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Izraelio numuštuose lėktuvuose
SKRIDĘ DEVYNI SOVIETU LAKŪNAI

BEIRUTAS. — Lebano arabę spauda pranešė, kad sovietų
JaKūnai skrido lėktuvuose, kurie kovo 25 ir kovo 27 d. susitiko : 
ore Izraelio naikintuvus. Kaip žinoma, tomis dienomis Izraelitai 
numušė devynis Migus. Lakūnai iš visų iššoko su parašiutais, 
tačiau vienas sudužo atsitrenkęs į žemę su lakūnu, šią žinią ne
įmanoma patvirtinti Washingtone ar Kaire. Yra žinomą, kad 
sovietų lakūnai kartais skraido su Egipto Migais. Pirmiausia, tie 
lėktuvai atvežami dėžėse ir juos reikia sustatyti. Sumontavus 
lėktuvus, juos pirma patikrina sovietų pilotai, tik paskui per
duodami juos egiptiečiams. Sovietų lakūnai skraido su-egiptiečiais 
apmokymo skridimuose. Sakoma, kad Egipte yra apie 5,000 so
vietų lėktuvų technikų ir raketų

* —v*

Jei pranešimai apie naujų so
vietų priešlėktuvinių raketų sta
tymą Egipte yra teisingi, tai so
vietų kariams gresia iš Izraelio 
pusės nemažas pavojus. Izraelio 
vyriausybė paskelbė savo inten
ciją neprileisti naujų raketų 
statymo prie Suezo kanalo. Iz
raelio aviacija sustiprino savo 
puolimus, kartais penkis kart

specialistų.

IŠ VISO PASAULIO

GVATEMALA. _ Teroristai, 
kurie pagrobė Vokietijos am
basadorių, už jo paleidimą rei
kalauja paleisti 17 kalinių......

WASHINGTONAS. — ŠĮ mė- j 
nesi pensininkai gaus padidintas

Didžiosios keturios pasaulio valstybes yra: Kinija, Indija, Sovietu Sąjunga ir Amerika. Juodame 
langelyje pažymėta, kiek žmonių gy/ens vienoje kvadratinėje mylioje.

RAGINA IŠ NAUJO PERSVARSTYTI
INDOKINIJOS TAIKOS KLAUSIMUS
PARYŽIUS. — Prancūzijos vyriausybė visai netikėtai pasi

siūlė tarpininkauti ir sukviesti naują tarptautinę konferenciją 
svarstyti Indokinijos klausimų Washingtone valstybės departa
mentas atsisako komentuoti šj sumanymą, tačiau stebėtojai nu
rodo, kad departamente jaučiamas nustebimas ir nepasitenkini
mas, kad prezidentas Pompidou konferencijos klausimą iškėlė,
nepasitaręs su Amerika. Prancūzija skelbia, kad paskutinieji 
Įvykiai Kambodijoje ir Laose apsunkina Indokinijos situaciją, 
konfliktas iš Vietnamo galĮs išsiplėsti po visą pusiasali, todėl 
esą būtiną šaukti visų suinteresuotų valstybių konferenciją.

, Kaip žinoma, Indokinijos

Kovos Sudane
KAIRAS. — Sudane vyksta 

kovos tarp musulmonų Ansar j 
sektos ir valdžios kariuomenės.! 
Valdžios neremiantieji Ansar 
sektos nariai buvo užėmę ištisus 
Khartoumo miesto rajonus. Ka
riuomenė juos iš ten išvijo, ta-,' 
čiau prarado 36 kareivius ir ke
turis karininkus. Prieš kelias

klausimai buvo svarstyti 1954 
m. Ženevos konferencijoje, ku
rioje tada dalyvavo: komunisti
nė Kinija, Amerika, Sov. Sąjun
ga, Britanija, Prancūzija. Lao
sas, Kambodija, Indija, Lenkija, 
Kanada, Pietų Vietnamas ir 
Vietnamo komunistų atstovai. 
Antra Ženevos konferencija 1962 
m. buvo papildyta dar Burma ir 
Tailandija.

per dieną puldama egiptiečių po
zicijas.

Iš Kairo pranešama, kad so
vietai spaudžia NasserĮ, kad šis 
sutiktų atstatyti karo paliaubas 
prie Suezo ir sulaikytų savo ar
tilerijos ugnį Į Izraelio pozicijas. 
Nasseris ne kartą kalbėjo, kad 
jis nesutiks su paliaubomis, kol 
Izraelis laikys užėmęs arabų že- 

■ mes. Sovietų spaudžiamas, jis 
gali savo nuomonę pakeisti ir 
paliaubas pripažinti, kad tuo tar
pu sovietų technikai . galėtų 
Įrengti naujas raketų pozicijas. 

^Labai aBsjntina^ ar- Izraelis Nu
tiktų su tokiomis karo paliaubo
mis, kurios žymiai sutiprintų 
priešo gynybą.

Opinija pritaria 
prezidento veto

WASHINGTONAS. — Harris 
viešosios opinijos institutas pa
skelbė apklausinėjimų rezulta
tus, kurie rodo, kad šių metų 
kongreso rinkimuose svarbiausi 
klausimais lies infliaciją, eko
nominę krašto padėti, švietimą, 
aplinkos- teršimą ir sveikatos 
klausimus.

Vienas klausimas lietė prezi
dento Nixono. “veto”, panaudo
ta prieš kongreso priimtą 19.7 
bilijonų dolerių biudžetą sveika
tai, švietimui ir šalpai. Apie 
47% pritaria prezidento veto, 
nes jis bandąs sustabdyti inflia
ciją. Apie 37 % prezidentui ne
pritaria ir 16% — nežino, ką 
daryti.

Tarp didžiųjų infliacijos prie
žasčių instituto apklausinėti gy
ventojai pabrėžė šiuos: Vietna
mo karas, valdžios išlaidos, aukš
ti bankų nuošimčiai, unijų rei
kalavimai aukštesnių atlygini
mų, perdideli biznio Įmonių pel
nai, šalpos mokėjimai ir perdi
deli mokesčiai.

Daugelis apklausinėtų Įsitiki
nę, kad Amerikai gresia ekono
minė krizė.

pensijas ir per metus visų pen
sininkų pajamos padidės 4 mili
jardais dolerių. Tas laikoma 
naudingu kovoje prieš ekonomi-1 
nĮ atoslūgi.

BELFASTE. —šiaurinėje Ai
rijoje vėl Įvyko kovos tarp ka
talikų ir protestantų. Policija 
panaudojo riaušių dujas, apie 
60 asmenų buvo sužeista.

ATĖNAI___Graikijos valdžia
Įsakė suimti 6 žurnalistus, laik
raščių leidėjus, vieną buvusį mi- 
nisterį už vyriausybės kritikavi
mą. \

• LONDONAS. —“Amnesty In
ternational” — grupė, kuri pa
deda politiniams kalimams vi
same pasaulyje, pareikalavo, kad 
būtų patikrintos stovyklos, kur 
Izraelis laiko arabus belaisvius. 
Organizacija gavusį žinių, kad 
žydai arabus kankina.

Pietų Vietname 
žuvo generolas -

SAIGONAS. — Kaip vakar 
pranešta Pietų Vietname komu
nistas šaulys nušovė JAV ar
mijos generolą William Bond. 
Jis tik išlipo iš helikopterio ap
žiūrėti priekinėse' pozicijose 
esančių savo dalinių, kai priešo 
kulka pataikė jam Į krūtinę.

Bond buvo jau penktas gene
rolas, žuvęs P. Vietname. Jis 
vadovavo 199-tai lengvajai pės
tininkų brigadai. Prieš jį du ge
nerolai žuvo helikopteriams nu
kritus: 1-mos pėstininkų divizi
jos vadas gen. Ware ir 3-čios 
marinų divizijos vadas gen. 
Hochmut. Du aviacijos genero
lai žuvo lėktuvų nelaimėse: 7-tos 
aviacijos brigados gen. Worley 
ir 3-čios aviacijos divizijos va
jas gen. Crųmm.

Gen. Bond aktyvioje tarnybo
je ištarnavo 26 metus.

PRIVATI PREKYBA VIS DAR GYVUOJA
Turgai su jų produktais okup. Lietuvoje turi didžiuli vaid

menį— pripažįsta A. Kadžiulis “Tiesoje” (vasario 14). Jis atsako 
Į skaitytoje A. Palaimos laišką — šis skundžiasi, kad šiuo metu 
turguose produktai brangesni ir jų mažiau. Tačiau dienraštis 
teigia, kad vadinamas “kolūkinis turgus” tebevaidina svarbų 
vaidmenį. Jame miesto dirbantieji apsirūpina maisto produk
tais, nes... valstybinė prekyba savo uždavinių neatliekanti.

Dėl to, teigiama, turguose ga- =

Trūksta žodynų
Lietuvoje trūksta prancūzų- 

lietuvių kalbų žodynų. Kaip vie- 
namė laiške rašoma “Tarybinio 
Mokytojo” laikrašty (gruodžio 
10), Alytaus vid. mokykloj pran
cūzų kalba dėstoma nuo I klasės 
ir reikalinga ,1,300 minėtų žo
dynų, bet jų niekur negalima 
gauti.

Mokyklinis prancūzų-lietuvių 
kalbų žodynas okup. Lietuvoje 
buvo išleistas 1957 m., bet vė
liau nepakartotas. (E)

Pasirašė sutarti
LOS ANGELES. — Žemės 

ūkio darbininkų unija pasirašė 
darbo sutartį su trim vynuogių 
augintojais, kurie kultivuoja 
apie 8,000 akrų žemės, ši sutar
tis duoda vilčių, kad ir kiti pla- 
tacijų savininkai pripažins že
mės darbininkų uniją.

Nauja darbo sutartis numato 
mokėti darbininkams 1.75 dol. 
per valandą ir 25 centus bonų už 
kiekvieną surinktų vynuogių dė
žę. Darbdaviai dar mokės 10 
centų per valandą į unijos svei
katos ir šalpos fondą if 2 centus

Įima nusipirkti geresnių kiauši
nių, kaip miesto krautuvėse, tur
guose Įmanoma nusipirkti žąsų, 
kalakutų, vyšnių, grybų, miško 
uogų, prieskenįnių/daržovių, šei
mininkės turguose gali gauti 
šviežios, nešaldytos avienos, ski
landžio, lašinių. Kai kurie tur- 
gai pagarsėjo, pvz. Kėdainiuose
— agurkais, Vilniaus krašte — 
verbomis ir kaimiška konditeri
ja.

Vis dėlto... prekyba tuose kol
chozų turguose padidėjusi, nuo 
1960 m. tik 0.3 procento. Trigu
bai daugiau parduodama švie
žių agurkų, dvigubai daugiau
— pamidorų, užtat kitų daržo- 
vių, vaisių ir paukščių parda
vimas sumažėjęs.

Okup. Lietuvos miestuose lė
tai vystosi parduotuvių tinklas. 
Kodėl? štai, Lietuvos soduose 
užauga daug vaisių, tačiau da
lis derliaus žūna, nes... nėra kam 
jį supirkti ir sandėliuoti, o žiemą 
gyventojai neturi savų obuolių 
ir verčiami pirkti brangius im
portinius obuolius. Todėl dabar 
skatinama pagalvoti... apie vai
sių konservavimą, uogienių bei 
sulčių gamybą pačiuose ūkiuose. 
Dar Įdomiau, kad toje pačioje 
“Tiesoje” kolūkiečiai skatinami 
atidaryti miestuose savo krau
tuves ar maisto paviljonus. Tai 
būtų patogu gyventojams (ne- 
priduriama, kad jie negauna pa
kankamai prekių miestų krautu
vėse. • .

Pagaliau, kadangi neapsieina
ma, šiais metais, be Lenino mo
kymų, “Tiesoje” skelbiamas Le
nino teiginys: “Komunistai tu
ri išmokti prekiauti”. Lietuvis 
ūkininkas, kiek Žinome, prekiau
ja vykusiai ir sugeba paremti sa
vo brolius — miestelėnus. Ar 
komunistai reikiamai prekiau
ja? 25 metų patirtis okup. Lie
tuvoje atsako — ne. (E)

♦ Kanados valdžia uždraudė 
pardavinėti žuvį, sugauta Erie 
ežere. Ji gali būti apnuodyta.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas pasirašė įstatymą, kuris 
uždraudžia nuo sausio 2 d. gar
sinti televizijos ar radijo progra-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Nauja sniego 
audra Čikagoje

ČIKAGA. — Trečiadienį Či
kagą vėl palietė sniego audra. 
Snigo ir pustė trečiadienio nak
tį ir ketvirtadienio rytą. Iškrito 
vėl apie 10 colių naujo sniego, 
nors dar nebuvo visai ištirpęs 
praėjusios savaites 14.3 coliu

dienas iš Sudano buvo pranešta, 
kad prieš premjerą ai Nimeiry 
buvęs ruoštas atentatas, kuris 
nepavykęs. Vienas arabas ban
dęs jį nudurti peiliu. Po to pra
sidėjo platesnio masto sukilimas.

Sudane yra daug religinių gru- 
; pių, kurios nepatenkintos proko
munistine vyriausybės politika. 

: Vienas stipriausių valdžios prie- 
' šų. esąs religinis arabų vadas

Manoma, kad į naują konfe
renciją tektų kviesti dar: Pietų 
Korėją, Australiją ir N. Zelan
diją, nes jų kareiviai kovoja Pie
tų Vietname.

