šiais 
metais galima buvo skirti lie
tuviškiems reikalams net $33, 
550. Tai didelis Įnašas į lietu
vių kultūrinę veiklą, kas arti
mai surišta su Lietuvos išlais
vinimo idėja.

Dėl pelno paskirstymo suva
žiavimas pasisakė teigiamai, 
išskyrus duotus §1500 dr. T. 
Remeikiui, kuris renka doku- 
mentacinę medžiagą apie So
vietų okupaciją ir Lietuvos in
korporaciją. Dauguma daly
vių tuo paskyrimu buvo nepa
tenkinti ir reikalavo jį panai
kinti.. Motyvai esą tokie, kad 
dr. T. Remeikis esąs šalinin
kas bendradarbiavimo ir todėl 
negalėsiąs būti objektyvus 
šiam darbui. Buvo priminta, 
kad jei bendradarbiavimo ša
lininkai surado virš $10,000 
sportininkus nuvežti į Lietuvą, 
tai tuos kelis šimtelius lengvai

galėjo rasti ir tam “moksli- 
niam” darbui.

Kaip ir buvo tikėtasi, tary
bos nariai dr. Kisielius ir dr. 
Razma įrodinėjo, kad šis dar
bas nėra politinis, o yra gry
nai mokslinis ir labai naudin
gas Lietuvos laisvinimo reika
lams, todėl pinigai ir paskirti. 
Dar gęriau, dr. Razma paaiš
kino, kad pagal LF įstatus tuos 
reikalus susirinkimas negali 
svarstyti. Gaila, kad dėl laiko 
stokos įstatai nebuvo panagri
nėti ir taip susirinkimas turėjo 
kapituliuoti. Tikrumoje susi
rinkimas yra vyriausias šeimi
ninkas ir jis turi teisę galutinį 
sprendimą daryti.

Pats suvažiavimas, neminint 
šio nemalonaus Įvykio, praėjo 
gana gražioj ir darbingoj nuo
taikoj. Buvo įnešta reikšmin
gų sumanymų ir pasiūlymų 
fondo ugdymo darbuose. Ypa
tingai turėtų būti atkreiptas 
dėmesys Į palikimo testamen
tus, kaip gražus pavyzdys pa
minėti — kun. Jankus, kun. 
Bajerčius, V. Rutkauskas, V. 
Baltrušaitis ir kiti, kurie savo 
palikimais praturtino L. Fon-

Vienas išzreikšmingų pagei
davimų — reikalavimų buvo, 
kad fondas ' neskirtų paramos 
asmenims, kurie linkę bendra
darbiauti su okupantu — Lie
tuvos pavergėju, nors jų dar
bai iš paviršiaus ir auksu žibė
tu. C

“Rinkimų” metu buvo iš
rinkti tie patys asmenys, ku
riems buvo pasibaigęs tarny
bos terminas. Keista, kad man
datų komisija pasiūlė tik 6 se
nus kandidatus. Iš ko gi Fon
do nariai galėjo rinkti? Kont
rolės komisija paliko ta pati. 
Bendrai paėmus, suvažiavi-

imas buvo tikrai imponuojan- 
♦ tis, kaip ir pridera “milijonie
riams”. Suvažiavimas sveiki
no Vliką, Altą, Liet. Bendruo
menę ir visas lietuvių institu
cijas bei organizacijas. Susi
rinkimas baigtas įspūdingai su
giedojus Lietuvos himną.

J. Tijūnas

Garo automobiliai?
Paul Clement rašo iš Minne

apolis,kad bekeldami triukšmą 
dėl oro ir aplinkos teršimo, kur 
didžiausiu net už pramonę ir 
aviaciją didesniu teršiku ir svei
katos kenkėju yra • pripažintas 
atomobilis, niekas nebeatsime
na apie prieš kokius 60 metų 
sėkmingai išbandytą garu varo
mą automobilį. Vienas tokio 
automobilio inodelis Stanley 
Steamer buvęs Įsigijęs tikrai 
gerą vardą. Visa bėda, kad Įkai
tinti garą trukdavo 25 minutes, 
bet garui pradėjus veikti, auto
mobilis buvęs labai stiprus ir vi
sais atžvilgiais tinkamas. Su 600 
svarų “.pakrovimo” -automobilis 
lengvai Įvažiuodavęs į bet kokią 
kalvą ir bėgdavęs iki 65 mylių 
per valandą. Tai buvęs absoliu
čiai švarus automobilis,’be dū
mų, be “smogo”, be smarvės ir 
visiškai tylus. Kitas modelis — 
White Steamer buvęs branges
nis už Stanley, bet abiejų par
duota didelix kiekiai. Tie auto
mobiliai turėjo dar ta pirmeny
bę, kad nebuvo susidėvinčiu da
lių, tokiu kaip “klučas”, trans
misija; nebuvo nei radiatoriaus, 
nei starterio.

