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JOT! BRAZIN
MERAS DALEY PASISAKĖ PRIEŠ BUTU I

VALDYBOS PASKELBTUS PLANUS
TELEGRAMA TURKIJOS PREMJERUI

NEW YORKAS. — Turkijos Aukščiausio Teismo tarybai 
1971 kovo mėn. 8 d. panaikinus Bražinskams palankius Turkijos 
žemesniųjų teismų sprendimus, tuo būdu nepaprastai apsunkino 
jų padėtį ir sudarė pavojų juos išduoti Sovietų Sąjungai. Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, patyręs Turkijos Aukščiau
sio Teismo Tarybos nutarimą kovo 8 dieną kreipėsi į Turkijos 
minister) pirmininką tokia telegrama: “Prašome Jūsų Ekscelencija, 
neišduoti Prano ir Algirdo Bražinskų, pabėgusių iš sovietinės 
priespaudos Sovietų Sąjungai, nes jų išdavimas reikštų mirtį 
abiem, tėvui ir sūnui”.

ČIKAGA. — Meras Daley pasmerkė viešame pareiškime Či
kagos butų valdybos planų statyti pigiųjų butų kolonijas baltųjų 
apgyventuose rajonuose. Jis pareiškė, kad tas planas bus nenau
dingas visiems Čikagos gyventojams. Jo nuomone, tų pigiųjų! 
butų nereikėtų statyti. Meras pridėjo, kad Čikagoje jau ir taip i 
yra 38,000 viešųjų butų, kai tuo tarpu Čikagos apylinkėse, prie
miesčiuose jų yra tik 2,500. Mero Daley pasiūlymu, pigiuosius 
butus neturtingiems gyventojams reikėti] statyti visoje metro
polinėje Čikagoje, įskaitant priemiesčius. Neturtingieji yra visų 
atsakomybė, ne vien Čikagos miesto, pareiškė Daley. Respubliko
nų kandidatas į merus Friedman pareiškė, kad Čikagos miesto 
valdžia veidmainiauja jau 16 metų. Meras Daley žinojęs apie 
butų valdybos planus, tačiau tylėjęs. Vakar į tai meras Daley 
piktai atkirto, kad Friedmanas meluoja. Daley pats neužilgo pa
skelbsiąs savo planą, kuriame butai bus statomi ten, kur žmonės 
nori, o ne ten, kur jie nekenčiami.

Tas pareiškimas sukėlė protes
tus priemiesčiuose. Vienas Evan_ 
.stono politikierius pasišaipė, kad 
Čikagos butų valdyba neturės 
tiek pinigų, kad galėtų nupirk
ti žemės Evanstone.

Čikagos miesto tarybos staty
bų ir planavimo komiteto pirmi
ninkas Thomas Fitzpatrick, 19- 
to wardo aidermanas, pareiškė, 
kad reikėtų pravesti gyventojų 
apklausinėjimą, kuriame galėtų 
būti virš tūkstantįes liudininkų. 
Toks apklausinėjimas parodytų, 
kaip baltieji piliečiai priešinasi 
butų valdybos planui statyti jų 
rajonuose pigiuosius butus. Jis 
pats kovosiąs visomis jėgomis 
prieš tą planą.

Meras Daley savo pareiškime 
pabrėžė, kad federalinės valdžios 

— .planai vienų principų laikosi mie
stų atžvilgiu, o. kitų— priemies
čių ir kaimų atžvilgių. Kodėl bu
tai skurdžiams turi būti statomi 
tik miestuose? —- klausė Daley.

Abu , Illinois senatoriai Char- 
les Percy ir Adląi Stevenson kri- 

. tįkayo mero Daley, pareiškimą.;
Jie ragino statyti daugiau fede- 
ralinėmis lėšomis apmokamų na
mų Čikagoje, tačiau abu senato
riai vengė, pritarti paskelbtiems 
toms statybos planams ir yie- 

-.toyėms. Senatorius Percy .pa
reiškė, kad telieka miestui tik 
dvi išeitys:, statyti namus, kaip 
teisėjo Austin: nurodyta, arba vi
sai atsisakyti federalinės para
mos namų statybai, kas būtų Či
kagai pražūtis. Percy pareiš
kė, kad namai turėtų būti stato
mi, kur jie. būtų daugiausia pa
geidaujami. . (
• šis namų negrams klausimas 

..politikams yra nelengvas. Da- 
■ ley pareiškimas pakenks jam ne

grų tarpe. Tokių butų užgyri- 
. m as pakenktų jam baltųjų tarpe.

. Ką Maskva gavo ■ 
iš Vatikano atstovo?;

ROMA. — Italijos žinių žur- 
‘nalas “Panorama”, rašydamas 
apie slaptus Vfctikano-Maskvos 
pasitarimus, Maskvoje lankan
tis Vatikano užsienio reikalų 
tvarkytojui arkivyskupui Agos- 

- tino Casaroli, sako, kad Vatika
nas pažadėjo pagelbėti sovie
tams sušaukti Europos valsty
bių saugumo konferenciją. Jai, 
kaip žinoma, nepritaria didelė 
dauguma Vakarų Europos vals
tybių, priklausančių Nato orga
nizacijai.

Sovietai jau seniai garsina to
kios konferencijos mintį. Krem
liaus vadai toje konferencijoje 
tikisi gauti pritarimą savo da
bartinėms sienoms. Jie, be to, 
siekia Amerikos jėgų atitrauki- 

7 mb iš Europos.
Kitą nuolaidą Vatikanas pa

daręs, pažadėdamas Maskvai pa-

IŠ VISO PASAULIO

DACCA. — Rytiniame Pakis
tane Aukščiausias Teisėjas atsi-; 
sakė prisaikinti naujai atsiųstą' 
karinį gubernatorių gen. Tikka’ 
Khan. Iš Pakistano išvažiuoja' 
užsieniečiai, gresia atviras maiš-: 
tas ir sukilimas prieš centrinę: 
valdžią, kuri yra vakarinėje Pa
kistano pusėje.

SAIGONAS. — Amerikos ka
rinis štabas apskaičiuoja, kad žy
gis į Laosą jau dabar duos Sai-
gono valdžiai 5 mėnesius laiko mai dėl amerikiečių karių žiau- 
sustiprinti savo jėgas. Kol tas raus elgesio su P. Vietnamo civi- 
žygis pasibaigs, komunistų tiks- liais dar tik prasideda. Leitenan- 
lai bus visais metais atidėti, o to Calley teismas eina prie ga- 
laikas esąs Saigono valdžios pu- lo, o netrukus prasidės jo tiesio- 
sėje. j giniorViršininko, kuopos vado ka-

NEW YORKAS. —r Labai iš-; pitono Medinos teismas. Armi- 
.garsintos bokso rungtynės.tarp jos paskelbtame prokuroro kal- 
dviejų sunkiasvorių negrų Joe tinimo akte kapitonas Medina 
Frazier ir Muhmnmiad Ali baigė-. kaltinamas nužudęs apie 100 ei
si Frazier laimėjimu. Kova bu-{vilių, šaudęs tardomus civilius 
vo labai kieta, abu boksininkai - ir įsakinėjęs kitiems šaudyti, 
nesigailėjo .vienas kito. Abu už
dirbo po pustrečio milijono do
lerių Čikagoje įvyko riaušės Ko- 
lizėjuje ir Amfiteatre. Kolizėju- 
je žmonės susirinkę žiūrėti ko
vos televizijos ekranuose, suži-, kapitonas Eugene Kotouc ir pul- 
nojo, kad aparatai sugedę. Jie kininkas Oran Henderson, kuris 
tada gerokai apdaužė Kolizėjaus 
patalpas., Nuvykę į Amfiteatrą, 
kur visos vietos jau buvo par
duotos;-kovos entuziastai išdaužė 
40 langų ir kelias duris.

BOGOTA.— Kolumbijoje or
ganizuotas .generalinis streikas 
tik dalinai pavyko; tik'maža da
lis darbininkų paklausė unijos

ALBANY. — New Yorko le
gislature atšaukė seną 501 
metų įstatymą, kuris reikalavo,- 
kad rinkimų dienomis būtų už- 
darytos tavernos ir degtinės 
krautuvės. Manoma, kad gu
bernatorius pasirašys tą atšau
kimą.

NEW YORKAS. — Policija iš 
vienos įmonės konfiskavo skal
bimo “Ecolo-G” miltelius, kurie, 
naujai pagaminti, neteršia van
dens upėse ir ežeruose. Paaiškė
jo, kad tie milteliai nuodingi, iš
degina akis, padaro žaizdas ant 
rankų, nudegina odą. Įmonės sa
vininkas protestavo sakydamas^ 
kad miltelių niekas nevalgys, jiė 
skirti tik skalbimui, tačiau mies
to įstaigos vis tiek uždraudė mil
telius pardavinėti.

daryti prieš Ameriką nukreiptą 
pareiškimą dėl Vietnamo karo, 
šiaurės Vietnamas pažadėjęs lei
sti Vatikanui steigti Hanojuje 
savo delegatūrą. Vietname, kaip 
Pietų taip ir šiaurės, gyvena ne
mažai katalikų. Dabar laukia
ma, kada Vatikanas pasmerks 
“Amerikos agresiją” Indokini
joje. '

iBiiS

Greit prasidės
Medinos teismas

WASHINGTONAS. — Teis-

Iš viso dėl Mylai kaimo sker
dynių buvo apkaltinti 25 kari
ninkai ir kareiviai. Du jau buvo 
išteisinti ir 19-kai bylos nu
trauktos. Dar teismo laukia 

kaltinamas bandymu nuslėpti 
Mylai kaimo įvykius.

Palestiniečiai 
f nebegauna lėšų
BEIRUTAS. — Palestinos par

tizanų organizacija pergyvena 
finansinius sunkumus. Pirmą 

• kartą per šešerius metus palesti- 
jniečių tarybos kasa rodo defici-

Palestiniečių suvažiavime jų 
fondo, valdytojas pagrasino pa
sitraukti iš pareigų, jei arabų 
vyriausybės toliau nesilaikys sa
vo. pažadų palestiniečiams. Įs
teigus partizanų tarybą Egiptas, 
Sirija, Irakas ir kitos arabų val
stybės žadėjo duoti palestinie
čiams iš viso 15 milijonų dolerių 
per metus, tačiau nė viena vals
tybė savo pažadėtos kontribu
cijos .pilnai nesumokėjo.

Sumažėjus palestiniečių popu
liarumui arabų tarpe, sumažėjo 
ir aukos jų reikalams. Ypatin
gai palestiniečiams pakenkė ki
virčai jų tarpe ir kovos su Jor
dano valdžia.

LONDONAS. — Britanija skel 
bia, kad pernai parduota ekspor
tui 62 milijonai galonų škotiško 
viskio už 465.6 mil. dolerių. 1969 
metais buvo eksportuota 52 mil. 
galonų. -

LESABONA. — Portugalijo
je sabotažas palietė aerodrome 
karinius lėktuvus. Sudegė anga
ras, kuriame buvo 11 lėktuvų,

_VELIAUSIOS ŽINIOS
+ Netoli Ispanijos krantų nu

skendo didžiulis britų tanklaivis 
“Ocean Bridge”, 113,370 tonų. 
Įgulą visą pavyko išgelbėti, nu
skendo tik kapitonas.

+ Pakistano-prezidentas Agha 
Yahya Khan skrenda į Rytinį 
Pakistaną, siekdamas nuraminti 
riaušes ir vietinių' politiku ne
paklusnumą.

Kubos vyriausybė paskel
bė, kad beveik visi partizanai, 
kurie atvyko į Kubą pernai, jau 
yra išgaudyti. Maži būreliai dar 
likę Kubos kalnuose.

+ St. Louis universiteto At
sargos Karininkų Treniravimo 
Korpuso pastatas (ROTO) buvo 
bombos sužalotas. Sprogimas 
sužeidė šešis policininkus ir tris 
ugniagesius, kurie buvo atvykę 
po pirmo, mažesnio sprogimo. 
Matyt, sabotažininkai buvo pa
dėję dvi bombas.

+ Hollywoode nuo vėžio mi
rė 77 m. Harold Lloyd, žinomas 
negarsinių filmų komikas.

Laiškas iš Lietuvos
Neseniai iš okupuotos Lietu

vos kaimo gautame laiške tarp 
kitų dalykų rašoma: “Nikolavo 
ir Daugėliškio kolūkiai sujungti 
į vieną. Tame dideliame kolūky
je praėjusių vasarą nesukaupė 
pakankamai pašaro gyvuliams, 
tai nuo pusės žiemos kolūkis sa
vo arklius perdavė kolūkiečiams 
išlaikyti ligi pavasario, o dėl kar
vių maisto kertame karklus, su
malame tam tikrame malūne, 
pridedame ruginių ir avižinių 
šiaudu akselio, ir tuo mišiniu 
maitiname karves. Karvutės pie
no nedaug teduoda alia, dalis lig 
pavasario išliks gyvos...”

