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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

akademijos 
Jis pasižy-

tų,- kuriuos praėjusiame šimtme
tyje rusai įvairiomis sutartimis 
iš Kinijos paglemžė.

♦ P. Vietname žuvo dar vienas 
JAV kariuomenės generolas, jau 
5-tas. Jis buvo peršautas, kai 
lankė fronto dalinius.

kontrolie- 
Įsakė vi- 

sugrįžti į

Naujas West Petnf karo 
gen. William Knowlton.

tijos: Bonos, Frankfurto ir 
Muencheno. Iš Vokietij’os į Či
kagą galima paskambinti, pasu
kus 900-1-312, po to pridėjus no
rimo abonento numerį.

Tiesioginis automatinio tele
fono ryšis su Britanija buvo pra
dėtas praėjusį mėnesį, dabar įsi
jungia ir V. Vokietija. Nuo vi
durnakčio iki vidurdienio, Euro
pos laiku, tokie tiesioginiai pa
sikalbėjimai kainuos penkis cen
tus už 1.7 sekundes. .

Vakarų Vokietija dabar gali 
susisiekti automatiniu telefonu 
su 13 valstybių.

Unijos centras, nors streiko 
visoje Amerikoje ir nešaukia, 
prasidėjusiais vietiniais strei
kais yra patenkintas, nes jie ga
li padėti įtikinti darbdavius, kad 
jie pakeltų savo siūlomas algas.

CASABLANCA. — Keleivi
nis Maroko lėktuvas su 76 kelei
viais ir 6 įgulos nariais nukrito 
besileisdamas į aerodromą. Tik 
20 asmenų liko gyvi, sunkiai su
žeisti.

chella slėnyje, grupė ūkininkų 
pradėjo derybas su darbininkų 
atstovais. Deryboms tarpinin
kauja Hartfordo, Conn., katali
kų vyskupas Donnelly.

Dabar komunistai tvirtina, kad 
tas laivas vežė ginklus Kambo- 
dijos sukilėliams, kurie nuver
tė princą Sihanouką. šitoks aiš
kinimas pastato į blogą padėtį 
jaunus “revoliucionierius”, ku
rie laivą pagrobė. Jie dabar, 
greičiausiai, nebus įleisti į šiau
rės Vietnamą ir nebegalės grįžti 
į Ameriką, kur jų laukia sunki 
bausmė už laivo pagrobimą.

TOKIJO. — šiaurės Korėja 
paskelbė priimsianti pagrobtą 
japonų lėktuvą, kuris n usileido 
Pietų Korėjoje, kai jį apšaudė 
komunistų artilerija. Komunis
tai skelbia, kad jie žmoniškai 
elgsis su lėktuvo keleiviais.

SAIGONAS. — Texas milijo
nierius Ross Perot, kuris nesėk
mingai bandė aplankyti ameri
kiečius, šiaurės Vietnamo be
laisvius, atvyko lankyti nelais
vėje sėdinčių komunistų karei
vių (Pietų Vietname.

Šioje lentelėje matome, kaip didėjo Amerikos gyventojv skaičius. Per pirmą surašymą, 1790 metais, buvo 3,929,214 
gyventojai, jy tarpe 697,697 vergai. Šiemet manoma, pasiekti apie 210 milijonu gyventojy.
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Vynuogių streikas
WASHINGTONAS. — Jau 

virš ketvertų metų Kalifornijos 
vynuogių augintojai negali su
sitarti su ūkio darbininkų unija, 
kurios jie nenori pripažinti. Dar
bininkai, vadovaujami pagarsė
jusio Cesar Chavez, buvo suor
ganizavę visoje Amerikoje vy
nuogių boikotą. Dabar yra žen
klų, kad vynuogių augintojai 
uniją ima pripažinti ir streikas 
gali baigtis.

Pietinėje Kalifornijoje, Coa-

Prancūzijos senato 
pirmininko vaišėse
Inž. Adolfas ir Birutė Vens- 

kai Prancūzijos senato pirminin
ko A. Poher pakviesti dalyvavo 
senato rūmuose įvykusioje va
karienėje. Tai jau kelinti metai 
iš eilės'kai senatorius Poher pa
sikviečia į šias išskirtines va
karienes p. Venskus. Po vaka
rienės, kuri šiemet įvyko vasario 
18 d. buvo paskaita — diskusi
jos, tema: Spauda — ketvirtoji 
.valstybės jėga”. Pats pirm. Po
her vadovavo diskusijoms ir ta
rė užbaigiamąjį žodį.

Adolfas ir Birutė Venskai yra 
išskirtinai veiklūs tarptautinė
je veikloje Paryžiaus lietuviai. 
A. Venskus yra inžinierius la
bai aukštai iškilęs savo profesi
jos specialistas Prancūzijoje, sa
vo darbu žinomas ię plačiau Eu
ropoje.

tui, pradėjus siųsti vis daugiau 
transporto lėktuvų, Egipte bu
vo pakeisti civilinės aviacijos 
lėktuvų skridimų tvarkaraščiai. 
Pranešimai iš Egipto sako, kad 
sovietai nutarė sustiprinti Egip
to priešlėtuvinę gynybą, prista
tydami naujų priešlėktuvinių ra
ketų, kurios numuša ir žemai 
skrendančius lėktuvus.

Izraelis žymiai sustiprino sa
vo aviacijos puolimus, siekda
mas, kad naujosios raketos ne
būtų išstatytos prie Suezo ka
nalo ir net 1 mylių už jo į vaka
rus.

Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris Ebanas pareiškė, kad 
ginklų balansas po šių Egipto ra
ketų atsiradimo, pasikeitęs Iz
raelio nenaudai. Jis raginsiąs 
Amerikos vyriausybę iš naujo 
persvarstyti Izraelio prašymą. 
Jėgos balansas keičiasi kas sa
vaitę. Jis jau nebesąs toks, koks 
buvo kovo 23 d., kada JAV prane
šė sprendimą neparduoti Izrae
liui naujų lėktuvų.

Turkijoje vis nesiliauja že
mės drebėjimai. Dar 120 asme
nų žuvo Simaysj# Ėmėt mieste
liuose, nuo šeštadienio drebėji
mo viso jau žuvo 2,000 žmonių. 
Vakar užregistruota 300 mažes
nių drebėjimų.

■o šiaurės Vietnamo priešlėk
tuvinė artilerija sužalojo Ameri
kos Phantom lėktuvą, tačiau la
kūnams pavyko parskristi Į bazę 
Tailandijoje, kur lėktuvas sudu
žo, lakūnams iššokus su para
šiutu.

o Patriarchas Athenagoras, 
Rytų Ortodoksų bažnyčios vadas, 
sunkiai serga. Jis bus vežamas 
operacijai į Austriją. Jam jau 
84 metai.

Meras Daley ateinantį šeš
tadienį įsakė pagerbti žuvusį dr. 
Martin Luther Kingą, nulei
džiant visas vėliavas pusiau stie
bo. Sueina 2 metai, kai dr. Kin
gas žuvo.

Kairo radijas pranešė, kad 
prie Etiopijos sienos buvo nu
šautas Sudano religinis vadas, 
opozicijos vyriausybei organizuo- 
tojas. Jis bandė pabėgti į Etio
piją.

-*■ Lebane sprogo amerikiečių 
Įstaigoje bomba, žuvusių nebu
vo, bet vienas automobilis buvo 
sužalotas. Palestinos partizanai 
žada sprogdinti amerikiečių nuo
savybes.

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijoje yra nemažai' komunistų, 
kurie turi ir savo slaptą tero
ristų grupę. Iki šiol ginkluotų 
komunistų gaujos daugiausia 
veikė miestuose, tačiau Brazili
jos vyriausybė numato, kad 
ateityje gali prasidėti komunis
tų veikla ir provincijose. Todėl 
valdžia turi įsteigusi Amazonės 
upės aukštupio džiunglėse spe
cialią karo mokyklą, kurioje pa
ruošiami karininkai džiunglių 
karui.

Brazilijos gynybos ministeri
ja šią mokyklą steigė, paimdama 
pavyzdžiu Amerikos džiunglių 
mokyklą Panamoje. Brazilai sa
ko, kad jų mokykla esanti ge
resnė ir už amerikiečių.

■ Apie 50 nuošimčių Brazilijos 
teritorijos dengia tankios džiun
glės. todėl kilus platesnei parti
zanų veiklai, jie greičiausiai 
veiktų džiunglėse. Brazilijos mo
kykloje kareiviai ir policininkai 
pereina ir specialų miestų parti
zanų kovos kursą, kuris trun
ka šešias savaites.

♦ Oro susisiekimo 
rių unijos vadovybė 
siems savo nariams 
darbus.

Library ęf Congress
Periodical Division
Washington, D. C.
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LAOSO KARIUOMENĖ VĖL ATSIĖMĖ 
IŠ KOMUNISTŲ SVARBIU KARO BAZĘ

VIENTIIANE. — Laoso kariuomenė netikėtai parodė didelę 
energiją ir po pakartotinų pralaimėjimų, išvijo komunistų jėgas 
iš Sam Thong. Fronto vadas, generolas Vang Pao, pasitikėdamas 
savo jėgomis, paskelbė, kad visi pabėgėliai, kurie prieš dvi savaites 
buvo išvežti, gali sugrįžti į namus ir pradėti pavasarinę sėją. Sam 
Thong buvo pagrindinė tiekimo bazė visai apylinkei, kurioje gy
vena apie 350,000 Meo genties žmonių. Jie ir sudaro generolo 
Pao kariuomenės svarbiausią dalį. Kariuomenė apginkluota Ame
rikos ginklais.

Tailandijos premjero pavaduo
tojas Charusathiara pripažino, 
kad Tailandijos savanoriai kovo
ja Laoso kariuomenėje. Jis pa
brėžė, kad visi kareiviai yra 
savanoriai, pridėdamas, kad ir 
komunistų pusėje yra tailandie
čių, padedančių Pathet Lao va
dovybei.

Laoso kariuomenės pasiseki
mai priklausė ir nuo oro page
rėjimo. Amerikos lėktuvai pada
rė komunistu kariuomenei dide- z
lių nuostolių. Komunistai atsi
gauna tik tada, kai blogas oras 
neleidžia aviacijai veikti. Lao
so aviacijos senesni T-28 bom
bonešiai irgi nemažai prisidėjo 
prie paskutinių laimėj imu.

Derybos tęsiamos
ČIKAGA. — Antradienį pasi

baigė sunkvežimių vairuotojų 
darbo sutartis, tačiau uhija strei
ko nepaskelbė bet veda derybas 
toliau. Darbdaviai pasiūlė 70 
centų per vai. algų pakėlimą, o 
unija reikalavo 2.05 dol. pakėli
mo. Unija nusileido iki 1.70 dol.

Unijos atstovai pareiškė, kad 
derybos bus tęsiamos toliau. Jei 
nepavyks susitarti su darbdavių 
organizacijos atstovais, tai bus 
bandoma derėtis su atskirais 
darbdaviais, kurių yra apie 1,- 
200. Panašiomis atskiromis de
rybomis buvo sutartas ir dabar 
pasibaigęs kontraktas.

Nors Čikagoj tymsteriai nuta
rė derėtis ir tęsti darbą, kituo
se miestuose, sutarties laikui 
pasibaigus, prasidėjo darbovie
čių pikietavimas. Daugiausia pa
liesti yra St. Louis, Denverio, 
Kansas City ir Los Angeles mies-

GVATEMALOJ KOMUNISTAI PAGROBĖ 
VAKARU VOKIETIJOS AMBASADORIŲ

GVATEMALA. — Užsienio diplomatų pagrobimai Pietų 
Amerikoje išbujojo, kaip ir lėktuvų pagrobimai. Guatemalos “Su
kilėlių Ginkluotos Jėgos” antradienį pagrobė V. Vokietijos amba- 
sadorių Carl von Spreti. Pagrobimas įvyko miesto centre, vidury 
dienos, šeši automatiniais ginklais ginkluoti teroristai sustabdė 
ambasadoriaus automobilį ir persodinę jį į savo mašiną, nusi
vežė nežinia kur. Už ambasadoriaus paleidimą teroristai reika
lauja paleisti iš kalėjimo penkis suimtuos savo narius.
re-

MASKVA. — Sovietų prezi
dentas Nikolai Podgorny baigė 
Irane šešių dienų vizitą. Pasku
tinėje savo kalboje jis reikalavo, 
kad Izraelis išeitų iš užimtų ara
bų žemių.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad per praėjusius 19 metų už
sienio valstybės gavo iš Ameri
kos naudotų ginklų, nebereika
lingų Amerikos gynybai, už 3.4 
milijardus dolerių.

CHARLOTTE AMILIE. — 
Penki Amerikos aquanautai va
kar turėjo nusileisti ant vande
nyno dugno, netoli Virgin salų, 
ir pradėti ten povandeninius eks
perimentus, kurie truks dvi sa
vaites. Laivas “Tekite II”" bus 
50 pėdų gilumoje.

premjero brolį
PHNOM PENH. — Naujosios 

Kambodijos vyriausybės prem
jero Lon Nol brolis buvo komu
nistų nužudytas Kompong Cham 
mieste, kur jis buvo policijos vir
šininkas. Komunistai . įsibrovė 
netikėtai i jo narna ir jį peiliais 
subadė iki mirties.