Garo kaip ir elektros mode
lius nugalėjo atsiradę naftos 
produktais varomieji motorai 
kurie šiandien baigia troškinti 
žmones miestuose ir greitkeliuo
se.

kaimas, prie kurio yra gana aukštokas grobį, o su juo ir Beiniūnų muziejaus me- ;
Norgailių kalnas, nuo kurio viršūnės, žvel- . 
giant i pietus, yra galima matyti panašius i 
kalnus Galdapės apylinkėse, gi esant labai 
aiškioms dienoms, sakoma, yra galima 
įžiūrėti net ir Suvalkų bažnyčios bokštus. 
Kaip jau lietuvininkų mėgstama, Norga
lių kaimo ūkininkas Erdmonas Paršaitis 
savo sodybą buvo išsistatęs ant pačios to 
Norgailių kalno skiauterės. Prie Mozūrų 
ežerų sumuštai rusu kariuomenei trau
kiantis atgal, rusai turėjo pasitraukti ir 
iš Darkiemio. Galdapės ir Gumbinės apy
linkių Jas apleisdami rusai vis tiek norė
jo išsigabenti jiems čia į rankas patekusį

Darkiemio miesto vaizdas. Unguros upė ir plentas į Galdapę.

no turtus, kuriuos rusai jau buvo sukrovę 
i traukinio vagonus. Per Gumbinę ir Eit
kūnus visa tai būtų buvę išgabenta Į Rusi
jos gilumą. Iš savo sodybos kalno viršū
nėje, Paršaitis, turėdamas plačius akira
čius, užmatė, kad nuo Darkiemio pusės 
atpūškuoja traukinio ešelonas, kuris tu
rėjo pravažiuoti pro Norgalius. Tuo pačiu 
metu Paršaitis nuo kalno pastebėjo ir pir
muosius vokiečių kariuomenės žvalgus pa
sirodant kitoje kalno pusėje. Jis jiems 
tuoj pranešė apie besiartinantį rusų trau
kinį. Paršaičiui tarnaujant kelvedžiu, vo
kiečių patruliai per Nemerkiemį pasiekė 
Būdviečius, kur paruošė pasalą atpūkš- 
nojančiam traukiniui. Traukiniui su gro
biu įvažiavus į Norgalių stotį, vokiečiai 
atidengė ugnį ir susišaudymo pasėkoje 
buvo pramuštas lokomotyvo garo katilas, 
ko delei traukinys toliau važiuoti nebe- į 
galėjo. Neskaitlingi traukinio palydovai j 
rusai atsišaudydami pasitraukė Į Builinių j 
mišką, gi surasti traukinyje vežami Bei- 
niūnų muziejaus meno turtai buvo vėl grą
žinti į muziejų.

Kitoks buvo muziejaus likimas antrojo • 
pasaulinio karo pabaigoje. Prieš rusams 
1D14 metais užeinant, muziejaus meno 
kūriniai buvo išgabenti į, Pasialuką prie 
Aismarių, vokiečių vadinamą Prcussisch ' 
Holland. Ten karo įkaršty jie turbūt pa- ’ 
teko į rusų ar lenkų rankas ir apie tolimes-.į 
nį visą tų eksponatų likimą iki šiol nota Į 
jokios žinios. ♦ |

ASTRANTŠKIŲ TYRELIS
Civilizacijos nepaliesti gamtos kampe

liai visada atkreipia į save žmonių akis ir 
sužavi juos savo gamtos pirmapradžiu pap 
rastumu ir grožiu. Turėdami kiek laisvo 
laiko, žmonės mielai išklysta kur nors 
prie tylaus upokšnio, į paežerę, ar į miš
ko glūdumoje užsislėpusio pelkyno, rais
to, durpyno, ar net ir Į gana kuklios baliu- 
kės pakraščius, kad čia niekieno nedrums
čiamos tylos apgaubtas atsigaivintų dva
sioje, galėtų įsiklausyti į paslaptingą vė
jelio šiurenimą medžių ir krūmokšnių; la
pijoje, ar pasigėrėti jokių pašalinių gar
sų netrukdomomis paukštelių giesmėmis.

Kaip ir visur kitur, taip ir Darkiemio 
apskrity, Astraviškių ir kitų aplinkinių 
kaimų lietuvininkai jautė daug šiltų sim
patijų jų apylinkėse išsilaikiusiam Astra- 
viškų tyreliui, savo niekad nekintančia 
panorama bylojančiam apie savo žilą, žilą 
senovę ir senus laikus. Astraviškių tyrelis 
buvo apsuptas Vantiškių, Astraviškių ir 
Ankskalnių kalnelių, atsiremiančių į ga
na pakilas Jageliij (Jaggeln) ir Užblenkių 
(Uszblenken) -aukštumas. Keliaujant plen
tu pro Bidžiūnus, Brasius, Užblenkius ir
dagelius, kairėje pusėje akį patraukia gili Į 
dauba, kurioje ir randasi Astraviškių ty- • 
relis, senovėje buvęs atviru ežeru, bet dar 
ir šiandieną išsaugojęs savo forma ežero Į 
charakterio žymes. Tyrelis dabar yra pa- ' 
dengtas augmenijos kilimu. Per jį brenr- 1 
dantis keleivis klimpsta tirštame, vande
niu permirkusiame samanų patale, gi pa
baidytai stirnutei ar kiškučiui šoliuojant

per tuos kimsynus net vanduo trykšta Į 
visas puses. Nors čia ir nėra atviro van
dens akių, bet augmenijos kilimas yra ga- 

; na plonas ir po juo liula užakusio ežero 
vandenys, siekią iki dvylikos metrų gylio.

Einant toliau ta kryptimi, Darkiemio 
apskrities pietiniame kampe visur maty
sime kalnuotas apylinkes su MažiuČių 
(Masutschen), Užbalių, Abšermeninkų ar 
Jagučių (Jagotchen) kalneliais. ''Ant Kli
šių kalno prie Klišių bažnytkaimio ir to 
paties vardo ežero plečiasi Klišių miškas. 
Taip pat ir Kermušinių, Klevėnų, Žente
lių bei Rogalių kalneliai yra apaugę egly
nais bei maišytu mišku.

