
Washington, D. C. 20640 *•

NAUJUMO?
TU LitUaaUa D<Uy bw» J

PuU*«kftd į>y The Lithuaniaa N«w» PubH>Ki»< Co-* -
1739 So. Halsted Street, Oiieijo, DL

HAymarket 1-6100 _____  _ |

Qper One MUbnn LiihwUn In T*t Unit**

VOL. L VIII Price 10c Chicago, Ill. — šeštadienis, Kovo-March 13 d., 1971 m. Ivuina 10c

INDIJOS PARLAMENTO RINKIMUS
AIŠKIAI LAIMĖJO INDIRA GANDHI

NEW DELHI. — Indijos premjerė Indra Gandhi laimėjo di
delį asmeninį triumfą. Ji parlamento rinkimuose sutriuškino sa
vo opoziciją, šaukdama naujo parlamento rinkimus, ji tikėjosi 
sustiprinti savo Naująją Kongreso partiją ir ją sustiprino. Nors 
dar ne visi rajonai paskelbė savo 10 dienų trukusių rinkimų re
zultatus, jau aišku, kad Gandhi partija laimėjo parlamente aiškią 
daugumą, o dar gali laimėti ir konstitucijos pakeitimams rei
kalingą dviejų trečdalių persvarą.

Spaudos konferencijoje prem
jerė pareiškė, kad jos tikslas yra 
Indijoje sumažinti nelygybę tarp 
turtingųjų ir beturčių. Ji pri
imanti šį žmonių pasitikėjimą 
kukliai, žinodama, kad darbas 
bus sunkus, reikalaujantis daug' 
jėgų ir laiko.

Naujosios kongreso partijos 
laimėjimas kitas partijas visai 
susmukdė. New Delhi mieste jos 
konkurentai Jan Sangh partijos 
atstovai neteko šešių vietų. Vi
sas septynias laimėjo Gandhi. 
Senosios kongreso partijos liku
čiai vakar turėjo laimėję tik 15 
vietų, iš anksčiau turėtų 63. Ki
ta opozicijos grupė — Swatan
tra laimėjo penkias vietas, vie
toj turėtų 35. Maskvos linijos 
komunistai, su kuriais Gandhi 
buvo priversta bendradarbiauti 
buvusiame parlamente, iki va
kar turėjo laimėję 13 vietų, pa
lyginus su 24 senojo parlamen
to vietom.

Rinkimus pralaimėjo trys bu
vusios kongreso partijos vadai, 

.-.aGandhi. priešai.
Aiškus Gandhi laimėjimas 

duos jai laisvas rankas vykdyti 
savo politinę misiją Indijoje. 

Paklauseta, ar ji ir toliau ben
dradarbiaus su komunistais, 
premjerė trumpai atsakė: “Ne. 
Su ta partija aš neturėsiu jo-’ 
kių specialių ryšių”.

Užsienio stebėtojai aiškina 
Gandhi laimėjimą jos jau visai 
aiškiai pasireiškusiais politiniais 
sugebėjimais. Net jos pačios 
partijos rėmėjai buvo nustebin
ti jos laimėjimo didumo. Ji mo
ka daryti griežtus, nelengvus 
sprendimus, suranda kelią į In
dijos mases. Jei jos tėvas, mi
ręs premjeras Nehru, buvo idea
listas ir svajotojas, pati Indi
ra parodė kieto politiko duome
nis. Ji nebijojo atsikratyti pa
vojingų ir iškilusių konkurentų, 
kurie nėjo kartu su ja. Kartą pa
dariusi nutarimą, Gandhi nuo
monės nekaitalioja. Tos savybės 
patiko Indijos žmonėms, kurie 
jai ir davė platų mandatą kraš
tui valdyti..

Jugoslavai bėga 
iš kaimų į miestus 
BIELGRADAS. — Jugoslavi

jos duonos aruodas yra Serbijos 
respublikoje esanti Voivodinos 
provincija, čia užauginama 40% 
Jugoslavijos kviečių, 65% — ku
kurūzų, 85% saulėgrąžų sėklų 
ir 60% kiaulių, šis derlingas že
mės ūkio rajonas turi tačiau di
delių sunkumų su vis mažėjan
čiu gyventojų skaičiumi. Jau
nimas masiškai išvyksta iš kai
mų į miestus ir jau ima pritrūk
ti darbo rankų.

Daug Jugoslavijos ūkininkų, 
nebegalėdami apeiti visų darbų, 
širdo valdžiai savo ūkius už ne
didelę mėnesinę pensiją. Apie 
75,000 ūkių nebeturi pajėgių dair- 
bininkų. Per 20 metų iš ūkių 
“pabėgo” 1.7 mil. jaunų žmo
nių.

IS VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Kovo 9 d. 
“The Wall Street Journal” pir
mame puslapyje paskelbė apie 
Turkijos apeliacinio teismo ta
rybos sprendimą Bražinskų rei
kalu, kad “du lietuviai, kurie pa
grobė rusų lėktuvą, galėtų būti 
atiduoti Sovietų Sąjungai”.

TOKIJO. — Japonija pareiš
kė norą prisidėti finansais ir, 
technine parama, jei būtų at-j 
gaivinta tarptautinė Kontrolės 
Komisija prižiūrėti Laoso neu-Į 
tralumui. !

NEW YORKAS. — Netiesio
ginės derybos Jungtinėse Tauto
se tarp Izraelio ir Egipto bei 
Jordano sustojo akligavyje, nors 
durys buvo paliktos tolimesniem, iitbiuro vadams, ėmė ieškoti geresnių santykių su Lenkijos ka- 
kontaktams su JT tarpininku dr. talikų vadovybe. Pirmas ženklas buvo valdžios pareiškimas, kad 
Gunner Jarringu. ; buvusiose vokiečių žemėse rasti bažnyčios turtai bus perduoti

VIENAS. — Austrijon netru- katalikų vyresnybei. Sekmadienį Lenkijos bažnyčiose buvo per- 
kus turi atvykti Amerikos dele- skaitytas vyskupų laiškas, kuriame buvo raginama melstis už 
gacija jau ketvirtai derybų se- naują vyriausybę . ir prasyti Dievo atleidimo Gomulkos valdžiai, 
sijai su Sov,. Sąjunga dėl stra-.^uri privedė prie darbininkų riaušių. Labai g 
teginių ginklų apribojimo suf- madienio speciali ‘rinkliava nūkentėjusiems" fr 
tarties.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
vyriausybė pakeitė planus ir nu
tarė bandyti karo pabėgėlius 
įkurti ne naujose vietovėse pie
tuose, bet ten, iš kur jie yra ki
lę. Vietnamiečiai labai gerbia 
savo protėvių kapines ir neno
riai skiriasi su savo senom gy
venvietėm.

WASHINGTONAS. — Kelei
viniams lėktuvams saugoti nuo 
pagrobėjų iki šiol buvo samdo
mi vien vyrai, tačiau ateityje 
bus ir moterų sargybinių, ku
rios lydės lėktuvus, šiais me-jUU,v 
tais bus paruošta apie 2,000 lėk-' ti, spaudai ir knygoms platin- 
tuvų palydovų ir palydovių, ku
rie mokės karate, džiu džitsu, ju
do ir mokės, kaip vartoti gink
lus.

BONA. — V. Vokietijos vy
riausybė planuoja įvesti savo ge
ležinkeliuose naujus, didelio 
greičio traukinius. Pirmosios li
nijos jungs Hamburgą ir Muen
ch eną, Bremeną ir Stuttgartą, 
Hanoverį ir Wiesbadena. Vėliau 
tie greitieji traukiniai jungs 73 
miestus.

Š. Airijoj ieško 
teroristų

BELFASTAS---- šiaurinę Ai
riją sukrėtė trijų britų kareivių 
nužudymas. Jį pasmerkė ir lais
vosios Airijos vyriausybė, sa
kydama, kad tokie veiksmai yra 
prieš Airijos interesus, tokie žu
dikai esą Airijos priešai.

Trys kareiviai, civiliais rūbais, 
buvo išvilioti telefonu iš taver
nos, kur jie praleido laisvalaikį 
ir netoliese nušauti bolševikišku 
metodu — šūviu į pakaušį.

šiaurinėj Airijoj veikia dvi ai
rių išlaisvinimo iš britų grupės. 
Viena siekia nuosaikaus, politi
nio kelio susijungti su Airijos 
respublika, o kita, radikalesnė, 
siekia tą patį įgyvendinti tero
ro veiksniais. ' *

Vienas didžiausiu Indijos premjerės Gandhi priešu yra Senosios Kongreso partijos pirmininkas 
Nijalingappa, nuotraukoje matomas prie verpimo ratelio, kuris gerokai skiriasi nuo rateliu, ku
riuos mėgdavo naudoti Mahatma Gandhi. Premjerė Gandhi suskaldė kongreso partiją, (steigda

ma savo naują partiją, kuri laimėjo paskutinius Indijos parlamento rinkimus.

LENKIJOS VALDŽIA IR KATALIKŲ
VADO™ IEŠKO NAUJŲ KELIŲ

VARŠUVA. — Naujoji Lenkijos vyriausybė, pasikeitus po-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
J.

Lenkijos komunistų partija 
į priversta skaitytis su lenkų ka- 
jtalikais, kurie nežiūrėdami įvai- 
jrių valdžios trukdymų, liko iš- 
I tikimi bažnyčios vadams su kar- 
I dinolu Stefanu Wyszinskiu prie
šakyje.

Panašiai kaip dažnai pasitaiko 
Italijoje, Lenkijos katalikai ne
mato nieko nepaprasto, jei kata
likas kartu priklauso ir komu
nistų partijai. Pati partija ban
dė suskaldyti katalikus įsteig
damas Pax organizaciją, kuriai 
davė daug lėšų leidiniams leis

ti. Be šios Pax grupės Lenki
joje dar veikia Znak grupė, va
dovaujama dr. Jacek Woznia- 
kowskio. Jis irgi palaiko ir pro
paguoja mintį, kad reikia būti 
realistams ir sujungti socializ
mą su katalikybe. Znak organi
zacija irgi turi knygų ir laikraš
čių leidyklą, palaiko ryšius su 
naujuoju lenkų kardinolu Karo
liu Wojtyla Krokuvos archidio- 
cezijoje ir turi penkis atstovus 
lenkų seime.

Nežiūrint šių oficialių valdžios 
remiamų katalikų organizacijų 
veiklos, apie 90% lenkų linkę 
klausyti senų bažnyčios vadų ir 
kardinolo Wyszinskio. Nauji pra
dėtas “dialogas” tarp bažnyčios 
vadų ir Giereko vadovaujamos 
valdžios duoda vilties, kad įtem
pimas tarp partijos ir katalikų 
sumažės. Tuo labiau, kad dialo
go su komunizmu liniją veda ir 
pats Vatikanas.

DACCA. — Neramumai ir 
streikai Rytiniame Pakistane 
daugiausia pakenkė šalpos dar
bui nuo uragano nukentėjusiose 
R. Pakistano srityse. Sustojo vi
si darbai ir užsidarė įstaigos, ku
rios tais darbais rūpinosi. Atė
jus lietaus sezonui dar daug ry
tų pakistaniečių neturės pasto
gės, nors nuteriotoję saloje ba
do niekas nekenčia.

ai pasisekė sek
lėse šelpti.

Izraelis šj kartą 
nežiūrės spaudimo
WASHINGTONAS. — Izrae

lis per savo ambasadą Washing
tone paskelbė pareiškimą, iš ku
rio galima suprasti, kad jis ne
sileis į nuolaidas jokių spaudimų 
veikiamas. Pareiškime sakoma, 
kad Izraelis nepasitrauks iš stra
teginių vietovių, kaip Sharm EI 
Sheikh iškyšulys, Sinajaus pu
siasalio gale.

Pareiškime sakoma, kad Egip
to nauji diplomatiniai manevrai 
siekia įvaryti kylį tarp Izraelio 
ir Amerikos. “Izraelis po tri
jų karų dėl savo gyvybės ir jo 22 
metų nesaugių ir nepripažintų 
sienų, yra šį kartą pasiryžęs ne
sutikti su niekuo kitu, kaip tik 
su saugiomis sienomis“. — sako 
pareiškimas. Jis primena, kad 
po 1956 metų Suezo karo Ame
rika ir Sov. Sąjunga privertė Iz
raelį pasitraukti iš Sinajaus į 
senas, negarantuotas, nesaugias 
paliaubų sienas. Tas pasitrau
kimas nedavė taikos sutarties ir 
visos garantijos subyrėjo po pir
mo Egipto paspaudimo. Izrae
lis tokių “sutvarkymų” daugiau 
nebenorįs.

Ministeris priėmė 
Pabaltijo žydus

MASKVA. — Sovietų vidaus 
reikalų ministeris generolas Ni
kolai ščelokov tris valandas klau
sė Latvijos ir Lietuvos žydų nu
siskundimų ir pažadėjo jiems at
sakyti raštu į jų reikalavimą iš
leisti juos emigruoti į Izraelį.

Po susirinkimo su gen. ščelo- 
kovu apie 50 žydų nutarė nu
traukti badavimo streiką. Iš 
Rygos, Kauno ir Vilniaus į Mas
kvą suvažiavę žydai nutarė grįž
ti namo ir laukti ministerio at
sakymo.

