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KINIJA VĖL KRITIKUOJA SOVIETU SĄJUNGĄ
PASITRAUKIMAS PAGAL PLANĄ AR 

SUMUŠTŲ DALINIŲ PABĖGIMAS?
SAIGON AS. — P. Vietnamo žygis j Laosą įvairiai komen

tuojamas karo lauko dalyvių ir aukštųjų karo vadų Saigone ir 
Vašingtone. Pirmieji kalba apie didelius nuostolius ir viso žygio 
ir planų sužlugimą, o kariuomenės vadai aiškina, kad viskas 
vyksta pagal numatytą planą, vietnamiečiai pasitraukė, kad Ame
rikos lėktuvai galėtų bombarduoti sukoncentruotą komunistų ka
riuomenę ir jai padaryti sunkių nuostolių. Patys vietnamiečiai 
karininkai, grįžę iš Laoso į Khe Sahną papasakojo amerikiečiams 
korespondentams, kad šepones miestą jie turėjo užimti vasario 
11-14 dienomis, tačiau jis buvo užimtas tik kovo 6 d. ir išlaikytas 
tik 6 dienas.

CHRUŠČIOVAS IR BREŽNEVAS ESĄ 
KARJERISTAI IR KOMBINATORIAI

HONG KONGAS. — Jau beveik visi metai, kai nebesigirdėjo 
Kinijos ir Sovietų Sąjungos žodinio karo ir propagandinių pareiš
kimų. Staiga abi pusės vėl atidarė ugnį. Kinijos spaudos agen
tūra paskelbė trijų didžiųjų Kinijos laikraščių vedamąjį straips
nį, kuriame Sovietų Sąjunga vadinama įrankiu, kuris pavergia 
dirbančiųjų klasę ir ją išnaudoja. Kinijos spauda vedamuosius 
paskelbė 100 metų sukakties nuo Paryžiaus Komunos įsteigimo 
ir trumpo sukilimo prieš valdžią Prancūzijoje proga. Kinija 
sako, kad tas sukilimas parodė, kad proletariatas turi griebtis 
ginklų politinei galiai siekti ir turi ginklais tą galią apginti nuo 
reakcijos.

Vietnamiečiai labai pasiklio
vė Amerikos aviacija, o esant 
blogam orui, jie tos paramos 
negavo tiek, kiek tikėjosi. Sai- 
gono kariuomenės I-mos divizi
jos 1-mas pulkas sugrįžo iš Viet
namo Amerikos helikopteriuose, 
kurie pargabeno 700 kareivių. 
Du batalionai žuvo arba dingo 
Laoso džiunglėse. Komunistai 
jau keturios dienos apšaudo Khe 
Sahno bazę, iš kurios eina visa 
parama vietnamiečių daliniams.

Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 45 amerikiečiai, 776 pietų 
vietnamiečiai ir 4,003 komunis
tu kareiviai.

Iš šiaurės Vietnamo buvo iš
šautos trys Sam raketos į aukš
tai praskrendančius Amerikos 
B-52 bombonešius, tačiau rake
tos nepataikė. Komunistai tuoj 
po iššovimo išjungė savo rada
rus, kad jų nesusektų Amerikos 
naikintuvai.

Saigono štabas nurodo, "kad 
kariuomenės vadai protingai El
giasi pasitraukdami iš stipriti 
komunistų puolimų zonos. Nu
rodoma, kad komunistai turi 
Laose du kart daugiau kareivių 
už vietnamiečius. Prezidentas 
Thieu įsakė taupyti .kareivius.

Laoso žygis bus labai svarbus 
Šio rudens rinkimuose Pietų 
Vietname, jei jis baigsis laimė
jimu, prezidento Thieu rėmėjų 
skaičius padidės. Valdžia ban
do tą žygį išpbpuliarinti gyven
tojų tarpe, jau kuriamos dai
nos apie šeponės triumfą, apie 
didelius priešo nuostolius ir viet
namiečių pergales. Didesnis pra
laimėjimas Laose pakenktų pre
zidentui ir duotų jo opozicijai 
naujos propagandinės medžia
gos.

Naujoji Zelandija paskelbė, 
kad ji gegužės mėn. išveš iš Viet
namo savo 130 vyrų artilerijos 
dalinį, kuris Vietname buvo nuo 
1965 m.

Žmonės laukia 
“Žigulio” mašinų

MASKVA. — Kremliaus pla
nuotojai, nutarę gaminti savo 
žmonėms daugiau automobilių, 
staiga apsižiūrėjo, kad nėra or
ganizacijos, kuri tvarkytų j’ų 
pardavimą. Naujas automobi
lių fabrikas, italų pastatytas 
prie Volgos, Togliati mieste, jau 
pagamina per mėnesį po 10,000 
Fiat automobilių, kurie sovietų 
piliečių yra vadinami žigulio 
vardu, pagal netoli fabriko esan
čio kalno pavadinimą. Oficialiai 
tas automobilis vadinamas VAZ 
-2101 "Volgos Automobilių Za- 
vodas”.

Nors tie nauji automobiliai, 
keturių cilinderiu, kainuoja dar
bininko trijų metų uždarbį, apie 
6,000 dolerių, daug žmonių už
sirašę laukia, kol jį gaus. Ukrai
noje automobilius pardavinėti 
pavesta Sporto Reikmenų admi
nistracijai prie prekybos minis
terijos. Nauji automobiliai bus

IŠ VISO PASAULIO

LNDONAS___Britanijoje pa
kils maisto kainos, nes vyriau
sybė sumažino ūkininkams mo
kamas subsidijas, norėdama pri
siderinti prie Europos Rinkos 
kainų.

PARYŽIUS. — šį sekmadienį 
įvyks Prancūzijos savivaldybių 
tarybų pakartotini rinkimai tuo
se rajonuose, kur praėjusią sa
vaitę nebuvo tikro nugalėtojo.: 
Iš 193 miestų su virš 30,000 gy- ( 
ventojų rinkimus pakartoti ten-, 
ka 69 miestuose. Komunistai ir į 
socialistai susitarė vieni kitiems' 
netrukdyti ir atšaukė nemažai, 
kandidatų, kurie gavo mažiau. 
balsų už pirmaujantį kandidatą.

ATĖNAI. — Graikija nutarė 
panaikinti dvi koncentracijos 
stovyklas Leros saloje. Ten lai
komi politiniai kaliniai, daugiau
sia komunistai, bus iškelti į to
limus kaimus, kur jie galės lais
vai gyventi, bet turės registruo
tis policijoje.

NEW YORKAS. — Policija 
miesto centre sustiprino, kovą 
prieš prostitutes po to kai dvi 
merginos gatvėje puolė ir api
plėšė Vokietijos politiką, buvu
sį gynybos ministerį Franz Jo
seph Strauss ir peiliu subadė 
vieną italų biznierių prie Hilto- 
no viešbučio.

WASHINGTONAS. — Muiti
nės biuras, gavęs pranešimą, pa
gavo sunkvežimį, kuriame bu
vo visa tona marijuanos. Suim
ti trys vyrai.

DACCA. — Iš Rytinio Pakis
tano jau bėga Vakarinio Pakis
tano kilmės žmonės, o bengalai, 
gyvenę vakariniame, grįžta at
gal į rytus. Įtempimas nesuma
žėjo ir derybos tarp prezidento 
Yayaha Khan ir šeiko Rahma- 
no tęsiamos toliau.

TOKIJO. — Japonijoje per
nai buvo rekordinis gaisrų skai
čius —■ 63,787. Kasdien žuvo po 
keturis asmenis.

MASKVA. — Sovietų teisi
mas nubaudė metais kalėjimo 
jaunuolį, kuris nuo piliečio gal
vos pavogė traukinėlyje kailinę 
skrybėlę, šitokių nusikaltimų 
Maskvoje labai daug.

NEW YORKAS. — Du Pont 
bendrovė paskelbė, kad ji ne- 
begamins daugiau dirbtinės odos 
— corfam, nes ta medžiaga ne
pigiai kainuoja ir. jai yra daug 
pigesnių konkurentų.

laikomi geležinkelio stotyse, nes 
jų pardavinėjimui nėra agentų 
ar “dealerių”. Automobilius par
davinės ir vartotojų kooperaty
vai. Ukraina žada statyti 36 ga
zolino stotis ir taisymų dirbtu
ves. Kol jos bus pastatytos, 
naujų automobilių savininkai už 
13 rublių gaus motoro brėžinius 
su instrukcijomis, kaip juos 
taisyti ir prižiūrėti.