Kambodijos vyriausybė pa- 
i skelbė, kad ne tik vietiniai ko- 
I munistai ir Viet Congo kareiviai t 
j puldinėja Kambodijos kariuo- 
i menės pozicijas, bet iš šiaurės 
i Vietnamo į Kambodiją įžengė 
j kelių tūkstančių vyrų stiprumo 
j kariuomenė, perėjusi sieną prie 
Į Snoul miesto, penkios mylios 

į nuo š. Vietnamo. Vietinė Kam- 
- j bodijos įgula pasitraukė be ko

vos. Vyriausybės pareiškimas^ 
smerkia šį sienos perėjimą ir 
tarptautinės teisės laužymą. 
Vietnamo komunistinis režimas 
turės už šiuos veiksmus pasiim
ti visą ‘atsakomybę 
Kambodijos komunikatas.

Pietų Vietnamo prezidentas 
Thieu pareiškė, kad jo vyriausy
bė gerbs Kambodijos neutralu
mą. Vyriausybė nėra gavusi iš 
Kambodijos jokių paramos pra
šymų.

hipiu aiškinimui
SAIGONAS. — Vietnamo ko

munistų radijas skelbia, kad 
amerikiečių prekinio laivo pa
grobimas ir nukreipimas jo į 
Kambodiją buvusi tik apgaulė, 
vaidinimas, siekiant suklaidinti 
pasaulio opiniją

Kaip žinoma, prieš dvi savai
tes du ginkluoti Kalifornijos hi
piai privertė “Columbia Eagle” 
laivo kapitoną išsukti iš kelio 
(laivas plaukė su aviacijos bom
bomis i Tailandiją) ir sustoti 
Kambodijos teritoriniuose van
denyse. Du jauni piratai vėliau 
gyrėsi laivą pasukę protestuoda
mi prieš Vietnamo karą. Jie pa
reiškė norą vykti į šiaurės Viet
namą ir tam tikslui iš laivo ka
pitono atėmė pinigų, apie 2,900

Įvesta telefono 
linija su Vokietija 
BONA. — Nuo vakar dienos 

įvestas tiesioginis telefono ryšis 
tarp Amerikos, išskyrus Hava-

šiais metais Gvatemaloje tai 
jau trečias panašus įvykis. Va
sario 27 d. teroristai buvo pa
grobę Gvatemalos užsienio rei
kalų ministerį, o kovo 6 d. buvo 
pagrobtas Amerikos diplomatas. 
Vėliau abu buvo paleisti.

Argentinos vyriausybė buvo 
pirmoji, atsisakiusi derėtis su 
teroristais, kurie praėjusią sa
vaitę buvo pagrobę Paragvajaus 
konsulą. Nors komunistai grasi
no konsulą nužudyti, tačiau vė
liau jis buvo paleistas.gyvas ir 
sveikas. Sakoma, kad tuo me
tu Argentinoje viešėjęs Para
gvajaus diktatorius Alfredo 
Stroessner irgi pritaręs Argen
tinos nusistatymui nepatenkinti 
pagrobėjų reikalavimų.

šis nutarimas labai pakėlė Ar
gentinos gyventojų akyse val
džios autoritetą, tačiau visas tas 
įvykis buvo naudingas ir “Ar
gentinos Išlaisvinimo Frontui”, 
nes keturias dienas Argentinos 
spauda nieko daugiau nerašė, 
tik apie pagrobimą ir su juo 
susijusius- įvykius.

. . Didelėje paslaptyje laikomas 
sovietų diplomato Argentinoje 
pagrobimas, kuris jo vykdyto
jams nepavyko. Yuri Pivava- 
rov, prekybos skyriaus sovietų 
ambasadoj sekretorius, išvengė 
pagrobimo, nes netoli buvęs po
licininkas pradėjo į pagrobėjus 
šaudyti ir tie pabėgo. Sovietų 
valdžia pareiškė Argentinai dėl 
šio Įvykio griežtą protestą. Bu
enos Aires sklinda gandai,' kad 
nepavykusio pagrobimo autoriai 
buvę policininkai. Jų tarpe bu
vę sužeistų, kurie visi nuvežti į 
policijos ligoninę. Argentinos 
vyriausybė apie tą Įvykį visai 
atsisako kalbėti.

* Čekoslovakijos valdžia dar 
daugiau suvaržė savo piliečių ke
liones Į užsienį. Uždėti muitai 
ant daiktų, kuriuos keleiviai išsi
veža su savimi. Leidžiama išsi

rijo ll-me Pakuliniame kare, vado- vežti tik 5 dolerius pinigu vie- 
vandamas slaptai misijai už vokiečiu . „ ...

fronto linijos. nai savaitei.

Susidūrė lėktuvai
WASHINGTONAS. — Penta

gonas patvirtino, kad virš Vi
duržemio jūros ore lengvai su
sidūrė sovietų gamybos žvalgy
bos lėktuvas su Amerikos nai
kintuvu Phantom-F-4. šiam vos 
buvo nubrėžti nuo šono dažai, 
o sovietų lėktuvui įlenktas spar
no smaigalys.

Naikintuvas bandė nuvyti 
šalį žvalgybos lėktuvą, skrai 
džiusi virš JAV lėktuvnešio 
Pentagonas neskelbia, ar lėktu
vas buvo sovietų aviacijos ai 
Egipto. ,

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Amerikos ka

rinių jėgų šiauriniame Pietų 
Vietname vadas gen. Melvin Žais 
pareiškė, kad jis tikisi netrukus 
padidėjusio priešo jėgų aktyvu
mo. Keliom valandom praslin
kus po šio pareiškimo penkios 
komunistų raketos nukrito į Da 
Nango aviacijos bazę. Viena ra
keta uždegė civilių, gyvenusių 
prie aerodromo, namus, žuvo vie
nas vietnamietis ir sudegė 30 na
mų.

Visame Vietname priešas puo
lė raketomis ir artilerijos svie
diniais 21 karo stovyklą, kurio
se padaryta nuostolių. Ypač sti
prūs puolimai buvę prie Saigo- 
no, Da Nango ir Cam Rahn avia
cijos bazės.

Iš viso komunistai pradėjo 
apie 100 puolimų. Jie visur at
mušti". Pirmieji pranešimai sa
ko, kad puolimuose žuvo 38 ame
rikiečiai, 184 buvo sužeisti. Ka
rinė vadovybė spėlioja, kad šie 
puolimai gali reikšti naujos ko
munistų pavasario ofenzyvos 
pradžią.

ANNAPOLIS. — Maryland© 
valstijos seimelis priėmė įstaty
mą, kuris leidžia daktarams da
ryti abortus be jokių suvaržy
mų. -Marylando abortų įstaty
mai dabar laikomi liberaliausi vi
soje Amerikoje.

BRIUSELIS. — Belgijos sau
gumo policija suėmė sovietų in
žinierių, sunkvežimių prekybos 
atstovą, kuris kaltinamas šni
pinėjimu sąjungininkų kariuo
menės štabe. Prekybos atsto
vas Boris Savič gyveno Belgijo
je nuo 1967 metų ruden s. Pas jį 
rasta šnipinėjimo aparatų ir mi
krofilmų bei nemažos sumos pi
nigų, kuriuos jis turėjo perduoti 
vienam Belgijos aviacijos kari
ninkui už suteiktas žinias apie 
prancūzų Mirage lėktuvus. Bel
gijos vyriausybė įsakė šnipą iš
tremti.

Izraelis tvirtina:
“Padėtis keičiasi”
JERUZALĖ. — Sovietams su

MASKVA. — Sovietų kariuomenės laikraštis “Krasnaja 
Zvezda” paskutiniame numeryje kaltina komunistinę Kiniją, kad 
ji viešai stiprina savo pasienį ir tuo provokuoja sovietus. Prie Sov. 
Sąjungos ir prie Mongolijos sienos kiniečiai stato karinius aero
dromus, stebėjimo bokštus ir kelius, vedančius SĮ sovietų pusę. 
Šiuose darbuose dirba civiliai ir kareiviai. Straipsnis pasirašytas 
pulkininko Makarovo, kuris sako, kad sovietų kariuomenei tokių 
sustiprinimų statyti nereikia, nes jos rankose yra galingi iš ko
munistų partijos ir iš valstybės gauti ginklai. Sovietų Sąjunga 
nenorinti barškinti kardais, tačiau ji nebijanti ir kitų barški
nimo. 

-- —'
Paskutiniu metu sovietai su

stiprino savo Kinijos puolimus. 
Apie derybas šu Kinija nieko ne
girdėti. Kinai reikalauja ne tik 
nereikšmingų sienos peržiūrėji-
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Stvings Insur&ti up to £20,000

UNfON FEOHJAL SAWNBS

DVIMEČIAMS TAUPYMO 
CERTIFIKATAMS

. MAŽIAUSIAI $5,000

Keli žodžiai 
amošiūno adresu

-.2 Years Savings
.v Certificate
(Minimom $5.000)

AND LOAN ASSOCIATION
W ARCHER AVENUE 

CHICAGO, tUlNOtS S86tt 
PHONE: 254-M78

ed St., Chicago, Illinois 60608

METINIAMS TAUPYMO 
CERTIFIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $1,000

ACCOUNT
Paid and 

Compounded 
u a r t o r 11

Ši šeštadienį 
:u Hnksmayakaris

- Passbook- Savines 
.AH accounts com* 
. pounded daily — 

pato quarrerly

->e tik ne pirmas, o greičiau 
paskutinis sužinojau, kad visuo- 
menininkas Vincas Tamošiūnas

kas radėjams, kur parašyta: 
Malonėkite padaryti mums tą 
paslaugą ir tuos laiškus nuga
benti į paštą, o čiaudėtu spiri
tu pasilinksminkite”. .Radėjai 
taip ir padarė. Laiškai jau 
seniai buvo Hamburge .gauti,

aime, Te
manyta, 

s išpūsta

gų socialiniais, šeimyniniais ir 
pedagoginiais klausimais.

Šioje knygoje skaitytojas te- 
neieško kokią pigiu padilginimų; 
čia jis ras giliai išstudijuotus 
psichologinius ir filosofinius at
sakymus i visą eilę socio-fizio- 
loginių klausimų bei problemų, 
ką jau £ knygos turinio .gali
ma matyti, k. a. Meilės esmės 
beieškant; Meilė — visuotinis 
kūrybinis procesas;. Meilės ob
jekto Įvairumas; Reikalas my
lėti ir būti mylimam; Individo 
brendimas meilei; Kūno ir dva
sios konfliktas XX amžiuje; Mei
lė ir draugiškumas; Vyriškoji 
ir moteriškoji meilė; Meilė ir 
laisvė; Meilės Įtaka kultūros evo
liucijai; Meilė ir mirtis ir t. t.

P. Maldeikis jau Nepriklauso
moje Lietuvoje buvo pasižymė
jęs pedagogas ir'tos srities raš
tu autorius. . J. Pr.

OF §5,000. OR MORE. ™6 MONTH MATURITY PER ANNUM

Pamoka Chicagos paštui
Iš Cape Town, Pietų Afri

koje, pranešama, kad išplauk
dami ilgon kelionėn vokiečių, 
laivo jūrininkai parašė Į savo 
namus laiškus, juos sudėjo į 
statinę, užtaisė ir pritvirtinę 
vėliavą su užrašu “Mail” (paš
tas} išmetė į jūrą; spėliodami; 
ar jų laiškai pasieks jų uosto

eštadienis prieš Atvelykį pas 
s dažniausia būdavo paskir-

Balfui. Nežinau kodėl, bet 
kartą Baifo 76-tas skyrius 

pobūvio nedarė. Jo vietą užėmė 
jūrų šaulių švyturio kuopa.

Balandžio 4 d. jūrų šaulių pa
silinksminimas, kurį jie pavadino 
linksmavakariu - banketu, Įvyks 
Lietuvių namuose ir prasidės 
7:30 vai. šokiams jura užsaky
tas geras orkestras, su kuriuo 
bus ir dainininkė. Programai pa
įvairinti bus šokių konkursas. 
Premijas (pinigines) gaus šokė
jai, geriausiai sušokę tango, vai
sa ir polką. Tam tikslui vertin
toji! komisiją sudaro Šilainės va
dovė Galina Gobienė, režisierius 
Justas Pusdesris, ir žurnalistas 
"ihadas Selenii-. ’: >

Į linksmavakarį-banketą Įėji
mas — 5 dol. auka iš suaugusių 
ir 3 dol. iš studentų, jaunimo. 
Jūrų šauliai kviečia visus, kas 
nori smagiai, linksmai, savųjų 
tarpe šio šeštadienio vakarą pra-

1914 metą i

Midland Savings aptar- 
nauja taupymo ir namų S 
paskolų reikalus visos mu- g 
sų apylinkės. Dėkojame fį 
•Jums už mums parodytą S 
pasitikėjimą. Mes narė ė 
tume būti Jums naudingi £ 
ir ateityje. S

Sąskaitos apdraustos .ild 
$20,000 ?vl

evolandas yra viena iš kelių 
Įmintų'salų, kur lietuviška 
atvėyra pajungiama grožiui 
■riui. Iš tenai Alfonsas ir Ona 
Rikiai daugelį kartų mums 

ainininką čiur- 
Iš tenai Petras 
rečiau, atklys- 
Teatru. Iš te- 

!,a:. nebe pirmąjį kartą, laukia
me ir Liuttp Sągio Grandinėlės.

