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Architektas Paolo Soleri, kuris San Francisco seminare kalbėjo apie ateities mies
tus. Architektūra ir ekologija jo sujungta naujai miestu projektuose ir vadinama su-' 
trumpintai "arkolegija". Jo planuose nauji miesteliai turės 13 aukšty pastatus, bus 
apdengti dideliais bendrais stogais. Gyventojai vienoje vietoje gyvens, dirbs ir 

apsipirkinės.
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KOMUNISTINĖ KINIJA PAŽADĖJO 
HANOJUI PADĖTI SUMUŠTI AMERIKĄ

TOKIJO. — Komunistinė Kinija ir šiaurės Vietnamas bendrai 
paskelbė pareiškimą, kuriame Kinija žada Hanojaus valdžiai vi 
sokiariopą paramą ir pagalbą, jei Amerika toliau plės karą Indo
kinijoje. Kinija nepabėgsianti ir didžiausios tautinės aukos padė
dama Indokinijos liaudžiai sumušti Ameriką, sako pareiškimas, 
kuri pasirašė kinų premjeras Chou En Lai ir š. Vietnamo prem
jeras Pham Van Dong. Pareiškime, kuris pasirašytas po kinų 
premjero vizito Hanojuje, pasmerkiama P. Vietnamo invazija 
Laose. Amerika reikalaujama be jokių sąlygų sustabdyti Laose 
bombardavimą ir reikalaujama ištraukti savo “+— 
iš Laoso teritorijos.

Amėrikos karinė vadovybė 
SaigoAe tvirtina, kad š. Vietna
mu! pirmą kartą pradeda pri
trūkti gerai apmokytų kareivių. 
Hanojus ištempė savo jėgas La
ose, Kambodijoje ir Pietų Viet
name, kur iš viso laikoma apie 
186,000 kareivių. Laose puolimas 
privertė Hanojų atsiųsti čia 30,- 
000 kareivių šalia tų, kurie bu
vo anksčiau. Namie Hanojus 
beturi tik apie 15,000 regulia
rios kariuomenės.

Abejojama, ar Hanojus pra
šys Kinijos “savanoriii”, nes pa
skui vietnamiečiams gali būti ne
lengva atsikratyti Kinijos ka 
riuomenės, jei ji atvyktų į Viet
namą. Praeityje kinai ne kartą 
buvo vietnamiečius pavergę ir 
liaudyje tebėra gili neapykanta 
kinams, nors komunistinės val
džios ir kalba apie brolišką drau
gystę.

Washingtone valstybės sek
retorius Rogers, kalbėdamas

tarnu” dalinius

ALBANY. — New Yorko gu
bernatorius Rockefelleris pla
nuoja, kaip sumažinti šalpos iš
laidas. Jis numato apsunkinti 
šelpiamųjų teises gauti šalpą ir 
numato siųsti sveikus ir darbin
gus šelpiamuosius į viešuosius 
darbus.

CANBERRA. — Naujas Aus
tralijos premjeras William Mc-. 
Mahon pradėjo pareigas. Buvęs į

TURKU TERORISTAI IR BRAŽINSKAI
krizė įvyko pasitraukus gynybos 
ministeriui Fraseriui ir valdan
čiai partijai pareiškus premje
rui Gortonui nepasitikėjimą.

KAIRAS. — Koptų sentikių; įj s. servicemen”. Kai kurie Michigano laikraščiai šią žinią jau

DETROITAS. — Detroito Lietuvių Organizacijų Centras per 
UPI žinių agentūrą užvakar paleido į pasaulį žinią, jog lietuviai 
smarkiai protestuoja turkų teismo sprendimą Bražinskų byloje 
ir pridėjo, kad lietuviai “suspect a deal for trading off for four 
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patriarchas, popiežius Kyrollos pranešė, panašių nuomonių buvo galima išgirsti ir Čikagoje, nes 
VI-sis mirė nuo širdies smūgio, žinios apie 4 amerikiečių kareivių paleidimą ir Bražinskų spren- 
sulaukęs 69 metų. Koptai jau dimą buvo paskelbtos tą pačią dieną.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

LENKUOS DARBININKŲ MAIŠTAS 
NUVERTĖ MASKVOS AMBASADORIŲ

MASKVA___ Sovietų valdžia paskelbė, kad Sovietų Sąjungos
ambasadorius Varšuvoje Averky Aristov atleidžiamas iš pareigų 
ir paskiriamas į kitą pareigas, o naujų ambasadoriumi Lenkijoje 
skiriamas Stanislav Pilotovič, ligšiolinis Baltgudijos kompartijos 
sekretorius. Aristov yra 68 metų ir jau gali išeiti pensijon. Nesa
koma, kokios jam skiriamos naujos pareigos, tačiau Maskvoje 
ir Varšuvoje neabejojama, kad Aristovą iš pareigų, panašiai kaip 
Gomulką, išvertė lenkų darbininkų sukilimas.

vizijos programoje pareiškė, 
jog Kinijos premjero vizitas 
šiaurės Vietname skirtas nura
minti Hanojaus valdžią, kuri per
gyveno didelių pralaimėjimų.

Kinijos premjeras Chou En 
Lajus su keliais generolais vie
šėjo š. Vietname keturias die
nas. Apie vizitą buvo paskelb
ta tik premjerui išvykus, nes bi
jota, kad Amerikos lėktuvai ne-, 
bombarduotų vietovių, kurias 
lankė svečiai.

Hanojaus vadai dėkojo Kini
jai už nuolatinę paramą kovoje 
prieš Ameriką, o premjeras Chou 
En Lajus išreiškė padėką viet
namiečiams, kurie laiko pirmas 
fronto linijas prieš imperialis
tus. Kinija esanti ekonomiškai 
ir kariniu požiūriu pasirengusi 
sunaikinti bet kurį priešą, kuris 
grėstų jos teritorijai.

Kinija vėl pažadėjo Hanojui 
visą reikalingą paramą. Delega
cijoje dalyvavo karinio tiekimo 
tvarkytojai, ginklų specialistai.

14 milijonų 
gyvena iš šalpos

WASHINGTONAS. — Svei
katos, švietimo ir šalpos depar
tamentas paskelbė statistiką, 
kuri rodo, kad Amerikoje yra 
septyrų miestai, kuriuose šalpą 
gauna vienas iš dešimties gyven
tojų. Iš 20 didžiausių Amerikos 
miestų daugiausia šelpiamųjų 
turi Bostonas, kur 15.3% gauna 
šalpą. Toliau eina New Yorkas 
su 13.4%, Baltimorė su 12.8%, 
St. Louis šu 12.5%, San Francis- 
co su 11.7% ir Philadelphia su 
Newarku su 11.5%.

Departamento sekretorius El
liot . Richardson paskelbė, kad 
pernai vasario mėnesį Ameriko
je buvo 1T.6 milijonai gyvento 
jų gaunančių viešąją šalpą, tų 
pačių metų rudenį šelpiamųjų 
skaičius paaugo iki 13.5 mili
jonų. f ,

Statistika rodo, kad šetpia-

turėjo 116 patriarchų. Pirmasis 
popiežius ir jų bažnyčios įstei
gėjas laikomas apaštalas š v.
Morkus evangelistas, kuris at
nešė krikščionybę į Egiptą.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rogers pareiš
kė, kad taikos reikalams labai 
padėtų, jei sovietai sumažintų 
savo karo jėgas Egipte.

BELFASTAS. — šiaurinėj Ai
rijoj vėl peršautas vienas airis. 
Dvi airių katalikų grupės kovo
ja ne tik prieš britus ir protes
tantus, bet ir tarpusavyje.

MONTEVIDEO. — Urugva
juje Tupamaros teroristai pagro
bė vyriausią prokurorą žadėda
mi jį greitai paleisti, po “pasi
kalbėjimo”.

Darbiečių valdžia
Norvegijoje

OSLO. — Norvegijoje vėl bus 
socialdemokratų valdžia, kuri 
valdė kraštą apie 30 metų, iš
skyrus paskutinius 5 metus. Ka
ralius Olav pavedė darbiečių par
tijos vadui Trygve Bratteli su
daryti vyriausybę, kuri parla
mente teturės 74 rėmėjus, su 
76 opozicijos nariais.

Užsienio politikoje nesitikima 
didesnių pasikeitimų. Didžiau
sius ginčus sukelia klausimas, 
ar Norvegijai verta stoti į Ben 
drąją Europos Rinką. Svarbus 
klausimas yra ir naujai atrastų j šė bankus ir du kart yra pagro- 
žibalo šaltinių prie Norvegijos 
krantų ekploatavimas.

Yra įrodymų, kad Bražinskų 
byla, ir amerikiečių pagrobimas 
neturėjo ryšio. Nors turkų ko
munistiniai revoliucionieriai se
ka Pietų Amerikos miestų tero
ristų pavyzdžiu ir mėgsta save 
vadinti “Turkų Tupamaros”, pa
gal Urugvajaus banditų pavyz
dį, jų veiklos praktiški metodai, 
ginklai ir apmokymas yra gau
namas iš arabų partizanų Al 
Fatah organizacijos Sirijoje. Pa
skutiniu metu daug jaunų turkų 
buvo pagauti pereinant sieną iš 
Sirijos. Kai kurie pagauti su 
ginklais, sprogmenimis ir propa
gandine medžiaga.

Ryšiai su arabais

Kairiausia turkų jaunimo gru
pė yra “Dev 'Gene”. Ji kovoja 
prieš Amerikos ir Izraelio “im
perializmą”. Amerikiečių pa
grobime dalyvavęs ir suimtas 
Husseyin Inan buvo vienas iš 
Al Fatah stovyklos mokinių, ne
kartą parvežęs iš Sirijos ginklų į 
“Mideast Technical University” 
trumpai vadinamą METU Anka
roje. šis universitetas yra re
voliucinės veiklos centras. Apie 
200 tos mokyklos studentų yra 
baigę terorizmo mokyklą Al Fa
tah stovyklose.

Turkų teroristai, panašiai, 
kaip Urugvajuje, yra puldinėję 
policijos nuovadas, amerikiečių 
įstaigas, tris kartus jie apiplė

Kapitonas'Medina

FORT BENNING. — Leite
nanto Calley teisme liudininku 
buvo pakviestas kapitonas Medi
na, kuopos vadas, kurioje tar
navo kaltinamasis Calley. Ka
pitonas griežtai paneigė tvirti
nimą, kad jis įsakęs kaltinama
jam žudyti civilius ir liepęs ne
palikti Mylai kaime nė vieno gy
vo vietnamiečio. Priešingai, ka
pitonas Medina įsakęs neliesti 
moterų ir vaikų.

Kapitonas Medina greit bus 
teisiamas atskiram teisme. Jis 
pareiškė matęs 28 nušautus civi
lius, bet nepranešęs apie juos, 
nenorėdamas užtraukti gėdos 
kariuomenei ir visai Amerikai.

LONDONAS. — Keturios val
stybės : Britanija Amerika, Nau
joji Zelandija ir Australija pla
nuoja sudaryti jungtinę Indi
jos vandenyno karo laivyno jė
gą, kuri tą vandenyną patru
liuotų, atsverdama sovietų lai
vyną, kuris vis didinamas.

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje policija ieško nusikal
tėlių, kurie nušovė tris britų ka
reivius šūviais į pakaušį.

mieji yra susikoncentravę mies
tuose. Baltimorėj vienas iš as
tuonių yra šelpiamas, tačiau Bal- 
timorės apskrityje, priemies
čiuose tik vienas iš 140 gauna 
šalpą. Tas pat matosi Čikagoje, 
kur iš 15 gyventojų vienas yra 
šelpiamas (6.8%), o Du Page ap
skrityje aplink Čikagą tik vie
nas iš 250 gauną šalpą.

Kiti miestai, kur šalpą gau
na daugiau negu 5% gyvento
jų yra: Los Angeles, Atlanta, 
Detroitas, Washingtonas, Pitts
burgh as fir Oevelandas. * -

bę amferikiečius.
Turkų teroristai savo ideologi

ja yra artimesni Sirijos Baath 
socialistams, gal ir Mao Tse Tun- 
go linijai, negu Maskvos bolše- 
vikams. »
Telegramas galima siųsti tiesiai

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centras padeda lietuviams sure
daguoti ir pasiųsti Turkijos 
premjerui telegramas/. prašan
čias neišduoti Bražinskų sovietų 
valdžiai. Bet tolimesnėse Čhica- 
gos kolonijose gyvenantieji lie
tuviai gali telegramas patys 
siųsti. Turkijos ministro pirmi
ninko adresas yra toks: Mr. Su-

leyman Demirel, Ankara, Tur
key.

Vienas telegramos žodis kai
nuoja 26% cento. Trumpa nak
tinė telegrama nekainuoja dau
giau $4.00.

Iš Europos atėjusios paskuti
nės žinios sako, kad Bražinskų 
byla po turkų teismo komisijos 
nagrinėjimų vėl gali būti pa
siųsta į Trabzoną, kad tas pats 
teismas dar kartą bylą peržiū
rėtų. •

Altui ir Bražinskų bylai ves
ti aukas geriausia siųsti tokiu 
•adresu: Lithuanian American 
Council, 2606 West 63rd St., Chi 
cago, Illinois 60629.

Alfo telefonas: • 778-6901.