SANTIAGO___Čilės kairiųjų
koalicinė valdžia deda visas pa
stangas, kad balandžio 4 dienos 
savivaldybių rinkimuose laimėtų 
jos atstovai, šiuose rinkimuose 
280 miestų ir miestelių išrinks 
1,653 tarybų narius. Komunistų 
partijos sekretorius Corvalan pa
reiškė mitinge, kad tie rinkimai 
bus kairiųjų valdžios egzaminas.

Prezidento rinkimuose dr. Al
lende, Liaudies Vienybės kandi
datas, gavo 36.3 nuošimčius visų 
Čilės rinkėjų balsų ir tapo prezi-

Sužalojo Amerikos 
žurnalisto mašina 

C

MASKVA. — Amerikiečio Los 
Angeles Times korespondento 
Maskvoje Harry Trim born au
tomobilis Maskvos gatvėje die
nos metu buvo rastas supiausty- 
tomis visomis keturiomis padan
gomis^ Ant mašinos .priekio-aš—■ 
triu daiktu išbraižytas užrašas: 
“Šitaip bus visiems”.

Neabejojama, kad tai sovietų tas, dirbęs Senegalio ambasado- 
slaptos žvalgybos darbas. Korės-j j e, ketvirtadienį dingo iš savo 
pondentas tuo metu lankėsi pas viešbučio, šveicarų žiniomis jis 
sovietų filmų direktorių Michail ( savarankiškai nuvyko į komu- 
Kalik, kuris yra padavęs kelis nistinės Kinijos ambasadą ir pa- 
prašymus emigruoti į Izraelį. So- prašė leidimo važiuoti į Kiniją.

Kinijos ambasada painforma-
prašymus emigruoti į Izraelį. So
vietų valdžia jo neišleidžia ir gra
sina iškelti jam bylą už įvairius . vo Šveicarijos vyriausybę, kad 
prasimanytus nusikaltimus. Pa- diplomatas gavo Kinijos vizą ir 
staruoju metu sovietai ėmė dau- išvyko į Pekiną.
giau persekioti korespondentus, 
kurie susitinka su sovietų pilie
čiais. Per paskutinius dvej is mė
nesius buvo sužaloti septynių 
amerikiečių automobiliai.

Nori perrinkti 
prezidentą Areco 

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus prezidento rinkimai turi 
įvykti lapkričio mėnesį, tačiau 
dabartinis prezidentas Jorge Pa
checo Areco kandidatuoti dau
giau nebegali, nes taip nustaty
ta Urugvajaus konstitucijoje. 
Arecos šalininkai dabar bando 
pakeisti konstituciją, kad prezi
dentas galėtų vėl kandidatuoti. 
Renkami parašai ir bus organi
zuojamas gyventojų referendu
mas.

Urugvajų kamuoja komunis
tinių teroristų veikla, jų orga
nizuojami pagrobimai ir sunki 
ekonominė padėtis. Konstituci
nės laisvės šiuo metu yra labai 
susiaurintos ir prezidentas val
do dekretais. Parlamento ba
riai iš principo priešinasi prezi
dento perrinkimui. Urugvajaus 
demokratinėms tradicijoms esą 
reikalinga, kad joks prezidentas 
per ilgai neužsibūtų valdžioje.

dentu. Dabar siekiama, kad kai
riųjų kandidatai gautų daug dau
giau, negu 367/ balsų. Komu
nistai agituoja, kad savivaldybių 
rinkimuose jų kandidatai gautų 
nemažiau 50%.

Turkų komunistai i 
paleido kareivius^ ■
ANKARA. — Keturi ameri-

kiečiai, karo aviacijos kariai, bu
vo sveiki paleisti netoli jų ka
reivinių. Juos buvo pagrobę Tur
kų Liaudies Išlaisvinimo Armi
jos nariai, kurie reikalavo už pa
leidimą 400,000 dol. Amerika at
sisakė pagrobtuosius išpirkti.

Valstybės sekretorius Rogers 
pareiškė vyriausybės pasitenki
nimą dėl paleidimo keturių ka
reivių ir pagyrė Turkijos vyriau
sybę už pastangas bei pagrob
tųjų gimines už supratimą, kan
trybę ir pasitikėjimą.

Turkų policija tebeieško pa
grobėjų. Manoma, kad karei
viai buvo laikomi kurio nors pa
siturinčio turko viloje, pačioje 
Ankaroje.

Pagrobė Kinijos
diplomatą -

ŽENEVA. — Šveicarijoje vie
nas Tautinės Kinijos diploma-

Ta utinės Kinijos spaudos 
agentūra- skelbia, kad diplomatą 
Sun Chi Chou Šveicarijoje pa
grobė keturi komunistinės Kini
jos agentai ir prievarta išga
beno į Kiniją.

Pragoję teisia 
valdžios priešus

PR AG A. — Čekoslovakijoje 
prasidėjo 19 valdžios kritikų tei
smas, kuris sukėlė nemažą dė
mesį Pragos studentų tarpe. 
Prie teismo salės matėsi Rudolf 
Slansky, kurio tėvas buvo Če
koslovakijos komunistų gene
ralinis sekretorius, vėliau Stalino 
išmestas iš partijos ir pakartas. 
Kartu su Slanskiu buvo nuteis
tas ir Otto Sling, aukštas komu
nistų pareigūnas. Jo sūnus ir
gi dalyvavo pirmadienį prasidė
jusiame teisme.

Kaltinamieji platino prieš val
džią literatūrą. Jie įsteigė Re
voliucinę Socialistų partiją, ku
ri dabar išardyta ir uždrausta, 
nes ji bandė veikti prieš komu
nistų partiją. Valdžios spauda 
kaltinamuosius vadina trockis- 
tais, tačiau jau pats faktas, kad 
kaltinamieji veikė prieš komu
nistų režimą, sukėlė didelį gy
ventojų susidomėjimą ir simpa
tijas teisiamiesiems.

LONDONAS. — Paskelbta, 
kad du britų dienraščiai “Dai
ly Mail” ir “Daily Sketch” dėl 
finansinių sunkumų nuo gegu
žės mėnesio susijungs.

Vlikas prašo visas lietuvių or
ganizacijas ir pavienius asme
nis skubiai siųsti telegramas Tur 
kijos ministeriui pirmininkui: 
Suleyman Demirel, Ankara, 
Turkey.

Siunčiamas /telegramas reda- 
guotivadovaujantis Vliko tele
gramos tekstu.

-- “"Pirmadienio vakare Čikagos 
lietuviai Margučio radijo būsti
nėje išsiuntė 230 telegramų Tur
kijos vyriausybei. Vakar Ame
rikos Lietuvių Tarybos būstinė
je irgi vyko telegramų rašymas 
ir siuntimas. Telegrama kainuo
ja 4 doleriai.

Rudienės nuomonė apie 
Bražinskus

Ponia Marija Rudienė kelis 
kartus buvo nuvažiavusi į Tur
kiją. Ji ten važinėjo kartu su 
savo vyru Antanu Rudžiu, bet 
buvo nuvažiavusi ir viena. Jai 
gana gerai yra pažįstamas Bra
žinskų bylos reikalas. Josios pa
klausėme, ką galėtų reikšti nau
jai ateinančios žinios apie teisi- 
nę Prano ir Algirdo Bražinskų

— Tuo tarpu sunku būtų pasa
kyti paskutinių žinių tikroji 
reikšmė, nes dar nėra tikslų 
informacijų, — pareiškė ponia 
Marija Rudienė. — Mes žinome, 
kad visos teismo instancijos pa
tvirtino Trabazono teismo spren
dimą, kuris pripažino tremtinių 
teises iš Sovietų Sąjungos pa
bėgusiems lietuviams Pranui ir 
Algirdui Bražinskams. Bet gruo
džio 28 dieną visą bylą dar kartą 
svarstė prie aukščiausio teismo 
sudarytoji komisija, ji peržiū
rėjo netiktai Trabazono teismo 
nutarimą, bet ir visus kitus 
skundus, nukreiptus prieš Bra
žinskus.

— Turkijos teismo procesas 
yra kitoks, negu Amerikos teis
mo procesas. Pas mus aukščiau
sio teismo sprendimas yra galu
tinas, bet Turkijos įstatymai lei
džia sudaryti platesnio mąsto 
teisėjų vienetą svarbesniai by
lai svarstyti. Turkijoje buvo su
daryta tokia komisija, kuri per
žiūrėjo ne tik pagrindinį spren
dimą, bet ir kitokius šios bylos 
aspektus. Tuo tarpu težinome, 
kad ši komisija, kurios visas 
sprendimas dar nėra paskelbtas, 
sako, kad Turkijos vyriausybė 
nenusikals turkų įstatymams, 
jeigu atiduos Bražinskus sovie
tų valdžiai.

— Ar turkų vyriausybė pasi
naudos šitokiu teismo sprendi
mu, tuo tarpu sunku pasakyti. 
Pirmon eilėn, turkai neturi jo
kios sutarties su Sovietų Sąjun
ga panašiems nusikaltėliams iš
duoti. Sovietų valdžia negali pri
versti turkų valdžią Bražinskus 
išduoti, jeigu tarp abiejų vals
tybių tokios sutarties nėra. Tur
kų valdžios priešakyje stovi di
deli humanistai, todėl reikia ma
nyti, kad jie Bražinskų rusams 
neišduos, — pareiškė įsitikini
mą ponia Rudienė.

+ Amerikos Vėžio Draugija 
pernai surinko aukų 65,246,696 
dolerius. . • .
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iš Jaunimo Centro i Tėvu! Jėzuitu koplycih

nes

vušią, ar apie dabartinę Lietuvą

Chicago, IIL 60608

kursai., Iki kovo 15, d. vyresnio
sios skautės pristatp, savojo žen
kliuko projektus, ps. A. Bačkai- 
tiepei, Seserijos yyn skaučių 
skyriaus vedėjai. Kartu siunčia-

Kaip anuomet, prieš 35 metus Kaune,- Laisvės Alėja^žygiavo 
mažas būrelis .uniformuotų jūrų .skaučių, .taipšių .metu vasario 28 
d. saulėtą rytą Chicagos Jaunimo Centro Įąnkjdbjūsdžiūgmb ilgą 

•T J • V ~ • XT • • • — V* v-.' , —w ta" '-4 ••■***« w - ’ A -

Mąstymo 'Dienos sueigoje To
ronte. Vasario 21 d. Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoje įvy-

savp šventeje. džiaugėsi sukaktuviniu keliu,

tikslui — įvėpti jaunimui Liętur 
vos mdilę. Atrodo, .kad beveik 
visas iš^vijčųe* migęs"jaunimas, 
ImrilttŽ^jojŽbgoslankytis Liei 
tujoje,! .sugi^ztat'su^'ftrttg stipį 
pešnitt- tautiuiu nusistatymu ir 
aiškesnė ličtuviška sa^fąųta.

GAUNAMA -NAUJIENŲ? ADMINISTRACIJOJE

bū Ui ^varginga- pirmojo .pasauli
nio karo nuterioia Lietuva, ar 
prieškarinė moderni ’ valstybė. 
Pirmoji sunkių laikų Lietuva jau 
praeityje, ją pakeitė moderni ne
priklausoma valstybė. Bet ir 
1940 metų Lietuva jau praeityje. 
Nežiūrint labai skaudžių laikų 
ir dabartinės okupacijos* lietu
viai sugebėjo ir ‘toliau vystyti 
savo kultūrą. Tad neigiami vy
resnėlių atsiliepimai ar apie bu-

Gražiai suorganizuotas ir 
sklandžiai praėjęs^ juro skaučių 
85 m. veiklos minėjimas visiems 
parodė, kaip sėkmingai veda Ne
rijos’ jūrų: skaučių'' vietininkiją 
gana jauna vadija’tikiekdaug 
Jietuvrško. .skautiško> ‘kūrybinio 
plento glūdi šio fviėheto sesių 
gilėse bei vadovėset Bešiskžrsty- 
dami *■ šventės dalyviai linkėjo 
jūrų skautėmstgeriausios sėk- 
fhės ir ilgiausių metui K. Naras

moiid,Av<ų’Chicago, IB
: i

Kaziuko Mugės praėjusį 
sekmadienį — kovo 7, kiek žino
me, įvyko Chicagoje, Detroite, 
Clevelande, Toronte* New Yorke. 
Neturime^^anešiimį; apie dau
gelį kitų vietovių, iriose Ka-

w en, tor one thing, we can 
invest in our country. Not 
everyone can boast that.

Invest in ILS. Savings Bends,
They help make America 

economically strong.
And there’s nothing wrong

And there are waiting 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 whatare we supposed 

to do?

ko tradicinis tarptautinis skau-* 
čių susimąstymas, kuriame da
lyvavo lietuvės, latvės ir estės 
skautės — iš viso 80. Programai 
vadovavo S. šarkaitė, laužui — 
B. Baliulytės, o žaidimams — 
R. Mažeikaitė. Po bendros su
eigos sekė vaišės, kurių metu 
pasidalyta įspūdžiais.

Teikė stock
Buy ILS Savings Bonds

,, ^171 .«j’__ r ■'■-■■•■•T .c?What makesa manleave 
the peoplehe knows, the home 
he made, even the languag e 
he speaks , to come here?