Nebegaliu pasakyti, kieką 
kartų Grandinėlė čia buvo, bet 
gerai žinau, kad visada ji buvo 
nauja, visada kitokia. Nauja 
programos atlikėjais — viduri
nių mokyklų jaunuoliais, nauja 
ir programa. Prieš bene dešimtį 
metų jie šoko ir vaidino scenoje, 
o prieš dvejus metus publika tu
rėjome trauktis Į erdvios salės 
pakraščius, kad Grandinėlės jau
nystė didžiausiam parketo plote 
išsitektų. Tai buvo 1968 metų 
vasario 10 dieną. Po to (vasa
rio 22), šiame dienrašty, suža
vėtas parašiau ir didele recenzi-

Detroitas — paskutinis. Gene
ralinė repeticija prieš šuolį Į P. 
.Amerika Kada ir kur? Gran
dinėlė Detroite šoks sekmadie
nį, balandžio 12, Rosary High 
School auditorijoje, turinčioje 
apie lOC'O vietų (adresas: 8551 
Greenfield Rd., tarp Joy ir Tire
man). O kad galėtų ją pama
tyti ir tie, kurie vidudieni da-

aurnmas, jaunimo, jaumniui...
iiriksaiuojame jį,'kur tik pro

gą suradę. O tų progų neoera 
oaug. Tik didieji šio krašto bei 
Kanados Lėtu viski telkiniai, 
ska-ičiuoją savuosius tūkstan- 
ciais, begali jaunimą didesniems 
uarbams suburti. Ir tai, toli gra
žu, ne visi. Mat, vien jaunimo 
neužtenka, • o būtinai reikia ir

„o dirbančių vyresniųjų va-

lyvaus Lietuvių Dienos progra
moje Tarptautiniame Institute, 
Grandinėlės spektaklio-koncer- 

pasirodymo to pradžia bos 4 vai. po pietų.
Detroito lietuviai žino, kas 

gražu. Detroito lietuviai ne kar
tą jaunimą pasitiko išskėstomis 
rankomis ir, iš anksto -galiu 
tvirtinti, šitaip pasitiks balan
džio 12’ diena Grandinėle.

DETROITO LIETUVIU, BENDRUOMENĖJE 
lę pasitinkame išskėstomis rankomis

i tai visi įsitikino, jog Grandinėlė 
' ,2karą pavertė gražia švente.

Ten pat (R. Zdanytė) aprašo 
i Grandinėlės spektaklį Hartforde. 
, Cituoju: “Ausyse vis dar skam-' 
i ba tautiniai šokiai, liaudies dai
nos. Tai puikus gražaus, veik- 

: lauš lietuviško jaunimo pavyz
dys! Arba: “Nuo to momento, 
kai suskambėjo pirmoji gaida, 
nuskui iki pat koncerto galo visą; 
•'utliką buvo apsupusi ypatinga 
lietuviška dvasia”.

“Grandinėlė pririšo ėikagiečių 
širdis”, J. Daugi, reportažo pa
vadinimas 1969.XI1.2 Drauge iš-i 
raiškiai šaukia. Autorius vė-l 
liau įvardija, šalia L. Sagio, ir j 
visus kitus jo bendradarbius, i 
programą sukurti padėjusius. O 
garsių žmonių pasisakymuose 
(svetimtaučių universitetų pro
fesorių ir kitų), atskamba: 
“Magnificent”, “Aš gėrėjausi ne
paprastai”. “Tai fantastiška 
programa”. “Tai stebuklas”.

Po grandinėlė: 
namie, Clevelande, Viktoras Ma- 
riūnas 1970.HI.13 Drauge repor- 
:ažą pavadina; “’Grandinėlė4 su
tikta šiltai, palydėta karštai”. Ir 
iia vėl paberiama visa eilė kom
plimentų.

V. Mariūnas dargi paaiškina, 
iog ateinantį birželį Grandinėlė 
vra pakviesta Į Kolumbiją bei 
Venęcuelą ir kad dabar tai ke
lionei telkia lėšas. Ir primena, 
jog no Cleveland© Grandinėlė 
dar galės pasinaudoti pirma 
Niujorko, o paskui ir Detroito

Atsiųsta paminėti
Petras Maldeikis. Meilė dvide

šimta jam e amžiuje. Knyga 236 
psl.. išleista šiais 1970 metais, 
Chicagoje. Viršelio iliustracija 
?. Jurkaus. Kaina $5.

Knygos aplankoje pasakyta, 
kad vargiai ar esąs kitas žmo
gus. kurs būtų taip plačiai susi
pažinęs su tarptautine meilės 
problemos literatūra, kaip šios 
knygos autorius (P. Maldeikis). 
Vien pažiūrėjus Į tai knygai jo 
panaudotą literatūrą (141 kny
gų sąrašą’) atrodo, kad nė kiek 
neperdėta.

Autorius šioje srityje ne koks 
naujokas. 1948 metais jis yra

šiomis dienomis apleido savo dar
bovietę ir visam išėjo Į pensiją. 
Skubėdamas ir nuo savęs palin
kėti jam laimingų, sveikatingų, 
ilgų pensininku metų, bent kele
tu žodžių noriu priminti ir apie 
jo lietuvišką veiklą.

Vincas Tamošiūnas pas mus 
visuomenininko vardą Įsigijo 
pirmoj vietoj, už šaulišką veiklą. 
Jis yra neįtik vienas iš Stasio 
Butkaus vardo šaulių kuopos 
steigėjų, bet daugelį metų ir tos 
kuopos valdybos narys, pasku
tinius kelerius metus — pirmi
ninkas. Jis nriklauso visai ei
lei kitų organizacijų (jų Įvar
dinti nepradėsiu, nes rašau be Į 
jo žinios, tad bijau suklysti). Jis \ 
yra vienas’ iš nedaugelio, kurie,: 
jei priklauąp organizacijai, jei i 
yra valdybos nariais, tai pri- j 
klauso ne įš,yardo, o nuoširdžiu ! 
darbu. Tokių entuziastų, lietu
vybei kasmet paaukojančių be
veik tiek pat valandų, kiek ir dar- j 
bovietei, vargu čia ar priskai-j 
tytume pora tuzinų. Vienas iš j 
jų ir yra" Vincas Tamošiūnas. Jis į- 
moka su visais sugyventi, visus 
suprasti, ir, jįbrs turėdamas skir
tingą nuomonę, visiems taria
miesiems priešams atleisti. Apie 
Vincą Tamošiūną kalbėdamas 
visada neišvengiamai prisimenu 
ir kitą uteniškį; prieš dešimtį me
tų mirusį Justiną Pilką. Kaip 
visuomenininkai jie abu man la
bai panašūs..,

Be visuomeninės wiklos V. 
Tamošiūnas rašinėja ir spaudai. 
Jo korespondencijos bei repor
tažai irgi visada būna taktiški, 
giedri, vaižąaatiško optimizmo 
kūnini.

V. Tamošiūnas vienam manoj 
kolegai jau pareiškė, kad iš lie-! 
tuviškos veiklos Į pensiją nei
siąs. Aš tai žinau ir neklausęs. 
Kaipgi kitaipj Tokie vyrai kaip 
jis į “pensiją” iš lietuviško dar
bo yra išvežami tik karste. To
dėl ir linkiu,, kad ta “pensija” 
dar labai, la'ųai toli būtų.

Ir dar kas. Žinau, kad V. Ta
mošiūnas galvoje turi labai ver
tingos atsiminimų medžiagos: 
apie Žemaičių“pulkus, apie Lie
tuvos policiją, apie šaulius ir t. 
t. Prie jo sugebėjimų rašyti, 
ti, būtų didelė skriauda, kad sa
vo atsiminimų ant popieriaus ne
sukrautų ir ateinančioms kar
toms nepaliktų.'Pagaląsk plunks
ną. Vincai, ir pradėk šiandien!

Po kelių dienų statinaitė bu
vo rasta Cape Town paplūdimy
je. Viduje buvo dėžutė su laiš
kais, dvi bonkos spirito ir 
penki doleriai ir atviras laiš- 
miestą Hamburgą anksčiauikai jūrininkai laivu grįžo,

Tek 847-7747Peter Kazanauskas, President išleidęs knygą Seksualinis auklė
jimas; 1947 metais Tėvai ir vai
kai, ir dar anksčiau keletą kny-
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ARKIDIOCEZIJA Už LAIDOJIMĄ 
KABLIU

Baugina, kad mirusio palydėjimas prie duobės 
kaštuos pusantro karto daugiau

Chicagos arkidiocezijos or-1 
gane “The New World” kovo 
27 d. nr. įdėtas straipsnis, pa
vadintas “Graveside Rites To 
Be Available” (Bus galimos 
apeigos prie duobės), kur aiš
kinama, kad “Artimiausiais 
mėnesiais Chicagos arkidioce
zijos katalikų kapinėse bus su
teikta publikai galimybė pasi
rinkti 
iš viso 
matyti, 
prelatų 
trokų, grandinių ir kablių ri
tualą ir kad nuo tos pamiltos 
praktikos arkidiocezijos mon
sinjorai nemano atsisakyti, štai 
straipsnio vertimas ir tegul 
skaitytojai patys daro išvadas.

“Dešimtyje Arkidiocezijos 
kapinių, kuriose jau yra lai
dojimo koplyčios, bus paten
kintas ir retkarčiais (occasio
nal) gaunamas prašymas lai
dojimo apeigas atlikti prie

Keturioms iš tų 10 kapinių
- Ascension Libertyvillėje, 

Assumption Evanstone, Calva
ry ir St. Boniface Chicagoje — 
ta modifikacija pradės galioti 
gegužės mėnesį.

Likusioms šešioms koply
čioms, kurios yra daug dides
nės apimties, modifikacija 
pradės galioti nuo liepos 1 d.

Kadangi jos turi daug gerų
jų pusių, laidojimo koplyčios 

i bus statomos ir kitose kapinė
se, kuriose jų dar nėra. Nu
statyta, kad tos koplyčios tei
kia publikai laidojimo išlaidų 
sumažėjimą ir patogumą, kom 
fortą (ištaigą) ir duoda galuti
nam liturgijos ritualui tinka
mesnes sąlygas, kurios anks
čiau priklausydavo nuo viso
kių oro ir gamtos sąlygų.

Paplitęs tokių koplyčių priė
mimas visoje Chicagos arkidi- 
ocezijoje rodo, kad katalikų 

_ kapinės gali patenkinti retkar-
duobės. Tačiau bus skirtumas čiais gaunamą prašymą atlikti 
kainoje, kadangi šio pastarojo apeigas prie duobės, 
laidojimo išlaidos bus žymiai reikalo daryti didesnių kapi- 
didesnės.

laidojimo planą”, bet
straipsnio tono aiškiai

kad arkidiocezijos'
širdis tebesilaiko už į
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Šių mėty cenxo klausimai nustatys ir amerikiečiu švietimo lygį. Klausimai, kiek mėty praleista 
mokyklose, pradėti 1940 mėty gyventoj y surašyme. Lentelė rodo, kaip augo amerikiečiu išsi- 

mokslinimo laipsnis.
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nesant

nių operacijoms’ prisiderini-
Kapinių pareigūnai jaučia, 

jog nederėtų reikalauti, kad 
koplyčias naudojanti daugu
ma prisiimti] dar papildomas

mų, kurių rezultate išlaidos 
visiems pakiltų.

Kainų skirtumas tuo tarpu 
bus nustatytas pusantro karto 
daugiau negu už standartinį 
(tai yra kabliais) laidojimą. 
Tatai yra reikalinga, kadangi 
kapinės turės papildomas iš
laidas už darbą, Įrankius ir 
medžiaga.

išlaidas. Tačiau jie mano, kad 
dera leisti pasirinkti, kur tatai 
yra įmanoma ir praktiška. Jie 
nenori matyti, kad tik dėl lai
dojimo procedūros žmonės 
pergyventų emocinius kentėji
mus arba skausmus 
mos nariui mirus.

Esant galimumui 
pasirinkti laidojimo 
praktiškai visose
retkarčiais (occasional) leidi
mas apeigų prie duobės yra 
įžiūrimas kaip dar vienos pa
grindinės srities praplėtimas.

savo šei-

publikai 
apeigas 

kapinėse,

KANADOS NAUJIENOSKNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS IE t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ____________________
3. M. Zošcenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 nsL ______ _
4. Liudas Mikšys, 1$ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ............................................................
5. Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIETOS, 376 psL ........ 
‘ J. Augvsfaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl __ „
Prof. V. *Bi^ška/SENŲJŲ‘*UĖTOV1šW*KNYGŲ^TŠTCL

RIJA, du tomai. 207-ir 225 psL _________ - $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 nsL 
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL ......_____________
VI. MingėU, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. .........—......------- ------------ --------............

6.

7.

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$1.50

Lietuvių Fondo pirmininko 
dr. G. Baluko žodis Čikagos universitete
“Gerbiamas Čikagos uijiver-

siteto provoste pone Wilsonai, Čikagos Universitetas Šį faktą 
generalini Lietuvos konsule, pripažino ir mūsų kalbą įsive- 
daktare Daužvardi, gerbiamas dė.

I Lieka dar vienas dalykas: 
lietuvių kultūros išlaikymui 
mes turime ne tik išlaikyti kal
bą, bet kartu lietuvių literatū
rą ir tautosaką. Ateityje teks 
pagalvoti, kaip išplėsti lietu
vių kultūros dalykus ir šiame 
puikiame universitete.

šiuo metu aš žinau, kad kal
bu ne vien kaip Lietuvių Fon
do narys, bet kartu atstovau
ju ir vienam milijonui lietuvių 
kilmės amerikiečių. Mes esa
me labai laimingi, kad mūsų 
prosenių kalba įvedama Čika
gos universitete, kuris yra vie
nas •geriausiai žinomų univer
sitetų Amerikoje.”

Mes esame labai dėkingi, kad

8.
9.

10.

11. Adomas K’Jasas,
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais ....................... .............................
-13. Juozas švaistas, F5TRA$ Š1RVOKASZ 228 psl. _
14. Henrikas Radauskas/ EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ....------------ --
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. ________
16. C. R. JSrsėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.

i 17. Petronėlė Orintaite, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl...........
18.

19.

20.
21.

Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
310 psl. ..... ........................... ............. .........

Dr. J. S. Končius,. VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL 
angliškai. .. . —..........—.......  ........