GAVUSI KARO VADŲ ULTIMATUMĄ 
PASITRAUKĖ TURKIJOS VYRIAUSYBĖ

ANKARA. — Turkijoje pasitraukė Demirelio vyriausybė, ku
riai pasaulio lietuviai paskutinėmis dienomis masiškai siuntė te
legramas, prašančias neišduoti Bražinskų. Valdžios pasikeitimas 
gali užvilkinti turkų sprendimą dėl Bražinskų ateities. Demirelio 
vyriausybė atsistatydino po to, kai Turkijos generalinio štabo 
viršininkas gen. Memduh Tagmac kartu su trijų ginklų rūšių 
vadais pasirašė valdžią griežtai kritikuojantį memorandumą, 
kurį pasiuntė Turkijos prezidentui, irgi kariškiui, Cevdet Sunay, 
ir abiejų parlamento rūmų pirmininkams.

Amerikos rusai 
prašo pagalbos

BRIGHTON, Mass. — Ameri
kos rusai, kaip teigia p. Julia 
Janavičius, gyv. Brighton, Mass., 
gan stipriai prisidėjo prie lietu
vių protestų dėl Simo Kudirkos 
išdavimo. Jų laikraštis ragino 
skaitytoj us rašyti prezidentui 
Nixonui telegramas, rusų orga
nizacijos, dvasiškiai irgi pana
šiai protestavo dėl Kudirkos iš
davimo.

Dabar Amerikos rusų laikraš
tis New Yorke leidžiamas “No- 
voye Russkoye Slovo” prašo lie
tuvių ir kitų tautybių pagalbos 

Į savo tautiečiui Boris Koshele- 
jv’ui, kuris lapkričio mėn. Japo 
1 nijoje pabėgo nuo sovietų laivo. 
Tokijo teismas jį nubaudė 6 
mėn. kalėjimo, čia kalėjimo 
daktarai nustatė, kad Koshele
vas serga atvira džiova. Jis pa-

♦ Turkų premjeras Demirel 
kariuomenės vadų ir preziden
to spaudžiamas, sutiko eiti pa- J 
reigas, kol bus parinktas naujas 
premjeras. Turkijos valdžios 
pasikeitimas, galima manyti, ne
pakenks Braziu skų bylai.

♦ Senatas vienbalsiai patvir-t- • i- • j j- -L x įtalpintas čofu miesto ligoninėn. «no- socialinio draudimo iStatyKJ-..- J jGautos zmios; kad kiek sustiprės 
I jęs KosheleVas bus grąžintas į 
Sovietų Sąjungą.

Boris Koshelevas yra daug 
(kentėjęs savo tėvynėje ir ilgai 
kalintas Sibiro darbo stovyklo
se. Amerikos rusų laikraštis 
prašo siųsti jam raminančius 
laiškus, pinigus ir prašo rašyti 
Japonijos premjerui, kad ruso 

j neišduotų sovietams. Adresas: 
Prime minister Eisaku Sato, To
kyo, Japan. Patį Borisą P. Ko-

mo pakeitimus. Jie padidins 
pensijas ir pakels savaitinius dir
bančiųjų mokėjimus.

+ Prezidentas Nixonas pasa
kė kalbą mokslo baigimo cere- ’ 
monijose jūrų laivyno akademi-) 
joje, kurią baigė ir jo žentas 
David Eisenhower. Prezidentas 
kalbėjo apie Indokinijos karą.

♦ P. Vietnamo daliniai pasi
traukė nuo šeponės miesto, La-’ 
ose, nes miestas yra giliame slė- 
nyje, o kalnu šlaituose dar yra' "pl "^"“per': Mr
nemažai komunistų, kūne ap- <resur0‘ 
šaudo besileidžiančius JAV he
likopterius. Pagerėjus orui La
ose vėl smarkiai veikė aviacija.

Iš šiaurės Vietnamo perbė
gęs į pietų pusę puskarininkis 
pareiškė, kad komunistai prieš 
4 mėn. žinoję apie ruošiamą La
oso puolimą. Vadai skelbę, kad 
čia įvyksią reikšmingiausi šio 
karo mūšiai.

> Amerikos kongresui besi
ginčijant ar statyti didelį kelei
vinį SST lėktuvą, sovietai siū
lo Amerikos oro bendrovėms sa
vo lėktuvą TU-144. Lėktuvo 
skelbimai įdėti JAV “Aviation 
Week” žurnale.

Tomihiro, Editor-In- 
Chief, “Mainichi Daily News”, 

j Hitotsubachi, 1-1-1-, Chiyoda- 
Ku, Tokyo zip 100, Japan.

Admirolas Elmo Zumvalt, karo laivyno 
operacijų viriininkas. Jis laivyno (va
do daug naujenybių, leido naiioti il
gesnius plauku*. Jis neseniai pareiš
kė, kad Vietnamo karas nustatė vi- 

suomeng prieš karluomeny.

Komunistų raketų 
jėgos didėja

WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekretorius Melvin Laird At
stovų Rūmų ginkluotų jėgų ko
mitete kalbėjo apie Sovietų Są
jungos raketas ir Kinijos daro
ma pažanga raketinių ginklų 
srityje. Jis rekomendavo Ame
rikai ribotą savo ginklų sistemų 
stiprinimą.

Sekretorius nurodė, kad Kini
ja jau išbandė tarpkontinentinę 
raketą, o vidutinių nuotolių ra
ketų, kurios galėtų pasiekti Azi
jos miestus, Kinija jau turi pa
statytų. Atrodo, kad Kinija kon
centruojasi prie didesnio nuotolio 
raketų, kurios galėtų pasiekti 
Sovietų Sąjungos miestus Euro
pos kontinente.

Gynybos sekretorius nurodė, 
kad sovietai šių metų viduryje 
turės 1,500 tarp kontinentinių 
raketų ir 400 raketų, šaunamų 
iš povandeninių laivų. Ypač šios 
raketos sudaro vis didėjančią 
grėsmę Amerikai.

♦ Rockfordo miesto centre 
įvyko stiprus sprogimas, mano
ma, išsiveržus dujoms, jame bu
vo sužeisti 27 asmenys. N uosto* 
lių padaryta už 200,000 dot

Karo vadų memorandume sa
koma, kad Turkijai reikia stip
resnės vyriausybės, kuri sustab
dytų krašte įsivyraujančią anar
chiją ir įvykdytų seniai reikalin
gas reformas. Memorandumą 
vakar vidurdienį jau transliavo 
Turkijos radijo stotys.

Turkijoje jau seniai buvo aiš
ku, kad kariuomenės vadai nė
ra patenkinti studentų neramu
mais ir teroro veiksmais. Pasku
tinis vandens lašas (stiklinėje 
buvo keturių amerikieciii karei
vių pagrobimas. Valdžios poli
cija iki šiol pagrobėjų nerado.

Kariuomenės vadų memoran
dume raginama sudalyti vyriau
sybę, kuri būtų virš partinių rie
tenų. Jei tokia vyriausybė ne
bus sudaryta, sako memorandu
mas, ginkluotos Turkijos jėgos 
yra pasiryžusios pačios paimti 
valdžią ir apsaugoti Turkijos res
publiką.

Paskutinės žinios iš Turkijos 
sako, kad nauju premjeru yra 
paskirtas karo aviacijos vadas 
gen. Muhsin Batur, kuris kartu 
su armijos vadu gen. Faruk Gur- 
ler ir laivyno vadų admirolu Ce
lei Eyiciogl u pasirašė ultimatu
mą valdžiai. Pirmasis valdžios 
uždavinys būsią užbaigti anar
chiją krašte.

Dar viena Vietnamo 
žiaurybių byla

FORT BENNING. — Karinis 
teismas baigė klausyti liudinin
kų parodymų leitenanto Calley 
byloje. Stebėtojai sako, kad My- 
lai kaimo civilių žudymas įeis 
Į JAV kariuomenės istoriją, kaip 
juodžiausias įvykis po 1890 me
tų gruodžio 29 d. įvykio Pieti
nėje Dakotoje, kur kavalerija 
išžudė apie 200 beginklių sioux 
genties indėnų, moterų ir vaikų.

Atlantoj buvęs Vietname pul
kininkas Anthony Herbert iš
kėlė bylą dviem savo buvusiems 
viršininkam, generolui John Bar
nes ir pulk. Ross Franklin. Jis 
apskundė juos, kad būdami Viet
name jie leido savo daliniuose 
žiauriomis priemonėmis kankinti 
Viet Congo belaisvius. Kada jis 
atkreipdavo vadų dėmesį į tuos 
įvykius, jo vadai jį išbardavo ir 
pagaliau jį visai atleido iš pa
reigų.

Pulk. Herbert Korėjos kare bu
vo daugiausia medalių gavęs 
JAV karininkas. Ir Vietname jis 
užsitarnavo per du mėnesius sep
tynis medalius už drąsą. Jį at
leidžiant jo dalinio — 173-čios 
parašiutininkų brigados vadai, 
pranešė karinei vadovybei, kad 
jis neambicingas, nepatikimas, 
neklusnus, neturįs drąsos, loja
lumo, bet mėgstąs meluoti ir per
dėti įvykius. Po šitokios reko
mendacijos pulkininkas Herbert 
tik ir laukė progos, kaip atsi
skaityti su savo buvusiais virši
ninkais.



DAINA - JOS GYVENIMO PALYDOVĖ
Iš pašnekesio su sol Kristina Mileriute - Bartulienė
rėvai atvykę iš Lietuvos, o .Kristina Mileriutė - Bartulienė 

ji gimusi Amerikoje. Kristinajl944 metais Cimball Hali pati 
užaugusi tarp dviejų brolių ir ' 
vienos sesutės. Is visos Milerių 
šeimos vaikų ji viena išsisky
rusi kaip gražiabalsė daininin
kė. Pajutusi turinti gražią bal- 
>o dovanų, nuo pat mažens ją 
labai vertinusi ir laiku pradė
jusi ugdyti 
trylikos metų būdama, Kris
tina Įstojo j muz. Alice Ste
phens dainavimo studiją. Bai
gusi Lietuvių šv. Kazimiero 
Akademijų, kuri dabar pakeis 
ta Į Marijos aukštesniąją mo
kykla, — dainavimo studijų 
tęsti Įstojo Į De Paul universi
tetų, lygiagrečiai lankydama 
ir anksčiau pradėtąją muz. A. 
Stephens dainavimo studiją. 
Dainavimo studijų laimėjimus 
laikydama viešame gyvenime, 
Kristina Įsijungė i jau minėtos 
muzikės vedamą dainininkių 
ansamblį. Turėdama 14 metų, 
statytoje operetėje “Kai žydėjo 
gėlės” atliko Gėlių Mergaitės 
vaidmenį. Vėliau su muz. A. 
Stephens dainininkėmis daly
vavo Grand Parko vasaros 
koncertų jsceno j e.

Įgavusi daugiau teoretinės irieliaus . Eizensteino žmonos — 
praktinės dainavimo patirties,IRosalindos — vaidmenį.

viena turėjo dainų ir arijų re
čitalį. De Paul universiteto 
ruoštame koncerte atliko solis
tės partiją.

Per eilę metų savo balso do
vana dalijosi ir su radijo klau
sytojais, dalyvaudama visų 

ir tobulinti. Dar lietuvių radijo valandų pro-,
gramose.

^Sandara” savo metinių pa-' 
renginių koncertinei progra
mai atlikti dažnai kviesdavo j 
Kristiną Bartulienę.

• IIr Čikagos Lietuvių Operai i 
Kristina yra atidavusi savo! 
duoklę: atliko solistės parti
jas “Carmen” ir “Pajacuose”. 
Pastarojoje turėjo net vadovau
jamų vaidmenį.

Muzikaliųjų dovanų Kristina 
Bartulienė yra perdavusi ir vi
siems trims savo vaikams: dūk 
ra skambina pianinu, o abu 
sūnūs groja pučiamaisiais in
strumentais.

Dabar “Pirmyn” choro sta
tomame Johann Strausso “šikš 
nosparnyje” Kristina Bartu
lienė atliks bankininko Gabri-

Solistė KRISTINA MILERIŪTĖ - BARTULIENĖ, 
kuri “šikšnosparnyje” atliks Rozalindos vaidmenį.

1

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

INSURED i
INSURED
SAVINGS

HOME
LOANS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

CHIC AG OS LIETUVIU CHORAS

H eMG IA

KOVO MEN. 28. D. 
r 4

WalyvAuI
AL BRAZIS, K

MĖN. 27 
I R

NE,

L SNARSKi$
ONIS,
SABONiS,

ALVINA GIEORAlT^EFtE, J. LA 
JĮ ALEKSĮ UN AS 

ELEONORA ZAPOLIS, E RADVILAS 
REŽISORIUS PR DIRIGENTAS

MUZ. K STEPONAVIČIUS
OPERETES PASTATYMAS (.VYKS 

M ARI A HIGH SCHOOLAUD 
6700 S»CALIFORNiA AVE

BILIETAI GAUNAMI "MARGINIUOSE"

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, fflfnofc 60632 • 847-1140

ASSETS OVH $149,500,000. RESERVES OVER $13,500/000.
- 'OFFICEHOURS:

Monday & Thursday, 9 a.m to 8 p.m. • Tuesday & Friday,9a.m. to 4p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Nc~n • r.o business transacted.

Ši linksmo būdo ir šneki so
listė pasisakė esanti labai pa
tenkinta ne tik šioje operetėje 
turiniu vaidmeniu, bei ir pa
čiu dalyvavimu operetės pa
statyme. Čia sutikusi daug se
nų draugų ir radusi naujų mie 
lų. Savo maloniu balsu teik

dama džiaugsmą klausytojams 
— ir pati solistė Kristina Bartu 
lienė jaučiasi esanti laiminga. 
Tos laimingosios puotos daly
viais kovo 27 — 28 dienomis 
Marijos mokyklos auditorijo
je su ja būkime ir mes.