PADAVIMAS APIE EŽERE 
PASKANDINTUS LOBIUS

Per šias apylinkes bekeliaudamas, ke- 
; leivis pasiekia Tributsvalių ežerėlį ant 
I Darkiemio ir Galdapės apskričių ribos, 
• pasislėpusį tankiame miške Kermušinių 

kaimo kaimynystėje. Seni šių apylinkių 
| žmonės pasakoja, kad ežerę gyvena milži

niškas vėžys, kuris tupi ant ežere paskan
dintos didelės skrynios, saugodamas joje 
sukrautus turtus ir brangenybes.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“N A fl I I E N A 

io.s visad rašo 
TFISYEV
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DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriuna tik susitarus.

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

Ttlef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

UfitKril,
Džiaugte neatsidžiaugiau, kad 

į mano vasario 16-tos Naujieno
se tilpusį rašinį atsiliepė (ir 
dar taip šauniai, su trimis nuo
traukomis!) p. Kazys Toliūnas. 
Jau ruošiausi jo (Naujienų va
sario 27 d. laidoj) straipsnį už- 
sveikinti, kai, va, Naujienų kovo 
6 d. numery jis ir vėl, o dabar 
jau labai konkrečia ir linksma 
žinele, pasikardeno. Jau, sako, 
kovo 4 (taigi, per Kazimierą) 
Čikagoje iniciatorių būrelis su
sirinko, jau ratą užsuko ir dabar 
jau rokiškėnų sukaktį tikrai mi
nėsime.

Pirmiausia, kol dar gaisras ne- 
išsiplėtė, skubu nuo savo pečių 
nuimti pačią didžiąją garbės dalį 
ir atiduoti tiems, "taniems pri-

* » r I i

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5349 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė , 
optometristas

DR. EDMUND E. GARA į
27U9 W. 5>st STREET

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv., 
4.—4, //—a, antrad., penkt. lu—4, ir ■ 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - EISIMAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, szambinū Ml 3-0(101.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

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

Apdraustas perkrausimas 
iš Įvairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
323 W./34 .Place 

Tel.; F Rentier 6-1882

SEūt

PERKRAUSTYMAI

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

/ 3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Tel. ofiso: PR 3-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIONAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4. į

aa

Leidimai —- Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th' PI. WAIbrook 5-8063

1

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, HL 60618 Tel. 525-0952 

Ofiso tel.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. i. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
'N

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

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Te!.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

klauso. Tai dėl pirmojo iniciato-: 
riaus vardo. Pirmuoju iniciato
rium aš nesu, o kad pirmas rei
kalą iškėliau spaudoje, tai ma
ža ką. Mes, kurie į spaudą ra
šome, dažnai būname “pirmi” 
viešai prabilti, kai jau kitų, dėl 
visokių priežasčių prie spaudos 
neprieinančių, būna visa gra
žiai sugalvota ir suplanuota. 
Trumpai; mano žiniomis, Rokiš
kio gimnazijos sukakties minėji
mo iniciatoriai yra ponia Alek
sandra Andriulytė-Eivienė ir 
Raimundas Chainauskas - Mer
kys. Aname straipsnyje, kad ir 
pavardžių neminėdamas, aiškiai 
sakiau, jog tiedu asmenys man 
vis ramybės nedavė, kol, gavęs 
papildomai parako iš Lietuvos, 
paskelbiau. Taigi, kitą kartą 

posėdžiui susirinkę, rokiškėnai- 
čikagiečiai, iniciatorių sąrašą 
pertvarkykite taip, kaip čia nu
rodžiau.

Labai gerai, kad jau duotas R. 
Merkio adresas ir, tikiu, kaiku- 
rie rokiškėnai pradės pas jį re
gistruotis, pradės siųsti pasiū
lymus bei atsiminimų rašinius. 
Bet, nežinau kodėl, reikalas dar 
neišsimuša iš Naujienų? Duok 
Die, kad, kol šitas mano rašinė
lis Naujienas pasieks, jau būtų 
atsiliepęs ir Draugas, o kiek vė
liau gal ir visi savaitraščiai. 
Poroje jų (konkrečiai — Nepri
klausomoje Lietuvoje ir Kelei
vyje) galėsiu ir pats po žinelę 
Įdėti. O kai dėl Draugo, tai jau 
aname rašinyje minėjau, jog iš 
ten laukiau iniciatyvos. Dabar 
pasakysiu ir kodėl, yienas iš jo 
redaktorių ir vienas pačių pro
duktyviausių mūsų išeivijos žur
nalistų yra kun. dr. Juozas Prau
skis, LE ir kitomis žiniomis, 
nors kilimo uteniškis, 1925 me
tais Rokiškio gimnaziją baigęs.

Labai teisingai K. Toliūnas 
pirmame straipsnyje siūlė, jog 
rokiškėnais yra laikytini ne tik 

•pagal kraują, o ir vedybų keliu 
tokiais tapę, ir arba ten gyvenę. 
Būtinai būtiniausiai turi įeiti ir 
valsčių gyventojai, kaip skapiš- 
kėnai, taip ir svedasiškiai, kaip 
obelėnai, taip ir pandėiiškiai. O 
kadangi visko centre stovės Ro
kiškio gimnazija, taimereikia nė 
kalbėti, kad ir su rašytų atsimi
nimų bagažu, o minėjimo metu 
ir asmenišku dalyvavimu būti
nai turi su mumis būti ir visi

( Adolfas Baltrukėnas — Cleve- 
lando apylinkėse; Jankauskas 
(N. Y.?). Visuomenininkas Mi
roslavas Chainauskas — Kana
dos Londone.