Trys Pakistano politikai, suvaidinę didžiausią vaidmenį per to krašto 25 mėty nepriklausomą gy
venimą. Iš kairės, pirmasis Pakistano generalinis gubernatorius, perėmęs krašto valdžią iš bri- 
ty, Mohammad Ali Jinnah. Jis mirė 1948 m, Viduryje — buvęs Pakistano prezidentas, 1958 m. 
paėmęs valdžią, gen. Ayub Khan, valdęs diktatpriaus teisėmis. Dešinėje — dabartinis Pakistano 
prezidentas gen. Agha Mohammad Yahya Khan, kurio karinė vyriausybė turi daug sunkumu su 

Rytinius Pakistanu.

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS NUTARĖ Sovietai daugiau
TUOJ PAT PANAIKINTI CELIBATĄ 

Pasisakė už smurtą ir civilini nepaklusnumą
BALTIMORE. — Jau ne kartą Popiežius Paulius Vl-tasis iš

reiškė savo susirūpinimą nauja dvasia jaunų, kunigu tarpe. Bal- 
timorėje įvykęs Kunigų Tarybų Tautinės Federacijos atstovų su
važiavimas savo rezoliucijomis sukels dar didesnį Vatikano su
sirūpinimą. Pb penkių valandų karštų debatų kunigų atstovai 
nusprendė reikalauti, kad celibatas būtų tik savanoriškas kunigų 
sprendimas. Reikalaujama, kad kurie nori vesti,' tuoj pat galėtų 
tai padaryti. Rezoliucija reikalauja, kad Amerikos vyskupai tuoj
pat priimtų planus leidžiančius vedusiems vyrams tapti kunigais.
Reikalaujama taip pat sukurti oficialią moterų kunigystę.

Šis Baltimorės suvažiavimas, 
kuris atstovauja 60% katalikų 
kunigų 'Amerikoje, priėmė rezo
liuciją, kuri remia jėzuitą tėvą 
Berringaną ir kitus kaltinamuo
sius už jų kovą prieš karą ir 
prieš karinę prievolę. Kunigai 
pasmerkė FBI direktorių Edgar- 
dą Hooverį ir rezoliucijoje pa
sisakė už įstatymus laužančią 
veiklą ir civilinį nepaklusnumą,

Kita kunigų rezoliucija pa
smerkė Amerikos įsivėlimą į 
Pietryčių Azijos konfliktą, tas 
karas sudarąs didžiausią mora
linę problemą. Kunigai atsisa
kė pasmerkti šiaurės Vietna
mą, pasmerkė karines prievolės 
įstatymą ir -pasisakė prieš gy
nybai skiriamas dideles lėšas, 
nes dėl to apleidžiama kova prieš 
skurdą.

New Yorke susirinkusi tos 
valstijos Bažnyčių Tarybos se
sija privertė atšaukti tos orga
nizacijos aktoriui Bob Hope pa
skirtą “1971 m. žmonijos šei
mos” medalį. Grupė dvasiškių 
įrodinėjo, kad Bob Hope netin
kąs tam medaliui, nes jis nekri
tikuodamas paremia Indokinijos 
karą ir Amerikos militarizmą. 
Medalį buvo nutarta skirti ne
seniai mirusiam negrų veikėjui 
Whitney Young. Be minėtų 
priekaištų Bobui Hope, kunigai 
dar nurodė, kad jis savo komedi
jos programose dažnai pajuokia 
‘‘kovojančius už socialinį teisin
gumą ir prieštaraujančius kari
nei prievolei hipius.

Puola Chruščiovą
L

MASKVA. — Sovietų litera
tūros žurnalas “Oktiabr”, reda
guojamas stalinisto Vsevolodo 
Kočetovo, išspausdino novelę, 
kurioje kritikuojamas Nikita 
Chruščiovas. Jo pašalinimas 
vadinamas tikros demokratijos 
pavyzdžiu. Chruščiovo išmeti
mas buvęs laimėjimų tų komu
nistų, kuriems rūpi ekonominė 
pažanga.

Tas žurnalas visada kritikuo-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

+ Geležinkelių Penn bendrovė 
jau seniai pastebėjo, kad kaž 
kur dingsta jos prekiniai vago
nai ir kreipėsi Į FBI prašydama 
išaiškinti, kur dingo 1 milijono 
dol. vertės vagonai. Nustatyta, 
kad tie vagonai atsirado Illinois 
nedidelėje stotyje, kur jie per
dažomi ir pakeičiami.
ę Prezidentas Nixonas siūlo 

skirti atskiroms valstijoms ir 
miestams lėšų, kurios paremtų 
masinį transportą.

Izraelio gynybos ministeris 
Dayanas, atmesdamas sekreto
riaus Rogers planą Viduriniųjų 
Rytų taikai, pajuokė sekretorių 
Rogers, kuris nurodė, kad dabar 
geografinės sąvokos nedaug rei
škia kare ar taikoje. Dayanas 
paklausė ar tokia geografinė vie
ta, kaip Ho Chi Minho keliai, 
reiškia ką nors Amerikai?

♦ šiandien Izraelio užsienio 
reikalu ministeris Ebanas atvyk
sta pas sekretorių Rogers, kuris 
pasiūlė tarptautines garantijas 
ir tarptautinę kariuomenę sau
goti Izraelio valstybei ir prižiū
rėti taikai. Izraelis tą planą at
metė, jis nesutinka su sovietų 
kariuomene Sinajaus pusiasaly
je ir atmeta “protektorato” idė
ja-

♦ Meksika atšaukė savo am
basadorių iš Maskvos, šis įvykis 
rišamas su 19 komunistų suėmi
mu. Jie planavę Meksikoje per
versmą.

♦ Čilės komunistai kaltina 
Amerikos slaptą žvalgybą, kuri 
kenkianti Čilės vyriausybei. Va
rio pramonės gamyba smarkiai 
nukrito po kairiųjų valdžios atė
jimo. Daug užsienio specialistų 
išvažiavo namo.

davo bandymus pakenkti Stalino 
geram vardui. Jis visada ban
dė iškelti Stalino dorybes ir lai
mėjimus, jo nuopelnus sovietų 
valstybei.

išleidžia žydų
•MASKVA. — Paskutiniu me

tu Kremliaus įstaigos pradėjo 
lengviau duoti žydams išvažiavi
mo dokumentus. Patikimi šalti
niai praneša, kad per dieną iš
važiuoja po 15 žydų, kada me
tų pradžioje per dieną išvažiuo
davo po du. Dokumentai grei
čiau sudaromi, kartais emigran
tai net nesuspėja pasiruošti ke
lionei.

Spėjama, kad artėjant 24-tam 
komunistų partijos kongresui, 
valdžia nori užčiaupti vietiniams 
žydams burnas, kad jie nepro
testuotu ir nesiskųstų. > ■ A-

Per 1969 metusiš Sovietų 
Sąjungos buvo išleista apie 2,000 
žydų, o pernai tik apie 1,000. .Jei 
dabartiniu tempu bus išduoda
mos vizos, šie metai bus. rekor
diniai. Vietiniai žydai sako, kad 
jei valdžia laisvai išleistų, apie 
pusė milijono žydų išvažiuotų 
į Izraelį. : :

Britanijoje vakar streika
vo apie 2 mil. darbininkų, pro
testuodami prieš valdžios įstaty
mą darbo unijų suvaržymui.

Abstraktus fotografo monas P. Viet
name, kur negyvo, karo nualinto me
džio, lakos apglobia iš Khe Sanho ba

les pakylantį helikopterį.

Pasitraukė suomiu V 
vyriausybė

HELSINKIS. — Suomijoje pa
sitraukė penkių partijų koalicinė 
vyriausybė. Premjeras Karjalai- 
nen įteikė prezidentui Kekkone- 
nui atsistatydinimo pareiškimą 
po to, kai komunistų partijos 
atstovai, kurie irgi įeina į mi- 
nisterių koaliciją, parlamente 
balsavo prieš vyriausybės pasiū
lymą nuimti kainų kontrolę nuo 
15 prekių rūšių.

Premjero pasiūlymas parla
mente laimėjo, tačiau jis pareiš
kė negalįs bendrai dirbti su to
kiais ministeriais, kurie nepri
taria daugumos nutarimams ir 
balsuoja prieš savo pačių vyriau
sybę.

Argentinoje neramu
BUENOS Aires. — Argentinos 

darbininkų unijos paskelbė nau
ją streiką Cordoboje, kur jau 
nuo kovo mėn. 1-mos dienos tę
siasi neramumai. Juose žuvo du 
asmenys ir buvo nemažai sužeis
tų bei areštuotų.