Pranys Aiženas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.......... .....
V. D. Sruogienėj LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ____ _

šiek tiek apie St. Catharines, Ont

St. Catharines lietuvių kolo
nija nedidelė, tačiau energinga 
visose srityse. Užteko energi
jos naudingiems darbams atlik
ti, kaip chorui ir tautiniams šo
kiams. Labai gaila, kad jie jau 
senai sunaikinti. Vėliau sekė 
didieji parengimai su didelėmis 
programomis, kurias atliko 
“Čiurlionio” ansamblis, “Gran
dinėlė” ir daugybė pavienių kul
tūrininkų iš Cleveland©. Dalyva
vo “Rūtos” choras iš New Yor- 
ko, Stephens ansamblis, “Už
burto ji fleita” ir net kelis kartus 
solistas Baras iš Chicagos, akto
riai J. Kačinskas ir Pilka, “Mil
žino Paunksmė” iš Montrealio, 
b iš artimesnių vietovių —'Ro- 
chesterio, Toronto ir Hamiltono 
— tai ir chorai, ir tautiniai šo
kiai, ir vaidintojai daug kartų 
lankėsi. Užteko energijos dide
lėms programoms ir publiką su
kviesti. Bet kiek įdėta energi
jos didžiųjų programų sudary
mui, tai dvigubai tiek ir jų truk
dymui. Pagaliau trukdytojai lai
mėjo, bet jų energija dar neiš
sisėmė. Jie nebūtų jie, jei ne-

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

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

S4.00
$4.00
$230
$6.00

šitas knygas galite įsigyti ‘‘Naujienų” ofise arba gauti
paštų, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

-■ v Aorderiu, šiuo adresu:

0 PER ANNUM 'Q PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

and Loan Association
INSURED

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

UP TO

PER ANNUM

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

John Pakol, Sr., Chairman of the Board

_____ TEL. GR 6-7575
HOURS: Moa, 12 P. M. to 8 F. SL, Tues, 8 to 4, Thins. & Fri. 9 to 8, Sat, 9 to 13:30

rastų išeities kur energiją su
naudoti. 1 Didžiųjų parengimų 
vykdytojai iš veiklos senai iš
vaikyti ir niekur nebesirodo, tad 
prie jų prikibti kaip prie “vie
nybės ardytojų” nebėr kaip. Tad 
energijos perteklius sunaudoja-, 
mas savo tarpe purvais pasidrap- 
styti. Tik dar neaišku, ar čia 
rimtas susipykimas, ar sutartas 
ir vaikiškas žaidimas karu. Jei 
kas būtų pasekęs keliolikos me
tų St. Catharines rašančiųjų 
mintis, tai rastų kartojant tą 
patį: “Tik gera, kad tokių ne
daug”. “Juokingai atrodo vie-, 
nas kitas žiogelis, šokinėjantis 
prieš bendruomenę”. “Nekreip- 
kim dėmesio į pavienius rėkau-' 
tojus”, ir panašiai.

Jeigu jau tik pavieniai žioge
liai ar rėkauto j ai ir jų nedaug, 
tai kam tada jų garbei rašyt to
kius ilgus straipsnius, kaip “Ne- 
prikl. Lietuvoj”, '‘Keleivyje”, 
“Naujienose” ir kitur, bei kar
tot tas pačias mintis jau kelio
lika metų ? Atrodo, tikrai reik
tų nekreipti dėmesio ir eiti savo 
kelim Bet, tur būt, yra daugiau 
kas nors, negu tik trys — ketu
rios šeimos. Na, kaipo pavyzdį 
paimkime tik prieš porą savai
čių “Keleivyje” 4 Nr. tilpusi 
straipsnį ir pažiūrėkime kaip 
“Bendruomenės Narys” grau
džiai verkia, kad triukšmadarių 
grupelės narys apstumdė pirmi
ninką. Tai esąs aukščiausio laip
snio chuliganizmas!

Toliau jau visas rašinys ski
riamas vietos klebono “garbei”, 
nurodant, kad tik jis maišo tą 
jovalą. Po to seka instrukcijos 
pranciškonams, kokie jie turėtų 
būti, kokius kunigus turėtų skir
ti į parapijas ir kokius laikyti 
centre.

Tai va, jei jau pats “B-nės Na
rys” konstatuoja, kad šį jovalą 
tvarko vietos klebonas, tai turi 
žinoti, kad jo klauso ne trys-ke- 
turios šeimos, bet visi jo gerbė
jai, kas sudaro nemažą dalį ko-. 
Jonijos, ir šis jovalas maišomas 
ne nuo dabar, bet jau senai. Pats 
B. N. visą laiką juo buvo paten
kintas ir jo maišyme uoliai da
lyvavo. Tai kodėl tik dabar pa
sidarė negerai? Ar kad drau
gas per marmuzą gavo? Aha, 
o kai patys kitus užpuldinėjo net 
Vasario 16-tos minėjime, tai bu
vo ne chuliganizmas ir ne jova
las. Kada reikėjo šmeižti Vil
niaus krašto lietuvius už jų veik
lą keleto metų rengimo didelių 
koncertų, tada buvo vienybė ir 
susiklausymas.

Jei šiems bendruomeninkams

lė-

vi- 
sa-

būtų rūpėjusi ir dabar rūpėtų 
lietuvių tautybė, tai jovalo mai
šytojai senai būtų iš čia dingę 
arba sužmonėję. Bet bendruo
menė kaip buvo, taip ir tebėra 
jų įrankiu ir sekioja įsikibusi jų 
andaroko. O jie, neturėdami ką 
veikti, tampo šniūrelius ir šok
dina vieną prieš kitą kaip 
lių teatre.

Vietos klebonas senai yra 
sų dirbtus darbus susibėręs į
vo garbės tarbelę ir tą net į Lie
tuvių Enciklopediją, įsirašė, bet 
jam dar trūksta kankinio aure
olės, todėl kartais pasiunčia sa
vo klapčiukus, kurie kalbina 
žmones, kad prieš jį rašytų skun
dus. Praeitais metais taip pat 
pasklido gandas, kad 'vienas iš 
bendruomenės valdybos renkąs 
prieš kleboną parašus. Ar tik
rai parašus rinko ir ar kas pa
sirašė — žinių nėra, bet žinoma 
tai, kad vadinamo parašų rin
kėjo automobilis ilgiau stovėda
vo prie klebonijos, negu jo pa
ties namuose.

Tokie parašų rinkimai ir prieš 
kleboną rašymai jam reikalingi, 
nes tada per pamokslus ir per 
radijo — religinę valandėlę yra 
galimybė pasiskųsti, kad “Kris
tus buvo persekiojamas ir aš 

■ esu persekiojamas”, ir. prašyti 
pasimelsti už bedievius.

, Moka prisilyginti prie Kristaus, 
bet kai kartą vienas korespon
dentas klebonams pasiūlė rūpin
tis ne šokiais ir sportais, bet pa
maldomis, ' tai St. Catharines 
klebonas tą pasiūlymą per baž
nyčios biuletenį išvadino psichi
ne liga, o korespondentui net 
teisinu pagrasino.

Grįžtant prie B. N. rašinio 
“Keleivyje”, tenka išspręsti sun
kia misle; ar B. N. nuoširdžiai* 4- 7

dekane Streator, profesoriau 
Stankiewicz, ponios ir ponai.

Lietuvių Fondo vardu jaučiu 
didelę garbę tarti keletą žo
džių šia svarbia proga. Pernai, 
1969 metais lietuviai visame 
pasaulyje šventė 400 metų su
kaktį nuo pirmos Lietuvos Ko
legijos, kuri vėliau, tapo Vil
niaus universitetu, įsteigimo, 
o šiais metais mes įvedame lie
tuvių kalbą į Čikagos universi
tetą.

Savo knygoje “Historical 
Linguistics” prof. Winifred 
Lehman sako: “Lietuvių yra 
seniausia iš visų indo-europie- 
čių'kalbų, šiandien vartojamų 
ir dėl to ji yra labai naudinga, 
tiesiog nepakeičiama, studi
juojant Indo-europiečių ling
vistiką”.

Lietuvių kalba šiandien turi 
dvigubą vaidmenį. Visų pir
ma, ji yra ne tik seniausia in
do-europiečių kalbų grupėje, 
kaip tvirtina kalbininkai, bet 
ji tebėra ir labai gyva, varto
jama 3 ir pusės milijonų žmo
nių ir plačiai vartojama visose 
modernaus gyvenimo srityse.

savo mintis dėsto, ar su klebo
nu susitaręs vaidina? Jei nevai
dintų, tai klebonas pasitrauktų 
nuo valdybos ir valdyba nuo jo. 
Bet dar nebuvo bendruomenės nė 
vienų šokių, kur apsieitų be kle
bono invokacijų, nors jos ten 
visai nereikalingos. Nebuvo nė 
vieno susirinkimo be klebonijos 
ir vis klebonui nesibaigiančios 
padėkos. O kai klebonas pano
rėjo sunaikinti Vilniaus krašto 
lietuvių veiklą, tai bendrininkai 
prieš vilniečius liūtais išėjo. Tai 
kaipgi yra?

Ir dabar tegul niekam nebus 
nuostabu, jei spauda paskelbs, 
kad klebonas panaikino visus ne
susipratimus ir nesantaikas.

C už tai, žinoma, klebonui pri
klausys ne tik padėka, bet ir me
daliais A. šimelis

Našlių klubo veikla
Našlių — Našliukių klubo 

susirinkimas įvyks penktadie
nį balandžio 10 d. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St nuo 8 
vai. vakaro. Reikia tikėtis, kad 
ir šis susirinkimas bus gausus, 
nes našliukai su našliukėmis 
labai gyvai domisi savo klubo 
reikalais.

Praeitas susirinkimas kovo 
13 d. pirmininkaujant Marytei 
Neberiezai gražiai praėjo. Į 
klubą įstojo dvi naujos narės 
— Ursula Dambrauskienę ir 
Julie Zagajauskienė.

Protokolas ir visos valdybos 
bei parengimo komisijos pra
nešimai priimti. Pirmininkė . 
pastebėjo, kad jau salė Polo
niu Grove užsakyta ir metinis 
banketas įvyks spalio 18 d. 
Taipgi pranešta, kad pora na
rių apsivedė, tai klubo maršal
ka Marcelinas čepulionįs ir 
Telesforas Brazis. M. Įčepuįio- 
nio vieton maršalka išrinktas 
Justinas žemaitis. ; ,

Susirinkimą baigus su Ilgiau
sių metų daina, palydint G. 
Joniko orkestrui, atšventėm 
rast. M. Urbelis ir iždo globėjo 
K. Kriščiūno gimtadienius, 

i . ... A. Justas.

Kas tik turi gerą skonį, .
Viską perka pas LiepojiįĮ

i i t mm him ■ . ,-r;. ■

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 3-$875
Vedėjas J. LiEPONtS ■ į

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo j
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5. . '
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Praeito pirmadienio, kovo 30 
d. Naujienose, mano rašinyje 
“Kaip nueitas tautinių šokių bū- 

: relių kelio sprindis”, ir šios skil
ties antrame eilutėje iš viršaus 
padaryta esmine klaida. Atspaus- 

I dinta “aklesnieji”, o turėjo būti 
“akylesnieji žiūrovai gūsčiojo, 
kai dar iš vyraujančio bendro lie
tuviško paveikslo rikteldavo iš
siskyrėliai svetimi raštai, spal
vos ar ištisas koks pavidalas”.

Pataisius šią korektūros klaidą, 
eina prie tolimesnių problemų.

Kas rašys mūsų tautos ne
paprastos Išeivijos istoriją, ne
galės praeiti nė pro tautinių šo
kių būrelius. Negalės perženg
ti nė laikomi didžiaisiais įvy
kiais tautinių šokių švenčių, ro
džiusių tada tautos gyvybę. Ne
galės nepripažinti, kad tai buvo 
tarpusavis jaunimo vienybės ry
šys ir viena iš atramų laikytis

Silpniausioji grandis
Grandinę nutraukia silpniausioji grandis, šimtai ir 

net tūkstančiai grandžių gali būti labai stiprios, bet už
tenka vienos silpnos, kad grandinė nutrūktų. Grandis, 
kaip žinome, yra metalinis žiedas, grandinės dalelė, su
kabinta su kitomis grandimis. Sukabintos grandys suda-1 
ro grandinę. Sukabintos grandelės sudaro grandinėlę.

JAV ir Kanados lietuvių jaunimas yra sudaręs tau
tinių šokių grandinę tautinei lietuvių kultūrai puoselėti. 
Ta grandinė apjuosia visą Kanadą ir Jungtines Amerikos 
Valstybes. Kiekvienoje didesnėje lietuvių kolonijoje yra 
viena grandis, kuri, Įsijungusi Į kitas, sudaro didelę j 
grandinę. Ta grandinė suruošia Tautinių Šokių šventes. 
Turėjome progos matyti ir džiaugtis jau 3 tokiom lietu
vių jaunimo šventėm. Prie minėtų grandžių daugiausia 
priklauso tremtyje ir jau Amerikoje gimęs lietuvių jau-Į 
nimas. Priklauso ir keli nelietuviai, pamėgę lietuvaites' 
ir lietuviškus šokius. 1968 metais Chicagoje vykusioje | 
Dr. Kriaučieliūno vadovaujamoje Tautinių šokių šventė-] 
je buvo net 45 tokios grandys, suvažiavusios iš artimų ir 
tolimesnių lietuvių kolonijų.