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

You can pick them up where 
you work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does the h 
paperwork.) _ ’ ... \

Or you can toy 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
might like to " 1
invest in.

YRA- PAVOJUS Lietuvą- įsi- 
aizduoti tokią, kokia ji buvo, 
ai žmogus iš jos išvyko, ar tai

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą'\ Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A 
Rūko lengvas, vaizdus gražia Uterai.ūdne_ forma.jtasakoji- 
mas*"duos progos susipažinti su ritusų’pir'mlįj^'Is?fvių‘TviV- 
suofių gyvenimu ir jų kieta', ideofoginė Veikla; AH , ;■

Antanas' Rūkas, j VIENIŠO ŽMOGAUS W
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos DraugijAįGhicago,1.962 m. 206 psL, 
kaina 2 dol. ' > M ų ?

kalę; sąjjas, ’laukišfflĮis Jiiituws- 
kdš'iės taikios, dalinmkaį.4 Jau
ni žmohės patys (ž^tebi, .Kad 
jiefris' kartais duodama*' plšt&i-. 
ti bilietus, nešti vėliavas ar da
linti prie durų programas, bet 
?engiama juos^fiileisti psvarsH 
tymus, sprejldiaiis. Sutarimus., 
Tikrai malonų matyjį^jąrnaldas,; 
vaišes, susirinkimus ir progra-; 
mas, kur dalyvauja visų kartu* 
liėtuvisi.

mos;: Iš . visur laukiame gausių 
aprašymų ir foto nuotraukų.

-^■Algimanto laivas kviečia į 
iškilmingą sueigą. Chicagos jū
rų skautų L. K. Algimanto lai
vas kartu su jūrų budžiais ir be
brais kovo 14 d. 10 vai. ryte 
Jaunimo Centro 203 kambaryje 
ruošia iškilmingą sueigą. Jos 
programoje bus pamiėtas jūrų 
skautų 49 gimtadienis, jūrų jau
nių įžodžiai ir bus rodomos 1970 
m. Nemuno, Neries, Trakų eže
rų, Kauno marių ir Baltijos jū
ros skaidrės. Jūrų skautų tėve
liai ir bičiuliai kviečiami daly
vauti. Laivo vadas

REIKIA STEBĖTIS, kad. po 
tiek išeivijos metų (JAV po 100 
metų, Pietų Amerikoje po 45 m., 
kitur po 25 m.) dar yra daug jau
nimo, kalbančio lietuviškai, šo
kančio tautinius šokius, daly
vaujančio lietuviškose pamaldo
se. Visa tai pasiekta už Lietu
vos ribų tėvų, mokytojų, jauni
mo organizacijų vadovų bei rė
mėjų pastangomis. Aišku; ne 
visi dalyvauja lietuviškame gy
venime, bet juk taip jau yra 
visose žmogiškose bendruomenė
se. Amerikoje ir Kanadoje apie 
15$r lietuviško jaunimo lanko 
šeštadienines mokyklas, b kiti' 
dar turi tikybos pamokas ’ sek
madieniais. Didžiausia lituSinis^, 
tinė mokykla yra Toronte su 
maždaug 600 mokinių. <DauiT 
jaunimo vasarą pereina per lie
tuviškas stovyklas. Kasmet to
kiose stovyklose dalyvauja apie- 
trys tūkstančiai lietuviškojo jau
nimo.

natūrinius gabumus. Chicagos 
Lituanicos tunto vilkiukų vado
vų rūpesčiu vasario mėn, buvo iš
leistas pirmasis neperiodinis vil
kiukų laikraštėlis “Auuuu-Auu- 
uu-Auuuu”; Laikraštėlio apim
tis — penki rotatorium atspaus
dinti lapai, kuriuose telpa 28 vil
kiukų rašinėliai ir mįslių, rinki
nėlis.. Vilkiukai šiuo savo lei
dinėliu labai didžiuojasi. Sveiki
name vilkiukų darbščius, vado
vus, skatinančius, jaunųjų kūry
binius pasireiškimus lietuvių 
kalba. '

kfcaus seses Mildos' vedimo ir de
klamacijų, gražiai' pirmą kartą 
pasirodė kanklininkių grupe, ku- 
-rią sudarė keturios - sesutės Bi- 
|itavičiūtės ir V. Stravinskaitė. 
Ypač puikiai derinosi Lietuvos 
pajūrį apdainubjaht žodžiai ir 
kanklių muzika,’*-savo lietuviš
ku skambesiu ne vienam ir aša
rą ištraukusi..-. Čia belieka tik 

-palinkėti, kad Nerijoje kanklės 
nuolat - skambėtiĮzš " •: ■

> Daug, aplodismentų susilaukė 
ir udryčių deklamacijoj ir atski
los ąes(ų dainosį,įr Kuršių Neri- 
t jos šmėlipj bei juj^Qs bangų im- 
'prorizacija, .tinklai.. ir- montažo 
’drabužiai. .,.į . .

'4 Sukaktuvių šventės vaišės,:
į i z

’' kurioms 'Nerijos 'VietĮninkija 
Buvo gausiėi pasiruošusi,' buvo 
pradėtos’ ps. kuri? A. Kezib mal
da ir Jurapilėš ‘(tai jūrų skau
čių stovyklavietė ’Tako ąžuoly
ne) krikšto mamarM. Kupcikevi- 
Sienė. supjaustė.jubiliejinį tortą.

Svečiams ir tėveliams, ir pa
čioms šventės rengėjoms Bėsi- 
yaišinant, grupe ‘jūrų. skaučių, 
:vadovaujant Mildai Kupcikevi- 
'čiutei, atliko deklamacijų, dainų, 
'kanklių ir gitarų imuzikos mon-

■ stalų,'TSS rajdrib^vądovyBės, .vį- 
sų Chicagos' tuntu i tūhtininkų 
fr ,kftų‘'š'rečiĮjL Ir' jjA'Jiėfiųnąs 
nuaidėjo Baltijos pakrantėje, ne 
patrankų salves’ sudrebino ? orą, 

sųdųn^ęjo. salės, grindys nuo 
įžygiavusių. - Nerijęs 'Vietininki- 

Jps ? jūrų; .skaičių Myienetų, tuo 
pradedant<-išk3mingą^ Seserijos

jūrų skaučių 35 metų veiklos su-. 
kakties-minėjimą.-;„ ..

Visus šventės, dalyyįus jubi
liejaus proga pasveikino Nerijos 
sesių trejukė: -M. Kupcikevičiū- 
tė; K. Juodvalkytė ir J. Zeikutė 
puikiomis eilėmis, kurias" meis
triškai sukūrė sesė Rita Fabijo- 
mene.

Ant specialiai papuošto stale
lio pūpsojo jurų skaučių jubilie
jinis tortas, iškėlęs septynias 
žvakutės, kiekvienai simbolizuo
jant veiklos penkmetį; apjuh- 
-giant jūrų skaučių 35 metų ke
lią. šventę vedusi Gintarė Živilė 
■Kavaliūnaitė torto žvakutes už
degti pakvietė pirmųjų jūrų 
^skaučių vienetų kūrėjas bei* na
res ir dabartines vietininkijos 
laivų vadės. * ‘ Firmosios j ūrų 
skaučių kūrėjos; prieš 35 rhetūs 
y. s. H. Flauširiditienės žvakutę, 
jai dėl ligos‘negalinti dalyvauti, 
juždėge *v.' s. • M.1 Jonikienė; bu- 
fvusi Seserijos VS. :Vdkiėtijoje: 
jj ūrų ’ škaučių ‘ atkurto'' Vieneto 
ižvakutę- 'uždegė A. Vesėlkiėnė. 
^Pirmojo jūrų skaučių -twitb 
.’(Chicagoje) 'pirmos 'tūntininkės 
įv. s? F. Kurgonieaės žvakutę, dėl 
įigos irgi-negalint dalyvauti, už- 
Idegė :ps. drena iRegienė: < Seseri
jos, jūfcų-. skaučių skyriaus vėdė- 
gos’ Si M; Vasiliauskienės žvakū-. J ‘.te, jai -negalėjust atvykti,..užde-

mi ir paaižkinimai: ką reiškia 
pasirinktos spalvoą, ximboliai ir 
ženkliuko pavidalas.

Iki kovo 28 d. Audronė Tamo
šiūnaitė Chicagoje laukia šūkių 
Antrojo Jaunimo Kongresui. 
Broliai ir sesės dar turi porą sa
vaičių apmąstyti, paradyti ir pa
siųsti adresu: 7218 So. Rich- 

60629.

VYKESNIOJI KAKYa’ turė
tų stengtis neužgai^i jąįūflos jau
trios ■Širdie.^, dažnai '■■g&'ditndmis 
pastabom is» •. ' ‘ K $4-dabar 
šndki? Dėt* k o geria^je^hokai 
lietuviu
pleką neplėš, V©'čM^?mkia su- 
datyti įčąlygah, kačTįB&has išei-

KAINA $776.00 
Išvyksta ii Bostono: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPIŪČIO 26.

Lietuvoj* šios grupės praleis 
po 11 dienų

Dalyvių skaičius, ribotas —. 
NESIVELUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės į

TRANS - ATLANTIC . 
TRAVEL SERVICE - 
390 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomoniene

CLEVELAND© Y^IQUKAI UŽGAVĖNIŲ POKYLYJE 
dainuoji, vadovaujami'P.'Nasvyčio. O •

, v ‘' > .V. Bacevičiaus' nuotr.

Kun. A. Saulaitls, SJ.
skautininkas

gė gintare V. Račiūnienė. Tris li
kusias žvakutes uždegė laivų va
dės: Živilė Karaliūnaitė, Giedrė 
Leonaitė ir ūdryčių vadovė Vi
da Viščiutė. žvakutes užpūtė 7 
ūdrytės. * °

i Daug gražių Knkėjimų jūrų 
skautėms, išrei^ęė .rajono .vadas 
v. s. P. Nedas, vadeivė ps. I. Ke- 
relienė, A. Vęše&ienė, Brolijos 
■jurų skautu skanaus vardu j. 
V. š. Br. Juodėirs: ir jūrų skau
čių tėvų vardų JK.* l)Iiečėvičius. 
Nuoširdūs sveikinimai raštu bu
vo gauti iš v. ‘š* ll. Plaušinai- 
Šenės, skjriaūs'*vedėjas s.'M. 
Vasiliauskienės ir buvusių jūrų 
Skaučių tūntiriinkiu: v. š. F.

bulesniu žmogumi. Prasmingo 
pamokslo • žodžiai, lyg švyturio 
šviesa, sesėms priminė linkmę; 
kuria turi plaukti visi jūrų skau
čių laivafr-^^^

Po to, mažoji Jaunimo Cent
ro salė klegėjo nuo gausiai * 

susirinkusiu A-5 Ar
jūrų skaučių tėvelių, Nusodin

tų prie jūrų skaučių papuoštų

DAINŲ PYNĖ 35 ĄIETŲ SUKAKTUVĖSE

_:i Sesių daines palydi gitara. .
■ ri K. MieceiŠfians nuotr.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

s. tom. ANTANAS SAULAITES, SJ
A. ' < f $

sry fnintSp' poterius.: į

you would like to have the companionship of another person 
in your home.

you would like to share your home with someone who needs a 
home and a friend.

you need to supplement your income.
We may have an answer for you. Our hospital Foster Home Care 

staff will continue to work with you and the patient, after discharge.
• IF you would like to open your home to a patient from Oak Forest 

Hospital Foster Home Care program, please call:
928-4200 (Chicago line> -!

687-72IX} (Suburban line}
Ext. 246 or 247 ,

LIETUVA !’ SVAJONĖMIS-IR DARBAIS 
eina per išeiviy kartas ’

— Na, ir gražumėlis tu jūrų 
skaučių! — gėrėjosi seses stebė
damas sėnas ■'lapinas.

— Pažiūrėk, kokia puiki jau
nimo grupė, čia yra tikroji mu
sų bendruomenės ateitis, dės-, 
tė-savo kolegai senas lietuvių .vi
suomenės veikėjas. -

Koplyčioje,
šv. mišias atnašaujant vietr- 

ninkijoš kapelionui pš. kūn. Al
gimantui Keziui S.J., plaukė lie
tuviška giesmė iš sesių lūpų ir 
jūrų skaučių vėliava nulenkė 
galvą Viešpačiui, leidusiam tnū-

JŪRŲ SKAUTĖS - KANKLININKĖS

35 metu sukaktuviy programoje, kurią vasario 28 suruošė Chicagos 
"Nerijos" vietininkija.

K. Miecevičiaus nuotr.
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VLADAS MTNGfiLA

Nėra idėjų be faktų — nėra faktų be idėjų 

Atsiminimų pynė prabėgusio laiko perspektyvoje
(Tęsinys)

Labai gražu, kada lietuviai vei
kėjai, skirtingų organizacijų va
dovai sueina — susėda prie vie
no stalo... ir dar iš kito mies
to pasikviečia draugijų ar or
ganizacijų vadovus (dargi nepa
žįstamus asmeniniame gyveni
me) ir privačiai, prie vaišių sta
lo, pabendrauja, išsikalba, apta
ria visus pasitaikančius jų veik
loje sunkumus. Savo patirtimi 
pasidalijama. Ypač rūpinamasi, 
kaip organizacijų menkėjimą 
bei tirpimą sustabdyti ? Kaip lie
tuvybę palaikyti? Kaip jaunimą 
sudominti mūsų tautos ir nepri
klausomos Lietuvos idealais ? To
kių klausimų, be abejo, turime 
šiandien tikrai nemažai. O jie 
mums rūpi, jie mums turi rū
pėti!