Darbininkai vieną savo reika
lavimą jau laimėjo. Valdžios pa
skirtas Cordobos provincijos gu
bernatorius atsistatydino. Dėl jo 
paskyrimo streikai ir prasidėjo. 
Valdžia dabar paskyrė guberna
toriumi atsargos admirolą Hel- 
vio Gouzden, buvusį La Pampa 
gubernatorių. Nežinia ar tas pa
keitimas nuramins darbininkus.

Kremlius pažeidė 
konsularinę sutarti

•MASKVA. — Sov. Sąjunga 
dar nieko neatsakė į paskutinį 
Amerikos protestą, kurį amba
sadorius Dobryninas Washing
tone. tik ką jį gavęs, atmetė, 
kaip nepagrįstą. Amerika pro
testavo dėl grupės sovietų mi
licininkų įsibrovimo į ambasa
dos kiemą, iš kur jie jėga iš
vedė dr. Vasily Nikitenkovo žmo
na su dviem dukterim.

Visa Nikitenkovo šeima įėjo 
į JAV ambasados kiemą, norė
dami susitikti su konsulato tar
nautojais ir gauti žinių apie 
imigravimą į Ameriką. Juos 
tuoj pasivijo šeši uniformuoti 
milicininkai ir aštuoni civiliai, 
iššokę iš automobilio, kuris vi
sada stoviniuoja prie JAV am
basados vartų. Milicininkams 
pavyko moterį su vaikais iš kie
mo ištempti, tačiau pats Niki- 
tenkovas ėmė šaukti ir gerai įsi
kabino už stulpo. Tuo tarpu iš 
ambasados išbėgo amerikiečiai 
— 13 vyrų ir moterų, ambasa
dos tarnautojų. Jie susistumdė 
su milicininkais. Grupėje buvo 
ir keli ambasados sargybiniai 
marinai. Jie milicininkus išvi
jo.

Amerikos proteste sakoma.

Kinijos pareiškimas pasmer
kia Sovietų Sąjungos bandymus 
sumažinti “revoliucinį smurtą”. 
Sovietai ragina liaudį griebtis 
nuosaikesnių kelių ir metodų 
kovoje prieš reakciją, tačiau pa
tys sovietai imasi pačių bruta
liausių metodų prieš revoliucio
nierius.

Kinijos pareiškimas tiesiog
klausia: “Ar tai nuosaikūs me
todai ir švelni forma būna, kada 
jūs siunčiate savo kareivius ir 
milicininkus prispausti atskiras 
tautybes savo šalyje? Ar tai 
nuosaiku, kada jūs siunčiate :r 
laikote dideles kariuomenes kai 
kuriose Rytų Europos šalyse ar 
Mongolijos Liaudies Respubliko
je, kur jūs įvedate griežtą kon
trolę. Kur nuosaikumas, kai jūs 
karo jėga užimate Čekoslovakiją 
ir pasiunčiate tankus į Pragą”,

Toliau kinų pareiškime sako
ma, kąd Nikita Chruščiovas bu
vo nušluotas į istorijos šiukšlių 
-dėžę. Ir . kiti proletariato revo
liucijos ir proletariato diktatū
ros išdavikai atsidurs šiukšlyne. 
Visi komunistai pareiškimo įspė- 
jimi saugotis tokių karjeristų 
ir kombonatorių kaip Chruščio
vas ar Leonidas- Brežnevas.

Pareiškime nurodoma, kad 
daug komunistų partijų dalyvau
ja rinkimuose ir parlamentuose, 
tačiau nė vienai dar nėra pavy
kę įvesti proletariato diktatūrą 
tokiomis nuosaikiomis, demo
kratinėmis priemonėmis. Tik 
ginklu ir smurtu galima pasiek
ti valdžią, baigiamas kinų pa
reiškimas.

Sovietų Sąjunga, pertraukda
ma ideologinio karo paliaubos su 
Kinija, apkaltino Pekiną, kad jis 
žaidžia pavojingą žaidimą, ban
dydamas pagerinti ryšius su 
imperialistine Amerika. Kinija 
susitarusi su Washingtonu ne
sikišti į Vietnamo konfliktą, kol 
Amerikos jėgos nepuls šiaurės 
Vietnamo. Kinija trukdanti so
vietų teikiamai š. Vietnamui pa
ramai ir padedanti, sudaranti są
lygas Amerikai išplėsti Ihdoki- 
nijoje karo veiksmus. Kinijos 
pastangos sugyventi su Ameri
ka, o pulti socialistinius kraštus 
sudarąs pavojingą žaidimą, ku
rį maoistai žaidžią pasaulio are
noje. Tas įspėjimas randamas 
192 puslapių knygutėje apie Ki
nijos užsienio politiką. Knygą 
išleido Sovietų Mokslų Akade
mija.

ę Irane buvo sušaudyta 13 
asmenų plėšikų, žmogžudžių gau
ja.

kad milicininkai neturi teisės 
įžengti į ambasados teritoriją. 
Be to, sovietų valdžia kaltina-
ma trukdymais, kurie prasilen
kia su 1968 metais pasirašyta 
konsularinę sutartimi.

Vienas amerikietis, beginda
mas Nikitenkovą, gavo lengvą 
širdies ataką ir turėjo atsigul
ti Maskvos ligoninėn.
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DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE į
LF pobūvyje buvo 
simpatinga Birbynė

Kovo 14-ję Lietuvių namuose 
įvyko nemažai garsintas Lietu
vių Fondo Detroito vajaus me
tinis pobūvis. Kaip ir. prieš me
tus panašaus pobūvio laike, da
bar buvo duotas ženklas 1971-jų 
metų vajaus pradžiai. Meninę 
programą atlikti čia buvo pa
kviestas Toronto jaunimo an
samblis Birbynė.

Programa buvo pradėta Juzės 
A ūgustaitytės-Vaičiūnienės ei- 
liraščio “Auksinio žiedo žemė” 
deklamacija. Deklamavo, pa
mainomis, tai solistas, tai visas 
choras. Sekė F. S trobos harmo
nizuota “Anoj pusėj Dūnojėlio”, 
sutartinė “Aviža prašė”, M. K. 
Čiurlionio harmoninzuota “Ant 
kalno gluosnys” ir Ed. Balsio 
harmonizuota “Ugdė tėvelis”. 
Chorui nuo scenos trumpam pa
sitraukus, tautinių šokių šokė
jai atliko “šustą” ir “Kalvelį”.

Grįžęs choras sudainavo liau
dies dainą “Ant ežerėlio rymo
jau”, V. Kairiūkščio harmoni-; 
zuotą “Tu giruže”, Br. Budriūno 
harmonizuotą “Iš rytų šalelės”, 
liaudies dainą “šviesi naktis mė
nesiena”, sutartinę “Trinku,

EKSKURSUOS
I LIETUVA 

KAINA 5776.00 
Išvyksta iš Bostono: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGP1ŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dieny.

Dalyvių skaičius ribotas — 
NESI VĖLUOKITE

DėJ smulkesnių žinių ir regisi-, 
rteijos kreipiatės i -

TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas:. (617) 263-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė

trinku” ir liaudies dainą “Per 
Klsiunčiu ulytėlę”.

Antroji programos dalis, po 
pertraukos, pradėta D. Andriulio į 
harmonizuota choro d.3inH “Oi 
dariau, dariau lysveles”. Po jos 
— liaudies daina “Plaukia pylė
te”, skudučiais istūtuota trum-1 
putė “L’ntytė” ir dvi choro su
tartinės — “Dūno upė” bei “Iš 
sivedžiau oželį”. Visas šias dai
nas, antroje dalyje, atliko tik 
mergaičių choras. Gaila, kad ne
pasižymėjau, kurios dainelės bu
vo sudainuotos vien mergaičių, 
kurios mišraus choro, pirmoje 
programos dalyje. Vėl chorui 
nuėjus atsipūsti, tautinių šokių 
šokėjai sušoko “Čigonėlį” ir “Ma
lūną”.

Programą užbaigė, penkiomis 
dainomis, mišrus choras: V. Ba
naičio harmonizuota “Eisma, se
se, dauno”, liaudies dainą “Šią 
naktelę nemiegojau”, J. Tallat- 
KelpŠos harmonizuota “čiūlo” 
ir liaudies dainą “Šėriau, šėriau 
sau žirgelį”.