Neseniai Sov. Sąjunga ir ko
munistinė Kinija abi atmetė 

i konferencijos pasiūlymą, pada
rytą Laoso vyriausybės.

Valstybės departamentas at
sisako daryti pareiškimus Indo-

Į pensijų fondą. mose cigaretes.

♦ v

♦ Sovietų Raudonosios Armi
jos maršalas Tii?ošąnko mirė ,ir 
bus iškilmingai laidojamas šeš
tadieni.V

♦ Izraelis ir Sirija vakar ve
dė mūši, užtrukusi 7 vaL Siri
ja giriasi numušusi 7 Izraelio 
lėktuvus ir praradusi 2 savo. Iz
raelis praneša numušęs 3 sirų ir 
praradęs vieną savo lėktuvą.
. ♦ Massachusetts seimelis pri
ėmė Įstatymą, kuris draudžia 
prezidentui siųsti tos valstijos 
kareivius i Kongreso nepaskelb
ta kara.*

♦ Gvatemala nutarė paleisti 
politinius kalinius už teroristų 
pagrobto Vokietijos ambasado
riaus paleidimą.

♦ Brazilijoje suimta 140 as
menų, įtariamų veikla prieš vy
riausybę. Suimtų tarpe yra 9 
žurnalistai, 8 katalikų kunigai, 
penki gydytojai, daug teisinin
kų ir kitų profesijų žmonių.

♦ Sovietu komunistu vadas 
Brežnevas išvyko Į Vengriją, kur 
ŠĮ savaitgali švenčiama 25 me
tų sukaktis nuo Vengrijos “iš
laisvinimo”.

•*■ Pietų Vietname per 48 vai. 
žuvo 61 amerikietis. Komunis
tai labai sustiprino savo puoli
mus.

♦ Havajų valstijos seimelis 
priėmė rezoliuciją, kuri pasisa
ko prieš teisėjo Carswell pasky
rimą Į Aukščiausią Teismą.

Elta Italijoje
“Elta-Press”. Eltos biuletenio 

italų kalba, jau išleistas 2 nr. 
(vasario mėn.). Viršely Mindau
go ir jo laikmečio Europos že
mėlapis. Turiny: išsamus str. 
apie Mindaugą. Lietuvos vals
tybės įkūrėją, V. Sekr. W. Ro
gers sveikinimo tekstas, dipl. še
fo -St. Lozoraičio pareiškimas 
Vasario 16 proga, visa eilė ži
nių apie kovą su komunizmu, 
informacijos iš lietuvių išeivių 
gyvenimo, plačiai apie Maskvos 
puolimus prieš Vatikano radi-
ją-

sniegas. Imam el Hadi Ahmed el Mahdi.
Šis pavasarinis sniegas sumu

šė kelis rekordus oro biuro is
torijoje. .Praėjusią žiemą čika-Į 
goję iškrito is viso 74,f coliaf.-j i^J^nni
Ligsiohnis sniego rekordas vie- ’ 
nam sezonui priklausė 1967 me
tų žiemai, kada turėta 68.4 co-1 
liai.

Sumuštas ir balandžio 1-mos 
dienos sniego rekordas, kuris bu
vo pasiektas 1951 m. balandžio 
1-mą, kada sniego prikrito 2.4 
coliai.

Yra 
mušti 
sniego 
coliai, 
metais.

Sniego pūga apsunkino

Iš Sudano pranešama, kad 
į prie Etiopijos sienos nušautas 
j arabu ,musulmonų vadas buvęs 

i mu- 
jsulmonų religinis vadas El Hadi 
|E1 Mahdi. Jo mirtis nuo proko- 
j munistinės Sudano valdžios ga- 
I Ii sukelti Sudane naują sukilimą. 
į Nors El Mahdi vadovavo tik vie- 
inam milijonui sudaniečių, tačiau 
jo Įtaka buvo didelė.

Neseniai Sudano lėktuvai ir 
artilerija apšaudė El Mahdi tvir
tovę Baltojo Nilo saloje — Abba. 

13.3, šis puolimas irgi laikomas švent- 
1938 vagišku, nes Abba daug metų 

buvo religinis ir politinis EI Mah- 
susi- di centras. Iš čia dar prieš šim- 

siekimą, uždarė O’Hare aerodro-; tą metų dabar žuvusio El Mahdi 
ma. Dar gerai, kad dėl vai-'senelis kovojo prieš britų vai- 
ruotojų streiko mažiau 
gatvėse didžiųjų trokų.

“vilčių” šiais metais su- 
ir viso balandžio mėn. 
rekordą, kurs yra 
iškritę Čikagoje

buvo džią, prieš garsųjį generolą Gor-

Prezidentas remia 
teisėją Carswell 

WASHINGTONAS. — Prezi-
dentas Nixonas, savo laiške se
natoriui William Saxbe iš Ohio, 
gan griežtais žodžiais pareikala
vo, kad senatas nustotų kišęsis 
į prezidento teises — skirti nau
jus Aukščiausiojo w Teismo na
rius. Konstitucija šią atsako
mybę užkrauna prezidentui. Se
natas neturėtų bandyti tos at
sakomybės pakeisti savo filoso
finiais įsitikinimais ir savo sub
jektyviu sprendimu.

Jei prezidento atsakomybė bus 
pakeičiama senato pažiūrų pri
metimu, tradicinis konstitucinis 
balansas atsidurs pavojuje, — 
rašo prezidentas.

Jau antrą prezidento parinktą 
kandidatą į Aukščiausią Teismą 
senatoriai bando atmesti. Prezi
dentas teisėją Carsvvellį remia 
ir reikalauja, kad respublikonai 
senatoriai balsuotų už jo patvir
tinimą.

Biuletenio informacijos pla
čiai naudojamos Italijos spau
dos, politiniu ir kt. sluoksnių.

(E)

kinijos reikalu. Stebėtojai sako,
kad Vietnamo klausimai irgi bū
tų tokioje konferencijoje svars
tomi. Būtų reikalaujama, kad 
risos~sVėtnno'S'karrsOmenės 'pa
sitrauktų iš Indokinijos. Šis rei
kalavimas įneštų į Amerikos
planus visai naują, nenumatytą
momentą.

Maskvoje Kambodijos amba
sada paskelbė, kad ji remia nu
verstą princą Sihanouką ir ne
pripažįsta naujos vyriausybės, 
šiaurės Vietnamas paneigė Kam
bodijos pranešimus, kad jo ka

doną.
E1 Mahdi mirtis palieka jo pa

sekėjus jo brolio vaikui Sadik ei 
Mahdi, kuris jau yra buvęs Su
dano premjeru ir gynybos mi- 
nisteriu. Dabartinėje Sudano 
vyriausybėje yra penki komu-
nistai ministerial. Neabejojama, 
kad Sunni arabai ir toliau ko
vos prieš komunistinę valdžią. 
Sudano imamo mirtis gali tą ko
vą tik paaštrinti.

Vizitas Sardinijoje
VATIKANAS. — Balandžio

24 d. Popiežius Paulius rengiasi 
vizituoti Sardinijos salą, kurio
je joks Popiežius nėra apsilan
kęs jau nuo 235-tų metų. Vizito 
proga yra 600 metų sukaktis nuo 
tos dienos, kad prie Caglieri 
miesto bangos iš jūros išplovė 
Marijos statulą. Vietiniai gyven
tojai tą statulą laiko stebuklin
ga. Sakoma, kad 1370 m. kovo
25 d. vienas ispanų laivas, au
dros ištiktas, išmetė iš laivo 
daug daiktų, jų tarpe ir Marijos 
statulą.

Ypač ispanų tarpe statula, va
dinama Bonarijos Madona, yra 
labai garbinama. Cagliari mieste 
yra pastatyta šventovė, kurioje 
Popiežius ir lankysis.

riuomenė peržengė Kambodijos 
sieną. Naujose riaušėse Kam
bodijos kariuomenė nušovė dar 
36 civilių, demonstravusių už nu
verstą princą.

Kambodija, siekdama išlaiky
ti savo neutralumą, paskelbė, 
kad ji nepripažįsta teisės Pietų 
Vietnamui ar Amerikai perse
kioti komunistus Kambodijos te
ritorijoje. Vyriausybė esanti 
nusistačiusi prieš svetimų ka
riuomenių veiklą savo valstybė
je.

Lėktuvas užkliuvo 
Seoulo aerodrome
SEOULAS. — Japonijos ke

leivinis lėktuvas, kurį 15 jaunų 
komunistų vertė skristi Į šiau
rės Korėją, bet kuris nusileido 
Pietų Korėjoje, vakar dar tebe
stovėjo Seoulo aerodrome. Pietų 
Korėjos kareiviai laiko lėktuvą 
apsupę. Valdžia reikalauja, kad 
piratai paleistų keleivius.

šiaurės Korėja paskelbė, kad 
ji leis lėktuvui nusileisti ir pa
žadėjo greit sugrąžinti keleivius, 
kurių tarpe yra ir du amerikie
čiai.

lėktuvo keleiviai po trijų die
nų sėdėjimo lėktuve, ėmė pri
trūkti maisto ir miego. Komu
nistai leido pietų korėjiečiams 
pristatyti per langą maisto, van
dens ir rūkalų.

Komunistai bijo išleisti ke
leivius, manydami, kad Pietų 
Korėjos kareiviai puls lėktuvą, 
jei jame liks vieni piratai ir pi
lotas.
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Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE,

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu

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

Chicasro. Ill 60608

>inių 
aido

s vau 
s Klas

Jasaitis, administruoja J. Jaku
čionis, 503 Euclid Avenue,.Broo
klyn,. N. Y. 11208. ' (KDI)

L. šimutis; prof. K. Račkauskas, 
dr. D. Jasaitis (apie prez. Stul
ginskį), V. Sidzikauskas ir kt. 
Talpinama taip pat eilė St. Sei
mo dokumentų, įstatymų, tekstų 
ir pan. Tekstą papuošia ano lai
kotarpio istorinės nuotraukos.

šalia šios medžiagos yra ir 
aktualijos bei kitokių straipsnių:

Knygoj? randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kiti

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU — FRIDAY, APRIL 3, 1970

dainelių ir šokiu, 16 psl. Rinkinyje

inese Amen

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NA U J IE N O S,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

atliekant kop
ra padedamas 

il"ię dėžę) ir pa- 
datbininkai tud 
i mašinomis iš- 
iokieųir palydo- 

?ujant.

St. Seimui paminėti- 
š. m. pirmasis “Tėvynės Sar

go” numeris jau spaustuvėje ir 
pasirodys balandžio mėnesį. Šis 
numeris skirtas Steigiamojo Sei
mo auksinei sukakčiai paminė
ti ir gausus istorine medžiaga.

Specifinius St. Seimo aspek
tus svarsto A. J. Kasulaitis, dr. 
V. Viliamas,/. Laučka, pulk. K. 
Škirpa, prof. M. Mackevičius,

šiuo* gaidų ir. dainę rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jai ataty. 
šita čekį arba Money Orderi-už saida* *r pridėsite 25 centus persiuntė 
mo. išlaidom*, tat pasiusime jas pastų, čekius prašom* išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiusti tokiu adresu:

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

tarpu lietuvių kalbos 
finansuoja Lietuvių 

studen-

Lietuviu kalbos kurse įvedimo iškilmės Čikagos universitete. Dalyviai, iš kairės į dešinę: K. A. Girvilas, I. 
Žibienė, Z. Juškevičienė, A. Rėklaitis, J. Janušaitis, P. Pe.rutis, kun. J. Prunskis, prof. Ė. Stankiewicz, prof, 
dr. P. Jonikas, dr. A. Razma, dekanas R. E. Streeter, dr. G. Batukas, rektorius J. Wilson, Lietuvos Gen. Kon
sulas dr. "P.“Daužvardis, prof. Sweikowski, prof. H. G)lab, J. Juškevičius, prof. Aronnson, prof. Ehre, F.

Dąukus ir MartinkUs, kuriu aiškiai nematyti.

A»la;in n 
o pasiriiu 
įkė, kyla dėl to, 

<1S

Dirigentą ir pei 
beprikiaūso m as 

r*i3cstro pro 
ras ir yra Mari

į kadangi apeigt 
i !yč:oįe karstas 
į voltą (ceme 
'iekanias kol 
laiko nuleisti 
kastą duobę 
varas nedal-v

3/ Tuo 
programą 
fondas. Dėstytojams 
tams gerai šioje programoje pa
sireiškiant, Čikagos Universite
tas galės programą praplėsti ir 
perimti jos 'iinansavimą. Prof. 
E. Stankiewicz, lingvistikos de
partamento direktorius, yra pa
žymėjęs, kaH°Čikagos Universi
tetas yra turtingas, tik reikia 
jam sudaryti-apmokėtihas aukš
tos kokybės mokslines vertybes.

4. Lietuvių visuomenės dėme
sys ir rūpestis dabar eina į tai, 
kad lietuvių kalbos programa 
universitete eitų kuo geriausiai: 
kad ten Įstotų gerų studentų, 
o visuomenė.parūpintu jiems sti
pendijų, jei tokių prireiktų. Ver
tėtų pasirūpinti ir apie premi
jas už geriausius studijų darbus.

5. Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto absolventai yra rimtos

Trumpai reikalas 
šiaip:

1. Lituanistikos paskaitos Či
kagos Universitete prasideda 
nuo ateinančio rudens. Studen
tų registracija bus rugsėjo mė
nesį.