Pabaltijo žydai 
suvažiavo Į Maskvą
MASKVA. — Reuterio agen

tūra iš Maskvos praneša, kad Pa
baltijo žydai “okupavo” Mask
vą. Iš Rygos atvyko 57 žydai, 
kurie susėdo Aukščiausio Sovie
to laukiamajame, o kita grupė iš 
Kauno ir Vilniaus susirinko ko- 

■ munistų partijos centro komi
teto pastate, šias grupes parė
mė apie 20 Maskvos žydų. Jie 
visi reikalavo leidimo išvažiuo
ti Į Izraeli.

Grupių atstovai užsienio ko
respondentams, kurie nebuvo 
įleisti į tuos pastatus, o įėję — 
buvo išprašyti, pareiškė, kad žy
dai reikalauja, kad Podgornas 
ir- Kosyginas atsakytų žydams 
raštu, kodėl jiems neduodamos 
vizos. Dabar Į žydų prašymus 
paprastai nieko neatsakoma ir 
žmonės laikomi nežinioje.

Korespondentai iš Maskvos 
praneša, kad apie 400 sovietų, 
milicijos išvaikė žydus iš jų už
imtų laukiamųjų kambarių ir ko
ridorių. Kiek pastebėta, žydai 

, išėjo taikingai ir suimtų nebuvo.

Latvijos žydų atstovė pareiš
kė korespondentui, kad toks pats 
sėdėjimas įvyko ir Rygoje prie 
Vyriausio Sovieto.

♦ Nigerijoje, besimaudyda
mas upėje, staiga mirė Ameri
kos negrų veikėjas, Urban Lea
gue pirmininkas Withney Young. 
Jis Nigerijoje dalyvavo tarptau
tinėje rasinių problemų konfe
rencijoje.

♦ Puerto picoje įvyko stu
dentų riaušės/ kuriose žuvo du 
policininkai ir keli buvo sužeisti.

0 Prezidentas Nixonas pareiš-' 
kė savo kalboje, kad Amerikai 
reikia reformuoti, teisingumo 
procesą. ..

< Švedijos vyriausybė-uždrau
dė šešioms savaitėms, visus,strei
kus valdžios, jštaigose,

Laose jau trys? dienos blo
gas oras sumažina aviacijos pa
ramą P. Vietnamo karo jėgoms. 
Puolimuose dalyvavo tik didieji 
JAV bombonešiai B-52.

Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 44 amerikiečiai ir . 434 
buvo sužeisti.

Paryžiaus derybose neda
lyvavo komunistinių delegacijų filibuster], tačiau ir šį
vadai. Susirgus ir Pietų Viet-(^ar^a nesurinko dviejų trečda- 
namo amasadoriui, tik vienas' balsų daugumos. Tuo šis

Senatas nepakeitė 
kalbėjimo teisės

WASHINGTONAS. — Sena
tas dar kartą bandė sustabdyti 
neribotą savo narių kalbėjimo

Užsienio stebėtojai vienbal
siai sutinka, kad lenkų valdžios 
nemalonumai nepasibaigė. Dar
bininkai, gavę valdžios nuolai
das, tyli, tačiau, kiek jie ilgai 
tylės, niekas nežino. Lenkų val
džia bando sudaryti įspūdį, kad 
ji pati planavo visas lengvatas ir 
nuolaidas darbininkams, tačiau 
yra žinoma, kad tik netikėta pa
rama iš Sovietų Sąjungos įgali
no Giereką numušti maisto kai
nas.

Artimi valdžios šaltiniai sako, 
kad sekmadienį, vasario 14 d. 
keturi politbiuro nariai pavar
gę grįžo iš Lodzės, po 18 vai. 
derybų su tekstilės darbiniu1- 
kais. Tik jiems grįžus Gierekas 
staiga išvyko į Bialystoką, kur, 
paviršutiniškai žiūrint, jam ne
buvo jokio reikalo važiuoti. Pa
aiškėjo, kad Bialoviežo girioje 
Gierekas susitiko su svarbia so
vietų delegacija, šioje girioje 
lenkų vadai turi medžioklės pi
laitę, kur Gomulka ir dabar Gie
rekas priiminėja svečius iš 
Kremliaus. Sugrįžęs iš Bialys- 
toko, Gierekas paskelbė apie kai- 
nų sumažinimą. Iš tiesų, jis tie
siog iš Bielystoko paskambino 
telefonu premjerui Jaroszewisz 
apie gerą žinią.

Maskva, pakeisdama savo am
basadorių Varšuvoje, parodė sa
vo susirūpinimą Lenkijos įvy
kiais. Lenkų darbininkams strei
kuojant, Rytų Vokietijoje Ros- 
tocko uosto darbininkai buvo pa
skelbę trumpą solidarumo strei
ką. Panašūs streikai įvykę ir 
sovietų Baltijos jūros uostuose. 
Kremlius atskubėjo į pagalbą 
savo lenkiškiems kolegoms, ku
rių nugaros buvo jau prispaus
tos prie sienos.

David Bruce, JAV delegaccijos > klausimas ^us baigtas, nes 
antraeiliais I J'au šešios savaitės senatoriai 

kalbėjo apie kalbėjimo teisę. Pa
starasis jau buvo ketvirtas bal
savimas.

vadas, 
delegatais.

dalyvavo su

ČIKAGA. — Vakar pravažiuo
damas Čikagoje apie pusantros 
valandos lankėsi Airijos prem
jeras Jack Lynch. Jį aerodro
me priėmė Čikagos meras Rich
ard Daley su žmona.

Darbo sokretorius Jamet Hodgson turi 
sunkias pareigas — sustabdyti staty
bos darbininky eigų kilimu. Tos al
gos labai padidino naujy pastatu kai
nas ir. atnešė krite statybos pramo* 

nėįe,A--

Filibusterio šalininkai buvo 
daugiausia senesni pietinių vals
tijų demokratai ir konservaty
vieji respublikonai. Vyriausybė 
Į šį ginčą nesikišo. Konservato
riai su pasididžiavimu aiškino, 
kad JAV senatas yra vienintelė 
legislatūra visame pasaulyje, 
kurioje nariai gali kiek nori, ne
varžomai kalbėti. Apie 55 sena
toriai bandė šią teisę apriboti, 
tačiau jiems nepavyko pakeisti 
1917 metais priimtos taisyklės, 
kuri reikalauja dviejų trečdalių 
senato balsų nuostatams pakeis
ti.

Per paskutinius 54 metus bu
vo jau 49 nepavykę bandymai 
sustabdyti filibuster]. Tik aš
tuonis kartus filibusteris buvo 
nutrauktas. Neabejotina, kad fi
libusterio priešai bandys vėl tai
sykles pakeisti ateityje, kol vieną 
dieną jiems pavyks. Dauguma 
sutinka, kad bereikalingas kal
bėjimas ir laiko gaišinimas ap
sunkina senato darbus ir dažnai 
lieka neapsvarstyti svarbūs įs
tatymai ir vyriausybės projektai.

Pakistanui gresia 
civilinis karas

DACCA. — Pakistanui gresia 
civilinis karas. Rytiniame Pa
kistane net valdžios įstaigų tar
nautojai nebeklauso centrinės 
vyriausybės, kuri yra sostinėje, 
vakariniame Pakistane. Pakis
tano kareiviai generalinio strei
ko dieną pasiliko barakuose, pa
likdami tvarką prižiūrėti vieti
nei policijai ir Awami Lygos sa
vanoriams civiliams.

Per paskutinę savaitę Pakis
tane žuvo apie 150 asmenų. Ry
tinis Pakistanas reikalauja, kad 
centrinė valdžia atšauktų karo 
stovį ir sušauktų konstitucinę 
asamblėją, kurioje daugumą tu
ri Rytinio Pakistano atstovai. 
Jie atvirai kalba parašysią tokią 
konstituciją, kuri duotų rytams 
plačią autonomiją. Rytinio Pa
kistano politiniai vadai kalba 
apie nepriklausomybę, kuri iš 
Pakistano padarytų dvi valsty
bes.

ANKARA. — Policija Turki
joje patyrė, kad keturi pagrob 
ti amerikiečiai buvo laikomi apie 
pusė mylios nuo Amerikos am
basados. Policija buvo priėjusi 
iki 10 jardų nuo slėptuvės, ta
čiau nerado pagrobtųjų. ...,
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DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Birbynė šį sekmadienį
Pagaliau — sulaukėme. Toron

to jaunimo ansamblis “Birbynė” 
šį sekmadienį, kovo 14, trečią 
valandą po pietų lietuvių na
muose duos koncertą, kokio se
niai norėjome. Kaip esu pereitą 
kartą minėjęs, programa susi
dės iš liaudies sutartinių, lietu
vių kompozitorių harmonizuotų 
dainų, tautinių šokių ir instru
mentinės muzikos dalykų. Visa 
programa — šimtu nuošimčiu 
lietuviška. O ansamblio daly
vių — devynios dešimtys. O jų 
amžius — nuo 15-kos iki 20-ties 
metų.

Koncertą rengiąs Lietuvių 
Fondo Detroito vajaus komite 
tas, paskutinius pasiruošimus 
darydamas, kovo 7 buvo susirin
kęs posėdžio. Čia galutinai bu
vo nutarta, jog iš suaugusiųjų 
bus imama 5 dol. už bilietą, iš 
studentų ir moksleivių — tik 2 
doleriai, o priešmokyklinio am
žiaus vaikučiai bus Įleidžiami 
veltui. Bilietus Įsigiję, nei cen
to daugiau nebemokėdami, visi 
koncerto svečiai bus pavaišin
ti kavute, užkandžiais ir koktei
liu. Koncertui pasibaigus ir be- 
sivaišinant, bus paskelbti LF va
jaus rezultatai.

Tuo tarpu neturiu daugiau 
nieko pasakyti. Tik priminti, 
kad programa prasidės lygiai 
trečią, nes po porą valandų truk- 
sinčios programos jaunieji sve
čiai nori dar kitas pora valandų 
su Detroito jaunimu (ir senimu) 
pabendrauti.

pluoštą savo jau spausdintos ir 
dar niekur neskelbtos poezijos. 
Bus tiktai vienos Liūnės kury-1 
bos popietė. Rengia LB Detroi
to apylinkė. Pradžia 3 vai.

Statybas pradės nuo 
klebonijos

Keletas šimtų lietuviškų, la
bai patriotiškai nusiteikusių šei- j 
mų nekantriai laukia Dievo Ap
vaizdos parapijos statybų pra
džios. Čia pora kartų esu per
nai minėjęs, jog bažnyčią Schae 
fer-Grand River gatvių sankry
žoj greitkeliui nuvertus, diece
zija parapiją kompensavo maž
daug puse milijono dolerių, kad 
už tą sumą būtų galima pasista
tyti naują bažnyčią ir kleboniją. 
Gerą proga išnaudodami, para- 
piečiai sutarė sutelkti dar apie 
pusantro šimto tūkstančių ir 
prie parapijos pasistatyti kultū
rini centrą. Arti pusės tos su
mos jau surinkta. Southfielde 
(gražiame Detroito šiaurvaka
riniame priemiestyje), kur die
cezija davė statyboms sklypą, 
visoki formalumai jau buvo ap-: 
tvarkyti pernai. Statybos tu
rėjo prasidėti rudenį, bet, kaž
kokiems reikalams dėl architek
tų konpetencijų susikomplika
vus, atidėta šiam pavasariui.

Kovo 7-tos parapijos biulete
nis skelbia, jog statybos netru 
kus prasidėsią, bet pirma tik 
klebonija būsianti statoma. Ar 
greit seks bažnyčia ir kultūri
nis pastatas, dar aiškiai nepasa
kyta.

Jdomi ba I to-juodo 'kombinacija pagauta Japonijoje, Sapporo mieste, kur žiūrovai tribūnoje seka pašliūžų varžybas 
žiemos sporto festivalyje.

laukia ženklo, kada bus pakvies
ta, o kai sužino, kai gauna žodį, 
tai suguža šimtais. Sugužėjo ir 
dabar. Neabejoju, kad skautai 
ir šįmet bus gerai uždirbę ir tu
rės būtiniausioms išlaidoms per 
ištisus metus.

REPORTAŽAS IŠ WISCONSINO

Liunės Sutemos poezija
Kovo 28 Lietuvių namuose

Liūne Sutema skaitys gerą

EKSKURSIJOS
I LI E T U V A ■ 

KAINA S776.00 
Išvyksta iš Bostono:

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGP1ŪČIO 26.

Lietuvoje šios -grupes praleis •' 
po 11 dienp. •

Dalyviu skaičius ribotas — 
NĖSIVELUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės i

TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268-3764 

Savininkė: Aldona ^Adomonienė
- _ --------- ------------------- *

Dar viena didelė 
Kaziuko mugė

Kovo 7 Lietuvių namuose bu
vo visų Detroito skautų rengta 
Kaziuko mugė. Ką jie ten turė
jo išstatę parodymui, ką parda
vimui, ką laimėjimams ir ką pa
tiekė suvalgymui, manau, jie 
patys apsirašys savo skautiška
me skyriuje ir šiame dienrašty
je. -Galiu tik pasakyti, kad ap
lamai Viskas atrodė' kaip dide
lėje prekyvietėje prieš Kalėdų 
šventes, žmonių didžiausios mi
nios, o uniformuotų skautų irgi 
daugybė. Joks svečias nebuvo 
nepastebėtas, neužkalbintas, ne
apsvaigintas pasiūlymais, neiš
ėjo nepalengvinęs kišenės. Čia 
prieš savaitę apie mugę rašy
damas, neapsirikau: publika tik

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų -organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir it ’

Norintieji .šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

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 doleri: ,

Čikagietė, 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. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo- r 
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psl.