Abiejose programos dalyse 
kartu su choru, dalyvavo ir apie. 
10 kanklininkių. Kiek buvo sku
dučių — nesužinojau. Visiems 
vokalistams ir instrumentalis
tams dirigavo ansamblio vadovė 
Dalia Viskontienė. Tautinių šo
kių šokėjus buvo paruošusi Al
dona Dargyte-Byszkiewicz.

Nepaprastai margi savo tauti
niais rūbais (tųr būt, nebuvo 
ne tik dviejų tos pačios spalvos, 
.bet ir dviejų panašių į vienas' 
kitą), vaikiškai jauni amžiumi 
(nes didelė dauguma — viduri
niųjų mokyklų moksleiviai), 
šviesiaplaukės mergaitės ir švie- 
siaplaukiai * bėriukai čia ’ nepre
tendavo konkuruoti su Vienos 
berniukų choru, ar kuriuo kitu 
profesionalų * dainininkų viene
tu. Daugumos jų balseliai bu
vo tik labai vidutiniai. Tačiau 
nuo pradžios iki galo matėme,

lis "Birbynė4* su dirigente1971 m. kovo men. 14 dieną Detroite koncertavęs Toronto jau 
Dalia Viscontiene

jauskas, dr. Povilas šepetys, Vin
cas Tamošiūnas ir Vaeys Urbo
nas. O spaudoje LF minėjome 
mažiausia keturi koresponden
tai Koncerto pertraukos metu 
į salės priekį buvo iškviesti visi 
LF tūkstantininkai ir apdova
noti gėle į atlapą ar ant krūti-

Jan atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Cbicagos lietuvių gyvenimą ir Jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais S104X), minkštais S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Ištari-, 
jos Draugija,

Knygoje aprašytas pirmas Chieagon 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 čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

kaip jie yra paklusę dirigentės 
mostams. Moteriški tie mostai, 
švelnūs, be nervingo kampuotu
mo, be dramatiško plėšymoąi, 
be persidirigavimo ir peraivai- 
dinimo, kad va, žiūrėkite, kaip 
aš juos čia rėkdau. Ii* pati tau
tiniuose rūbuose, vietomis di
rigentė tartum išnykdavo to-(nės. Gražiai atspausdintoje, ke- 

’ turiomis nuotraukomis iliustruo
toje, šešių puslapių koncerto pro
gramoje buvo išvardyti visi LF 
nariai, bei visi LF narių teikė
jai. Taigi, niekas negali pasa
kyti, jog Detroite dar yra žmo
nių, kuriems apie LF nebūtų bu
vę pranešta, kuriems LF tikslai 
ir padėtis, ir kiek narių turime, 
nebūtų žinoma. Man regis, kad 
ir šių metų vajaus propagandą 
esame jau gerokai paskleidę.

Kokie kovo 14-sios rezultatai ? 
Salėje, koncerto metu ir po jo, at
siliepė 14 tautiečių, čia pat įteik
dami šimtines ar pasižadėjimus 
tapti LF nariais. Manome, jog 
iki rudens rasis nemažiau šim
tininkų, kaip ir pereitais metais.

Pabaigai, dar kartą grįžtant 
prie koncerto, tai simpatiškoji 
Birbynė mums suteikė daug 
džiaugsmo. Linkime jai tapti re
prezentaciniu Kanados lietuvių 
jaunimo vienetu ir ne kartą dar 
atvažiuoti pas mus į Detroitą, 
aplankyti ir kitus JAV lietuviš
kus telkinius.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽ/il
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaity - Dėdę Seruą- 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
des 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 jj atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

je margoje jaunuolių grupėj, kol 
vėl susirasdavai jos lengvai ban
guojančias rankas. Net ir tie, 
kurie iš jaunimo balsų kažko 
daugiau tikėjosi, pripažino, jog 
dirigentė turi savo stilių, kad 
tas stilius yra įdomus, kad jau
nimas jos disciplinai yra paklu
sęs, kad tarp dirigentės ir choro 
nėra nė mažiausio plyšelio. Kal
bėdamas apie įvykusius koncer
tus, retai benurašau visą progra
mos turinį, žį kartą nurašiau, 
kad skaitytojas savo akimis pa
matytų,«jog nebuvo nieko, nė 
krislelio, svetimo, kad progra
mą buvo sudaryta tiktai iš lie
tuvišku. liaudies bei harmoni
zuotų liaudies dainų. -

-Prieš-pora savaičių korespon
dentus prieškoncertine informa
cija ' aprūpiiidairtą, choro tėvų 
komiteto atstove Įspėjo, jog ne
pratusiai publikai gali daug kas 
ir nepatikti, gali būti ir nuobo
dulio, bet, sakė, ansamblis nori 
atskleisti mūsų tautosaką, be 
jokių priemaišų, kokia yra liau
dyje užsilikusi. Tikrai, publikos 
plojimai nebuvo labai karšti ir 
tik viena (“Čiūlo”) sulaukė “bis” 
šauksmų (nebuvo kartota). Bet 
tikiu, kad jei už mėnesio ar pus
mečio vėl tą pačią 
girdėtame, Birbynei 
karščiau plotume.

Minėtas tautinius 
liko, rodos, aštuonios poros. De
troitu!, turinčiam nepaprastai 
aukšto lygio šilainę, staigmenų 
Čia vargu ar kuri kita grupė 
gali padaryti. Nepadarė nė Bir
bynės šokėjai. Bet matėme, kad 
jiė stengėsi iy už tai juos nuo
širdžiai sutikome, katutėmis pa
lydėjome.

Sakiau, kad koncertas buvo 
LF vajaus proga. Kaip gi su pa
čiu LF vajum, su jo šių metų 
pirmu pasiskardenimu ? ”Prieš 
koncertą apie LF ir jo tikslus 
ilgėliau pakalbėjo vajaus komi
teto pirmininkas Vytautas Kat
kus. Koncertui pasibaigus, pro
gramos atlikėjams dėkodamas, 
vėl LF reikalą priminė dr. Vy
tautas Majauskas. O paskutines 
kelias savaites; koncertui besi
ruošiant, per radiją pamainomis 
kalbėjo V. Kutkus, dr. V. Ma-

programą 
jau daug

šokius at-

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau išėjo seniai laukta
J aozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS į
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 

čekj ar Money orderi tokiu adresu:

■ Kodinių ir neperiodinių leidinių, 
daugiausia Metmenų žurnale.

Išleido tris poezijos rinkinius: 
Tebūnie tartum pasakoj (1955), 
Nebėra nieko svetimo (1962) 

| ir Bevardė šalis (1966). Dau- 
I gelį kartų savo poeziją yra skai- 
• čiusi Santaros-Šviesos suvažia
vimuose, Dainavoje ir kitomis 
progomis. Yra pažymėtinai ge
ra (savo poezijos) skaitytoja.

LB Detroito apylinkės valdy
bos kviečiama, Liūne Sutema 
Lietuvių namuose turės savo 
poezijos rečitalį kitą sekmadie
nį, kovo 28, 3 vai. po pietų. Dar 
nežinau, su pertrauka, ar be, 
poetė skaitys apie valandą. Po
ezijos mėgėjams yra duota ne
paprasta proga su poete susrtik- 

I ti.

Kultūros klubo 
susirinkimas

Įvyksta šį sekmadienį, kovo 
21, Lietuvių namuose. Susirin
kimas bus “dvieju aukštų”: 2 
vai. — tik valdybos posėdis, o 
3 vai. — visuotinis, metinis, na
rių, Dabartinė Kultūros klubo 
vadovybė ypatingą dėmesį ski
ria fotografams. Visus lietu
viškų renginių fotografus ne tik 
prašo susirinkime dalyvauti, bet 
ir įstoti į klubą nariais. Yra pla
nuojama sudaryti klubo fotogra
fų sekciją.