2. Iš pradž'ių bus du kursai: 
elementarinis, t. y., lietuvių kal
bos kursas pradedantiems bei 
kitataučiams'! ir aukštojo lygio

j kursas kalbotyros studentams. 
! Tą kursą 
PJoiiikas.

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

■ For another thing, Bonds 
help you.

They grow at a guaranteed 
rate, so you’ll have a nice bund 
for some rainy day.

What’s more, Savings Bonos 
are easy to buy.

You can pick them up where 
you work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does the 
paper work.)

Or you can buy Bonds where 
you bank.

When a family leaves behind 
an old familiar way of life 
to start a new one, there are 
some reasons.

Reasons you 
m i ght J i ke to 
invest in.

Milwaukee srutos 
pasiekia Chicago?

Illiuojaus sanitarių 
dens tarybos sekretoil 
sen kreipėsi į federjfinę val
džią, prašydamas ištirti, ar 
tikrai bakterijomis apkrėstos 
Milwaukee miesto nešvarios 
paplavos, kurias šis miestas 
nechlorinuotas verčia į Michi- 
gano ežerą, pasiekia Chicagą 
ir priemiesčius?

Klassen sakėsi nustebęs iš
girdęs, kad Milwaukee kasdien 
paleidžia į ežerą po 200 milijo
nų galionų srutų su visomis 
bakterijomis. Skundą jis Įtei
kė Federal. Vendens teršimo 
kontrolės administracijai. Jis 
pridūrė, kad jau pernai dėl 
didelio bakterijų kiekio vande
nyje padaugėjimo Illinojaus 
šiaurinių pakraščių paplūdi
miai buvo uždaryti. Nustatyta, 
kad bakterijų kiekis Chicagos 
šiaurinės dalies paežeriais 1969 
metais buvo žymiai didesnis 
negu 1968 m.

Švedijos civilinė aviacija turi moterį lakūnę, kairėje matomą Turi 
Wideroe, Jq* sesuo Kari tarnauja toje pačioj* bendrovėje kaip 

patarnautoja.

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU 
. DAINŲ GAIDAS PIANUI:

1.. Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios dainos ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia,. . 
ūžia, tra-ta-t«

2. Sektini* t*
X Suktini*. II
4; Kokietka
5. Padkpanat
6. Vengerka
7. Klumpakojis
šis gaidy rinkinys kainuoja

A bettei' way to live.
"Where an ordinary man can 

do the things he thought were 
just for others.

Where a man can own his 
own home. Maybe with a back 
yard and a fence.

Where a man can give his 
children an education. A good 
one at that.

This is American living.
And there are waitins' lists, 

ten feet tall, of immigrant 
families waiting to come here.

Most of us know about the 
good things around here.

Although sometimes we 
forget.

So what are we supposed 
to do?

Well, for one thine, we can 
invest in our country. Not 
everyone can boast that.

Invest in U.S. Savings Bonds
They help make America 

economically strong.
And there’s nothing wrong

jauta dvi to- 
plano, /jis pa

ku d žmonės 
jaužia, kad jis (tas planas) bu
vo primestas, nepasitarus.

Tos žiaurios taisyklės buvo 
pakeistos ne dėl krikščioniško 
supratimo, bet dėl reikalo, ku
rį sukėlė mūsų demonstraci
jos5’, pasakė Regis. x t

versti purvą j ežerą
Armijos inžinierių korpusas 

painformavo Sanitarinį dist- 
riktą, kad prezidentas Nixonas 
uždraudė toliau į Michigano 
ežerą versti upes ir uostus va
lant susemdama purviną dumb
lą. Visos išsamos nuo šiol bus 
verčiamos į tam tikslui pyli
mais atitvertus plotus arba kur 
toliau.

8, Aguonėlės
9. Vakar vakarėly

10. Av$in tėvas
11. Meilės valsas.
12. Siuntė mane motinėlė
]■§. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

Hk $1.00.

“Žmonės nujaučia, kad tai 
tėra tik pažadai ir nedaug te
reiškia”, teigia Regis. “Tenai 
viešpatauja neapsakoma biu
rokratija (kapinių administra
cijoje) ir mes susidūrėme su 
labai daug formališkumo ir 
nenuoširdumo”,iimo apeigų prie 

įmos apeiga;
yje kapinių 
inės apeigos yra k 
zdnhi koplyčioje, k 
u atliekamas vė-jtc 
os nariai vra iš—

•NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO* 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI

, . , . . ./JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS”hteraturos skyrms, tęsu™ proi. į pADU0DA TEISIN(HAUS1AS 
Jurgucio laiškai Mykolui Krupa- [A GEEI,.ySIUS

I RASTUS.
Žurnalą redaguoja dr. Domas

V Y T A U TAS
buvęs Lietuvos Valstybinės Operos Vyr. Dirigentą 

Hartfordo Universiteto Profesorius

icagfrt didžioji spauda abejoja arkidiocezijos 
pažadų nuoširdumu

Tf .totrn, oe
we repUca 

ica

apm 
pa- niiteto pirmininkas Algis Regis 

hiareiškė, kad jis gavo daugiau 
lip 89 atsiliepimų iš asmenų, 
irie jaučiasi nelaimingi dėl 
kio nuosprendžio.
Jis pasakė, kad apeigų kop- 
cioje priešininkai sudaro di
rbi kataliku skaičių arkidio- 
z i j o j e. Kapinių a d m i n i s t r a - 
riai tvirtina, kad tik retkar- 
ais tereikalaujama 
?eigas prie duobės.
Re'bs sako, kad opozicija 

i yra panie- 
pagarba —

olesio centras i apeigų 
duobės perkėlimo i koply- 
prasi d ėjo Lietuvi u ben d- 
lenėje, kuri sukasi aplink 
Elazmiiero Kapines pietva- 
□ėįe miesto dalvįe.

kmeniis, me- 
iėg), pasakė 

administratoriai.
linlstra toriai pasakė, 
ipeigas prie duobės bus 

pakeltas mokestis apie 50 nuo
šimčių virš dabartinės ra tos. 
Administratoriai tvirtino, kad 
tatai esą reikalinga apmokėji
mui išlaidu už medžiagas, įren
gimus ir darba.

1. c4uvim Katalikai ir k:tos 
tataiiku etninės grupes \ra 
nelaimingos kai jos pagalvoja 
anie ta puse kepalo duonos, 
kilrs lOiiis buvo ’liestas Katah'-

oliau parašyta. ka 
ujien.tise-’ anksčiau r

? 1 kapines, kurioms
ta nuo gegužės 1 d. pasirm- 

apeigas, ar koplyčioje ar
: duobės, ir 6 kapinėse, ku
ns bus leista tik nuo liepos 
ienos, kadangi esą reikalin-

aptariamas > kandidatūros į kalbotyros studi
jas. Tarp jų yra ir tokių, kurie 
turi parašę premijuotinų darbų.

6. Čikagos .Universitetas yra 
privatinis ir laikosi iš aukų. Uni
versiteto rektoriaus J. Wilsono 
pareiškimu, lietuviai stebiną.sa
vo veiklumu ir sugebėjimais. Tas , Pr. Naujokaičio redaguojamas 
nustebimas būtų padidintas, jei 
pavienis lietuvis paskirtų tam 
Universitetui auką. Yra buvę 
atsitikimų, kad turtingesnio lie
tuvio testamente buvęs paliki
mas Čikagos Universitetui.

7. Čikagos Universitetas dabar 
užsidėjo pareigą paruošti kalbu 
ninkus lingvistikos mokslams, ir 
lietuviams yra tikra proga spe
cializuotis ir užimti atitinkamas 
vietas' universitetuose, kai kal
botyros mokslai ima plėstis.

K. A. Girvilas

y . *

■Į
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JURGIS JANUšAITISji buvo Namų sargas,
ŠVIESA IR ŠILUMA

Nepasakyti žodžiai prie a. a. Magdalenos 
Gintnerienės kapo

inu Antano Gintneriu. Jų pir- 
Inias žvilgsnis pasiliko neheii- 
Į skiriamai. Pažintis įvyko prieš 
•50 metą, Po pažinties 8 me
tams praslinkus, abu skuba 
Kaunan ir istorinėje Vytauto 
Didžiojo bažnytėlėje, ant Ne
muno kranto, šviesaus atmini

Magdalena Vasiukevičiutė - Gintnerienė mi
rė š. m. kovo 11 d., iškilmingai buvo palaido
ta Lietuviu šv. Kazimiero kapinėse kovo 14 d.

mo kan. Tumas Vaižgantas 
juos palaimina bendram šei
myniniam gyvenimui. Nusku
bėjo 12 vedybinio gyvenimo 
metai, bet 1925 m. spalio 30 
diena Gintnerių šeimoje liko 
kaip viena iš šviesiausių.

A. a. Magdalena buvo širdies 
žmogus. Kai ji ir jos vyras An
tanas prasimušė į gyvenimą, 
tai likusius šeimos narius savu 
kaštu leido j mokslus ir jos ge
rą širdį šiandien vertina nuliū
dę broliai Vytautas, dr. Algir
das, Juozas, Lietuvoje Jonas ir 
sesuo Aldona.

Karo audroms siaučiant, 
Magdutė ir Antanas keliauja 
tremties keliais i nežinią, i Va
karus. Karo audroms nutilus 
valandėlei stabtelėja Hanau

Griaudu, .širdyje skausmas. 
Stovime giliame liūdesyje pa- 
rymę kovo mėn. 14 d., šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse prie 
a. a. Magdalenos Vasiukevičiū- 
tės - Gintnerienės kapo. Dar 
tebeskamba ausyse kun. V. Za
karausko kalbėtas Angelas 
Dievo, lūpos kartoją kapinią 
koplyčioje paskutinį atsisvei
kinimo žodį tarusio kun. J. 
Juozevičiaus žodžiai: “Ji buvo 
namų sargas,- šviesa ir šiluma. 
Ji darė gerą kitiems, atsižadė
dama savęs, ji savo centu da
linosi su varge esančiais tėvy
nėje ir Sibiro taigose. Ji troš
ko, kad jos paskutinės kelionės 
eisena anksti rytą, saulei pate
kėjus išsirikiuotų numylėtų 
Sintautų keliu į amžinojo poil
sio vietą. Svajonės neišsipil
dė”... ■ .

O taip dar norėtųsi jai daug 
ką pasakyti, o taip norėtųsi su 
ja, kaip paprastai, pasidalinti 
gyvenimo džiaugsmais ir rū
pesčiais, o taip norėtųsi iš jos 
daug ko gražaus ir pamokan
čio išgirsti.. .

įžodžiai,' deja, Tikd 'neiš^- 
kytį. šios tauriosios "Suvalki
jos 'žemės dukros gyvybė užge
so ankstrrytą, kovo 11 dieną.

Nesitiitėjo ji to, Ji dar pla
navo gražesnę ateiti.Alyvoms 
sužadėjus/ žadėjty Įpąlikti savo 
pamėgtą 'darbovietę „— Bell & 
Hafter, kurioje išdirbo dvide-, 
šimt mėtų, iki pat mirties. 
Truputį negalavo, ieškojo svei
katos, bet visos viltys buvo su
dėtos i kelione Romon ir iš ten

į Liurdą, kur tikėjosi savo mal
da ir. tvirtu tikėjimu susigrą
žinti sveikatą. , _ ■>

Planus Aukščiausias pakeitė 
ramią naktį, kada abu su savo 
mylimu vyru beveik drauge 
grįžo po vidurnakčio iš darbo 
ir kada dar prieš valandėlę 
dalinosi dienos rūpesčiais ir 
ateities planais. \

Ir kai ant jos karsto krito 
balti chrizantemų žiedai iš gi
minių ir artimųjų rankų, pas
kutiniojo atsisveikinimo aki
mirkoje, . nejučiomis mąstai 
apie šios taurios lietuvės nu
skubėjusias dienas, apie nuei
tą gyvenimo kelią.

Ji gimė Sintautuose, stam
bių ūkininkų šeimoje ir buvo 
vyriausioji duktė tarp keturių 
brolių ir vienos sesers. Pirmo
ji ir į gyvenimą išbėgo. Mokėsi 
Kudirkos Naumiestyje, šakių 
gimnazijoje ir baigė Marijam
polės mokytojų seminariją. Ji 
mylėjo jaunimą ir jautė kokios 
reikšmės turi mokslas jaunai, 
prisikėlusiai nepriklausomam 
gyvenimui Lietuvai.

‘ Ir ji visą savo grąžą gyveni
mą pašvenčia jaunimui. Ji mo
kytojauja Lekėčiuose, šakių 
apskrį ’ Vaskonių mokykloje 
Radviliškio apylinkėj, vėliau 
Dauguose ir Žiežmariuose iki 
pat ios dienos, kada reikėjo 
palikti Lietuvą. 0 kiek širdies 
ir meilės ji Įdžjo Į jaunimo au
klėjimą! Ir šiandien jos moki
niai ją su didele pagarba mini.

Besimokydama Kud. Nau
miestyje susipažino su kaimy-

didžiojoje lietuvių stovykloje, 
Vokietijoje, ir iš ten 1949 me
tais pasiekia Ameriką ir lai
mingai įsikuria Chicagoje.