Ig. Serapinas

E. KARDELIENĖMONTREALIS SKĘSTA SNIEGE
Per sniego kalnus namu nebegalima matyti

Ne tik mes atvykusieji į Ka- 
nadą'.prieš 22 metus,- bet ir Mom 
trealyje gyvenantieji nuo gimi
mo dienos neatsimena tokios 
audringos ir snieguotos žiemos, 
kaip šių 1971 metų žiema.

Mes tikrai skęstame sniege ir 
gyvename sniego kalnuose, ku- 

i riuose piliečiai su kastuvais iš
tisas dienas darbuojasi.

Pirmų kartų teko matyti snie
go audrai siaučiant ir žaibuojant 
bei perkūnijai griaudžiant. Tie
siog neįtikėtina. Buvau pati to 
“prajovo” liudininkė.

Atrodo, žmogus toks “galin
gas ir stebuklingas”, o štai snie
go iki galvos prisnigo ir visa jo 
galybė subliūško.

Rodos prakiuro dangus virš 
Montrealio ir beria sniegą die
nas ir naktis, o dar kai užgirsti 
oro pranešėjų, tariant “demain 
poudriery”, tai žinok, kad rytoj 
bus tiek “pripudruota” sniego, 
kad neatidarysi buto durų, ne
bematysi gatvėse stovinčių au
tomobilių ir vaikų einančių į 
mokyklas, neatsikasi šiauriau
sio takelio nuo namų, nes jis tuč 
tuojau bus užpustytas ir sėdėsi 
visą dieną namie nors ir neturė
si ko valgyti.

Bet tokių žiaurių dienų ir nak
tų kaip kovo 4 ir 5 tikrai dar ne
buvo. Su žaibais, griaustiniu ir 
dideliu vėju sniegas švilpdamas 
užpustė, suparaližavo. ir paskan
dino Montreal).

Nei mašinos, nei autobusai nei 
pėsčiom einantieji negalėjo gat
vėse pajudėti.

žmonės iš ryto šiaip taip da- 
sikasę į darbovietes, priversti 
buvo ten ir nakvoti. Gatvėmis 
einantieji skubėjo užimti viešbu
čiuose kambarius.

Atvykę traukiniai, lėktuvai ne
galėjo keleivių išlaipinti ir visi 

j turėjo vietoje nakvoti.
Tas audringas dvi dienas ra

dijo ir televizija šaukė pagalbon 
turinčius mažus automobiliukus 
“moto-neige”, (kuriais važinė
jama sniego pusnimis) gelbė
ti užkliuvusius pakelėse, staiga 

'•gavusius širdies smūgius (daž
niausia nuo sniego kasimo), su
silaužiusius kojas, rankas, gim- ■

dyves, vežti ligoninėn arba mo
tinoms su maždts vaikais šalta
me bute nuvežti maisto, nes 
elektra neveikią.

Uždarytos visos mokyklos, uni
versitetai, bankai, krautuvės. 
Neveikė paštas, traukiniai, lėk
tuvai ir visi keliai buvo užda
ryti.

Buvo paskelbtas pavojaus sto
vis. Galima buvo tik sėdėti na
mie ir melstis, kad ta baisi snie
ginė audra nenutrauktų elek
tros laidų ir nenuneštų namų 
su visais gyventojais. Visas mū
sų gražusis Montrealis pavirto 
sniego kalnynu. Per sniego kal
nus nebuvo matyti namų pir
mojo aukšto langų. Kai po aud
ros pradėjo ropinėti milžiniškos, 
sniegą valančios -mašinos, o gy
ventojai mėgina nuo namų da- 
sikasti iki pravalyto didžiojo ke
lio, pasijutome kaip karo lauko 
apkasuose.

Sniego valymui paskirtas 
šiems metams biudžetas senai 
jau išsisėmė ir dabar jau aikvo- 
jami pinigai iš sekantiems me
tams paskirto biudžeto. <-

šeštadienį kovo 6 d. šiek tiek 
prasikasėm sniegą, apsipirkom. 
Krautuvės buvo pustuštės. Nu
važiavom vakare pas p. Smilge
vičius į jų puikų, lyg muziejų, 
meniškų paveikslų pilnų namą, 
pasveikinti pianistą Kazimierą 
jo vardinių proga. Po gerų vai
šių. pralinksmėjom ir pailsėjom 
po tų baisių audrų, šiaip taip 
dasikasėm namo, o ant rytoj aus 
atsikėlę, pamatėm pro langus ir 
vėl sodriai krintantį sniegą, štai 
ir vėl apsnigti mūsų prakasti ta
kai, balkonai, stovinčios gatvėse 
mašinos.

šiemet iškrito jau 150 inčių 
sniego, o kiek dar jo prikris iki 
pavasario ?

Tikrai paskencjome sniege!

Tie sniegynai, tie pusnynai ir 
mūsų lietuviškam kultūriniam 
gyvenimui labai ^enkia.

Rudenį užmanytieji parengi
mai vyksta nustatytomis dato
mis, bet lankytojų per daug ne
susilaukia. Ir kaipgi susilauks, 
jei radijo ir televizija vis tvir-'

tina, kad daug saiego jau yra ir 
dar jo but, kad labai slidu ir pa
vojinga važiuoti mašinomis.

Geriau ir saugiau esą sėdėti 
namie.

štai katalikių moterų koncer- 
te-haiiuje, buvo pakviesta so
listė net iš Philadelphijos O. 
Pliuškonienė, dalyvavo ir Dr. H. 
Nagys, o parduota tik 77 bilie
tai. Nedaug susilaukė svečių ir 
Mindaugo šaulių balius, spaudos 
metinis balius. Žveją ir medžio
tojų Nidos klubo balius, metinis 
banko “Lito” susirinkimas.

Paaiškėjo, kad mūsų “Litą” 
maskuoti plėšikai ir vėl, antrą 
kartą, apvogė išnešdami 1,500 
dol.

žmonių atsilankė daug tik Va
sario 16 minėjime, kuris įvyko 
vasario 28 d. didelėje Plateau 
salėje, Aušros Vartų parapijos 
20 m. sukakties minėjime ir dr. 
kun. F. Jucevičiaus 10 metų pa
rapijoje sukakties minėjime.

Didelis malonumas lietuviams 
buvo girdint mūsų Aušros Var
tų parapijos chorą giedant te
levizijoj Prancūzų 10 kanalu 
“Sitoyens du Monde” transliaci
jose, kurias veda lietuvis A. 
Stankevičius - Stankė. Choras 
padainavo 3 lietuviškas dainas j 
ir buvo pasikalbėjimas su dr. V. 
Pavilanių apie lietuvių kultūrinį 
gyvenimą Montrealyje.

Jeigu nepaskęsime visai snie
ge, žada būti gegužės mėn. 8-15 
ir 22 parengimai: A. Vartų pa
rapijos choro metinis koncertas, 
liaudies ansamblio “Gintaras” ir 
šaulių suvažiavimas.

Šį savaitgalį kovo 13 ir 14 d. 
paskelbta New Yorke mūsų iš
garsėjusio medžio ir šaknų 
skulptoriaus paroda. Jam bus di
delė problema per pusnynus da- 
sikasti savo mašina vežant eks
ponatus iki New Yorko, o iš ten 
į Worcester), Mass. Ten paskelb
ta paroda kovo 20 ir 21 dieno
mis.

•Montrealiečiai kankinasi be- 
kasdami sniegą iki širdies prie
puolių, o tuo tarpu mūsų šau
nusis premjeras P. E. Trudeau 
nusidanginęs slidinėti į Vanku
verio sniego kalnus, labai pa
slaptingai ir niekam net neįsi
vaizduojant susituokė su panele 
Margarita Sinclair tuo nuste
bindamas visą Kanadą. Ji yra 
už savo turtingą ir garbingą jau
nikį 30 metų jaunesnė, labai 
graži, labai išmokslinta politi
kos moksluose, baigusi universi
tete 2 fakultetu. Gera paslidi-

Priemiesciai nenori CHA
Chicagos butų valdybos 

(Housing Authority) pareigū
nai ieško 25 vietų užmiesčiuo
se, kur galėtų pastatyti 200 vie
netų pigiųjų butų koloniją, ta
čiau dar nežino, ar tokias vie
tas galės nupirkti, pranešė CHA 
direktorius Humphrey.

Pirmiausia esą reikalinga, 
kad tokiai statybai užmiestyje 
pritartų vietinės valdžios. Iš 
visų užmiesčio apskričių tik 
Du Page atsakė, kad “mes pa
galvosime”, o kiti atsakė “No,

ačiū, mes nesuinteresuoti”.
Norėdama statyti' užmiesty

je CHA turi gauti leidimus iš 
vietos butų valdybos ir valsti
jos, taip paf gauti fondus ir 
užgyrimą iš federalinės val
džios pusės.

ninkė, kur ir susipažino su P. E. 
Trudeau.

Pagaliau ir mes turėsime Ka
nados First Lady!

Jau vakaras, o sniegas vis ne
nustoja kristi ir kažin ar jis pa
galiau kada nors sustos byrėjęs 
ant Montrealio.

EKSKURSUOS
I LIETUVA

KAINA $776.00 
Išvyksta iš Bostono:

BIRŽELIO 3, LIEPOS U, 
RUGPJŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dieny.

Dalyviu skaičius ribotas — 
XESIVELUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės į

TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127
Telefonas: (617) 26S-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

• IF you would like to have the companionship of another person
in your home. f : •> r

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

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

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

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

637-7200 (Suburban line) 
Ext. 246 or 247CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

X mokama vieny
— metu certifi
ed catams. Mažiau-

, : sra $5,000
ar daugiau

on two 
/years 

certificates

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 cL 

Prašome aplankyti naują musu namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

JEI JŪS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—-TeL: 581-6590—581-7729

Siuntiniai siunčiami per musų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. vakaro.
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vaL popiet
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M OS Ų SKYRIAI:

BROOKLYN. N. Y. 1536 BEDFORD AVE. — IN 7-6463
NEW YORK X N. Y 73 SECOND AVENUE — OR 4-1540
NEWARK, N. J. 378 MARKET STREET — Ml 2-2452
SOUTH RIVER, N. J. 41 WHITEHEAD AVENUE CL 7-6320
UTICA, N. Y. 963 BLEECKER STREET — RE 2-7474
FARMINGDALE, N. J. FREEWOOD ACRES — 1630494
PHILADELPHIA 23, PA. 631 W. GIRARD AVENUE — PO 9-4507
ALLENTOWN, PA. 126 T1LGHMAN STREET — HE 5-1654
LOS ANGELES 4, CAL. 159 So. VERMONT AVENUE — DU 5-6550
CHICAGO 22, ILL. 1241 NO. ASHLAND AVENUE — HU 6-2814
BALTIMORE 31, MO. 1900 FLEET STREET DI 2-4240
BUFFALO IX N. Y, 701 FILLMORE AVE. — TX 50700
DETROIT IX MICH. 11601 JOS CAMPAU AVENUE — 365-6780
HARTFORD 6, CONN. 122-126 HILLSIDE AVE — 249-6216
JERSEY CITY, N. J. 219 MONTGOMERY ST. — HE 5-6368
SYRACUSE, N. Y. 13204 515 MARCELLUS ST. —. 475-9746
CLEVELAND IX OHIO 1028 KENILWORTH AVENUE — PR 10696
HAMTRAMCK, MICH. - 11339 JOS CAAAPAU AVENUE ' — < ',.'1-' 3650740
SO. BOSTON, MASS. 396 WEST BROADWAY — AN 8-1120
TRENTON 10, N. J. 1152 DEUTZ AVENUE — EX 20304
RAHWAY, N. J 47 E. MILTON AVE. — 381-8997



“I LAISXT’ 50-
Jam duota 1970 gruodžio da

ta, o skaitytoją pasiekė 1971-jų 
kove. Daugelis ir gruodyje ap
gijusių korespondencijų, kove li
ko surūgusio ir sušvinkusios. 
Jas užpildė puslapius, bet skai
tymui visai nebetinkamos, štai: 
“Nauja LFB vadovybė” jau la
bai nebe nauja... (skaitai, kad 
pareigomis pasiskirstė 1970 rug
pjūtyje). Arba “Europos LF Bi
čiuliai” giriasi, ką jie pereitą va
sarą veikę. Arba “LFB Čikagos 
apygarda juda”, bet juda 1970 
spalio 30. Arba “Studijų ir po
ilsio savaitė Dainavoje” perei
tą vasarą, kai mes, Detroito ko
respondentai, jau skelbiame spau 
doje ateinančios vasaros viso
kias savaites, Dainavos vadovy
bės seniai nustatytas. Arba 
“Frontininkai prie Atlanto”, ai, 
ai, ai... 1970 balandžio mėnesį. 
Bet tikra tragikomedija laikau 
ant pirmo viršelio, pirmoje vie
toje paskelbtą, po “šiame nu
meryje” sparnu, dr. R. S. Daug- 
vydo ir dr. M. T. Milgaudo “sen
saciją” — “Rusai nužudė lietuvį

TAS NUMERIS
profesorių”. Nagi, apie Joną 
Kazląųską. Buvo sensacija, 
kaipgi. Prieš amžius, amžius. 
Prieš Kalėdas, prieš Adventą. 
Pernai! Šių eilučių autorius tą 
sensaciją skaitė kiekviename lie
tuviškame laikraštyje po keletą 
— kelioliką kartų, iki ji pasida
rė nebe sensacinga. Net ir tie 
grynieji fronto bičiuliai, kurie 
tik Darbininką, Draugą teskaito, 
jau minėtuose laikraščiuose bus 
po kelioliką kartų su dr. Jono 
Kazlausko tragedija susidūrę. 
Dr. Daugvydas ir dr. Alilgau- 
das, tie Siamo dvyniai, praeity
je davę visai įdomių gabaliukų, 
šiame žurnalo numeryje nebe
verti jokio dėmesio.