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. ;32 psL . - » *

Ksawras 'Kaunas, ELEGIŠKI i STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl. \ t J,

’©r. 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 gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitas lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį. . ■

«c.. ■ n a tJ J I EN 08,
lt» So. HaLSTED ST. CHICAGO, 1LL.7D608 

______________________________________________________

SLA 200 kp. susirinkimas
Įvyksta sekmadienį, kovo 14, 

12 valandą, Lietuvių namuose. 
Tai mėnesinis susirinkimas, ku
riame narius pirm. A. Sukaus 
kas kviečia būtinai dalyvauti.

Ar užgauta Dariaus-Girėno 
klubo garbė?

Vasario 4 Naujienose, įverti
nęs Eglės žalčių karalienės pa
statymą, recenzijėlės gale užsi
miniau apie anoniminį laišką, ku
riame buvo lapas su S. Nėries 
bolševikine poezija ir sugestija 
į spektaklį neiti. Toliau rašiau 
girdėjęs pasakojant, “kad Da
riaus-Girėno klube tuos lapus da
linęs vienas viduramžis vyras”. 
Į Kaziuko mugę nuėjęs, radau 
labai sujaudintus Klubo valdy
bos narius. Bent trys iš jų ma
ne barė, kam girdi, tokius ne; 
lemtus gandus skleidi, kam kir
šini Klubo vadovybę su ateiti
ninkais. (sic!).

Dalino ar nedklino,, kas sakė 
ir apie koki vyrą,- palikime nuo
šaly. Dariaus-Girėno klubo val
dybos nariams statau esminį 
klausimą: kur jūs mano rašiny
je išskaitėte bent šešėlį Klubo, 
arba Klubo vadovybės apkalti
nimo? Jūs žinote, kad Klubas 
turi keletą šimtų narių, kurių 
tarpe ir aš esu. Kiekvienas na
rys Į Klubą gali atsivesti nors 
ir dešimt savo svečių, ne narių. 
Ir atsivedame. Jeigu aš, ar ma
no svečias, užsigeisime padalin 
ti vienokios ar kitokios propa
gandos, naudodamiesi konstitu
cinėmis laisvėmis savo lapus pa- 
skleisime, bet tik kas imtų. Nuo 
tokio veiksmo niekas manęs ne
sustabdytų, o sustabdyti paban
dęs galėtų labai nukentėti. Jei 
norite, dar aiškiau: minėjau pa
talpą, o ne organizaciją. Minė
jau viešą patalpą visiems lietu
viams. Argi jūs, keletas valdy
bos narių, galite būti atsakingi 
už legalius, JAV konstitucijos 
garantuotus, savo svečių veiks
mus? Spektaklį rengę ateiti
ninkai nėra kokie beraščiai idio
tai, kad jus apkaltintų tuo, kgio 
jūs nenusikaltote.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

Po keleto sniego pūgų pasitai
kė kiek geresnė dienelė, tai nu
tariau vasario mėn. 7 d. išva
žiuoti ir šiek tiek tyru oru pa
kvėpuoti. Laikraščiuose teko 
skaityti apie Kenoshoj ruošia
mą maisto mugę, o kaimyninėje 
kolonijoje Vasario 16 dienos mi
nėjimą, tad, sakau, bus gera pro
ga mugę aplankyti. Turiu prisi
pažinti, kad prisilaikau dietos, 
bet retkarčiais mėgstu šiek tiek 
ir užkąsti. Be to, juk artinasi 
ir gavėnia, tad, sakau, prieš tai 
reikia ir šiek tiek išpaikusį ape
titą patenkinti.

Automobilis lengvai burzgia 
ir netrukus pasiekiame “Eagle” 
klubą Kenoshoj, kur ir vyksta 
maisto išpardavimo mugė. Žmo 
nių, kaip bičių .avilyje: vieni įei
na, kiti išeina, tretieji sėdi ir 
valgo, ketvirtieji apie maisto iš
pardavimo skyrius su lėkštė
mis vaikšto, penktieji už stalų 
sėdi ir vaišinasi, o šeštieji, jau 
prisivaišinę, domisi programa. 
Maisto išpardavime dalyvauja 
astuonios tautybės. Vadinasi, 
astuonios išpardavimo būdos. O 
žmonių apie, būdas, kaip Nėr 
makščiuose per arklių jomar- 
kus. Tarp tų ąštuonių išparda
vimo skyrių randame ir lietu
vių; čia pardavinėjama cepeli
nai, napoleonas, beržo šakos, 
grybai, sausainiai ir kiti skanės
tai. Įlakdinęs keletą cepelinų 
vidun, užsigardžiavęs sausai
niais, užvedžiau su stalo aptar
nautojais kalbą. Sakau, laikraš
čiuose nemažai rašoma apie Ke- 
noshą. Praeitais' metais vieno 
korespondento buvo parašyta, 
kad Bendruomenės apylinkė dau
giausia veikia, o kitos organi
zacijos tai taip sau. Skaičiau ir 
Milašiaus aprašymą, kuriame 
teigiama, kad bendruomenė tu
rėjo tik vieną parengimą. Tai
gi, kaip pas Jus yra —- ar čia 
bendruomenė šiandien dalyvau 
ja-

“Mes turime labai puikų ko
respondentą”, buvo atsakyta. 
“Kad jam nereiktų per daug 
vargti, iš karto atmuša per “kal
kę” kelis egzempliorius ir išsiun
čia dviem ar keliems laikraš
čiams. O pamokymų tenai, tai 
daugiau kaip musių prikritusių 
Į gero ūkininko barščius. Tenai 
pasiskaitai ir apie karvių ban
das ir apie smuikus ir kitokias 
prašmatnybes. O ar bendruo
menė dalyvauja čia ar ne, mes 
remiamės USA konstitucijos 
amendmentais ir Į tai neatsaky
sime!. ...; -

Baigdamas lakdyti napoleono 
gabalą žemyn, mečiau žvilgsnį

ant keramikos ir tęsiau kalbą 
toliau; Ot, sakau, tie visi puo
dai, bokalai, gaidžiai ir antys 
primena man Lietuvos turgus. 
■Čia pas jus trūksta tik puody
nių.

“Mes ir puodynių turime”, — 
ištraukė iš po stalo ir parodė 
man. “O kaip biznis einasi? — 
teiravausi toliau. “Biznis lieka

Į bizniu”, Buvo atsakyta. ‘‘Dar 
mes nesuspėjomi išpakuoti, 
kelis alaus bokalus sų dangčiais 

! pardavėme. Teko atgabenti dau- 
Į giau. Gerai eina ir kitos pre- 
j kės”.

Smalsumo vedamas teiravau
si toliau: “Tokios keramikos pa- 

, ruošimas pareikalaują daug dar- 
| bo. Juk čia reikia ruoštis mė
nesiais, reikia turėti daug kan , 

! tryoės, tai kas visa tai atlieka?” 
“čia daugiausiai pasidarbavo p. 
Balčiūnienė su kitomis moteri
mis. Cepelinai, tai p. Darbutie- 
nės specialybė, napoleonas ir ber
žo šakos tai Marijos ir Stefąni-. 
jos Pelenis gamyba. Daug pa-, 
sidaijbavo P. Ališauskienė, Ge
nienė, Darbutas su sūnum, Ged
gaudas, Vadeiša ir kt. “Ar lietu
viai šiandien programoje daly
vaus”, teiravausi. “Jie šiandien 
kojas miklina Waukegane”, bu
vo atsakyta.

Lietuviai tautinių šokių yra 
daug matę ir jiems tai nėra įdo
mu. Kas kita savo tautiniais šo
kiais suįdominti svetimtaučius. 
Ar negalėjo šokėjai čia pašokti 
apie pirmą valandą, o vėliau apie 
ketvirtą valandą dalyvauti pro
gramoje ir Waukegan? “Čia tai 
jų reikalas”, buvo atsakyta. 
“Kiekvienas galvoja, kad jis da
ro geriausiai”. Taigi vėliau mes

ir veikiame, kad svetimtaučiai 
beVėSk nieko nežino apie Lietū-, 
vą, o patys nesistengiame kiek 
vieną progą išnaudoti, pasakiąu. 
'“Šokę j ai mums nepriklauso”, pa
aiškino’ man. “Mūšį: grupė pra-

darhavimą iš vienos amerikiečių 
įstaigos gavo “Honorary Mem
bership” diplomą”'. ‘

Vasąrio mėn. 27 dieną pasi
taikė proga būti Milwaukee’j e. 
Tenai tuo metu International In
stituto patalpose vyko kelių tau
tų parodos ir pietūs. Ta pačia 
proga apžįūrėjau ir patalpas. Be
žiūrint tarp įvairių , lėlių teko 

’aptikti ir vieną lietuvišką lėlę bei 
šį tą iš keramikos.,Aplankę pa
rodos salę, radome ir lietuvišką 
skyrių, čia buvo išstatyta du 
Rūkštelės alięjiniais dažais ta
pyti paveikslai: Vytautas prie 
Juodųjų jūrų ir Ūkis su rugių 
lauku, be to buvo rodoma kera
mika, gintaras ir kiti išdirbi
niai. Taip pat užkandžiuose bu
vo ir dalis lietuviškų valgių. Rei
kia pasakyti, kad visa tai savai 
me neatsirado, bet kas nors tu
rtėjo pasidarbuoti. Visa tai pa
ruošė dr. V. ir T. Balčiūnai. O.

SKAITYK PATS IR PARAGING
• KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

What makes a man leave
lie people he knows, the home 
le made, even the language 
le speaks, to come here?

A better way to live.

do the things he thought were

Where a man can own his

pride.
• For another thing. Bonds 

help you.

rate, so you’ll have a nice bundle 
for some rainy day.

families waiting to come here. 
Most of us know about the 

good things around here.
Although sometimes we 

forget.

to do?
Well, for one thing, we can

are easy to buy.
You can pick them up where 

you work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does die 
paperwork.)

Or you can buy Bonds where 
you bank

every one can boast that 
Invest in U.S. Savings Bonds,

economically strong.

an old familiar way of life 
to start a new <me, there are 
some reasons.

Reasons you 
might like to 
mvestin.

Take stock in America
Boy US. Savings Bonds

L739 So. Halsted Street Chicago, I1L $0608DRAUGAS IR BIČIULIS
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pranašai ir kad dabar toks pra 
našas yra jis pats.

Pats Baha'u’llah mirė 1892 
metais kalėjime. Persai ir tur
kai po to dar 16 metų persekio
jo jo pasekėjus. Mirdamas Ba 
ha’u’llah paliko savo įpėdiniu 
savo vyresnį sūnų Abdul - Ba- 
ha, kurs taip pat buvo pasekė
jų pripažintas “pranašu”. 1908 
metais jaunaturkių paleistas iš 
kalėjimo jis išsikraustė į Hai- 
fą ir Karmelio kalne įsteigė 
Ibahatislų tarptautinę būstinę; 
1911 ir 1912 metais jis lankėsi 
Europoje ir Amerikoje, mirė 
1921 m. paskirdamas savo Įpė-

Baha'i Temple (Šlovės 
paežerėmis nebetoli už

P<*«kėiv Šventovė) Chicagos priemiestyje Wilmette, važiuojant Sheridan Road 
Evanstono prie kelio. Kaip labai gražy orientališkos architektūros paminklu • 

šventovę apsčiai lanko turimai ir patys čikagiečiai.

n ilija \ akarvlė, Al- 
bertas Valavičius. Loreta Andri
jauskaitė, įžiūra Daugvilaitytė, 

(Liucija Rimaviėiūtė, Vida Plei- 
rytė, Paulius Ramonas, Vytau
tas. Lauraitis, A. Graljauskas,’. 
Marytė Pociūtė, Rūta Mingėlai- 
tė, Algis Korzonas, Rūta Garū- 
naitė, Vilija Rasutytė ir 
Deveikis — pradedant 
rium, baigiant 8 klase.

Paulius 
2 skv- 
jpr.

grup, — rašo Carri- 
susidėjusi iš 69 asme- 

vyrų ir 311 moterų, šo-

BAHAI TIKYBA VERBUOJA NEGRUS I
NYT specialiu pranešimu iš 

Charlotte, North Carolina, be
sivadinanti “pasaulinė religija” 
Baha’i sėkmingai verbuoja pa
sekėjus negrų kaimiečių tarpe 
JAV-bių pietuose. Vieno mė
nesio kampanija trylikoje N. C. 
apskričių davusi Baha’i misio
nieriams apie 9,000 konvertų 
(atsivertėlių). Bemoksliai neg 
rai kaimiečiai esą mažiau “ma 
terialistai” negu yra baltieji ir 
greičiau patikį, kad Dievas 
savo žmonėms atsiuntė naują 
pranašą”.

Pirmasis toks pranašas buvo 
vienas jaunas persas, gimęs
1841 metais gegužės 23 dieną irldiniu sūnaitį Shoghi Effendi 
pasivadinęs Bab (Vartai). JolOxfordo universiteto studentą 
poetinis mokslas greit paplito 
Persijoje, bet fanatiški Islamo 
mulos pradėjo prieš Baho pase
kėjus persekiojimo Kampani
ją. Pats Bab 10,000 žiūrovų 
akivaizdoje buvo 1850 metais 
sušaudytas ir per 20 metų dau
giau kaip 20,000 “babistų” nu
kankinta.