Magdutė dirba paprastą dar
bą, bet ji juo patenkinta, savo 
geradarius už tai mini su pa
garba ir dėkingumu. Darbas 
jos nežemino, bet priešingai, 
jai teikė pasitenkinimą, susi
raminimą. Darbas jai buvo 
palaima, bet ne prakeikimas. 
Gi uždirbtu centu dalinosi su 
savo artimaisiais Lietuvoje, Si
bire ir mokslo draugais varge 
esančiais. Ji turėjo sau visko, 
bet tuo viskuo ji ir nuoširdžiai 
dalinosi su pagalbos reikalin- 
gesniais. Jos šviesų atminimą 
su pagarba prisimins ir tie, ku
rie jos gerą širdį gyvendami 
patyrė.

Ji buvo namų sargas — kal
bėjo giliai susimąstęs dvasiš
kis. Taip ji mylėjo savo na
mus. Jie buvo jaukūs jai ir jos 
vyrui. Ji buvo pedantiškai 
tvarkinga ir namams skyrė dė
mesį. Ji juose budėjo, kad ga
lėtų jos vyras Antanas daug 
brangaus laiko skirti mūsų vi
suomeniniam ir kultūriniam 
gyveniniai ir plunksnos dar
bui.

Ji buvo namų šviesa. Kai 
gyvenimo rūpesčiai imdatį) 
temdyti dienas, a. a. Magdale
na ieškodavo susiraminimo, 
paguodos žodžiu dalindavosi 
su artimaisiais ir savo optimu
mu uždegdavo kitus. Ir dienos 
blaivėdavo. Ji buvo namij ir 
artimųjų šiluma. Taip, ji Į var-

įganą gyvenimą žvelgė su gai-t 
! testingamu ir iš jos širdies tryš-j 
Iko šiluma artimui, broliui, se-l 
šeriai, pagalbos reikalingam iri 
tą savo šilumą skleidė į šal
čiausias Sibiro taigas ar ir prie 

! Nemuno ar Šešupės purvinu
siems varge.

Ir kai užgeso jos gyvybė, 
{Petkaus koplyčiom rinkosi šim
tai sintautiečių, mokslo drau
gų, kaimynų, organizacijų at
stovu ir plati lietuvių visuo
menė. Atsisveikinti atvyko 
general, kons. dr. Petras Dauž- 
vardis su ponia, vysk. V. Briz- 
gys,’ prof. kun. Dambrauskas 
ir kiti. Jautriais žodžiais su ve- 
'ione atsisveikina Balio CV, di
rektorių ’ir skyrių vardu gene
ralinis sekretorius A. Dzirvo- 
nas, L. šaulių sąjungos tremty
je vardu — kun. B. Sugintas, 
LB Chicagos apygardos vardu 
J. Jasaitis, Liet, paštininkų Są
jungos vardu Jonas Tijūnas. 
SLA 21 kuopos ir šakių klubo 
vardu A. Didžbalis, Liet, žur
nalistų S-gos Chicagos skyriaus 
vardu mok. M. Peteraitienė, 
bendradarbių vardu V. Mor
kūnas, sintautiečių vardu P. 
Palubinskas ir atsisveikinimo 
valandai vadovavęs Mokytojų 
sąjungos vardu J. Tamulis.

Visi kalbėtojai prisiminė šios 
taurios lietuvės kilnius, tyliai 
atliktus darbus, artimui ir Tė
vynei Lietuvai. O jų a. a. Mag
dalena žemėje paliko daug ir 
vertingų.

Gi maldos žodžiu koplyčioje 
atsisveikina . kun. J. Juozevi- 
čius, kun. J. Kuzinskas ir di
delė auditorija velionės arti
mųjų.

Gimimo šv. P. M. lietuvių 
parapijos bažnyčioje gedulin
gos pamaldos. Tarytum ver
kia Povilo Matiuko rankose 
smuikas, išsakydamas Avė Ma
rija pasitiktus velionės palai
kus. Gieda solistas A. Brazis ir 
vėl P Matiuko smuikas gies
mės posmuose. ,Šv. Mišias cent
riniame altoriuje atnašauja 
kan. V. Zakarauskas ir ta pro
ga pasako paguodos ir sura
minantį žodį, iškeldamas gy
venimo ir mirties esmę ir prisi
mindamas a. a. Magdalenos 
šviesų atminimą, neabejoja, 
kad Aukščiausias jai už jos 
darbus artimui ir kenčiančiai 
tėvynei amžinybėje nupins ne
vystančios garbės vainiką, šo
niniuose altoriuose už velio
nės sielą Šv. Mišias atnašauja 
kun. V. Bagdanavičius MIC ir 
kun. J. Borevičius S. J.
' T amžinojo poilsio vietą kar
stą neša sintautiečiai: brolis J. 
Vasiukevičius, K. Skaisgiris, P.

Stanley Balzekui, automobiliu pardavimo firmos steigėjui ir Balzeko Muziejaus pirmininko tėvui, ponia 
Erwin F. Seimes, Amerikos Dukterų Draugijos atstovė, sega medalį. Dešinėje sėdi Mrs. Wakelee Rawson 
White, kita šios draugijos narė. Medalis buvo įteiktas Palmer House salėje, draugijos iškilmingo posė
džio metu. Kalbėtojai džiaugėsi, kad Balzekai ne tik didelę prekybą išvystė, bet ir muziejų įsteigė,

Už Lietuvos teises
Vasario 16-sios proga LKDS 

Centro Komitetas išsiuntinėjo 
atitinkamus memorandumus ke
liasdešimčių! J. A. V. Senato,
Atstovų Rūmų ir vykdomosios 
valdžios narių. Memorandumuo
se išskaičiuojami Sovietų Sąjun
gos nusikaltimai prieš Lietuvą 
ir kitas tautas, iškeliama Lietu
vos teisė į nepriklausomą gy
venimą, pagrįstą Jungtinių Tau
tų konventais ir tarptautinės 
teisės preceptais, reikalaujama, 
kad Sovietų Sąjunga pasitrauk
tų iš Lietuvos teritorijos ir pra
šoma, kad JAV padėtų Lietu
vai jos kovoje už laisvę. Me
morandumas yra atspausdintas 
“Congressional Record” kongre- 
sininko William E. Minshall dė
ka. Į memorandumą atsakė ir 
eilė kitų jo gavėjų, patikindami 
paramą laisvės kovoje.

Panašaus teksto memorandu
mas buvo pasiųstas ir viso pa
saulio krikščionių demokratų 
tarptautiniams sąjūdžiams (Pa-

reiškiu giliausią užuojautą, nes 
jį ir jo žmoną a. a. Magdutę 
pažinojau apie 40 metų.

Tebūnie jai lengva žemelė 
šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se!

SKAITYK ’NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS. 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

sauliniam Krikščionių Demokra
tų Komitetui, Europos KD Są
jungos Centrui, Amerikos KD 
Sąjungos Centro Komitetui), 
Jaunųjų Krikščionių Demokra

tų tarptautiniams centrams ir 
atskirų tautų krikščionių demo
kratų partijoms bei jaunimo są
jūdžiams (viso apie 40 tautu).

(KDD

Sovietų žinių agentūra plačiai išgarsino savo kariuomenės manevrus Baltgudijoje. Ir šios fotografijos, išsiunti
nėtos viso pasaulio spaudai, rodo vaizdus iš tų manevrų.

Nenius, J. Tamulis, V. šuopys 
ir P. Palubinskas. Virš 100 ma
šinų vilkstinė išsitiesia Chica
gos gatvėse ir palengva rieda 
į šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes.

Jos šviesų atminimą maldo
se virš 100 kartų prisimins šv. 
Mišiose artimieji. Gi paskuti
nioji žemiška kelionė a. a. 
Magdalenos Gintnerienės dar 
kartą įrodė, kad nereikia būti 
garsiam, bet reikia būti širdies 
žmogumi.

A. a. brangiajai Magdutei 
amžinybės keliai tebūnie kupi
ni palaimos ir Aukščiausiojo 
gailestingumo, i ką ji taip šven
tai tikėjo.

Paskui, kai velionės kūną 
priglaudė šalti kapai šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, po at
sisveikinimo kalbų ir Angelo 
Dievo bei Marija, Marija su- 
giedojimo, visi palydovai, ku
rių buvo apie 300 asmenų, bu
vo pakviesti pusryčių į Gold 
Cost Inn., Jz. Račiūno svetainę, 
kad būtų galimybės visiems 
kartu pabendrauti, atsigauti ir 
pasidalinti įspūdžiais, kurie Vi
sus slėgė tris dienas.

Salėje stalo palaiminimą at
liko velionės giminaitis kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, 
vyskupo Prano Bučio giminės 
palikuonis.

Taip ir baigėsi atsisveikini
mas su velione, visiems daug 
skausmo palikęs, o ypatingai 
jos vyrai Antanui, kuriam as
meniškai ir jo visai giminei
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orderiu, šiuo adresu: / CŽS

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS H t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 osl. ___________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl............. ....
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ........................ ________________ ■
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 3^6 psl. ___
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

^54 ”osl
7. Prof. V. Bi^iška, ŠĖNŲju LIETUVlY^^

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ........  $100 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 Dsi.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl_______ _________

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, J© gyvenimas
ir darbai. .........—........................ ................. .............

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

viršeliais $2.00. kietais ____ ___________________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. _________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl___________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ......... ........
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.____
18. Kip-ss Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. __________________________ ;____ _____ _
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 nsl.

angliškai. ______ _________ __________________  j $4.00
20. Prahys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 pd. $^00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl._____ SŽ3C
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 410 psl. ..... ^0
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Privačių mokyklų problema
Išlaidos mokykloms išlaikyti vis didėja. Kasmet yra 

skiriamos vis didesnės ir didesnės sumos pinigų viešųjų 
mokyklų sistemai, štai gubernatorius Ogilvie paskelbė 
savo numatytą biudžetą Illinois valstijai. Biudžetas tie
siog siekia astronomišką skaičių: 1971 metais numatoma 
išleisti beveik penkis bilijonus dolerių. Daugiau išleisti 
viešai pašalpai, daugiau išleisti kovai su nusikaltimais, 
kovai su aplinkos teršimu ir visokiems kitiems reikalams. 
Ir tas daugiau siekia milijonus dolerių. Ypač numatomos 
didelės sumos mokykloms. Švietimo reikalams siūloma 
išleisti vieną bilijoną ir šešis šimtus milijonų dolerių (i 
tą sumą Įeitų ir 29 milijonai dolerių privačių mokyklų 
paramai).

Viešųjų mokyklų (pradžios ir vidurinių) išlaikymas 
miestams sudaro nepaprastai sunkią naštą, kurią beveik 
išimtinai tenka pakelti namų savininkams. Nuosavybių 
mokesčiai kasmet vis kyla apie dešimt nuošimčių. Saky
sime, Chicagos namų savininkai šiemet turės dešimt su 
viršum nuošimčių daugiau mokesčių mokėti, negu mo
kėjo pernai. Turės daugiau mokėti dėl to, kad miesto 
administracijos išlaidos padidėjo. Kadangi prisiųstose 
mokesčių sąskaitose yra pažymėta, kiek ir kokiems rei
kalams tie mokesčiai yra skiriami, tai lengva Įsitikinti, 
kąd kaip tik daugiausia pinigų miestas išleidžia mokyk
loms.

Gubernatoriaus Ogilvie paskelbtame biudžete nu
matyta dvidešimt devyni milijonai dolerių privačių mo
kyklų paramai. . .. . ■

Teikimas paramos privačioms mokykloms yra gana 
opi problema. Jau kuris laikas daromas spaudimas, kad 
valstija prisidėtų prie vadinamųjų parapijinių bei aukš
tesnių religinių mokyklų šelpimo. Tas spaudimas ypač 
pasireiškia iš katalikiškų mokyklų vadovybės. Argumen
tuojama, kad teikimas tokios paramos būtų naudingas 
visiems gyventojams. Ir štai kodėl: jeigu parapijinės ir 
bendrai imant, privatinės mokyklos užsidarytų, tai rei
kėtų viešųjų mokyklų sistemą žymiai praplėsti. Reikėtų 
daug naujų mokyklų, daug naujų mokytojų. 0 tai reiš
kia, jog viešųjų mokyklų išlaikymo išlaidos nepaprastai
padidėtų.

illinojaus valstijoje privatinių mokyklų priskaitoma atžvilgiu.

PR. ČEPĖNAS

Dėl priekaištų Lietuvių Enciklopedijai
Ponas J. Jašinskas per devy- 

j nius Naujienų numerius (1970 
m. vasario 28 d. ligi kovo 10 d.) 
nagrinėjo kai kuriuos Lietuvių 
Enciklopedijos trūkumus, spra
gas, korektūros klaidas.

Kai kuriais atvejais, pasirė- 
\ męs kitų straipsniais ir nuomo
nėmis, jis iškėlė Lietuvių Enci
klopedijos straipsniuose ir taria
mą netoleranciją kitatikiams (ne 
«a>**W**. tateroiwiwi, laxwf < * » ■įįįįįįįįįįįį^I ' " ’ - ’ /

Į 1,117. Iš jų 897 yra katalikiškos. Prieš ketverius metus 
privatinės mokyklos turėjo 567,000 mokinių - Dabar jų 
bepriskaitoma 449,000. Vien tik Chicagos katalikiškos 
mokyklos neteko 80,000 mokinių.

Prieš ketverius metus Illinois valstijoje dvidešimt 
vienas nuošimtis su viršum visų mokinių lankė' privati
nes mokyklas. Dabar tas nuošimtis nukrito iki šešiolikos.