Jau nuo praeitų metų puikią lietuviško jaunimo gran
dinę sudarantieji nariai smarkiai susirūpino. Susirūpino
ne tik tautinius šokius šokantis jaunimas, bet ir šokių 
mokytojai, šokėjų tėvai ir jaunimo auklėjimą sekantieji 
lietuviai inteligentai. Jau praeitų metų rudenį grandžių 
mokytojus ir šokėjus pasiekė žinia, kad vienas puikios 
jaunimo grandinės žiedas pradėjo traškėti. Ne trūkti, 
bet treškėti. Turime galvoje Klevelande jau kelinti metai 
veikiančią ir Tautinių šokių šventėse gražiai pasiro
džiusią šokėjų grupę vadinamą Grandinėle.

Susirūpino todėl, kad tautinei kultūrai puoselėti su
kurtoji Grandinėlė pradėjo domėtis ne lietuviškais, bet
Lietuvą pavergusios rusų tautos šokiais ir drabužiais. 
Grandinėlė pradėjo puoštis ne vien lietuviškais drabu
žiais, bet į savo repertuarą įtraukė ir nelietuviškus šo
kius.. Susirūpinimas stiprėjo, kad keli trumparegiai po
litikai ryžosi Grandinėlę pasukti bendradarbiavimo su 
okupantu orbiton. Tuo tarpu oficialiai nieko nepaskelbta, 
bet okupuotoje Lietuvoje yla jau išlindo iš maišo. Lietu
vai rusų primestas premjeras M. šumauskas įteikė pa
vergtos Lietuvos šokių reikalus tvarkančiam J. Lingiui

Lenino medalį už nepaprastai gerai okupantui atliktą 
misiją. Kokia ta misija galėjo būti?

Niekam ne paslaptis, kad pavergtos Lietuvos šokių 
vadovas Lingys kelis mėnesius praleido Amerikoje. Kle- 
velando lietuviai žino, kad tas pats Lingys ilgiau buvo 
apsistojęs ir gyveno pas Liudą Sagj, Grandinėlės ilga
metį mokytoją. Tas pats Lingys sekė Grandinėlės šokius, 
tarėsi su Sagių ir davinėjo instrukcijas, kas lietuviška 
ir kas ne lietuviška. Kartu su Grandinėle Lingys buvo 
atvykęs į Chicagą, kad galėtų stebėti, kaip Grandinėlė 
pasirodė scenoje. Lingys, Sagio padedamas ir vienas, 
bandė užmegzti ryšius su kitomis šokių grandimis. Jam 
rūpėjo patraukti šokių mokytojus ir pačius šokėjus kita 
kryptimi, negu buvo eita iki Šio meto. įdomiausia, kad 
Lingio pasitarimai ir visi diplomatinės jo misijos žings
niai buvo daromi su Klevelande esančios PLB aukščiau
sios viršūnės žinia ir pritarimu.

Nespėjo Lingys grįžti į Vilnių ir informuoti savo vir
šininkus, Amerikoje prasidėjo propaganda Grandinė
lei garsinti. Vieni pradėjo rašyti apie Grandinėlės ruo
šiamą kelionę į pietų Ameriką, o kiti garsinti Detroite ir 
New Yorke jos ruošiamus šokių vakarus. Garsina ją lie
tuviškos radijo valandos, savaitraščiai ir dienraščiai, 
įskaitant ir Naujienas. Sudarytos goebelsiškas propa
gandos aparatas, kuriam nepajėgia atsispirti ne tik ki
tais darbai užimti korespondentai, bet ir neapdairus El
tos redaktorius.

Kuriam tikslui ta neužsitamauta pagyra ? Kad ga
lima būtų suduoti skaudesnį smūgį visai Tautinių šokių 
grandinei. Lingys, matyt, Įtikino Sagj,- kad reikalingas 
“kultūrinis bendradarbiavimas”; kad Grandinėlę reikia 
nuvesti į Vilniuje Leninui ruošiamą šventę ir ten nusi-
lenkti lietuvių tautos nukariautojams. Iš jau paskelbtų 
žinių ir iš papildomų pranešimų, atrodo, kad Sagys su
tikęs Lingiui paduoti Cleveland© Grandinėlės galą, šiai 
transakcijai pritaria bet kokia kaina lietuvius valdyti 
trokštančioji PLB viršūnėlė. Ta viršūnėlė mano, kad 
Gradinėlė nutemps ir kitas grandis. - ..

Ambicijas valdyti turintieji politikai ryžtasi Gran
dinėlę vesti klystkeliais, bet nuo Grandinėlės narių pri
klausys, ar ji norės ten eiti. Esame įsitikinę, kad Gran
dinėlės nariai yra sveiki lietuviai, jie gerbia savo tėvus ir
supranta kokion nelaimėn pateko gimtinis jų kraštas. 
Jie žino, kad ne Sagys padarė Grandinėlę, bet Grandinė
lė išgarsino Sagj. Sagys gali tempti Grandinėlę ir kitas 
šokėjų grupes į bendradarbiautojų eiles, bet Grandinėlės 
nariai gali atsisakyti^lausyti Sagio. Sagys gali būti ge
ras šokių mokytojas^įfbet yra labai prastas diplomatas. 
Esame tikri, kad didelė tautinių šokių šokėjų dauguma 
nei kiek ne blogesnė už garsinamus Grandinėlės šokėjus, 
ir kad jie nesilankstys svetimiems dievams.

taut&i okupuotoje Lietuvoje* O i 
okupantui —- aku piiakinantis 
lietuviška* žiburys, taip nori-' 

į mas užpūsti arba kitaip nuspal
vinti.

Bet negalės neparodyti nė vie- Į 
no kito tautinių šokių būrelio, j 
to bendrojo medžio nudžiūvusios j 
kurios šakos ar pražystančios 
svetimais žiedais, ar iš tos ben- Į 
droš rinktinės anų aplinkybinių Į 
pajėgų, paminėtų pirmajame ra
šinyje, traukte ištraukto. Iš
traukto irgi ne be prasmės, o 
eiti kitokioms pareigoms, gal 
būt, ir priešingoms savajam ka
mienui. , ’

Kadangi šiandiena kuria ryto
jų, tai, galvojant ne vien šian
dieniškai, bet ir rytojiškai, daug 
pirmiau negu šiandien reikėjo 
nors kiek paįvairinti per leng
vus, vien tik giriamus, paviršu
tiniškus, per daug vienodus, iki 
šiol, spaudoje pranešdinėjimus 
apie vieną tautinių šokių būrelį 
“Grandinėlę”, kuone nuo pra
džios jos darbo daugeliu savo 
apraiškų išsiskiriančią iš bend
ros tautinių šokių būrelių šei
mos. Nelyginant, kaip iš bend
ro lietuviškųjų mokyklų tinklo 
išsinertų ir pasuktų ištriža 
kryptimi viena mokykla.

Gal dėl vyraujančių lietuvių 
būdo savybių, — ne mano rei
kalas, nenoriu įsigyti priešų, sa
kys, kad pavyzdžiu, bus griovi
mas, ar ne vis tiek, kas ką šoka, 
kad tik gražiai, lengvai nuteikia, 
išblaško, nieko nepadarysi: kaip 
bus, taip bus..., — “Grandinėlės” 
nei pirmesnės, nei ikšiolinės ne 
tik kritikos, bet nei recenzijos, 
iš visų pusių žvelgiančios, nė 
kaip fakto, ar faktino vieneto 
apibūdinimo, informaojančio vi
suomenę, be vieno kito aiktelė
jimo, bent iki šiol, nėra buvę. 
Nėra buvę gal ir dėl nepažinimo 
savo ir kitu tautu šios šakos tau
tinės kūrybos-kultūros, ar dėl 
nelaikymo jos vienos be jokio 
kito priedelio, augusios pačios iš 
savęs, savarankiška vertybė.
Gal ir. iš baimės net Čia pasirody
ti “siaubu patriotu”... Iš esmės 
neatsiliepė niekas nė iš tų, ku
rių, rodos, būtų pirmiausioji 
prievolė teisingai, išmintingai, 
objektyviai informuoti, supa
žindinti tautą r. — liaudį, giliau 
jaučiančią, bet negalinčią ir ne-1 
privalančią būti visų sričių ži
nove.

Kadangi mirtingųjų kūrėjų, 
net didžiųjų talentų darbų be 
jokio priekaišto iš viso nėra, tail 
tokie informavimai ir apie 
“Grandinėlę” ar tik nebus per
daug. klaidinantys visuomenę? 
•Jei dar visiškai nesusiklostė, tai 
galės susiklostyti klaidinga vie
ša pažiūra “opinija”, kad toks 
“Grandinėlės” statybos “mon
tažo” turinys, Įvaizdžiai, atliki
mo būdas... jau visas yra štai

toji rems* rcHuamoj t gc*yo*» į 
ar surastas f tą rsikiamyvę nau- f
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tų Ameriką”, nes “šokti taip žais-1 
mingai ji viena temoka”..., ar 
nėra jos bešešėlisis aptarimas ?! Į

Prieš pačią “Grandinėlę” iš į 
esmės, Dieve saugok, nieko ne
gera ir aš neturiu. Tokio jos 
išsiliejimo susemti nesiekiu, ne
galiu ir kai kuriais atvejai* nė
ra reikalo. Ir jokiu būdu neno-Į 
riu jos išpeikti. Ką Čia, stebė-Į 
jusi ir stebėdama, sakysiu iš 
savo žinių kraitelės, iš kitų tos Į 
pačios nuomonės (iš Pasaulio 
Lietuvyje), ir iš viso apie tikro
sios tautinės kultūros galią lie
tuvybei išlaikyti ir visur tautai 
vertingai atstovauti, bus tik pa
vaizdavimas “konstatavimas” to, 
ką matė ir žino daug kitų ją re
gėjusių -r- raganų ir kitokia aki
mi. Bus tai, ką sakyčiau apie 
kiekvieną kitą tautinių šokių bū
rį, taip išsukantį iš bendro ke
lio, kaip “Grandinėlė”, vis tiek 
koks būtų jo vardas.

Kaip minėjau, nuo pradžios 
“Grandinėlės” apsireiškimo ma
tėme ją vis šį bei tą pasisavi
nančią iš gyvenamo krašto kitų 
tautų ir iš madingų laiko nau
jovių. Bet jos vadovas išmoky
davo šokius Įstoti ir į bendrųjų 
tautinių šokių švenčių ' sudėtį. 
Šia sudedamąja dalimi ji buvo 
tikra sesuo visų kitų būrelių ir 
galėjo būti varžovė.

1963 m. “Grandinėlės” vado
vas L. Sagys pakviestas inžinie
riaus p. B. Nainio, II-jai Tauti
nių šokių šventei organizuoti ko
miteto pirmininko, “apipavida
linti” šventės programai, pa
ruoštai repertuaro komisijos, 
sudarytos iš Tautinių šokių in
stituto narių, išmokytos tauti
nių šokių būrelių mokytojų (ta 
istorija šia proga prisimintina). 
Be apipavidalintojo parodytų 
gabumų iš gautų dalių sudaryti 
ir gražios išraiškos ir prasmės 
vaizdų, matėme Į bendrą vaizdą 
Įstumtų ir jį raižančių, prievar
taujančių, svetimybių. Į tai at
siliepė ne vienas recenzentas. 
Kaip iš tolimesnės “Grandinė
lės”.-veiklos matėme ir tebema- 
tome, išeina, jog tie žaloj autiej i 
šventės bendrą vaizdą apgamai 
nėra buvę, kaip pasitaikąs pri
sipažintas klaidingas atsitiktinu
mas, o. apipavidalintojo tesusi- 
daranti pažiūra Į mūsų tautinių 
šokių išeivijoje tolimesnį kelią.

Pati “Grandinėlė ir toliau 
spaudoje kritiškai neliečiama, 
vis Įvairėjanti ir iš šalių prisi
imamais skiepais, vis grakščiau 
efektingiau ėmė rodytis pas sa
ve namie,Įsigydama pripažinimo 
pirmiausia savo aplinkos, kaip 
spaudoje rašoma, rinktinės vi
suomenės. Greičiausiai ir dėl to

Vienas karo laivyno inžinierius sugal
vojo metalinius rėmus su grandinė
mis kavos puodukui nešioti. Nera
mioje jūroje šitas prietaisas apsaugo 

kav< nuo išsilaistymo.

margėj imo, spalvingėjimo, efek
tingoj imo, ne taip svarbu kokio, 
ir kad ji viena temoka taip šok
ti, ne taip svarbu kaip, tūlų or
ganizacijų vadovybės ėmė ją 
kvietinėtis į savo rengimų sce
nas, suprantama, norėdamos už
mesti alkį ir tos visuomenės da
lies, kuri vis plačiau dairosi 
ir liaudies tautinėje kūryboje 
“šviežienos”, to dabar nepspren- 
džiamai vadinamo “kažko” ne
matyta, negirdėta. Jeigu gali
ma, lyg užsigarduojamo įman
traus patiekalo po maistingų, bet 
apsibodusių pietų.

Tačiau iš visų būrelių taip at
sipalaiduojanti kilpa, gražuolė 
“Grandinėlė” savo koncertais 
viena pati, be paramos stiprių
jų rankų, dar nebuvo toji jė
gainė, kuri savo pavyzdžiu pa
trauktų kitus tautinių šokių bū
relius ir išvestų iš rikiuotės su
glaustų gretų, einančių tik lie
tuviškos tautinės pasaulėjautos 
ir mąstysenos žingsniu.

Apie tai kitame rašinyje.

She can’t come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Rs4io Free Europe does get the 
>utih through.
ttn to Rasio F?S8 lurocs
3ox w, Mt Yemen. MJ.

Publtthed it 2 public service w 
coopenrboa with TM Courier.

PRANYS’ ALŠĖNAS

DAUG LAIMĖS JUMS...