Sekantis “pranašas” buvo 
Mirza Husayn Ali, vieno Per
sijos ministerio sūnus, kurs už 
savo naująjį tikėjimą įkalin
tas 1853 metais turėjęs “vizi
ją”, kur jam buvę apreikšta, 
kad jis yra tas didysis prana
šas, kurį Babas pranašavo, bet 
Mirza Husayn Ali savo pašau
kimą išlaikė paslaptyje iki 1863 
metų. Tais metais jis pasiva
dino Baha’u’llah (Dievo šlo
vė) ir formaliai įsteigė Bahai’s 
(šlovės pasekėjų) religiją, su- 
kratydamas į vieną Krišnos, 
Budos, Zoroastro, Mozės, Jė
zaus ir Mahometo mokymus, 
aiškindamas, kad jie visi buvo

kurs 1957 m. lapkr. 4 d. mirė 
Londone širdies smūgiu, nebe 
palikdamas jokio pranašo sa
vo vietoje. Pagaliau naujas 
pranašas pats atsirado, būtent 
viena negrė moteris Mrs. Al
berta Williford is Adams Run 
kaimo netoli Charleston, Pieti
nėje Karolinoje.

Ji vieną dieną 1970 m. sausio 
mėnesį savo name sušaukė sa
vo kaimynų susirinkimą, jiems 
išaiškino, kad greit ateis nau
jas Kristus ir tą pačią dieną at
vertė 9 Adams Run kaimie
čius,, o iki savaitės galo jau tu
rėjo 19 pasekėjų ir per 6 mėne
sius visą 100. Nuo to laiko juo
dieji bahajai pasidalinę poro
mis išėjo Į kaimus ir miestelius 
apaštalauti ir jų Dillon, S. C., 
įsteigta vyriausioji būstinė pa
skelbė, kad iki šiandien turi 
jau apie 9 tūkstančius tikin
čiųjų juodų bahajų.

Matyt, jie turi apsčiai pase
kėjų ir baltųjų tarpe, ką rodo

Wilmette, Iii., esanti jų šven-(kaip milijoną dolerių, o dabar 
tovė — Bahai Temple, kurios esanti vertinami! Į 1 milijonus, 
pastatymas kaštavęs daugiau J. Pr.

CICERO LIETUVIŲ NAMAI

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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Kalbant apie Chicagos prie
miesčius, dažnai klausiama, ko
dėl daugelis lietuvių ateivių Įsi
kūrė Cicero apylinkėj. Įdomus 
klausimas, į kurį galėtų atsakyti 
keletas senųjų ateivių, atvykusių 
dar prieš pirmąjį karą. Gera 
proga pasidarbuoti mūsų žurna
listams, paruošiant medžiagą so
ciologams ir istorikams. Tuo 
tarpu, pasikalbėjus su J. K. Sta- 
lioraičiu, atvykusiu po pirmojo 
karo ir dabar gyvenančiu Chi- 
cagoj, paaiškėjo, kad tuomet 
lietuviai turėjo daugiau įvairių 
organizacijų ir draugijų negu 
dabar, ir jų veikla buvo labai 
gyva. Vienas iš tos veiklos pa
darinių yra Lietuvių Namai — 
Lithuanian Liberty Hali, 1401 S. 
49th Court.

Juos pastatė senieji ateiviai, 
sukeldami kapitalą dalininkų - 
šėrų pagrindu. Branduolį suda
rė septynios skaitlingos nariais 
lietuvių organizacijos ir drau
gijos. Jos dažnai ruošė didelius 
parengimus ir vaidinimus. Na
mų bendrovė buvo tvirta finan- 

•siškai. Skolos jbuvo atmokė
tos.

Dabar daugelis dalininkų - šė- 
rininkų, sulaukę pensijos am
žiaus, išsikėlė kitur, o kiti yra 
jau apleidę šį pasaulį. Dar ne 
taip seniai klestėjusi veikla su-

mažėjo. Parengimus ir susirin
kimus Lietuvių Namuose regu
liariai dar ruošia Lietuvių Ka
reivių d-ja, Raudonos Rožės Klu
bas, SLA 301 kuopa. Kitos or
ganizacijos ir draugijos — jau 
tik pripuolamai, nes nariai žy
miai sumažėjo.

Nepaisydama nesėkmių, Lie
tuvių Namų Bendrovė padarė 
reikalingus pataisymus ir naujus 
Įrengimus. Į direkciją Įeina, ir 
naujieji ateiviai, atvykę jau po 
antrojo karo.

Daugelis dalininkų reikalauja 
namus parduoti. Bendrovės di
rektoriai yra labai susirūpinę, 
kad šis lietuviškos veiklos židi
nys nepatektų į svetimtaučių 
rankas, šiuo metu veikiančių 
organizacijų ir draugijų veikla 
būtų gyvesnė ir daugiau pro- 
duktinga, jei jos turėtų nuolati
nę galimybę naudotis nuosavo
mis patalpomis. Todėl visos lie
tuvių organizacijos ir draugijos 
— Lietuviij Bendruomenė, Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoj, 
Amerikos Lietuvių Taryba ir 
daugelis mažesnio masto — yra 
kviečiamos rimtai atkreipti savo 
dėmėsi Į šią padėtį, ją atskirai ir 
kartu aptarti, ir^padaiyti atitin
kamus žygius šiuo svarbiu rei
kalu. V. Motasis

Susirašinėjimas su juokdariu

ar

KNYGOS VAIKAMS 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
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: į r \

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. Vanda 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, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL 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 
vaikams 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.

Chicagos Sun-Times dienraš 
tyje vasario 7 d. laikraštinin
kas — satyrininkas Art Buch- 
wald straipsnyje “Those em
bassy growing pains”, pašiep
damas Amerikos valdžios pa
teisinimą dėl kišimosi j Kam- 
bodiją, rašė, kad jis nesiste
bėsiąs, skaitydamas sekančius 
pranešimus:

J Amerikos ambasadą Kam- 
bodijoje atvyko 500 prekybos 
atstovų.

Po kiek laiko vėl atvyko 
1000 Amerikos Informacijos 
agentūros tarnautojų.

Maždaug porai mėnesių pra
ėjus, oru perkelta 5000 kultū
ros reikalų valdininkų.

Gi maždaug po 6 mėnesių 
buvo išlaipintas Amerikos jū
reivių sargybų dalinys, susi
dedąs iš 100,000 vyrų po to, kai 
du kambodiečiai, Įsilaužę Į 
Amerikos ambasados aprūpi
nimo sandėlį, pavogė tris ja
ponų gamybos kameras...

Parašiau tam juokdariui ir-

gi juokingą laišką, pavadin
damas ji, Mr. Buchwald’ą, idė 
jų plagiatorium, nes jis nu
plagijavo rusų idėjas.

Nežinau, rašiau jam, kokio 
amžiaus Tamsta esi, bet jei esi 
gimęs gerokai prieš 1940 me
tus, tai turėtum žinoti, kad ru
sai, Įvedę strateginius dalinius 
Lietuvoje, nei metams nepra
ėjus, tą kraštą okupavo, Įsi- 
verždami net su kelių šimtų 
tūkstančių armija po preteks
tu apginti 2 girtų rusų, Lietu
vos policijos “brutališkai” patal
pintų šaltojon išsipagirioti.

Art Buchwaldas man rašy
tame laiške atsakė: “Thanks 
so much for your letter. It 
made my morning, and my 
mornings are hard to make. 
Cheers, Art Buchwald”.

Juokas lieka juoku. Suprask 
kaip nori. Bet vis dėl to atsa
kymą davė... A. Balsys

Atsiųsta paminėti
PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kri- 

stijono Donelaičio Lituanistinės 
Mokyklos mokinių laikraštėlis 
1971 m. vasario ,20 d. Nr. 3. 
Pačių mokinių rašinėliais užpil
dytas ir jų piešinėliais pamar
gintas 2-1 puslapių švariai iš
leistas sąsiuvinis, pradedamas 
motto: Mylėsi Lietuva iš tolo 
visa širdimi, visais jausmais.

Kad ir nedidelis šis darbas ly
ginant su dideliais, bet atsižvel
giant į didelį būrį jame bendra
darbiaujančių jaunučių jėgų ir i 
jų tam darbui įdėtą meilę, tą 
darbą reikia pripažinti nemažu. 
Kad ir L. Seibutytės, 6A skyriaus 
mokinės ranka nurašytas Lietu
vos Tarybos 1918 m. vasario 16 
dienos Nutarimas su visų signa
tarų simuliuotais parašais ir ap
linkui apvestu spindulių rėmu, 

, arba D. Statkutės pieštas Dr J. 
Basanavičiaus portretas, arba R. 
Macevičiūtės abiejuose viršeliuo
se prasmingi vaizdeliai.

Pirmųjų Žingsnių trečiajame 
numeryje be jau minėtų bendra
darbiauja: Arūnas Kaminskas, 
Nora Šimkutė, Darius Polikai- 
tis, Gina ir Rasa Podytės, Laura 
Valaitytė, Gintautas Burokas, 
Linas Norušis, Andrius Gutaus
kas ,Asta jGrinytė, Irena Iva
nauskaitė, Lina ir Indra B’ildu- 
šaitės, Loreta Rudaitytėj Liu
cija Seibutytė, Loreta Zubrytė, 
Irena Giečiūtė, Diana Statkutė, 
Gražina Valavičiūtė, Edmundas 
Žygas, Rasa Jovarauskaitė, Algė 
Bukaveckaitė, Audronė Povilai
tytė, Vilija Rasutytė, Angelika 
Vailokaitytė, Rita Adomaitytė, 
Marytė Buivydaitė, Diana Pau-

Venecuelos Lietuvis
Kazys Ulevičius, Venecue

los lietuvių atstovas Chicagoje, 
atnešė Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės fraternalios or
ganizacijos praeitų metų sau
sio — rugsėjo “Venecuelos Lie
tuvis” numerį. Tai gražiai of
setu spausdintas 12 x 9 48 pus
lapių leidinys.

Biuletenyje yra didokas kie
kis gražių fotografijų, aprašy
mų ir samprotavimų. Įdomiau
sias yra mokytojo ir redakto
riaus V. Kukanauzos Įžanginis. 
Jis kalba apie Cleveland© šo
kėjų paliktus gražius atsimini
mus ir apie garbės trokštan
čius visuomenės darbuotojus.

Antras viršelio puslapis ispa 
niškas. Jį parašė vietos ispanas 
Jose S. Carrizales. Jis labai 
džiaugiasi Venecueloje praei
tais metais buvusia Grandinėle, 
giria jos šokėjas ir/mokytoją. 
Pabrėžęs, kad nei šokėjai nei 
šokėjos piniginio atlyginimo 
negaunančios už savo šokius. 
Jos nieko negaunančios ir už 
kelionę į Pietų Ameriką. Tai 
buvusi tiktai “geros valios ke
lionė”. <

žales, 
nų: 36 
kėjus sudarė 2/ moterys ir 13 
'yrą, kurie jautriu savo sti
liumi, dailintu kiekvieno as
meninėm savybėm, parodo 
gimtinio savo krašto kultūrą, 
kurioje modernizmo Įtaka pa
sireiškia, kai jų šokiai tampa 
jaudinančiais vaizdais, palie
kančiais didžiausią rylų Eu
ropos liaudies šokių išraišką”.

Kun. A. Perkunias aprašinėja 
savo kelionę i Romą ir kaip 
venecuelietė lietuvaite V. Šul
caitė didžiųjų koplyčios šventi 
ninio metu pateko Į diplomatų 
ložą, kaip \ eneeuelos kariuo
menės leitenantas V. Petraše- 
vičius, gražiai nuaugęs lietuvis, 
vertė Maracay karo vado gen. 
Venthacourt Rojas kalbą lie- 

kitų straipsniųtuviškai ir eilė 
ir fotografijų.

{domiausias 
ninkės Jūratės 
salienės reportažas 
tų, gotų ir jotvingių Įsiverži
mus Į vakarų Europą ir palik
tus labai retus kalbinius paini n 
klus. Plati vietos lietuvių gy
venimo kronika, paįvairinta 
gražiai nuaugusių ir dar gra
žiau nufotografuotų lietuvai
čių paveikslais. Skaitytojas

yra laikrašti- 
Statkiutės Ro- 

apie heli-

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
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 jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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 orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, ML 60608

NUODINGI MIESTAI
Fabrikų išmetamos į orą che

minės medžiagos pasiekia daug 
toliau, negu buvo manoma. Iš 
Vakarų Europos miestų pakilu
sios ir nešamos šiaurės krypti
mi, drauge su lietumi, jos pasie
kiančios net Švedijos pietines 
bei vakarines dalis. Ten pama
žu ežeruose nykstančios žuvys, 
lėčiau augą miškai. Fabrikų 
dūmuose ypač nuodinga esanti 
sieros rūgštis. Nukentėję reika
lauja tarptautinės kontrolės.