Priėmime, susipažinimo va
kare, svečių tarpe sutikome ir 
Klevelando šio meto tikrą kul
tūrinę pažibą — redaktorių, ra
šytoją, žurnalistą bei publicis
tą Kazį S. Karpį. Džiaugėmės 
jį Čia sutikę. Malonu buvo su 
kolega pakalbėti apie jo darbus, 
o pramatomus ateities kūrybi
nius kelius, jo darbus. Prisimi
nėme jo paskelbtus net virš 40 
knygų. Jo publicistikos darbai 
nusitęsė per 56 metus! Tai nuo
stabus žmogus, o dar nuostabes
nis kūrėjas. Tai retenybė lietu
vių tarpe. Malonu buvo ir de- 
troitiečiams, kad jis susilaukė 
dėkingos Klevelando visuome
nės nepartinio, bet visuotinio, 

f“ ‘
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
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 UJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOSVAIKAMS IR JAUNIMUI
‘ - ■ — Sek pasaką, mamyte,

■ . Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

- S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: ; ,;į 7 . . .

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY- 
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vendą Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė * Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dait J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
paikame iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau išėjo seniai laukta '
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

pagerbimo, jo tokios našios kū
rybinės veiklos įvertinimo, jo 75 
metų amžiaus sukakties proga. 
Ta pačia talentinga dailininkė 
Vladė Stančikaitė - Abraitienė 
nuostabiai sėkmingai nutapė so- 
lenizanto aliejinę tapybą — port
retą. šį portretą visi matėme 
daug kur žurnalų puslapiuose, 
bet ypač jis yra pagarbiai pa
skelbtas 1970 m. lapkričio mėn. 
“Lietuvių Dienų” žurnalo vir
šelyje. Ačiū redaktoriui ir poe
tui Bernardui Brazdžioniui už 
tokį įtikinantį ir įspūdingą sole- 
nizanto Kazio S. Karpiaus pa
gerbimą Kalifornijoj, Angelų 
mieste.

Priėmime p. p. Knistautų bute 
solenizantą K. S. Karpį pasveiki
nome ir palinkėjome daug, daug 
sveikų ir kūrybingų metų.

Buvo įdomių ir prasmingų 
kalbų pasakyta. Mums, visiems 
svečiams iš Detroito, buvo duo
ta privilegija pakalbėti. Kalbos 
lietė nepriklausomybės kovų sa
vanorius kūrėjus, partizanus ir 
šaulius. Aš “apdovanojau” šiuo 
bei tuo, t. y. šauliškąja literatū
ra, knygelėmis bei pamfletais. 
Aš, gink Dieve, nesu geras kal
bėtojas ir esu labai dėkingas 
šeimininkams ir svečiams kleve- 
landiečiamSj kad mano “kalbą” 
jie priėmė nuoširdžiai ir džiau
giausi, kad dėl jos jie “ašarų 
neliejo”. Ačiū!

Trumpai pakalbėjo ir sėkmin
gai mūsų atvažiavimo tikslą api
brėžė teisininkas M. šnapštys.

-

Oro užteršimas nėra vien Amerikos miestę problema. Arjentinos karikatūristas šiame vaizdelyje rodo du orgentf 
niečius, kalbančius: "Pažiūrėk į ana vargšą žmogę. Jis prisiuostę tiek daug smogo (dūmę ir suodžip mi“ 

kad be jo negali gyventi. Jis dabar suuosto tris avtabusus per dieną".

Kalbėjo LŠST c. v. pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas ir Detroito 
jūros šaulių “švyturio” kp. 
pirm, ir šaulių Sąjungos c. v. 
jūros šaulių vadovas Mykolas 
Vitkus.

Visose pasakytose kalbose 
spinduliavo karių ramovėnų ir 
šaulių vieningos veiklos ir gra
žaus sugyvenimo ir bendro lie
tuviško tikslo siekimo aspektai. 
Prisiminta ir LŠST Klevelando 
kuopos įsteigimo būtinas reika
las. Svečių tarpe buvo nemažas 
procentas Lietuvoje buvusių šau
lių. Klevelando Ramovės sky
riaus pirm, ir priėmimo šeimi
ninkas, savo ir žmonos vardu 
nuoširdžiai ir išskirtinai pami
nėjo visus keturius LŠST c. v. 
narius ir padėkojo už gerus lin
kėjimus ir už darbą lietuvybės 
ir ateities nepriklausomos Lietu
vos labui.

Tylus ir kuklus rašytojas K. 
S. Karpius keliais prasmingais 
žodžiais pareiškė padėką už ma
lonius sveikinimus ir linkėji
mus. Jis gyvens tik spaudai ir 
kūrybai. Taip pat pažadėjo vi
sa tai, ką jis matė ir išgyveno 
p. p. Knistautų namuose ir ką 
dar girdės ir matys lapkričio 
mėn. 15 d., sekmadienį, Kariuo- 
menės"minėjime aprašyti Dirvo
je. Jis savo mielą pažadą ištesė
jo ir tą Dirvos nr., kuriame tas 
Įdomus ir brandus straipsnis til
po, yra Įklijuotas Į LŠST c. v. 
albumą.

Malonioje p. p. Knistautų glo
boje ir šeimininkių nuoširdžiai 
vaišinami, praleidome kelias ma
lonias ir neužmirštinas gyveni
mo valandas. Paaiškėjo, jog Ka
rių Ramovės Klevelando sky
riaus pirm. Itn. V. Knistauto 
žmona nepriklausomoje Lietuvo
je buvo irgi šaulė ir dargi šau
lių Sąjungos aviacijos lakūnė. 
(Tuo klausimu tilps Kary “šau
lė Tremtyje” skyriuje Salomėjos 
šeporaitytės atsiminimai). Ji 
savarankiškai vairavo ir skrai
dė Kauno padangėmis šauliškuo- 
ju lėktuvu. Mergautinė jos pa
vardė: Salomėja šeporaitytė - 
Knistautienė. Ateity teks ir dau
giau parašyti apie šaulių Sąjun
gos aviaciją. Visi buvę lakū
nai ir šauliai turį atsiminimų 
apie šauliškąja aviaciją, malo
niai prašomi duoti man žinių, at
siminimų; rašyti: V. Mingėla, 
33546 Clifton Dr., Sterling Hts., 
Mi. 48077.

Išaušus šaltam ir drėgnam 
1970 m. lapkričio 15 d. rytui,

GYVENIMAS JUDĖJIME
Judėti — reiškia dirbti, veik 

ti, gĄ’venti. Viskas gyvenime 
juda, Juda mintys, jausmai ir 
visi kūno vidaus ir išorės or
ganai bei sąnariai. Kas nejuda 
— tas negyvas. Tobuliausias 
žemėje tvarinys — žmogus, tu
rįs kalbos dovaną, moka kal
bėti ir judesiais, ir be balso ga
li daug pasakyti.

To pavyzdys buvo Margučio 
surengtame koncerte vasario 
27 ir 28 d. d. Mažai pasakyti — 
koncerte ar balete, čia M. K. 
Čiurlionio sukurtos simfoninės

poemos garsais kalbėjo Jūra, 
o jos kalbą judesiais išryškino 
trys judesių meno puoselėtojai 
(Richard Arve, Violeta Karo- 
saitė ir Mimi Rozak) savo 
lanksčiu kūnu, jgrakšciu jo 
lengvumu, rankų ir kojų iškal 
bingais mostais. Jie vaizdavo 
jūros rūsti bei grožį, jos amži
ną norą pasiekti debesis kal
nais kylančiomis, pūliuojan
čiomis bangomis bei ramų bur 
nojimą, nusileidus neivykdo- 
mybei.

O jūros amžiais ošiančią pas
laptį supratęs Čiurlionis sukū
rė jai muzikinę poemą, kurios 
dvasią suvokė mūsų laikų kom 
pozitorius Darius Lapinskas ir 
papildė ją ritminga kūno ju
desių išraiška.

Sekantis po “Jūros” veika
las “Infinitas VU” (Begalybė) 
nemažiau žavėjo kūno plasti
kos naujumu, kai devyni atli
kėjai, tai viltingai nardantys 
laiko ir erdvės begalybėje, tai 
kovingame nusiteikime įsis
prendę raumeningom rankom, 
kojomis čiupinėjo grunto kie
tumą harmonijoje su muzikos 
garsais, su besikeičiančiais 
paveikslais, skaidrėmis ir spal 
vomis. Belieka tik pakartoti 
koncerto programos leidiny 
pacituotą . choreografo minti, 
ji^g . šokis yrą aukščiausio lygio 
išraiška vaizduojamas žmo-

sekmadieniui, išskubėjome į se
ną šv. Jurgio didžiulę bažnyčią. 
Ją tvarko ir klebonauja malo
naus būdo, didelis patriotas lie
tuvis kun. B. Ivanauskas. Mus 
Įkvėpė, nuo pradžios iki galo, 
lietuviškos maldos ir gražios 
Įspūdingos giesmės, kurias gie
dojo Čiurlionio ansamblio cho
ras, Alfonso Mikulskio vadovau
jamas. šis aukšto vokalinio me
no vienetas pagilino maldingą 
nuotaiką savo nuostabiu giedo
jimu. .Tos puikios giesmės vil
nijo dailininko, Jurgio Juodžio 
vaizduojamais, melodingų garsų 
aidų verpetais Į didžius tolius... 
Į pavergtą Tėvynę Lietuvą.'

Čiurlionio ansamblio ehorąs 
muziko A. Mikulskio vedamas 
sužadino jaudinančias nuotaikas 
sugiedotomis giesmėmis: J. Dam 
brausko — Malda už Tėvynę; 
Stasio Šimkaus — Sanctus ir Čes
lovo Sasnausko — Apsaugok 
Aukščiausias tą mylimą šalį...

Mus nustebino gerasis kun. 
B. Ivanauskas savo pasakytu tu
riningu ir nepaprastai įdomiu 
pamokslu. Tai buvo reto vertin
gumo Lietuvos nepriklausomy
bės kovu paskaita! O, kad taip 
giliai ir prasmingai apie lietu
vybę, apie Lietuvos laisvę kal
bėtų visi kunigai! Būtų tikrai 
gera, kad taip kalbėtų, kad taip 
bylotų visi lietuviai kunigai!

Po pamaldų paminėjime daly
vavo apie 220 žmonių. Iškilmę 
atidarė ramovėnų pirm. Itn. Vla
das Knistautas. Įnešus scenon 
vėliavas, buvo pakviesti Lietu
vos kariuomenės savanoriai-kū 
rėjai: V. Bartuška, M. Barniš- 
kis, Vytautas Braziulis, K. EĮ- 
dukaitis, J. Kašuba, J. Lozorai
tis, dr. K Pautienis, gerb. na
rys VI. Braziulis ir V. šenbergas.

Pagerbiamiems savanoriams- 
kūrėjams prof. A. Augustinari- 
čienė prikabino kiekvienam po 
balta gvazdiką. Vėl ansamblio 
choras jaudinančiai iškilmingai 
sugiedojo Lietuvos himną, o vi
si dalyviai ekspromtu įsijungė 
į giedojimą. Įspūdis buvo dide
lis ir neužmirštinas.

Savanoriams pagerbti buvo su
giedotas V. Paulausko — Sava
norių maršas Be to, pagerbiant 
žuvusius karius savanorius ir 
partizanus, V. žagarskas ir J. 
Pažemis trimitavo liūdnas ir ge
dulingas melodijas. Dalyviai at
sistojimu ir susikaupimu pager
bė žuvusius didvyriu^.

gaus gyvenimas, vykstanti ko
va ir septynių etapų kelias j 
Dievo buveinę.

Architektas
Namų savininkas pakviečia 

laichitektą, buvusi studijų drau 
Jeigu skaičius septyni (VU) gų, pakoreguoti dailides ‘ dar- 

yra reikšmingas, hu paskuti- bininko 
niaisiais šio šimtmečio septin
tojo dešimtmečio metais (1970) 
ant laivo Vigilant įvykęs pra
gariškas smurtas, supurtęs ru 
siškojo komunizmo pagrindus 
negali pasilikti neįainžintas. 
Ką ir padarė kompozitorius. 
Darius Lapinskas, sukurda
mas kraupią kantatą “Il Vigi
lante Del Mare”, kuri ir buvo 

minimamepublikai
koncerte.

Baisus sukrečiantis Įvykis su 
nekaltai nukankintu Lietuvos 
piliečiu Simu Kudirka dar ne- 

neišnyks iš lietuvių 
todėl vaizduojama

išnyko ir
atminties, 
tragedija, slegianti ir baugi
nanti, visų buvo stebima su-

’iš?nys)*iSlkaUpUS neb-V,i°je

Su ja ir pasibaigė koncerto 
programa.