Dainininkė Vanda Panavaitė- 
Stankuvienė ■— Čikagoje.

Mokytojai iš Duokiškio ir Ka
majų : Matas ir... (pamiršau po
nios vardą) Tylos — Detroite.

Čikagoje ir apylinkėse gyve
na. Kleofa Gaižauskienė, Stasė 
Daukuvienė, Birutė Žilinskienė, 
Aldona Laitienė, Adomas šer
mukšnis. Rodos, ir Feliksas 
Daukus rokiškėnas?

Niujorko pakraščiuose gyve
na Alė Kazickienė, Jadvyga Vy- 
tuvienė, Gražina Veršelytė (ne
žinau vyro pavardės), Vytautas 
Veršelis.

Ontario provincijoj, Kanadoj: 
Juozas (?) Jasinevičius, Stasė 
Marijošienė, Antanas Diržys, 
Baleišis, Vitalija Kuprevičienė. 
Vytautas Tesėckas, Geidutis Al
fonsas Montrealyj e-Antanas (?) 
Skeivalas.

Detroito apylinkėse — Mari
ja Urbonavičienė, Algirdas Na
kas. Ponia Balukienė (vardą 
pamiršau) gyvena Michigano 
sostinėje Lansinge.

Australijoje — Teresė Reiz- 
gienė, Jonas Indrelė.

Tik tiek, beveik nė nesisten
giant, man ant liežuvio papuolė. 
Sąrašą, manau, galėčiau nesun
kiai padvigubinti. Moterų dau
gelio terašiau per vedybas gau
tas pavardes ne todėl, kad būtų 

. kokia paslaptis (čia minėtų be
veik visų .pavardės dažnai ma
tomos aukų lapuose, madų paro
se, veikėjų ir kitokiuose apra
šymuose, užuojautų skelbimuo
se ir 1.1.), bet tik kad būtų dau
giau intriguojančios, iki rokiš
kėnu susitikimas ivyks. Eilės 
čia minėtų ponių vyrai irgi yra 
pasižymėję lietuviškoje veikloje, 

. bet rokiškėnai arba savo profe- 
sijoje jie tik per vedybas.

-Dabar užteks. Dabar lauksim 
kitų rokiškėmi pasisakymų.

- Alfonsas Nakas

M ■Mi

Call and ask for EDDIE BURBULYS

2719 West 43rd Street
- Chicago, Illinois 

927-6288
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

G^LĖS VISOMS PROGOMS 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

(PUTRAMBNTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1228

ii
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Shirley Bailey, 47 mėty, buvo paskir
ta į seniai neužimtą vietą — Balty į v 
Rumy šeimininke. Ją pasirinko po

nia Nixoniene

siI

1,000 suimtųjų vien tik jų pa
čių paranka, tai yra be užsta
to ar garantijos.

Kriminalas tebekyla
Naujausiu FBI direktoriaus 

Edgar Hooverio pranešimu, 
sunkiųjų nusikaltimų JAV-bė- 
se per praeitus metus lyginant 
su 1968 metais padaugėjo 11 
nuošimčių. Labiausiai padau
gėjo apiplėšimai gatvėse — 15 
nuošimčių. Taip pat žymiai 
iki 12 nuošimčių padaugėjo 
apiplėšimų grasinant ar pavar
tojant ginklą. Beveik kas ket
virtas apiplėšimas atliktas su 
ginklu. Kita kriminalo rūšis — 
išprievartavimai padaugėjo net 
16 nuošimčių.

Chicagoje padaugėję visų 
rūšių nusikaltimų kaip prieš 
asmenį, taip prieš nuosavybę. 
Apiplėšimų pernai Chicagoje 
padaryta 21,476; 1968 metais 
buvo 18,997.

Kizo bylą dar nebaigta
Kriminalinio teismo teisėjas 

Daniel Ryan praeitą pirmadie
nį išteisino advokatą Teichne- 
rį, kurį vienas liudininkas Se-

buvę gimnazijos mokytojai, ne-'ver*no Perez buvo apkaltinęs

Susirinkimu ii parengimu

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

1969 m. kovo 31 d. davus teis. 
Kizui $50. KaltintojasPerez bu
vo suimtas už narkotikus. Ki
tas liudininkas Ortez paliudijo 
buvęs drauge, bet nematęs, 
kad adv. Teichner duotų Kizui 
kyšį.

Louis Kizas 1966 metais bu

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

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

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

Laidotuvių Direktoriai

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

REpublic 7-8600

TRYS MODERNIŠKOS
ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubEc 7-8601

s!
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EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. FRANK PIKKAS 
UPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

Oficc telef.: 776-2880 
Naujas Tez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 26S2 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

24S4 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef,: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-61dS

31Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER. RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

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

Tel. 238-9787-8

svarbu *iš kurio Lietuvos kampo 
jie būtu kilę ir kiek ilgai ar 
trumpai Rokiškyje būtų moky
tojavę. O gimnazijos auklėti
niai nebūtinai turi būti tą gim
naziją baigę, bet gerai jei ją 
kad ir trumpai būtų lankę.

Dabar pradžiai noriu truputį
pajudinti gyvų rokiškėnų skruz- vo suspenduotas ir pasitraukė 
dėlyną. Rokiškėnų, išsibarsčiu
sių po Jungtines Valstijas ir Ka
nadą. Užgriebsiu porą ir iš kitų 
kontinentų. Nemanau, kad jų 
pavardes čia minėdamas kam 
nohs bepakenkčiau, nes tos pavar 
dės spaudoje buvo daugelį kar
tų matytos.