Toliūnas

SKAITYK •NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Turėsime kelti kainas
Amerikoje lietuviškai spaudai visą laiką buvo sunku 

verstis, bet dabar, pakilus spaudos darbui reikalingų me
džiagų ir patarnavimų kainoms, reikalas sunkėja. Lie
tuviški laikraščiai daugumoje ėjo kelių pasiryžėlių darbu 
ir įvairiomis visuomenės aukomis. Lietuviškose spaustu
vėse dirbantieji darbininkai niekad negaudavo tokio at
lyginimo, koks mokamas didelėse amerikiečių spaustu
vėse. O lietuviškų laikraščių redaktoriai gaudavo dar 
mažiau. iPaprastas dirbtuvės darbininkas, nekalbant 
apie specialistus, gaudavo ir tebegauna didesnį atlygi
nimą, negu lietuviškose redakcijose dirbantieji žmonės. 
Jie ne tik mažiau gauna, o kartais ir visai nieko negauna, 
arba turi ilgai laukti, kol atsiranda algai mokėti reika
linga suma. Gausūs bendradarbiai yra tikri pasišventė
liai, dirba be jokio atlyginimo.

Stiprių tarptautinių organizacijų laikraščiai gauna 
iš turtingų centrų reikalingą paramą. Bet tie centrai nu
stato ir laikraščių kryptį. Naujienos jokiai tarptautinei 
organizacijai nepriklauso, bet užtat niekas neįsakinėja, 
kokia turi būti šio dienraščio politinė kryptis, kokius 
straipsnius spausdinti ir kokių nespausdinti. Naujienų 
kryptį nustato dienraščio redaktoriai. Naujienoms rūpi 
lietuvių tautos laisvė ir lietuvių gerbūvis. Jos kelia vie
šumon okupanto daromas skriaudas pačioje Lietuvoje, 
jos netyli ir apie negeroves, kylančias tremtyje.

Veik visi lietuviški laikraščiai skundžiasi prenume
ratos mažėjimu. Seni laikraščių skaitytojai miršta arba 
regėjimo netenka, o naujų skaitytojų skaičius labai lė
tai auga. Šiuo atveju Naujienos yra sėkmingesnės už ki
tus lietuviškus laikraščius. Gyvybės netenka ir vienas 
kitas senas Naujienų skaitytojas, bet užtat Naujienos 
gauna daug naujų skaitytojų. Žmonės, kurie šio dienraš 
čio vengė, buvo nuo jo atgrasomi, šiandien prenumeruo- 
jasi Naujienas. Jie pamatė į kokius akliračius veda ma
rijonų generolo ar Maskvos kontroliuojama spaudą. Jie 
atsisako svetimųjų kontroliuojamą, spaudą skaityti ir 
prenumeruojasi Naujienas.

Bet vien iš prenumeratos mokesčio laikraščiai ne
gali išsiversti Savo iždą turi papildyti garsinimais arba 
kitokiomis pajamomis. Ypatingai sunku verstis dabar, 
kai prie kylančių kainų už medžiagas ir patarnavimus 
dabar dar prisidės didesnis mokestis už pašto patarna
vimus. Pašto vadovybė jau paskelbė, kad nuo šių metų 
liepos pradžios mokestis paštui bus pakeltas 30%, o atei-

vienam mėnesiui -------------- $1.76

Kanadoje:
metams________________ $20.00
pusei metų --------------------- $11.00
vienam mėnesiui $2.00

Užsieniuose:
metam; . $21.00
pusei metų ---------------------- $11.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
m 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Šių metų vasario 16 d. su
ėjo 20 metų nuo Vasario 16 jrim-
nazijos įsteigimo Vokietijoje. Ji 
yra šiandien vienintelė lietuvių 
gimnazija tremtyje. 1951 me
tais, mūsų Nepriklausomybės 
paskelbimo dienų, ji buvo atida
ryta Diepholzo stovykloje, ir 
1954 m. persikėlė į dabartines 
nuosavas patalpas Hūttenfelde, 
netoli Heidelbergo. Į sukakties 
šventę, kaip vokiečių Lampert- 
heimer Zeitung rašo, Vasario 16 
d. atsilankė, šalia lietuvių, nema
žas skaičius ir vokiečių vyriau 
sybės bei švietimo atstovų, šį 
kartą jie, matyt, bus apžvelgę lietęs bendrus vokiečių ir lietu- 

nančių metų pradžioje jis vėl bus keliamas, kol pasieks 
145% dabartinio mokesčio. Amerikos laikraščių leidėjai 
labai susirūpinę praneštais mokesčiais. Daugelis mano, 
kad nepajėgs tokių didelių mokesčių mokėti ir bus pri
versti sustabdyti laikraščių leidimą.

Naujienos paštui ir dabar išmoka dideles sumas. Už 
žymiai mažesnį atlyginimą paštas kiekvieną dieną pri
statydavo skaitytojams dienraštį. Jeigu kurią dieną dien
raštis laiku neateidavo arba visai dingdavo, tai buvo ga
lima aiškintis. Pašto administracija ištirdavo reikalą, 
bandydavo nustatyti suvėlavimo arba dingimo priežastis 
ir stengdavosi tas priežastis pašalinti. Bet paskutiniais 
dviem metais pašto patarnavimas labai pablogėjo. Jis 
jau pradėjo silpnėti ir anksčiau, bet niekad jis nebuvo 
toks blogas, kaip paskutiniais trim mėnesiais. Paštas yra 
įsipareigojęs dienraštį laiku pristatyti, bet pareigos jis 
neatlieka.

Reikalas taip toli nuėjo, kad Naujienoms siunčiami 
laiškai neranda Naujienų. Naujienos, kaip visi žinome, 
jau eina 58-tus metus. Tik vienerius metus spaustuvė ir 
administracija buvo kitoje tos pačios gatvės vietoje, bet 
visą laiką dienraštis spausdinamas tame pačiame name, 
kurio adresas yra 1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 
60608. Tokiu adresu Naujienoms ir šiandien siunčiami 
laiškai Bet pašte jau atsirado tokių laiškanešių, kurie 
tokiu adresu pasiųstus laiškus grąžina siuntėjams, pažy
mėdami, kad tokio adreso Chicagoje visai nėra. Siuntė
jas deda viską į naują voką ir vėl siunčia, paklausda
mas, kas atsitiko, ar dienraštis jau persikėlė į kitą vietą. 
Panašiai keli šių dienų Chicagos laiškanešiai yra padarę 
ir su kitų bendrovių laiškais.

Toks blogas pašto patarnavimas yra ne vien Chica
goje, bet ir kituose Amerikos.miestuose.. Rašėme skun
dus, prašėme patarnavimus pagerinti, bet nieko nepadė
jo. Prezidentas Nixonas ir kiti aukšti administracijos 
pareigūnai gavo tūkstančius skundų. Administracija ir 
kongresas klausimą plačiai aptarė ir nutarė sudaryti at
skirą įstaigą, savarankiškai tvarkančią visus pašto rei
kalus. Iki šio meto į pašto administracijos reikalus labai 
dažnai kišdavosi politikai. Pagrindai pašto patarnavi
mams pagerinti jau surašyti, bet praktikoje labai mažai 
kas padaryta. Pagerinimų dar nejaučiame ir gal dar ne
greitai juos pastebėsime, bet jau žinome, kad už juos, 
jeigu koki bus, teks žymiai brangiau mokėti.

Kad Naujienos nebūtų užkluptos netikėtai, prane
šame, kad šiomis dienomis turėsime pakelti kainas. Ma
nome, kad skaitytojai ir gausūs Naujienų draugai supras 
reikalą ir padės atlikti būtiną šiandieninio gyvenimo 
operaciją.

vių kultūrinius siekimus, jis su
lygino Vasario 16 gimnazijos eg
zistenciją lyg s u Apvaizdos leis
ta teise, kur kiekviena tauta, ar 
ji yra savame krašte ar pasauly 
išsibarščiusi, turi teisę savo kal
bą ir kultūrą išlaikyti ir ją vys
tyti. “šita teisė negali būti už
ginčijama, ir todėl ir ši gimna 
zija gali vok. vyriausybės para
ma ir ateity pasitikėti”, kalbėjo 
jis. Lietuviai turį dėti visas pa
stangas mokinių skaičiaus ma
žėjimą sulaikyti, ir ši vieta ga
linti tapti laisvėje gyvenančių 
lietuvių dvasiniu centru... Tam 
sąlygas palengvinsiąs ir naujas 
internatas (bendrabutis), ku
rio pastatymą vokiečių vyriau
sybė remsianti visų galimybių 
ribose. Kitų sveikintojų tarpe 
jautriais žodžiais kalbėjo ir vie
tinės Baden-Wurttembergo vi
daus reikalų ministerijos atsto
vas Haseldhr, tarp kitko saky
damas, kad šioje lietuvių Nepri
klausomybės šventėje reiškiasi 
kartu ir džiaugsmas ir liūdesys... 
Liūdna todėl, kad lietuviai vis 
dar negali savo laisvės dienos 
sulaukti, bet kartu ir džiugu, 
kad jie savo nepalaužiama valia 
ir kietu nusistatymu stengiasi iš
likti... “Tokios tautos aukos ne
gali nueiti veltui, ir istorija ro
do, kad atėjus laikui jos sugeba 
iš priespaudos ir nelaisvės iš
sivaduoti”, baigė svečias. Be 
Vliko pirmininko, Dr. Valiūno 
kalbos, susilaukta nemažai svei
kinimų raštu bei telegramomis 
ir iš kitų Europos ir Amerikos 
lietuviškų organizacijų bei dva
siškuos atstovų, linkinčių gim 
nazijai sėkmės.

Meninę programos dalį paruo
šė ponia Tamošaitienė ir muzi
kas Motgabis.

Vokiečiai, pralaimėję du ka
rus, ir pergyvendami šiandien sa
vo pačių valstybės ir tautos tra
gediją, matyt, rimčiau atjaučia 
ir kitų į nelaimę patekusių tau
tų dalią. Ir šiandien atrodo, kad 
jie yra, bent kultūrinio gyveni
mo srity, ir lietuvių atžvilgiu žy
miai pasikeitę. Atsimenu, kai 
nacių judėjimo pradžioje Dr. Vy
dūnas važinėjo pas lietuvius 
šviesuolius su idėja statyti Til
žėje lietuvių kultūros namus, tai 
vokiečiai ne tik kad projekto ma
terialiai nerėmė, bet buvo numa
tę daryti dar ir kliūčių.

Tad šiandien, dalykams pasi
keitus, lietuviai turėtų šia vo
kiečių finansine parama pasinau
doti, ir savo dalį sųaukdomi, ben 
drabutį prie gimnazijos pastaty
ti. Juk net šiame krašte (Ame
rikoje), tautybėms statant mo 
kyklas ar šiaip kultūros namus, 
vietinės valdžios institucijos jo
kios paramos neduoda, ir žmonės 
turi kiekvieną doleri patys su
dėti suaukoti.

Panašiomis lengvatomis buvo 
prieš kelis metus pastatytas ten 
ir naujas modernus gimnazijos

| gimnazijos paaetį rimtokai, ypač 
kai dabar yra pradedama staty- 

I ti naują gimnazijos bendrahįttį, 
Į kurio parėmimui vokiečių vy
riausybė yra pažadėjusi du treč
dalius išlaidų apmokėti. Iš pa
sakytų kalbų matyti, kad vok. 
vyriausybės atstovų įspūdis bu
vo neblogas ir jie lietuviams 
komplimentų nešykštėjo. Po 
gimnazijos direktoriaus, p. Nat
kevičiaus kalbos, kurioje jis iš
samiai gimnazijos sunkumus ir 
laimėjimus nušvietė, kalbėjo Va
karų Vokietijos centro vyriausy
bės atstovas Dr. Wolfrom. Pa- 

klasių pastatas, kurio kritikavi
mui buvo bereikalūagai daug ra
šalo išlieta ir blogų numatymų 
pranašauta, o šiandien ano kraš
to lietuviai vistiek džiaugiasi, 
kad turi naujus namus savo kul
tūriniams reikalams. Ano kraš
to Reino vietovių žemė, kaip kar
tais laikraščiai pastebi, bus veik 
pradėta kvadratiniais centime
trais matuoti, nes daugėjant 
žmonėms jos tėra mažai, o lie
tuviai, lyg visa tai pramatyda- 
mi, nežiūrint kai kurių kritikos, 
nusipirko bent šį penkių hekta
rų parką, ir dabar, pastatydami 
naujus trobesius, jie įkurs ten 
pirmą ir gal vienintelį lietuvių 
kultūros židinį tame Vakarų Eu
ropos krašte. Tad gal neveltui ir 
į gimnaziją atsilankę vok. vy
riausybės atstovai pastebėjo, 
kad lietuviai savo nepalaužiama 
valia stengiasi išlikti ir jų au
kos nenueis veltui...

Kai 18-to šimtmečio pabaigo
je kaimynai pradėjo lenkų-lietu 
vių valstybę dalytis, tai toliau 
numatantys protai, lenkų didi
kai Čartoriskiai ir kiti, negalė
dami kraštą reformų būdu išgel
bėti, stengėsi išsaugoti ir į už
sienį išgabenti bent tai, kas val
stybei ir tautai buvo brangu ir 
svarbu. Ir šiandien, kitų mokslo 
dalykų tarpe, yra Paryžiuje ir 
Čartoriskių vardo biblioteka bei 
archyvai, kuriuose ir ne vienas 
lietuvis yra mokslo žinių radęs. 
Tad ir lietuviams turėti Vaka
rų Europoje bent kokį nuosavą 
simbolinį kultūros židinį turėtų 
būti svarbu. Juk niekas nežino, 
kaip ilgai lietuviams teks trem
ty gyventi, ir todėl ši vieta bus 
ano krašto tautiečiams visada 
reikalinga, nors ji ir nėra Pary
žiuje, bet vis tik ji yra toli į Va
karus, ir gal būt, ano krašto 
lietuvių gyvenamame centre. 
Juk ir po 1913 bei 1923 metų 
grįžo iš Rytų ir Vakarų daug 
lietuvių į savo tėvynę, lietuviš
kų vaidilų slaptose ir neslaptose 
vietose suorganizuotų ir pamo
kytų. Tad tegul būna ir ši vie
ta ano krašto ateinančių kartų 
lietuviams lyg savo namai, kur 
jie, saugodami kas brangų, ga
lės ten spiestis ir aplinkos ne
varžomi diskutuoti ir dirbti savo 
kultūros darbą.