Didesnis Broniaus Nainio 
straipsnis “Tauta ir išeivija lai
svės kovoje”, redaktoriaus pa
skelbtas be jokių komentarų. 
Skaitytojas tik žurnalo gale su
siranda, jog tai paskaita, grei
čiau gal kalba, skaityta-sakyta 
pereitų metų LFB studijų sa
vaitėje Dainavoje. Straipsnio 
kilmę atsekęs daraisi truputį at-

Nuo

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
520.000

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632

PHONE: 254-4470

INSURE?

Nepriklausomybės Šventės proga Detroito universiteto lietuviai studentai to 
universiteto viešoje vietoje vasario 16 d. pastatė karstą ir paminklinę lentą 
su užrašu "USSR is the Graveyard of Nations7/ Prie karsto buvo pastatyta 
Lietuvos trispalvė ir dalinami lapeliai, kuriuose buvo 4abai trumpai bet 
taikliai nušviesta kaip rusai pavergė Lietuvą. Virš tūkstantis lapelių buvo 
išdalinta ir greit jų pritrūko. Stovi to universiteto dalinusi lapelius studentė 

Diana Sirutytė.
Nuotrauka Roberto Selenio

laidesnis, nes iš bačkininkų kal
bų negali gi kažko tikėtis. Esu 
girdėjęs geresnių B. Nainio pa
skaitų ir kalbų, šioje aukštas 
tonas maišosi su prieštaravi
mais, su insinuacijomis, o vie
noje vietoje nuklystama iki de
magogijos. Išeivija suniekina
ma beveik iki nulio, o paskui, lyg 
magiko, keliama iš numirusių. 
Demagogija laikau poskyrį “Ben
druomenei šokti lenciūgėlį”. B.

Nainys paskelbia, jog “’kilmin- 
gesnis’ darbas buvo pavestas ir 
‘kilmingesniam* luomui, o pras
čiokei Bendruomenei buvo liep
ta šokti lenciūgėlį”. Bet jokių 
konkrečių pavyzdžių, jokių fak
tų nenurodo. Tai sena visų Vil
ko ir ypač Altos priešų giesme
lė. Jeigu B. Nainys čia kalba 
apie Tautinių šokių šventes, tai 
tikrai jų rengimas yra LB rei
kalas. Bet šalia tautinių šokių 
ir dainų švenčių yra daug dar

UP TO

Chicago Savings and Loan^Assn
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P, M, Tues. 9 to 4, Thun. & Fri. 9 to 8. Sat.

Chicago Savings
and Loan Association

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

-
0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

j %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

% PER ANNUM 0 % % PER annum % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH’MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PAKEL, PresidentMrs. PHIL

TEL. GR 6-7575
9 to 12:30

keleriopai svarbesnių dalykų, su 
pačiu svarbiausiu — jaunimo 
ruošimu ateities darbams, jo są- 
moninimu, lietuvinimu. Kita pro
ga esu sakęs ir dabar pakarto
ju, jog nesu B. Nainio priešas, 
užtat dvigubai nemalonu dema
gogiją iš po jo plunksnos skai
tyti.

šiame numeryje vietomis kei
čiamas kursas Vliko atžvilgiu 
ir jau randama jam keletas ge
resnių žodžių. Bet Altai gero 
žodžio kaip nėr, taip nėr.

Naujienos mažai minimos, bet 
jau kur minimos, tai ir “nubau
džiamos”. še, 81 psl., citata apie 
vysk. V. Brizgį iš Gimtojo kraš
to, ir citata apie vysk. V. Briz
gį... iš Naujienų. Matykite: oku
panto žvalgybos laikraštis ir 
Naujienos — abu labu tokiu. 
Reikėjo, verčiau, pacituoti ką 
nors iš mano Naujienose skelb
tos ankstesnės Į Laisvę recen
zijos, kur piktinausi vysk. V. 
Brizgio šantažavimu kaip tik... 
Į Laisvę puslapiuose...

Sauliaus Giedrio feljetonas 
“Aukštosios matematikos kil
pos” man labai patiko, išskyrus 
pora vietų. Labai nejuokinga 
buvo ten, kur paliečiamas dr. 
Alg. Avižienio, ir ten, kur mi
nima Bylaitienė ir Raila. Pultas 
už tariamą pareiškimą Vilniu
je, dr. Avižienis jau viešai spau
doje pasiaiškino. Bet šiame Į 
Laisvę ir Giedrys, ir už poros 
puslapių Fab. žirgulis — (ma
tomai, abu artimi giminės), jo 
pasiaiškinimais nenori tikėti ir 
nenori jam atleisti, kaip Julius 
Smetona nenori atleisti Rytui 
Babickui. Dalią Bylaitienę ir 
Bronį Railą statyti šalia Vladi- 
mirovo, Tysliavienės ir Karosie- 
nės, tai, ponas Giedry, labai, ne
juokinga.

Algimanto GeČio “Jėgų telki
mas Lietuvos laisvinimui” yra 
gan kontroversinis, gan įdomus 
straipsnis. Tai Vliko konferen
cijoje 1970 gruodžio 5 pasakyta 
kalba. Savo įvade Red. skun
džiasi, jog tai kalbai “nei konfe
rencija, nei lietuvių spauda ne

parodė tinkamo dėmesio”. įsi
dėmėkite: gruodžio 5 kalba pa
sakyta, gruodžio | Laisvę nume
ris, ir jau pasigenda spaudos re- 

' akcijos. Bet čia ir vėl didelė 
staigmena; atsirado kitas žur
nalas, kitas stebualadaris, Aki
račiai, kurių... lapkričio nuąae-

■ ryje Gečio kalba jau buvo pa- 
I skelbta, tik truputį apgraužiota, 
Į apskutinėta. išmėsinėjant viete
les, kurios Akiračiams nenaudin
gos, ir kitu pavadinimu. Vienur 
ir kitur paskelbta, kad Gečys 
nėra paprastas mirtingasis, o 
inž., taigi inžinierius. Tik ne
pasakyta, kokios rūšies inžinie-

■ rius, kas, pavyzdžiui, šių eilučių 
autoriui, yra labai svarbu. Trum
pam grįžtant prie Akiračių, tai

i ten yra buvę ir didesnių stebuk- 
! klų, negu paskelbimas lapkričio 
į mėnesį kalbos, kuri buvo para
šyta gruodyje. Buvo atsitiki
mas, kad Akiračiai mėnesiu ar 
dviem anksčiau paskelbė žmo
gaus nekrologą ir žmogus tikrai 
numirė... Bet kalbėkime apie Į 
Laisvę.

šį kartą pradėjau nuo antro 
galo, nuo visokių neigiamybių. 
Betgi margas margutėlis Į Lais
vę 50-tas numeris turi ir labai 
gerų dalykų. Pirmiausia, labai 
rimtas, nepaprastai įdomus Ze
nono Ivinskio straipsnis “Lietu
vos Steigiamasis seimas”. Vien 
už jo parūpinimą reikia redak
toriui paploti ir vien dėl jo bu
vo verta žurnalą į rankas imti. 
Antrasis dalykas — Bernardo 
Brazdžionio eilėraštis Simo Ku
dirkos garbei — “Vaidila Valiū
nas prie užgesusio švyturio”. 
Nors forma sunkoka, nors eilia
vimas kažkas panašaus į hegza
metrą, bet skaitai ir kraujas už
verda. O jeigu jau šitaip, jeigu 
skaitytoją sujaudina, tai poetas 
neveltui rašė. Trečias — V. Vai
tiekūno “Demokratinė Lietuva 
kreivame veidrodyje”. Tai Ro
mo J. Misiūno studijos “Fascist 
Tendencies in Lithuania”, pa
skelbtos The Slavonic and East 
European Review žurnalo 1970, 
vol. 18, Nr. 110, kritiška recen
zija. Iš jos sužinome, jog mū
sų jaunas mokslo vyras, besi
ramstydamas klaidingais šalti
niais, labai kreivai aprašė de
mokratinį Lietuvos laikotarpį. 
Nors R. J. Misiūno studijos ne
skaitęs šią recenziją turi ir su 
rezervais priimti, bet matai, kad 
čia nebėra kokia bačkinė kalba, 
o rimtas, saikingas veikalo (stu
dijos) panagrinėjimas ir klaidų 
nurodinėjimas.

Mirties bausmę naikinant, | 
žmogžudysčių % padaugėjo
Indian Star laikraštis ryšium | 

su septynių policininkų paskuti
nėmis savaitėmis nužudymu pa
stebi, kad mirties bausmės su
spendavimas nepaprastai paska
tino žmogžudystes.

Civilinių laisvių šalininkai ko
voja už tai, kad mirties bausmė 
visiškai būtų panaikinta, o štai 
kas darosi: juo mažiau už žmog
žudystes bevartojama mirties 
bausmė, juo daugiau žmonių 
žudoma. Žemiau pateikiama 
lentelė parodanti žmogžudysčių 
ir mirties bausmių skaičius per 
paskutinį dešimtmetį:

žmogžudystės Ekzekucijus

1959 Bl. 8,8o0 49
I960 Hl. 9,140 —— 56
1961 ni. 8,600 — 42
1962 Bl. 8,400 —— 47
1963 Bl. 8,500 —— 21
1964 Bl. 9,250 — 15
1965 ni. 9,850 ,— 7
1966 IB. 10,920 1 .. * 1
1967 Bl. 12,090 — 2
1968 Bl. 13,650 — — — 0
1969 Bl. 14,830 —---- 0

LAIMĖ ŽUVIES PILVE

George Dean prieš keletą sa
vaičių žvejodamas Anglų kana
le ties Bacton, Anglijoje, staiga 
ne tiek praturtėjo, kiek pagar
sėjo. Jis sugavo vieną menkę,

Pagaliau, iš trijų vedamųjų, 
pirmas (“Iš kankinių kraujo tau
ta semiasi stiprybę”) yra labai 
geras, patriotiškas, bet kur mū
sų spaudoje spausdintinas. Ant
rasis (“Solidarumas su tauta”), 
liečiąs bendradarbiavimo ir ben
dravimo su tauta ir okupantu 
klausimus, irgi geras, bet jau 
kontroversinis. Ir trečiasis, kurio 
pats pavadinimas, “Aukos Lietu
vos laisvei”, byloja kas už jo tu
ri slėptis, yra grynai frontinin
kų linijos. Be reikalo jame mi
nimi Simo Kudirkos ir Jono Kaz
lausko vardai. Alfonsas Nakas

rado jos vulu- 
Joterijos k* -

k i irią persk rodęs 
riuose kažkokios 
mo pinigėlį, bet prieš keletą die
nu sugavo kitą menkę, kurios 
pilve buvo ketvirtojo šimtmečk 
Romos imperijos bronzinis pi
nigas, kurį muziejus įvertino į 
$240.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

SPECIALŪS PAKETAI

Viskas apmokėta.
Gavėjui nieko nereikia 

primokėti.

SPECIALUS 1 $47-00
10 svarų grynų kiaulienos tau
kų. 10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus.

Pati vertingiausia dovana, ku
rią Jūs galite pasiųsti, yra

IMITUOTI KAILINIAI
Nuostabaus vertingumo, plataus 
pasirinkimo Minkos 
drižiuoti), Mouton 

ėriukų.
Pilna kaina tik

10 SKEPETŲ
5 vilnonės skepetos 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų. Siun
čiant oro paštu, reikia pridėti 
$8.50.

KOMBINACIJOS SIUNTINYS 
DIDELES VERTĖS $126.00 
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna. 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiui paltui, 
3% yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
viln. medžiagos žieminei sukne
lei, 2 dvigubo dydžio paklodės. 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Yra ir daugiau specialių paketų.

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

(lygūs ar 
ar Persijos

$99.00.
$46.80

su mažomis

EXPRESS CORP.
12S East 23-rd Street 

Fifth Floor. 
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530 
Reikalaukite mūsų naujo 

nemokamo iliustruoto katalogo

*
Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigia 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigoe pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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NAUJIENŲ ofimt atdara* kasdien.. išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. v kam- Šeštadieniais — iki 12 vaL

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
-ubiished Dally Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co, Inc.