Jis gi — beturįs daug ir gerų norų. Jis 
norįs žmogų išlaisvinti, nepavergti jį, jis 
norįs geresnio, turtingesnio žmogaus gy
venimo, tiktai, žinoma, ne kitų sąskaitom 
Jis, girdi, norėtu išlaisvinti visos žmoni- 
jos gerąją mintį, jos gerąją valią, žmogus 
žmogui bebūnant broliu, bet — ne vilku. 
Jis ryžtasi rašyti ir rašysiąs tam, kad jo 
rašymas atneštų ką nors gero šiam pasau
liui, bet nebūtų rašymas tik “per se”.

Pagal Stanley filosofiją, rašymas — tai 
yra ne knygų skaitymas, nors ir gerų. 
Esą, pačiam dalyvauti veiksme ir daryti 
ką nors — yra daug vertingiau, negu žiū
rėti ir gėrėtis kitais — darančiais.

Esą. kas gi norėtų tik klausytis, kad ir 
patį Beethoveną, turėdamas talentą ir ga
limybę pats išpildyti to didžiojo genijaus 
kūrinius?...

Ir toliau dienos ir naktys, nors atskai
čius tarnybines valandas, tarnavo jam ra
šymui — tik rašymui. Jo kambaryje pūp
sojo krūvos rankraščių, juodraščių, kny
gų ir kitokios medžiagos, surištos su rašy- 
tojyba. Taigi Stanley patapo rašytoju...

Jo tolimesni susitikimai ir pasivaikščio
jimai su Mary — neatnešė jam jokio ryš
kesnio vaizdo: kas ji yra. koks jos užsi
ėmimas, kokia priežasti buvo anos, des- 
perattiškos, baimės važiuojant taksiu ir 
matant iš paskos sekant policijos mašiną. 

taip pat jam neaišku buvo, kas jos tėvai, 
ką jie dirba ir t. t. ir t. t. Ji, Mary, nors, 
kartais, labai naivi, bet ir labai gudriai 
visuomet atsakinėdavo į klausimus ir vi
suomet — gudriai išsisukdavo iš jai nepa
lankiu klausimu, c

Pagaliau Stanley pabaigęs pirmąją sa
vo knygą apie dvyliką pasiuntinių. Keletą 
puslapių jos — jis perskaitęs vienam savo 
draugų, buvusiam vieno žurnalo redakto
riui. Pastarasis, girdi, visiškai šaltakrau
jiškai, pasakęs, jog Stanley neturįs nei 
vieno gramo rašyto j iško talento. Jis pa
taręs rašytojiškų abicijų atsižadėti ir atsi
žadėti viseims laikams,, o pasilikti — tik 
prie kasdieninę duoną nešančių pareigų. 
Panašiai, tik gal kiek švelnesniu stiliumi, 
neseniai jam išsitaręs ir kitas rašantysis, 
parašęs ir išleidęs didelį pasisekimą turėj- 
sią knygą “Kristus — stalius”.

Žinoma, Stanley tiems kritikams-neti
kėjęs ir galvojęs, jog jų lūpomis tik pa- 
vvdas kalbas, v C

Jis dar turėjęs apmatus knygos ir iš j 
jaunystės dienų, apie anuokart minėtus 
Juozuką ir Antaniuką, pas kuriuos jį ma
žą mama nusivesdavo ir apie kitus dauge
li dalykų , patirtų vaikystėje ir ankstyvo
joj jaunystėj tenai — prie Baltijos krantų. 
Tai girdi, ir būsiąs jo rašytojybos tarytum 
prasiskleidžiantis lotoso žiedas, (ii dėl anų 
kritikų ^pasisakymų — jis nežengė nei 
žingsnio atgal, nerovė sau plaukų ir ne
puolė Į desperaciją.

Apie tuodu minėtus savo mažytės drau
gus — Juozuką ir Antaniuką rašydamas jis 
stengėsi rašyti labai prozaiškai, labai pa

prasta, kaip paprastas, bet gražus yra ir 
pats gyvenimas. Jis rašte piešų vaizdą, 
kada su motina jis keliavo skersai lauką, 
saulės apšviestais arimais ir pievomis, ap
rašė ir tą vaizdą bei nuotaikas, kada anie
ji, išskėstomis rankomis, lėkę pasitikti 
savo draugo — Stasiuko, dabartinio Stan
ley. Ir taip plyta ant plytos — buvo krau- 
naniasiena — mūras ir statomas rašytinis 
pastatas, kaip to mūrininko — gyvena
masis namas. Berašant — atsirasta ir sen
timentalių dalykų — dalykėlių. Netgi, jo 
paties akyse ištryškusios ašaros.__

Kiekvieną dieną, girdi, Stanley teigi
mu, mes užmušinėjame gražiausius žmo
gaus gyvenimo impulsus. Todėl mes su
tinkame ir turime daugelį širdies skausmų, 
kartais — ir ašarų. Tą viską surašius — ir 
gaunasi knyga, kartais — labai graži ir 
gera knyga.

Po kurio laiko Stanley vėl susitiko Ma
ry ir susitiko plačios dienos šviesos aplin
koj. Tai buvo visiškai arti prie Ontario 
ežero. Tai buvo apie penktą valandą po
piet. Jis tenai stovėjo Likeshore Rd. šali
gatvyje ir — netikėtai — pamatė ją atžen- 
giant tarytum Į sutartą vietą skersai gatvės. 
Saulės šviesa pynėsi ir žaidė šiojoj lengvu
tėj žmogystos struktūroj. Ji vilkėjo šve
diško stiliaus — plačiai kvolduota suknele, 
lengvutis vėjelis lengvai draikė jos palai
dus plaukus ir ji. atrodė, taip gerai nusi
teikusi. Tai — tarytum — trapi gėlė, tra
pus grožis. Susitikę jiedu gana džiaugs
mingai. Vėl kalbėjęsi, kaip ir kitais kar
tais, gi ji — dažnai vaikišku stilium...

Po trumpo pokalbio, jie nutarė pasuk
ti artimesnėn Ontario pakrantėn.

Saulė slinko vakarop. Jos besmingą 
žemyn spinduliai — buvo tarytum simbo
liai džiougsnio ir šilumos. Tai uždegė 
judviejų širdis, iliuminavo jų mintis, ma- 
gnetizavo jų sielas. Vėjelis sau šiureno, 
tarytum ir jis — eidamas lengvučio pasi
vaikščiojimo kartu su jais, šitokioj roman
tiškoj aplinkumoj Stanley patiekė rank
raštį apie mažuosius savo vaikystės drau
gus tai, kuri, bene, ir buvo pirmoji ins- 
piratorė — rašyti. Tikėjosi iš jos ir geros

Į kritikės.
Kai Stanley stebėjo ją_beskaitančią — 

jam strigo Į akis jos entuziastinga ekspre
sija, stiprūs pojūčiai ir savaiminga egzal
tacija. Atrodė, kad jf rankose beturinti 
kažkokį pranešimą, sakytume, gal net iš 
paties didžiojo Tvėrėjo.

Stanley — ir nenorėjęs patirti jos žodi
nės opinijos. Jis tai matęs iš jos veido iš
raiškos. Kas žino, gal tai buvo kraujo bal
sas. Mat, ir ji — lietuvaitė, nors gimusi 
čia — Kanadoje. O. knygos rankraštis — 
apie gyvenimą Lietuvoje...

Ir jis — Stanley — jau buvęs nutraukęs 
ryšius su įvairiais iš anksto pasireiškusiais 
kritikais. Kūrėjju ir kritiku jau bebuvęs 
jis pats vienas, kada dažnai — šiame sve
timam krašte ir mieste — bevaikščioda
mas skersai ir išilgai savo kambarėlio, 
prigludusio vieno aukšto namo palėpėje, 
skaitydavo — netgi, balsiai — paskiausiai 
sukurtus savo rankraščio lapus...

Gražu, labai gražu, — pasakė Mary, 
i perskaičiusi gana daug puslapių rankraš

čio. Ir toliau, tarytum supratusi, jo min
tis, nieko nebesakė, nebereiškė jokių kri
tiškų pastabų nei geron, nei blogon pusėn.

Tai buvo Mary — nuoširdi Stanley 
draugė. Kito nieko ir, nebuvo galima iš jos 
tikėtis. Tačiau Mary, anot Stanley, yra jo 
nei draugė, nei, girdi, ji yra kitas asmuo, 
nes taip jie abu esą susidraugavę, kad su
darą tarytum vieną — ir tą pati — asmenį. 
Vienok Stanley — troškęs iš šalies nuotai
kų ir patrimų jo raštų atžvilgiu.

Kartą. Stanley, užkandęs pigioj val
gykloj, buvo beišeinąs pro duris ir, čia pat, 
akis Į akį susidūręs su kažkokiu džentel
menu, kuris vedėsi su savim šunį ant pa
saitėlio, ir labai maloniai šypsodamasis, 
jį pasveikino. Stanley’ iš pradžių galvojo, 
kad kas nors jį klaidingai atpažino, many
damas esant draugu. Vienok tas nepažįs
tamasis — pradėjo labai draugiškai jį kal
binti. Jie žingsniavo gatve kartu. Su jais
— ir šuo. - ’ L,

Nepažįstamasis pasisakė gyvenąs čia 
pat ir kvietė užeiti į jo apartmentą. Esą, 
išgersime po draugišką stikliuką, pasišne
kučiuosime.

N Ir kodėl gi ne — užeita, žmogus , at
rodė , labai kultūringas ir gražiai išauk
lėtas asmuo. Senos mokyklos auklėtinis, 
kokių nūdien jau reta.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienas8
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Palaidota buvo Green-

to neaUuxepia^ skambinti 374-bu.
Velionės vyrui Julijonui, jos 

duterims ir sūnums bei kitiems

GINEKOLOGINE CHIB
6449 So. P ML (Cmwferd

Mftdtcjij Building). Tsl* LU 5-641
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tnujs _ _ lietuviais.
velionė paliko liūdintį vyrą, 
įkiš vaikus, tris brolius ir se- 

1915 EUckfordo Į se?i Lietuvoje.
lietuvių ko _ i sparčiai I Suodbergo koplyčią susirin- 
augo. Daug jaunų vyrų ir mer- vdionės šeimos nariai, gimi- 
ginų iš mažesnių miestų ir an- &&L draugai ir pažįstami atsi- 
gliakasykių rajonų važiavo į sveikinti ir tarti paskutinį su- 
Rockfordą, kur smarkiai plėtėsi diev.
pramonė ir todėl nebuvo sunku w<x>d kapinėse, kur nemažai jau 
gauti vienokios ar kitokios rū- ilsisi jos artimų draugų.

I Sies darbas.
Jaunuolis Julius Bliznikas pa

sirinko sau už žmoną ką tik iŠ 
Į Lietuvos atvykusią Marijoną 

VaL: kas dieną po pietų 1ŠJ; vak. 7-8 Kottiutę. Jie sukūrė gražią šei-

ft let.: PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

Trecxad. ir ofisas uždarytas,
Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 

Phone: REpublic 7-7868

mą ir laimingai gyveno. Išaugi-

jautą.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrau., penktadienį nuo 1—5, tree’ 

ir šesead. tiktai susitarus.

p. Šileikis, o. p.
MS ORTHOPEDAS-I»ROT£USTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban-
1 dažai Speciali pasalta Icoloma. 

(Arch Supports) ir L t
VaL 9—4 ir 6—8. šeštadienais 9—L
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd SL, Chicago, IIL 60629
Taiaf.: PRospect 6-5084

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA
27uy Yrf. 6lst STREET

Tek: GR 6-2400
V Al. pagal susitarimą: JPirm..

Apdraustas perkraustytna* 
iš jvairiv atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

yet.: FRontier 6-1882kety.; v. S2SJ

šeštad 10—2 -vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - SKINAS 
AKUSEKUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avev WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0001.

PERKRAUSTY/AAl
žSKsa--

Tel. ofiso: PR 8-7773; ražu PR 64732

"Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

R. § E R Ė N A S
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8Ū63

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

CHIRURGAS' 
_ \ Priima tik susitarus, * 

Valandos: .pirmad,, ketvirtam, į

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,■ DK. ED. MARKŪNAS ■
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, IIL 60618 TeL 525-0952

Ofiso ieL: HE 44818 arba JfcE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

Dlk L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Lietuvių 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.
Tek H Era lock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. S0629

. ŠIĄ VASARĄ TRYS

E K S KUR S TJ OS

DR. FRANK PLECKAS
UPT0METRISTA6

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

BR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS 1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietą, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS J R CHIRURGAS 
Bendra praktika 4r chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

. DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

31Gegužės 28r liepos 74 ir rugpiūčio

Kiekviena kelionė tęsis -21 dieną. Vie-* 
tu skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą iresnį 
laika pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
Į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - KASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

Tel. 238-9787-8

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 69643

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: KEmfodk 4-2523 
Rezid. Mbfu Gitam 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai tetet OI 86195

Litter doesn’t throw
Itself away; litter 
doesn’t just happen.
People cause It-and 
only people can prevent 
It “People" means you.
Keep America Beautiful

ie-įeėdė*e, kuris tik seime reika-į įsteigti pirmą tos rūšies nacio- 
a-ilam* būtų imvęs sušauktas, iki i aulinį parką, kurs apimtų 
ko {kovo vidurio nebuvo. Nebuvo j 10.5 milijonus akrų pietą ir _ __

dėl to, kad dvi šventės viena j būtų visų rūšių laukinei gyvy- rimą turinčią studiją.
po kilos bwo ruošiamos — Va- j bei — žvėrims, augalams sau-'^**3^- ^oto®rs^ai-.

rekreacija, 
aptarimas 
gale.