Dėl kartais keliamų nuosavy
bės pastovumo abejonių, yra ga
lima pasakyti, kad nuosavybė 
aname krašte yra šiandien sau 
gojama ir įstatymais ir morale, 
ir neatsitinka taip, kaip kartais 
mūsuose, kur įvairių padermių 
bei spalvų žmonės, lyg į gegu
tes nusižiūrėję, būriais ir blo
kais spaudžiasi į prakaitu aplie
tus kaimynų namus, iki kol juos 
baidydami už menką atlyginimą 
išvaro. Ir socialiniu bei religi
niu atžvilgiu ten labai aštrių pro
blemų neiškyla. Pvz., kad ir to
kie socialiniai draudimai, kurie 
pas mus vos įsigalėti pradeda, 

buvo ten darbininkų apramini
mui Bismarko jau spia 1883 me
tui įvesti pradėta, ir tokiu bū
du, žmonės, kad ir kiek mažiau 
uždirbdami, nelaimei ištikus, nė
ra gąsdinami kartais tūkstan
čius siekiančių ligoninės sąskai
tų ar panašių mokėjimų. Ir re
liginiai ginčai yra ten jau prieš 
porą šimtų metų pasibaigę, ir 
todėl katalikai ir evangelikai mo
kiniai gimnazijoje sugyvena la
bai gerai

Mokslas gimnazijoje

šalia kitų dalykų, mokiniai iš
moksta gerai lietuvių, anglų, 
vokiečių ir kitas papildomas kal
bas, kurios yra ypač aukštojo 
mokslo tęsimui reikalingas. Svar
bu yra taip pat, kad būtų išlai
komas pakankamas mokinių 
skaičius. Rodos, keletas moki
nių ir iš Amerikos ten jau mo
kosi, o ateinančiais mokslo me
tais, kiek girdėti, bus gal ir dau
giau ten važiuojančių. Atsike
lia šeimų ir iš Lietuvos. Moks- 
lapinigiai, ypač skaičiuojant do
leriais, nėra aukšti. Mokiniai, 
gyvendami bendrabuty, yra ap
saugoj ami nuo blogos šių dienų 
gatvės įtakos ir yra rūpestingai 
auklėjami. Svarbu yra taip pat, 
kad klasės nėra didelės. Jei kla
sėje pvz., tėra apie 10 ar 15 mo
kinių, tai mokytojas gali daug 
dažniau kiekvieną mokinį pa
klausinėti ir individualiai jį pa
mokyti, nei kad klasėje bus 40 
ar 50 mokinių, kaip paprastai 
mokyklose kad yra. Todėl mo
kiniai gali nustatytą programą 
kas metai pilnai išeiti bei iš
mokti. šalia kitų dalykų, moki
niai turi progų su tautiniais šo
kiais ir panašiais parengimais 
atsilankyti įvairiuose Europos 
miestuose, ir išpildydami savo 
programas pamatyti ir kitų 
kraštų gyvenimą. O mokyt, p. 
Antanaitis, skaičiau spaudoje, 
nusiveža gimnazijos tautinių šo 
kių dalyvius ir į operą. Tai la
bai malonus būdas mokinius pra
tinti prie kultūringo meno.

Tad visi lietuviai turėtų vie
ningai šios vienintelės liet, gim
nazijos egzistenciją visokiais bū
dais remti. Juk jei ten nebūtų 
šio^ gimnazijos, tai lietuvių 
vardas Vakarų Europoje tebū
tų mažiau žinomas, kaip užjū
riuose. Bet Lietuva yra Euro
poje, ir todėl reikia mums pažin
čių ir draugų turėti ir tenai.

J. Pėteraitis

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

JUOZAS KARIBUTAS
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Praeiname pro Šv. Petro kapų. Sustoju 
minutei susikaupti. Minios žmonių eina ir 
eina. Visi giliai susimąstę ir tylūs. Einame 
pro visokių tautybių koplyčias. Tarpe jų 
yra ir lietuvių. Matau matytę nišą įrengtą 
lietuviškais motyvais.

Vėliau aplankom požemyje esantį baž
nytinį muziejų, čia matome užsilikusių iš 
senovės arnotų, popiežių mitrų bei kitokių 
senienų: auksinių kielikų, maldaknygių 
ir t L

Nuo bazilikos fasado stebiu Šv. Petro 
aikštę. Joje pilna įvairiausių figūrų, figū
rėlių. Genialūs architektai ir garsiausi 
skulptoriai čia savo darbus paliko. Jų var
dai kalba už jų darbus: Neapolitan, Gian 
Lorenzo Brenini, sūnus garsaus skulpto
riaus Pietro Bernini, kuris tas kolonas 
konstruktavo 1656 m.

Nueinu i aikštės vidurį ir stebiu pačią 
baziliką. Baziliką, kurios kertinį akmeni 
pašventino popiežius Julius vienuoliktasis 
1506 m. balandžio 18 dieną. Pirmasis ar
chitektas tuo laiku buvo pagarsėjęs Bra
man te. Vėliau dirbo pakviesti dar apie de
šimt įvaįrių šalių architektai, bei visokie 
menininkai, skulptoriau vitražistai bei ki
tokie tuo laiku pagarsėję menininkai, įskai 
tant ir labiausiai pagarsėjusį skulptorių ar- 
ch i tekią menininką ir poetą Michelangelo.

Grįžtame į. baziliką ir laukiame valan
dos, kada pasirodys Šv. Tėvas. Radome 
jau pilną baziliką žmonių, tarp kurių ne
paprastai daug dvasiški jos, vienuolių.

Yra ir rezervuotų vietų, kur patekti ga
lima tik su bilietais. Viduryje bazilikos, 
kur paruoštas altorius, aplink pristatyta 
kėdžių. Jos skiriamos kardinolams bei už
sienio diplomatams. Tvarka, paskyčiau ne
buvo labai pavyzdinga. Kartais teko, pasto
vėjus vienoje vietoje porą valandų, būti iš
prašytam. Taip tvarkdariai ir varinėjo iš 
vietos į vietą žmonių grupes. Atrodė, kad 
iš karto nebuvo gerai suplanavę kaip tvar
ką palaikyti.

Išlaukus trejetą valandų prie ištiestos 
virvės tako, kiek pavėlavęs pasirodė Šv. 
Tėvas, apsuptas palydovų bei sargybos. 
Kilo didelis triukšmas, plojimas, šauki
mas: Viva Papa, viva Papa”. Taip be per
traukos tęsėsi tas “Viva** kol popiežius ėjo 
per baziliką iki altoriaus. Eidamas laimi
no ir šypsojosi tokiu tėvišku mielu šypsniu, 
kad darėsi miela ir jauku. Paskui jį buvo 
nešamas jo sostas ir ėjo dar gausybė paly
dovų.

Pasiekęs altorių, užlipo ant paskutinės 
pakopos ir iškėlęs rankas sustabdė visą ki
lusi triukšmą. Minia staiga nutilo. Jis 
trumpu žodžiu kreipėsi į diduomenės at
stovus ir pradėjo mišias. Mišioms patar
navo kitų kraštų kardinolai

Bazilika be vėsintuvų. Oras nuo didelės 
žmonių minios tvankus. Vos tik po paky
lėjimo teko apleisti baziliką ir nebaigti 

klausytis Popiežiaus laikomų mišių. Svei
kata sušlubavo. Gaila. Bet vis dėlto turė
jau progos matyti nors didesnę dalį tų iš
kilmių, kurios suruošiamos tik vieną kar
tą per metus.

Rytojaus dieną jaučiausi dar pusėtinai 
silpnas. Turėjau dar pagulėti ir kantriai 
laukti tos valandos, kada vėl galėsiu lan
kyti Romos žymiąsias vietas.

Turistui susirgti ir gulėti lovoje labai 
nemalonu. Laimei , neilgai. Po dienos iš
vykau jau vienas ir nutariau aplankyti ka
raliaus Vittorio Emanuelio paminklą, Ko
liziejų ir pasidairyti po miestą.

Mažai tenka susitikti italų, kad kalbėtų 
angliškai. Bet tai nėra taip jau blogai kai 
važinėji tik mieste. Ištiesiai pilną delną 
smulkių pinigų ir autobuso šoferis pasiima 
kiek jam reikia. Kas kita, kai palenki į 
žmonių minią. Buvau įspėtas, kad reikia 
saugotis vagilių, kurie labai gudriai ap- 
krausto ne vieną turistą. Vienas jų grįžo 
be pinigų, kitam tik aparato šikšnuiė beli
ko rankoje. Dar kitam einant gatve užkri
to didelis pamkioras ant galvos, žodžiu, 
Italijos sostinėj nėra ko per daug juokauti. 
Tad gerai painformuotas, apsišarvojęs 
budrumu, leidžiuosi į miestą. I ne bile 
kokį miestą, bet — Romą.

Privažiavęs tikrai grandiozinį V. Ema
nuelio paminklą, iššokau iš autobuso ir 
apstulbęs sustojau. Iš pavadinimo Įsivaiz
davau, kad tai bus toks paminklas, kaip 
daugelis kitų. Bet čia buvo panašus i di
džiulį namą. Didžiulės kolonos, nišos.
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Viršuje iš abiejų šonų bronziniai keturi 
vienoje ir kitoje pusėje arkliai įkinkyti Į 
vežimą, kuriame stovi angelas. Kiek že
mėliau, ant bronzinio arklio, sėdi Vittorio 
Emanuelis II. Arklys ištempęs šnerves, iš
rietęs kaklą. Tai darbas skulptoriaus En
rico Chiaradia. Kad būtų galima įkopti į to 
paminklo viršų, reikėjo sukaupti jėgas. 
Aukštokas. Iš jo matosi visa miesto pano
rama. čia būna švenčiamos Italijoje ne
priklausomybės šventės bei kitos tautai 
reikšmingos dienos. D.aug turistų lanko tą 
paminklą. Spraksi foto aparatai, užfik
suodami tą nepaprastą meno kūrini. Ilgai 
negali nuo paminklo pasitraukti, nes, ro
dos, kad dar liko kas nors nepastebėto.

Iš čia pasuku aplankyti seną Marcelio 
teatrą, kuris buvo statytas 1500 m. Juliaus 
Cezario ininciatyva ir dedikuotas Marcui 
Claudio Marcelio. Prie teatro stovi išliku
sios istorinės kolonos iš Apollo Sosiano 
šventovės. Teatras labai panašus Į kolizie- 
jų. Apvalus, trijų aukštų. Trečiame aukš
te, atrodo, įrengti butai. Paprasti langai 
ir net matosi uždangstyti firankomis.”.

Nuo čia nuvykstu į Koliziejų. Buvo jau 
pavakarys. Stoviu iš priekinės gatvės, ku
ri dešimtimi laiptų aukščiau, ir žiūriu į šį 
anų laikų vergų statytą didingą pastatą. 
Galvoju: Roma, Roma, kiek tu slepi anų 
gėdingos istorijos dienų. Kur imperatoriaus 
galybė? šiandien matau tik griuvėsius, 
kurie byloja apie vergijos laikus. Matau, 
kiek laikas yra savo padaręs, čia kiekvie
nas kampas byloja apie krikščionių kan-

kinius, kurie grūmėsi su liūtais, kad R»- 
mos imperatorius ir jo svita turėtų malo
numo. •

Tokios ir kitokios padrikos mintys skrie
ja mano galvoje. Romos varpų vakariniai 
tokie svarūs, tokie gaudūs dūžiai sklinda 
ir kviečia vakarinei maldai. Juose, tuose 
aiduose, rodos, junti imperatoriaus galy
bės žlugimą ir atbundi tematydamas iš anų 
dienų išlikusius tik griuvėsius

Vasaros vakaras toks malonus ir tylus, 
lyg nebūtumei mieste, o kur tai provinci
jos kampelyje. Lipu žemyn ir einu per 
smėlėtą, negrįstą aikštę. Turistų pilna. 
Daugiausia jaunuoliais, kaip nesiderina 
jų elgesys prie šitos vietos. Koks italų jau
nuolių padrikumas. Gainiojasi turistas 
mergaites, šūkauja. Rimtesnės turi daug 
vargo, kol jų atsikrato. Žinoma, kas kita 
su ilgakudlėm “hipis” iš Amerikos. Jos 
nors ir nesusišneka, bet vis viena be dide
lio vargo “susibičiuliuojama”. Rimtesnį 
turistą tas labai išblaško. Blogiausiai, kad 
tas kartojasi čia kiekviename žingsny.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJIENAS”



OR. ANNA BAUŪNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 

111 GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W 63rd STREET
Ofiso tolef.: PRospoct 8-3229 

Rozid. tolef.: WAIbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

ano 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Kas. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So, Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 3748012

Telefu PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždaryta?' 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai!. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas.