Studentų aktyvumas 
Bražinskų byloje

Kovo 10-14 dienomis Detroito 
lietuviai studentai nepaprastai 
daug pasidarbavo telegramas 
Turkijos vyriausybei dėl Bra
žinskų paruosdami. Telegramų 
paruošimo vyriausia būstinė bu
vo Studentų s-gos pirmininko Ro 
berto Selenio namuose. Sekma
dienį, kovo 14, telegramų siun
time studentai tautiečiams pa
dėjo prie visų lietuviškų bažny
čių, Dariaus-Girėno klube, Lie
tuvių namuose. .Nepaisant, kad 
kiekviena telegrama kainuoja 
nuo dviejų iki Iceturių dolerių, 
studentų talkinami tautiečiai 
pasiuntė jų tiksi daugiau negu 
du šimtus. Plaftau, ar su tiks
lesniais skaičiai!, bandysiu pa
rašyti nž savaitės ar dviejų, kai 
paaiškės bent apytikriai rezul
tatai. i-

Liūne Sutema
Gimė Mažeikiuose. Vidutin} 

mokslą Vokietijoj baigusi, Inns- 
bruko ir Freiburgo universite
tuose studijavo literatūrą. Po
eziją, literatūro^receniijas, ver
timus iš vokiečių bei latvių kal
bų yra skelbusi eilėje mūsų pe-

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

- <■ '1/-^

Čikagos skyriaus ramovėniį susirinkimas 
betoj ai stebėjosi, kodėl Centro 
Valdyba atsistatydino, nesuti
ko tartis su knygos autoriumi 
dėl Įmygo® išleidimo Sąjungos 
vardu, gavus Teismo spreadi- 
Bią, Nebeaišku kodėl dabar 
veik visi, išskyrus vieną, kan
didatuoja į Centro Valdybą. 
Centro Valdybos pirmininko 
prof. SL Dirmanto ir vicepir
mininko K. Dabulevičiaus su
sirinkime nebuvo, kiti Centro 
Valdybos nariai tylėjo.

K. Ališauskas pasakė, kad 
knyga jau įpusėta spausdinti ir 
ilgai netrukus išeis. Norėjo aiš 
kintis bei teisintis dėl ginčo su 
Centro Vakfrba, bet susirinku 
šieji buvo privarginti, neno
rėjo klausyti Pasiūlė parašyti 
ir atidėjo kitam kartui- K. Ali
šauskas šį kartą laikėsi ramiai, 
nesikarščiavo, bet nepasakė, 
kad rašys.

Susirinkusieji karštai rea
gavo į Centro Valdybos aplink 
raščius, bet jokio nutarimo ne 
padarė. Ypatingai visus erzino 
Garbės Teismo niekinimas. Bu 
vo pasiūlymų atsisakyti nuo 
balsavimo, arba rinkti Centro 
Valdybą kito miesto skyriuje. 
Tačiau nepraėjo. Susirinki
mui ilgai užsitęsus, išėjau ne
sulaukęs pabaigos.

Bendrai ramovėnų organiza
cija — tiksliau tariant, Centro 
Valdyba, — pergyvena didelius 
sunkumus. Apie knygos turinį, 
kaip aplinkraščiuose Centro 
Valdybos taip ir kalbose, ne
buvo pasakyta nei vieno žo
džio, kad ji yra gera ar blo
ga. Centro Valdyba ilgai tą 
knygą turėjo ir studijavo. 1969 
m. kai jai buvo duptą'išlėisii. 
Kodėl tuomet ji jos neišfeid^; 
nėra jokios žinios. ; J::

Senas Ramovėnas
~ t ■im'.

Susirinkimas įvyko kovo 14 
d. Jaunimo namuose. Susirin
kimas buvo gan gausus, daly
vavo virš 40 narių. Po ramo
vė u a ius Įprastos įžangos L y. 
Pavergtos Tėvynė® prisimini
mų skaitymo ir mirusių vardų 
pagerbimo, buvo prieita prie 
darbotvarkės, 
pirmininkavo 
Rukšlelė.

Naujos skyriaus valdybos pri 
statymas ir veiklos plano priė
mimas praėjo sklandžiai, dis
kutuota mažai. Skyriaus pir
mininku pasiliko Juškevičius.

Buvo perskaitytas Garbės 
Teismo sprendimas, kuris lie
tė ginčą Centro Valdybos su 
knygos “Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės” I Tomo 
autoriumi K. Ališausku. Gin
čą Garbės Teismo išspręsti pra 
šė Centro Valdyba. Paskiau 
buvo perskaityti du ilgi Centro 
Valdybos aplinkraščiai. Vie
name jų Centro Valdyba pik
tai puola knygos autorių K. 
Ališauską, kad nedavė knygos 
Centro Valdybai išleisti, bet 
pats leidžia. Nemažiau piktai 
puolamas ir Garbės Teismas, 
kad nepritarė Centro ^Valdybai 
ir pareiškė savo nuomonę. 'Ant 
rasis aplinkraštis -lietė Centro 
Valdybos rinkimus, kuri ne
sutikdama su Garbės-Teismo 
nuomone, atsistatydino š. m. 
pradžioje., 1 * '

šiuos aplinkraščius perskai
čius, vyko gyvos diskusijos. 
Veik visi kalbėtojai pasisakė 
prieš Centro Valdybos aplink
rašti, niekinanti Garbės Teis-

Susirinkimui

fc. fc. - . ■ x I

iną. Tvirtino, kad Garbės Teis 
mo sprendimo reikia prisilai
kyti ir negalima niekintu 
na ramovėnų instancija nieki-

kė vienas iš kalbėtojų. Kalbė
tojų tarpe palaikančių Centro 
Valdybą nebuvo.

Kas liečia rinkimus, tai kal-

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
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FOTO APARATU KURIAMAS MENAS
Kaip.smuiko ar kurio kito mu

zikos instrumento- nevadiname 
muzika, taip fotografijos neva
diname menu. Viena ir kita ym 
tik priemonės menui kurtį,. Įlet 
kad fotografijos aparatu yra ga
lima sukurti tobulus meno kūri
nius, iškeliant buities subtiliau
sius momentus, tatai jau per 
eilę metų savo darbais rodo žy
mus lietuvis fotografas meni
ninkas Algimantas Kezys, S. J. 
Tatai kiekvienas turi progos pats 
pamatyti ir Įsitikinti nuo praei
to šeštadienio kovo 13 d. iki 
sekmadienio kovo 21 d. Čiurlionio 
galerijoje vykstančioje jo foto
grafijų parodoje, kur išstatyta 
86 didelio formato foto paveiks
lai, kai kurie net spalvoti.

Algimantui Keziui labai tin
ka posakis “tiek mažai tegyven
ta, tiek daug pergyventa”. Jau
nas, laibas, simpatiškas vyras 
jis, pradedant nuo 1963 metų 
iki 1967 metų imtinai jau turė
jęs 31 savo vieno darbų parodą, 
3 grupines parodas ir 4 rodymus 
per televiziją, išleidęs kelis sa
vo foto nuotraukų albumas 
(Photographs, Chicago. Loyola 
University Press, Portfolio 1965, 
1966), šventoji Auka; iliustra
vęs keleto poetų kūrinius pride
rintomis nuotaikinėmis foto nuo
traukomis ir 1.1. Jo darbai žino
mi Chicagos Art Institute, New 
Yorke, Philadelfijoj, Baltimore, 
Detroite, Los Angeles, Montrea- 
lyje ir daugelyje leidinių, tokių 
kaip tarptautinis fotografijos ir 
kinematografijos žurnalas Ca
mera ir Famous Photographers 
Annual, A. Ridge Press Photo

School, Westport, Conn., kur 7 
puslapiai skiriS A. Kezio nuo 
traukoms. ; .

KaipJgera$ dailininkas teptu
ku ir dažais savo ypatingo regė
jimo dovanos dėka iš paprastam 
mirtingajam paprastai atrodan
čio šiokiadienio vaizdo “iškošia” 
to vaizdo pačioje esmėje glūdė
jusius grožio ir prasmės dei
mančiukus, visai taip, jei ne dar 
subtiliau, grožio pastabumu ap
dovanotas fotografas sugeba at
sirasti tokioje -vietoje ir tokiu 
momentu, kada ar tai šviesos ki
timo dėka ar žmogiškam ele
mentui pasitaikius vienu myg
tuko paspaudimu Įamžina mo
mentą, kurs nepagautas būtų 
prabėgęs ir amžinai dingęs, kaip 
mirijadai kitų nepastebėtų ir 
nepagautų. Laiko Tėkmės Upėje 
praplaukia ir nuplaukia...

Jis visur sugeba atrasti grožĮ 
ir prasmę, net lūšnynų užkam
piuose pro iškultą langą žiū
rinčio bakūro veidelio išraiško
je, seno raudonmedžio raukšlė- 
totos žievės luite, saulės spindu
lio, prasiskverbusio per tirštą 
alyvmedžio gabraną žibėjime, 
vienišos žalios šakos jau nudžiu- 
vusiame seno medžio kamiene 
aukštyn dangun siekime... Pa
galvoji, kiek gi aš tokių ir pana
šių momentų aptikau, bet kodėl 
jie nebuvo tokie gražūs ir pras
mingi, kol nebuvo perleisti per 
menininko akies ir foto aparato 
lėlytes! Bet žiūrovą gal dar la
biau paveikia Kezio mokėjimas 
pagauti veido išraiškoje žmo
gaus sielą. J. Pr.