Margutis šiuo muzikos meno 
ir plastikos renginiu paskutini 
vasario mėnesio savaitgalį tau
tiečių neapvylė, kaip ir 
ankstesniais metais, visada 
parodydamas kultūringai me
nišką .skoni bei nuovoką kaip 
patriotinėje, taip ir teatralinė
je plotmėje. Lygiai pasirink
damas brandžius kultūroje

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

čikafliati, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussan, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psl.

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psl.

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra'^era šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

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

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

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1809 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigoe pietuose kiemu automobiliams pastatyti

Raginkite savo apylinkę 
• taupykite!augti

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai
Apdrausti Iki $20,000.

t _ NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. — WEDNESDAY, MARCH 10, 1971

seno namo remonto 
darbą, sudaryti laiptų projek
tą. Pagal architekto nurody
mus darbininkas atvilktą laip
tams dilę, 
ruošiasi 
piauti. 
kantrybės, pradeda kalbėti:

nemirksėdamas, 
jau ketvirta karta 

Architektas, netekęs

galėtų 
nupio- 

vis per

Kas čia, po velnių, 
būti? Jau tris kartus 
vėm, pamatavoni, ir 
trumpa...

— Gal laiptų pagrindas, pa
dėtas ant tvirtos senų batu krū 
vos, kiek linguoja... lyg ne
kaltai pastebi darbininkas.

— Užbetonuoti tą batu krū
vą, — atsisveikindamas Įsako 
architektas. — Kai suakmenės, 
varysime toliau. Toliūnas

SALTO MORTALE
—Kodėl neploji tam akroba

tui, darančiam mirties kilpas 
ore?

— Aš dar geriau persiverčiau, 
kuomet mano automobilis atsi
mušė į medį.

talkininkus, menininkus ir vi
są technini personalą.

O. Algminienė
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Pavojus Bražinskams
Pranui ir Algirdui Bražinskams, vis dar esantiems 

turkų teismo ir valdžios žinioje, susidarė naujas pavojus. 
Visos aukštesnio ir aukščiausio Turkijos teismo instanci
jos, iki šio meto svarsčiusios Bražinskų bylą, atmetė so
vietų valdžios šlykščiausius skundus prieš Bražinskus ir 
patvirtino Trabzono teismo sprendimą, kuris pripažino 
Bražinskams tremtinių teises.

Jau į Trabzoną sovietų valdžia buvo pasiuntusi savo 
agentus, kurie reikalavo tuojau išduoti jiems sovietiniu 
lėktuvu pabėgusius Bražinskus. Rusams buvo atiduotas 
sovietų keleivinis lėktuvas, išleisti visi Turkijon atvežti 
keleiviai ir grąžinti apgydyti sovietų lėktuvo lakūnai, bet 
turkai atsisakė atiduoti Bražinskus. Turkai pripažino, 
kad sovietų karo jėgos okupavo Lietuvą, o rusai patį 
Bražinską persekiojo, laikydami jį prievartos darbo sto
vyklose ir išsiųsdami į Aziją. Ši sovietų valdžios elgsena 
buvo pagrindas Trabzono teismui pripažinti Bražinskams 
tremtinių teises.

Sovietų policijos specialistai savaitėmis dirbo, rinko 
būtus ir nebūtus kaltinimus ir ėjo į aukštesnius teismus. 
Bet visi turkų teismai, įskaitant ir patį aukščiausiąjį res
publikos teismą, patvirtino Trabzono teismo sprendimą, 
pripažinusį Bražinskams tremtinių teises. Tuo reikalas, 
rodos, turėtų pasibaigti, bet taip nėra.

Spaudimas dėl Bražinskų į turkų valdžią buvo daro
mas toks didelis, kad prie aukščiausio turkų teismo buvo 
sudaryta speciali komisija Bražinskų bylai dar kartą per
žiūrėti. Komisijon įėjo ne vien teismo teisėjai, bet ir pa
šaliniai teisės žinovai. Ši komisija svarstė ne tik Trabzo
no sprendimą, bet peržiūrėjo visus skundus. Iki šio me
to dar nežinomas šios komisijos sprendimas, nes jis dar 
nespėtas paruošti. Komisija posėdžiauja prie uždarų 
durų. Niekas, net ir teisingumo ministerijos aukšti pa
reigūnai, neturi teisės dalyvauti svarstymų eigoje.

Turkų spauda ir užsienio radijo agentūros paskelbė, 
kad turkų vyriausybė nenusikals veikiantiems turkų įsta
tymams, jeigu ji Bražinskus atiduos sovietų valdžiai. Jei
gu turkų valdžia rastų reikalo atiduoti Bražinskus ru
sams, tai ji galėtų tai padaryti. Pripažinus Bražinskams 
tremtinių teises, vyriausybė Bražinskų, einant turkų įs
tatymais, negali rusams atiduoti. Turkų vyriausybė yra 
įpareigota duoti globą kiekvienam atbėgusiam tremti
niui. Toks nuostatas veikia nuo dabartinės turkų respu
blikos įsteigimo. Atrodo, kad dabartinis sprendimas atpa-
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$21.00
$11.00

$2.50

trims mėnesiams 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia austi pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Daug lietuvių į Ameriką iš
vykdavo anais caristinės Rusi
jos priespaudos laikais. Nors, 
palyginti, nedaug, bet išvyk
davo ir nepriklausomybės lai
kais. Daugumas čia gyvenan
čių, kaip ir ten, gyveno tomis 
pačiomis prisikėlusios Lietu
vos laikais. Daugumas čia gy
venančių, kaip ir ten, gyveno 
tomis pačiomis prisikėlusios 
Lietuvos patriotinėmis nuotai
komis. Buvo bendras rūpestis 
valstybę statant ir bendras 
džiaugsmas. Kai kurie, užsi
dirbę pinigų, grįždavo ir jau 

taip kurdavosi. Kiti pasiilgę 
tėvų krašto ir savo artimųjų, 
parvažiuodavo tik apsilankyti. 
Beveik visi džiaugdavosi Lie
tuvos išsikovota laisve; viešė
davo kur norėjo, kiek norėjo, 
susitikdavo su kuo tik norėjo

laiduoja turkų valdžią nuo įsakymo teikti Bražinskams 
globą. Esame įsitikinę, kad premjeras Demirel ir kiti jo 
vyriausybės ministrai tos globos neatims.

Aiškus daiktas, kad šis sprendimas padarytas dide
lėje sovietų spaudimo įtakoje. Rusai vartoja įvairiausias 
priemones savo įtakai primesti. Reikalui nepadeda pa
skutiniu metu Turkijoje sukelta didelė politinė įtampa. 
Komunistų kontroliuojama studentų organizacija buvo 
pagrobusi keturis Amerikos lakūnus. Studentai reikala
vo 400,000 dolerių už pagrobtuosius. Jeigu pinigas jiems 
nebus laiku įteiktas, tai grasino keturis lakūnus sušau
dyti. Turkų vyriausybė atsisakė leistis į bet kokias kal
bas su grobikais. Ji uždraudė ir Amerikos ambasados pa
reigūnams susisiekti su grobikais. Vietoj pasitarimų, 
turkų vyriausybė suorganizavo didžiausius būrius polici
jos ir krėtė kiekvieną namą, kuriame galėjo būti laikomi 
keturi Amerikos kariai. Studentams pasipriešinus viena
me bendrabutyje, policija nušovė vieną studentą ir apie 
dvidešimtį sužeidė. Jeigu būtų nužudyti Amerikos lakū
nai, tai turkų vyriausybė buvo pasiryžusi taikyti griež
tus įstatymus suimtiems grobikų organizacijos nariams.

Amerikos lakūnai buvo paleisti. Niekas grobikams 
pinigų nedavė. Yra pagrindo manyti, kad grobikai pabi
jojo griežtesnių bausmių. Bė to, policija, krėsdama įta
riamus namus, artėjo prie to namo, kuriame grobikai lai
kė beginklius Amerikos lakūnus. Šis konfliktas likviduo
jamas, bet nuotaikos krašte labai įtemptos. Niekam ne 
paslaptis, kad rusai ir, rusams pataikaujantieji turkai 
daro spaudimą į valdžios atstovus, kad Bražinskai būtų 
atiduoti rusams. Tai reikštų tikrą mirtį Bražinskams.

Mums atrodo, kad telegramos ir laiškai Turkijos 
premjerui, prašant jį neišduoti Bražinskų sovietų 
valdžiai, būtų labai naudingi. Telegramos pasieks Tur
kijos premjerą, jeigu jos bus pasiųstos tokiu adresu: 
Mr. Suleyman Demirel, Ankara, Turkey.

Jeigu kas negalėtų pats pasiųsti telegramos Turki
jos premjerui, tai tokį patarnavimą galės padaryti centri
nė Alto raštinė. Amerikos lietuvių Tarybai paskambinti 
galima tokiu telefonu: 778-6901, o parašyti tokiu adresu: 
Lithuanian American Council, 2606 West 63rd St, Chi
cago, Illinois 60629. Tuo pačiu -adresu galima pasiųsti 
aukas Altui ir Bražinskų bylai; Altas išduos pakvitavi
mus už aukas ir padarytus įmokėjimus.

ir kalbėjo apie ką tik norėjo.

čia noriu prisiminti. Prisimin
siu tik tuos, kurių okupanto 
ranka jau nepasieks.

Mūsų kaime gyveno našlė 
Malakauskienė. Ją visi vadino 
Adomiene. Kai kas jos tikros 
pavardės ir nežinojo. Ado
mienė buvo nepaprastai malo
naus būdo ir visada geroje 
nuotaikoje. Ji turėjo keturias 
dukteris ir sūnų Aleksandrą. 
Nors žemės tarėjo nedaug, bet 
gyveno neblogiau kaip kai ku
rie vidutiniai ūkininkai. Ir ji, 
ir jos vaikai buvo darbštūs, ir 
visų mėgiami. Pas turtinges
nius ūkininkus darbui jie mie
lai buvo kviečiami ir geriau at
lyginami negu kiti. Pagaliau, 
dar caro laikais, jos vaikai vie 
nas po kito išvažiavo į Ameri
ką. Su motina tiko tik jauniau

sia duttė Anastazija, ji ište
kėjo už neturtingo, bet pado
raus ir darbštaus vaikino. Pri
sipirko žemės, užsodino sodą, 
įsigijo gerų gyvulių, bičių ir 
gražiai gyveno.

1930 m. Aleksandras atva
žiavo aplankyti sesers. Motina 
jau buvo mirusi Tuo metu ir 
mes ten keli, kurie nuo na
mų jau buvome atitrūkę, par
važiavome atostogų. Su Alek
sandru tuoj susitikome. Ne
paprastai džiaugėsi Lietuvos 
nepriklausomybe ir mums vis 
kartojo: “Matote, kaip gerai. 
Esate laisvi ir šviesūs žmonės. 
Prie ciesoriaus ir svajoti apie 
tai nebūtumėt galėję”. Aplan
kėme ir mes Aleksandrą. Jį ra
dome įsikūrus svirnelyje: “Čia 
geriau. Oras tyras, girdėti 
paukščių dainos ir vėsiau”, aiš
kino jis. “Gražiai jūs čia gy
venate, — džiaugiuosi. “Ski
landžių, sūrių, sviesto ir me
daus kaip molio. Gira taip pat 
gera. O va švogeris parvežė 
bačką alaus. Išgerkime... Gy
venk ir norėk... ”

Aleksandras dar aplankė 
Kauną, Kaipėdą, Neringą; pa
buvo pora savaičių Palangoj ir 
su geriausiais spūdžiais išvyko 
atgal į Ameriką.

Menkupių kaime gyveno 
Gražiškauskas. žemės turėjo 
nedaug, bet irgi gražiai vertė
si, nes buvo rimorius (pakink
tų gaminimo meistras). Jo be
ne dvi dukterys jau seniau gy
veno Amerikoj. Sūnus Pran
ciškus aktyviai dalyvavo 1905 
metų sukilime; maskolių žan- 
danj buvo suimtas, smarkiai 
sumuštas ir atsidūrė garsiame 
Kalvarijos kalėjime. Iš kalėji
mo pabėgo ir išvyko į Ameriką. 
1927 metų vasarą irgi parvyko 
aplankyti tėvynę. Jis buvo 
šviesus žmogus, daug apsiskai
tęs ir mus visus-apdovanojo at
sivežtomis knygomis. Man pa
dovanojo gražiai rištus visus 6 
tomus Kudirkos raštų. Tai bu
vo vertinga dovana, kuria aš 
labai džiaugiausi.

Pranciškus irgi negalėjo at
sidžiaugti laisvę atgavusia Lie
tuva, jos pažanga, ir mokslą 
besiveržiančiu jaunimu. Lie
tuvoj paviešėjo visą vasarą, 
daug kur pavažinėjo, daug ką 
.pamatė, daug su kuo pasikal
bėjo ir su skaidria Lietuvos 
laisvės nuotaika išvažiavo at
gal i Ameriką.