Pirmiausia, man dabar jau ži
nomi buvę gimnazijos mokyto
jai: Povilas Kesiūnas, Jurgis 
Šmulkštys ir jau minėta Alek
sandra Eivienė — visi Čikago
je.

Prelatas Leonardas Gižinskas 
(ilgametis kapelionas), Marty
nas ir Jadvyga (?) Jokūbaičiai ■ 
— visi Detroite.

Ar yra daugiau čia gyvų mo
kytojų — aš nežinau. Kas žino
te — atsiliepkite.

Rašytojai: Juozas Balčiūnas- 
Švaistas ir Alė Rūta — abu Los 
Angeles; Pranas Kozulis — kaž- 
kur Kanadoje.

Žurnalistai: jau minėtas kun. 
dr. J. Prunskis ir Vladas Būtė- 
nas-Ramojus (per vedybas) — 
abu Čikagoje; Stepas Fovilavi- 
čius - Vykintas — V. Vokietijo
je.

Du Vliko tūzai — Juozas Au
dėnas ir dr. Bronius Nemickas, 
abu Niujorke.

Mokslo, medicinos ir veterina
rijos daktarai; Vytautas Ma
jauskas, Jonas Mikulionis ir Vla
das Bublys — visi Detroite; Os
valdas Nakas — kažkur prie Či
kagos; Izidorius Ališauskas —

iš pareigu. Jis buvo Chicagos 
spaudoje plačiai garsintas, kad 
paleidęs iš arešto daugiau kaip

— Marquette Parko Namy Savinin
ku susirinkimas. Š. m. kovo mėn. 20 
dieną 7:30 vai. vak. Marquette Parko 
parapijos salėje, 6820 So. Washtenaw 
Ave., šaukiamas svarbus namų savi
ninkų susirinkimas. Susirinkime bus 
svarstoma svarbūs , namų savininkų 
reikalus liečia klausimai. Pagrindiniai 
klausimai dienotvarkėje bus sekan
tieji: greitkelio pravedimo klausimas 
ir taksų užpildymo klausimas. Ka
dangi jra labai svarbūs klausimai, 
kviečiame gausiai dalyvauti. Eidami 
i susirinkimą, pavadinkite ir savo ge
rus kaimynus.

■ — Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį kovo 
18 dieną, 7:30 vai. vakare, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd St. Na
riai kviečiami dalyvauti. Aptarsite 
bėgančius klubo reikalus, kurių yra 
daug. 7

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
,mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, kovo 18 dieną, 1:00 vai. po pie
tų, AĮmera Simonds svetainėje, pir
mame aukšte, 1640 N. Drake Ave. Na
riai ir narės kviečiami atvykti pasita
rimui apie pavasario veiklą. Po susi
rinkimo turėsime kavutę su užkan
džiais. W. Mankus, rast.

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

i
f MAGDALENAI GINTNERIENEI t 
į mirus, jos vyrą Antaną, seserį Aldoną, bro- | 
I liūs Vytautą, Juozą ir dr. Algirdą su seimo- I 
| mis bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame f 
i ir kartu liūdime.
I Augustinas Pocius ir šeima %

WILLIAM JANKOWSKI
Gyv. 1531 So. 49 CL, Cicero, Illinois

Mirė 1970 m. kovo mėn. 15 dieną, sulaukęs 65 metų amžiaus. 
Gimęs Chicagoje, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Anna (Skridulis), du sūnūs — William, 
marti Mary Jane ir Robert. 3 dukterys — A 
liam, Dorothy Wronkowski, žentas Bernard ir Shirley, 6 anūkai, 2 
seserys — Ann Kral ir Josephine Martin, įbrolis Adolph ir kiti gi- 

f minės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Lietuvių Raudonosios Rožės Klubui ir šv. Vardo Drau- 

i giM-
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50 Ave., Cicero. „ 
Ketvirtadienį, kovo 19 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko- 

g plyčios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus S 
S laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.
g. Visi a. a. William Jankowski giminės, draugai ir pažįstami nuo- g 

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- S 
E tarnavimą ir atsisveikinimą. ” B

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai, giminės. S

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108. |

Anne Greener, žentas Wil- į 
1 ir Shirley, 6 anūkai, 2 j

l«MI! J I —f . 7.-'
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNLA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

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

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS \M. PHILLIPS
\

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

3354 So. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

Phone: YArds 7-1911

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

i
I I

I

I

| I

i I 
i 
t

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Centro Valdybos posėdžio, Įvykusio Baito centro paU’poso vasario 20 d. dalyviai.- Sėdi iš kairės į de
šine. E. Vaišnoraitė, d:r. M. Kretjždienė, Vicepirm. ir teisinė patarėja Dr. E. Armanienė, pirm. kun. V. 
Martinkus, nusipelnę Balto darbuotojai: L Trečiokienė ir A. Trečiokas, ir vicepirm. B. Spūdienė. Stovi: 
prot.. sekretorius J. Bagdonas, vicepirm. dr. A. Skėrys, V. Kutpavičius, spaudos ats. E. Čeksenė, M. Virbickie- 
nė, H. Kulber, V. Padvarietis, dir. Dr. D. Jasaitis, re k. ved. kun. P r. Geisčiūnas, K. Barauskas, 100 sk. 
iždin. J. Jankus, spaudos atst. V. Alseika, 100 sk. pirm. Dr. E. Moakas, dir. kun. V. Pikturna, vicepirm., St. 