Nuolat pasirodo žinių apie parapijinių mokyklų už
sidarymą. Užsidaro jos dėl to, kad nepajėgia išsilaiky
ti, kad jų išlaidos žymiai prašoka pajamas. Jokia pri
vatinė mokyklą negali išsilaikyti iš mokslapinigių. Pa
vyzdžiui, nurodoma viena Des Plaines katalikiška mo
kykla Jos išlaikymas per metus atsieina $131,800 su vir
šum. Mokslapinigiais (Įskaitant ir pelną už parduotas 
reikmenes) mokykla turėjo $53,250 pajamų. Deficito 
susidarė apie $91,000.

Panašus dalykas yra ir su kitomis parapijinėmis 
mokyklomis. Jeigu jos šiaip taip pasilaiko, tai pasilaiko 
iš aukų, kurios, kaip atrodo, vis mažėja. 0 tuo tarpu 
išlaidos vis didėja. Prieš kelis metus parapijinės mokyk
los galėjo lengvai išsilaikyti, nes jų išlaidos buvo paly
ginti nedidelės. Jų mokytojų štabą daugumoje sudarė va
dinamosios seselės vienuolės. Kadangi kvalifikuotų vie
nuolių skaičius sumažėjo, tai ir parapijinėms mokyk
loms (o juo labiau vidurinėms mokykloms) tenka sam
dyti svietiškus mokytojus. O svietiško mokytojo išlaiky
mas kainuoja bent penkis kartus daugiau negu vienuolės!

Gubernatorius Ogilvie mano, jog valstijos interesuo
se yra teikti privatinėms mokykloms šiokią tokią paramą, 
mes kitaip viešosios mokyklos susilauks didžiasio naujų 
mokinių antplūdžio. Iš tiesų, kas' atsitiktų, jeigu, sakysi
me, privatinės mokyklos užsidarytų ir viešąsias mokyk
las užplūstų 449,000 naujų mokinių, kurie dabar lanko
privatines mokyklas? Tikrai susidarytų didžiausias cha 
osas, o valstijai nauja ir nepaprastai sunki našta.

Bet ar tai gali atsitikti?
Jau susidarė keli sąjūdžiai, kurie1 griežtai priešinasi 

tam, kad valstija teiktų paramą privatinėms mokykloms. 
Tokia parama, esą, negali būti suderinta su valstybės 
atskyrimo nuo bažnyčios principu. Be'to, jie primena 
vyskupą William E. McManus, kuris pernai vyskupų su
važiavime Houstone (Texas) pareiškė, kad katalikai turi 
pakankamai pinigų ir be jokio sunkumo galėtų, jeigu 
norėtų, finansuoti parapijinių ir vidurinių mokyklų iš
laikymą.

Nuomonės dėl teikimo paramos privatinėms mokyk
loms yra pusėtinai pasidalinusios net legislatureje, kur 
netrukus bus svarstomas gubernatoriaus Ogilvie pasiū
lymas. Jeigu jo pasiūlymas bus priimtas, tai Illinois val
stijoje bus pralaužtas ledas privatinių mokyklų šelpimų

katalikams), surado ypač daug 
netobulumų Lietuvių Enciklope
dijos XV tome sporto straipsny
je, daug spragų ir teatro ir lite
ratūros ir Lietuvos istorijos 
straipsniuose

Lengviausia paaiškinti atsira
dusias korektūros klaidas, nes 
visur jų apsčiai pasitaiko. Jų 
yra ir J. Jašinsko ilgame Nau
jienų straipsnyje. Ir ne tik ko

rektūros klaidų, bet ir klaidini
mų bei nepagrįstų tvirtinimų, 
pavyzdžiui dėl pulkininko K. Ali
šausko paruoštos spaudai kny
gos, kurią aš redagavau ir ku
rios antraštė yra “Kovos dėl Lie
tuvos nepriklausomybės (1918 
—1923)”, o ne “Lietuvos ka
riuomenės istorija”.

Žinoma, Enciklopedijų, kaip 
ir kitų mokslo veikalų, korektū
ra turėtų būti pavyzdinga, bet 
korektūros klaidų neišvengia ir 
pačios tobuliausios enciklopedi
jos. Enciklopedijų ir mokslo vei
kalų korektūras, kur yra skai
čių, lentelių, tekstų svetimomis 
kalbomis, visada turėtų skaity
ti (bent pirmąją korektūrą) du 
korektoriai, kurių vienas turėtų 
sekti patį tekstą, o kitas tai
sytų korektūros klaidas. Ir Lie
tuvių Enciklopedijos Leidėjui, 
darbą pradedant, buvo pasiūly
ta, kad bent pirmąją korektūrą 
skaitytų dviese. Tačiau šio re
daktorių pasiūlymo Leidėjas ne
paisė ir gal dėl taupumo sume
timų nevykdė, stengdamasis su 
mažiausiu personalo skaičiumi 
atlikti ši didelj darbą, čia ten
ka paaiškinti, kad tekste neįtikė
tinų klaidų kartais atsiranda ne 
vien dėl redaktoriaus ar korek
toriaus kaltės, bet ir dėl pačių 
straipsnių autorių. Kaip pavyz
di iš savo redakcinio darbo ga
liu priminti vieną iš daugelio to
kių “pasibaisėtinų” klaidų, dar 
tik pradėtosios Lietuvoje leisti 
Lietuviškosios Enciklopedijos, 
kur nekalta gyvatė Anakonda 
tekste buvo pavadinta nuodin
gąja gyvate.

Dėl tos klaidos prof. T. Iva
nauskas mane smarkiai puolė, 
kad Lietuviškosios Enciklopedi
jos redakcija tokią nemokšišką 
klaidą praleido — kadangi Lie
tuvoje pirmąją korektūrą skai
tydavo dviese, sekdami rankraš
tį, tai čia pat suradęs 'Anakon- 
dos straipsnelio rankraštį, abu
du su prof. T. Ivanausku ėmėme 
jį skaityti ir tada prof. T. Iva- 

i nauskas ' labai sumišo, kad jis 
pats tą gyvatę apibūdino kaip 
nuodingą. Prof. T. IvanauskaSj 
kaip ir pridera džentelmenui, 
už nekaltą, užsipuolimą ne tik 
atsiprašė, bet- •po to, per visą 
bendradarbiavimo metą Lietuvo
je buvo nuostabiai atlaidus pa
sitaikančioms klaidoms, o tokių 
klaidų ir tada būdavo nemaža, 
nors ir du korektoriai skaity
davo ir Lietuviškoji Enciklope
dija nebuvo leidžiama tokiu grei
tu tempu Lietuvoje, kaip čia 
Amerikoje, o taip pat ir visos 
kitos enciklopedijos redagavimo 
bei spausdinimo sąlygos buvo 
ten nepalyginti geresnės.

Todėl ir p. J. Jašinskas pir
miau negu pradėjęs kaltinti re
daktorius dėl pasitaikiusių’ klai
dų, gyvendamas ten pat Bosto

ne, galėjo nueiti į Lietuvių En
ciklopedijos leidyklos archyvą ir 
.pasitinkrinti, kaip gi iš tikrųjų 
tie straipsniai buvo parašyti ir 
nustatyti, kurios klaidos yra au
torių, kurios yra korektorių ir 
tada atitinkamai priekaištauti. 
Kiekvienas gali suprasti, kad 
Lietuvių Enciklopedijos redak
toriai nėra visų sričių speeiaiis- 
tai ir visiškai nepasitikėdami 
Enciklopedijos bendradarbiais 
šio didelio darbo nebūtų tesėję.

Straipsnio pabaigėme' (Naujie
nos 1970.11.28) p. J. Jašinskas 
tariamai pasirėmęs Lietuvių En
ciklopedijos redaktoriaus infor
macija, bet nenurodęs to redak
toriaus pavardės, aiškina kaip 
buvo redaguojami Lietuvių En
ciklopedijos toinai. Tekią žinią, 
kaip J. Jašinskas (teskelbė, ne
galėjo gauti iš faktinųjų redak
torių — Pr. Čepėno, dr J. Gir
niaus, dr. J. Purino, — nes jie 
per tokį trumpą laiką «Uo; Enci
klopedijos redagavimo darbo 
baigimo dar negalėjo užmiršti 
redagavimo darbo eigos ir taip 
klaidingai painformuoti J. Ja- 
šinską. Toliau, dėl J. Jašinsko 
išrašo iš tariamojo redaktoriaus 
rašto, “kad leidėjas p. ^Kapo
čius išmetęs nereikalingus re
daktorius”, kaip kiaušinio lukš
tus”, tenka pasakyti, kad čia jis 
visų pirma pavartojo labai ne
skoningą ir neteisingą posakį ir 
toksai p. J. Jašinsko aiškinimas 
yra žymiai skaudesnis negu at
sitiktinė korektūros klaida.

Antra, galiu patikrinti visų 
redaktorių vardu, jog mes dir
bome ne tiek leidėjui p. J. • Ka
počiui, bet savo darbą, skirtą 
Lietuvių Enciklopedijai išleisti, 
laikėme visuomenišku ir lietu
višku darbu.

■ Jeigu tasai darbas būtų bu- 
■ ves tik p. J. ’Kapočiui reikalin
gas ir tik’j am naudingas ir pel
ningas, tai mes, • redaktoriai, ti
krai’nebūtume laukę, kol J. Ka
počius mus išmes,-kaip “kiauši
nio lukštus”, bet neilgai laukę 
būtume patys pasiieškoję ir ge
riau apmokamo ir ramesnio, be 
priekaištų ir kritikavimo, ir su 
apmokamais antvalandžiais, ir 
su šventpinigiais, -su senatvės 
pensijų fondu, su ilgėjančiomis, 
atostogomis ir kitomis Ameri
kos įstaigų ar Įmonių privilegi
jomis. Dirbdami Lietuvių En
ciklopedijos redagavimo darbą 
iš savo kuklių algų redaktoriai 
turėdavome ir* pridedamu .išlai- 
dų būtinam redagavimo darbui 
atlikti, nes turėjome' patys pa
sirūpinti būtina lituanistine me
džiaga. "Kai Lietuvių Enciklo-. 
pedij os leidimo darbas buvo baig
tas, redaktoriai.' dėl jų atleidi; 
mo ’p. Leidėjui nepriekaištavo; 
nes savaime aišku — darbas 
baigtas ir •’ redaktoriai ■ Leidėjui 
toliau nereikalingi.

Ponas J. 'Jašinskas smarkiau
sia kritikuoja XV tomą, čia bus 
pravartu priminti ir paaiškinti, 
kaip Enciklopedijos tomai buvo 
redaguojami. Mes trise redak
toriai vienas kitam talkinome, 
skaitydami jau surinktą tekstą, 
ir gavo pastabomis bei nurody
mais vienas kitam, dažnai iš
vengdavome ir netikslumų ir 
klaidų. Tokį redagavimo būdą 
meš redaktoriai buvome suta
rę ir su XV Lietuvos tomo re
daktoriumi dr. V. Maciūnu bei 
leidėju p. J. Kapočiumi, kad mes 
visi ir XV tomo medžiagos su
rinkto teksto korektūrą skaity
sime, pastebėtas klaidas ir ne
tikslumus nurodinėsime to to- 
rrro redaktoriui V. Maciūnui. Mes 
lankėme, kad ir Lietuvos XV to- 
mas normaliu laiku ir savo eile 
bus išspausdintas.

Tačiau XV tomo redagavimas 
buvo ilgam nudelstas ir tasai 
Lietuvos tomas išspausdintas, 
kai jau reguliarūs Enciklopedi
jos tomai buvo baigti spausdin
ti. Nei XV tomo redaktorius dr. 
V. Maciūnas, nei Leidėjas J. 
Kapočius buvusio susitarimo 
tarp redaktorių nesilaikė ir XV 
tomo straipsnių surinktojo tek
sto skaityti bei surašyti pasta
bas ir pataisas buvusiems trims 
redaktoriams nėsiunfinėjo. To
dėl 'XV tome jų pavardės kaip 
redaktorių jau neįrašytos ir jie 

;nž: to tomo’ turinį’ nėra atsakin
gi-

Ponas J. Jašinskas, gyvenda
mas Bostone, tikrai žino, kas ir 
kuriuos Lietuvių: Enciklopedijos 
tomus redagavo, todėl rašyda
mas šią ’ kritiką galėjo pateikti 
visuomenei faktiną redaktorių 
sudėtį. Kadangi jis į redaktorių 
sąrašą '■ įtraukė ’ ir tokius asme
nis,’kurie nė vieno Enciklopedi- 
j os tomo nesuredagavo,! tai • nš, 
pradėjęs 'dirbti nuo pat pradžios 
Lietuvių rEnciklopedijoje reda
gavimo darbą, norėdamas ' kad 
ateityje nebūtų visuomenė klai
dinama, Čia noriu paaiškinti, kas 
kuriuos tomus suredagavo ir kaip 
kiekvienas' lengvai tą reikalą ga
li pasitikrinti’.

’ Pirmąjį ir ‘ trečiąjį tomą ^su
redagavo ;'Pr.'Čepėnas,. antrąjį 
tomą dr. J. Girnius, o šių trijų 
pirmųjų ’ tomų vyriausiuoju re
daktoriumi buvo prof. Vaclovas 
Biržiška. ■ Pradedant' ketvirtuo
ju tomu iki paskutiniojo "kiek
viename tome' yra įrašyta kas 
tą tomą faktinai-redagavo.