ŽIEMA EUROPOJE
Prasidėjo kaip avinėlis, 

baigėsi kaip liūtas
Hamburgas (dpa). Kovo mė

nuo šią žiemą Europoje atėmė 
iš sausio ir vasario žiemos mė
nesių liluią. Vos gerai savaitei 
iki pavasario pradžios bctru-

Į bėgančius ratus? Kaip buvo 
mano parašyta.

Tą viską L. Natkus galėjo Įneš
ti, išsiaiškinti klubo narių visuo
tiniame susirinkime, o ne skelb
ti viešai spaudoje. Ar tokiais 
straipsniais mūsų klubas garsi
namas ?

Perskaičius tokias žinias spau
doje, mano sąžinė reikalavo L. 
Katkui atsakyti taip pat per 
spaudą.

Kad L. Natkus apie klubą ra
šei keliuos “Draugo” numeriuos 
prieš tris metus — malonu. Tai
gi, žinote klubo reikalus. Kad aš 
parašiau šiais metais, tai atro
do blogumų klubui nepadariau, 
o klubo reikalus sužinojau iš klu- 
Im3 pirmininko A. Karniaus.

Juozas Jokūbaitis

kus. daugumoje Vidurio ir iŠ 
dalies Pietų EurO|«»s vietų ko
vo viduryje užėjo tokie nepap
rasti speigai, kad pavyzdžiui 
švabųĄlpėse termometras nak 
(imis rodė iki 25 laipsnių že
miau nulio Celsijaus, kas pa
gal Fahrenheitą būtų apie 13 
žemiau nulio. Romoje pasnigo 
iki 20 centimetrų sniego. Kor 
sikoje 10 kaimų sniego pusnys 
atskyrė nuo pasaulio; St. Tro 
pcz, Kannes ir Nicoje sniegas 
ir ledinis šaltis išvaikė turistus. 
Paryžiuje kovo mėnuo skaito
mas šalčiausiu nuo pat 1873 
metų.

Ukrainoje, pasak Tass, pus
antro tuksiančio žmonių aulo- V 
mobiliuose sniego audros už
klupti vieškeliuose tik kariuo
menės ir helikopterių pagalba 
beišvaduoti. Net Jugoslavijos 
rezorttiose Adrijos pajūryje 
pasnigę ir temperatūra nukri
tusi iki nulio.

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

TORNADO
Amerikos Raudonojo

Tornadai nesilaiko jokių tai
syklių. Dėlto reikia laikytis di 
džiausio atsargumo, nes nuo 
to gali priklausyti jūsų pačių 
ir jūsų artimųjų žmonių gyvy
bė. Illinojuj tornadų pasitaiko 
vidutiniškai po 25 kiekvienais 
metais. Amerikos Raudonasis

Kryžiaus perspėjimas 
elektros lemputę ir atsarginę 
bateriją pasiimti einant į slėp
tuvę.

Oro spaudiniui išlyginti, iš 
anksto atidaryti langus iš artė
jančiai audrai priešingos pu
sės.

Tornado audrai užklupus ap

imti virtuvėje ar kur nors ki
tur kokias nors pareigas”.

Dabar atvirkščiai, pagal L. 
Natkaus korespondenciją reikia 
suprasti, kad klubo vadovybė sa
vo pareigų neatlieka — nežino 
kas klube darosi. O tikrumoje 
niekas be klubo vadovybės žinios 
jokių pareigų nepasiėmė ir neda
rė.

Ar tai nekaišiojimas pagalių

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

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekĮ arba Money Orderį tokiu adresu:

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

r ■ ----  ■

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vadovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums "bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SIIIIIIIIIIIIlIKlIlIlIllIlIlIIIKHIlHfiR!

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki —
Vėl gyvenki mumyse,
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda Į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. . •' " *

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta • Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Hlėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas. praSome atsilankyti j Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

Kryžius yra pasiruošęs gelbėti 
tornadų ištiktiems žmonėms, 
bet ar esate jūs patys pasiruošę 
gelbėti save ir savo artimuo
sius tornadui ištikus?

J. A. V-bių oro biuras skel
bia dvejopus signalus tornadų 
atveju. Būkite pasiruošę tuo
jau veikti vieną ar antrą signa
lą išgirdę!

TORNADO WATCH gan
das reiškia, kada atmosferoje 
atsiranda sąlygos, tinkamos 
tornadams išsivystyti; Tą sig
nalą per radiją išgirdę būkite 
pasiruošę skubiai eiti Į slėptu
vę, nusivesti vaikus ir drauge 
pasiimti transistorini radio pri 
imtuvą, o be to ir šiek tiek 
maisto atsargų.

TORNADO WARNING sig
nalą išgirdus reiškia, kad tor
nado “kelnė” jau pastebėta. 
Eiti nedelsiant i slėptuvę, ge
riausiai savo namų rūsio (beis- 
mento) pietvakariniame kam 
pe, po sunkiais solidžiais bal
dais arba namų koridoriuje 
pirmajame aukšte ant grindų. 
Jūsų gyvybė gali priklausyti 
nuo to, kaip rūpestingai vyk
dysite tuos pamokymus.

KAS DARYTI TORNADUI 
ARTĖJANT

Raudonasis Kryžius pataria 
tuojau daryti kas seka:

Iš anksto išmokyti vaikus 
kad skubėtų namo kai tik pa
jus audrą artėjant.

Iš anksto turėti pasirinktą 
nuo tornadų slėptuvę, geriau
siai namų beismante, pietva
kariniame kampe.

Turėti iš anksto paruoštą!

sidairyti tinkamos slėptuvės 
kur Įmanoma, o išgirdus Tor
nado Warning— slėptis nieko 
nebelaukiant.

Esant namie saugiau apati
niame aukšte, koridoriuose, 
dar saugiau namo rūsyje, o
saugiausia civilinės apsaugos 
slėptuvėje, kur tokia yra.

_ ,—1_ 7— .

GULFPORT, FLA.
Dėl L. Natkaus atsakymo

L. Natkus “Draugo’’ Nr. -52

“Bet Įdomu žinoti kaip’ Jokū
baitis gali sakyti, jog L: Nąt-’ 
kus yra to^.'huomohės, kad dąį‘ 
bartiniai' klubo pareigūnai ne
tinka toms pareigoms”.

“Naujienų” Nr. 34 Vasario 10 d. 
mano yra parašyta: “Atrodo, 
jog L.- Natkus yra tos nuomonės, 
kad dabartiniai (bent kai kurie 
jų) klubo pareigūnai netinka! 
toms pareigoms, kurias jie da
bar eina”.

Iš L. Natkaus prašyto sakinio: 
“Klubas turėdamas tokias ži
nias galėtų pastatyti tinkames- 
nius žmones Į reikiamas vietas”.

Kitaip suprasti ir pasaldyti
negalima. O gal L. Natkus vie
naip galvojo, o kitaip parašė?

Toliau L. Natkus rašo: “Klu
bo vadovas ir visi kiti savo pa
reigas atlieka gerai”. 0 “Drau
go” Nr. 4 sausio 6 d. L. Natkus 
rašo: “Labai malonu, kad mūsų 
geradarės yra parėmę stipriai 
mūsų klubą kaip ir daugelis ki
tų savo įnašais, bet turėtų ne
pamiršti, kad tuo jos neįgijo tei
sės be valdybos leidimo — pa
skyrimo ką nors daryti ir pasi-

INSURED

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608
■■■■■■■■

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didėlius 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 priei 
10 mėąesiaidięną, neša, nuošimčius nuo mė-

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

UNIVĖST TAUPYMO

SĄSKAITOMS - > ’

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metai* TeL 421-3070
Įstaigor pietaow kiemas automobiliam* pastatyti

Mu^al Federal . 
Savings and Loan
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M« to 4 P.M.

Thuradayf 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

PASSBOOK 
ACCOUNT

PER ANNUM x==
Paid and 

Compounded

(i 

ANMVfPSARYl

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747 NQW INSURED TO $20,000
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Praktiškas Frank Savicko pasiūlymas
Federalinio teisėjo Richard Austin įsakymas Chica

gos Gyvenamų Namų Statybos Įstaigai (Chicago Hou
sing Authority) iki šių metų kovo 6 dienos paskelbti pla
nus numatytų naujų namų statybai virto nepaprastai 
karštu politiniu veiksniu. Jis sukėlė ant kojų visą Chica- 
gą. Kiekvienas miesto gyventojas susirūpino, nes pama
tė, kad iki šio meto turėto palyginamo saugumo ir ger
būvio gali ir nebūti.