Dzikas, kun. A. Račkauskas, spaud. et lovas J. Bctyrius ir dir. S. Bredes, Jr.

į Ridge priemiesčio aukšt. mo
kyklai ir teismo rūmams Jo- 
. i'et. Policija gavusi penkioli- 
jką tokių grasinimų.
i

Teismas ieško 7 moterų
Chicagos kriminal. teismas 

j išrašė* varantus suimti 7 jau- 
[nas moteris, kaltinamas ry
šium su demonstracijomis, 

j Įvykusiomis praeito spalio 9 
klieną Grant Parke. Tas de- 
Į monstracijas ruošė “Studentų 
už demokratinę bendruome
nę” (S. D. S.) karingosios 
Weathermanu frakcijos mote
rys. Dvi iš tų septynių yra ieš
komos dar ryšium su bombų 
sprogimu New Yorke, kur bu
vo užmušti 3 asmenys. Teisė
jas Louis Grippo visoms ieš
komosioms užstatus iš buvu
sių nuo 5 iki 20 tūkstančių pa
kėlė iki $75,000 kiekvienai.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

YOUNG MAN ♦ 
Good opportunity for willing to work. 

Start in Stock and Shipping 
Departments.

Call for appointment 
675-7240

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSŠIMOKfc.'lMAlS

DEL VISŲ INFORMACLJU. KREIPKITĖS j 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAXANAUSKAS, pr.ezideolas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS*

J. BACEVIČIUS-r BELL REALTY

MANAGER
Experienced man to manage a Small 
tool & die shop, also sales and quo-^ 
Ling. Salary open — North side Area. ‘

Cali 792-2579
alter 5 P. M.

JANITOR 

, FULL TIME. 
DAYS. 

Apply in person.
ROOT 

PHOTOGRAPHERS 
1131 W. SHERIDAN

* TRUMPAI
•V  

EXPERIENCED 

CABINET 
MAKERS 

644-1278

INCOME TAX SERVICE
. 6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI —.INCOME TAX.

18 KOLONIJA
Nesudraudžiama, 

nebaudžiama darbuojasi 
plėšikautojų gauja

Canalport Avenue, visiškai 
arti HaLsted Street, paskutinė
mis savaitėmis buvo įvykdyti iš 
eik’s trys smulkių krautuvių 
apiplėšimai. Tie apiplėšimai!

fu amžiaus nebeina i niokvkla.ido i šiaure vasaros gyvenimui. 
Kai aš pats pirmiau tarnauda- Jų ši re-emigracija labiausiai 
mas saugumo sargu (security buvo pastebima Glenn, Mich..,, 
gard) eidavau žvaigždėmis ap- nes tenai netoli pietryčių kryp- 
sisegiojes ir čekoslovakišku j tyje yra šioms praskrendan- 
auto-pistoletu nešinas, tas ber-įcioms žąsims rezervatas, ku
iliukas mane sutikęs vis prašy-iriame jos rudeni išskrendant ir 
davo duoti jam tą pistoletą Į pavasari parskreadant sustoja 
“pamėginti”. j pailsėti ir žmogaus teikiama

Kiti du, vyresnieji sūnūs po'pagalba pasistiprinti, čia nie-
praeina taip juokingai, tyliai,‘pusmeti pabūna namie ir kar- kas jų negali liesti, tad ir jos 
ramiai, kad nei spauda, nei tais iš nakties grįžta namo su jaučiasi kaip savo “namuose”.
policija, atrodo, nesidomi. Vi
sų friju apiplėštųjų krautuvių 
savininkai yra naujai savo biz- 
nelius įsisteigę meksikiečiai.

Vieną ir tą pačią naktį buvo 
apiplėštos dvi krautuvės. Vie
na — “Fruits & Poultry”, savi
ninkė Sara, 1901 So. Canalport 
Ave., gal prieš pusmetį atsida
riusi Grybo namuose, 1920 So. 
Canalport Ave., o antroji tik 
naujai atidaryta Grocery Fru
its, 627 W. 18th Street ši krau
tuvė apiplėšiama jau trečią 
kartą. Būtų juokinga, jei ne
būtų liūdna, kad tos Fruits 
krautuvės sargas (“vačmo- 
nas”) tuose pačiuose namuose 
gyvena ir toje krautuvėje dir
ba, o vagišiai ir jį patį, tą krau
tuvės angelą sargą, aptuštino ir 
kiek pinigų turėjo — atėmė.

Visi žino, bet niekas 
nieko nedaro

Čia pat Canalport Avenue 
gyvena tėvas, kuris turi tris 
sūnus. Tas tėvukas netoliese 
turi ir kitą namą — lūšną. Pats 
jauniausias sūnelis nuo 10 me-

peršauta koja ar sumuštu snu
kiu. Kaimynai verčiau dedasi 
nematą, nes prisibijo, kažin 
ką tokie gali padaryti. Pats 
jauniausias sūnelis jau kelis 
kartus buvo amerikoniškoje 
“Kalnaberžėje”.

Vieną rytą šešios policijos ir 
dvi detektyvij mašinos apstojo 
to žmogaus namus. Vaikas vie
ną šautuvą spėjo įmesti į sąšla
vų dėžę, bet policija vieną 
šaudyklę ir peilį spėjo rasti. 
Du vyresniuosius sūnus gran
dinėmis surakinę išsivežė, o 
po kelių dienų jie vėl namo 
grįžo! Sako, turi gerus “loje- 
rius”. J. Gg.