DR. EDMUND E. C1ARA 
2/uV W. 5 tst STREET 

Tel.: GR 6-2400 
vaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4. v—9, antratL, penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. .GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - E1S1NAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimu Jei neat
siliepia, sKamoimi Ml 3-OOOL

Tauraus zanavyko gyvenimo kronika
Vasario 13 d. mirė ir 16 die

ną Chicagos Lietuvių Tautinė
se kapinėse buvo palaidotas 
Gudaičių kaime, šakių aps
krityje gimęs, 76 metus išgy
venęs savo kilme suvalkietis 
zanavykas a. a. Vincentas Gu
daitis, kadaise buvęs dr. Pi
jaus Grigaičio tėviškės kaimy
nas. Chicago j e gyveno 6904 S. 
Oakley t Ave. Amerikoje išgy
veno 21 metus.

Velionio duktė Jolanta yra 
ištekėjusi už inž. Alf. Kerelio. 
Liko žmona Agota Plaušinai- 
tytė, duktė su vyru, dvi anū
kės: Vilija ir Svajonė ir daug 
draugų ir pažįstamų Ameriko
je ir Lietuvoje. Velionis pri
klausė Lietuvių Karininkų Ra
movei ir Lietuvių Tautinei Są
jungai, Lietuvių Bendruome
nei ir BalfuL

Nuo 8.10.1918 m. iki 30. 12. 
1918 m. Vilniuje Lietuvos Ta
rybos tarnautojas ir Vidaus 
Reikalų Ministerijos raštvedys, 
vėliau kanceliarijos vedėjas, 
nuo 14. 3. 1919 m. Karo ligoni
nės ūkio viršininkas. Nuo L 1. 
1920 m. iki 1.9.1921 m. Karino-

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: 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 ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL
______Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTO/AETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st 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

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

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

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 

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

pagal susitarimą.

__ e. Šileikis, d.p.
WK ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

w (Arch Supports) ir 1.1.

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

Telef.: PRospect 6-5084

DR. R. MINER, Noprapath 
3150 S. Halsted St., Chicago, IlL 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. Tel. 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, Hi. 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

GRAOINSKAS
VOKIŠKAS 

AM-FM RADIJAS 

TIK $45.00 

2512 W. 47 ST. — FR M998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮl

IL ===== '

MOVING 
Apdraustas perieraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Terkraustymai '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

z '

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kih A. M.

' Lietuviu kalba: kasdien nuo “pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef ^’Emlock 4-2123 
Rezid. teL Gibson 8-6195

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

------ —<SUTHI IASDEH------------- 

NAUJIENAS 
-------------E TCMYI SS3LTB—-------
Lietuviu taipgi palo r parduoda 

ir progai anmo tiktai per

NAUJIENAS

menės Intendantūros Kance- 
liarijos viršininkas. Nuo 1. 9. 
1921 m. iki 16. 9.1923 m Ka
riuomenės Intendantūros mais 
to ir pašaro skyriaus viršinin
kas. Nuo 12.1.1923 m. iki 1.3. 
1923 m. Klaipėdos Krašto sava
norių armijai intendantas. 1935 
m. jau išėjus į atsargą, Kariuo 
menės įsakymu buvo pakeltas 
į vyr. leitenanto laipsnį. 1939 
m. nigsėjo mėn. paskirtas “Lie 
tūkio”, “Maisto” ir “Pieno 
Centro” veikimo inspektorium.

Mokslas, karo tarnyba, tremtis

Velionis baigęs Kudirkas 
Naumiesčio miesto mokyklą, 
1911 m. pradėjo dirbti apskri
ties viršininko įstaigoje ir kar
tu per dvejus metus rengėsi 
brandos atestatui. 1914 m. ki
lus I Pasauliniam karui su įs
taiga evakuotas į Riazanę. Jam 
teko vykti į Mogilevo guberni
ją. Ten buvo paskirtas saviv. 
-sekretoriaus padėjėju.

Vėliau rekomenduojant adv. 
Liudui Ciplijauskui, velionis 
buvo paskirtas apkasų kasėjų 
maitinimo punkto vedėju prie 
X-os armijos, vėliau perkeltas 
į 3 armiją ir paskirtas kilnoja
mos ligoninės ūkio vedėju. 
Perkeltas į Polocką buvo pa
skirtas Transporto skyriaus vir 
šininku prie 3-sios armijos. 
1917 m. rudenį, vokiečių armi
joms pradėjus puolimą, įstai
ga evakuota į Maskvą, kur jau 
komunistu karo vadovvbės de
mobilizuotas.

Velionio darbas “Lietūkyje”

Jis nuo 1923 m. rugsėjo 16 d. 
Lietūkio centre buvo paskirtas 
prekybos skyr. vedėju, o nuo 
1934 m. iki kovo 23-d. 1939 m. 
Klaipėdos Krašto “Lietūkio” 
direktorium. 1939 m. kovo 23 
d. vokiečiams užėmus Klaipė
dą, nuo 1939 m rugp. 1 d. iš 
“Lietūkio” tarnybos pasitrau
kė ir Kaune įsteigė urmo pre
kybą “Importas - Exportas”.

Tą firmą 1939 m. lapkričio 
mėn. perkėlė į Vilnių, kur 
įsteigė du sandėlius ir nuo len
kų nupirko gastronomijos krau 
tuvę ir sacharino fabriką. So
vietams užėmus Lietuvą, jo 
nuosavybės buvo paimtos, o 
pats apsigyveno savo ūkyje Su
valkijoje, netoli Barzdų — Pil 
viskių, Stainiškėse. Iš ten su 
šeima, žmona ir dukterimi, 
1944 m. išvyko į tremtį — Vo
kietiją.

Wisconsin© gyventojas iš Brodhead prie savo pašto dėžės įtaisė ge- 
jn rai pažįstama Dėdės Šamo figūrą. Jis ją pasodino, sakydamas, kad 

Dėdė Samas gerokai esąs pavargęs.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GULĮS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834}V-—--------- -------- ------ -----—- - ■

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir nikai antka

pių papuošimai ir sezoninė* 
kapam* gėlės.

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

Regensburge įsijungė į s to- Į minėjimą atvyksta iš čika- 
vyklinj gyvenimą. Vėliau jiems gos Al. Budreckas, saulių cent- 
teko gyventi Scheinfelde, kur ro valdybos narys. K. P.
buvo stovyklos administrato
rium. 1948 m. persikėlė į Fel- 
bachą, prie -Stuttgardo, o 1949 
m. liepos 30 d. atvyko į Ame
riką, kur prasidėjo sunkus 
naujakurio gyvenimas, kaip 
daugeliui tūkstančių lietuvių 
svetimame krašte.

A. a. Vincento Gudaičio 
įsikūrimas ir asmenybė

Jiems darbo sutartį ir garan
tiją sudarė dr. Pr. ir Aldona 
Mažeikai. Atvyko į Pittsburgą. 
Vėliau persikėlė į Clricagą, ga
vo darbą kavos pakavimo įmo
nėje, o 1960 m. jau išėjo į pen
siją. Paskutinį dešimtmetį gyve
no pas žentą. Velioniui gyveni 
nias JAV buvo nedėkingas. Jis 
čia turėjo 4.operacijas. Buvo 
labai kantrus ir tylus, taikaus 
būdo žmogus. Dėl. ligų negalė
jo aktyviai pasireikšti visuo
meninėje veikloje, bet ją pa
remdavo savo auka. Jis rėmė 
kiekvieną gerą sumanymą.

Netekome garbingo ir darb
štaus zanavyko. Skauda širdį 
jo artimiesiems ir visiems jo 
draugams, pažįstamiems ir bi 
čiuliams. Ilsėkis, Vincentai, 
ramybėje, kurios šiame pašau 
lyje tikrai neturėjai.

A-- Gintneris

ĮDOMIOS PASKAITOS
Kovo 6 d. 5—11 vaL Mar

quette Parko lietuvių parapijos 
salėje įvyko eilinis Alvudo kul
tūrinis subuvimas. Paskaitas 
skaitė dr. jK. Jučas apie įvairius 
pasitaikančius kūno išbėrimus 
ir kaip nuo to apsisaugoti, dr. J. 
Adomavčius — apie pažanges
niame amžiuje žmonių kaulų 
minkštėjimą arba kietėjimą — 
trapumą ir kaip reikia užsilai- 

Ikyti, kad galimumo ribose to 
negando išvengti. Dr. Adoma
vičius kalbėjo taip pat ir apie 
arteriosklerozę ir būdus jos ap
sisaugoti. Kitą kartą tuo reika
lu būsią išsamiau paaiškinta. 
Paskaitos buvo iliustruotos ek
rane special, skaidrėmis. Buvo 
gana įdomios. Klausėsi jų apie 
100 žmonių. Alvudo valdybos 
pirmininkė p-lė Z. Girdvainytė, 
pranešė apie Alvudo finansinį 
stovį ir perskaitė sąrašą asme
nų, aukojusių Alvudui. (kp).

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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 i 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 - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Td. 138--9787^8

ADELĖ BALČIKONIS 

(BALCHIS)

Pagal tėvus Kanapeckas

Gyv. 104 W. 107 St.

Mirė 1971 m. kovo 10 d., 2:20 
vai. popiet, sulaukusi 85 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Pa
nevėžio apskr. ir parap.. Bliu- . 
džių kaime.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko mfliūdę: du sūnūs — 

Leo Balchis. Marti Helen ir 
Malbert Balchis, marti Anna, 3 
anūkai — James, jo žmona Fran
ces. Gerald, jo žmona Patricia ir 
Alan Balchis, sesuo Caroline 
Kaz su šeima ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko dvi seserys ir 
brolis.

Velionė buvo žmona mirusio 
Juozapo ir sesuo mirusio William 
Kanapeckas.

Priklausė SLA 63 kuopai. Idea
lių moterų klubui ir 9-to Wardo 
Lietuvių Demokratų klubui.

Kūnas pašarvotas Leonard ko
plyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

šeštadieni, kovo 13 dieną 8:30 
vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į Visų šventųjų > parapijos baž
nyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Ka
zimiero kapinėse.

Visi a. a. Adelės Balčikonis 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marčios, anūkai, 

giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leonar
das Bukauskas ir Sūnūs. Telef. 
CO 4-2228.

UEVELAND. OHIO
VI. Putvio, Lietuvos Šaulių 

įkūrėjo minėjimas. Paskaitą 
skaitys šaulys Išganaitis, LšST 
centro vald. narys, kovo mėn. 
14 dieną, 12 vai. šv. Jurgio para
pijos salėje. Clevelando šaulių 
kp. ruošia Lietuvos šaulių įkūrė
jo VI. Putvio minėjimą, šauliai, 
šaulės ir Clevelando lietuviai ma
loniai prašome dalyvauti. Sa 
vo atsilankymu pagerbkime 
daug Lietuvai nusipelnusį žmo
gų. Po minėjimo buvę Lietuvoje 
šaulės ir šauliai registruojasi į 
šaulių kuopą. Taip pat bus re
gistruojami nauji nariai į šau
lius. Moterų šaulių sekcija da
lyvius pavaišins kava ir saldu
mynais.

REMSITE TUOS BIZNIERrUS
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME
tTUz 2533 W. 71st Street 

ty •/W Telef.: GRovehill 6-2345-6

5 A 1410 So. 50th Ave., CiceroW Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Komisija ir Vaidyba

— ša kr v Apskrities Klubo narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
14 dieną, 2:00 vai. popiet, Talman sve
tainėj, 4500 So. Tahnan Avė.

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
svieta eilinis narių susirinkimas Įvyks 
sekmadienį, kovo 14 dieną 1:00 vai. 
popiet Lietuvių auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės kviečiamos atsilan
kyti ir ažsimokėti savo -nario mokes
čius ir aptarti bėgančius reikalus.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Klubas rengia žaidimų pobūvį sek
madieni, kovo 14 dieną Hollywood sa
lėje, 2419 W. 43rd St., 2 vai. popiet. 
Bus gražių dovanų ir gardžių užkan
dų atsilankiusiems. Kviečia visuome
nę atsilankyti, nes komisija ir valdyba 
deda visas pastangas, kad svečiai tu
rėtų smagią popietę. A, K.

I 27 Metų Mirties Sukaktis

tA. | A.

FRANK CIKAS
Buvęs JAV kariuomenės parašiutininkas

Mirė 1944 metų kovo mėn. 12 dieną. Gimęs Chicago, Illinois.
Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: tėvas Frankis; sesuo Emilija Vaicekauskienė, jos i 

duktė Sylvia, sūnus Frank, sūnus Jeffrey ir duktė Karen.
Jo motina Emilija Cikienė mirė 1965 m. lapkričio 25 dieną ir pa

laidota Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.
Mūsų brangiesiems pagerbti bus laikomos šv. Mišios Marquette 

Parko bažnyčioje, 1971 m. kovo 12 dieną, 7:30 valandą ryto. Kviečia
me visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas.

Męs Jūsų, mūsų brangieji, niekuomet neužmiršime. Jūs pas mus 
jau nebesugrišHe, bet mes anksčiau ar vėliau pas jus nueisime. Te- 

į1 būnie Jums lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

Tėvas, sesuo ir sesers vaikai.
--------- - ------- —- ---------—-- -------

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET 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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Smalsi voverytė, gerai apžiūrėjusi Londono parke ant žolės padėtą kamerą, užėmė vietą, lyg tardama. Dė
mesio, padarykite malonu veidą’'.