1739 So, HalsHd Street, Chicapo, HL 40603. Telephone HA 1-6106

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ratos:
jj Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
ux month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams ______ — $5.00
vienam mėnesiui . $1.75

Kanadoje:
metam* - .— $20.00
pusei metų ____________  $11.00
vienam mėnesiui ____ ____ $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams ________________- $21.00
pusei metų -------------------- -- $11.00
vienam mėnesiui --------------- $2.50

Dienraščio kainos:
hicagoje ir priemiesčiuose
metams_________________ $20.00
pusei metų ______________ $11.00
trims mėnesiams _________  $6.00
vienam mėnesiui _________  $2.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
ui 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia austi pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams -_________________$18.00
pusei metų _____________  $10.00

Komunistų sukelta kultūrine tuštuma
“Tarybinės” Lietuvos Rašytojų Sąjungos pirminin

kas Vilniun suvažiavusiems Lietuvos Komunistų Parti
jos atstovams padarė pilną pačios sąjungos ir rašytojų 
atlikto darbo atskaitą ir to darbo rezultatus. Savo kalbą 
Rašytojų Sąjungos pirmininkas, patekęs į kompartijos 
centro komitetą, bet nepakliuvęs į jokią įtakingesnę ko
misiją, šitaip pradėjo:

“Gerbiamieji draugai! Buržuaziniai ideologai ti
kėjosi, kad dėl įvairiausių priežasčių 1941 - 1944 me 
tais išretėjusios mūsų respublikos kūrybinės inteli
gentijos gretos nepajėgs persirikiuoti bei atsikurti 
ir kad mūsų literatūra ir menas ne tik nepažengs į 
priekį, lyginant su buržuazinės diktatūros “aukso 
amžiumi”, net smuktelės žemyn. Kultūra tėra gaji 
vien savo tradicijos jėga, galvoja jie, ir, pertraukus 
tos tradicijos siūlą, merdės ir sunyks, o emigravus 
iš krašto nemažam rašytojų skaičiui, Lietuvoje, esą, 
atsirasiąs “kultūros vakuumas’,’ kurį užpildyti, jų 
nuomone, tegali jie vieni”. (Literatūra ir menas, 
1971 m. kovo 6 d., 4 psl.)
Nesileisdami į ginčus su “tarybinės” rašytojų sąjun

gos pirmininku, ko “buržuaziniai ideologai tikėjosi” ir ko 
jie nesitikėjo, ir, svarbiausia, iš kur jis apie tų “ideologų 
tikėjimą” patyrė, norime tarti kelis žodžius dėl okupuo
toje Lietuvoje esančios kultūrinės tuštumos, arba kaip 
tuščiaviduris pirmininkas sako, “kultūrinio vakuumo”.

Pirmame savo kalbos paragrafe pirmininkas, netu
rėjęs progos išsikalbėti su jokios kitos ideologijos žmonė
mis, konstatavo tos ideologijos žmonių viltis, o antrame 
paragrafe jis jau tvirtina, taip pat be jokių įrodymų, kad 
“kultūrines tuštumas” pildanti jėga yra Lietuvos komu
nistų partija, kuri, “vykdydama darbo žmonių valią, 
prisiėmė ant savo pečių visą atsakomybę už tolesnį mūsų 
tautos kultūros likimą, už jos klestėjimą ir kadrus: lite
ratūra ir menas -tapo visos nacijos, visos liaudies 
savastis!”

Jeigu šitokius dalykus rašytojų pirmininkas būtų 
pasakojęs kokiems bonoskiams arba mokslo laipsniais ap
sikarsčiusiems, bet gyvenimo tikrovės nematantiems ir 
politikuoti pradėjusiems “jauniems mokslininkams”, tai 
dar suprantama, bet pasakoti kompartijos nariams, kad 
jie vykdo “darbo žmonių”, o ne Maskvos valią, kad “li
teratūra ir menas yra visos liaudies savastis”, gali tiktai

Kaip kasmet okupuotos Lie
tuvos rašytojų partinės organi
zacijos atvirame susirinkime 
įvyko... savęs išplakimas. “Lit. 
ir Meno” Nr. 9 rašoma:

“... šiandieninis visų mūsų 
rūpestis turėtų būti toks: rasti 
cementuojančių medžiagų, ne 
leisti žmogaus į vienišumo ir 
baimės karalystę.

Tos karalystės ištakų, matyt, 
reikėtų ieškoti į mūsų prozą 
besiskverbiančiose užsienio li
teratūrų tendencijose, šiuo at
veju turima galvoje jau ne tiek 
literatūrinių sąveikų, proble
ma, kiek dviejų skirtingų ide
ologijų kova, šiuolaikiniame 
pasaulyje įgijusi itin aštrų po
būdį. Svetimos ideologijos

e v e 1 d r o s
apologetų suformuotos “tie
sos“ brukamos, padabintos 
modernių formų papuošalais; 
žongliruojama žodžiais, mani, 
pūliuojama literatūrinių me
todų ir meninių formų vaivo
rykštėm vardan to, kad būtu
me įtikinti, jog pasaulis — sve
timas ir žiaurus, o žmogus — 
vienišas ir nelaimingas”.

2.
Maskvoje įvyksiančio komu

nistų partijos suvažiavimo 
proga “plaka” pats save ir L. 
šepetys — “kultūros”* minist
ras:

“Pramonės vystymas regio
nų centruose sukelia didelę 
darbo jėgos migraciją. Tūks
tančiai gamyklų darbininkų 
kasdien iš kaimo važinėja dirb

tuščiaviduris pleperis. Tuščias buvo ir sekantis jo pa
ragrafas, kuriame jis suvažiavusiems kartojo skaitme
nis apie 632 knygas, išleistas paskutiniais penkeriais me
tais, apie 12 milijonų tiražą, Rusijoje padarytus lietuviš
ku knygų vertimus ir kitą spaudą. Jis paminėjo valdžios 
spausdinamų knygų autorius ir lietuviškai verstų ir iš
leistų rusiškų knygų milijoninius tiražus.

Išvaręs pagrindinę paruoštos kalbos dalį, pirminin
kas atsikvėpė ir visai kitokiu tonu pradėjo Sniečkaus ir 
Charazovo suvežtiems komunistams šitaip aiškinti:

“Žinoma, kultūroje, literatūroje, mene ne viską 
nulemia skaičiai ir reiškinių gausumas. Čia reikia ir 
gilumos, kurios diena dienon siekiam. Mes žinome, 
jog drauge su milijoniniais knygų tiražais, drauge 
su tūkstančiais bibliotekų visuose respublikos kam
peliuose, drauge su tūkstančiais klubų, skaityklų, 
mokyklų ir kitokių kultūros židinių — dar esama 
žmonių, kurie per metus neperskaito nė vienos kny
gos (ir, atleiskite, ne vien mažaraščiai žmonės); 
kad masinė kultūra, nežiūrint savo išsišakojimo, daž
nai dar nėra pakankamai aukšta; kalti čia ne vien 
tie, kurie ima, bet ir tie, kurie duoda. Ar ne dėlto, 
pagalvokime, dažnuose kultūros namuose tos kultū
ros, deja, ne per daugiausia... ” (Ten pat).
Plepus rašytojų pirmininkas, matyt, užmiršo, ką 

jis kalbos pradžioje pasakė. Viename kalbos paragrafe 
tvirtina, kad Lietuvos komunistų partija perėmė visą at
sakomybę už mūsų tautos kultūros likimą^., o kitame pri
sipažįsta, kadetuose kampeliuose ir leidžiamoje makula
tūroje, deja, tos kultūros nėra.

Galvoti, kad pasaulyje būtų bent vienas lietuvis in
teligentas, kuris norėtų gimtiniam savo kraštui kultū
rinės tuštumos, gali tiktai Lietuvos inteligentų nepažįs
tantis nekultūringas lietuvis. Primesti nesamai “buržu
azinei ideologijai” kriminalinį, pranašavimą, kad “kultū
rinis vakuumas” atsirasiąs, o vėliau suvežtiems komu
nistų konferencijos atstovams įrodyti, kad, deja, tose 
komunistų skaityklose ir raudonuose kampeliuose jokios 
kultūros nėra, — tokioje trumpoje kalboje gali padaryti 
tiktai Alfonsas Bieliauskas, dabartinis “tarybinės” Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos pirmininkas.

Įdomu, kuriais sumetimais Sniečkus tokį tuščiagalvį 
žmogų laiko rašytojų sąjungos priešakyje??

ti į miestus. Negali nekelti su
sirūpinimo šios darbininkų 
dalies, kultūrinis aptarnavi
mas. Tie savotiški keliautojai 
faktiškai jau negyvena kaime, 
bet jų dar neaprėpia ir miestų 
kultūrinės įstaigos, ši proble
ma labai aktuali Alytui ir 
Utenai, Plungei ir Jurbarkui 
bei kitiems miestams. Ilgus 
metus tokie naujosios darbiniu 
kijos būriai lieka atitolę nuo 
kultūros. O kur nėra kultūros, 
ten neišvengiamai plinta anti- 
socialistiniai reiškiniai, baigia 
“išpažintį”.

3.
“Šluotos” “bosas” J. Bulota 

rašo apie įvairias anketas, var
ginančias eilinį žmogų. Čia sa

KRIKŠČIONYBĖ RAUDONOJ KINIJOJ
Ar ir kas beliko?

Ryšium su amerikiečio vys
kupo JamesWalsh po 12 metų 
kalinimo paleidimu RNS pa
teikia informacijų apie krikš
čionybės padėtį Kinijoje, ko
kia buvo iki 1948 metų ir ko
kia beliko komunistams užval
džius kontinentinę Kiniją po 
1949 metų.

Po šimtmečius trukusios 
evangelizacijos, iki 1948 metų 
Kinijoje iš 700 milijonų gyven
tojų apie 3 milijonai buvo kata 
likų, kurie turėjo 137 arkidio- 
cezijas ir prefektūras su 13,000 
kunigų, iš kurių 5,500 buvo 
svetimtaučiai; turėjo 17 aukš
tųjų dvasinių seminarijų, 3 uni 
versitetus, 450 vidurinių mo
kyklų ir virš 2 tūkstančių pa
grindinių, daugiau kaip 800 
ligoninių ir ambulatorijų; išlei
do 6 dienraščius, 2 savaitraš
čius ir 30 kitokių katalikiškų 
periodinių leidinių, šiandien, 
kaip RNS praneša iš Hong Kon
go, visą krikščionybę Kinijoje 
beliudija “saujelė” kiniečių 
kunigų ir pasauliečių raudonų 
jų kalėjimuose.

Kampanija išnaikinti Kinijo 
j e krikščionybę prasidėjo nuo 
to momento, kai komunistai 
perėmė Kinijos kontrolę. Tuo
jau buvo iškeltas kaltinimas, 
kad katalikai užsiima šnipinė
jimu ir jų bažnyčios bei misi
jos yra špionažo agentūros. 
Prasidėjo persekiojimai, kol 
1953 metais beliko vos 100 
svetimšalių; kiti apkaltinti 
špionažu arba deportuoti arba 
nužudyti, arba mirė kalėji
muose.

Per tą patį laiką 629 religi
niai kiniečiai buvo nužudyti 
arba mirė kalėjimuose. Dar 
1955 metais areštuota 70 kuni
gų ir 200 pasauliečių, ir Shang 
ha j aus vyskupas Kung Pin-mei.

1958 metais raudonoji kinų

tyriko minimos anketos klau
simai:

Kada paskutinį kartą buvote 
bažnyčioje (cerkvėje, sinago
goje, mečetėje, kirchėje, kine- 
zėje)? a) kulto tikslu; b) pa
žintiniu tikslu; c) šiaipsau.

Ar gaunate siuntinių iš už
sienio? Atsakę į šį klausimą 
teigiamai gali anketos nepasi
rašyti.)

Iš tikro, poeto Br. Mackevi
čiaus žodžiais:
žinot, melas, kelius apipynęs, 
Tiek paliko krūtinėj randų, 
Jog dabar net tyliuos

kapinynuos 
Aš ne gėlą, tik tylą randu.

J. Cicėnas

valdžia pati suorganizavo re
formuotą “patriotinę bažnyčią” 
ir be Vatikano leidimo pasky
rė 14 vyskupų. Kunigai priva
lėjo skelbti marksizmą — leni
nizmą ir Mao Tsetungo “moks
lą”. Vyskupai įšventinant pri
siekė komunistų partijos vado
vybėje vesti kunigus socializ 
mo keliu ir aktingai dalyvauti 
socialistinės valstybės statybo 
je”.

1966 metais prasidėjusi 
“kultūrinė revoliucija” galuti
nai išplėšė ir uždarė likusias 
bažnyčias, kurios tebėra užda
rytos iki šiai dienai.

Nuo ko išpuntama
Kasdieną matome šimtus iš

putusių žmonių. Kodėl, nuo 
ko jie išpunta? Vieni sako, 
kad nuo alaus. Kiti vėl, akį pri 
merkę, tvirtina, kad nuo gi
ros su pupomis. Ir taip žmo
gus negali nieko suprasti. Vie
ną kartą nutariau pasiklausti, 
spaudos labui pasiteirauti:

—• Sakyk, mielasis, nuo ko 
taip išpūtai, toks pilvotas pa
sidarei? Skaitančiai visuome
nei reikia žinoti, kurios prie
žastys jos figūrą deformuoja.

Riebulis šnirpštelėjo, pažvai 
ravo ir tarė:

— Parašyk, kad nuo van
dens, kuriuo • praskiedžiami 
šimtamyliai laikraščių straips
niai.

— O kam tą vandenį geri----
staiga įsiterpė linksmas tipelis, 
ar koks reikalo nesupratęs 
analfabetas. — Ežerą neišger
si. Geriau ten pameškeriok...

Toliūjias

ŽMONA IR AUSYS
— Ką darai, kuomet tavo žmo

na skundžiasi serganti?
— Aš užsikemšu ausis...

Standard Federal 
-150 milijonų

JUSTINAS MACKEVIČIUS, Jr.

— Šių metų vasario 28 dieną 
mūsų bendrovės turtas pasie
kė ir viršijo 150 milijonų dole
rių, — pareiškė Standard Fe
deral Bendrovės prezidentas 
Justinas Mackevičius Jr. — Pa
siekėme šios aukštumos ves
dami labai sveiką finansinę 
politiką ir ypatingai rūpestin
gai investuodami mūsų taupy
tojų indėlius.