.. ' (Bus daugiau)
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Dar kas ypatingai paveikė ir sudomino 
Stanley, jog šis džentelmenas pasisakė ne
seniai grįžęs iš Europos, kur gyvenęs eilę 
metų.

Apartmentas — buvęs gana puikaus 
atspalvio: puikiai apstatytas, švarus, šei
mininkas tuojau padėjo ant stalo dėže pui
kių Havana cigarų ir pasiūlė išgėrimą — 
geros whisky didoką stiklą.

Pradėta šnekučiuotis. Džentelmenas, 
atrodė, įtikėjęs į Stanley ir ėmė kiekvieną 
jo žodį už tikrą ir gerą pinigą. Pagaliau, 
jis paklausęs:

— Ar nebūsite tamsia rašytojas?
Staigaus klausimo apglušintas, Stanley 

kiek sumišo ir atsake į klausimą dvigubai »
— atsakymu ir klausiniu: 1

— Taip — rašytojas. O tamsta, kas bū
site? Geriau pasakius, kokia jūsų pro
fesija?

Jis gi, truputį skėsterėjo rankomis, ir 
pratarė:

— Dabar — aš jau esu niekas, nors 
praeityje — buvau dailininkas. Tiesa, 
menkas ir neturtingas dailininkas. Dabar
— nebetapau nieko ir galima sakyti, nieko 
nebeveikiu. Tik pravedžioju šunį...

Tuomet ir Stanley prodėjo berti žo
džius. kaip iš kulkosvaidžio. Jam norėjosi 
išdėstyti tani džentelmenui, buvusiam dai
lininkui, visa, kas ant jo širdies gulėjo.

Jam norėjosi iš širdies atsiskleisti — nu
rodyti, koks sujauktas jo gyvenimas yra 
dabar. Jis besąs ir pašto tarnautojas, ir 
pasiklydęs gyvenimo laukuose rašytojas, 
kurį vieni kritikuoja, kiti — priešingai — 
guodžia.

— Ką jūs dabar rašote ir ką turit para
šęs? paklausė šeimininkas,

— Parašęs keletą knygų, kelias poe
mas, novelių rinkinį... Norėjo dar kažką 
sakyti — girtis, kartu — ir guostis, bet pats 
save sustabdė, prisibijodamas , kad nebū
tų sugautas kokiuose nors, trivialumu at
siduodančiuose, klausimuose.

Toliau — ir vėl įsismagino:

— Apie naująją knygą, kurią esu pra
dėjęs. Tai turės būti kažkas didingo. Joje, 
girdi, bąsią apie 40 charakterių. Tuo 
tikslu jis esąs pasidaręs, netgi, didžiulį, 
žemėlapinės formos, darbo škicą, kuris 
kabąs pas jį ant sienos.

Čia pat jis džentelmeną paklausė:
— Prisimenate jūs Korilovą — charak

terį vieno iš Dostojevskio darbų, kuris 
nusišovė ar pasikorė, įvykdydamas savi
žudybę dėl kažkokių gyvenimo nepasiseki
mų. ..

Ten. girdi, gal buvęs jis atkilas kuris 
panašus fatalistas. Jis savam veikale 
ruošiąsis iššaudvti visus arba beveik visus 
savo veikalo personažus, kurių, kaip mi
nėta, būsią apie keturiasdešimt...

šiandien jeigu tas džentelmenas būtų 
jį matęs prieš keletą valandų, jis buvęs 
visiškai įsiutęs — piktas, šaukiąs iš visų 
plaučių, troškinąs spaudžiamus pirštus, 

po to gi — jis puolęs ant kelių ir... pradė
jęs melstis, dėkodamas Dievui — už ką? 
Už daugelį dalykų: už buvimą gyvam, už 
galėjimą kvėjpuoti'tyru gamtos oru... Ar 
tai nėra stebuklingai puiku — nors tiktai 
kvėpuoti?...

Nusisukęs nuo rasytojystės, Stanley 
leidosi mintimis ir žodžiais į savo darbo
vietę — pašto telegrafo įstaigon, kur jam 
tenka darbuotis su Įvairias žulikais, pata- 
loginiais melagiais, pasibaisėtinais buo
mais, hipokritais ir t t. ir t. t.

Ir tenai, girdi, ar maža žmonių, kurie 
galėtų būti nepamainomais personažais jo 
knygų knygoms?...

Tas džentelmenas — netgi — beveik iš
sižiojęs besiklausydamas ir daugiau nieko 
nebesakęs ir nebeklausinėjęs. Tik pada
ręs mažą užuominą:

— Ar išgertame dar po vieną?...
— Kodėl ne? Išgerkime! Ir toliau apie 

naujausiąją knygą

— Dostojevskis nenuėjo taip toli, kaip 
aš galvoju eiti. Gyvenimas — nėra tik že- 
matiniame aukšte. Jis yra visur, o visur — 
visuose aukštuose. Taigi, rašytojui ir rei
kia ieškoti gy veninio (nevengiant ir mir
ties) visuose aukštuose.;.

Gyvenimas, girdi, yra keturi šimtai- 
keturiasdešimt arklio jėgų, nežiūrint, kad 
motoras — tėra tik dviejų cilinderių...

Įsibėgėjusį, pertraukė jį šeimininkas:
—Žinoma, aš ūkiu, kad jūs laikote 

jautį už. ragų. Linkiu jums tą darbą sėk
mingai užbaigti. Ir aš norėčiau tą knygą 
turėti bei skaityti.*♦

— Jūs turėsite. Ją jums prisiųsiu —i 
pirmiausia.

Tada — kažkas tyliai pasibeldė į duris, 
šeimininkas pašoko iš vietos ir ■ trumpai 
paaiškino svečiui, kad jis tik^ęsis kažką 
ateisiant. Jis prašė nesijausti sutrukdytam, 
tai būsianti viena iš jo draugių.

Tik pora momentų ir begaliniai graži 
moteris pasirodė tarpduryje.. Stanley — 
taip pat — pašoko pasveikinti ją ir su
sipažinti. Ji, atrodė, galėtų būti itališkos 
kilmės.

— Silvija, — pasakė jis. — Gaila, kad 
tu neatėjai kiek anksčiau. Aš ką tik klau
siausi begaliniai įdomių šio džentelmeno 
pasipasakojimų, šis jaunas vyras -— yra 
rašytojas. Malonu jus supažindinti.

Ji lengvučiais žingsniais priėjo prie- 
Stanley ir padavė ne vieną, bet abi rankas.

— Tikiuosi,’ jūs esat labai geras rašy-. 
tojas. Jūs — daug kentėjęs, daug pergy
venęs. Tai matau iš jūsų akių. — Išklojo 
ji-

— Jis turėjo tikrai ekstraordinarinį gy
venimą, Silvija, — spėjo patvirtinti šeimi
ninkas. — Prieš jį — aš jaučiuosi tik pra
dedąs gyventi, nors jis jaunas, o aš — se
nas. Ir iš ko, tu manytum, jis pragyvena?

Silvija atsisuko j Stanley, tarytum sa
kydama, jog norėtų tai išgirsti iš jo patiem 
lūpų.

Stanley neatrodė sumišęs, nors, iš 
tikrųjų, jis nebuvo pasiruošęs čia susitikti 
šitokį pritrenkiantį sutvėrimą, toki užtik
rinantį, tokį užkrečiantį ir, kartu, lokį 
riAtGrtelųršPtvėrimą. • -- /

Jos akys — buvo tokios didėlės, tokios 
natūralios gražios, pilnos simpatijos ir'ši
lumos.

— Ar galėtų ji mylėti šį žmogų, kuris 
yra daug vyresnis už ją? —- pagalvojo sau 
Stanley. — Iš kur, iš kokio miesto ji atvy
kusi? ir t. t

Tokias mintis — vienam sau nutraukė 
pati Silvija, paklausdama:

— Niekas nepasiūlė mums išgerti? — ji 
klusterėjo, žiūrėdama Į jį, o paskui — į 
svečią.

— Aš pasirinkčiau Port,pridūrė ji.

— Tačiau tu niekad negerdavai to PorL 
—- klusniai vykdydamas jos norą pratarė 
šeimininkas. Jis atsistojo patarnauti jai, o 
ji — jam. Sustojo visi trys, tarytum tosto 
metu. Išgėrus po vieną, šeimininkas atsi
prašė turįs labai svarbų 'reikalą ir priva
ląs išvykti.

Tik užsidarius durims, Silvija priėjo 
prie Stanley ir atsisėdo visiškai šalimais 
jo, ' net prisilitėdama jo peties.

— Dabar — mes galime pasikalbėti, — 
tarė ji.

Stanley, kažkodėl, pasijuto tarytom 
išsigandęs. Kaip vėliau paaiškėjo — buvo 
ir ko išsigąsti. Silvija — buvo blogas pra
našas jo atžvilgiu.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
'Dienraštį “N a'ti’jHeh aš”
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' - O Jįk Z 1 Pt E kos noras iš straipsnio sužinoti;
. . k ix i • • • i •• savo stabo Džordžio GreboDaubele kaip visus naujokus, n paca* u .- I * • , mintis! Taip, ir kokios gi tojupatvory, kurių vo netgi pasididžiavimas, kad, < “ *
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nakvynei, buvo apkėsta šakų, go ir rasos, vis dėlto tapo bena- Į ’ niekas "nežinok 
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Tagartas at 
sargo namelio

savo stabo Džordžio Grebo

rm«

...... K. G. 8A1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
6449 Su. PyUski Rd, (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 54446 
Brunu ligonius pagal susitarimą. 

Jei neauiuepia, SKarnhutti 3<4^uL2

K Ute PKospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1*3; vak. 7-8 
UKtai antradieniais ir penktadieniais. 
1'reciacL. ir sekmad. onsas uždarytas.

Rex.; 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-7868

apkėsta šakų, 
paukščiai jau 

rytinj koncertą. Laik
rodžio jis neturėjo — tekeliavo 
ten pat, kur ir kiti jo daiktai 
per pastaruosius tris mėnesius, 
ir tik te balzganos šviesos galė
jo spėti, kad jau ėmė brėkšti. 
Deja, jis nebuvo dėkingas 
paukščiams. Anksti pabudęs, 
greit išalks, o pusryčiai toli, ir 
dar nežinia, iš kur jų gaus. 
Tačiau Tagartas įdėmiai jų 
klausėsi. Tai buvo jo pirmoji 
naktis po atviru dangum, ir,

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 43849- 

Rezid.:, 388-2233 
OFISO VALANDOS.

pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
an irau., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

D r. Ant. Rudoka kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CiARA ■ 4/uy VV. 51ST OiRfcet 
lute GR S-24UU

/ūl. pagal susitarimą: Pnm., ketv< 
—4, i—jj, anuaa., penkt. lu—4, ir 

šestadL 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamDinti ML 3-0UO1.

ipę ORTHOPEDAS-PR0TEZISTA5 
Aparatai • Protezai, MeĮ Ban- 

| dažai, speciali pagatte kojom* 
, (Arch Supports) ir L. L 
Vak: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB;

2850 West 63rd St, Chicago, HU 60629 
TeloL: PRospect 6-5084

MOVING 
Apdraustas parkraustymat 

ti įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place
Tėte F Ron tie r 6-1812 '
...... ........nr n

eSRKRAUSTYMAI

Leidimai — PRna apdraudė 
’Į ŽEMA KAINA

R. ŠE R Ė H A S 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

miu. Be to, jis buvo nortum- 
berlandietis ir, kaip pats sa
kydavo, niekad nenukabinda
vo nosies. Gimęs ir užaugęs 
mieste, jis nelabai pažino gam
tą ir vos skyrė žvirblius nuo 
strazdų; bet dabar jam patiko 
tų mažų šnekučių klegesys, ir, 
nors šonai buvo aptirpę, 
jautėsi “puikiai!”

Tagartas užsidegė pypkę, ir 
vėl jo mintys.ėmė suktis apie 
tą pačią kasdieninę problemą: 
kaip gauti darbą ir kodėl pra
rado turėtąjį.

Prieš trejetą mėnesių, kai 
Tagartas, tvirtas, linksmai ir 
savimi patenkintas žurnalistas, 
užėjo į šefo kabinetą “žurnalų 
susivienijimo” rezidencijoje, 
šis pasveikino jį tokiais žo
džiais :>

— Labryt, Tagartai. Džor
džis. Grebas pažadėjo mums 
straipsnį į “švyturį”, žinoma, 
pats rašyti' jis neturės kada. 
Sukurkite kokią skiltį; kad jis 
galėtų pasirašyti... ką nors jo 
stiliaus... Aš norėčiau, kad 
panašios medžiagos pasirody
tų “švyturyje” kas savaitę, jau 
turiu pustuzinį: skambių var
dų. Mes turime užkariauti 

žurnalui kuo daugiau

jis

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir- šeštad. uždaryta
Ofiso te!.: Portsmouth 7-600C
Rebid. telef.: G Arden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C H ! R U R.G A S ;
Priima tik susitarus.4

Valandos: _ pirmad., ketvirtad^. r 5—8, 
antrad. 2—4. ■

Ai¥i-rjyr ų-
KAINOS PRASIDEDA NUO

515^ j
2512 W. 47 ST; — FR 64998
LIETUVI; EIK FAS LIETUVI!

; ........• . ~‘ -y

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

DR; iD. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, 11L 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
y ' 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

dienį nuo .9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKA5
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST, 

Vat: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso teiete 776-2880 
Naujas rez. teiete 448-5545

DR. VYT. TAURAS

Visos programos iš- WOP A,
1490 kil;

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

Lieiuvtv 
dienio

Vakaruškos: pirmadieniais 7 v. v.
Tėte HEmlock 4*2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

.... ........ .....

r: TRYSŠIĄ

Gegužės 28, liepos 14 rr rugpjūčio 31
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. 238-9787-8PR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tėte WA 5-3099

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59tfa STREET 
Tek: PR 8-1223

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

pagal susitarimą*

Everyį 
litter bit 

b^rtsYOy

Tagartas nusišypsojo. Džor
džis Grebas! Kas nežino šio 
vardo — ideali mintis juo pa
sinaudoti.

— Ar jis pats yra parašęs 
nors eilutę,: sere?'

— Tikriausiai, ne. 'Bet, ne
sunkų įsivaizduoti, ką jis pa
rašytų. Be reklamos, už straip
snį jis nieko negaus. Dar kitai 
savaitei susitariau su seru Kat- 
inenu Kėihu., Su šiuo reikės 
būti truputį atsargesniam. Bet 
jo stilių, nesunku perprasti iš 
tos jo knygos apie žudikų by-

Neturi. laistos minutės — 
ir už jį; ką?niors suregzti, 
pasirašys betką, kad tik 

būtų padoriai parašyta..., Aš 
riversiū pirkti “Švyturį”, Tar- 

gatai 1... Sėsk rašyti Grebo
straipsnio. Tuojpatl...

Targatas linktelėjo ir, išsiė
męs iš kišenės kelis mašinėle 
prirašytus lapus, padėjo ant 
stalo.

— štai i jūsų pasirašytas ve
damasis, sere. Gal perdaug aš
trus?

— Neturiu;kada žiūrėti, Sku
bu į traukinį, Tagartai.

— Gal .man . jį kiek sušvelnin
ti?.

— ;Gal ir reikėtų.. Spręsk 
pats-... Sėskičia ir dirbk... Lik 
sveikas!. Grįšiu penktadienį.

Tagarto padėdamas, šefas 
užsimetė paltą, nusitvėrė min
kštą skiybėlę ir išėjo.

Tagartas sėdo taisyti veda
mojo.

“Geras vedamasis, — pagal
vojo jis,-----  tik gaila, niekas
nežino, kad aš juos rašau”.

RhšS’ti už kitus taip pat me
nas, ir, kaip, ir visi kiti menai, 
prastai* apmokamas. Vis tiek 
malonu, kai pagalvoji, kad 
pats esi žirnis, o šefas tik ankš
tis, nors jis turi skambų vardą 
ir yra įtakingas,. Baigęs taisyti 
ir pasirašęs, jis pagalvojo: 
“Džordžis Grebas... Apie ką 
gi,, po galais,, man rašyti?” ir 
nuėjo į savo kambarį.

stabo, to Džordžio Grebo, min- 
Į tys? Jei jis, Tagartas, nežinos,

> net pats 
Džordžis Grebas i Tagartas nu
sišypsojo, bet paskui ėmė kaž
ko nervintis. Džordžis Gre
bas. .. įžymusis klounas... gal 
jis apskritai neturi jokių min
čių! Iš tikrųjų, publika per
daug lengvatikė. Jis pamirkė 
plunksną į rašalą ir įsispokso
jo j smaigalį. Lengvatikė! šis 
žodis sudrumstė jo minčių skai
drumą lyg peroksido kristalas, 
pakeitęs vandens spalvą inde. 
Lengvatikė! Publika mokės pi
nigus, kad galėtų perskaityti, 
jos manymu, Džordžio Grebo 
mintis! Bet juk Džiordžis Gre
bas visai neturi minčių. Ta
gartas dar tvirčiau įsikando 
pypkės kandiklį. Palauk! Nė
ra ko skubėti, žinoma, kad 
Džordžis Grebas turi minčių, 
jeigu sutinka pasirašyti. Pasi
rašydamas jis prisiima jas, ar 
le taip? žurnale bus išspaus
dintas jo autografas ir, būtinai, 
portretas. Žmonės iš jo veido 
bruožų galės spręsti, kad Džor
džis Grebas tikrai turi tokių 
minčių! ’ Lengvatikiai! Bet ar 
galima skaitytojus kaltinti, kad 
jie lengvatikiai, jeigu pateikia
mi tokie įrodymai ? ! Be to, pats 
Grebas perskaitys savo min
tis... Apgaulė? Nesąmonė! 
Kas čia bloga parašyti straips
nį už kitą; Juk visi' taip da
ro!... Apgaulė? Tada ir tie 
vedamieji,- rašomi šefo vardu, 
taip pat- apgaulė!... Ne, čia 
kas kita -r- tai įprastas žurna
listo darbas. Skaitytojai moka 
už šefo mintis, ir tai iš tiesų 
šefo mintys — juk jis po jomis 
pasirašo! Nesavos mintys? 
Na ir kas? P Juk skaitytojai ne
skaitytų jų, jeigu pasirašytų 
jis, “A. P. Tagartas"! Mintys 
juk liktų, tos pačios — labai ge
ros mintys — atrodo, turėtų 
skaityti, bet vargu...
- Jis vėl užsidegė pypkę ir pra
dėjo rašyti: - -

“Ledi ir džentelmenai! Aš 
nesu rašytojas. Patikėkite, aš 
esu tik paprastas klounas. Ba
lansuodamas lazdą ant nosies, 
aš jaučiu, kad. apgaulė... ”

Jis- perbraukė visą skirsnelį. 
Vel tas žodis! Ir Įlindo į galvą, 
niekaip neatsikratysi! Juk jo 
toks-darbas — rašyti už kitus! 
Štai ir viskas! Juk jis iš to gy
vena, šiaip ar taip — užsidir
ba:-duoną, bet nieko daugiau. 
Ir Džordžiui Grebui iš to jokios 
naudos — tik reklama! Tai kas 
gi iš to gauna naudos? “Žur
nalų susivienijimas”! Taip, 
štai kas pelnosi iš Džiordžio 
Grebo vardo, iš šefo vardo už 
Tagarto rašytus vedąmuosius
— ii* dar kaip pelnosi! Bet kas 
čia baisaus pasinaudoti skam
biu vardu ? Tagartas susimąs
tė. Sakykim, žmogus nuėjo į 
vaistinę ir nusipirko dėžutę pi
liulių “Holovei”, pagamintų 
pagal piliulių “Tompkins” re
ceptą. Didelė čia bėda, kad 
žmogus jas laikys “Holovei” 
piliulėmis, jeigu jos tokios pat

■ v-.--.n

GĖLININKAS 
(PUTBAMEiTAS),

Link^aumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, anUta 

pių papuošimai ir sezoninės 
gėl^.

ROY R. PETRO (FUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave, — 5864m

Nauja Dior© firmos apranga, pava
dinta "poodle". Kelnės ir skrybėlė 

papuošti baltais lapės kailiukais.

G U ž A U S K Ų 1 

BEVERLY HILLS GtLiNYCIA ’
GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63 r d STREET

Telefonai: PR &-0S33 ir PR SC834
V--------- --- 1 -----

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomIg Įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimoe Šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotograf&L Meniškai paruo- 

Mame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288
Cal! and ask for EDDIE BURBULY$

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71tf STREET 
Ofiso tohf.: HEmlock 4-2123 
Rezid. tolof.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-21231 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Utter 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

Kambarys ne kažin koks, ir 
ne kažin kas-jame buvo — tik 
Džimis Kaunteris sėdėjo, rū
kė-pypkę ir kažką įnikęs rašė.

Tagartas irgi atsisėdo, užsi
degė pypkę, pasiėmė lapą po
pieriaus ir viršuje užrašė: 
“Džordžid Grebo sttaipsnis“.

Džordžis Grebas! Tai sensa
cija! šefas, turi uoslę vardams, 
kurie privilioja skaitytojus. 
Atrodo, visiškai paprasta pa
rašyti'straipsnį už žmogų, ku
ris gA’veninie nėra surezgęs ne 
eilutės. Juk. tai. absoliučiai ne-

geros, arba net geresnės už 
anas? s

Tagartas padėjo plunksna
kotį ir išsiėmė iš dantų pypkę. 
“Po galais! — galvojo jis. — 
Anksčiau manęs tokios mintys 
nekamuodavo... Ir vis dėlto 
tai apgaulė! Skaitytojas turi 
žinoti, už ką jis moka ir ką jis 
skaito. Kitaip, visur galima 
apgavystė. Naujosios Zelandi
jos avinus galima pardavinėti 
kaip angliškus, į vilnonius au
dinius primaišyti medvilnės, ir 
panašiai. Ir Grebo straipsnis 
— apgaulė!”

(Bus daugiau)

Susirinkimu h parengimu

— Lietuviu Motery Piliečiy Lygos 
žaidimo popietis įvyks š. m. balandžio 

9i5. d., sekmadienį/3 vai. po pietų Lie-: 
tuvių auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St. Atsilankiusiems bus gražių dova
nėlių ir jie bus pavaišinti. Visuome
nė kviečiama atsilankyti. Pelnas 
skiriamas labdarybei.

Rengimo Komisija ir Vaidyba

— Biržėny Klubo narių susirinki
mas įvyks š. m, balandžio mėn. 4 dK 
7 vai. vak-. Liet. Ev. Reformatu.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.gausiai dalyvauti.

Klube. Vaidyba

134-tos Motery kuopos su- 
įvyks penktadieni, b'alan- 
7:30 vai. vak. Hollywood 
Kuopos narės kviečiamos

Elena čižauskienė, pirm.

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

— SLA 
sirinkimas 
džio 3 d., 
svetainėje, 
šiame susirinkime būtinai- dalyvauti.

Bus svarbių nu- 
Visi nariai prašomi atšilan-

Rulienė, sekr.

— žagariečiu 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.

St

— Lietuviu Motery Piliečiu Lygos 
susirinkimas įvyks š. m. balandžio 5 
d., sekmadienį, 1 vai. po pietų Lietu
vių auditorijoje, 3133 So. Halšted St. 
Susirinkime bus aptariami įvairūs rei
kalai.

E. McNamee, rast.

— Chicagos lietuviy "Kęstučio" Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
ku įas įvyks sekmadienį, balandžio 
mėn. 5 d., 1 vai. po pietų, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43fd St. Šiame 
susirinkime yra paskutinė proga už
simokėti nario mokestį.. Neužsimokė
ję nuo šio susirinkimo bus suspen
duoti nuo gavimo ligos ir mirties pa
šalpų. Valdyba

VIKTORAS KNEZEVIČIUS
.Gyv. Town of Lake apylinkėje

Mirė 1970 m. balandžio 1 d.5 1:14 vai. ryto, sulaukęs 68 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 28 metų.
Paliko r.ulmoę: žmona Valerija (Dailydaitė), dvi dukterys — Ona, 

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

Lietuvoje liko sesuo Ona Likaitis ir švogerka Marytė Andriu
kaitis.

Ketvirtadienį 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 į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę tieka:
Žmona, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F, Daimid. 
TeL YA 7-174Į

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
l į i 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

■6 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai: į
I*

DOVYDAS P. GAIDAS GĖRAĮDAS F. DAiffliD į
■ 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE !

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-J003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS naujienose
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MASINES NAUJAGIMIŲ RUONIŲ ŽUDYNĖS į yra sužalotas, prarado dešinę 
ranką. Abu Refryčiai sveiki, 
gerai atrodo. Matyt, kad .gry
nus oras jiems eina į sveikatą. 
Jie daug geriau/atrodo, negu 
gyvendami užterštame miesto 
ore. A. P. Deveikis

Immediate opening for" 
3ROCH AND CUT OFE OPERATOR 
jood starting salat? Profit sharing.. 

Hospital-za’.ion. t
Can or Apply 437-6600’ 

MASTEN CORP. — 
111? E, ALGONQUIN 

ABUNGTUX HEIGHTS 
Between Bussey Rd. and Rt. 83. ;

Kanadoje, 
įlankoje, kasmet nuo kovo pa-į 
baigos iki balandžio 
vyksta masinė mažų, naujagi-įne 
inių ruoniu medžioklė, kurio-j Mat, 
je dalyvauja 10 laivų įgulos, [kus.

Gamtos 
jus garsiai protestuoti 
dos valdžia nustatė, kad per j po keletą kartų tvoti per galvo
tą trejetus savaičių sezoną ga-’tę, kol galutinai netenka sąmo- 
lima išmušti ne daugiau kaipjnės. 
50,000 ruoniukų, ir uždraudė 
juos mušti, 
10 dienų “amžiaus”.

Naujagimiai ruoniukai turi distę, priklausančią Britanijos 
kaip sniegas baltus kailiukus, gyvulių globos draugijai, 
kurie yra moterų mėgiami ele- cialiai 
gantiškiems kailinukams ar protestuoti prieš ruonių “kūdi 
apykaklėms, dėlto už juos mo- kių

šv. I^auryno upės ka gerą kainą.
Ruoniuku medžioklę negaIi- 

23 dienos4na kitaip vadinti, kaip masi- 
kruvina, kūdikių žudvne.

ruoniukai nešaudomi iri 
mylėtojams prade-j Bebadomi, o mietais užmuša-j 

Kana-įmi. Reikia ruoniukui smarkiai

Vaizdelyje matome kana- 
kol dar nėra bent dietį vieną ruoniuką užmušant 

ir Celia Hammond, britų ino-

spc-
atskridusią i Kanadą

žudymą.

CICERIEČIAI STIPRĖJA ligoninėje, bet jie jau stiprėja.
P. Nanartienė išvežta i geriau- r ” 1
šią ligonine ir jai suteikta pati 
geriausioji priežiūra. Josios 
vyras Romanas stengiasi viską 
daryti, kad tik jo mylima žmo
nelė greičiau atsigautu. Ją slau- < A C V
go visa eilė gerų profesorių 
gy’dytojų.

Ciceriečiams šia stiprėjan
čios sveikatos proga noriu pri
minti, kad tuoj po Velykų 
ivvks visa eilė svarbiu susirin
kimų. Raudonosios Rožės, Ka
reivių Draugystės, SLA 301 
kuopa turi didoką skaičių ge
rų narių, bet jie retai lanko 
susirinkimus.

-Cicero, Ill. — Cicerieciams 
pažįstamas K. Šimkus, penkias 
savaites praleidęs ligoninėje 
jau grįžo namo. Dar jis nesu
stiprėjo, bet jis bandys, būda
mas gero gydytojo priežiūroje, 
prarastas jėgas atgauti namie. 
Pas jį yra didelis noras pa
sveikti ir dar gerokai padirbė
ti.

Šimkus Velykoms laukė bro
lio iš Lietuvos. Jis žadėjo ke
lias savaites čia pasisvečiuoti, 
bet jo kelionės reikalai, matyt, 
komplikuojasi. Jis neatvažia
vo ir nieko apie kelionę nepa
rašė.

Pocius ir Šileikis dar tebėra J. Krivickas ir Reivyčiai bu
lve atvažiavę,

H f LP WANTED — MALI 
Darbininku Reikt*

s

HELP WAHTSD F1M
De rbinink 19 R#l kis

REGISTERED

MINIMUM STARTING SALARY
11 P.M. — 7 A.M. SHIFT

Call: Frank Zapoiis 
I 320872 W. 95th St. 
į .. GA 4-8654

STATZ FAZM

Rekordine sniego audra
Antra rekordinė šio pa vasario 

sniego audra užklupo Chicagą 
trečiadienio pavakarėj ir per 
naktį j ketvirtadienį.^ šlapio 
sunkaus sniego su perkūnija ir 
ki 30 mylių per valandą vėju 

buvo priversta iki 10 colių, o 
vietomis ir daugiau. Per pirmą
ją audrą prieš savaitę panašiai 
buvo prisnigę 11.3 colių.

ši žiema snjego kiekiais skai
toma rekordinė. Ligšiolinis re
kordas buvo* iš 1967 metų žie
mos su 68.4 coliais sniego. Nau-j 
jasis, dabartinis rekordas yra 
74.7 coliai.

“Paprasta aritmetika”
Chicagos tranzito admini

stracijos (CTA) bosas Dement 
Į pasakė, kad tuo tarpu nieko ne
bus daroma autobusų važmos 
mokesčiui dar labiau pakelti, 
kol nepaaiškės, ar Illinojaus le- 
gislatūra duos subsidiją ar ne
duos.

“Mes lauksim ir žiūrėsim, ką 
legislatūra darys. Jei legislatu
rą ar kuri kita versmė greitu 
laiku mums neduos subsidijos, 
mums nieko kito nelieka dary
ti, kai pakelti važmą. Tai pa
prasta aritmetika”, — pasakė 
Dement.

Iš savo pajamų CTA nuo bir
želio nebeturėsianti lėšų algoms 
išmokėti.

Pinigai ieško paveldėtojų
Chicago Daily News išimti

nai paskelbė sąrašą asmenų, 
kurių vardu yra užsilikę Cook 
apskrities ižde pinigai ir nie
kas jų neatsišaukia. Sąraše yra 
ir trejetas tikrai lietuviškų pa-sumokėjo nario j........................-

{mokestį už ištisus metus ir vėl vardžių: Michael Baluk $1,245. 
iišvažiavo. Jie dabar gyvena 65;
toli ir į susirinkimus jiems ga
na sunku atvažiuoti. P. J. Kri
vickas, kaip žinote, mašinos

Joseph Gallyer arba Jo
seph Gallazius 2,127.03 ir Linai 
Machernis arba Lena Machrens;

[Statę Farm fire-and Cas^jį^ĮCo^gįjg

INSURANCE

Passbooks

CHICAGO, ILL. 606324071 ARCHER AVE. f

1,000 minimum
1 year certificate

^o,000 minimum
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

$L000 minimum
Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

Jei kas jaučiasi esąs ar esan
ti čia minėtiems giminės, turi 
kreiptis Į advokatą, kad padė
ki giminystę formaliai Įrodyti.

9
i i TRUMPAI |Į

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. — Tai. 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

33SE355

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

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metu patyrimas.

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

į — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, APRIL 3, 1970

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

— Sgt. John Klimas yra apdo
vanotas žvaigždės medaliu už 
heroizmą Vietnamo kare. Jo tė
vai g\’vena Čikagos pietvakarių 
apylinkėje.

— Konstantinas Petrauskas, 
savanoris - kūrėjas, įrašytas Į 
pasižymėjusių piliečių .šiemeti
nius sąrašus. Išėjęs pensijon, 
jis paliko aktyviu visuomenės 
nariu, dirbdamas daugelyje or
ganizacijų ir padėdamas Balze- 
ko muziejui.

— Mindaugas Mačiulis, pasi
žymėjęs pianistas, gavo pilną 4 
metų stipendiją Roosevelto uni
versitete studijuoti muziką, šį 
sekmadienį, 8:30 vai. vak. jis da
lyvaus Lietuvių Televizijos pro
gramoje, 26-toje stotyje.

— Teodoras Blinstrubas, mo
kytojas, buv. gimnazijos direk
torius, 
p-kas 
mokyt.
gimnazijos dir.. 
Tarybos inspektorius 
tinėms mokykloms, 
Michigan City aukšt. 
loj, bus simpoziumo Bažnyčia 
ir lietuvybės išlaikymas” mo
deratoriai. Simpoziumas įvyks 
sekmadienį, balandžio 12 d. 2 
vai. p. p. Gage parko valdinio 
namo salėje. 55-ta ir Western 
Ave. Kviečiama visa lietuviš
koji visuomenė. Ruošia AL 
Mokytojų S-ga.

■JCREENER AM) SECONDARY
SET-UP MAN : ; •

Experienced in Electronics.
5113 No.«MILWAUKEE‘AVĖ.

AUTOMOTIVE ,
PARTS REBUILDER 

Peasant, small parts. Bench work. 
' jght, clean working conditions. 
Permanent. 9 paid holidays and 

insurance.
916 MADISON 

OAK PARK

FURNITURE^AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Psrdavimal

PRICED TO GO! Selling a shop full 
of modern equipments: dryers, sham
poo bowels and chairs, dressers, hy
draulic chairs, reception room furni-j 
ture, desks, color machines. Youj 

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.

PERSONAL
Asmeny leške

MADAME SUPERIOR
Spiritual reader and adviser gives 
advice and help on. all problems. 

Three answers with appointment.
2307 N. MILWAUKEE 

From 8 to 9 call 
384-8934

KAMBARYS VELTUI vyresnio am
žiaus asmeniui ar -pensininkui, turin

čiam masina. 
Tel. 458-3851

PAIEŠKOMAS
MYKOLAS KARECKAS 

gyvenęs šv. Mykolo parapijos apylin
kėje. Wabash gatvėje. Mykolą Ka- 
recka arba apie ji žinančių prašau- 

atsiliepti: K. RAMANAUSKAS, 
6053 So. ARTESIAN AVE, 

CHICAGO. ILL. 60629 
Tel. HE 6-2588- .T, ■* . - .

Norite linksmai pasišokti, 
padainuoti, linksmai praleisti 
šeštadienio vakarą, atsilankyki
te į L. Vyčiu Choro ruošiamus 
šokius š. m. balandžio 18 d-., 
Liet. Vyčių salėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Gros puikus Rama
nausko orkestras, veiks virtuvė, 
baras. Bus trumpa programa ir 
dovanos. įėjimo auka $1.50.

(Pr)

Nuo kovo 31 d. autobusams 
bilietai į L. šukytės koncertą ne
parduodami. Autobusai išeis 
nuo 69-tos ir So. Washtenaw 
Ave. balandžio 5 d. 5:45 vai. Ga
lės važiuoti tik turintieji iš ank
sto nusipirkę Marginiuose bilie
tus. (Pr). - r- • :

Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti! Balandžio 11 
dieną 7:30 vai. vak. Marquette 
salėje, 6908 So. Western Ave. 
Rengiamas linksmas šokių va
karas. Gros K. Ramanausko or
kestras. (Pr).

- 12935 GREGORY
BLUE ISLANP. ILL.

. 597-2000

GENERAL OFFICE

Typing, filing, invoicing, billing. 
Some experience preferred. 

668-5312

SWITCHBOARD
RECEPTIONIST

Lite typing & Figure aptitude.
40 hr. week. Co. benefits
■ Call 421-3414

ST. FRANCIS

INCOME TAX SERVICE
PRospect 8-2233

PASKOLOS. PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOK EJ1MA IS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

, $709 PER MONTH
Apply or Phone 

/ Personnel pepartment

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W, Cermak Road Chicago, DL Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET

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

Call Mr. ERWARDS
CONVENIENT. FOOD MART

Call 544-1988

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

A. L. 
ir ALTO

Stasvs Rudvs,

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

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

Loop location.

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

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S©. Kedzie Ave. PR 8-2233

Tautinės S-gos 
vicepirm. ir 

bu v. 
Švietimo
lituanis- 

dirbąs 
niokvk-

LB

-®- Bu v. Lietuvos Policijos Tar
nautojų Klubas “Krivūlė” ruo
šia pavasarinį 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 B. 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).

4>2.05 to start. Typing and short 
, hand required.

4 days per week.
Call 651-6080

757 W. 79 St. Room 302

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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 AUKŠTŲ MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . 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. 
modemus mūras. Apie 40 pėdų skly^ 
pas. 1U> auto tmfa. $22 900. r

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Nauias gazu šildvmas. alų- 
minijaus landai, mūro garažas, platus 
skimps $45 000

PTGUS T-OTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

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

RECEPTIONIST
NORTHBROOK ORTHODONTIST 

Excellent work environment. 
Must have pleasant personality.

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

272-oo/U

PERKAME, PARDUODAME. MAI
NOMU Įvairaus dvdžio namu?: visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą—ap- 
draudą. veikia notariatas.

1 XN V n V 1 XJ M.
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658? WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

LATHE OPERATOR
Good startingrsalary. - Profit sharing 

Hospitalfetraon. ’v Cąll ot: Apply 
.^37-6000 . ’.y.

MASTER CORP; 
1117 E-. Algonquin, 
arlingto&bjsghts 

Between Bfeey :Rd;ašnd Rt. 83.

—STE.no
General officework. Typing, 

filing, paving bills, writing

BOBPALMER

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
PsTdrdffias ir Taisymas 

Ž644 WBST STREET 
f»U REpublte 7-1941

Šimkus Real Estate
NOTARY. INCOME TAX SERVICE
4259 So. MAPT.EWOOD AVENUE

Tel. -CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liūdinami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitoki blan
kai. Darbo vai,: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

SECRETARY
Non-profit organization offers excel- - 
lent salary and benefits to Qualified 
applicant. Tyr>e 60 WPM ^and some 

dictation reauired.
INFANT WETTARE SOCIETY 

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

751-2800
Equal Opportunity Employer v ,

7—________ __ __________________£ - .■ • ............. ............. ................... " 1 "
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
— -

=3
A. & U INSURANCE & REALTY

TYPIST
Lite tvping and to operate a small 
switchboard. In-coming calls only. 
Good starting uav. Manv benefits.

Call Mr. .TAWOR at 226-6100 or 
stoo at Graver Dearborn Corp.

1445 W. JACKSON BLVD. ‘ 
3rd Floor.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai: senus vi
sų rūsiu namo apšildymo - pečius ir 
afr-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 dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

CLERICAL DUTIES
. for processing of bills 

of lading.
242-4000

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ISNUOMOJAMA PATALPA, tinkama 
ofisui arba krautuvei 69-je gatvėje, 

Marquette Parke. Tel. GR 6-7496.

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
' 2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
IEŠKAU PIRKTI vakarų Michigane na
muką prie upės su akru ar daugiau 

žemės. Rąžyti: V. Matulevičius, 
4047 So. CAMPBELL AVĖ. 

CHICAGO. ILL. 60632

SECRETARIAL DUTIES
2 DEPARTMENT SUPERVISORS.

must type accuracy important not 
speed, ’ shorthand helpful variety of 

duties.
242-4000

REAL ESTATE — OUT OF TOWN j 
NuoMwbif kffur

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
vtems progoms

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

t! t t y f f t

"KAUJ1EN0S* KIEKVIENO
DARHO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
NAUJIKUOS* KlhKVlENO

DARBO ŽMOGAUS
URAUl4S IR BIČIULIS

Didelis pasirinkimas {vairiy pre- 
kiy. Automobiliai, Šaldytuvai 

maistas, pinigai.

%25e2%2580%2594STE.no