(PUTR AMENT AS

kreipkitės virš 30 metų paty- 
Darbą atlieka 

Meniškai paruo-

žvalgas

LIETUVIAI, 
ATSIIMKIT PALIKIMUS!

Visa eilė mirusių arba išva
žiavusių lietuvių paliko savo 
turtą įvairiose Chicagos įstai
gose. Dabar tas turtas yra Illi
nois Finansinių Institucijų De
partamento žinioje. 80 dienų 
laikotarpyje nuo šio paskelbi
mo reikia kreiptis į Mr. Sam 
Keys, Finansinių Institucijų di
rektorių ir prašyti, kad ati
duotų jums priklausantį turtą. 
Jeigu kas pravažiuoja pro 
Springfieldą, tai gali užeiti ir 
vietoje išsiaiškinti. Jeigu įpė
diniai, giminės arba artimieji 
nesiryš atsiimti paliktą turtą, 
tai jis pereis Illinois valstijos 
iždan. Tada sunku bus jį atgau
ti.

Savo turtą turėtų atsiimti šie 
tautiečiai:

Balkus Victor or Dorothy, 
2840 Wisconsin Ave., Berwyn.

Benošius R„ 5403 So. Maple
wood Ave.

Burokas Frank, 2025 
Canalport

Cheikauske J., 4637 So. 
line St

Chuberki Charles, T. 
So. Sacramento Ave.

Clementina Kodis, 4334 So. 
Anesian

Dacus Edith, 4337 S. Vincen
nes Ave.

Gizowski Peter ar Anita,; 
4453 So. Marshfield Ave.

Jasenski Alfons, 4517 So. St. 
Louis Ave.

Kuras Stanley, 2605 W. 21 St.
Kyras Christopher ar Jean, 

'6563 W. Palatine Ave. .
Levonas Joe -George, 1254 

LaSalle St.
Moturas Ben, 3436 Archer 

Ave.
Palutsis Mary, 1625 So.. 50 

Ave., Cicero
Rukstaiis Julia K. ar Vincent, 

5914 So. Emerald Ave.
Rypkevicz Tony, Est, 5428. 

No. Lowlear
Soltis Helen, 1506 W. 47 St
Pluta Joseph M. 1914 So., 

Leavitt Ave.
Suda A., 4239 So. Rockwell 

St.
Vance Funeral Home, 1// 

Woodside Rd. Riverside
Zalkis John F.e 515 So. Da-, 

men Ave.
Zansetis Alexander ar Thel

ma. 744 Bittersweet,
Čia paminėtų asmenų ir įs

taigų vadovų giminės arba ar
timieji, tuią teisinį pagrindą į 
paliktą nuosavybę, prašomi 
rašyti tokiu adresu: Mr. Sam 
Keyes, Director, Department 
of Financial Institutions, Aban 
doned Property Division, Ro
om 1121, Capitol Building, 
Springfield, Illinois. Parašiu
sieji raštą gaus paliktos nuo
savybės aprašymą, pinigų kie
kį ir oficialų dabartinį globė
ją.

sano 16 ir Sv. Kazimiero minė
jimas.

Kovo mėn. 18 d. vyčių na
muose susirinko dešimtis Chi
cagos veiklesniųjų vyčių ap
tarti klausimams sąryšyje su 
seimo rengimu, čia buvo pa
siūlyti žmonės, kurie turės at
likti tam tikras funkcijas. Bu
vo tariamasi, kaip reikės užim
ti svečius laisvalaikiais, kas 
turėtų būti apdovanotas šiais 
metais vyčių medaliu, kaip su
organizuoti lietuviško meno 
parodą, kas kaip ir kur rekla
muos seimą. Reikia pradėti 
rūpintis ir programos knygos 
išleidimu. Sudaryti reikia pi
niginę sąmatą. Numatyti me
ninę programą. Buvo pasiūlyti 
žmonės tiems visiems darbams 
atlikti, dabar tik reikės gauti 
jų sutikimą.

Svarbiausia, kad jau yra ren
gimo pirmininkas Algirdas 
Brazis ir darbšti jo pavaduo
toja Loreta Mačekonytė, ir 
kad jau užsakytas viešbutis. 
Viešbutis yra patogus tuo, kad 
ten pat galės vykti pamaldos, 
posėdžiai, programos, pietūs ir 
net šokiai. Gražus yra viešbu
tis, gražioje vietoje, prie pat 
Michigano ežero. Net Chica- 
goje gyvenau tiems vyčiams 
puiki bus pramoga tas ketu
rias dienas seimo metu jame 
pagy'venti. E. P.

gone ir žmonėms 
Tuo reikalu viešas 
įvyks šio balandžio I

So.

Pau-

4133

AL’S CANDID PHOTO'S

gražiausios gėlės ir vainikai, antka 
pių papuošimai ir sezoninės 

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

upesNešvariausios
Chicago ir Calumet

Illinojaus sanitarinės van
dens tarybos pranešimu, abi
dvi stambiosios Chicagos upės 
Chicago ir Calumet praėjusiais 
metais buvo dar nešvaresnės 
kaip 1968 m. Chicagos upės 
šiaurinėje šakoje beveik visą 
laiką buvę matoma žmonių iš
matų ir visokiausių atmatų, 
nešvarybių, toiletinio popie
riaus, riebalų purvo ir žalių 
daržovių liekanų. Calumet upės 
sistemoj plaukiojo įvairių sąš
lavų ir medžiagų, daugiausia 
medienos liekanų.

Susirinkimų ir parengimų

— Biržėnp Klubo narių susirinki
mas įvyks š. m. balandžio mėn. 4 d. 
7 vai. vak. Liet. Ev. Reformatų baž
nyčios salėje, 5230 So. Artesian Ave. 
Įėjimas iš šono. Darbotvarkė bus pa
įvairinta vaizdais iš kelionės po Euro 
pos kraštus. Klubo narius ir svečius 
kviečiame gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

— SLA 134-tos Moterų kuopos su
sirinkimas įvyks penktadienį, balan
džio 3 d., 
svetainėje 
šiame susirinkime būtinai dalyvauti.

Elena čržauskienė, pirm.

7:30 vai. vak. Hollywood 
Kuopos narės kviečiamos

Joniškiečių klubo susirinki
mas Įvyks antradienį balan
džio 7 d. Vengeliauskienės sa
lėje, 4500. So. Talman Avė. nuo 
8 vai. vak. Ne tik valdybos, bet 
ir visų marių pareiga 
susirinkimuose., kad 
.gaiš nutarimais galėtų 
tinti klubo kultūrinę
Ypač .dabar, pavasariui prasi
dėjus, reikės susirasti kur ty
rame ore turėsime savo links- 

, mas išvykas — piknikus. Juk 
jau mums atsibodo miesto sa
lių parengimuose dalyvauti.

A. Jūsas

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 3 dieną, 8:00 vai. vak. Venge- 
liauskienės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Visus narius kviečiame atsilan
kyti, nes turėsime daug svarbių rei
kalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišes. A. Kalysz rast.

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288
BEVERLY HILLS GRLINYČIA 

G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

lankytis
naudin-
paspar- 
veiklą.

— Tampos Lietuviu Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks šeštadienį, ba
landžio 4 dieną 2 vai. _p. p. East Point 
Civic Klubo salėje, 
tarimų, 
kyti.

Visi nariai

St

— Žags r iečių Klubas rengia šokių 
vakarą, šeštadienį, balandžio 4 dieną 
7 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
West 43rd St Šokiams gros Jurgio Jo
niko orkestras.. Komisija ir valdyba 
kviečia visus svečius ir narius daly
vauti.

Utenos klubas
su-Utenos klubo mėnesinis 

sirihkimas Įvyko praeito 
vo 10 dieną. Susirinkimą 
.darė pirmininkė K. Stukienė. 
Valdyba dalyvavo visa. Per
skaitytas praėjusio susirinki
mo protokolas ir aptarti kiti 
reikalai.

Komisija pateikė raportą 
apie rengiamą parengimą sek
madienį, balandžio 12 d. Ven- 
geliauskienės svetainėje nuo 4 
vai. popiet.

Prašome visus narius ir sve
čius atsilankyti ir linksmai lai
ką su uteniečiais praleisti.

Kitas klubo susirinkimas 
bus balandžio 15 dieną. Nariai 

' prašomi atsilankyti. V. J.

21 Metu Mirties Sukaktis

ati-

Didžiausias parkas Aliaskoj
JAV-biu vidaus departa

mento sekretorius Walter Hi-

FRANCES JONIKAS
Gyv. 7017 S. Artesian Ave.

Mirė 1949 metų balandžio I 
mėn. 1 dieną, sulaukusi 52 metų | 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
■ Palaidota Lietuvių Šv. Kaži- J 
miero kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Jonas, | 
sūnus Jurgis, duktė Albina Rus- | 
sell, jos vyras Raymond; duktė I 
Stephanie Simone lis, jos vyras I 
Petras, 2 anūkai: Ronnie ir I 
Jeanie; 3 anūkai: PhilŪp, Carol I 
ir Michael; 2 broliai: Petras 1 
Radvilas ir jo šeima, ir Stepas g 
Radvilas ir daug kitų giminių, I 
draugų ir pažįstam^.

Mūsų brangiausiajai pagerbti | 
buvo atlaikytos šv. Mišios Jėzų- g 
itų koplyčioje, balandžio 1 d. g 
8:30 vai. ryto.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiau- I 
šioji, niekuomet neužmiršime, g 
Tu pas mus jau nebesugrįši. bet g 
mes anksčiau ar vėliau pas Tave i 
nueisime. Tebūnie Tau lengva g 
ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, dukterys, 

broliai, anūkai ir kt.

PRADĖTA
RUOŠTIS SEIMUI

Lietuvių vyčių seimas šiais 
metais įvyks rugpjūčio mėn. 
15-23 dienomis Chicago j e,:
Sheraton viešbutyje, 505 North 
Michigan Avenue.

Praeitų metų pabaigoje kuo
pų nuskink imu ose ir III. — 
Ind. apygardos suvaž i avimuo
se būdavo užsimenama apie' 
būsimą seimą, viename apy
gardos suvažiavime buvo iš-

VIKTORAS KNEZEVIČIUS
Gyv. Town of Lake apylinkėje

Mirė 1970 m. balandžio 1 d., 1:14 vai. ryto, sulaukęs 68 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Valerija (Dailydaitė), dvi dukterys — Ona, 

jos vyras Ditmar Wendt ir Marytė, jos vyras Rudy Castillo" 7 anūkai 
— Romas. Lindą, Algis. Donna, Debra, Ditmar Jr. ir Denise bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Ona Likaitis ir švogerka Marytė Andriu
kaitis.

Ketvirtadienj 1 vai p. p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply
čioje. 4605 So. hermitage Ave.

Šeštadienį, balandžio 4 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Viktoro Knezevičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
Larnavima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas if Geraldas F Daimid. 
Tel. YA 7-1741.

Call and ask for EDDIE BURBULYS

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Rulienė, sekr.

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P-, GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

y. . i.in ."i»w» «£■

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS

- ’TT-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

Bus svarbių nu- 
prašomi atsilan-

2424 WEST 6Sth STREET
2314 WEST 23rd PLACE

Te!.: YArds 7-1741 - 1742

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

S — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— THURSDAY, APRIL 2, 1970

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

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTE automobiliams pastatyti

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GIRALDAS F. DA1MID

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS naujienose



CHICAGOS APYGARDOS

LB RINKIMAI
Chica

prašo

Andrius Juškevičius, 
gos Apygardos Lietuvių Bend 
r uo menės pi n u i n i n k a s 
paskelbti šią žinią:

JAV L. B. Vl-tosios l'arybos 
Ch ieagos A p y ga rdt ,s Rinkimų 
Komisiją sudaro:

1. Inž. Pilypas Narutis, pir
mininkas, GUI So. Washtenaw j 
Ave., Chicago, 111. 60629, tel. 
WA 5 - 9136.

2. Irena Smieliauskienė, vi
cepirmininkė, 2519 W. 39 Pla
ce, Chicago, Ill. 60(132, tel. 
LA 3 - 7770.

3. Kostas Januška, sekreto
rius, 2646 W. 71 St., Chicago, 
Ill., 60629, tel. 131 - 0582.

4. Dr. Kun. Antanas Juška, 
narys, 1515 So. 50 Ave., Cicero 
III./60650., tel. OL 2 - 02:51.

5. Stefanija Kaulėnienė, na
rys, 6831 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill., 60629., telefonas 
778 - 1409.

Pastaba:
praneša Rinkimų Komisijos!gų rūšį toki 
sekretoriui, kiek joms reikia ja, 
balsavimo kortelių. laikas privalomiems i

tonu, keturi šautuvai ir I bon- 
k us sprugstanių skysčių. Vie
nas šautuvas buvo įtaisytas 

j, kurioje padary- 
kad būtų galima 

šaudyti šautuvo neišėmus. Be 
is didelis kiekis komu- 

^literatūros” ir vado- 
kaip dirbti bombas ir 

ka-

■* J

tip elgtis partizaniniame

' i J "S m;. __________.,m"
HELP WANTED — MALS

□•rbiftinkv Reiklu

Immediate opening for 
3ROCH AND CUT OFF OPERATOR 
Good starting salary./ Profit sharing. 

Hosmtalizalion.
Call or Apply 437-6000 

HASTEN CORP. ' 
1117 E, A1.GONQUIN.

ARLINGTON HEIGHTS 
Between Bussey Rd. and Rt. 83.