Bene 1930 m. į gretimą kai
mą parvažiavo Jonas Austrą. 
Jis buvo vidutinio ūkininko 
sūnus. J Ameriką išbėgo veng
damas rusų kariuomenės. Tė
viškėje dar buvo .daugiau jo 
brokų ir seserų. Jis parsivežė 
šiek tiek ir pinigų, manė ki
tiems išmokėti dabs ir perimti 
tėviškę. Austrai iš pirmų die-

nų viskas nepatiko. Ypač li
guistai nekentė kunigų ir poli- 

palydė- 
Atrodo, 
“pažan-

daugiau 
lietuvių,

giją keikdavosi ir blevyzgojo 
kaip įmanydamas. Keikdavo 
ir Lietuvos tuometinę valdžią. 
Parsivežė ir atitinkamos lite
ratūros, kurią kaip kam dali
no. Jaunimas iš jo krėtė viso
kius juokus, o pamaldžios mo 
terėlės neretai ir pamazgose 
pavilgytą šluotą paimdavo. Ar 
jis priklausė kokiai srovei, gir 
dėti neteko. Visoj apylinkėj gar
sėjo kaip bedievis ir didelis 
blevyzga. Nors kaimo vyrai ren 
gėsi jam kailį palyginti, bet nei 
jie, nei valdžios pareigūnai jo 
neužkabino. O jis važinėdavo 
po atlaidus, jomarkus ir vis 
giedojo savo tą pačią giesmę. 
Taip apie pusmetį pasidaužęs, 
bobelių “linkėjimais” 
tas, išvažiavo atgal, 
kad jis buvo vienas iš 
giyjų”.

Parvažiuodavo ir 
įvairaus nusistatymo
bet tokį tipą teko tik vieną su
tikti. Visi parvažiavę gyvenda- 
kalhėjo su kuo tik norėjo ir 
kalbėjo sp kuo tik norėjo ir 
apie ką norėjo, retas Irdavo 
Ameriką, bet visi sakydavo, 
kad ten reikia sunkiai dirbti ir 
kad labai pasiilgsta tėvynės. 
Kas tik norėjo, galėjo pasilikti 
ir jei nepasisekdavo geriau 
įsikurt, niekeno netrukdomi 
vėl galėjo išvykti. Neteko iš jų 
girdėti apie atsikuriančią Lie
tuvos valstybę blogai kalbant. 
Net ir dr. Margeris nedaug ką 
galėjo pasakyti blogo savo kny 
gojo, kurioje garbinamas oku
pantas. •"’••••Nebent tiek, kad
anuomet jam Lietuvoje lan
kantis, jį pasitikti neatėjęs 
valstybės prezidentas su orkes 
tru ... Kas kita Paleckis...

Po karo daug lietuvių pakri
ko laisvame pasaulyje ir ypač 
J. A. Valstybėse. Nevažiavo 
jie svetur laimės ieškoti, bet 
siaubo apimti bėgo nuo raudo
nųjų maskolių. 1

Metai slinko apie tėvynę vi
siškoje nežinioje. Tik po Stali
no atėjo pirmieji labai neaiš
kūs garsai. Daugiau paaiškėjus, 
iš čia pasipylė susižinojimo 
laiškai ir pagalbos siuntiniai. 
Anot ponios A. Devenienės, tai 
buvo kaip niekieno neskatina
mas Marshall’o planas, kuris 
jau siekia milijonus.

Vėliau vienas kitas* išdrįso ir 
sparnus pakelti į okupuotą tė
vynę. Dabar ten buvusių jau 
yra gana daug. Bet ar jie mato 
tėvynę, kaip anais laikais at
važiavę matė. Nuveža į Vinių, 
paskutiniu laiku dar šen ten ir 
atveža pasimatyti gimines. Pa 
buvai 5 — 7 dienas ir marš at
gal. Neleidžia net savo gimto
jo lizdo aplankyti. Atvežti gi

minės apsipila pasiilgimo ir 
sielvarto ašaromis. Tai ir visa 
viešnagė O mūsų dolerius 
okupantas labai mėgsta. Visur 
ir už viską lupa, kiek tik gali.

Jie vis dar kviečia atvykti ir 
pamatyti kokia ten pažanga 
padaryta. Bet nuvykus tos pa
žangos niekam neparodo. Nu
vykę pamato tik begales mas
kolių, visur rusiškus užrašus 
ir girdi rusišką kalbą. Mato ir 
naujų pastatų daug pristatyta, 
bet lietuviam butų kaip nėra, 
taip nėra. Mat, pirmoj eilėj 
reik aprūpinti “vyresniuosius 
brolius” atvykusius iš “didžio
sios tėvynės”. Mato dar ir eiles 
prie maisto ir kitų krautuvių. 
Kurie lankėsi okupuotoj Lie
tuvoj, nepyksta ir nekaltina 
lietuvių pareigūnų, nes žino, 
kad jie savo tėvynėje balso ne
turi. Tam yra brutalusis bur
liokas — “vyresnysis brolis”.

P. Venclova

CLEVELAND. OHIO
LKDS-gos Cleveland© 
skyriaus susirinkimas

Š. m. vasario 28 d. įvyko me
tinis skyriaus narių susirinki
mas. Veiklos pranešimus pada
rė valdybos pirm. Petras Tamu- 
lionis ir ižd. Povilas Mikšys. Su
sirinkimas išrinko naują valdy
bą, kuri pasiskirstė šiomis pa
reigomis: pirm. Pranas Razgai- 
tis, sekr. Povilas Mikšys ir ižd. 
Henrikas Idzelis.

Centro komiteto pirm. Algis 
Kasulaitis padarė centro komi
teto veiklos pranešimą. Susirin
kimas jam pareiškė nuoširdžią 
padėką už Vasario 16 minėjime 
Los Angeles lietuviams pasaky
tą pagrindinę kalbą, kuri ten su
silaukė tokių gražių įvertinimų. 
Susirinkimui pirmininkavo inž. 

Algis Pautienis,. sekret. Liongi
nas Leknickas.

š. m. kovo 4 d., P. Mikšio bute, 
naujoji skyriaus valdyba turė
jo posėdį ir aptarė veiklos gai
res. ( p. m.)

Indiana State Parke 
dingo 2 mokslininkai

Aną šeštadienį du jauni Ar
gonne Laboratorijos moksli
ninkai — Ruth Carol Zeman, 
32 metų, ir Charles Johnson, 
28 metų, iš Chicagos išvažiavo 
į Indianos valstybinį kopų par
ką, kur žadėjo fotografuoti 
ežero pakraščiuose suneštų le
dų formacijas, ir nuo tos die
nos dingo be pėdsako. Veltui 
jų ieškojo policijos valtys ir 
helikopteriai. Per 10 mylių į 
vakarus nuo parko rastas pa
sta tvtas ir užrakintas Johnso- 
no automibilis. Tarpe visokių 
prielaidų viena yra galimybė, 
kad jiedu befotografuodami 
buvo užėję ant kurios ledinės 
ir įlūžo.

JUOZAS KARIBUTAS

l PILOTO KALNĄ
Alpnachstad krantinės uostas ir mūsų 

laivas tikslą pasiekęs sustojo. Visi į Pila- 
tus (Kulm vadinamą) traukinėlio stotį. 
Pažvelgus į kalną, net sunku patikėti, kad 
mes pasieksime jo viršūnę. Sumokam po 
penkis dolerius ir mus susodina į nedidu
kus vagonėlius, kurių viso tik keturi.

Prasideda statmenai į kalną kelionė. 
Vis aukštvn ir aukštvn. Panorama — die
viškai graži. Iš turistų girdisi visokių nuo
monių, kartais ir labai naivių. Pavyzdžiui, 
“O kad taip čia atsikabintų bent vienas va
gonėlis, — pražuvę”. Mes vis keliamės 
aukštyn ir įspūdis didėja. Smalsumas taip 
pat.

Oras skystėja ir vis darosi šalčiau ir šal
čiau. Pagaliau pasiekiame ir kalno viršū
nę. Panoramą, kuri turėjo būti labi žavi, 
pridengė krintantis sniegas, šalta. Termo
metras rodo net 9 laipsnius šalčio. Mūsų 
apdaras menkas, vasarinis. Be to, jei lai 
būtų sausas sniegas, o dabar — šlapdriba. 
Visi bėga iš traukinėlio stoties į ten netoli 
esantį restoraną. Jokio vaizdo arba apsi
žvalgymo. Gaila, kad ta gamta pavydėjo 
parodyti mums savo grožį. Bet negi eisi su 
ja į ginčus. Reikia pasitenkinti tuo kas yra.

Papietavę visi turistai leidžiasi vėl že
myn. nėra kas daugiau čia veikti nei kno 

pasigrožėti. Tik, kaip amerikonai sako, 
“pagavai šaltį” ir vežkis ji žemyn, kur 
jis tau mažiausiai reikalingas. Taigi vėl 
žemyn ir žemyn. Dairomės po aplinką. 
Nors dar nėra nei pusiaukelio, bet čia jau 
mažos trobelės ir ganosi gana įgudusios 
kalnų karvės bei telyčios. Tos trobelės jų 
“rezidencijos”. Čia jos ir žiemuoja. Jos 
ramiausiai skabo sau žolę, nekreipdamos 
mažiausio dėmesio j pravažiuojančius įvai
riu saliu turistus, t

Vėl tas pats laivas jau laukia krantinė
je. Lietus apkrapina ir čia. Nejauku. Nuos 
tolį pajunta visi, kurie šią dieną turi pra
leisti norėdami susipažinti su Šveicarijos 
Alpėmis. Tik dabar apsižvalgau ir aš. 
Koks čia turistų mišinys! Gal didžaiusią 
nuošimtį keliaujančių sudaro amerikonai. 
Stebiu porą indų, kurie ypač patraukia 
dėmesį savo keistu apsirengimu. Labiau
siai moterys, kurios būtinai patepa raudo
ną dėmę kaktoje. Tur būti, dėl gražumo. 
O gal čia religija turi ką nors bendro? Kaip 
ten bebūtų, keistokai atrodo.

TARPTAUTINIS VAGONAS 1 MILANĄ.

Rodos, norėdamas pabėgti nao įkyraus 
lietaus, pasukau į Italiją. Milaną ir jo 
garsiuosius La Scaios (italai vadina Scala, 
La-AUa Scala) operos rūmus. Garsiąją 
katedrą įdomu aplankyti.

Savotiškai įdomu lėkti traukiniu per 
Šveicariją, landžioti tuneliais ir matyti, 
kaip traukinys daro didelius kalnų vin
gius.

4 —

Pirmoji stotis Gomo ir Italijos pasų kon , 
trolė. Pirmą kartą vos tik įvažiavus į Ita- Į 
liją, matosi skirtumas nuo .paliktųjų anų 
kraštų, čia namai apšepę, niekados, gal 
būt, nuo pastatymo niekas nėra nei rankos 
prie jų prikišęs. Jau nuo senai aš apie Ita
liją taip galvoju, nes Vokietijoje būnant 
teko šiek tiek italus pažinti. Tad ir nebuvo 
nelaukto nusivylimo. Tvarka nei miestuo
se, nei pravažiuojan t kaimus ir laukus nė
ra kuo žavėtis. O tie nukabinėti balkonai 
skalbiniais. Visur — tiek miestuose, tiek 
ir kaimuose. Visokių mažų ir didelių skal- 
binėlių, vaikiškų rūbelių ir skarmalų. Ap
gailėti tenka ir tai, kad tokie “puošnūs” 
balkonai yra ir pačiame Milane...

Didelė stotis pripildyta keleivių. Susi
kalbėti angliškai susidaro tikrą problema. 
Maistas labai prastas. Keleivių — -turistų 
perpildyta. Nuotaiką, sugadino nelauktai 
blogas oras. Sako, kad čia industrijos mies 
tas, užtat-nėra ko gero tikėtis. ,

Rytojaus dieną, gerokai pailsėjęs, pra
dėjau lankyti vietas, apie kurias jau bu
vau skaitęs. Milanas didumu antras Itali
jos miestas. Jame bene apie pora milijonų 
gyventojų, šiaurinės krašto dalies kultū
ros židinys. Užtat buvau nustebintas, kai 
pamačiau gražią gotikos katedrą, kuri 
balto marmuro ir lyg gulbė puošia miestą. 
Ji savo didumu yra trečioji Europoje ir tal
pina 40.000 žmonių. Pradėta statyti 1386 
metų pabaigoje. Daugybė ornamentikos ir 
įvairiausių statulėlių, kurių priskaitoma 
2500. Joje Napoleonas I 1805 buvo vaini
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kuotas Italijos karalium. Taigi, nuostabią 1 
praeitį ir puikius reginius katedra turi. 
Prie jos yra vienuolynas ir Leonardo 
da Vinci Paskutinės Vakarienės garsusis 
paveikslas. Nuostabia katedros išvaizda 
turistai negali atsigėrėti. Gaila, kad vidus 
remontuojamas ir nebuvo galima pagrin
dinai apžiūrėti. Nežiūrint to, eina ir eina 
turistų grupės. Jos niekados nesibaigia. 
Nuostabu, kartoja visi...