Reikalas gal ir nebūtų tapęs tokiu karštu, jeigu ba
landžio 6 dieną nevyktų Chicagos mero rinkimai. Jeigu 
būtų vykdomas Chicago Housing Authority paruoštas 
planas, tai beveik visame mieste namų vertė nukristų, 
namų savininkai ieškotų būdų bėgti iš miesto, o politikai 
negautų laukiamų balsų. Iki šio meto namai pigiems bu
tams buvo statomi pietų ir rytų Chicago j e. Tuos butus 
turėjo teisę gauti baltieji ir juodieji miesto gyventojai 
Federalinės valdžios buvo net nustatyta proporcija baltie
siems ir juodžiams.

Ta proporcija galiojo, kol namo statyba ėjo, bet kai 
statyba būdavo baigta, tai ir proporcija negaliojo. Ne tik 
pigių butų namai, bet ir visos apylinkės būdavo juodukų 
apgyventos. Daug tuo reikalu buvo kalbėta ir rašyta, bet 
niekas šio proceso negalėjo sustabdyti. Kad miestas ne
taptų lušnynu, žmonės pigių butų statybos vengė. Pigių 
butų statyba buvo gerokai apstabdyta. Pilietinių teisių 
lygos advokatai net užvedė bylą federaliniame teisme 
dėl pigių butų statybos. Chicago Housing Authority prieš 
porą metų buvo gavusi teisėjo Austin įsakymą pasiaiš
kinti ir dar prieš kovo 6 dieną paskelbti planus naujų 
butų statybai. Kovo 5 d. vakarą, vieną valandą prieš sa
vivaldybės įstaigos uždarymą, planas buvo atneštas į 
miesto savivaldybę ir užregistruotas.

Aldermanai, JAV kongreso ir Illinois seimo atsto
vai, nesulaukę saulės nusileidimo, pradėjo kelti didžiau
sią triukšmą. Jie protestavo prieš Chicagos Housing Au
thority sauvališkai parinktas pigių butų statybos vietas 
grynai baltųjų apylinkėse. Griežčiausią pareiškimą pa
darė Chicagos meras Richard J. Daley. Jis pasipriešino 
paruoštiems statybos planams ir pasiūlė tuos namus sta
tyti Chicagos priemiesčiuose. Jis pareiškė, kad Chicaga 
pati pasirinks vietas pigiems namams statyti, ji neleis 
federalinei valdžiai kištis į Chicagos reikalus. Meras ži
nojo, kad jis, darydamas šitokį pareiškimą, vien tiktai'

trims mėnesiams   -_ $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

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

Užsieniuose:
metams $21.00
pusei metų ------------------- $11.00
vienam mėnesiui ------------  $2J0

Naujienos eina kasdien, ifakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Lituanistinių Rytinio Atlanto pakraščio 
mokyklų vedėjams, Tėvų komitetams

Visiems mums yra labai gerai 
žinoma, kokioje padėtyje yra 
mūsų lituanistinės mokyklos. 
Ales jas esame pratę vadinti 
“vargo mokyklomis”. Kad jos 
yra tokiomis buvę nuo karo nu
kentėjusioje Europoje, ypač Vo
kietijoje, tai nenuostabu, bet kad 
jų padėtis nedaug tepasikeitė 
ir šioje, viskuo pertekusioje ša
lyje, to nesitikėjome. Šis kraš
tas. nėra patyręs, kas yra karas 
ir visos su juo susijusios pasek

mės, nuo civilinio karo laikų, o 
ir čia mes esame dirbę, ir kai 
kur dar tebedirbame, net skur
desnėse sąlygose nei pokarinėje 
Vokietijoje.

Kaip ten bebūtų, savas mo
kyklas, kurias saugojome kaip 
savo akies lėliukę, išlaikėme ir 
šiame krašte jau daugiau negu 
dvidešimt metų. Apsipratome 
su esama padėtimi, daugely kur 
ją sava sveika iniciatyva pa
gerinome, pasigaminome visai

šiais metais nustoja 55 milijonų dolerių paramos, kurią 
federalinė valdžia teikia pigių butų statybai.

Respublikonai pradžioje buvo labai patenkinti tei
sėjo Austin įsakymu. Jie buvo tikri, kad šis įsakymas 
pakenks merui Daley. Jie nemanė, kad apsukrus politi
kas galėtų atsisakyti nuo bet kokios federalinės paramos 
pigių butų statybai. Politinės nuotaikos pradėjo keistis, 
kai Daley nurodė Chicagos Housing Authority padarytus 
netikslumus ir nusižengimus veikiantiems įstatymams. 
Ketvirtadienį prieš Chicago Housing Authority pasisakė 
ir respublikonų partijos kandidatas į Chicagos merus. 
Jis pareiškė, kad jis, jeigu būtų išrinktas meru, minėtą 
įstaigą visai panaikintų.

Politikai panaikino teisėjo Austin Įsakymo sukeltą 
pavojų, bet klausimo jie neišsprendė. Miestui pigesni 
butai būtų pravartus. Be to, miestas galėtų pasinaudoti 
federalinės valdžios duodama parama pigesniems bu
tams statyti. Šią spragą pasišovė užpildyti akylus Illi
nois senatorius Frank Savickas. Šių metų kovo 16 dieną 
jis pasiūlė senatui įstatymą, kuris duotų daugiau teisių 
patiems apylinkės gyventojams. Paruoštą projektą jis 
įteikė įstatymų komisijai, kad komisijos nariai galėtų jį 
apsvarstyti ir pasiūlyti visam senatui.

Sen. Savicko projektas labai palankiai buvo sutiktas. 
Galingoji anglų spauda ne tik susidomėjo Savicko pasiū
lymu, bet labai šiltai atsiliepė ir apie pati Savicką. Sen. 
Savickas yra lietuvis, kuris demokratų partijos sąrašu 
rudenį buvo išrinktas 27 rinkiminio distrikto atstovu į 
Illinois senatą. ! /

Sen. Savicko pasiūlytas įstatymo projektas reikalau
ja, kad Chicago Housing Authority, prieš pradėdama bet 
kokias namų statybas, pirma atsiklaustų tos apylinkės 
gyventojų, ar jie nori pigių butų savo apylinkėje. Apy
linkės gyventojų nuotaikos turėtų būti patirtos balsavimo 
būdu, kurių metu kiekvienas galėtų laisvai ir nevaržomai 
savo valią pareikšti. Savickas siūlo, kad namų statybos 
įstaiga atsiklaustų gyventojų dar prieš žemės namams 
statyti Įsigijimą. Jeigu gyventojų dauguma būtų prie
šinga, tai Chicagos Housing Authority ten neturėtų ir 
nosies kišti.

Reikia gurėti galvoje, kad sen. Savickas yra veiklus 
demokratų partijos narys. Jo pasiūlymą rems senate 
esantieji demokratai. Galimas daiktas, kad tokiam pro
jektui pritars ir Illinois seimo respublikonai, nes tai yra 
geras būdas apylinkėms apsaugoti ir žmonių bėgimui 
iš miesto sustabdyti. Jeigu anksčiau apylinkių gyvento
jai būtų galėję pareikšti savo valią, tai Chicaga nebūtų 
tapusi tokia, kokia ji šiandien yra.

neblogų Vadovėlių, išleidome 
daug abiturientų, kurių daugu
ma, gavę mūsų mokyklose lietu
viuką auklėjimą, neužmiršo sa
vo kalbos, nenutolo nuo savo tau
tos ir gražiai reiškiasi visokerio
poje lietuviškoje veikloje. Kas 
būtų įvykę, jei tų mokyklų būtu
me visai neturėję, to šiandien 
aiškinti niekam nereikia.

Aiškintis reikėtų, tik ne litua
nistinių mokyklų praeitį, bet su
sirūpinti jų ateitimi ir užplanuo
ti aųtrąjį dešimtmetį, nes, būda
mi net ir didžiausiais optimistais, 
galime būti tikri, kad šiame dvi- 
dešimty jau nebeturėsim nei tiek 
mokyklų ir nebeišleisime tiek 
abiturientų, kiek pirmajame, 
mat, amerikoniškajam katilui 
atiduodame vis didesnę ir dides
nę auką.