HELP WANTED ~ MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

SHIPPING & RECEIVING CLERKS 
CLERICAL SALES & OFFICE-HELP 

878-3078
Action report agent

Saturday & Sunday
Antanas Kareiva sporto reika
lams ir Jurgis Petraškevičius 
kartotekos tvarkytojas. Mar
quette Parko apylinkės valdy
bos adresas: Jonas Jasaitis 
6922 So. Oakley Ave., Chicago, 
Illinois, 60631. Tel. 434-2165.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TIKISI PRIAUGINTI 
RANKAS IR KOJAS

Kaip žinome, kaikurios žmo
gaus kūno dalys atauga. Atau
ga nukirpti ar net visiškai nu
lupti nagai, jeigu tik lieka nepa
žeistas kaulas, plaukai, net oda. 
Bet jau neatauga prarasta ran
ka, koja ar kitas kūno organas.

Mokslininkai šitą ataugimo 
reiškinį jau seniai studijuoja, ir 
dabar Nacionalinė Medicinos Ty
rimų draugija daro bandymus su 
gyviais, ir siekiama atauginti 
net atskirus organus. Ligšioli
niai eksperimentai rodo, kad yra 
vilties ir šioje srityje sulaukti 
stebinančių laimėjimų. Sakoma, 
kad elektra žadinant atitinkamas 
organizmo celes, laikui bėgant

būsią galima 
ranką, koją, 
kūno dalis.

atauginti pirštus, 
raumenis ir kitas

laiku bando — la-Pastaruoju 
bora tori jose pagaminti ir dirbti
nius kaulus iš keramikos ir me
talo, kurie būtų tokie tvirti, kaip 
ir tikrieji. Juos būsią galima 
įstatyti vietoj sulūžusių ar li
gos iškraipytų natūralių žmo
gaus kaulų.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St 

GA 4-8654 !«>V*AI

Į State Farm f Ireland-Casualty Company

8 triukšmo nusikaltimai
Chicagos miesto tarybai 

Įteiktas projektas potvarkio 
triukšmui gatvėse kontroliuoti 
nustatant bausmę už triukšmo 
kėlimą iki $500 piniginės bau
dos ir 6 mėnesių kalėjimo. Jei 
bus priimtas, potvarkis pradės 
galioti jau nuo ateinančio lie
pos mėn. 1 dienos.

Potvarkiu bus draudžiama: 
1) Bet kokia muzika gatvėse 
anksčiau kaip 9 vai. ryto ir po9 
vai. vakaro; 2) Statybos Įran-

ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.
1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, DI. • Tel. MO 6-3985 

Yra vieta automobiliams pasistatyti.
Didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams,, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

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, I1L 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. Ž U K A US K AS

i
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
iios knygos parduodamos dabar "Naujienose" tu 

didelėmis nuolaidom!*:
Dr. A. X Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  $3-00
Minkštais viršeliais tik$100

Dr. A. <1. Gutsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekj arba

1739 SO. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.
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REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

— Marion L. Butzow, Federa
linės valdžios švietimo, sveika
tos ir globos Įstaigos vedėja 
Chicagoje praneša, kad Social 
Security įstaigos priims pareiš
kimus ir teikia informacijas

!dėl nuolatinių pašalpų nesvei
kiems ir nedarbingiems asme
nims. Jos įstaiga yra 1775 W, 
Ogden Ave. tel. 666-8207. Ne
darbingumo lengvatomis, įsta
tymais numatytomis, nepasi
naudoja tautinių mažumų žmo 
nės, ' laikydami tai šalpa,. ku
rią imti atsisąko dėl tradicinių 
garbės- jausmų.

— Visuomenininke Ona Gra-

kiai, ’kaip antai grindinių 
grąžtai, keliamieji traktoriai 
negalės dirbti prieš 8 vai. ryto 
ir po 9 vai. vak.; 3) Draudžia
ma naudoti automobilio signa
lą, kai automobilis yra pasta
tytas; 4) Įvairūs piūklai ne
gali daryli garso didesnio kaip 
80 decibalų, bet tatai Įsigalio
tų tik po 1980 metų; 5) Kelei
viniai automobiliai, sunkveži- dinsk.ienė sutiko būti Dainų 
miai ar motociklai nuo 1980 šventės banketo vadove. Ji 
metų negalės daryti triukšmą tvarkė ir visus reikalus perei- 
didesnį kaip 75 decibalai (deci- tos Tautinių šokių šventės ban- 
balais yra vadinami garso ma- kete. Banketą organizuoja, su- 
tavimo vienetai); 6) Motor- sitarus su Dainų šventės komi- 
laiviai, sniego automobiliai ir tetų, LB Chicagos apygardos 
pan. po 1975 metų negali triukš valdyba, 
mauti daugiau kaip iki 76 de
cibalų; 7) draudžiama pačiam 
aptaisyti savo motorvežimių 
“muflerius”, kad mažiau gir
dėtųsi triukšmo; 8) Šūkauti 
rėkauti ir net verkti viešose 
vietose bus draudžiama, iš
skiriant daržovių, vaisių ir kt. 
pardavinėtojus, kurie išvežio
ja savo prekes užgatviuose.

— Laima Vaičiūnienė, žurn. 
ir visuomenininko Jono Vai
čiūno žmona, išvyko dviejų sa 
vaičių atostogų i Los Angeles, 
kur gyvena jos motina ir se
suo. žada grįžti Chicagon ko
vo 21 d.

— Apylinkių valdybų atsto
vų, lietuviškų mokyklų vedė- 

ijų, tėvij komitetų atstovų, LB 
tarybos narių ir kitų bendruo- 
menininkų susirinkimą kvie
čia LB Chicagos apygardos vai 

’dvba kovo 21’diena Don Var
nas salėje, 6818 So. Western 
Ave. Tai būtų lyg ir pagrindas 
metiniam LB apygardos suva
žiavimui. Pradžia 10 vai. ryto 
punktualiai.

— LB čįkagįskės apygardos

— Lietuvos Kariuomenės Kū
rėjų - Savanorių Toronto sky
rius išsirinko naują valdybą: S. 
Pociūnas — pirm., S. Banelis — 
sekr., V. štreitas — ižd., V. Kaz
lauskas ir V. Tamašauskas — 
nariai. Į revizijos komisiją įeina 
A. Jakimavičius, K. Kregždė, J. valdyba nutarė siųsti su gerai 
Punkris ir A. Poškus. paruoštu raštu delegaciją pas 

kardinolą Cody, tikslu išsiaiš
kinti arkivyskupijos nusistaty
mą dėl tautinių grupių pamal
di] savomis kalbomis. Raštą 
apsiėmė suredaguoti Algis Re
gis. ir inž. IPilypas Narutis.

— Ciceroje per Nepriklauso
mybės šventės minėjimą vasario 
28 d. buvo surinkta rekordinė 

geras šaltinis prisiminti komu- suma 1214,75 dol. Minėjime

— Stud. Laima Petravičiūtė 
gražiai pravedė LB Brighton 
Parko apyl. suruoštą Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą. 
Jau kelinti metai apylinkė šias 
pareigas patiki jaunimui.

— Rašyt. Liudo Dovydėno at
siminimai “Mes valdysime pa
saulį” dviejuose tomuose yra

nizmą ar susipažinti su juo. Ko
munizmas keitėsi, bet nepasi
keitė. Abu tomai kainuoja 8 dol. 
Gaunama Naujienose.

— Christine Austin painfor
mavo Chicago Today kohimnis- 
tę Maggie Daley apie dabarti
nę Prano ir Algirdo Bražinskų 
padėti ir apie lietuvių daromas 
pastangas jiems pagelbėti.

— JAV Lietuvių Bendruome 
nės Marquette Parko apylinkės 
naujai išrinkta valdyba tuoj po 
susirinkimo įvykusiame posė
dyje pasiskirstė pareigomis; 
Jonas Jasdilis pirmininkas, 
Algis Dapkus vicepirm. švieti 
mo reikalams, Petras Stakaus 
kas vicepirm. kartotekos vedė
jas, Leonas Prapuolenis vice 
pirm, parengimų ir organiza
ciniams reikalams, 
Liškus sekretorius, 
Plioplys

Bronius 
Vaclovas 

iždininkas. Viktorija 
Dirgėlaitė jaunimo reikalams,

Help Keep
Our Economy

Strong

BUY U J. SAVINGS BONOS

Vandens teršimas Italijoje pasieki 
tragiškas proporcijas. Netoli Romos, 
prie istorinio romėnų statyto Apijos 
kelio yra mažas upelis, matomas kai
rėje. Iš jo liko vfan skalbimo m liteli y

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

enthusiastic beginner.
Call J. KOBAS, 

829-9700

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

CONSTRUCTION ENGINEER 
PAINTERS - DECORATORS 
BUILDING CONTRACTORS

These positions are available to 
mediate employment.

Phone for information. •
478-7771

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

im-

200 AKRŲ, 12 mylių Į šiaurę nuo
Little Falls, Minn. Geri trobesiai.

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

Telef. 749-4085.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BARBER SHOP —
POOL ROOM COMBINATION

$3.600.

1217 W. 79th STREET 
487-9662

AUTOMOBILES—TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

63-ČIŲ METŲ BUICK

4 durų, geram stovyje, parduo
da už geriausią pasiūlymą. 
1437 So. 49 AVE., CICERO

Tel. 652-5121

FURNITURE-AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Jvalrūs Pardavimai

PARDUODU dantų technikui motorą 
ir presą, sukamą ir atlošiamą kėde, 
miegama sofą ir darbo stata su 3-mis 

stalčiais. Telef. 247-6948. 
Skambinti 5—8 vai. vak.

dalyvavo maždaug 300 žmonių, 
iš kurių pusė aukojo ar tai Altai, 
Vlikui, ar tai Bendruomenei, ar 
tai vietinėms lit. mokykloms, ar 
tai dr. Valiuko Rezoliucijų ko
mitetui.

— Rašyt. Vytautas Volertas 
laimėjo šių metų Draugo ro
mano 1000 dol. premiją. Pre
mijos įteikimas ir koncertas 
pyks kovo 14 d. Jaunimo centre.

— Kovo 7 d. nuo 4 vai. popiet 
Lietuvių tautinių namų laikinoje 
būstinėje (7108 So. Rockwell 
St.) įvyko ALT S-gos Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas. Be 
kitų bėgamųjų reikalų aptarimo, 
dr. Antanas Kalvaitis, skaitė 
įdomią paskaitą tema: “Mes ne
tolimoje praeityje ir dabar”. Pa
liesta mūsų jaunimas ir pasi
džiaugta jo dalies tautiniu su
sipratimu ir aktyvumu, kuris 
pasireiškė ypač Simo Kudirkos 
išdavimo bylos išpopuliarinimu. 
Be prelegento, tuo reikalu kal
bėjo ir dr. Steponas Biežis. Pri
eita nuomonės, kad aktyvųjį 
jaiprimą reikia remti ypač me
džiaginiai. Deja, konkretaus nu
tarimo tuo reikalu nepadaryta. 
Susirinkimas buvo, palyginti, 
gausūs. (kp).

,♦ Vasarvietėje reikalinga vi
rėja liepos ir rugpjūčio mėnesį. 
Skambinti 737-4515. (Sk.).

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

OAK PARK
Gunderson built 7 room, 4 Bedroom 
stucco carpeted house, enclosed front 
porch, knotty pine rec. room, base
ment, modem kitchen with dishwa

sher, modem bath, 
BY OWNER, 

848-2147.

MARQUETTE PARKO CENTRE 
PARDUODAMAS 

mažas gražiai sutvarkytas namelis — 
4 ir 3 kambariai — prieš Marginius. 

Skambinkite savininkui
778-4254

GERAI PILDOMI
INCOME TAX
ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butų atskiri kambariai su vo
niom ir įėjimais. Šiltas beismantas, 
2 šildymai, naujam Marquette Parke. 
$45,000.

1*6 AUKŠTO, 5 ir 4 kambariai. Kar
petai, aluminijaus langai, atskiri šil
dymai gazu, Marquette Parke. $16,000.

5 KAMBARIU mūrinis. 2 auto ga
ražas, gazu šildymas, karpetai. Arti 
mūsų. $19,500.

DIDELE, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 no 6. 
Nmiias šildvmas sazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU S 14.000 pajamų iš apar- 
famentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtinėm rajone. 
Kaina greitam nirkėiui $77.000.

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

PLATUS LOTAS. Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

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

susi-

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRAI
Namų, automobi- 

\ w x liu. griebės, svei
katos ir biznio.

w—... i-j. , Patogios išsimokė- 
JS limo sąlygos.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T* L: REpublic 7-1941

Federalinlų ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas

Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. A L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

ZUTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”

2 ’PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. $32.000,

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys radiant šilima gazu. 2 blokai 
nūn HicVnrv gnKn lauku. $49.500.

5U v amBARTTJ p TYipfu mūras. Ra
diant š’Hma. aluminijaus langai. 2 
anfomohiiiii garažas, geroje vietoje. 
Tik

8 BUTU 6 METU MŪRAS Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vipfa. j 
vakario rmo Pula<?ki Ava SI15 000.

20 BUTU IR KP AUTUVE.. D^gtų 
nlvtu 70 motu mūras Flnxiknr kon- 
strukciia. Paiamu virš $29,000 me
tams Tik SI 05.000.

4 BUTU Mūpas. Nauja šilima ^a- 
zu. 2 automobiliu mūrn ga^a^as. 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 ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning j 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 & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta priei 50 metų

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome nanfts iš lauko ir at- 
iekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit

LA 1-6047 
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

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

CHICAGO, ILL. TIL VI 7-9327