Pavasaris kalendoriuje jau 
čia pat, taigi ir gamtoje žąsų 
sparnais atneštas jis turės pil
numoje pasirodyti. J. J-tis

SKAITYK FATS IB PARAGINK

KITUS SKAITYTI

PATIKSLINIMAS

Mano rašinyje Lietuvių Fon
do Suvažiavimas (kovo 12 d.) 
įsibrovė klaida: dr. Remeikiui 
paskirta SI,500, o ne SI 1.500.

Pov. Dirkis.
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Kaminai rūksta — 
darbų netrūksta

Spaudoje skaitome praneši
mus, kad krašte daugelyje vie
tų darbai pramonėje sustoja ir 
to pasėkoje vis atsiranda dau
giau bedarbių. Tačiau yra ir 
išimčių. United States Steel 
pietrytinėje Chicagos dalyje 
esančios plieno liejyklos vis 
dar tebeveikia pilnu- pajėgu
mu ir ypatingai su kovo mėn. 
pradžia tiesiog “bunčiais” pra
dėjo priimti naujus darbinin
kus, kuriuos sudaro beveik vi
si jauni juodžiai. Juodžiai da
bar ir sudaro didelę dirban
čiųjų daugumą. Juokaujant 
sakoma: baltieji pakeitė indė
nus, dabar baltuosius pakeičia 
juodieji, o kas juoduosius pa
keis? Į tai atsakymą kaip kas 
irgi nesunkiai suranda. J. J-tis

žąsys neša pavasari
Nors dar žiema visai nesi

rengia pasiduoti pavasariui ir 
kovo 14 d. Chicagą padengė 
gana storas sniego sluoksnis. 
Gal tai yra paskutinis stipres
nis žiemos pasirodymas. Pir
mieji pavasario pranašai — 
kanadiškos žąsys-jau kovo pir- 

(momis dienomis būriais skri-

*
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I SIUNTINIAI Į LIETUVA | 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja į 
nau prekių labai prieinamomis žemesnėmis negu kitur kainomis

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvieh ir Zaporozec. 
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS <

Paraudę lenkai 
keliaklupsčiauja

Paprastai lenkai yra persi
ėmę didybės manija ir pilni 
“polsko unaro” nelabai darosi 
sukalbami. Tačiau komunisti
niam raudonumui jie tiek tėra 
atsparūs kiek rudenio šalnoms 
lepšės. Nerasi miestelio ar 
miesto, kuriame nebūtų — uli- 

jca Arnu Czerwonej (Raudono
sios Armijos gatvė). Negana 
to raudonai dažo ir vietovar
džius. Seinų apskrityje buvo 
Juodeliškiai. iš kuriu lenkai 
padarė Jodeliszki, tenai'buvo 
ir yra pašto Įstaiga. Tačiau da
bar šios vietovės Jodeliszki var
das yra pakeistas Į Krasnowo. 
Netoliese tenai dar yra ir kitas 
naujai padarytas Krasnogrude 
vardas. Lenkai Maskvos rau
donumui net nežino kaip tik 

(geriau Įsiteikus, o tuo pačiu iš 
(Amerikos su dideliu gobšumu 
laukia dolerių ir drabužių, 
kad savo paraudusias sėdynes 
turėtų kuo pridengti. J. J-tis

— Algis Modestas išleido stu
dentišku lietuvišku dainų ai- 
bumą, kuri jau galima gauti 
Chicagos lietuvių krautuvėse.

— Keliautojas Vladas Ras- 
čiauskas kovo 25 d. išskrenda 
dar vienon kelionėn aplink 
pasauli. Jis bus Pietų Afriko
je, Artimuose Rytuose, Pietų 
Azijos valstybėse ir Japonijo
je. Jis rengiasi ilgesni laiką 
praleisti Japonijoje naujai ati
darytoje Pasaulinėje parodoje.

— Naujienose galima gauti 
Lietuvių Enciklopedijos lei
dyklos išleistų kitų tautų poe
zijos antologiją apie Lietuvą. 
Ji vadinasi Nemarioji Žemė, 
176 psl., minkšti viršeliai, kai
na §5.00. Knygas galima gauti 
Naujienose, tinka dovanoms. 
Knygose yra Aspazijos Bal- 
monto, Chaškės, Dantiscuso, 
Kraševskio, Milašiaus, Micke
vičiaus, Pludonio, Sarbievi
jaus, Ševčenkos, Lermontovo 
ir kitų poezijos kūrinių.

— Dalios Kolbaitės paskaita 
ir Liet. Foto Archyvo skaidrių 
pristatymas Įvyko praėjusi sek
madieni, kovo 15 d. Jaunimo 
Centre. Dail. Dalia Kolbaitė iš
samiai aptarė lietuviško exlib- 
riso raidą. Ji skaidrėmis inter
pretavo dail. Žibunto Mikšio 
exlibrisus. Paskaitai pasibai- 
kun. Kezys, S. J. pristatė foto
grafą p. Petrauską, kuris pada
rė pranešimą apie Lietuvių Fo
to Archyvo veiklą ir paskelbė 
konkurso laimėtojų vardus bei 
Įteikė pažymėjimo lakštus. 
Baigiant programą buvo rodo
mos konkurse laimėjusių spal
voti! nuotraukų skaidrės. Susi
rinkime dalyvavo ir dai. Žibun
to Mikšio sesutė Nijolė Mikšy
tė iš Detroito. Dail. Mikšys gy
vena Paryžiuje. Buvo ir kavu
tė. M.