3CREENER AND SECONDARY

Indijoje vienos siky religinės sektos 
vadas per savo apeigas pasipuošia 

į įvairiais metaliniais daiktais: metalo 
virinimo akiniais, dviračio grandinė
mis. Jo papuošalai sveria virš 40 svaru.

jog beveik visos šeimos atoitv-’ 
je mieliau pasirinks laidojimą! 

j per koplyčią, nors šeimos ir 
Apylinkių A-bos turinčios teisę pasirinkti apei- 

kokios page id a u- 
“kadangi dabar nebe tas 

autorita-

Pagalba užpildant 
Illinojaus mokestį

lllinojaus valst. mokesčių 
direktorius George Mahin pa
skelbė, kad iki balandžio 15 
d. kasdien nuo pirmadienio 
iki šeštadienio nuo 8:30 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet bus atida
ryti įstaigos telefonai, kuriais 
reikalingiesiems bus teikiami 
patarimai, kaip užpildyti sta
le income tax formas. Telefo
nas miestui yra 641 -2150, už
miesčio gyventojams S00 - 972. 
Norint patarimų asmeniškai 
reikia nuvykti į lllinojaus val
stybės namą l(>0 N.La Salle St., 
darbo valandomis.

Experienced in Electronics.

5113 No. MILWAUKEE AVE,

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir {rengimai

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.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

HELP WANTED —
Darbiftlnkiv R

$709 PER MONTH
i

REAL ESTATE FOR SALE
Nar..-dj Xeme —— Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žamė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREB’KITtS 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidenus

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl.

11 P.M. — 7 A.M. SHIF1

MINIMUM STARTING SALARY

Apply or Phone 
Personnel Repar t n ten t

ST. FRANCIS 
HOSPITAL 

12935 GREGORY
BLUE ISLAND, ILL

597-2000

ANNUAL BONUS & .
TOP RATES

Virginia T-TlXl

-------- riniams potvarkiams”.
Philbinui labiau patinka Sun-Times pastebi. 
Žmonių laidojimas kranais skutimais mėnesiais pasireiškė 

“šiek tiek opozicijos” prieš pri
valomas apeigas koplyčioje, 
ypač iš lietuvių katalikų pusės.

Sąraše, kokiose kapinėse nuo 
is leidžiamos 

apeigos prie duobės, paminė
ta kad šv. Kazimiero kapinėse 
leidimas pradės galioti nuo 
liepos 1 dienos.

kad pa-

Chicago Sun-Times antra
dienio laidoje apie leidimą lai
dojimo apeigas atlikti prie 
duobės praneša: Laidojimo L . K ,. , , . . i kurios dienos buapeigos prie duobes vėl bus] 
leidžiamos visose Chicagos 
Romos katalikų arkidiocezijos 
kapinėse.

Šeimos, norinčios vietoje 
koplyčios laidojimo apeigas at
likti prie duobės, turės mokėti 
papildomą mokestį apie §65. 
Normalios laidotuvės (koply
čioje) kaštuoja §130.

Toliau rašoma: John Phil- 
bin, Katalikų kapinių egzeku- 
tyvis direktorius, pasakė pra
eitą pirmadienį, kad jis tikisi,

kilimus ir baldus.
L RUDIS Tek CL 4-1050

Call: Frank Zapolis 
i 320372 W. 95fh St. 
! GA 4-8654 INSUXANC?

Policija Chicago j rado 
komunistu bombų fabriką C v
Policija padariusi kratą 

apartmente prie 5-433 Kenmo
re Ave. Chicagos šiaurinėje 
dalyje, rado tikrą “bombų 
fabriką” su 59 dinamito lazde
lėmis, bonkas su sprokstamais 
skysčiais ir apsčiai komunisti
nės literatūros.

Jei ta medžiaga būtų sprogu
si, tai visas didžiulis 3 aukštų 
apartamentinis namas būtų 
sunaikintas ir per visą bloką 
aplinkui pastatai būtų smar
kiai nukentėję. “Fabriką” pa
stebėjo vabzdžių naikinti atvy- 

’įkę miesto eksterminatoriai, 
kurie pranešė policijai.

Tame “arsenale” rasta 59 
lazdelės dinamito, daug pis-

Išklausęs sprendimą 
sumušė kaltintoją

William Carr, 21 , iš 1421 
Aberdeen St., už CTA šoferio 
apiplėšimą nuleistas kriminal. 
teisme nuo 4 iki 8 metų kalėji
mo, išklausęs teisėjo Saul Ep- 
ton sprendimo prišokęs smogė 
ji kaltinusiam prokuroro pa
dėjėjui i kairę aki, šaukdamas: 
“Nepaisau, kiek ilgai truks, aš 
tave užmušiu”. Teisėjas papil
domai bausmei nusikaltėlį, 
pašauks kitą dieną.

Jauni kunigai prieš celibatą
Romos katalikų Chicagos 

arkidiocezijos jaunieji kunigai, 
susibūrę į savo organizaciją, 
vad. “Young Priests Caucus”, 
gavo pirmuosius atsakymus į 
savo anketą dėl celibato. Iš 
gautų atsakymai 52 prieš 1 pa
sisakė norį, kad kunigams bū
tų leista vesti. Tai grupei pri
klauso virš 100 kunigu, jau
nesnių kaip 30 metų amžiaus. 
Savo susirinkime jie priėmė 
rezoliuciją, reikalaujant pa
sitarimo su vyskupu McManus, 
su arkidiocezijos general, vi
karu ir kitais “iškiskutuoti ar
kidiocezijos oficialią poziciją 
dėl kunigų celibato”.

>•

Passbooks

PAID QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to 320,000. — Highest reserves.

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

$1,000 minimum
1 year certificate

PRICED TO GOl Selling a shop full, 
of modern equipments: dryers, sham
poo bowels and chairs, dressers, hy
draulic chairs, reception room furni
ture,

SECRETARIES — SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST — STATISTICAL & 

GENERAL CLERK TYPIST
Full & Part Time.

Assignments available in Chicago & 
Suburbs — for neat appearing women. 

For more information Contact
ART BASMAJIAN

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAUS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

> PATVIRTINTI VERTIMAI * IMIGRACIJOS POPIERLAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

desks, color machines. You 
name it-we have it.

Call 394-5913.

PARDUODAMA LIETUVIŠKA ENCI
KLOPEDIJA. Skambinti po 12 vai. 

Tel. 922-5507.

PARDUODAMI PO 15 DOL. GERI 
KAMBARINIAI ŠUNYS: ilgaplaukis 

Dachound ir mažasis pudelis. 
Tel. TR 3-1677.

♦ “Puotos Jūros Dugne” sve
tainės stalai dengti vaivorykštės 
atspalviu austa jūros puta. To 
audeklo puošnumu ir liktorių 
spindėjimu rūpinasi J. S. Danu
tė B'altramonaitienė. “Puota Jū
ros Dugne” Western Ballroom, 
balandžio 4 d. 8:30 vai. vak. 
Štai, rezerv. La 3-5499. (Pr)

o Chicagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų klubo linksmavakaris 
su margučiais ir pamarginimais 
įvyks balandžio 4 d. 8 vai. vak. 
Marquette salėje, 6908 So. We
stern Ave. Veiks bufetas ir ba
ras. Gros Ptamonio orkestras. 
Įėjimas SI.50. (Pr).

4TH FLOOR

SWITCHBOARD — 
RECEPTIONIST 

Clerical dutšes. Lite typing. 
Near Loop and Expressway. Salary 

commensurates with ability.
CALL 

Miss DAGRES — 
666-2546

. *
2735 WEST 71st STREET

AMER-CAL 
OFFICE SERVICĘ INC

A temporary service 

180 N. WABASH

TEL. 925-6015

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangus namai.

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

GENERAL^ OFFICE

Typing, filing, invoicing, billing. 

Some experience preferred. 

666-5512

B O OKKEE.P ER 
Experienced. Trial balance, taxes, 
general ledger. 37^ hour week, 

hours to' suit.
Call MR. FELDMAN 

VA 6-1840 
FELDMAN BROS.

4235 W. MADISON CHICAGO

RECEPTIONIST
Lite typing & Figure aptitude.

40 hr. week. Co. benefits.

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos,

J. B A C S V 1 č 1 U S
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
i—.................. ■■■■■■■............ ■■■!■ iir ii m#

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

LA1KRODŽ1A! IR BRANGENYBtS 
Pardavimas Ir Taisymas 

WEST STREET 
TeU Rlpublfc 7-1941

MODERNUS 14 METŲ, 5 kamb., 3 
miegamųjų mūrinis namas. Be to, 3 
kambariai įrengti pajamoms su atski
ra virtuve ir vonia. Arti tarp naujų 
gražių namų Marquette Parke. Našlė 
nori $27.000.

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20.400

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie^ jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marnuette Parke. S20.000.

PRIE FORD CITY 5^ kamb. 8 m/ 
modemus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, Ph. auto garažas. 822.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas £azu šildvmas. alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvoas. $45.000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, ill. 50629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Hslsted St., Chicago, 111. 60603. — Tel. 254-3320

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas« Naujausi kraustymo 

Įrankiat Hgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

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

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

Knyga galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.
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Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS

— Pamaldos už mirusią Ma
ry M. Ruguskas — Kalaynak 
buvo ne Gimimo šv. P. Marijos 
bažnyčioje, bet Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenčiausios 
bažnyčioje prie 44-tos ir Cali
fornia Ave.

— Gilios senatvės sulaukusi 
Monika Grubiauskaitė mirė siu 
metų kovo 5 d. ir buvo palai
dota šv. Kazimiero kapinėse, 
šalia savo sesers Elenos Šim
kienės. Velionės brolis Stanis
lovas visus laidotuvių dalyvius 
užprašė pietums geroje val
ykloje. Mirusios švogeris Šim
kus ligoninėje kovoja su mirti
mi. Daktarai stengiasi vėl pa
statyti jį ant kojų.

Kazys P. Deveikis

o š. m. balandžio mėn. 5 d. 
7 vai. p. p- Čikagoje, Orchestra 
Hali, Įvyksta New Yorko Metro
politan Operos solistės Lilijos 
šukytės koncertas. Koncerto 
pelnas skiriamas paremti lietu
viu kalbos lektūros Įvedimą Či
kagos Universitete. Dalyvauda
mi koncerte ne tik išgirsime iš
kiliosios solistės Lilijos šukytės 
dainos meną, bet kartu parem- 
sime mūsų pastangas lietuvy
bę stiprinti.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69 St, tel. 778-4585 
ir Lietuvių Fonde, 6643 So. 
Maplewood Ave., tel. 778-2858.

(Pr)-

Call 421-3414

Part time. Evenings & Week
ends. Must be -21, experienced.

Call Mr. ERWARDS
CONVENIENT FOOD MART -

Call* 544-1988

ACCURATE TYPIST 
with speed of 75—80 W.P.M. 

5 day week. Good transp.
Excel, starting salary. 

Loon location.

Federaliniv L- valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 

I NX C M E TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

pardavimas
R E A L ESTATE 

Parašu paliudijimas 
NO T A R Y PUBLIC 

Draudimo informacijos
IN S U RAN C E 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname naskolą. visokeriopą ap- 
draūdą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

Tel. CL 4-7450

Autobusai i L. šukytės kon
certą išeis š. m. balandžio 5 d. 
nuo 69 ir Washtenaw Ave. ne 
5 valandą kaip buvo skelbta, 
bet 5:15 vai. (Pr).

Buv. Lietuvos Policijos Tar
nautojų Klubas “Krivūlė” ruo
šia pavasarini Vakarą, šokiai 
su trumpa programėle ir vaka
riene Įvyks šeštadienį, balandžio 
mėn. 4 d.. Balio Pakšto svetainė
je, 2801 W. 38th Street, Chicago. 
Šokiams gros R. Pakšto kapela, 
veiks bufetas, šilti bei šalti val
giai ir dovanos.

Staliukus dar galima užsa
kyti pas kasininką Antaną Ba- 
rančiuką. tel. YA 7-1272 dienos 
metu, vakare po 8 vai. — PR 
6-9854 ir prie Įėjimo. Auka — 
5.00 dol. (Pr).

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

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bur
eaus, Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską Įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1- Lietuvių Enciklopedija —i 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

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

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

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

Namų (617) 282-2759.
(Pr). '

RECEPTIONIST 
$2.05 to start. Typing and short

hand required. •
4 days per week. 

Cail 651-6080 
757 W. 79 St. Room 302

RECEPTIONIST
NORTHBROOK ORTHODONTIST 

Excellent work environment. 
Mast have pleasant personality. 

Must type. Good salary. Paid vaca
tion. No evenings.

272-5570

FEMALE 
LATHE OPERATOR '

Good starting salary. Profit sharing. 
Hospitalization. Call or Apply 

437-6000 
MASTEN CORP.

1117 E. ALGONOUIN, 
ARLINGTON HEIGHTS 

Between Bussey Rd. and Rt. 83.

CLERK — STENO 
General office work. Typing, 

filing, paving bills, wn-iting 
invoices.

BOB PALMER 
666-8914

SECRETARY
Non-profit organization offers excel
lent salary and benefits to Qualified 
applicant. Tyne 60 WPM and some 

dictation required.
INFANT WETJF’ARE SOCIETY 

OF CHICAGO
1931 N. HAIzSTED ST.
CHICAGO. ILL. 60614 

751-2800
Equal Opportunity Employer

REMKITB TVOS BIZNIKKIUS. 
kttrtb GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-5980
L

A. A U INSURANCE & REALTY

* . INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Brangenybės, LtlkrsdžteL Dovanot 
visoms progom?

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

siuntiniai

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787 ' •

Didelis pasirinkimas Įvairia P1-®" 
kiy. Autemobiliat, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
£

—. .... ..

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

DRAIKAS IR BIČIULIS

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liūdinami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairus kitokį blan
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 apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. .įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirtrti 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, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

V-’.-

HEART FUHtf 
help yeur HEART