Nuo 1909 metų, Bendrovės 
įsteigimo dienos, per ištisus 
62 metus ponas Justinas Mac
kevičius Sr., dabartinis Ben
drovės tarybos pirmininkas, 
visą laiką prisilaikė tos pačios 
finansinės politikos, būtent — 
saugiai investuoti dolerį, šian
dieninės jūsų-taupmenos, kaip 
tai buvo daroma ir praeityje, 
investuojamos į nekilnojamo
jo turto paskolas, dauguriioje 
duodamos namų savininkams, 
perkantiems namus rūpestin
gai parinktose vietose.

Todėl suprantama, kad Ben 
drovė, nežiūrint į ekonominio 
gyvenimo svyravimus — gerus 
ir blogus laikus, — užtikrina 
savo taupytojams nepalygina
mą saugumą. Bendrovės atsar
gos kapitalas, arba taip vadi
nami rezervai, nuolat peršoka 
įstatymo numatytas ribas ir da
bartiniu metu viršija 13.5 mili 
jono dolerių.

Šiandien Standard Federal 
Bendrovė pasididžiuodama ga
li pasivadinti didžiausia fi
nansine įstaiga [pasaulyje, 
įsteigta ir vadovaujama lietu
vių. Taupytojas

MINIOS JAUSMAI
Su didžiausiu triumfu įvažia

vo į Londoną Oliveras Kromve
lis po pergalės prieš Karolį I, ku
ris vėliau jo įsakymu buvo nu
žudytas. Vienas palydovas at
kreipė Kromvelio dėmesį į di
džiules minias, keliančias jam 
ovacijas. Kromvelis ramiai at
sakė:

— Jei mane vestų į ešafotą, 
būtų tas pats. Toliūnas

JUOZAS KARIBUTAS
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Apžiūrėjęs iš visų pusių istorinį Koli
ziejų, grįžau į lietuviškuosius namus gero
kai pavargęs. Rytoj į Popiežiaus audienci
ją. Net bilietą parūpino mielas prelatas 
Jonušas. Smalsumas didelis. Turės būti 
įdomu. Taigi, rytoj...

AUDIENCIJA (PAS POPIEŽIŲ
Labai mielas ir paslaugus turistams, 

kurių ten niekados netrūksta, kun. Jonu
šas laksto sušilęs. Tai vežioja prelatą 
Mendalį, lai kokį kitą turistą. Randa lai
ko dar ir man; veža į katedrą, į Vatikaną, 
kur bus audiencija pas popiežių. Jis visa
da skuba. Atiduoda man bilietą, suranda 
vietą ir palieka, žadėdamas sutartu laiku 
mane po audiencijos vėl paimti ir parsi
vesti atgal.

Katedroje jau buvo gana daug žmonių. 
Palikęs vienas sėdžiu ir dairausi. Mano 
rezervuotoji vieta antroje eilėje. Vis dau
giau žmonių renkasi. Su bilietais, rezer
vuotos vietos beveik visos užimtos, — užim 
tos įvairiausių tautybių žmonių. Girdisi 
visokiausių kalbų.

Ir vėl gaivalingas triukšmas, vėl šauks
mai, kai šoninėse duryse pasirodė neša
mas raudoname soste Popiežius. Girdisi ir 
kitokiomis kalbomis šūkių, ne vien tik 
“Viva Papa”.

Nešantieji uniformoti vyrai pasiekę pa
aukštinimą, nuo kurio Popiežius turėjo 
prabilti į susirinkusiuosius, labai atsargiai 
nuleido nuo pečių ilgas kartis ir sostą. Po
piežius iš lėto eina į paaukštinimą. Ketu
rių kardinolų lydimas, jis sodinamas į 
sostą, iš kurio vėliau prabilo į susirinku
siuosius.

Jo žodis buvo trumpas ir lietė šių dienų 
pasaulio problemas. Baigdamas pabrėžė, 
kad su Dievo pagalba pasaulis turės nuga
lėti visas šių dienų blogybes ir taika bei 
ramybė užviešpataus kiekviename pasau
lio kampelyje.

Po tos trumpos kalbos buvo įteiktas gru
pių sąrašas. į ekskursijų grupes Popiežius 
kalbėjo italų, anglų, prancūzų ir ispanų 
kalbomis. Jis iššaukė kardinolų pristaty
tas grupes ir joms vis ką nors rado pasaky
ti bei palinkėti. Sąraše buvo Amerikos, 
Argentinos, Brazilijos, Portugalijos, Li
bijos, Peru, Lenkijos, Vokietijos, Indijos, 
Jugoslavijos ir Čekoslovakijos grupės. Iš 
jų daugiausia aplodismentų susilaukė Če
koslovakijos grupė. Visoms grupėms bu
vo sveikinimai bei atitinkamas žodis. Pro
tarpiais grupės bandė pagiedoti, kiekvie
na savo kalba, bet nelabai sekėsi. Galvo
jau, kad čia taip lietuvių grupė su gerai iš
lavintu choru. Tikrai būtų gražu.

Baigęs bendrą audienciją. Popiežius nu
lipo ir ėjo prie užsienio diplomatų, kardino 
lų, juos sveikindamas, asmeniškai ir patylo 
mis kažką kalbėjo. Jo kiekvieną žingsnį 
bei judesį sekė smalsios susirinkusių akys.

Baigęs sveikinti aukštuomenę, jis ėjo prie 
ligonių, kurių buvo suvežta gal apie pen
kiasdešimt ar daugiau. Visi jie tiesė ran
kas. Jų akys pagyvėjo ir veidai sužibo 
džiaugsmu, kada Popiežius padavinėjo 
jiems suvenyrus. Palaiminęs juos, jis 
žengė prie mūsų ložos. Visi norėjo iš ar
čiau ji matyti ir palytėti jo ranką, kurią jis 
kiekvienam lyg norėjo ištiesti. Paduoda 
ranką ir man. Keistai pasijutau, kai jis ta
rė: “Telaimina Dievas jus visus”. Tai buvo 
tik akimirka. Jis vis ėjo tolyn ir tolyn ra
tu, kur ložėse stovėję tiesė į jį rankas.

Audiencija truko porą valandų. Kai ji 
baigėsi, palydovai parengė sostą išneši
mui. Visi jie dėvėjo raudoną uniformą ir 
atrodė labai įdomiai. Popiežius atsisėdo, 
nešėjai jį lengvai pakėlė, uždėjo paauk
suotas neštuvų kartis ant pečių ir sutartinu 
žingsniu palengva ėjų, lydimi vėl tos pa
čios šveicariškos sargybos. Vėl.. pakilo 
triukšmas ir šauksmas — Viva Papa, viva 
Papa!

POPIEŽIAUS AUDIENCIJŲ SALĖS
Pasibaigus audiencijai, mane pasiima 

prel. Jonušas, kuris aprodo popiežiaus prie 
mimo sales su marmuro grindiniais bei iš
puoštas garsių tapytojų paveikslais lubose. 
Kiek daug čia mano turtų, garsių meninin 
kų vardų bei darbų! Vienoje salėje, išėmus 
tuos meno turtus, beveik nieko daugiau ir 
nėra, jei neskaityti popiežiaus sosto.

Iš viso 25 priėmimų salės. Mes paten
kame į koridorių, kuris dekoruotas pagal 

senąjį testamentą. Iš jo į žemės rojų, kur 
tik medžiai ir paukščiai. Tikrai linksmas 
koridorius, kuris veda į naująjį testamen
tą. Labai dekoratyvus. Gaila tik, kad ne
teko jo kaip reikiant apžiūrėti, nes koks 
tai Afrikos ministeris buvo laukiamas. 
Jis turėjo eiti tuo koridorium ir vienas iš 
tarnų paprašė mus jį apleisti.

APLANKOM NAUJĄJĄ ROMĄ
Iš čia pasukome į vadinamą naująją Ro 

mą. Išvestos plačios gatvės. Moderniška 
daugiaaukštė statyba. Atrodo, lyg ne Romoj 
būtumei, o kuriame nors amerikoniškame 
mieste. Čia įsikūrę daugiausia įvairios įs
taigos, konsulatai. Važinėjant po tokį 
jaukų ir modernišką Romos kvartalą nuo
taika pagerėjo. Nors ana, senoji Roma, ir 
kalba į turistą bei byloja apie senovę, bet 
visvien jauti, kad jos šeimininkai, italai, 
nesirūpina jąja ir tas nerūpestingumas su
kelia turistui nepasitenkinimą. Kartu da
rosi gaila. Gaila anų senovės apleistų pa
statų, kurie prašosi žmogaus rankos.

Pasukome į Romos Liurdą. Bevažiuo
jant kun. Jonušas papasakojo man tos vie
tos istoriją. 1917 m. komunistas tėvas su 
sūnumi ir dukra atėję į tą parkeli poilsiau
ti. Tėvas skaitęs komunistinį laikraštį, o vai 
kai sau ramiausiai žaidę. Staiga vaikai 
vietoje sustingę ir įbedę akis į ką tai jam 
nematomo, žiūrėję. Tėvas nusigandęs, nes 
manęs, kad juos kokia nelaimė ištiko. Vai
kams vis dar nejudant iš vietos, jis pribė
gęs prie jų. šaukdamas: “Kas nutiko?” 

Lyg iš gilaus miega pabudę, vaikai papa
sakojo tėvui, ką jie matę. Abu tvirtino tą 
pačią istoriją, kad matę Marijos pasiro
dymą. Tėvas iš karto nenorėjęs nei klau
sytis ir pavadinęs tai vaikišku naiviu svai
čiojimu. Vaikams užsispyrusiai visą laiką 
tvirtinant, pagaliau tėvas supratęs, kad 
tai, ką vaikučiai papasakojo, yra tiesa. 
Apie tai sužinojo bažnyčios vyriausybė ir 
pripažino, kad tai buvęs stebuklas. Dabar 
tą vieta vadinama Liurdu ir ten pastatyta 
mažytė koplytėlė.

Pasiekėm medžiais apaugusią aikštelę, 
kurioje stovi ta koplytėlė. Mažytėje nišoje 
Marijos statula ir apie ją daugybė žvakių, 
padėkos ženklų bei laiškų. Dabar ta vieta 
gausiai maldininkų lankoma. O tie vaiku
čiai jau užaugę: duktė įstojusi į vienuoly
ną, o sūnus baigęs inžinerijos mokslus, 
vedąs labai religingą gyvenimą. Gi tėvas 
atsivertęs ir dabar esąs pavyzdingas katali
kas. Tai tokia anos Italijos Liurdo istorija.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
pritaiko akinius 

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso telef.; PRosp^t 8^229 

Rezid. teiefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

reikėjo frodyti
Mūsų kontroversinis istorikas 

J. Jakštas "Tėv. žiburiuose” Nr.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal snd tarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Talat: PRospect 8-1717

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

2850 West 63rd St., Chicago, lit 60629
Tel of.: PRospect 6-5084 ■

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

tiktai antradieniais ir penktadieniais, 
Trečiad, ir sek mari ofisas uždarytas, 

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubiic 7-7868

DR. R. MINER, Naprapath 
3150 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608 
Antr^ ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., treč. ir penkt TeL 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
ancrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 
____ ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
27uy W. Si st STREET 

TeL: GR 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm, ketv.

GRAD1NSKAS

AM-FM RADU AS
TIK $45.00

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUV1I

šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoimi ML 3-0001.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

Ofiso tek: 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.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL 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

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

CHICAGO. ILL. 60629
-s

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL 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 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek- WA 5-3099

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

State Fmt Fwe and Casual!* Company

| HOME INSURANCE

Calk Frank Zapolit 
320814 W. 95th St. , 

GA 4-8654

mm"

10 (1101) straipsnyje “Lietuvos 
moterys istorijoj ir mituose* ap
žvelgdamas Anysų veikalą “Žy
mios lietuvės moterys” be kt.

“Rinkinyje yra 5 mitologinės 
apysakos: Neringa, Žemaitė, Ag
luona, Gražina ir Skaistutė, šios 
apysakinės Lietuvos herojės nė
ra istorinės. Tai laisvos kūry
bos padarai (Taip ir Frau Dr. 
Mortensen pasakytų, jp.). Tik 
gilesnis tyrinėjimas jų kilmės, 
vystymosi jų raštiško palikimo 
galėtų atskleisti tam tikrus Lie
tuvos istorijos momentus, sly
pinčius jose (Taigi, nėra vien 
laisvos kūrybos padarai! jp.). 
Juk tos apysakos yra vis tam ti
kro laiko, tam tikros aplinkos 
kūriniai, ir tai turėtų atsispindė
ti jose kad ir pridengta forma. 
Pvz., pirmoje apysakoje apie Ne
ringą atsispindi aiškiai Mažo
sios Lietuvos pajūrio gamtovaiz
dis: Karvaičių kaimas, Ventės 
ragas su akmeniniu dugnu, Agi- 
los įlanka, smėlio iškyšuliai Ne
ringos pakrantėse, šie gamto
vaizdžiai žmonių vaizduotėje tar
navo apysakos tematikai. Ji, be 
abejonės, yra lietuviška apysa
ka ir siekia senus, dar pagoniš
kus laikus. Tad ji yra įrodymas, 
kad Baltijos pajūryje lietuviai 
gyveno nuo senų senovės ir ne
buvo kokie imigrantai nuo XVI 
š., kap Karaliaučiaus profesoriai 
ir jų mokiniai pradėjo skelbti 
pokariniais laikais”.

Skardžius tiesą pasakė
Kanadiškis Pranys Alšėnas į 

savo pastabas dėl Encyklopedia 
Lituanica I tomo susilaukė net 
kelių autoritetų atsiliepimo. Re
cenzijoje “Lūkesčių neišpildęs 
tomas” jis tik pakritikavo, kodėl 
šiai enciklopedijai parenkant žy
miųjų lietuvių pavardes kai ku
rios įdėtos, o kitos tolygio svorio 
nė nepaminėtos. Vienu kartu at
siliepė net du istorikai — V. 
Trumpa ir J. Jakštas, abudu vy
niodami siūlu aplink pirštus, bet 
neatsakydami į visiškai aiškų 
klausimą, kokiu principu kai ku
rie asmenys EI 1-me tome sumi
nėti, kiti tolygūs — ne. *

Atvirai ir aiškiai į ta klausi
ma atsakė trečias šia enciklo
pedija interesuotas autoritetas 
— kalbininkas Dr. Pranas Skar-' 
džius “Draugo” vasario 6 d. prie
de:

“Dėl gana ribotos apimties, 
kaip jau minėjau, enciklopedijoj 
negali būti dedama viskas, ko 
mes kiekvienas norėtume, to
dėl tokia atranka yra neišven
giamai reikalinga; tą atranką 
diktuoja ir pats tokios enciklo
pedijos tikslas bei uždavinys; ir 
pirmojo tomo redaktorius tokią 
atranką mėgino daryti, bet tai 
jam ne visur vienodai pasisekė. 
Tam buvo įvairių priežasčių, vie
na iš kurių yra praktiniai finan
siniai sumetimai; pvz., kai ku
riuos asmenis buvo stengiamasi 
dėti, tikintis susilaukti daugiau 
prenumeratorių ar šiaip para
mos, bet šitokios viltys labai ma
žai tepasitvirtino...” (mano pabr. 
JP-)-

Nagys gliaudena Gliaudą
Buvęs Nepr. Lietuvos redak

torius Henrikas Nagys to paties 
laikraščio Nr. 1237 pastabose, 
pavadintose “Prabėgom” prisi
minęs, kad “anuomet D. P. sto
vyklose lietuvių stovykliniuose 
literatūriniuose kailiniuose, anot

FaulAMUb Jur&lUfej įfciVeUy 
būriai literatūrinių kandžių, ku
rios baigė sukapoti lietuvišką ža. 
dį ir kad, anot Ruigio Andriušio, 
tie “skorbutai” buvo atkaklesni 
net už silkių ir žiebtuvėlinių ak
menėlių pardavėjus”, randa, kad 
panašiai “jau keliolika savaičių 
tautininkų laikraštyje “Dirvoje” 
kažkoks Grauda užvertė pusla
pius savo keistas rašliava”, spė
damas, kad tas Grauda toks bū
tų: \

Nuo Vineo Kudirkos laikų dar 
tokio Kruglodurovo nebuvo mū
sų tarpe, rašo Nagys. Jo stilius 
(tai yra gramatikos ir sintak
sės klaidos) kažkaip artimai kve
pia tokio (keleriopo) “Draugo” 
romanų konkursų laimėtojo Jur
gio Gliaudos gamyba. Tas pats 
slaviškas sakinys. Ta pati graž
danka. Ta pati — geriausio iš 
geriausių — poza. Tas pats įky
rus rusiško antstolio atkaklumas 
bei bukumas, anot “Kuntaplio”...

Dieiuto prugA — gegužes 14 d.
Praeito parengimo komisiją 

sudarė: K. Ulevičius, L Vasilie- 
vas ir K. Končienė. A. Gintneris

GERAI PILDOMI

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

«XJU7YI IASDCT

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Q TEMTI SUL
DAŽAU NAMUS

Iš VIDAUS IR LAUKO
v props aono tktu per 

NAUJIENAS
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

' SVARBU!

AUTOMOBILIAI
I LIETUVA 

Tik ribotam laikui
MOSKVITCH 4081E $2875.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 

$1895.00

į Yra tik labai ribotais kiekiais, 
todėl NELAUK — UŽSISAKYK

DABAR, 
j Užsisakyk tik per

IINTERTRADE
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street , 
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
z-------- ... ~  ---------- --- .—-— ii

FRANK LAVINSKO 
LAIŠKUTIS

New Yorke gyvenantis Frank 
Lavinskas “Naujienoms” atsiun
tė tokį laiškutį:
. “Čia įdedu vieną “jurgutį” 
Naujienų administracijai. Siun
čiu jį už gražų ir brangų kalen
dorių, kurį kad ir pavėluotai vis 
dėlto gavau.

“Kiekvieną metą vis įdėdavau 
po “jurgutį”, tai jį siunčiu ir 
dabar. Kalendoriaus aš labai 
laukiau, nes jis reikalingas.

“Nežinau, ar kiti ką primoka, 
ar neprimoka už kalendorių, bet 
aš žinau, kad jis kainuoja pada
ryti, todėl kiekvieną metą ir pa
siunčiu šį tą. Už kalendorių 
Jums ačiū.

“Įdedu ir pašto ženklą, kad 
galėtumėte pasakyti, ar gavote 
mano “jurgutį” ir ar padavėt 
ten, kur reikia.

Linkiu jums sėkmės, Jus ger
bia Frank ir Ona Lavinskai.

“Teisingiau, iki 1972 metų ka
lendoriaus, jeigu mes jo dar su
lauksime”.

Frank Lavinską užtikriname, 
kad kalendorinis-j o doleris gau
tas ir padėtas, kur reikia, t. y., 
į “Naujienų” kasa.

Indėnai iš bažnyčios 
pareikalavo paskolos

Grupė indėnų iš Indian Vil
lage, Chicagoje, okupavo tuš
čią, numatytą griauti namą prie 
1142 W. Ainslie SL ir “papra
šė” iš Presbiterijonų bažnyčios 
$4 milijonų paskolos. Dalį tų 
pinigų jie sunaudosią pigių bu
tų statybai, o likusią dalį indė
nų mokyklai įsteigti. Paskolos 
jie nori iš presbiterijonų, ka
dangi, jų nuomone, tai esanti 
turtingiausia bažnyčia.

Namą prie Ainslie gatvės už
ėmė daugiau kaip 100 indė
nų būrys ir “prižadėjo” pasilai
kyti “bet kokia kaina”. Tame 
name gyvenusios 7 indėnų šei
mos, kurioms per 40 dienų sa
vininkai nedavė šilumos. Na
mą administruoja CD A.

— Chicagos lietuvių tarpe 
yra didelis susidomėjimas Pir
myn Choro atgimimu, o ypač 
jo statoma operete “šikšnospar 
nis”. Yra labai malonu, kad 
lietuviai prekybininkai ir pro
fesionalai prisideda su auko
mis prie choro veiklos, bet dar 
mieliau paliečia širdį buvę cho
ro nariai dabar tapdami rėmė
jais. Viena iš tų p. Barbora 
Smolelis, nors neturinti jokio 
verslo nei turto, aplankius Pir 
myn Choro repeticiją įteikė 
$100 sėkmingam ‘^šikšnospar
nio” pastatymui. Gal geriausia 
jai padėka būtų tinkamai pa
ruošta ir pristatyta šį chorą į 
veiklą gražįnanti operetė ir pa
žadas, anot p. Smolelis, kad 
Pirmyn choras dės visas pastan 
gas gyvuoti ir dirbti lietuvybės 
išlaikymui ir ugdymui dar dau 
gelį metų, “šikšnosparnio” spėk 
taklis bus kovo 27 ir 28 d. Ma
ria Aukšt. Mokyk. Auditorijoj.

BEMKUE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

I GU2AUSKŲ į
B _— w a * j

BEVERLY HILLS GĖLINYčlA
GELIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

^Telefonai; PR Ir t-0834^

GELI NINKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai Ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-122#

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuviai suvalkiečiai
Suvalkiečiai nusitarė, kad 

kiekvieno susirinkimo metu bū
tų pasilinksminimai. Tuo nariai 
domisi ir skaitlingiau ateina į 
susirinkimus. Pav. pereitame su
sirinkime, kuris įvyko vasario 
26 d., Hoolywoodo salėje, daly
vavo labai daug narių ir svečių, 
šiame susirinkime įstojo 8 nauji 
nariai ir visi naujai atvykusieji. 
Panaši programa bus ir kitame 
susirinkime, kuris įvyks ten pat 
kovo mėnesio pabaigoje — ket
virtą penktadienį — vėl kovo 26 
d. 8 vai. vakare. Valdyba kvie
čia atsilankyti.

Nutarta paskirti Amerikos 
Lietuvių Tarybai Vasario 16 pro
ga auką $25

Pirmoji suvalkiečių gegužinė 
bus Bruzgulienės darže Motinos

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

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

Komisija ir Valdyba

— šakių Apskrities Klubo narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
14 dieną, 2:00 vaL popiet, Talman sve
tainėj, 4500 So. Talman Avė.

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap
švietė 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.

Rože Didžgalvienė, rašt.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Klubas rengia žaidimų pobūvį sek
madienį, kovo 14 dieną Hollywood sa
lėje, 2419 W. 43rd St, 2 vaL 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.

A. A.

JONUI JONIKUI 
mirus,

v. s. Malvinai Jonikienei, Alvidui, Vaidučiui 
ir Jorūnei brolišką užuojautą reiškia

Lituanicos Skautų Tuntas

BALYS PUPALAIGIS
po sunkios ligos mirė 1970 m. lapkričio 12 d. ir palaidotas 
lapkričio 17 d. Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

i Mano nuošii;4i. padėka visiems tierųsi kurie mano tėvu
ką palydėjo Į 'amžinąją kelionę ir prisidėjo prie organizavi
mo lokių gražių ir iškilmingų laidotuvių, kaip tai padaryta.

Sūnus ALGIRDAS PUPALAIGIS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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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— Racine. Lietuviu 
Klubas atsiuntė "Naujienoms” 
* 10.00. P-ia Petrušaitiėnė laišku- j 
lyje sako, kad pinigai skiriami 
spaudos reikalams. Nuoširdi jai 
padėka.

Chicagos Lietuvių Taryba 
Vasario 16 dienos proga šiais 
metais surinko $8,862.89. ši su
ma bus persiųsta Amerikos Lie
tuviu Tarybai. Vokai su auko
mis dar tebeplaukia. Tarybos 
nariai mano, kad šiais metais 
susirinks iki devynių tūkstančių 
dolerių.

— Cleveland© Amerikos Lie
tuvių Taryba surinko $2.700.00. 
Clevelande, kur yra Pasaulio 
Bendruomenės centras, bendruo
menei sudėjo tiktai $75.00. šias 
aukas dėjo patys stambiausi 
bendruomenės šulai.

—n^nĮina išsiųsti telegramą už $1.06. 
I | Telegramas gali padėti pasiųsti 

I Altas. Reikia prašyti turkų 
premjerą, kad jis ir nepagalvo- 

Moterų- tų ^ie-BęaziH$ką.išdav«iių^, nes 
rusar tuojau'ftiOB bužūdyty. .

— A merikos Lietuvių Targtki 
stengiasi p a d ė I i lietu
viams norintiems pasiųsti le|e- 
gra mas Tu rk i jrfs ‘ ‘ im riiste rjų i 
pirmininkui, kad Bražinskai 
būtų išgelbėti. Alt'os biure pri 
imamos telegramos, , Telegra
mą paduodant skambinti tel. 
778-691X1, J 778-6901. • ;

— Kun. Adolfas Stasys, Chi
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas,, ypatingai rūpinasi kuo 
didesniu skaičium telegramų 
pasiuntimu Prano ir. Algirdo 
Bražinskų reikalu. Telegramas 
galima siųsti per ALT’o būsti
nę ir galima perduoti telefonu 
— 778-6900 ir 778-6901.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
(vairu* Pardavimai

PARDUODU dantų technikui motorą 
ir presą, sukamą ir atlošiamą kėdę, 
miegamą sofą ir darbo stalą su 3-mis 

stalčiais. Telef... 247-694K 
''4 Skambinti" 5—o riit, yąkL

išbuvo ligoninėje.keliąs savai-, 
les.jDabar jis grižo j namus ir 
yrą gydytojo priežiūroje.

— Aleksandras Bltnstrubas _ 
liueso operaciją Šv. Kryžiaus, 
ligoninėje. Jis jau trys mėne
siai, kaip serga.

-Zurn. Jurgis Janušaitis 
grižp patenkintas iš atostogų j 
Floridoje ir vėl Įsijungė į dar
bą. Janušaitis yra JAV ir Ka
nados IV Dainų šventės spau
dos komisijos narys. _ *

— Vlado . Putvio, šaulių są
jungos Įkūrėjo, pagerbimas

MISC8LLANEQUS 
fvelrte Dalykai

I DO MY OWN WORK
Over 20 years at the trade. 
If 'yQUxhfive; ąnjc^Garpenter

Phone 755-0060 ;

tiling, ceilings, floors, walls. 
Guaranteed workmanship.

, /For free estimate call
779-3731 or 837-8008 t - ' . I 1 ' ■' * ’ :

ESTABLISHED

Guaranteed work. Reasonable 
rates. Free estimates.

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

GARAGE DOORS
COMPLETE DOOR REPAIRS 

AND INSTALLATION 
ELECTRIC OPERATORS 

.Commercial &ResidentiaL 
CALL

ALL OVERHEAD 
DOOR, CO.

3300 W. ARMITAGE
: • AR 6-6417

porches — Steps —
GARAGES —

Garages Doors. Ceiling, Tiles, 
.Room additions.

Carpenter work of any kind. 
CaU ES 8-7794

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

748-1686 or 747-8334

-GUY’S PLASTERING
SERVICE

— Turky premjerui arba pa
čiam Turkijos prezidentui gali-

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
V—___ y Patogios išsimokė-

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
-

— Jonas Tijūnas, 2538 W. 66 
St., buvęs paskutiniu laiku 
Kybartų pašto viršininkas, jau 
pora savaičių serga ir guli šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Jam bu
vo padaryta operacija. Greitu 
laiku žada grįžti į namus. .

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
h— -----

— Jonas Jonikas, buv. ilga
metis Pašto Valdybos ūkio da
lies tarnautojas, porą savaičių 
pasirgęs, mirė nuo arterijų 
■sklerozės. Jis buvo palaidotas 
kovo 10 dieną Lietuvių Tauti
nėse Kapinėse.

MARQUETTE MATTRESS CO.
Mattresses Box Springs, all sizes. 
Brand Names, dicontinued patterns. 
Mixmatched sets — up to 50 percent 

. off. Bunk beds, trundles, sleepers.
Bedroom Suites. Quality at low, low 

prices.
3150 West 63rd Street, Chicago 

Phone 434-5815

— Juozas I^aurinaitis, 826 W. 
33 Place, Bridgeporte, šaulys 
ir aktyvus kovotojas už šv. Ka
zimiero kapinių savistovumą, 
staiga vėl susirgo ir paguldytas 
Community ligoninėje. Jį gali
ma aplankyti.

— Vincas Avižius, 3336 S. Par 
nei Avė., Bridgeporte, sava
noris kūrėjas, buvo stipriai su
sirgęs širdies negalavimais ir

2 v. p. p. Pagerbimą ruošia vi
sos trys Chicagos šaulių kuo
pos — “Chicagos šaulių rinkti
nė”. Šauliams prijaučiančio- 
ji visuomenė kviečiama kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Įėji 
mas nemokamas.

— JAV LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba Įvykusia
me posėdyje aptarė artimes
nius veiklos uždavinius. Kovo 
mėn. pabaigoje ar balandžio 
pradžioje numatytas sukviesti 
LB Marquette Parko apylinkės 
susirinkimas, kuriame numa
toma svarstyti lietuviškos kolo 
nijos išlaikymo klausimą.

— Prieš ketveris metus mi
rė a. a. Antanas Elsbergis, o 
dabar jo žmona. Juodu buvo 
raseiniškiai — žemaičiai. Kuk
lūs, bet geri savo širdimi. Vi
suomet pasirengę padėti savo 
artimui, kaimynui, organizaci-

Guaranteed lowest in price 
& best in quality.

424-9650

TRY-R
HOME IMPROVEMENT

No Job too Small
386-5189 —

Ask for BOB

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

enthusiastic beginner.
Call J. KDBAS, 

829-9700

FULL TIME SECRETARY 
AND RECEPTIONIST 

Also experienced in bookkeeping
XXU.AXA1 > XXUA^ X LAXXArj LAV/A - a. v

jai. Jie buvo žinomi Raseiniuo Good salary and benefits. Call:

SAVA DELICATESSEN
4264 So, ARCHER AVENUE. TEL. 247-2345

Namų darbo dešros, Balandėliai, įvairūs Kaldūnai, Salotai 
ir kiti skanumynai, pilnai paruošti valgymui.

KIEME AUTOMOBILIAMS AIKŠTĖ

se prekybininkai. Chicagoje 
gyveno 6948 So. Campbell Ave. 
Velionė mirė vasario 26 d. po 
sunkios ir ilgos ligos — paraly
žiaus. Ji sulaukė 86 metų am
žiaus.

LANDQUIST & SON 
iCA 6-1768 for interview

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PRESS, BRAKE

IMPORTUOTI 
PRODUKTAI Iš

• LENKIJOS
, • PRANCŪZIJOS

• VOKIETIJOS

K U PONAS
Su juo gausite veltui paragauti 

musu gamybos karštas dešras

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

— Theodora Barskis dirba 
Back of the Yards organizaci
jos raštinėje, 4600 S. Ashland 
Ave. Už patarnavimus apylin-| 
kei Vandentiekio unijos 130 
skyrius ją apdovanojo gražia 
statula. Ji registruoja įvairias 
organizacijas tradiciniam šv. 
Patriko paradui, kuris įvyks 
kovo 17 d. miesto centre.

_ . . G ; . . , .Due to expansion we are seeking a 
man able to operate brake presses. 
Steady work. Company paid benefits. 

Advancement.

Apply
READY -METAL MFG. CO.

4320 S<£ KNOX
Or CaU Mr/ŽILINSKAS

RE d-5151

NAUJAS ADRESAS:
2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL 60629

telef: 778-6900; 778-6901

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 6Wi St., Chicago, IIL — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted SL, Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

L. Bendruomenės Bridge
port© apylinkės valdyba kviečia 
visuotihj metinį narių susirinki
mą ir prašo lietuviškąją visuo
menę kuo skaitlingiausiai daly
vauti.

Susirinkime bus renkama 
nauja valdyba, Revizijos Komi
sija, atstovai j Apygardos suva
žiavimą ir aptariami kiti L. B. 
reikalai.

Susirinkimas įvyks 1971 m. 
kovo mėn. 21 dieną 2 vai. po 
pietų švento Jurgio parapijos 
salėje, Bridgeporte. Valdyba

-----: —rr—z ——I-----
CONSTRUCTION ENGINEER 
PAINTERS - DECORATORS 
BUILDING CONTRACTORS

These positions are available to im
mediate employment.

Phone for information.
478-7771 —. OR 5-5197

BUSINESS CHANCES 
Biznio Pragos

BARBER SHOP —
POOL ROOM COMBINATION

$3.600.
1247 ‘W. 7?0i STREET 

487-9662

GENERAL BRICK WORK 
Custom fireplaces, room addi
tions, commercial & residential, 

Glass block windows. 
AU repair work. 

456-2840

HENRICH PAINTING, 
DECORATING 

WALL WASHING 
Interior — Exterior work. 

CaU anytime. Work guaranteed 
477-1882

HANDYMAN
Specializing in Carpentry, Plum

bing, Floor tile. Reasonable 
rates. Expert workmanship.

468-1012

SCOTTIE & SONS 
Wall - to wall carpeting cleaned 

in your home. 
Free estimates. 
Thrifty prices. 

343-9030

ROOF REPAIR
ALL TYPES

CALL

784-4267
CARPENTRY & REMODELING 

Expert workmanship. 
Free Estimates. 

Reasonable rates. 
Call HE 4-5312 or 

Call LOUIE 636-9534

K. E. MOUNTAIN
CUSTOM CARPENTRY

AND REMODELING

GR 5-4119
COMPLETE PLASTERING 

SERVICE
Ceilings, rooms, arches & 

patching.
william mcdonnell

383-1041

TONY’S PAINTING 
& DECORATING 

Interior & Exterior
Papering & Canvassing. Free Est. 
GENERAL REPAIR WORK 

Call 935-4392

>................................ .. ...... — ..................---................................. ....

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgų metų patyrimas. 

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

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Sk).

AUTOMOBILES—TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

63-čIŲ METŲ BUICK

PANELING • PLASTERING 
CARPENTRY • PAINTING 

& DECORATING
Fast reasonable, dependable work. 
Industrial. Residential. Commercial. 

FOR FREE ESTIMATE 
CALL 
324-0592

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

Tel. 652-5121

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

PERSONAL 
Asmeny laiko

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

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

TIKRAI SPECIALUS UZ $22,500
Naujai dekoruotas geros kokybes 5 
kamb. mūras apie 12 metų. 3 puikūs 
miegami, Hoolywood stiliaus, plytelių 
vonia, brangūs kilimai, pilnas rūsys, 
2 auto garažas su radio atidaromom 
durimis. Pasakiškai žema kaina tik 
$22.500. Galima pirkti ir su labai 
mažu įmokėjimu ir mokėjimais ma
žesniais už nuomą. Būk apdairus.

Paskambink stebukladariui. 
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

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

sher, modern bath.
BY OWNER, 

848-2147.

MARQUETTE PARKO CENTRE
PARDUODAMAS

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

Skambinkite savininkui
778-4254

CICERO — 16 ir 50-tos Avė. apylin
kėje, 2 butai po 6 kamb. su 2 kamba
riais beismante. Nauja karšto vandens 
šilima gazu. įmokėti $3,000. Paskola 

25 metams.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct„ Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

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% 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.

DIDELS, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1^ vonios, naujas garažas. 
$31.200.

GRĄŽTE 2 BUTU mūras. 2 po 6. 
Kranas šildymas gazu. Air conditionpd. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31.500.

LENGVU $ 14.000 paiamu iš apar- 
tamentinin mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina cn*piTam n it V p t ui ^77 000

2 GERT MURINTAI NAMAI Brigh
ton Parke Dunda virs F16 000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS. Marouette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

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

NUSIPIRK PATĮ GERIAUSIĄ | 
žavingas, labai gražus, labai geros ko
kybės konstrukcijoje ir detalėse, di
desnis 5% kamb. mūras. 3 dvigubo 
dydžio miegami, puikiausias salionas, 
didinga virtuvė kartu su valgomuoju. 
1% vonios. Labai patrauklus nane- 
liuotas beismantas pilnam laimės gv- 
venimui. 2 mašinų garažas, didelis 42’ 
sklvoas. Gražiausia ir geriausia aov- 
linkė. J pietus nuo 63-čios ir i vaka-, 
rus nuo Pulaski, arti bažnvčiu. mo

kyklų. Laimė yra jūsų rankose.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

DESPLAINES
3 bedroom bi-level with 2 baths, cent
ral airconditioned, carpeted including 
kitchen. Drapes, paneled family 
room. Dishwasher, built-in kitchen 
with paneled eating area. Mąny ex
tras. Mint condition By owner. $30.- 
000. 1 block South of Demnster 
(Thacker). 2 blocks west of Mount 
Prospect Rd. 918 Ingram Pl. Open 
house Sat. and Sunday 1—5 P. M. 
Weekdays bv appointment.

Call 299-1839

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karstu 
vandeniu šildvmai gazu. Modernios 
virtuvės 2 automobilių garažas. Mar- 
quetfp Parke -^32.000

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų marinė rpzidenciia. Išbaigtas 
rūsys radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo HirVn-rv lauku $49.500.

514 ttAAlBAR^rri P mahi mūras. Ra
diant šiUma. ąl”miniians landai 2 
automobiliu garažas, geroje vietoie. 
Tik $94 900

8 RUTTT Š METU MORAS Karšt0 
vandenę šilima gazu. alnmtnijanq Jan
gai. automobiliams pastatyti vipfn j 
vaVarns Pniaclri Ava $115^00

20 BUTU TR K^AUTTTVB.. Dp*tu 
nlvtu 90 mptu mūras Klpviknv- kon- 
stnikcnV Paiamn virs $29.000 me
tams mik $iQH.nno.

4 BUTU MtYRAS. Nauja š;iima ga- 
7u. 2 automobiliu mum gp^^žas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REA.L ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba !r Remontas

GEROS DOVANOS 
žios knygot p> rd uodimo* dabar "Naujienose” su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J* Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ______  . 5X00
Minkštais viršeliais tik  $X00 

Dr. A. J. Gussen — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ------------------------------------------------------ --------- $130

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čok| arba 
______________ money orderi.

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

“ ' ..............

♦ Lietuvių Profesorių Draugi
ja spausdina knygą “Lietuvos 
Universitetas” 1579—1944 m., 
kuri kainuos 15 dolerių. Profe
sorių Draugija prašo knygos iš
leidimą paremti ją prenumeruo
jant, įsirašant mecenatais — 500 
dolerių auka, garbės prenumera
toriais — 100 dol., ar rėmėjais 
— bet kuria suma. ,

Prenumerata ir pinigai siun
čiami vardu: "Lietuvos Univer
sitetas” — 6015 South Fransico 
Ave., Chicago, UI. 60629. (Pr).

JIEŠKAU NAMŲ SEIMININKĖS. Aš 
esu gimęs 1914 metais Lietuvoje. Ga
lite rašyti lietuvių, vokiečių, lenkų ir 
švedų kalbomis. Prie laiško pridėkit 
savo fotografiją. Į kiekvieną laišką 
atsakysiu. Rašyti:

NAUJIENOS, BOX 171 
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL. 60608

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS su virtuvės naudojimu ir ki
tais patogumais vieno asmens bute, 
Marquette Parke, dirbančiam, pensi
ninkui ar moteriai. Tel. WA 5-6742

6 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL, — SATURDAY, MARCH 13, 1071

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

CALL
C. “EDDIE” JOHNSON 

for all your carpentry needs
& work.

484-1738

A-l CARPENTER — 
SPECIALIST

AU types of remodeling 
Low prices. Free estimates.

677-1343 after 6 P. M.

QUALITY
REMODELING

BY EXCELLENT
CRAFTSMAN

477-1361
■NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T«k REpublic 7-1941 
< /

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parity paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstateu senna ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu finas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! 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 prieš 50 metų 

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iŠ lauko ir at- 
iekame •‘tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

& L. INSURANCE & REALTY^

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
PigOt automobilių draudimai.

— 1.................................   Hl ■! ■

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

tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-M27