Maistas nepavydėtinas, bet užtat menas 
ir daina sotina kiekvieną, kuriam tie daly
kai prie širdies. Einu ir apžiūrinėju mies
tą, aikštes, parkus ir muziejus. Viskas. 
mane domina, bet gražesnio ir meniškes- 
nio pastato nesu dar matęs, kaip aną tik 
paliktą katedrą. Ir tai žmogaus rankų dar
bas. Sunku net įsivaizduoti. Vakare gau
nu bilietą į garsiąją LaScalos operą. Sezo
nas jau baigtas ir operos nėra, bet nors 
koncertą išgirsiu ir pačią patalpą pamaty
siu.

Operos rūmai iš lauko, sakyčiau, gal. 
net per prastai išrodo, Nors galėtų, pap
rastai šnekant, nudažyti. Dabar pašiurę, 
aptrupėję, aprūkę. Tai tau garsioji La 
Scaios opera. Niekas nepasakytų, kad ši
toji patalpa suteikia pasaulinį vardą tam, 
kas į ją patenka ir atlieka vieną kitą ope
ros partiją.

Pasitinka šveicoriai, kurie nurodo vie
las. Labai jau keista jų uniforma: kelnės 
iki kelių, švarkai tamsiai raudoni, paplok
ščios skrybėlės ir dideli medalijonai ant 
kaklo. Keistai atrodo.

10, 1971

Publika labai įvairi. Iš publikos negali
ma net suprasti, kur esi. Kalba angliškai, 
ispaniškai, vokiškai, prancūziškai ir kitaip. 
Apsirengę kaip kam patinka ir kaip kam 
atėjo į galvą.

Vieta pačiame balkono vidutyje, antra
me aukšte. Pats teatras pasagos formos, 
auksu išdabintas ir iš vidaus daro labai ge
rą įspūdį, žinoma, jis nevisai toks, koki 
kadaise filme esu matęs, bet vis dėlto ža
vėjo.

Koncertą atliko pora iš Vokietijos im
portuotų solistų su simfoniniu orkestru. 
Jų programoje buvo: Wagneris, Šopenas, 
Bethovenas ir Šubertas. Orkestras geras. 
Bet kodėl tie solistai čia, La Scaloje, 
kur aš įsivaizdavau tik pačius geriausius. 
Dabar matau ir savo ausimis girdžiu vo- 
kaliai gana silpnus. Na, prileiskime, kad 
jie tik vidutiniokai. Kaipgi galėjo juos čia 
iš Vokietijos impertuoti, jei visuose kraš
tuose yra kur kas geresnių. Tiesa, kad vie 
ną kitą dalykėlį atliko gana neblogai, bet 
visumoje jie abu buvo tai garsiai pasauli
nio masto vietai blogi. Nežiūrint to, publi
kos buvo priimti gana šiltai. Buvo labai 
gaila, kad ne sezonas ir negalėjau pamaty
ti operų spektaklių.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”
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285S W. 63rd STREET 
Ofiso tvlef.; PRospect 8-3229 

Rezid. toloL WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

R*. t«L 239-4663

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel LU 5 6416 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

telef.: PRospect 8-1717

0R. S. BIEŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
HKlHi aniradieniaig u pen kt^rh pn ims 
JLreciad, ir scKmad, ofisas uždarytas, 

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

UR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezick 388-2233 
OFISU VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtao. 1—7 vai, 
aniraa., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir sesiaa. tiktai susitarus.

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDmUrtD E. C1ARA 
2/uY W. dist STREET 

Tek GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—L <—9, aniraa., penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - LISINAS 
AKUŠERIJA iR MOTERŲ L1UOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoind Ml 3-0UU1.

ROCKFORD, ILL I
žiemos pabaiga daug kam

Ir pas mus nevisada saulutė 
šviesi ir šilta. Pasitaiko nema
lonių įvykių. Streikai sudemo- 
ralizavo, sustabdė mieste biznį, 
pakenkė žmonėms ekonomiškai. 
Reikalingiausi gyvenimo daly
kai atidami kitai dienai. Be to ne
gana. Pati gamta sumišo. Mė
nesio pabaigoje prisnigo apie 8 
colius sniego ir dar smarkiai pa
šalo, iki 10 ir 14 laipsnių žemiau 
nulio. Tai truko keletą dienų. 
Reikėjo savo bakūžės šildyti ir 
ne su malkomis nei anglimis, bet 
dujomis ir aliejais. Tai brangiai 
kainuoja. Vėl užėjo banga šil
to oro su lietum. Sniegas tirpo, 
Rock upė išsiliejo, užplūdę apie 
70 namų, kurie buvo žemesnėse 
vietose. Apie 300 gyventojų tu
rėjo palikti savo namus ir bėgti 
pas draugus ar gimines.

Vasario mėnuo baigėsi. Atida
rė kelius, kurie dėl sniego ir pot
vynių buvo uždaryti ir gyvento
jai pradėjo grįžti j savo suža
lotus namus. Gubernatorius 
Ogilvie paprašė nukentėjusiems 
valdžios paramos.

Negana to, per dvi dienas ir 
naktį siautė nepaprasto smarku-

mo vėjas po 65 mylias per Va
landą. Mieste krautuvių Įaugai 
neatlaikė, stogai ir antenos au- 
kentėjo_

Mūsų tautiečiai ne visi džiau
giasi ateinančiu pavasariu. Jo
nas Rumčikas dėl širdies ken
čia namuose; Barzdienė sugrį
žo iš ligoninės ir jaučiasi ge
riau; Viliamas Brown-Kovaitis 
turėjo didelę operaciją, ligoninė
je eina geryn, laukia lietuvių 
sportininkų ir klubo narių, kad 
aplankytų, Juozas šūkis taip pat 
yra švedų ligoninėje; jis yra klu
bo narys. P. Bielskienė po sun
kios operacijos sugrįžo namo, 
bet po poros savaičių jos dukre
lė išsilaužė koją ir mokyklą tu
rėjo lankyti su lazdomis.

Pasitaiko žmonėms ir daugiau 
nelaimių. žvalgas

U. Jb. ĮHTflH- 
uinkui prof. R. Sealey, Berkeley, 
Califn ir kitiems buvusios valdy
bos nariams už jų darbą ir triū- 
sų-

Per 1971 metus v-ba tikime 
pravesti sekančią programą:

Paskaitą, meno klausimais 
(kovo mėn.); vasaros sutiktuves 
— pasilinksminimą (gegužės 
mėn.) ; pikniką (liepos mėn.); 
paskaitą (rugsėjo mėn.); žiemos 
balių (lapkr. mėn.); vasario 16 
minėjimą ir valdybos rinkimus 
(vasario mėn. 1972).

šiais metais bandysime:
Sutraukti kiek galint daugiau 

lietuvių gyvenančių S. F. ir apy
linkėse į vieną lietuvišką šeimą

x.. b. z'ibuse. Dauginu reikštis 
lietuviškoje spaudoje, o taip pat 
ir informuoti narius. Bendrauti 
su kitų tautų Bendruomenėmis. 
Patraukti daugiau lietuvių į S. 
F. apylinkę iš kitų Amerikos pa
kraščių. V. š.

PAS GYDYTOJĄ
— Kodėl neturi apetito?
— Eidamas pas tamstą į sve

čius stiprokai papusryčiavau.

• Būkime nuolaidesni dabar
tinei jaunajai kartai, nes nėra 
tos blogybės, iš kurios jie nepa
vytų kai pataps mokesčių mo
kėtojais.

Only you 
can prevent 
forest fires I

PLEA&
BE

CAREFUL:

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
E7JRIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

BEVERLY HILLS G1LINYČ1A
GtLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

TulHonil; PR M833 !r pR votją

(PUTRAMENTAS) 
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harltm Ava. — 586-1221

PETKUS^

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 
Rezid. tele f.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS“'*'

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
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, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

__ P. ŠILEIKIS, 0. P.
Jre ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
W Aparatai - Protezai, Med, Baj>- 

dažai. Speciali pagalba kojoms
* (Arch Supports) ir t. L

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect.6-5084

DR. R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, IU. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. Tel. 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirmų treč. ir penkt. Tel 425-3050 

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervų netvarką.

SAN FRANCISCO, CALIF.
Lietuvių Bendruomenės žinutės

Vasario mėn. 14 d. išrinktoji 
L. B. valdyba 1971 metams pasi
skirstė darbais:

Pirmininkas — Vytautas J. 
Šliūpas, 2907 Frontera Way, Bur
lingame. Cat 94010; vicepirmi
ninkas — Alfonsas Vindašius, 
Sunnyvalle, Cal.; programos ve
dėja — Lala Pažemėnienė, Bur
lingame, Calif.; iždininkas—Alo
yzas Grigaliūnas, Walnut Creek, 
Cal.; sekretorė — Viktorija Mė- 
linauskienė, Santa Clara, Cal.

Kandidatė į valdybą yra Rū
ta Narakas, San Francisco, Cal.

Valdyba posėdžiavo vasario 
25 d. ir kooptavo Renių Pažemė- 
ną, Burlingame, Cal., į pareigas 
ryšių palaikymui su kitų tautų 
bendruomenėmis veikiančiomis 
San Francisco apylinkėje.

Valdyba reiškia didelę padėką

Mirus
JONUI LUCUI,

jo motinai šaulei Anna Lucas reiškia gilią 
užuojautą.

Vytauto Didžiojo Šaulių Kuopa

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATUI

GHADINSKAS
V ORIŠKA S

AM-FMRADIJAS *

■ ’ TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮI i

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

tš įvairi y atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Metinė Mirties Sukaktis

DR. 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 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

#lll ■ | | >■■■■■ ■ ■■ IB I ■

PERKRAUSTYMAI .

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

! 2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

> ;------------------- - 1 .... s.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

I
i Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

I

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629It - ------- 1

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— Lithuanian National Democratic 

Club narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, kovo 10 dieną Hollywood Inn 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Pradžia 
8 vai. vak. Nariai kviečiami atsilan
kyti ir* užsimokėti už 1971 metus na
rio mokestį. -

Bernice Žemgulis, prot. rast.

— Čikagos Lietuviu Meskeriotojy - 
Medžiotojy Klubo metinis narių susi
rinkimas įvyks šeštadienį, kovo 13 d., 
7 vai. vak., Vengeliausko salėje, 4500 
So. Talman Avė. Malonėkite atsilan
kyti.

— Lietuviu Motery Draugijos Ap- 
švietos žaidimo popietis įvyks sekma
dieni, kovo 14 d., Lietuviu Auditori
joj, 3135 So. Halsted SU 3:00 vai. po
piet. Komisija kviečia visas nares ir 
jų svečius atsilankyti ir praleisti 
smagią žaidimų popjetę. Bus gražių 
dovanų ir visokių užkandų ir gėrimų. 
Pelnas skiriamas labdarybei. Po žai
dimo kavutė su namie keptu pyragu. 
Kviečia

Komisija ir Valdyba

STANLEY MANKUS
Gyv. 10912 So. Artesian Avenue

Mirė 1970 metų kovo mėn. 10 dieną, sualukęs 76 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilko vis.

j Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
i Paliko nuliūdę: žmona Julia, gimusi Ažukaitė, duktė June Hill, 

žentas Ben, anūkai David ir Donald “bei kiti giminės, draugai ir pa- 
žįstam i.

! Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau‘ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

i Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, žentas ir anūkai.

KELIONĖS I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOSDR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. tetuk Glbson 8-6195

Priima ligon.us pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

------- suuthumo--------

NAUJIENAS]——n temti auta - —
Lietuviai taipgi perta r panknla 

ir progas nžmo tirtai per

NAUJIENAS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois €0643

Tel 238-9787-8
WWI I TTL . - - ■

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

liūtiniu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Prašome gimines, draugus ir pa
žįstamus tomis dienomis prisiminti 
a. a. Magdulę ir pasimelsti už jos 
sielą.

Nuliūdę:

f. 
I

Mokytoja

MAGDALENA GINTNERIENĖ-VASIUKEVIČIOTĖ
Mirė 1970 metais kovo mėn. 11d. 

ir 14 d. buvo palaidota Lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Metinių mirties proga Šv. Mišios 
bus atnašaujamos: ketvirtadienį, kovo 
11 d. 8:00 ir 8j30 vaL rytą Tėvų Jėzu
itų koplyčioje, o šeštadienį, kovo 13 d. 
8:00 vai. ryto Šv. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje — Marquette Parke ir 
kitur.

Vyras Antanas, sesuo Al
dona Paskevičknė su šei
ma, broliai: Juozas, Vy
tautas ir Algirdas Vasiu- 
kevičiai su ^šeimomis ir 
kiti giminės tremtyje ir 
Lietuvoje.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Britanijos garsus Beatles iširo kaip grupė, tačiau jy gyvenimo stilius liko panašus. Kairėję Paul 
McCartney su žmona, amerikiete, Linda. Dešinėje Ringo Starr su žmona Maureen.