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą Užsieninėms Gim
nazijoms už š. m. gegužės mė
nesiui §920 — t. y. Vasario 16 
G. —§700, Seleziečių G. — §200 
ir Punsko G. — §28).

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

— GENERAL OFFICE
Excellent permanent position for 
experienced Typist. 65 W. P. M. in 
Order Department with small grow
ing Co. Complete Benefit Program.

1 Block from N. W. Depot and L 
Station.

For Appointment Call

236-3290

. SEWING MACHINE
O P E R A,T O R $
First or Second shift.

Experience preferred^'but not 
necessarv.

J. W. JOHNSON CO.
3100 W/ RANDOLPH 

BELLWOOD 
Tel. 544-3600

GENERAL OFFICE
— LOOP

Typing required, some bookkeeping 
helpful. Good salary. Call or apply: 

11 So. La SALLE
Room 1701

Telr7264720

VIRĖJA — ŠEIMININKĖ
3 asmenų šeimai su 8 metų berniuku. 
Gyventi privačiose patalpose, puikia
me name. Lake Forest. Mokėti vai

ruoti ir kalbėti angliškai 
Tel. 234-6449. 

Jei neatsako — 
(312) 225-8802.

SECRETARY

for law office. $105 per week.
Must be H. S. graduate.

Type 50 W. P. Mi.
427-4821

PERSONAL
Asmeny Ieško

KAMBARYS VELTUI geroje apylin
kėje suaugusiam asmeniui ar pensi

ninkui. turinčiam mašina. ;
Tel. 458-3851.

i
■ I

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI : 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

LEONAS BEAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DĖL SKUBAUS IŠVYKIMO Į FLORI
DĄ, parduodu 2 aukštų po 6 kamb. 

namą. 5417 So. Hoyne. 
Tel. 476-8430.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SURER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

A. TV ER A S 
LAIKRODŽIAI IR SRANGPVYBtS 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET 

TaL: REpublk 7-1941

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS Tel. CL 4-105(1

Federaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas
INCOME-TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W.-43rd STREET 

CL 4-2390

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tek YA 7-5980

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

s v g- I

jrankiai. Ilgų metę patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 50636. Tek WA 5-320S

k — - — • - ___________ ..— ■ - - ■  *

BOMBOMANIJA
Policija pirmadieni pranešė, 

kad buvo gauti telefonu pagar
sinimai. kad astuoniose Chica
gos aukšt. mokvklose yra pa
dėtos sprogimui užtaisytos 
bombos. Negana to, slapti pra
nešėjai pagrasino bombomis 
Civic Centrui ir keturiems I. 
B. M. ofisams, dar vienai Park

i — NAUJIENOS, CHICAGO s/lLL, — WEDNESDAY, MARCH 18, 1970

Chicagos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia”. Premjera — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d.. 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antraad., 
tree., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vai. Bilietus užsa
kant paštu siųsti čekį, nurodant 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — S8.00, §6.50, §5.00; 
Balkonas — S7.00, §5.00, §3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicagoje.

Premjerai S9.00 vertės bilie
tai išparduoti. .

(Pr).

♦ Adomo Galdiko pomirtinė 
tapybos paroda įvyks š. m. ba
landžio mėn. 11 — 19 d. d. 
Čiurlionio-galerijoje, Chicago- 
j e. ( Pr.)

■* Lietuvių Fondo tradicinė 
vajaus vakarienė su menine 
programa Įvyksta š. m. balan
džio mėn. 19 d., 3 vai. vakaro, 
Čikagoje, Personality Lodge 
banketų salėje, 4740 So. Cicero 
Avė.

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
ir organizacijos kviečiami vaka
rienės proga Įstoti j Lietuvių 
Fondą ir dalyvauti vakarienėje. 
Gali dalyvauti ir nenariai. Jiems 
Įėjimo auka §10.00. Vakarienei 
užsiregistruoti reikia ne vėliau 
kaip iki š. m. balandžio mėn. 15 
d. Registracijos bei informaci
jos reikalu kreiptis į LF būstinę 
6643 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629, tel- 778-2858 
arba pas vietos LF vajaus komi
tetus bei Įgaliotinius. (Pr).

A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3’8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

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

SIUNTINIAI
Į LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787 ____
Didelis pasirinkimas (vairiy pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

IR NAMAI NELYGUS
9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 

naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20,400

2 ANKŠTŲ MŪRAS, dideli — po 7 
kamb. butai, beto. Įrengtas sausas 
beismontas, gazu šildymas, 2 auto mū
ro garažas, apie 66-ta ir Talman. — 
$291200.

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kambx. butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marauette Parke. $20.000.

PRIE FORD CITY 5^ kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 4-0 pėdų skly
pas. m auto ^22.900.

LITXUS 4 BUTU MŪRA*, arti Ma
ria High. Nanias gazu šiJdvmas alų-, 
miniiaus mūro garažas, platus 
sklvnss. $45 000.

PTGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St Tel. RE 7-7200

PERKAME. PARDUODAME, MAT- 
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūniname oaskola. visokeriopą ap
draudę. veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS

2658 WEST 59th STREET
J -PRospect 8-5454

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo- 
*awbiu pirkimas - pardavimas. Re to 
šioie konto^oie daromi fr liudijami 
vertimai, užpildomi pili^tvbės prašy
mai, income tax ir įvairus kitokį Man
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS’ AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domasžukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metą

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS




