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PAKISTANO PREZIDENTAS YAHYA 
ATVYKO RAMINTI RYTINIU BENGALU

DACCA. — Pakistano prezidentas Agha Mohammad Yahya 
Khan jo šešių valandų kelionės atskrido į Rytinio Pakistano sosti
nę Daccą. Jam teko skristi aplink visą Indiją, nes po paskutinio 
Indijos lėktuvo pagrobimo ir susprogdinimo Pakistane, Indija už 
draudė Pakistano lėktuvams skristi virš jos teritorijos. Preziden
tą iš aerodromo į valdžios rūmus palydėjo sunkiai ginkluoti ka
riuomenės daliniai, kurie saugo ir prezidento rūmus. Rytinio Pa
kistano gyventojai ta proga surengė demonstracijas, kuriose 
dalyviai nešiojo plakatus su laisvės ir nepriklausomybės šūkiais. 
Prezidentas atvyko derėtis su Rytinio Pakistano politiniu vadu, 
šeiku Rahmanu.

Stebėtojai sako, kad Pakista
ne reikalai jau niekada nebebus 
tokie, kaip buvo. Mažų mažiau
siai, Vakarinis Pakistanas turės 
duoti savo rytinei daliai dideles 
autonomijos teises. Rytiečiai vis 
dažniau kalba apie pilną nepri
klausomybę.

Rytinio Pakistano padėtį labai 
atidžiai seka Indija, ne tik jos 
centrinė valdžia Delhi mieste, 
bet ir rytinės Indijos gyven
tojai bengalai. Britams iš savo 
imperijos padarius dvi pagrin
dines valstybes: Indiją ir Pakis- 
tana, buvo atskirti musulmonai 
nuo hindų, tarp kurių vykdavo 
amžinos kovos. Dar ir dabarti
nėje Indijoje dažnai įvyksta 
skerdynės tarp hindų ir musul
monų, kurių kai kur Indijoje yra 
likę.

Rytinio Pakistano bengalai 
yra daugumoje musuhnonaį, ta
čiau Indijoje yra nemažą hin- 
'dų tikėjimą išpažįstančių - ben
galų. Jie skiriasi nuo kitų In
dijos gyventojų savo kalba ir pa
pročiais, panašiai, kaip Rytinio 
Pakistano gyventojai skiriasi 
nuo Vakarinio Pakistano gyven
tojų. Indijos bengalai rodo dide
les simpatijas Rytų Pakistano 
problemoms. Bengalai nebuvo 
įsivėlę į ginčą su Indija dėl Kaš- 
rniro, kuris yra Vakarų Pakis
tano kaimynystėje. Indijai būtų 
labai naudinga prekyba su Rytų 
Pakistanu ir kiti normalių kai
mynų santykiai. Jų tarp Pakis
tano ir Indijos senokai nėra, nors 
bengalai gyvena abiejose tų dvie
jų valstybių sienos pusėse.

Indijos bengalų provincijoje 
yra daug neramumų, ypač Kal
kutoje. čia veikia įvairios ko
munistų grupės, kurios be kitų 
priekaištų Indijos vyriausybei 
mėgsta agituoti bengalus, kaltin
damos centrinę valdžią, kuri ben
galų interesus apleidžianti. Jei 
ne skirtingos religijos, indai ben
galai mielai prisidėtų prie nepri
klausomybės reikalavimų, kurie 
girdisi Rytiniame Pakistane.

IŠ VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Vakar die
nos New York Times aprašė lie
tuvių demonstraciją New Yor- 
ko centre. Ji buvusi tvarkinga, 
dalyvavę apie 200 žmonių, kurie 
reikalavę išleisti Simą Kudirką! 
atvažiuoti į Ameriką ir prašę 
Turkijos vyriausybę neišduoti 
sovietams Bražinskų.

SAIGONAS. — Pietų vietna-
*■ i

FRANCO REŽIMAS PRADĖJO IEŠKOTI

Sis brėžinys parodo įrengimus amerikiečiy mėnulio automobilio, kuris bus nuvežtas i mėnulį 
liepos mėnesį.

AMERIKOS LENKAI SIUNČIA VAIKUS 
STUDIJUOTI LENKIJOS MOKYKLOSE

miečiai,_komunistų spaudžiami: KROKUVA. — Amerikos lenkai pradėjo įdomų eksperimen-
ir pritrūkę šovinių, turėjo ap- kurj pamėgdžioti siūlo ir kai kurie lietuvių veikėjai. Lenkai 
leisti kelias bazės Laose. Juos siunčia savo jaunimą Studijuoti į.Lenkijos universitetus. Lenki- 
iškėlė Amerikos helikopteriai. • jos režimas irgi vilioja užsienio lenkus ir stengiasi sudaryti stu- 
Visa artilerija buvo bazėje su- dentams kuo geriausias sąlygas. Užsieniuose gyvena apie 10 mi- 
sprogdinta. Kiek vėliau tas ba- ii jonų lenkų, iš jų apie 6 milijonai vien Amerikoje. Lenkijos len- 
zes bombardavo didieji Amen-. kai vadina savo emigrantus bendru Polonija vardu, šiandien Len- 
kos bombonešiai..

Muenchenas. — Čekoslovaki
jos komunistų veikėjas Vasil Bi- 
lak slaptame rašte partijos sky
riams įspėjo čėkoslovakus, kad 
dabartinė Lenkijos vyriausybė 
rodanti priešrevoliucinių tenden
cijų.

Iki jos universitetuose jau yra 260 užsienio lenkų studentų. Ame- 
‘ rikos lenkų jaunimą organizavo Kosciuškos Fondas New Yorke. 
Studentai dirba Lodzės, Krokuvos ir Varšuvos universitetuose. 
Apie 70 lenkų studentų atvyko iš Amerikos. į

Neneigiama, kad! užsienio stu
dentai, ypač iš Amerikos atvykę 
jaunuoliai, studijuodami Lenki
jos mokyklose tapo sąmoningės-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

1

CINCINNATL — Buvęs vice- nį lenkai. Jie geriau išmoksta 
prezidentas sen. Humphrey pa- j lenkų kalbos, pažįsta geriau len- 
reiškė, kad per ateinančią rin- į kų kultūros ir istorijos pagrin- 
kimų kampaniją Vietnamo ka- J dus. Polonijos organizacijos sie- 
ras nebūsiąs svarbus, nes svar-! kia įuos kultūrinius ryšius sU tė- w * • • ♦ ♦ j/yfį • • ♦ • Ibesni esą naminiai infliacijos ir 
bedarbės reikalai, kuriuos pre
zidentas Nixonas visai apleidęs.

KEY BISCAYNE. — Prezi
dentas paskyrė pustrečio milijo
no dolerių šelpti Floridos žemės 
ūkio darbininkams, kurie neturi 
dėl blogo oro darbo, šalnos ir 
sausra pakenkė Floridos daržo- jauni lenkai džiaugiasi galėdami 
vių ūkiams. Darbininkai, išgir- susipažinti arčiau su savo tėvų 
dę prezidento nutarimą, šoko ir kultūra, tačiau juos dažnai at- 
dainavo per naktį.

SEDULAS. — Amerika perkė-! mas. Kai kurie studentai jau 
lė iš Pietų Korėjos į Japoniją Į sugrįžo :------
aviacijos eskadriles su 54 karo’ 
lėktuvais.

vyne išplėsti, tačiau kartu bijo
ma, kad užsienio lenkų jaunimas 
neužsikrėstų svetimomis komu
nizmo bacilomis.

NYT korespondentai James 
Feron, pasikalbėjęs su lenkų 
studentais iš Amerikos Kroku
vos universitete, patyrė, kad

stumia dabartinis Lenkijos rėži-

MADRIDAS. — Šiomis dienomis Maskvoje Ispanijos užsienio 
reikalų ministerijos ekonominių reikalų direktorius Jose Luis 
Ceron turi pasirašyti prekybos sutartį su Sovietų Sąjunga, ši su
tartis laikoma nauju žingsniu į diplomatinių sarntykių užmezgimą. 
Ispanija neturėjo su sovietais jokios sutarties jau nuo 1939 metų, 
nors paskutiniu metu Ispanija siekė sunormalinti santykius su 
komunistiniais režimais, šiuo metu jau veikia ispanų konsu
latai Rumunijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir Bulgarijoje. Ispa
nijai tai yra didelis politinis posūkis, kuriam priešinasi seni gen. 
Franco falangistai, kurie prieš daug metų kariavo prieš komu
nizmą Ispanijoje ir prieš Ispanijos respubliką rėmusią Sovietų 
Sąjungą.

Sovietai paruoš 
prancūzų uraną

PARYŽIUS. — Prancūzija pa
skelbė, kad ji gaus iš Sovietų Są
jungos savo atominėms stotims 
sustiprinto urano, kurį anksčiau 
Prancūzija pirkdavo iš Ameri
kos. Prancūzija siųs, sovietams 
savo natūralų uraną, o atgal 
gaus sustiprintus radioaktyvius1 
izotopus, kurie reikalingi jėgai
nėms ar bomboms gaminti. So
vietai už šį patarnavimą gaus

“ virš 7 mil. dolerių. Naujai ato
mo jėgainei Alzase reikia apie 
80 tonų urano.-

Amerika pristatydavo pran-

Maskva pakeičia 
savo ambasadorius

MASKVA. — Praėjusią savai
tę Kremlius pakeitė savo amba
sadorių Lenkijoje, o šią savaitę 
paskelbė, kad ir Rumunijos am
basada gaus naują šefą, aukštą 
komunistų partijos pareigūną 
Ukrainoje, Vasilių Droždenko, 
47 metų, buvusį Kijevo sekreto
rių ir centro komiteto narį kan
didatą. !

Droždenko pakeis ligšiolinį 
ambasadorių Rumunijoje Alek
sandrą Basovą, kuris ambasado
riumi buvo nuo 1965 m. Jis yra 
pilnas centro komiteto narys.

Iš Pragos pranešama, kad so
vietų ambasadorius Čekoslova
kijoje Stefan červonenko ir am
basadorius , Vengrijoje Fiodor 
Titov irgi yra atšaukti namo.

Bostonas pralaužė
• tylos ledus ■

Jašinsko telefoninis pranešimas
BOSTONAS, Mass. — Sekma

dienį, kovo mėn. 14 dieną Bos
tone prie Massachusetts guber- 
natūros centro (Statehouse) įvy
ko jungtinės rusų pavergtų ir 
persekiojamų tautų atstovų de
monstracijos.

Jose dalyvavo lietuviai, žydai, 
latviai, ukrainiečiai, estai ir ar
mėnai. Demonstracijos praėjo 
labai efektingai ir tvarkingai.

Tų demonstracijų atgarsiai se
kančią dieną (kovo 15 d.) Bosto
no didžiojoje amerikiečių spau
doje susilaukė labai palankaus, 
objektyvaus ir plataus įverti
nimo.

Greit būsią paskirti nauji amba
sadoriai.

Maskvą nepaskelbė oficialaus 
paaiškinimo, kodėl jos ambasa
doriai satelitinėse valstybėse 
staiga yra pakeičiami.

namo, kiti skaičiuoja 
dienas, kada galės grįžti į Ame
riką. Viena 21 metų Indijanos 
lenkaitė Lola Malek pareiškė ko
respondentui, kad ji niekada ne
si jautė tokia amerikietiška, kaip 
dabar, pabuvusi Lenkijoje.

Amerikos lenkams reikią dvie
jų metų šiai programai. Vieni 

j metai būtų skirti išmokti "kaip 
gyventi”. Tik dabar lenkai su
pratę, ką reiškia laisvė, kurioje 
gali, ką nori galvoti, ką nori 
sakyti, ką nori susitikti. Iš na
mų (iš Amerikos) ateiną laiš
kai būna tikrinami, paskui gru
biai užklijuojami ir^ paaiškina
ma, kaži jie atvyko sužaloti. Per 
gruodžio mėnesio riaušes visi už
sienio studentai buvo uždaryti 
bendrabučiuose visą dieną, jie 
pėr visą savaitę turėjo laikytis 
draudžiamų valandų, negalėjo 
išeiti į miestą. Lenkai studentai 
amerikiečius erzina dėl Vietna
mo karo, dėl dolerio garbinimo. 
Kyla ginčų su vietiniais komjau
nuoliais. Partija stengiasi in- 
doktrinuoti savo jaunuosius tau
tiečius iš užsienių. Kai kuriems 
tai ir pavyksta.

Amerikos ka-SAIGONAS 
rinės jėgos P. Vietname suma
žėjo iki 317,300 kareivių.

- ♦ Amerikos ambasada Mas
kvoje pareiškė griežtą protestą, 
kurį pakartojo valstybės depar
tamentas sovietu ambasadoriui 
Dobryninui Washingtone - dėl 
trukdymų JAV konsulatui; eiti 
pareigas Maskvoje. Paaiškėjo, 
kad Į Maskvos ambasadą atvyko 
vienas sovietų gydytojas su žmo
na ir dviem vaikais. Jis turėjo 
pasimatymą su amerikiečiais dėl 
savo Amerikos pilietybės klausi
mo. Jau ambasados kieme juos 
puolė sovietų slapta milicija, ku
ry gydytoją su šeima nusivilko 
rėkiančius į automobilį ir nusi
vežė. Valstybės departamentas 
reikalauja, kad jiems būtų leis
ta atvykti- Į ambasadą.

♦ Izraelio premjerė Meir lai' 
mėjo parlamente iškelta pasiti
kėjimo klausimą. Ji buvo kalti
nama paskelbusi britų spaudai 
žemėlapį,- kuris rodo žemes, iš 
kurių Izraelis pasiruošęs pasi
traukti. Kai kurie parlamento 
nariai protestavo, kad vyriausy
bė atiduoda arabams per daug 
žemiu.*

+ Paryžiuje Hanojaus dele
gatai pareiškė, kad š. Vietnamo 
nelaisvėje nėra jokių užsienio 
korespondentų, kurie dingo Kam- 
bodijoje.

+■ šiaurės Airijoje buvo ras
tas nemažas ginklų sandėlys su 
sovietų ir kinų gamybos šautu
vais.

Meksikoje suimta 19 ąsme- 
nų, kurie, apmokyti šiaurės Ko
rėjoj, siekė sukelti Meksikoje re
voliuciją ir perversmą, įsteigiant 
komunistinę vyriausybę.

> Los Angeles gimė penke
tukas, kiekvienas vaikas apie 2 
svarus. Vienas gimė negyvas.

♦ Amerikos žvalgyba patyrė, 
kad komunistinė Kinija siekia 
įsteigti Ceylon e karo laivyno ba-

Vengrų kardinolas 
neklauso Vatikano
BUDAPEŠTAS. — šį mėnesį 

sukanka 79 metai Vengrijos ka
talikų kardinolui Josefui Min- 
dszenty, kuris jau 15 metų gy
vena egzilėje, Amerikos amba
sadoje Budapešte. Jis Vatikane 
yra laikomas vienu pagrindinių 
stabdžių santykiuose tarp Va
tikano ir komunistinių šalių.

Nors pas kardinolą periodiš
kai lankosi Vatikano atstovai ir 
jį įkalbinėja pakeisti savo nu
sistatymą ir nusileisti Vengri
jos valdžiai, jis atsisako ir rei
kalauja, kad Vengrijos valdžia 

j atšauktų prieš jį paskelbtus kal
tinimus. Vengrija yra svarbus 
katalikybės židinys, kur po Len
kijos yra daugiausia katalikų 
visoje Ryttf Europoje.

Vengrijos valdžia, Vatikano 
spaudžiama, siūlo kardinolui va
žiuoti į Romą ar kur jis nori, ža- 

, tačiau 
kardinolas reikalauja, kad jis ga
lėtų laisvai gyventi Vengrijoje 
ir kad galėtų pats paskirti savo 
įpėdinį, — naują Vengrijos ka
talikų primą.

Pas kardinolą lankėsi daug 
; kartų Austrijos kardinolas Franz 
Koenig ir Vatikano ryšininkas 
su komunistiniais režimais arki
vyskupas Agostino Casaroli. Ta
čiau užsispyręs kardinolas nesi
duoda įkalbamas ir lieka stab
džiu ne tik Vatikano-Vengri jos 
santykiuose, bet ir Amerikos- 
Vengrijos santykiuose. Vatika
no atstovams jis padėkoja už dė
mesį ir sako norįs numirti Ven
grijos žemėje, nors teoretiškai 
jis gyvena Amerikos “žemėje”, 
jos ambasadoje.

ispanų žinių a^en-

cūzams uraną per Euratomą, ku- ‘ ^ėdi° netrukdyti, 
ris turėjo prižiūrėti, kai tas ura
nas.nebūtų naudojamas karo tik
slams. Prancūzija nepasirašė 
atomo ginklų platinimo draudi
mo . s ųtąrjties ir nesutiko- sustab
dyti. sayo. .bombų bandymų,, at- 
mosferoje. Jai Amerikos suvar
žymai nebuvo malonus ir, 'siek
dama. atsikratyti Amerikos, mo
nopolio, Prancūzija susitarė su 
Maskva.

žibalo kainoms nuolat brangs
tant,. Vakarų Europos šalims vis 
svarbesnė darosi atominė ener
gija. Prancūzija per ateinan
čius 5 metus numato statyti apie 
10 naujų atominių jėgainių.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų narys Wilbur Mills ne
užilgo pasiūlys kongresui savo 
sveikatos draudimo planą.

SYDNEJUS. — Naujas Aus
tralijos premjeras William Mc
Mahon gavo parlamento prita
rimą 62 balsais prieš 58.

Brity spauda labai domisi savo kara
liškos laimes gyvenimu. Princese Anna 
lioje nuotraukoje patraukė vlsy dė
mesį savo nauja plauku iukuosana.

Priėmė socialinio 
draudimo reformas

WASHINGTONAS. — Praė
jusiame kongrese buvo pavėluo
ta priimti naują socialinio drau
dimo įstatymą, todėl šis kongre
sas paskubėjo ir abu kongreso 
rūmai jau susitarė konferenci
jos komitete šį įstatymą priimti. 
Pagrindinis įstatymo nuostatas 
pakelia pensijas 10 nuošimčių.

Naujos pensijos bus mokamos 
nuo birželio mėnesio, tačiau bus 
atiduotas ir skirtumas tarp se
nos pensijos ir padidintos pensi
jos už mėnesius nuo Naujų Me
tų. Apie 26 milijonai socialinio 
draudimo pensijas gaunančių 
amerikiečių gaus visi kartu apie 
3.6 bilijonus dolerių daugiau 
per metus.

Mažiausios pensijos atskiriem 
pensininkams iki šiol buvo 64 
dol., o dabar bus 70 dol. 40 cen
tų per mėnesį. Pensininkų pora 
gaudavo minimumą 96 dol., o 
dabar gaus 105 dol. 60 centų.

Pensininkai toliau galės už-

Formali prekybos sutartis bus 
laikoma daugiau politiniu gestu, 
nes prekyba tarp abiejų šalių 
jau siekia 30 milijonų dol. per 
metus. Pernai Madride lankėsi 
Maskvos cirkas, sovietų turisti
niai laivai dažnai sustoja Malor- 
koje. Tūkstančiai ispanų kas
met važiuoja su savo futbolo ko
mandomis į Maskvą ir ispanų 
valdžia leido sovietų žvejų lai
vams naudotis savo Canary salo
mis. Ispanijoje jau yra Tasso 
spaudos agentūros atstovybė, 
panašiai
t ura veikia Maskvoje.

Didžiausią kliūtį geriems san
tykiams sudarė Ispanijos reika
lavimas, kad sovietai sugrąžintų 
Ispanijai jos auksą, kurį pasku
tinė Respublikos vyriausybė iš
vežė į Sovietų Sąjungą. Pasku
tiniu metu Maskva ėmė aiškinti, 
kad tas auksas buvo visas išleis
tas ispanų respublikos valdžios 
ginklų pirkimui.

Įdomu, kad ne tik seni falan
gistai priešinasi šiems gerėjan- 
tiems santykiams, bet ir ispanų 
komunistų partija, kuri veikia 
egzilėje, daugiausia Čekoslova
kijoje. Ispanų komunistų balsas 
Maskvai tapo nebesvarbus, nes 
daug ispanų komunistų parėmė 
Dubčeko režimą, taip pat, ispa
nų partija pasmerkė sovietų oku
paciją Čekoslovakijoje. Vieno žy
maus ispanų komunistų veikėjo 
sūnus šiuo metu yra teisiamas 
Pragoję, kaip priklausęs “troc- 
kistų” grupei.

žinomas sovietii žurnalistas 
Victor Louis, kurį daug kas lai
ko sovietų žvalgybos KGB agen
tu, Madride neseniai aiškino, kad 
Ispanija ir Sovietų Sąjunga abi 
kenčiančios dėl pasaulio nesupra 
timo: Ispanija dėl baskų teismo, 
o sovietai dėl Leningrado žydų 
teismo. Jo nuomone, nėra jokių 
priežasčių, kodėl abi valstybės 
negalėtų užmegzti diplomatinhj 
ryšių.

TRIPOLIS. — Keturios žiba
lo valstybės: Irakas, Libija, Al- 
žiras ir Saudi Arabija pagrasi
no vakarų žibalo bendrovėms su
stabdyti žibalo tiekimą, jei jos 
nepriims Libijos reikalavimų.

NEW YORKAS. — CBS tele
vizijos bendrovė nutarė sustab
dyti garsią “Ed Sullivan Show” 
programą, kuri transliuojama 
jau 23 metai.

dirbti per metus 1,680 dol. nepa
kenkdami savo gaunamom pensi 
jom. Senatas buvo pasiūlęs tą 
sumą pakelti, tačiau konferen- 
jos komitetas nesutiko.

Naujas socialinio draudimo 
įstatymas padidins senelių pen
sijas, tačiau dirbantysis, kuris 
gauna 9,000 dol. per metus tu
rės mokėti 62 dol. daugiau mo
kesčių per metus. Padidės ir so
cialinio draudimo išskaitymai 
dirbantiesiems ir darbdaviams. 
Jie dabar buvo 5.2%.
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KAZIUKO MUGĖS UŽKULISIUOSE

CHICAGOS "KERNAVĖS" TUNTO MUGĖS DARBŲ BŪSTINĖJE 
pluša tėvai: E. Augustaitis ir B. Vindašius

J. Petkūno nuotr.

WHERE YOU BANK OR WORK

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

ir vėl krausime miegmaišius ir 
{vairius reikmenis ateinančiai 
stovyklai.

Bet šiandien — dar neišblėsę 
mugės darbų įkarščio nuotaikos, 
o kernaviečių širdys — pilnos 
dėkingumo geriausiems mūsų 
tėveliams ir tunto rėmėjams, il
gų dienų ir vakarų — talkų da
lyviams už “Kernavės” paviljo
no išpuošimą nuostabiai gra
žiais ir meniškais kūriniais. Vi
siems, kurie mums pagelbėjo, rė
mė ir net už mus dirbo, skiria
me šiuos sesės Nijolės sueiliuo
tus padėkos žodžius:

Už naktis neišmiegotas,
Už pūslėtas rankutes,
Medžio dulkes sukvėpuotas,
Už gandrus, vaidilutes,

Už drožimą, už kalimą, 
Ir už kryžius, už kipšus, 
Šimtą kartų šaukiam ačiū— 
Doleriukuai — į maišus!

Ašenajus

siai
kajam gyveimui nenaudingos 
įtampos ir kiti panagūs dalykai 
— nebuvo taip pat lengva išgy
venti. Nauja padėtis ateina ra
miai, pamažu, nieko neniekinda
ma.

Tokia proga negalima pra
eiti ko neprašius.

Nuoširdūs prašymas konkre
čiai : įį

a) visur iš veskime naują iš
eities liniją ir nuo jos*, ūebesi- 
skaldydami, sutartinai startuo
kime pirmyn; ,

b) pamirškime pirmiausia pa
tys visa, ką bloga sakėme apie 
kitus, kur sakėmės matą kitų 
klaidas ar jų negeroves ar, gin
dami’ savo nuomones, turėjome 
kibti kitiems į plaukus;

c) prašykime, kad ir kiti, ku
riems ne visada galėjo būti ma
lonu girdėti mus, susidurti su 
mumis ar patirti jiems skaudų 
veiksmą, taip pat pamirštų visa 
tai ir tuo pačiu atleistų mums;

d) atleiskime, jei kas, tiems 
reikalams tada ar vėliau besiū
buojant, būtų ką nemalonaus pa
sakęs, mus užgavęs ar kitaip'įs
kaudinęs; juk tik tada iš kitų 
galime laukti to paties, ko mes 
patys jiems teikiame: tegul lie
tuviškoji širdis ir skautiškoji 
dvasia užviešpatauja mūsų vi
sų geruose santykiuose!

e) elkimės taip, kad tie, ku
rie liko ir lieka Sąjungoje, ir tie, 
kurie grįžta ar ateina į Sąjun
gą, dabar yra vieningo didelio 
lietuviškojo sąjūdžio dalyviai, ir 
dalyvės, o mūsų skautybės gy
venime —r sesės ir broliai! todėl 
tenebūnie niekas dabar nei pei
kiamas, nei giriamas už praeitį, 
bet nuoširdžiai vertinamas pa
gal tai, ką daro ir ką darys mū
sų didžiosios Sąjungos gerovei 
ir. lietuviškosios, skautybės -atei- v • f ciai

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

LIŪDNAS ŠIANDIENINIS RAKO STOVYKLAVIETĖS VAIZDAS
Lietui lyjant, tirpstantis sniegas keliukus pavertė putojančiais 

upeliais '
G. Plačo nuotr. HOME

LOANS INSURED
INSURED
SAVINGS

Todėl tikrai labai nuoširdžiai 
kviečiu visas seses vadoves, bro
lius vadovus ir visus mūsų są
jūdžio dalyvius tikrai skautiška 
dvasia ir giliu lietuviškųjų rei
kalų supratimu vieningai jung
tis nenuilstamai ir toliau gilinti 
mūsų visų bendras pastangas ko 
sėkmingiausiai skautybės meto
dais ugdyti lietuvių jaunimą 
Dievo, Tėvynės ir Artimo idea
lų tarnybai!

Sėkmės!

kusios, kad tik ėjo ir pirko, grį
žo ir nešė, valgė ir valgė... Sesės 
Hamunė Brazytė ir Jolanta Ūse- 
vičiūtė tik džiaugėsi, kad visos 
vienoj eilėj buvo susėdusios. Ki
taip — “Gražinos” sesės būtų 
susilaukusios priekaištų iš tų, 
kurie atvyko čia po pietų ir karš
tomis dešrelėmis nesidomėjo, 
činom gerai, kad sotus alkano 
neatjaučia... Bet. visa toji išky
la paliko tokių malonių prisimi
nimų, kad pavasarį draugininke 
su adjutante vėl žada ką nors 
įdomaus suplanuoti. O įdomy
bių, tiesą pasakius, netrūksta 
kiekvienoje šios draugovės su
eigoje.

Kaip džiugu stebėti tokį gra
žų darbą draugovėje!

♦

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248
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Pavasario vėjai vis drąsiau 
aplink mūs pasišvaisto, o praėju
sia Kaziuko muge, atrodo, lyg ir 
pradėjom pavasario sezoną. Ne
trukus praeiti mėnuo — kitas,

Budžiu
v. s. A. Saulaitis

A

seką patvarky- 
iš LSS Tarybos

B 
•i

MIRGOS DRAUGOVE DĖLIOJA MUGEI MOZAIKAS 
' i. " -r ♦ *

Iš kairės: L. Rimavičiutė, S. Traškaitė, A. Vaičaitytė, R.- Markulytė 
r, . - ’ ir p. Kindurienė

I Liet. Skautų Sqiiina^J : j

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir .klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė- 
oės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para: 
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. . Jie pradžiugins kiekvieną, kas ; jį .atsimena ir. pa.-, 
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrinė forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsą pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Tarybos Pirmininko v. s. Antano Saulaičiopranešimas 
vadovams irvadovėms

SESĖS IR BROLIAI, .... . k.-.-
LSS Taryba,, savo IH-čiajame posėdyje, pagal š. nu kovo 4 d. 

to posėržio protokolo duomenis, esminiais išsprendė Lietuvių Jūrų 
Skautijos į Lietuvių Skautų Sąjungą įsijungimo klausimą. Ta
ryba priėmė 1970.VII.il Bostone-įvykusio pasitarimo pasiūlytas 
tam reikalui esminiai išspręsti išvadas.' (Iši 32 Tarybos narių, 
balsuoti galėjo 31; balsavo taip: už —;.3O, prieš?— L ir susilaikiu
sių nebuvo),' '

Žinome, kad šis reikalas vie
naip ar kitaip rūpėjo visiems.

Tarybos nariai per ilgą laiką 
pažino reikalus, iš visų pusių, il
gai sekė, stebėjo bei pergyveno 
ir giliai apmąstė visą problemą.

Taryba padarė svarbų ir vi
siems Sąjungoje privalomą 
sprendimą. Po Tarybos sprendi
mo. pagal savo statutinę padė
tį ir čia minimo sprendimo už
davinius, toliau 
mai turės išeiti 
Pirmijos.

Turime labai

PIRMIEJI ŽINGSNIAI ANT LEDO DAR NETIKRI
■ -■ -

• Iš "Žemynos" d-vės iškylos Marina Qity; čiuožykloje
' * Audronės Miglinaitės nuotr.

rimto pagrindo 
tikėti, kad LSS’Tarybos narių 
nusiteikimas, išreikštas darant 
ši sprendimą bus įtakingai pa
veikęs mūsų vyriausiojo Sąjun
gos vadovybės organo sprendi
mą visur gražia skautiška dva
sia įgyvendinti.

Galime gal suprasti, kad IJ 
S-oje, kaip ir gal Sąjungoje, 
vienam kitam asmeniui nebus 
lengva visai paprastai priderin
ti į naują būklę. Todėl visi ir 
visuose sektoriuose turėtumėm 
padaryti visa, kad būtų ko ma
žiausia asmeninių sunkumų bet 
kam tiek Sąjungoje, tiek LJ 
Skautijoje. laikykimės skautiš
kosios dvasios pagrindų; tada 
viskas bus sklandžiau dabar ir 
ateityje.

Praeityje buvo ir gal dabar 
dar vienas kitas ar viena kita 
tebėra tos nuomonės, kad IJTS-ja 
neturėjo Jungtis į Sąjungą .ir, iš 
kitos• pusėsu. Sąjunga neturėjo 
jos priimti, čia kiekvienas, taip Į 
ar panašiai manąs, turėjo ir dar j

gal tebeturi įvairių savo moty
vų. Kaip kultūringi žmonės ir 
kilnių idealų organizacijos na
riai galime suprasti, kad ne vi
si gali ar turi būti vienokios 
nuomonės visais klausimais. Juk 
kiekvienas laisvas manyti, kaip 
nori. Tačiau, kaip giliai demo
kratine tvarka veikiančios ir to
bulai sudarytos organizacijos 
žmonės turime garbingai šiuo at
veju įaugti Į kiek gal ir naują 
padėtį ir savo bet kokios asme
ninės nuomonės reikalais ■ įsi- 
derinti. ■- i

Jei kam gali būti kiek sunku 
nuoširdžiai ir kilniai įaugti į 
dabartinę padėtį, tai pravartu 
atsiminti, kad kokius 7-8 me
tus galėjo juk būti sunku to
kiems; -kurie galvojo, jog ne
reikalingi ginčą?, skautiškai dva- smagu, nors šaltas- vėjas po šil-

TRŪPUTIS 
ĮSPŪDŽIŲ

iš "Kernavės" tunto
žiema — geras metas iškylau

ti sniegu pasipuošusioj gamtoj, 
o šalčiui proga pagnaibyti nosis 
ir kojas bečiužiant ar besilei
džiant nuo kalno rbgutėmis. Bet 
tai nieko nereiškia jaunai sesei, 
kuri yra gamtos draugė ir vasa
rą ir žiemą.

Ankstų vasarib 7 d. rytą “Že
mynos d-vės sesės, pasikvietu
sios draugėn čiuožimo mėgėjas 
iš “Aušros Vartų” tunto “že- 
riiaitės” II d-vės ir brolius iš 
“Perkūno’^ bei “Vinco. Krėvės” 
draugovių, su dainomis autobu
su išvažiavo į Marina City čiuo
žyklą. Ten čiuožti buvo tikrai

tais švarkais skverbėsi. Buvo 
juoko, buvo griuvinėjimų, bu
vo ir dailiai ledo išraižytu “fi
gūrų”, o sesės Audronės foto 
aparatas tik spragsėjo, spragsė
jo.

after £20% to maturity).

MARINA CITY IŠKYLOJE — ČIUOŽYKLOJE

leda raižo sesė Danutė Bruškytė ir brolis Algis Jasaitis 
Audronės Miglinaitės nuotr.

Vasario 28 išsiruošė į “moks
linę ekspediciją” “Šešupės” 
d-vės paukštytės. Jos — tikros 
gamtos draugės, nes domisi ir 
kaip, ir kada, ir kodėl! Draugi- 
ninkės Audronės Pavilčiūtės ir 
tėvelių pagalba nugabentos, ap
žiūrėjo jos visą Gamtos-Istori- 
jos muziejų, susipažino su nere
gėtais negirdėtais — žvėrimis 
ir gyvuliais ir, linksmai klegėda
mos, smalsiai šniukštinėjo šita
me pilname įdomybių pasaulyje. 
Tik kai kojytės ėmė vargti, o 
akytės lėčiau bejudėti, jos ge
roj sesės Audronės ir tėvelių 
globoj, įspūdžiais besidalinda- 
mos, judėjo į namus.

— Kada mes vėl atvažiuosim ? 
— nesiliovė klausimai.

Gražinos” d-vė, kuri pasižy
mi drausmingomis ir kūrybingo
mis sesėmis, iškylavo net du 
kartus: pirmą kartą lapkričio 
pradžioj Glenwood Ice Lodge 
čiuožykloje; antrą kartą, vasa
rio 28 d., visos, dar ir viešnių 
pasikvietusios, nuvažiavo į le
do revue J Ice Follies, šši popie
tė ilgai nepamirštama, neš čia 
tiek smagumo turėta: autobuso 
šoferio buvo nepaprastai malo
nus, juokingas ir draugiškas, o, 
nuvažiavus, visos buvo taip išal-

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill 60608
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

šitaip elgiasi ramios,

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Taupymo Indeliai 
Apdrausti Iki $20,000.

— šlapinimasis ne- 
pirma ją susitvar-

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

Mielas daktare, parašyk, kas 
toliau bus su mano akimis. Ar 
būsiu žabalas? Dabai* yra pra
džia kataraktos ant vienos akies 
— ant vienos akies lęšiuko yra 
maža drumzlelė. Aš vijau, kad 
ant kitos akies nebūtų. Gal ga
lima ką daryti? Ar reikės ap
žabalti ? Su pagarba, mielas dak
tare. Lauksime Naujienų ir per 
jas iš tamstos paaiškinimų. Aš 
esu 63 metu senis.

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Klausimas. Gerbiamas Dakta
re! Aš gyvenu toli nuo didesnių 
miestų, mažam Kanados mieste
lyje. čia lietuvių aplinkui yra 
nemažai, ir visi mes laukiame 
jūsų, daktare, patarimų. Tie jū
sų patarimai, gerbiamas dakta
re, viena laimė mums. Todėl, kad 
angliškai nesuprantame mūsų 
daktarų. Aš prašau, mielas dak
tare, prašykit apie mano akių 
ligą. Mes čia tokia liga serga
me trijose šeimose po vieną.

Aš turiu aukštą kraujo spau
dimą. Daktaras mane kontrolėje 

I laiko ir kas du mėnesiai aš einu 
pas jį. Aš imu keturis kartus 
po dvi tabletes per dieną. Dak
taras dar iš ryto vieną pridėjo. 
Daktaras sakė nepraleisti nė die
nos — turiu kasdien jas imti bū
tinai. Daug mane tyrinėjo dak
taras. Liepė pasitraukti iš dar
bovietės. Taigi, jau metai su- 

' ėjo, kaip pasitraukiau iš dar
bo ir daktaras man išrūpino pen
siją. Kai tabletes imu, tai be
veik normaliai jaučiuos. Tik akis 
vis graužia, lyg žvyro pripiltos 
būtų. Pradėjo daugiau skaudė
ti. Daktaras apžiūrėjo ir pa
sakė, kad turiu akių kataraktą. 
Aš buvau pas akių daktarą. Tas 
išrašė ant vienos akies akinių 
stipresnį stiklą. Bet kai skai
tau ar į televiziją žiūriu, tai pra
deda skaudėti. Akys darosi rau
donos ir skauda. Vaistų jokių 
nedavė. Tik pasakė ateiti po 
pusės metų. Aš su viena akim 
matau kaip per dūmus.

ibi akys esti operuo
jamos. Tik tikrinkis pas gydy
toją, ar dabar neturi glaukomos 
— tai labai rimta akių liga. Bet 
ir ji sukontroliuojama, jei laiku 
tinkamai gydytojo surandama, 
gydoma, ir jei pacientas 100'. 
klauso — pildo gydytojo nuro
dymus. Tad nėra ko nė vienam 
iš tų kanadiečių nusiminti: rei
kia tik reikiamai kataraktos ope
racijai rengtis, pildant gydyto
jo, ir Šio skyriaus nurodymus. 
Parašykit, jei kas bus dar neaiš
ku. Sėkmės!

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

gali žmogus lygiai skaudžiai 
Mediciniška tiesa

dėl nenoro griebtis darbo. To
kios dar ima skųstis visa eile 
kitokių negalavimų. Tokios mo
terys gali turėti paslėptą nusi
minimą — depresiją. Nusiminė
te — moteris gali atrodyti gy
dytojui judria, gyva — ir tuo 
suklaidinti jį. Visi mes linkę 
manyti, kad nusiminęs žmogus 
būtinai turi būti nosį žemyn nu
leidęs. Bet nevisada, nors daž
nai taip esti. Yra paslėptų — už
maskuotų, gyvai atrodančių nu- 
siminėlių. Su slepiamu nusimi
nimu moteris gali imti skųstis 
ne gero ūpo stoka, bet nemiga, 
svorio metimu, o kartais ir jo

Atsakymas. Ne senis, bet 
simpatiškiausias lietuvis: švie
sus ir geras. Domiesi medici
niškomis tiesomis, ir jas vykdai 
savame gyvenime. Pildai gydy
tojų nurodymus — labai gerai 
elgiesi. Nori dar daugiau žinių 
savo ligos atveju — štai jos.

Turi labai gerus gydytojus — 
abudu: ir bendros praktikos gy
dytoją ir akių ligų žinovą. Abu 
teisingai pataria, pildyk jų nu
rodymus. Katarakta yra akies 
lęšiuko padrumzlėjimas. Kai jis 
visiškai sudrumzlėja, jis opera
cijos būdu išimamas, žmogus ne 
tik neapanka, bet labai gerai ma
to. žinoma, atsakančius akinius 
dėvėdamas po operacijos. Nenu
simink normališkai dalykams dė
stantis, neapaksi. Taip bus ir 
su tamstos kitais ta liga sergan
čiaisiais. Kataraktos apimta 
akis vis tamsės, vis mažiau ja 
matysi, bet po operacijos, vėl 
viskas bus gerai. Tik reikia, 
kad ji “nunoktų”. Tik kai ta 
akimi nematyt pradėsi, tik tada 
gydytojas, akių ligų žinovas, ope
ruos. Mat, taip jau patirta yra, 
kad tik visai sukietėjusį lęšiuką 
sėkmingai išimti pasiseka. To
dėl neragink gydytoją skubėti su 
operacija. Ne! Nuvyk pas jį po 
pusės metų kaip jis kad pata
rė. Tada gal jau liga bus pri-

Jausmais — dvasia 
kentėti, kaip ir kūnu.

įdomu, kad chronišku nuo
vargiu negaluodamos moteriš
kės, atėjusios metiniam patikri- 
nimui pas moterų ligŲ gydytoj $ 
— ginekologą, nesiskundžia jos 
nuovargiu. Jos tik jau pro du
ris išeidamos, dar atsigręžia ir 
klausia gydytoją; “Aš ir užmir
šus buvau paklausti, jūsų dakta
re, dėl savo rytinio nuovargio. 
Ar tamsta negalėtum man duo
ti kokių vaistų bei vitaminų?” 

Tokios moteriškės elgiasi pa
našiai kaip anie jaunuoliai veido 
spuogus turėdami. Jie ateina 
pas gydytoją nesiskųsdami spuo
gais, o sakosi, kad koją užgavę. 
Bet ta proga jie klausia apie sa
vo didžiausią rūpestį — spuo
gus ant veido. Chroniškai pa
vargusi — “pervargusios šeimi
ninkės” liga negaluojančioji ir
gi panašiai elgiasi. Ji, pvz., pas 
moterų ligų gydytoją ateina dėl 
ko nors kito, pvz., dėl patikrini
mo moteriškų organų dėl vėžio 
(Pap smear), ir tik po tyrimo 
ji užsimena apie tai, kas jai la
biausiai rūpi — teiraujasi dėl 
rytinio nuovargio. Taigi, netie
sioginiai, o kartais ir tiesiogi
niai moteriškės kreipiasi pas gy
dytoją dėl savo nuolatinio nuo
vargio.

Dažna moteris — nemenkas 
ligų puodelis

Pavargstančios moteriškės 
dažniausiai neateina pas gydyto
ja vien tik dėl nuovargio, ar vien

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421*3070
Įftalgoc pietuoH Hemas automobiliams pastatyti

vos. skausmais. Rytais ji nu- 
vargstanti. Ji gali dar skųstis 
strėnų skausmais, skrandžiu — 
šalia jau minėtų galvos skausmų 
bei nemigos. Kartais ji gali la
biau skųstis nusiminimu — de
presija, negu nuovargiu. Mat, 
nusiminimas aplinkinių žmonių 
tarpe yra labiau priimtina, la
biau pakenčiama liga.

Pas moterų ligų gydytoją atė
jusios moteriškės paprastai ne
siskundžia nuovargiu. Užtai gy
dytojas klausia du pagrindinius 
klausimus: 1. ar ji nesanti kar
tais labiau pavargusi, negu jos 
nuomone, ji turėtų būti, 2. ar ji 
labiau pavargusi esti už savo 
kaimynę. Jei bent Į vieną tų 
klausimų esti teigiamas atsaky
mas, tai gydytojas Įtaria tokią

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

Tailandijoje yra nuodingu gyvačių — kobry ūkis, kuriame šios gyvatės laikomos vaistams, antido
tams nuo nuodp gaminti.

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

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

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

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

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

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

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN- 
TOJAI. Polemika, 52 psL

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

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

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

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

■ moteriškę negaluojant nervinės 
— emocinės kilmės nuovargiu.

Ylos maiše nepaslėpsi
Gydytojas dažnai atpažįsta 

nuvargusią moteriškę vien iš pa
žiūros. Pavargęs žmogus atro
do pavargusiu, nusiminusiu, bai
mingumo pilnas. Jis labai ner
vingai elgiasi. Kartais yra svar
biau kaip moteriškė atsako į gy
dytojo klausimus, negu ką ji at
sako. Jei, pvz., pacientė nunei
gia visokius šaltinius kaip jos 
emociniam Įsijautrinimui prie
žastis, bet apsipila ašaromis, kai 
paklausi apie jos dukterį. Tai 
ir yra vienas Įrodymų, kad to
kios moteriškės dvasioje — jos 
širdyje — jausmuose nėra vis
kas tvarkoje.

Kalbėdamas su tokia paciente 
gydytojas stebi jos atsidūsėji- 

I mus, gilius iškvėpimus, jos trūk
čiojimus, jos perdaug išpešiotus 
antakius, nevykusį apsirengimą, 
jos besistengimą būti jaunai, 
jos nuo saulės akinių nešiojimą 
tada, kai saulė esti už debesų. 
Gydytojas stebi pervargusios 
moteriškės elgesį jo laukiama
jame ar jai Įeinant Į gydytojo 
kambarį. Pvz., ar ji Įeina pama
žu, skausmingai, su didelėm pa
stangom — taip elgiasi apsun
kintas gyvenimo naštos — nu
siminęs bei sumenkęs žmogus. 
■Moteriškė gali Į gydytojo kam
barį Įeiti greitai, apgresyviai ir 
užtikrintai — tas nurodo mo
teriškę esant savo viduje bai
mingą, pilną vidinės Įtampos, o 
kartais net lenktynuoj ančiai ar| 
priešgyniškai nusiteikusią esant.

Svarbu ar pavargstanti mo
teriškė ateina pas gydytoją vie
na, ar su palydove — su sava 
drauge bei motina. Jei su moti
na pavargusi moteriškė ateina 
pas gydytoją, tas gali būti Įro
dymų, kad toji moteriškė yra ne- 
savistovi — priklausanti nuo ki
tų. žinoma, su drauge atėjimas 
gali būti vien atsitiktinumas. 
Taip pasielgti gali ir savistovi 
moteris, vien dėl patogumo pa
imti draugę su savimi.
Veido išraiška dažnai išduoda 
moters nuovargio priežastis

Kai pavargusi moteriškė jau 
yra gydytojo kambaryje, gydy
tojas toliau ją stebi, kad tikriau 
galėtų sužinoti apie jos pavar
gimo priežastį. Ar ji tuojau pa
ti sėdasi ant kėdės krašto bai
mingoj pozoj — taip elgiasi vi
dui neramumus turinčiosios. Ar 
ji laukia, kol gydytojas paprašys 
ją sėstis 
pasyvios, nuolaidžios bei paklus
nios moteriškės. Gydytojas stebi 
tokios pavargstančios be jai ma
tomos priežasties moteriškės vei
dą — jo išraišką, net dar prieš 
jai prakalbant. Esamas pavarg
stančios moteriškės viduje ne-

SCENOSE
Geras scenos veikalas yra pirmoji 

sąlygą sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais. kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais. 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”. 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip oat 
“Svajonių Šalis”. 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKU ŪKISs 3 veiksmu satvri- 

nė komedija, o remi j uotą Čikagos Sce
nos Darbuotoiu S-vos, kietais virše
liais. kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmu komedija iš 
lietuviu gyvenimo Amerikoje. 150 
psl.. kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl.. kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu evvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET,

CHICAGO, ILL. 60608

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perte&hnas

— JONAS ADOMA VILIUS, M- D. - ~

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.

rimas pasireiškia įtampa, bai
mingumu bei greitu ašarojimu, 
kai pradedama kalba apie Įvai
rius su sveikata surištus daly
kus. Veido paraudimas, spran
do — kaklo dėmėmis išpilimas, 
prakaitavimas, lūpų kramtymas, 
cigaretės iš burnos nemetimas, 
neramus judinimas rankų ir ko
jų. — visa tai . rodo moteriškės 
emocinę netvarką. Jos gilūs ato
dūsiai dažnai lyg pirštu rodo, kad 
ta moteriškė turi vidinę baimę ir 
kad jos pečius slegia sunki gy
venimo našta.

Nusirėdžius moteriškei gydy
tojo kambaryje, gydytojas ste
bi pavargstančios moteriškės 
prakaituojančius delnus ir pa
žastis. Tokios neramiai keičia 
padėtį apžiūrimajame kambary
je — jos nenusėdi vietoje. To
kios perdėtai varžosi gydytojo. 
Jos vengia gydytojo žvilgsnio, 
užsikerta bei mikčioja kalbėda
mos. Jos tai bala, tai rausta kai 
kalba eina apie Įtampą liečian
čius dalykus. Visa tai rodo mo
teriškę turint neramumą savo 
viduje.

Išvada. Ne vien duona 
žmogus gyvas. Dvasinė — emo
cinė negerovė žmogui gali sukel
ti tokias pat negeroves, kaip ir 
kūno — organinė liga. Todėl 
tvarkytis gyvenime reikia visa
pusiškai : kūną reikia prižiūrėti, 
protą reikia degtine netemdyti, 
jausmus nereikia cigaretės dū
muose skandinti. Ar kam patin
ka, ar ne, tiesa yra viena. Jos, 
gamtos dėšriiailrpagrįstos, kiek
vienas privalom prisilaikyti. Tik 
tada didesnis mūsiškių skaičius 
apturės sveikesnes ir laiminges
nes dienas. Daugiau apie per- 
vargstančių moteriškių reikalus 
— sekantį kartą.

Pasiskaityti. Patient Care, Ja
nuary 15, 1971.

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
_ Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais $8.00. Eleido Amerikos Lietuvių Etori- 
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

i brendusi ir sėkmingai galėsi hū-Įčiu laiku 
ti operuojamas. Po operacijos 
reikės aukštielninkam gulėti la
ba ramiai apie parą. Užtai dabar 
pasiruošk tai operacijai tinka
mai; numesk perdidelį svorį. 
Būtinai susitvarkyk perdidelį 
kraujospūdį, nors ir daug tab
lečių prisieitų, gydytojui pata
rus, priiminėti. Be druskos mai
tinkis. Vidurius normalius su 
daržovėmis ir vaisiais užlaikyk. 
Jei prostata 
tvarkoj — 
kyk gydytojui talkinant. Maitin
kis, kaip čia pasakyta šiame sky
riuje ne kartą: be alaus, be ta
bako, be kavos apsieik jau nuo 
dabar. Graifruktus, pieniškas— 
daržovių, vaisių bei viščiuko 
sriubas valgyk. Varškę, lietuviš
ką sūrį neriebų ir bedruskį val
gyk. Mėsą tik virtą, tušytą val
gyk. žalių lapų daržovių: salo
tų, salierų, kopūstų šviežių (ne 
raugintų, tamstai negalima dru
skos (kirsk apsisukdamas. Juo
dą — stambią maltą duoną val
gyk. Gal gausi kviečių daigų 
ragaišiaus (Weat germ bread) 
ar tokių javainių (weat germ 
cereals) — valgyk vietoj papras
tos duonos bei avižinių dripsnių. 
Taip su spaudimu, su perdide- 
liu svoriu tvarkydamasis, prisi
rengsi kuo geriausiai akies ka
taraktos operacijai. Rengtis 
tvarkant savo sveikatą visapu
siškai būtinai reikia, nes tada 
mažiau komplikacijų po opera
cijos susilaukiama. Mat, po tos 
operacijos gali akyje įvykti 
kraujavimas. Jei mažai vitami
nų turėsi, jei spaudimas kraujo 
bus peraukštas, ar svoris per- 
didelis — negalėsi aukštielnin
kas ramiai išgulėti po katarak
tos operacijos. Nenusimink, kad 
kartais ir kita akis imtų trauk
tis. Kartais abi akis kataraktos 
liga paliečia. Tada — atsakan-
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Pasauliečių komitetas
LB Čikagos Apygarda turi 

savo spaudos ir informacijos 
komisiją, kuriai vadovauja J. 
Vaičiūnas. Jis sudarė progą 
komisijos nariams susitikti su, 
vadinamo, Pasauliečių komi
teto pirmininku A. Regiu. Il
giausią ir sunkiausiai atsime
namą pavadinimą reikia nors 
kartą parašyti pilną, visoje 
grožybėje. Taigi, “Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Čikagos Apy
gardos Komitetas Pasauliečių 
Teisėms Apsaugoti švento Ka
zimiero Lietuvių Kapinėse Či-

ruošia vertingą leidinį
kagoje” yra padaręs labai rei
kalingų žygių ir laimėjęs jau 
gan pasigėrėtinų laimėjimų 
kovose su Čikagos archidioce- 
zija dėl lietuvių teisių savo ka
pinėse. Spaudoje buvo nema
žai rašoma apie to komiteto 
tikslus ir siekius, apie jo sėk
mingą priešinimąsi prieš lietu
viškumo naikinimą lietuvių 
amžino poilsio vietoje, šio ra
šinio tikslas yra pakalbėti apie 
vieną to komiteto sumanymą, 
kuriam įgyvendinti reikia pla
čios visuomenės paramos.

Komitetas savo susitikimuo-

Tuščia propaganda
Amerikos lietuviai negalėjo ir dabar negali suprasti, 

kodėl okupantas neleidžia Vilniun nuvykusiems Ameri
kos lietuviams nuvažiuoti į gimtinį jų kaimą ir pamatyti, 
kaip ten likusieji jų giminės arba jų ainiai dabar gyvena. 
Dar sunkiau suprasti komunistų partijos centro komite
tą, kodėl jis nedaro spaudimo į Maskvą, kad leistų par
važiavusiems amerikiečiams pamatyti tą didelę “pažan
gą”, kurią Lietuva padarė paskutiniais 25 metais ir tą 
didelį žingsnį iš “socializmo į komunizmą”, kurį žengė 
“tarybinė” Lietuva.

Amerikos lietuviai, buvę Vilniuje ir nematę Lietu
vos, netiki ten padaryta “pažanga”. Iš Lietuvos atėju
sieji laiškai pasakoja apie vargą, o Vilniun atvežti gimi
nės, kai turi progos laisviau išsikalbėti, papasakoja pa
sibaisėtinų dalykų apie lietuviško gyvenimo tikrovę. Ko
munistai moka daugiau pasigirti, negu padaryti Kalbėti 
apie “socializmą” ir “žingsnį į komunizmą” kada kraš
te nėra pakankamai geros duonos gali tiktai propagan
distai “Komunistinio” ūkio planuotojai pasakoja, kad 
krašte dar nėra krosnių, duonai kepti ir kad jų dar nebus 
ateinančiais dviem metais, tai apie kokį “socializmą” 
propagandistai gali kalbėti alkaniems žmonėms?

Vienintelė sritis, kurioje buvo padaryta pažanga — 
tai lituanistika. Keliems jauniems lietuviams pavyko 
kiek atidžiau pasigilinti į lietuvių kalbos praeitį ir pa
ruošti porą rimtesnių studijų, bet praeitų metų pabai
goje lituanistinių studijų viršūnė buvo nukirsta. Penki 
energingi ir daugiau žadantieji lituanistai labai trumpu 
laikotarpiu neteko gyvybės. Vyrauja įsitikinimas, kad 
jaunus lituanistus išskynė Maskva, kuri nenorėjo, kad 
lietuviai pirmautų kalbos tyrinėjimų srityje. Bet kitose 
ūkio ir kultūrinio gyvenimo srityse dabartiniai krašto 
valdovai yra atsilikę. Pagyros apie krašte daromą “pa
žangą” yra paremta gryniausia propaganda.

Dabar aiškėja, kad ir ta propaganda yra tuščia. 
Tuščia propaganda ir tušti propagandistai Tai skelbia
me ne mes, bet skelbia patys komunistai Tai skelbia ne 
kokiuose slaptai spausdinamuose lapeliuose, bet oficia
liame komunistų partijos organe. Šiuo reikalu nepapras
tai įdomų straipsnį parašė J. Mykolaitienė, Utenos komu
nistų partijos sekretorė. Jos straipsnis vadinasi “Pro
pagandistas ir jo darbas, laikas didina reikalavimus”. Jai 
tenka vadovauti Utenos propagandai, ji žino visas smulk
menas. Ji pasakoja ne tik apie propagandistų vedamą 
darbą, bet ir apie jo rezultatus.

Ji rašo, kad dabartiniu metu Utenoje yra 113 komu
nistų propagandistų. Iš jų, 91 yra baigę aukštąjį mokslą 
arba buvę aukštesnėse mokyklose. 22 partijos propagan
distai net aukštesnės mokyklos nėra baigę. Jie nieko ki
to nedaro, bet ištisą metą įtikinėja Utenos gyventojus, 
kad jie “labai gerai gyvena”, kad visas tas “geroves” jiems 
atnešė komunistų partija, “centro komiteto vadovauja
ma”, kad iš “socializmo” jie jau žengia į “komunizmą”. 
Ištisą metą 113 žmonių, nieko kito neveikdami, įtikinėja 
uteniškius, kad neiškepta žalia duona ne žarnas pragrau
žia, bet stiprumą neša; kad pro skylėtą stogą ne lietus var
va, bet net palaidoto Stalino saulės spinduliai veržiasi...
Jeigu tie propagandistai dirbtų naudingą darbą, tai ne tik 
jiems, bet ir krašto gyventojams būtų šokia tokia nauda.

Utenoje kalbas sakė marksizmo - leninizmo katedros 
vedėja A. Gulbinskienė, Kauno politechnikos dėstytojas 
K. Norkus, inžinieriai V. špakauskas, J. Jaraminas, J. Ma
linauskas, M. Bukauskas ir visa eilė kitų valdžios ir kom
partijos pareigūnų, bet uteniškių jiems nepavyko įtikinti. 
J. Mykolaitienė skundžiasi, kad gyventojai nenori propa
gandistų net išklausyti. Komunistų partijos vadovybei 
reikėjo atšaukti visus kitus susirinkimus, kad dar važiuo
jantieji į susirinkimus galėtų nueiti ir pasiklausyti pro
pagandistų. Ji priėjo išvados, kad ir propagandistai ne
geri. Jie gali šį tą naujo pasakyti, jeigu kurioje nors sri
tyje jie yra išsispecializavę. Apie propagandistus ji šitaip 
rašo: ■ •

“Mūsų sąlygomis specializavimas bent maža da
limi kompensuoja tai, kad nėra specialios propagan
distų ruošimo mokyklos, kurioje jie sėkmingai ir 
nuosekliai susipažintų su propagandinio darbo būdais 
bei metodus- Pavyzdžiui, norint paruošti mokytoją, jis 
turi keletą metų studijuoti pedagoginiame institute. 

0 mes, surengę per metus kelis seminarus,, manome 
turėti jau gerai paruoštus propagandistus. Juk čia 
darbo metodika kita, o propagandistų uždavinys, jų 
darbas, manyčiau, nė kiek ne lengvesnis už moky
tojo”. (Tiesa, 1971 m. kovo 10 d., 2 psl.).
Utenos komunistų partijos sekretorė J. Mykolaitienė 

oficialiame organe aiškiai pasako, kad Lietuvoje propa
gandistas neparuoštas, šiam darbui netinka ir niekas ne
benori jo klausytis. Okupuotoje Lietuvoje gyventojai nei
na propagandistų klausyti, nes iš patyrimo jie žino, kad 
propagandistai nežino, ką pasakoja. Gyvenimo tikrovė 
yra visai kitokia, negu jų piešiami vaizdai.

Tenka stebėtis, kad Amerikoje dar galima rasti 
žmonių, kurie sovietinių propagandistų klauso ir tiki jų 
skelbiamoms pasakoms.

se su Čikagos katalikų arctii- 
diocezijos pareigūnais aiškiai 
pamatė, kaip mažai žino baž
nyčios vadai apie Lietuvą, lie
tuvius ir jų tautines tradicijas.' 
Matomai, aukštuosius bažny
čios vadovus informuodavo 
žmonės, kurie patys nieko 
apie lietuvius nežinojo. Tie in
formatoriai, patys neturėda
mi nuovokos apie savo tautą, 
galėjo tik klaidinti kitų tauty
bių prelatus, kurie iš viso ne
sirgo jokių tautinių mažumų 
teisių klausiniais. Jų nuomo
ne, kelias į amžinąjį gyvenimą 
visų vienodas — juodų, baltų, 
europiečių ar Azijos žmonių. 
Visi vienodais traktoriais, vie
nodais kabliais suverčiami į tų 
pačių išmierų duobes.

Atsistoję prieš tokią nekaltą 
ignoraciją komiteto nariai pa
sigedo būdų ir priemonių, kaip 
apšviesti jau žilstelėjusias pra- 
latų galvas, nuo amžių suklai
dintas pataikaujančių nutautė- 
lių lietuvių kunigų, kurie tu-
rėjo takelius į bažnytines kan
celiarijas ir tik dėl savo kilmės 
ir pavardės tapo neprašytais ir 
niekieno nepateptais savo tau
tos ambasadoriais ir tarpinin
kais tarp šios ašarų pakalnės 
ir dangaus amžinybės.

Pasauliečių komitetas todėl 
susirūpino ieškoti medžiagos, 
ieškoti įrodymų, kad lietuviai 
skiriasi nuo negrų, kad jie turi 
savitas tradicijas, savitus bū
do ir dvasios bruožus. Kilo 
mintis griebtis pačių papras
čiausių akivaizdžių priemo
nių, kurios ir bukoms galvoms 
galėtų daug ką pasakyti. Nu
tarta iškelti, išrinkti lietuvių 
kapinėse paslėptus tautinius ir 
religinius lobius, išryškinti sa
vitumą kapinių paminklų, sa
vus, kitų nepamėgdžioja
mus religinius meno motyvus, 
parodyti lietuvių tikinčiųjų 
dvasinį išgyvenimą, tautinį 
meną, nerandama kitose ra
sėse ar kitose tautybėse. Trum 
pai sakant, nutarta išleisti Šv. 
Kazimiero lietuvių kapų pa
minklų albumą, kuris mulus 
lietuviams būtų tik meniškai 
išleistas mūsų liaudies ir pro
fesionalų menininkų kūriniij 
rinkinys, o kitataučiams pre
latams, įvairiems airiams, len
kams ar olandams parodytų, 
kuo lietuvių kapinės skiriasi 
nuo kitų. Gal, tada atsidarytų 
akys ir Čikagos diecezijos va
dų ir jie nesiryžtų sunegrinti 
lietuvių puošiamų ir mylimų 
kapinių, -nesiryžtų paversti 
lietuvių poilsio vietos į kokią 
nors “southwest” konvejerinę 
užkasimo įmonę

A. Regis, Pasauliečių komi
teto pirmininkas, pasakoda
mas apie šį sumanymą, pabrė- 

* žė, i

Princas Ranier ir princesė Grace dalyvavo tarptautiniame filmy fe
stivalyje Monte Carlo.

mingas, tiesiog Dievo apdova
notas, kada patyrė, kad be 
jokių raginimų ir be jokių ko
mitetų vienas iškiliausių mūsų 
fotografijos meno specialistų, 
jaunas jėzuitas kun. Kezys jau 
keleri metai laisvalaikiais vaik
štinėja su aparatais po šv. Ka
zimiero kapines, ieškodamas 
charakteringų paminklų, me
niškų papuošalų, būdingi] įra
šų. -Per eilę metų jam jau pa
vyko nufotografuoti šimtus 
meniškiausių kryžių. Vieni 
geriau atrodė iš arti, kiti, pa
slėpti po medžiais, jų šešėliuo
se, buvo įmanomi “pagauti” 
tik žiemos vidudienį, dar kiti 

saulei leidžiantis ar ankstų 
rytą.

Kunigas Kezys jau turi du 
didelius tomus fotografijų, ku
riose meniškai užfiksuoti mū
sų iškiliųjų skulptorių darbo 
vaisiai. Lietuviškose kapinėse 
įdėta širdies, daug darbo, daug 
pinigų — visa tai atsispindi 
kapinių: albume. Vieni pamink
lai imponuoja savo galingu ti
kėjimu, ' savo 19 šimtmečio 
marmurais. Kuklūs ir pilni šir
dies jų. užrašai, kurie jau ima 
saulės ir lietaus veikiami, tru
pėti, išnykti. Patys naujausi 
jaminklai patraukia menine 
dvasia, tautiniais motyvais, 
stilizacijų įmantrumų, čia vi
sos eilės dailininkų: Valeškos, 
Varnelio, Maziliausko, Daug- 
vilos darbų. Alburiie surinkta 
apie 300 didėlių fotografijų. 
Visas rinkinys sudėtas į du di
delius tomus.

Pasauliečių komitetas, 
damasis išleisti lietuvių 
riių meno turtų albumą, 
)ėsi i Leonardą šimutį, 
parašė išsamią šv. Kazimiero

ruoš- 
kapi- 
krei- 
kuris

čipiv ^1 dUlliauj1I1ČĮ, peLMlC- O V.

kad komitetas buvo lai-*kapinių istoriją. įžangą tam

liuksusiniam leidiniui---rašo 
dail. B. Jameikienė, kuri palies 
savo straipsnyje lietuvių lai
dojimo papročius, kapinių me
ną ir kitus klausimus.

Albumo įrašai planuojami 
lietuvių ir anglų kalbomis. Vei-
kalas bus svarbus ne tik šių 
dienų kovai už lietuvių teises 
jų pačių žemėje — kapinėse, 
bet ir ateinančioms kartoms 
liudys apie Čikagos lietuvių is
torines pastangas išlikti tautos 
nariais ne tik šiame pasaulyje, 
bet ir pakeliui į amžinybę.

A. Regis, painformavęs apie 
albumo leidimo darbus, prašė 
spaudos ir informacijos komi
sijos raginti visuomenę, kad ji 
paremtų šį sumanymą lėšomis. 
Ne tik Šv. Kazimiero kapinių 
nariai, ne tik jų giminės, bet 
visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama prisidėti prie albu
mo išleidimo. Garbės prenu
meratoriais taps visi, paauko
ję 500 dol. Mecenatai aukoja 
po 100 dol., o albumo ' kaina 
prenumeratoriams bus 25 dol.

A. Regis priminė, kad oku
puotoje’ Lietuvoje kova vyksta 
už fizinę gyvybę, už egzisten
ciją, o Amerikoje — už dva
sinę. čia, bandoma sunaikinti 
istorines lietuviu vertvbes ir 
atimti iš lietuvių tautinę ateitį, 
draudžiant jaunimui lietuvių 
kalba atlikti religinės prakti
kos apeigas, priimti sakramen 
tus. į šią kovą prieš niveliavi
mą turi įsijungti visi lietuviai 
ir kartu parodyti pagarbą įni
rusiems bei Įamžinti jų atmini
mą.

Albumo reikalais visi prašo
mi kreiptis: A. Regis, 2652 W. 
65th St. Chicago, Ill. 60629 
arba T. Buga, 842 įW. 33rd 
Place. A. P.

JUOZAS KARIBUTAS
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Saulė kaitriai kepina kraterio duobę ir 
krantus. Ilgai pasilikti neįmanoma.

Valandėlę pasižvalgęs, leidžiuosi že
myn. Staiga pakilo didelis vėjas ir krate
rio dulkės ėmė siausti aplink, retkarčiais 
uždengdamos visą gražiąją panoramą. Iš 
aukštumos leidžiantis, šalto oro srovė nu
siaubia vežimėlį ir darosi šiurpoka.

Taksi šoferis jau nekantriai laukė. Mat, 
aš buvau kiek pavėlavęs. Leidžiamės že
myn, stebėdami tą didžiulę lavos masę, 
kuri dengė visą netoli kelio esančią žemu
mą iki pat nusileidimo.

CAPRI
Sekmadienis, šventadieniška nuotaika 

visai kitokia, negu Austrijoje arba Šveica
rijoje. Nėra nei gražių parkų, nei muzi
kos, nei to šventadieniško pasipuošimo. 
Čia tik biznis. Sustabdo gatvėje ir siūlo tau 
laikrodį ar kokį kitą menkniekį pirkti. 
Lyg tai nebūtų tokių dalykų krautuvėje. Ir 
dar kada — sekmadieni!

Šiandien pirmadienis, šiaip taip suži
nojau kur uostas, iš kurio galima pasiekti 
tą romantišką salą, apie kurią tiek daug 
teko girdėti. O ta sala — tai Capri. Kas gi 
nėra girdėjęs labai jau sentiinenlališkos ir

gybė. Ypač didelė ekskursija iš Jugoslavi
jos. Jos vadovas puikiai kalba angliškai, 
itališkai ir vokiškai. Visi gerai atrodo, 
nors labai įvairaus amžiaus.

Laivas prisipildo keleivių. Vieni eina į 
valgyklą, kiti, persisvėrę per bortą, žiūri 
į tolumas. Atsiranda ir tokių, kurie pa
bando posmą užtraukti, žodžiu, visi gerai 
nusiteikę.

Neilgai plaukus, pasirodė ir Capri sa
los siluetas. Vieni užtaiso aparatus ir pasi
rengę fotografuoti, bet laukia, kol labiau 
priartės. Oras gražus, vanduo ramus, vie
nas malonumas.

Sala vis artėja. Netoli ir uostas, kuria
me didelis judėjimas. Pagaliau laivas už
kimusiai subaubia tris kartus ir taikosi 
sustoti.

Subruzdo keleiviai. Kiekvienas nori 
pirmas i krantą išlipti. Neatsilieku ir aš. 
Bet vos spėjau išlipti, apspito vertelgos siū
lydami įvairiausius menkniekius.

Dairausi ir nežinau kur pasukti. Matau, 
kad visi skuba į kokį tai kelią, kuris va
žiuoja į viršų. Pasuku ten ir aš ir laukiu 
eilės. Įsėdu į toki keltą, kokis Kaune kel
davo i Žaliakalnį. Pasikėlėme. Ir ką gi, — 
ten nieko ypatingo. Paprasta aikštelė, 
aplink eilė krautuvėlių. Kavinės, užkandi
nės, restoranai — tai ir viskas. Tiesa, kad 
iš vienos kitos vietelės galima pasigėrėti 
vaizdais.

romantiškos dainos apie Capri? Ką veikia turistai? Jie eina iš kraulu-
Krantinėj — uoste labai daug Įvairiau- vėlės Į krautuvėlę, kol pavargę atsisėda pa- 

sių laivų. Iš Įvairių kraštų turistų čia dau- | ilsėti ir puoduką kavos išgerti. Apsukau

aikštelę, pasidairydamas Į krautuvių lan
gus. Parūpo man pliažas, bet kur jis? Nu
rodo, kokiu autobusu pliažą galiu pasiekti. 
Važiuoju. Gatvelės siaurutės. Autobusai 

i lik tam tikrose vietose gali prasilenkti. Šiaip 
neįmanoma vienam pro kitą pravažiuoti.

Besirangydarni po siauras gatveles, pri 
važiavome ir pliažą. Bet pasirodė, jog tai 
tik iš vardo pliažas, žmonės, kurie mau
dosi, turi sėdėti arba gulėti ant smulkių 
akmenų, čia taip suskirstyta, sugrupuota 
mažais gabaliukais, sklypeliais, kad ir 
pliaže privačių savininkų nuosavybės ap
tvertos vielinėmis tvoromis. Į pliažą eida
mas turi nusipirkti bilietą.

Pusdienį praleidęs, nieką daugaiau ne
besitikėdamas Įdomaus pamatyti, keltu 
vėl nusileidau i uostą. Nebebuvo noro va
žiuoti Į Mėlynąją grotą, kuri yra čia pat. 
Pro Sorento grįžome Į Neapoli.

Sugrįžęs pasiryžau arčiau susipažinti 
su Neapoliu, šiaip miestas kaip miestas, 
turi didelę aikštę prie geležinkelio stoties, 
nuo kurios netoli ir mano viešbutis.

Aplankau karališkuosius rūmus, kurie 
statyti Ferdinando II. Dabar ten Įrengta 
bibliolcka. Pasuku į antrus karališkuo
sius rūmus Castel Nuovo. Puiki gotiško 
stiliaus salė. Iš ten patenku Į trečius kara
liškuosius rūmus, kur Įrengtas meno mu
ziejus. Pati didžiausia Neapolio Įžymybė 
yra tautinis muziejus, vadinamas Museo 
Nazionale. Jis turingas antikiniais rinki
niais. Gidas aiškino, jog tie antikiniai da- 

! lykai buvo atgabenti iš Pompeėjos, Her-

kulanėjaus, Sabijos ir Puteolio. čia tikrai 
Įdomu praleisti visą dieną.

Miestas turi nepaprastai daug bažnyčių. 
Iš jų pati garsiausia bene bus Šv. Januari- 
aus katedra, statyta 1294 — 1323 m. Po jos 
didžiuoju altoriumi padarytoje koplyčioje 
yra šventojo palaikai. Kita šv. Domininko 
bažnyčia turi brangių renesansinių skulp
tūrų, o vienuolyne yra išlikusi šv. Tomo 
Akviniečio celė.

Aplankau dramos ir operos teatrus. Be
ne žymiausias iš visų teatrų yra San Carlo, 
kur statomi tik labai aukšto meninio lygio 
veikalai.

Neapolio praeitis labai Įdomi. Tačiau 
šių dienų Neapolis ne praeitimi gyvena; 
jam rūpi biznis, rūpi kiek galima labiau 
pasinaudoti iš turistų.

VENECIJA
Faktiškai Į Veneciją turėjau anksčiau 

užsukti, kai važiavau Į Romą. Tačiau nus- 
statytą planą kiek pakeičiau, tad teko kiek 
daugiau pasivažinėti.

Pasiėmiau miegamąjį. Traukinys kitą 
dieną turėjo pasiekti Veneciją. Kada pa
budau septintą valandą ryto, Florencija 
jau buvo nebetoli. Rytas gražus. Saulė 
sveikino keleivius.

Pro langą stebėjau vaizdus. Tolumoje, 
kalne, matėsi pilis. Pakelėse gražūs mies
teliai. Bent iš tolo jie gražiai atrodė, ši
tame ruože ypatingai daug matosi “bytni
kų’*. Daugiausia iš Amerikos. Jie net ban
do savotiškai elgetauti. Pasideda skrybėlę
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ant šaligatvio, susėdę su gitaromis arba 
kitokiais instrumentais groja. Skrybėlėj iš 
anksto jau Įmesti keli variokai. Arba vėl: 
iš dratelių prisilanksto Įvairių formų, žie
delių ir visokių kitokių dzinziliukų. Pasi
kloję ant šaligatvio marškelę, sudeda savo 
dirbinius ir “targavoja” Matosi ir pirkėjų.

Kada pasiekėm Veneciją, jau buvo pats 
vidurdienis. Iš anksto spėjau, kad bus čia 
labai daug turistų. Neapsirikau. Radau jų 
daugiau negu buvau numatęs. Nenuosta
bu^ Juk pats sezonas.

Kas gi toji Venecija? Tai kanalų, ka
nalų ir dar kartą kanalų miestas. Turi di
delę aikštę, kurioje karvelių mėgėjai juos 
lesina. Gondolų (vienairklių valčių) šimtų 
šimtai. Jei vakarais tų kanalų tiltus iliumi
nuotų, gal būtų jaukiau ir Įdomiau. Dabar 
gi visur tamsu. Tamsoje gondolos plaukio
ja. Tai vienur tai kitur irkluotojas bando 
užtraukti serenadą. Nelabai tevyksta. Ve
necija gal yra vienintelis miestas pasauly
je, kur kanalai pavaduoja gatves. Tiesa, 
yra ir gatvių, bet jomis mažai tevažiuoja
ma.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”



OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIHJ 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telefj PRospect 8-3229 

Rsxid. tolefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

ano 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

PALAIDOTAS JUOZAS JOKANTAS
Paskatinis ii keturių brolių lietuvių pionierių 

Vasario 27 dieną iš P. Bieliū

Rez. t»L 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolefu PRospect 8-1717

DR. S. BltflS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniaig ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Reu 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai! 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 
____ ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA 
27uy W. 5ist STREET 

TeL: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pinm, ketv. 
i—4, l—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - HSiNAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

no laidojimo koplyčios ir po 
gedulingų pamaldų Brighton 
Parko lietuvių parapijos baž
nyčioje buvo palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse Juozas Jo
kantas, palydėtas skaitlingos 
minios, giminių, parapijonų, 
draugų ir kaimynų. Palaidotas 
šeimos sklype, šalia brolio Jo
no ir kitų šeimos narių.

Velionis Juozas Jokantas 
mėgo spaudą, skaitė daug laik
raščių ir mėgo laikas nuo laiko 
rašinėti net keliems laikraš
čiams. Tikiu, Naujienų skai
tytojai prisimena nekartą skai
tę Naujienose jo ilgokus raši
nius. Tikrumoje jis galėjo ir 
turėjo parašyti daug daugiau 
jdomių prisiminimų iš Chica- 
gos lietuvių istorijos, nes ir jis 
su savo trimis broliais — Jur
giu, Jonu ir Antanu— yra gana 
žymiai prisidėję ypač Brighton 
Parko, Marquette Manor ir Mar 
quette Parko lietuvių kolonijų 
išaugimui. Teko su juo apie 
tai kalbėti.. Buvo pažadėjęs 
parašyti, bet, nesuspėjo...

Broliai Jokantai atvyko

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso te!.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 K

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezą! Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

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

Telef.: PRospect 6-5084

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

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

skausmus ir nervų netvarką.

GRAD1NSKAS
VOKIŠKAS 

AM-FM RADIJAS 
TIK $45.00 

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Telu FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŽERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Amerikon pradžioje šio šimt
mečio, kaip tų laikų mūsų di
džiuma, išaugę ūkiuose, ne
matydami ateities, ypač neno
rėdami patekti į caro kariuo
menę, bėgome Amerikon. Jiems 
atvykus čia, be pasiruošimo, be 
amatų, be kalbos prisiėjo pe
reiti įvairių įmonių, dirbti įvai 
rių darbų, na ir buvo proga šio 
to pramokti. Laimei visi bro
liai gana artimai sugyveno, to 
dėl galėjo bendrai planuoti 
apie ateitį. Jie apsigyveno tuo
met dar vos pradėjusioje kur
tis Brighton Parko kolonijoje. 
Visi gavo darbus prie namų sta
tybos. Vakarais lankė mokyk
las. Po keletos metų susidėję 
pasistatė pirmąjį nuosavą na
mą prie W 39 ir S. Rockwell 
pietvakarinio kampo, čia įren 
gė taverną ir pastatė Antaną 
vadovauti, o liekamu laiku ir 
kiti broliai pagelbėjo. Po me
tų Jonas jau pradėjo savi
stoviai verstis kaip namų sta
tytojas. Sekančiais metais jau 
ir Juozas prisidėjo. Pradėjo 
sparčiai augti lietuvių kolo
nija, susiorganizavo parapija. 
Jokantai pastatė bažnyčią, 
kleboniją, mokyklą. Brolių Jo
kantų statyba išaugo. Na ir di
džiuma jų darbininkų buvo ir
gi lietuviai. Vėliau broliai Jo
kantai pastatė Šv. Kazimiero 
Akademijos rūmus.

Atsidarė naujos kolonijos 
— Marquette Manor ir Marque 
tte Park. Lietuviai prisipirko 
sklypų, o Jokantai nespėjo vi
siems užsakymus pildyti. Jonas 
statė nebe po vieną, bet tuzi
nais iš karto. • Susiorganizavo 
Chicagos ir apylinkių parapijų 
sąjunga ir sukėlė kapitalą pa
statyti seneliams prieglaudą 
Orland Parke prie 122 arba Mc 
Carthy Road. Ir čia Broliai Jo
kantai turėjo pastatyti. Po ke
lių metų tas sudegė. Jokantai 
didesnį ir puošnesnį statė, be 
to užtvenkė slėnį ir įrengė ne
mažą prūdą prie senelių namų, 
kur buvo ir žuvies užveista.

Kuomet apie 1928 m. užpuo
lė depresija Jokantai turėjo 
statyboje apie pusės milijono 
dolerių vertės neužbaigtų na
mų. Bankai užsidarinčjo, mor 
gižių nebebuvo įmanoma nie
kur gauti, kreditai sustabdyti. 
Namų kainos pradėjo be saiko 
kristi, bet Jokantai šiaip taip 
išsilaikė. Užbaigė namus, iš
pardavė nors ir su dideliais 
nuostoliais. Prarado visas sa
vo santaupas, prarado broliui 
Jurgiui įrengtą gražų ūkį prie 
Lemonto ir praskolino nuosa
vą didžiulį apartamentinį na
mą, prie Archer Avė., nors šį 
visgi šiaip taip išsilaikė. Po

blogejiib Bvcjkauu, nurašė itaia- 
mentą, kuriame gana apvalias 
sumas pinigų paskyrė Vytauto 
D. šaulių kuopai. Jaunimo Cen
trui, lietuviškoms knygoms lei
sti, Altai ir Lietuvių Operai. Dalį 
pinigų paliko ir savo pusbroliui 
Lietuvoje. Paskyrė taip pat ir 
savo laidotuvėms, kuriomis rū
pinosi jo artimi prieteliai, žino
mi čikagiečiai, p. p. Stankai.

Velionis buvo pašarvotas Ma
žeikos - Evans koplyčioje. Prie 
karsto buvo puošnus šauliškas 
vainikas, o uniformuoti šauliai 
ir šaulės stovėjo pakaitomis gar
bės sargyboje. Atsisveikinimą 
Vytauto D. šaulių kuopos var
du pravedė šaulys A. Valatkai- 
tis. Po atsisveikinimo kalbas 
pasakė Šaulių S-gos garbės pir
mininkas šaulys R- Skipitis, Bal
to direktorius J. Mackevičius ir 
kun. J. Gutauskas, S. J. Atsi
sveikinime, nežiūrint gana blo
go oro, dalyvavo gerokas skai
čius šaulių. Pamaldose, bažny
čioje, uniformuoti šauliai prie 
karsto vėl stovėjo garbės sargy
boje. Jie taip pat kapinėse atly
dėjo velionies karstą iki duobės, 
kur kun. Zakarauskas atliko 
trumpas lietuviškas pamaldas.

Paskutiniu laiku a. a. J. Marci
šauskas buvo visiškai apkurtęs, 
bet vistiek uoliai dalyvavo šau
lių susirinkimuose. Netrukus 
prieš mirtį, velionis dalyvavo ir 
Maria High School salėje su
rengtame Vasario 16 minėjime, 
sakydamas: “Nors aš ir nieko 
negirdėsiu, bet gal nors paskuti
nį kartą matysiu prieš mirtį Ne
priklausomybės minėjimą”.

Tebūna tauriam lietuviui ir >>4 -
šauliui patriotui a. a. Jonui Mar
tišauskui lengva svečioji že
melė. av

riukUt uauja valdybos raštininkė 
p, Agatha Halik. Pirm. p. či- 
žauskienė pakvietė nares atsisto
ti ir pagerbti mirusias nares •— 
Jezavitas, Kuršis ir Žilius.

Praneša, kad narė p. Gulbinie
nė susižeidė ir guli šv Kryžiaus 
ligoninėj ir kad p. Mankienė 
serga. Linkime abiem greit pa
sveikti.

Pirm. p. čižauskienė kuopos 
vardu įteikė dovaną p. Senuke- 
nei, buvusiai vicepirmininkei 
dešimt metų. Ji darbščiai ir 
pavyzdingai dirbo kuopos nau
dai. Jos vietą užėmė p. Yoman- 
tieuė. Ji yra kuopos komisijos 
narė, kuri rengia žaidimo pobū
vį kovo 21 d., Hollywood svetai
nėj.

Po susirinkimo įvyko vaišės, 
kurias parūpino p. Čižauskienė, 
Kielienė, Nemunienė ir p. Jon
kaitienė, negalėjusi dalyvauti, 
bet dovanojusi puikiausią tortą. 
P. čižauskienei, kuri minėjo sa 
vo gimtadienį — sugiedota “Il
giausių metų Elenai” ir visom. 
Taipgi tinkime sulaukti dar daug 
sveikų, sėkmingų ir laimingų 
netų p. Kielienei, paminėjusiai 
savo 50-tų metų vedybinę su
kaktį. Kr.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadieni, kovo 17 dieną, Almera 
Simons parkelio svetainėje, 1640 No. 
Drake Ave., 1:00 vai. po pietų, 103 
kambaryje, pirmame aukšte. Nariai ir 
narės prašomi atvykti ir naujų kandi
datų atsivesti įstojimui į mūsų klubą. 
Po susirinkimo turėsime kuklias vai
šes. W. Mankus, rast

SLA 134 Moterų
Kuo Gis veikla

SLA 134-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas įvyko kovo 4 d., 
Hollywood svetainėj. Buvo iš-

— 9-to Ward© Lietuviu Demokratę 
Klubo Valdyba kviečia visus narius 
atvykti į nepaprastą susirinkimą, ku
ris įvyks kovo mėn. 18 d. 7 vaL vak. 
Visų Šv. parapijos svetainėj, 108 St. 
ir So. State St.

Neįvykus vasario mėn. klubo susi
rinkimui, yra susidarę eilė svarbių 
reikalų, kuriuos šiame susirinkime 
reikia būtinai aptarti. Rinkiminiai 
metai, numirusių pagerbimas ir pasi
ruošimas tradicinei vakarienei ir daug 
kitų reikalų. Po susirinkimo vaišės.

Joseph Skeivys, pirm.

fa Irąd vfd L. Klubo nariai da
lyvautų pietuose ir paremtų mo
terų sumanymą. Jos dirba su 
tikslu uždirbti, kad galėtų iš
puošti valgomąjį kambarį ir čia 
reikia pinigų. Tai prakilnus tiks
las. žvalgas

BUY U. S. SAVINGS BONDS

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ava. — 586-122f

PETRUS'
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st 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_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ

tiek vargų jau tolimesnių sta
tybų broliai Jokantai atsiža
dėjo. Dar Beverly Shores, Ind. 
ant kalno prie ežero pasistatė 
vasarnamį, kur praleisdavo 
vasaras. Dabar tą vasarnamį 
perleido Juozo sūnui su šeima 
nuolatiniam apsigyvenimui, 
nes jis netoli plieno industrijo
je turi tarnybą. Juozo našlė 
pasilieka jau parduotame tu
rėtame name prie Archer Avė. 
Brighton Parko kolonijoje. Juo 
zas Jokantas buvo jauniausias 
iš 4 brolių ir paskutinis žymio
sios Brolių Jokantų statybos 
įmonės palikuonis. V. M.

JONAS SAMULEVKIUS
Gyv. Antioch, Illinois

Mirė 1971 m. kovo 14 dieną, 8:15 vai. ryto, sulaukęs 61 metų am
žiaus. Gimęs Chieagoje, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Stefanija (Klemkytė), uošvė Johanna Klem- 
kienė, teta Magdalena Kokanauskas, pusseserės: Sylvia Edeus, jos vy
ras William, Virginia Plecki, jos vyras Arthur; Nellie Mikutis, jos vy
ras Frank; Anna Kermy, jos vyras Albert; Antoinette Kokanauskas ir 
jų šeimos; pusbrolis Walter Prieška, jo žmona ir jų šeima; švogeriai: 
Vytautas Klemka, Walter Klemka, jo žmona Aldona ir jų šeima; Bru
no Klemka, jo žmona Bernice, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko du broliai: Viktoras ir Leopoldas.

Kūnas pašarvotas Strang Funeral Home, 1055 Main St., Antioch, 
Illinois.

Trečiadieni, kovo 17 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Petro (Antioch, DI.) parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jono Samulevičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, uošvė, teta, pusseserės, pusbrolis, švogeriai.

Laidotuvių Direktorius Strang. Tel. 3954000.

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
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- 
AAAS PIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tel'/,~ Glbson 8-6195

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

£---------sunnusDO---------

NAUJIENAS
Us L .. E TOBI SIB.TB—------

Lietiniai taipgi peria r penfaal* 
ir props wmo bktu per

NAUJIENAS

IR Iš LIETUVOS
Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 

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

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

WALTER RASK - RASC1AUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

MIR® 
TAURUS LIETUVIS
Šiomis dienomis mirė Juozas 

Marcišauskas, buvęs Radviliškio 
geležinkelio stoties tarnautojas, 
sulaukęs 70 m. amžiaus. Jis nuo 
jaunystės dalyvavo Lietuvos 
šaulių Sąjungoje ir prieš II-jį 
pasaulinį karą priklausė Radvi
liškio geležinkelių šaulių kuo
pai.

Chieagoje gyveno viengungio 
gyvenimą ir, būdamas ištikimas 
savo tautai, uoliai dainavo Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopos 
veikloje. Būdamas tvarkingas 
žmogus, susitaupė ir pinigo. 
Velionis buvo jau pensijoje. Pa-

A X A

STELLA L. BOCIUNAS 
Kačinskaitė

Gyv. Hillside, Ill. Daug metų gyveno Cicero, III.
Mirė 1971 m. kovo 15 dieną, 5:00 vaL ryto. Gimusi Lietuvoje, 

Šiaulių mieste.
Paliko nuliūdę: 3 sūnūs — Henry, marti Ruth, Harold, marti 

Yvone, Roy, marti Stella, 3 seserys — Janette Adams, Nettie Sapit, 
švogeris Frank ir Irene Norman, švogeris Harry ir jų šeimos bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Susivienijimui, Katalikių Dukterų Draugijai ir 
Amerikos Legiono Grant Park Home WFV posto Nr. 9115 Cicero Pa- 
gelbiniam moterų vienetui.

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 50 Ave., 
Cicero.

Prašome nesiųsti gėlių.
Ketvirtadienį, kovo 18 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stella Bodūnas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti "laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL TO 3-2108.

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Britanijos zoologijos sode dramblys Bella gerai sugyvena su balta pelyte Belinda, nors, paprastai 
drambliai .labai pelių bijo. Jei spręsti iš pasišiaušusių Bellos plaukų, tai Ir ji nejaukiai jaučiasi su 

■* a • . pele ant kaktos.

eitis, prasidėjo visapusiškos 
karštos diskusijos, lllinojaus 
senato narys sen. Rich:irdiN<w- 
house negras iš Chicagos įteikė

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

FULL TIME SECRETARY
hijlių,. kuriuo siūlojna atimti iš AND RECEPTIONIST 
Chicagos miesto tarybos viešų- Also experienced in'bookkeeping 
jų pustąių planavimo ir staty- Good salary and benefits. Call: 
bos kontrolę, paliekant pačiai LANDQUIST & SON 
CHA pilnų ir nuo miesto ne-, CA 6-1768 for interview 
priklausomų galią. Kadangi - ■ -------------—-------------
lllinojaus senate A demokratai RAPID TYPIST

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

KAIP FENIKSAS IŠ PELENŲ
Pirmyn Choras laiko atsinaujinimo egzaminus

Ką bendra turi Kazys Stepo
navičius su Ignu Jurkūnu - Šei
niumi . * i-

Vienas ir antras pasakė: “Aš 
dar kartą grįšiu”. Ir sugrįžo.
■ Jurkūnas - šeinius taip tarė ir 
padarė, išleisdamas to paties pa
vadinimo knygą (“Aš dar kartą 
grįšiu, 1937), o Steponavičius 
pasakė ir jau kitą šeštadienį ir 
sekmadienį su savo atgaivintu 
Pirmyn Choru stato Chicagos 
lietuviams Strausso “šikšnos
parnį”. Dirigento lazdelę pa
mojus kartu su pavasariu pri
kelti 15 metų žiemos letargu 
miegojusi kadaise garsų, tiek 
daug Amerikos lietuvių dainos 
ir muzikos istorijoje nusipel
niusį chorą veteraną,s reiškia, 
kad gyvenimas tikrai atsinauji
na ir kad atnaujinimo galią turi 
žmogus savo rankose, kada tik 
turi noro, ryžto ir valios.

Tai choras, kurs savo klestė
jimo metais su koncertais pa
kartotinai aplankė žymią dalį 
lietuvių kolonijų JAV-bėse ir 
Kanadoje; pastatė daugiau kaip 
40 operečių ir operų (St. Šim
kaus čigonus, Bizeto Carmen, 
Mascagnio Cavaleria Rustica- 
na, Strausso šikšnosparnį ir kt. 
ir kt.), ir 1940 metais laimėjo 
Chicago Tribune suruošto festi
valio A. klasės pirmąją vietą.

Bet dar vienu atsiekimu Ste
ponavičiaus Pirmyn Choras yra 
vienintelis Amerikos lietuvių 
choras, kurs pilnu sąstatu ap
lankė Nepriklausomą Lietuvą ir 
per 1938 metų vasarą nuo bir
želio 23 iki rugpiūčio 1 d. įvai-

įdomu kitą savaitgalį pamatyti 
naująjį sąstatą. Solistais pa
statyme dalyvauja Algirdas Bra
zis, Kristina Bartųlienė, Prauri- 
mė Ragienė, Al Snarskis, Alvina 
Giedraitienė, J. Laurušonis, J. 
Aleksiūnas, R. Sabonis, Eleano- 
ra Zapolis, E. Radvilas, na, ir kas 
be jo — ir pats režisierius bei 
dirigentas muzikas K. Stepona
vičius. - •

“Fledermaus” lietuviškai yra 
šikšnosparnis ... Iš pažiūros ir 
pavadinimo nekoks paukštis, 
tariau kaip operetė jis yra labai 
linksmas,. gyvas ir turi gražią 
muziką, o kaip pavasarį parne- 
šantis paukštis lygintinas su mi
tologiniu Egipto šventuoju ne
paprasto gražumo paukščiu Fe
niksu, senovėje garbintu kaip 
paties saulės dievo įsikūnijimu. 
Egiptiečių supratimu, kiekvie
nas miręs pavirsta Feniksu, o 
kadangi Feniksas atsinaujinda
vo, tai jis buvo padarytas iš 
numirusių prisikėlimo sim
boliu.

Arabų mitologija tvirtina, kad 
Feniksas gyvena po 500—600 
metų, po to susidegina ant laužo 
ir iš savo pelenų prisikelia atsi
naujinęs ir vėl gyvena penkių - 
šešių šimtų metų eiklių.

To tikrai linkime atsinaujinu
siam (atsijauninusiam) Pirmyn 
Chorui. J. Pr.

miestą (Crosstown express
way). L’. S. kongresmanas 
John Kiuczynski jau buvo pa
skelbęs, kad viskas “tvarkoje”, 
gubernatorius planą užgyręs 
ir greitkelio statyba ateinančių 
trijų mėnesių bėgyje prasidė
sianti. - ' ? .

Bet gubernatorius Richard 
Ogilvie pareiškė, kad jis tokio 
greitkelio statyti tol nepritars, 
kol nebus įvesta ir sutvarkyta 
visos -metropolinės Chicagos 
viešoji trahsportacij a, tai yra, 
kad žmogus ir be automobilio 
galėtų žmoniškai iš miesto iš-

riose Lietuvos vietose — Kau
ne, Klaipėdoje, Palangoje ir kt.

CICERO
Kieno interesams greitkelis 

už bilijonų dolerių?
Cicero Life aiškiai pasisako

surengė net 26 koncertus! Cho- prieš Chicagos miesto “tėtušių” 
ro narių daugumas buvo jau (tarybos) planą statyti už visą 
Amerikoje gimęs jaunimas. Bus $1,000,000,000 greitkelį skersai

:■—1,1 ' 11

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
h ■ i ii 11 ■ ■ i .....  i » ——r

SIUNTINIAI Į LIETUVA '
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
. MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
— Moskovitch ir Zaporoxhets, maistas, doleriniai Certifikitai. 

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

važiuoti ir vėl grįžti arba prie
šingai. Į gubernatoriaus Ogil
vie metropolinės transportaci- 
jos planą įeina CTA, tai yra 
miesto autobusų ir traukinėlių 
susisiekimas, kurį dabartinė 
administracija privedė prie 
bankroto. • 1

Jeigu gubernatorius Cross
town expressway statybą užgir 
tų, tar jo statybai miestas gau
tų 90% iš federalinių fondų ir 
10% iš lllinojaus iždo. Tačiau 
gubernatorius Ogilvie pareiš
kė, kad išleisti bilijoną dole- 
riiĮ plentui skersai miestą pa
statyti, kuomet CTA aptarnau 
ja nepalyginamai didesnį žmo 
nių skaičių ir skursta, būtų 
“didžiausias nonsensas”.

Gub. Ogilvfe pareiškimu 
žmonės labai patenkinti. Nusi 
minęs tik resp. Kiuczynski, kurs 
buvo gavęs iš transportacijos 
departamento užtikrinimą, kad 
federaliniai fondai greitkelio 
statybai jau yra Tezervuoti;. o 
čia dabar užkliuvo už guberna- 
toriaus, be kurio bilijoninis 
biznis negali pajudėti iš vietos.

Debatai dėl pigiųjų ) 
butų statybos - plano

Teisėjo Austin įsakymu, Či
kagos butų vadybai (CHA) pa
skelbus planą baltųjų gyvena
muose rajonuise 275 vietose sta
tyti apie pusantro tūkstančio 
butų juodžiams apgyvendinti 
ir Čikagos miesto valdybai tą 
planą nudėjus į komisijos stal-

GEROS DOVANOS 
iios knygos parduodamos dabar "Nauilonose" su 

dldoMfnis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussan — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.

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

Dr. A. J. Gussen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar 
tik$1.50 

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus arba 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO S, DLL.
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turi 29 ir respublikonai tik 28 5Q_^Q w. P. M. on ^nuel typewriter. 
atstovus, o tokiam įstatymui National company, top salary, all-frin- 
priimti yna reikalinga 30 balsu,J 
spėjama ^^jjhęuse filius ne- 
gą^ės praeįth| ; -

r į .-j r
Arkidiocezijos mokyklų 

mokytojų rezoliucija
Chicagos sjrkidiocezijos mo

kyklų federacija ' išsiuntinėjo 
.spaudai rezbliuciją, kuri tos 526 N. WESTERN 
federacijos kovo mėnesio mi-

ge benefits.
Call Mr. GARDNER 
. • > 236-9050

BILLER - TYPIST 
Accounts receivable, posting. 
Full time. Hours. 8:30—5. 

Profit sharing, hospitalization.
RAPID PRESS 

421-5611

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-TiXl

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

tįnge buvusi “nuslegiančia” bal 
sų dauguma priimta. Rezoliu
cija skelbia, kad arkidiocezi
jos mokyklų tarybos naujai pri 
Imti mokytojų algų pakėlimai 
yra “nesąžiningi, nerealistiški 
ir įžeidžiantys parapijonis ir 
mokytojus”. Dėlto kad: “net 
algas pakėhis”, katalikiškų mo
kyklų mokytojų algos liekan
čios 20% žemesnės kaip viešų
jų mokyklų mokytojams ir, 
kad tas pąkėlimaš vos Išlyginąs 
infliacijos sukeltą gyvenimo 
reikmenų .pabrangimą. Be to 
protestuojama, kad suversda-
ma algų klausimą pavienių 
mokyklų taryboms, arkidioee- 
zija skatinanti nelygybę tarp 
turtingųjų ir skurstančių para
pijų.

lllinojaus legislatoriai 
kai kurie gauna 2 algas
Chicago Daily News paskel

bė sąrašą 3$ lllinojaus lėgisla- 
torių (atstovų buto ir senato 
narių) iš Cook apskrities, ku
rie gauna po dvi algas, būda
mi legislatoriais ir lygiagre
čiai užimdami gerai apmoka
mas valdiškas vietas Chicagos 
mieste, Cook apskrityje arba 
Chicagos Parkų distrikte. Tos 
algos ponams legislatoriams 
duodančios pėr metus papildo
mai nuo 8 iki tūkstančių do
lerių. Išskiriant du, visi jie 
gyveną Chicago  j e.

Nuo 8 iki 10. tūkstančiu dole
rių algos' gaunančių priskai
čiuota 7, nuo 11 iki 15 tūkst. 8, 
nuo 16 iki 19 tūkst. 14 ir nuo 
20 iki 22 tūkst.-3, o dar vienas 
gauna $24,999 ir kitas 826,724... 
Sąraše visi išvardinti pavardė
mis ir užimamomis pareigo
mis. -į; <

Mirė CTA bosas
; George L. DeMent, nuo 1963 
metų buvęs Chicagos Tranzito

‘ help Wanted — male
Darbininkų Reikia

CONSTRUCTION ENGINEER 
PAINTERS - DECORATORS 
BUILDING CONTRACTORS

These positions are available to im 
mediate employment

Phone for information.

478-7771 — OR 5-5197

ROUTE SALESMEN
Good salary. Hospitalization insurance 
for the entire family. Pension plan 
and other fringe benefits. Wil 

train. Must pass polygraph test.
J COSMOPOLITAN LINEN & 

TOWELS CO.
5758 So. HALSTED STREET

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BARBER SHOP — 
POOL ROOM COMBINATION

$3.600.

1247 W.' 79th STREET 
487-9662

FOR SALE
Fully equipped hot dog stand plus 
5 room residence, 2 bedroom finished 
basement, 5105 W. Melrose, next to 

Forman High School.
Call GUS

' ’’- 622-6332

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDrODAMt
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421 
6200 So. WESTERN AVE.

Vegas praeitą šeštadienį staiga 
mirė širdies smūgiu. CTA ta
ryba turės jo vieton išrinkti 
naują iš 7 narių, kurių 4 yra 
skiriami merą Daley, o 3 ski
riami gubernatoriaus Ogilvie.

J EKSKURSU A Į LIETUVĄ

. Pirmoji šių metų Amerikos
Administracijos (CTA) pirmi- lietuvių ekskursija į Vilnių iš
ninkąs per tą laiką beveik kas!skrenda gegužio 27 dieną, šiai 
met po kartą ir po du kartus į ekskursų ai vadovauja pats Vla- 
kėlęs autobusų važmos kainas, ! das Rask - Rasčiauskas. šioje 
su šeima atostogaudamas Las ekskursijoje keleiviams dar yra 

|4 laisvos vietos, bet liko tiktai

iiy moderniu drabužip autoriai gyvena ui Geležinės Uždangos. Kak 
rt|e matomas vyro kostiumas buvo sukurtas Vengrijoje, o dėžinėje 
matoma tovietv įkvėpta moters eilutė. BolŽevikinė propaganda ne
pasakė, kad tokie motery r Obei labai patogūs vairuojant traktorius, 

statant namus ar kapoįant kolchozo malkas.

kelios dienos registracijai, bū
tent, iki balandžio 1 dienos. 3 
savaičių kelionė, įskaitant vieš
bučius ir maistą, kainuoja tik
tai $883.00. Antroji ekskursija 
į Lietuvą išskrenda iš Chicagos 
birželio 16 d. šioje 17 dienų 
ekskursijoje dar yra laisvos 5 
vietos, bet reikia užsiregistruoti 
iki balandžio 15 d. ši 17 dienų 
ekskursija kainuos $842.00. No
rintieji nuvykti)! Lietuvą ir pasi- 
matyti su savaisiais, neatidėlio
dami telefonuokite 238-9787, 
nuvažiuokite arba parašykite į 
Vlado Rasčiausko AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 
9727 So. Western Avenue, Chi
cago, Illinois 60643. (Sk).

— Don Varnas Posto pagalbi
nis Moterų vienetas Nr. 986 ruo
šia kauliukų žaidimo Bunco po
pietę, kuri įvyks sekmadienį, 
kovo 21 d., 3 vai. popiet. Don 
Varnas posto name, 6816 So. 
Western Ave. šiam parengimui 
vadovauja ponios Jean Pargaus-

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI ‘ 
NAUJIENAS

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

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

Susitarimui 254-7450

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.

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, karpetak Arti 
mūsų. $19,500.

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

GRAŽTTS 2 BUTU mūras. 2 po 6. 
Neinąs šiidvmas sazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU $ 14.000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turiin^ara rajone. 
Kaina ^rpitair nirkėiui <^77.000.

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 
11ų, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos.
J. BACEVIČIUS __ 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

■■■■■ I I ■■■- I I ■■■■ ! -

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

2 PO-6 MŪRINIS, 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar- 
quette Parke. 5*32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv goKn lauku. $49.500.

51Ą KAMBARIU & motų mūras. Ra
diant šiL'ma aluminijaus langai.. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik S24 200

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima £azu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti viotq. j 
vakarui nuo Pulaski Ave. $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVE.. Degtų 
plvtu 20 metu mūras. Fleyikor kon
strukcija. Paiamu virš $29.000 me
tams. Tik $1«5.000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeU REpublIc 7-1941 
___________________________ —X

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

FederalIniŲ ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

Z— ' A
A. A L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

------  - - ----- ------- - - -*

tas ir Violet Jocius. Komitetą 
sudaro šios narės: Ann Shul- 
mistras, Valeria Stanaitis, Ber
nice Ambrose, Jeane Solieckis, 
Stella Wabol, Rita Radclif ir 
Anelė Pocius. Pelnas skiriamas 
tanams ligoninėse. Valdyba 
cviečia visus atsilankyti.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogp tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokartiai.
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

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327