Daley siūlo skurdžius 
apgyvendinti užmiestyje

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

šauliai Chicagoje
Vytauto Didįojo šaulių kuo

pos visuotinas narių susirinki
mas įvyko vasario 28 d. Vyčių 
salėje. Įnešus vėliavą i salę, 
kuopos pirm. Vladas Išganan
tis ją perdavė .--sueigos prezi- 
jdiumo pirm. Algirdui Budrec- 
kui. Tai simboliškai reiškia, 
kad kuopos pirmininko ka
dencija yra pasibaigus.

Pateikta susirinkimo darbo
tvarkė visu nariu buvo vienbal 
šiai priimta. .

Tylos minute buvo pagerbti 
mirusieji kuopos nariai. Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopa 
per visą- kuopos gyvavimą jau 
yra netekusi 16 narių. Į kuopą 
įstojo 16 naujų narių, kurie 
susirinkime buvo prisaikdjnti. 
šiuo metu kuopoje yra 252' na
riai.

Apdovanotiems šauliams š. 
Ž. žymenius prisegė Vladas Iš
ganantis, • o. pažymėjimus įtei
kė Algirdas Budreckas. š. Ž. 
žymenius. gavo: Vytautas Bili- 
tavičius ir Večislovas Brazas — 
š. Ž. ordinus, o Pranas Beino- 
ras ir Juozas Pranaitis — š. Ž. 
— medalius.

Vėliau sekė Algirdo Budrec- 
ko žodis apie . Lietuvos nepri-

klausomybės akto paskelbimą. 
Tuo būdu buvo prisiminta Va
sario 16 diena.

Kuopos vadovai padarė pra
nešimus ir apyskaitas, kurie 
visuotino nariu susirinkimo 
buvo patvirtinti.

Susirinkime buvo. renkama 
vadovybė. Visi nariai vienbal
siai pasisakė už palikimą se
nos vadovybės.

Kadangi garbės teismo sąs
tatas buvo nepilnas, todėl gar
bės teisino nariai buvo iš nau
jo renkami.- Į garbės teismų 
išrinko: pinu. Algirdą Budrec- 
ką ir nariais — kun. Kazimie
rą Kuzminską ir Alfą .Valat
kai tx; - kandidatai — Elena Ta
mošaitienė ir dr. Jonas Paukš
telis.

Vytauto Didžiojo šaulių kuo 
pai ir toliau vadovauja Vladas 
Išganaitis. Stasė Cecevičienė 
yra šaulių moterų vadovė.

Valdybai pasiūlius ir visiems 
nariams pritarus, Vytauto Di
džiojo šaulių kuopos garbės 
nariais buvo išrinkti: Sergie- 
jus Radzvickas, Olga Vyšniaus 
kienė ir Alfas Valatkaitis. Iš
rinktųjų vardu žodį tarė Alfas 
Valatkaitis.

Po to sekė Įvairūs organiza-

elniais' reikalais paklausimai.
Sugiedojus ^Lietuvos himną 

ir išnešus vėliavą, susirinki
mas buvo uždarytas.

Susirinkimui vadovavo Al
girdas _ Budreckas, o sekreto
riavo Alfas Valatkaitis.

Prie sesių šaulių skaniai 
pagamintų valgių buvo pasi
vaišinta ir pasidalinta minti
mis. ai bud

(Jncagos meras Daley nau
jai paskelbtąjį Chicagos Butų 

i,valdybos planą statyti baltųjų 
žmonių gyvenamose 275 vieto-. 
še papigintos kainos butus pa
vadino “kenksmingu” ir pasi
sakė prieš jų statymą. Vietoje , 
to jis pasiūk' ’ tokius namus 
slatyttį užmiesčiuosę.

Chicagos mieste jau esą pa
statyta 38,000 tokių vienetų, kai 
užmiesčiuose mažiau negu 2,500..

Daley pastebėjo,. kad užmies 
čiuose tarp 1962 ir 1968 metų 
buvo 30 tūkstančių darbų, jei 
būtų buvę darbininkams kui 
gyyeąii- 4 *■

Fed. -teisėjas Austin iš kitos 
puses grasiną bausmėmis, jei 
CHA ir toliau dels vykdyti teis 
ino nuosprendi, kari paspar
tintai nori įgyvendinti Civili
nių Laisvių Unija.

CHA yra sulenkta tarp teis
mo įsakymo ir miesto adminis
tracijos pasipriešinimo. To re 
zultate, tąsynės gali tęstis me
lų metus, pastebi Chicago Tri
bune savo antradienio veda
majame. • "■

LOOKING FOR
Something Altogether

DIFFERENT?
FULL AND PART TIME 

New method of retailing our product. 
Never been tried this way uptil rec
ently. Proven successful! and highly 
profitable. You may earn up to $50 
per day net and up in commissions. 
With our new training program, you 
may earn while you learn. No prev
ious sales experience necessary, but 
recommended. Bonuses and special ’ 
contests available. Must be neat, well ■ 
dressed, and have a good speaking!
voice. For m interview appointment:, 2212 W. Cermak Road

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

Call Mr. PERKINS
9 A. M. to 5 P. M. 

386-0203 
CONTINENTAL 
DINNER CLUB

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYPIST - CLERK 
Light typing of labels, filing 
and figure work. Will teach 

enthusiastic beginner.
Call J. KOBAS, 

829-9700

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, III. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

i J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
i INCOME TAX SERVICE
Į 6455 So. Kedzie Avė. — PRospect 8-2233

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
NAUJAS ADRESAS: 

2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL 60629 
telef: 778-6900; 778-6901

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Plėšikai šaudo žmones
Chicagos policija ieško pen

kių apie 20 metų amžiaus plė
šikų, kurie iš Moses McRey
nolds atėmė $5 ir jį nušovė.

McReynolds, 52, gyvenantis 
1131 S. Troy ’St., prie namų 
3340 W. Douglas Blvd, buvo iš 
nutrumpinto šautuvo peršau
tas ir mirė nugabentas į Mount 
Sinai ligoninę. Jis buvo Ma
son pradžios mokyklos dženi- 
torius.

Gaisrininkas Frank Leberis, 
40 metų amžiaus, gyy. 5114 
Drummond Place, sekmadie
nio vakarą prie pat ugniagesių 
stoties 4000 W. Wilcox. St., tri
mis šūviais buvo peršautas per 
vidurius.. Mount Sinai ligoni
nėje operacija truko 4 valan
das. Leberio gyvybė pavojuje.

Užpuolimą pro savo namo 
langą matęs kitas gaisrininkas 
Victor Kosteski paliudijo, kad 
Liberiui grįštant iš krautuvės 
prie jo priėjęs apie 30 meti] 
amžiaus negras stvėrė už spran 
do, atėmė iš jo piniginę ir iš 
.22 kalibro pistoleto paleidęs 
tris šūvius pabėgo. Kostecki 
pro langą šovęs į plėšiką, bet 
nepataikęs.

Pensijas pakels 10% ?
Kongreso Kelių ir Priemo

nių Komisijos:pirmininkas atsi. 
Wilbur D. Mills (Arkansas de
mokratas) pasakė, kad. social 
apsaugos benefitai (senatvės 
pensijos) greičiausiai bus pa
keltos 10 nuošimčių ir bus iš
mokamos pradedant nuo pra
eito sausio 1 dienos. Tas pakė
limas palies apie 25 milijonus 
amerikiečių, bet ryšium su 
tuo būsią pakelti ir mokesčiai. 
Prezidento Nikono planas bu
vo pensijas pakelti 6 nuošim
čiais padidinant iš darbdavių 
ir darbininkų soc. apdraudos 
įmokėjimus iki S62.40 metams.

Praeitais metais Atstovų Rū
mai buvo nutarę pensijų padi
dinimą 5 nuošimčiais, o Sena 
tas 10 nuošimčių, tačiau tie nu 
tarimai įklimpo ir iki Kongre
so sesijos pabaigos pasiliko ga
lutinai nepriimti.

Miestų poliarizacija
Amerkos didmiesčiai paspar 

tintai keičia savo išvaizdą: per 
praeitą dešimtmeti baltieji ne
paliaujama srove apleidžia 
miestų centrines sritis. Toks 
exodus yra palietęs visus 67 di
džiuosius metropolinius cent
rus, rašo Washington Evening 
Star. Pavyzdžiui per praeitą 
dešimtmetį Kolumbijos Dist. 
riktas (Washingtonas) neteko 
136,000 baltųjų, Baltimore ne
teko 131,000. Per visus 67 did
miesčius praeitą dešimtmetį 
bendrai sumažėjo virš pustre
čio milijono baltųjų. Kolumbi 
jos Distrikte — Washingtone 
1960 metais buvo 53.9 nuošim
čiai negru, šiuo metu jau yra 
71.1%.

RAPID TYPIST home insurance; ■
50—60 W. P. M. on manuel typewriter. 
National company, top salary, all frin

ge benefits.

Call Mr. GARDNER 
236-9050

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

State Farm Casualtį Company

ZODIAK JOB 
SECRETARY

To Midwest Regional Mgr. of an air 
transportation co. Require excellent 

typing and shorthand skills.
CALL FOR APPOINTMENT

735-4270

GERAI PILDOMI
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
425£TS‘o. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

100 AKRU, 12 mylių Į šiaurę nuo 
Little Falls, Minn. Gėri trobesiai. 

PAUL HOMGREN.
R. 1, Randall. Minn. .56475 

Telef. 749-4085.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago,. III. 60632. TeL YA 7-5980

FURNITURE AND 'FIXTURES " 
Rakandai (r Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. ^ Aptarnauja 

lietuviai. ■

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

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

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

PERSONAL 
Asmeny Ieško

NORIU SUSIPAŽINTI 
su rimtu vyru, 55 metų amžiaus ar 
vyresniu, tikslu užmegsti draugiškus 

santykius. - -
Rašykite:

NAUJIENOS/Box 170 
1739 So. HALSTED- ST. 

CHICAGO IL 60608

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai, Ilgų metų patyrimas.

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

GEROS DOVANOS
šio« knygos parduodtmot 4<bar "Nao|i«noM" w 

didolimic nuolaidomis:
Dr. A. J. Gvsun •— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _$3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00

Dr. A. J. Gusaan — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik$1.50

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsluntua 2ekĮ arba 
monay ordart

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

b ...... .. Į .... -■ . , —........... ... ..............

:;Ė x
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San Francisco Kolegijoje studentai dažnai suruoiia "turgaus dienas", 
kada i ha pardaviniĮa savo gamintas juostas, odos iidirbiniu*# puodus 

Ir savo darbo pa puola lūs.

— Tautiniu šokiu Institutas 
rengia kursus naujiems tautinių 
šokių mokytojams paruošti. 
Kursai prasidės šių metų liepos 
5 dieną ir tęsis iki liepos 17-tos 
dienos V. Jonyno vasarvietėje 
(Chesterton, Indiana). Kursan
tai bus pilnai aprūpinti visu iš
laikymu, tačiau kelionių išlai
das turės apmokėti patys. No
rintieji kursus lankyti, prašomi 
jranešti raštu šiuo adresu: Irena 
Šilingas, Tautinių šokui Institu- 
as, 7222 So. Whipple Street, 

Chicago, Ill. 60629.

— Dr. Antanas Ramūnas, 
Ottawos universiteto profeso
rius, studentų išrinktas Man 
of the year.

— Galia Žilionienė dirba 
New Yorko miesto biblioteko
je. Jos pastangomis vasario 
mėn. buvo suruošta tautodai
lės ir lietuviškų knygų paroda.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi-

> Uų, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Y"ūr'in*‘»u nr«- / Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublie 7-1941

Federaliniy ir valstijos pajamp 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

6 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. — WEDNESDAY, MARCH 10, 1971

♦ šeštadienį, kovo 13 dieną, 
Marijos aukštesnėje mokykloje 
įvyks TIKRŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
VAKARAS. Šoks Genės Breich- 
manienės vadovaujamas Gyva- 
taras ir Leokadijos Braždienės 
vadovaujamas Chicagos Jauni
mo Centro Studentų Ansamb
lis. Pradžia 7:30 vai. vak. Bi
lietus jau galima gauti Margi
niuose, o kovo 13 d. prie kasos.

(Pr).

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

— Kaip man gelbėtis nuo per
vargimo, daktare — 317 Alvudo 
radijo paskaita šį ketvirtadienį, 
kovo 11 d., 11:00 vai. ryto 
phie Barčus Radijo Seimo 
landoj.

So- 
va-

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 11£ vonios, naujas garažas. 
$3U00.

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras, 2 po 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metų. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus.

LENGVŲ S 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17.000. sal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai sazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas., Mar- 
guette Parke. .<532.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. $49,500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200.

R RTTTTT 6 METU MŪRAS Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijans lan
gai. automob’l’ams pastatyti vieta, i 
vakarus nuo ‘Pulsski Avp $115 000.

20 BTTTU IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
olvtu’ 20 metu mūras Fleriknr kon
strukcija. Paiamu virš $29,000 me
tams. Tik .<1«5.000.

4 BUTU MiIRAS. Nauja šilima ga
zu. 2 automobilio mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatai! senus Ti
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEEP 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 idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltuL kreipkitės bet kada

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

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-f327

RENKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