Po dviejų, palyginti neperse
niai, pakartotinai paskelbtų va
jų lituanistinių mokyklų moki
nių skaičius labai menkai tepadi- 
dėjo, kai kuriose vietose net su
mažėjo, o viena kita mažesnė 
mokykla ir užsidarė. Bus ir to
kių, kurioms šie metai bus pa
skutiniai. Ir tai vyksta jau ne 
vien tik dėl mokinių skaičiaus 
sumažėjimo, bet ir dėl moky
tojų stokos. Jei pirmąjį dvi
dešimtmetį lituanistinę mokyk
lą vadinome “vargo mokykla”, 
tai šiame dvidešimtmetyje, jei 
nieko nepajėgsime padaryti ir 
jei neišvystysime didesnės veik
los lietuviškai mokyklai sustip
rinti ir ją išlaikyti, ji bus var
gingesnė ir už pačią vargingiau
sią vargo mokyklą, nes ji eis 
visiško nuskurdinimo linkme.

Esame stebėję savų litua
nistinių mokyklų veiklą ir žino
me, kad geras entuziastingas 
mokytojas, turįs gerą noriai be
simokančių ir mokyklą uoliai be
lankančių mokinių būrį, gali la
bai gerų rezultatų pasiekti, dirb
damas net ir rūsyje. Viskam, 
tačiau, yra riba, šiuo metu ir 
esame pasiekę tokią ribą, kada tų 
entuziastų mokytojų, išdirbusių 
dvidešimt ar daugiau metų, jė
gos silpnėja, ir jie palengva iš
eina iš rikiuotės. Ne vienas to
kių veteranų mokytojų, kurie 
dar vis dirba, jau seniai būtų 
pasitraukęs, bet pareigos jaus
mas dar vis neleidžia tai pada
ryti. Sąžiningas idealistas mo
kytojas nesmagiai jaustųsi, pa
likdamas savo postą, jei nebus 
kas jį pavaduoja. Pavaduotojai 
gi, ypač šiais laikais, taip sau 
neatsiras iš niekur, nenukris iš 
dangaus. Daugiau tokio naujo 
lietuvių antplūdžio iš tėvynės, iš 
anapus Atlanto, tikriausiai jau 
nebebus. Tad dabar pats laikas 
pasirūpinti, ir tai kuo skubiau
siai, patiems naujo mokytojų 
prieauglio.

Daugelyje lituanistinių moky
klų gražiai talkina jaunoji kar
ta, kuri pati yra išėjusi iš mūsų 
lituanistinių mokyklų. Būtų ide

alu turėti cenzuotų patyrusių 
mokytojų, bet iš kur jų gausi, 
jų ištekliai jau visai baigiasi. 
Reikės tenkintis, ir net džiaug
tis, jei gausime jaunų, net ir ne
prityrusių talkininkų. Kas gi, 
pagaliau, dirbs, kai mes jau vi
sai nepajėgsime, o tas laikas jau 
beveik čia pat. Negi leisime, kad 
su mūsų išėjimu baigtųsi ir li
tuanistinės mokyklos veikla?

Tad ir pradėkime organizuoti 
tuos jaunus talkininkus. Suda
rykime jiems progą įsigyti dau
giau teoretinių žinių ir prakti
kos, tokiu būdu patys išsiaugin
kime naują švietimo darbuoto
jų kartą. Mokytojai geriausiai 
pažįstate savo buvusius moki
nius arba tuos jaunuolius-les, 
kurie jūsų apylinkėje gyvena 
ar dirba ir kurie galėtų jums 
padėti, jus pavaduoti, o vėliau, 
jums pasitraukus, jūsų vietas 
užimti. Tokių jaunų žmonių su
radę, paveikime juos, kad jie šią 
ir kitas ateinančias vasaras lan
kytų Fordhamo universitete ren
giamus lituanistikos kursus. Šią 
vasarą, be kitų lituanistikos da
lykų, bus dėstoma ir lietuvių kal
bos bei literatūros mokymo me
todika. Būtų labai gera, kad tie, 
kurie negalės tų kursų lankyti 
visas septynias savaites, užsi
rašytų bent tai metodikos dės
tymo savaitei, t. y., nuo birželio 
28 iki liepos 2 d. Ypač būtų la
bai pageidaujama, kad tą meto
dikos dėstymo savaitę lanky
tų jau ir mokyklose dirbą jau
nieji talkininkai. Jie iš to turės 
nepaprastai didelės naudos.

Tiems studentams, kurie įsi
registruos visai vasarai, bus 
duodamos stipendijos. Gi tiems, 
kurie norėtų atvykti į Fordha- 
mą tik vienai savaitei, pasitobu
linti kalbos dėstymo metodiko
je, kursų vadovybė stipendijų 
neišteks, nes jų nedaug turi, 
šiam reikalui teks suorganizuo
ti jiems lėšų vietoje, toje apy
linkėj ę, kurioje jie gyvena ar 
dirba. Teko susisiekti su kai ku
riomis LB apylinkėmis ir mo
kyklų tėvų komitetais ir iš vi
sų gavau pažadų, kad jie savo 
studentus parems ne tik mora
liai, bet ir materialiai. Geriau
sias pavyzdys yra New Yorkas. 
Be jokių raginimų Lietuvių Ka
talikių Moterų Kultūros Dr-ja 
suruošė parengimą tokiems stu
dentams paremti.

Taigi mėginkime visi, mokyto
jai, tėvų komitetai ir LB apy
gardų bei apylinkių valdybos, 
bendromis, kas suieškodami sti
pendijų, kas surasdami kandida
tų, duoti tam reikalui tinkamą 
eigą. Tegu nelieka nei vienos 
apylinkės, kur yra lituanistinė 
mokykla, iš kurios neatvyktų šią 
vasarą į Fordhamą bent pora stu 
dentų. Lituanistines mokyklas 
išlaikyti nėra nei vienų tėvų nei 
vienų mokytojų dalykas, šis rei
kalas yra visų mūsų šventa pa-1

Australijoje statybos darbininkai turi 
gan pavojingą užsiėmimą, vadinamą 
"dogman", kurio pareiga kontroliuoti 
Į statomą pastatą kranais keliamą 

medžiagą.

reiga, visų, kurie tikime mūsų 
tautos prisikėlimu.

Gražu, kad daugelyje vietų 
LB šitą visuomenišką ir tikrai 
bendruomenišką reikalą supran
ta ir laiko savo pareiga lituanis
tines mokyklas remti ir jas glo
boti. Reiktų, kad lietuviško švie
timo reikalas taptų visos mūsų 
lietuviškos bendruomenės reika
lu. Jis turėtų būti ne sporadiš
kas ir ne pripuolamas, bet visuo
tinas ir gerai organizuotas.

Tad visi į talką! Visais litu
anistinių kursų reikalais — re
gistracijos, programų, stipendi
jų, kambarių Fordhamo univer
siteto ribose, prašom kreiptis į 
Lituanistinių Kursų vedėją prof, 
dr. A. Vasį adresu: Lithuanian 
Program, Fordham University, 
Box A A, Bronx, N. Y., 10458.

Antanas Masionis, 
Rytinio Atlanto pakraščio 

lituanistinių mokyklų 
inspektorius

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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Traukinys, lyg būtų pavargęs, keletą 
kartų atsiduso ir sustojo. Pasigirdo balsas 
Nica! Išlipu ir dairausi. Visur klombos 
pilnos gėlių, dekoratyviniai medeliai. 
Švaru. Skiriasi nuo itališkos tvarkos.

Važiuodamas fantazavau, kad Nica, — 
tai kažkas pasakiško.. Žinojau, kad pašau 
linio garso kurortas, prancūzų Rivieros 
miestas. Įsivaizdavau, kaip jis atrodo, 
bet kai betarpiškai susipažinau, pamačiau, 
kad mano vaizduotė mane apgavo.

Kadangi mano įvažiavimas i Nicą suta
po su dvyliktos valandos bokšto laikrodžio 
dūžiais, tai dar buvo laiko tą pačią dieną 
šis tas pamatyti. Nuo viešbučio, kuriame 
apsistojau, Į centrinę miesto gatvę labai 
arti. Joje verda visas vasarotojų tingus 
gyvenimas. Vasarotojų nepaprastai daug. 
Keista, kad ir čia yra suvažiavusių iš visos 
Europos ir Amerikos įvairiausio plauko 
hipių. Išėjęs i miestą tuoj pastebėjau, kad 
hipių, kurie yra šių dienų pabaisa, čia 
daugiau negu kitose mano lankytose vie
tose.

Kaip ir reikėjo pamatyti, miestas buvo 
pasiruošęs vasarotojus sutikti su visa pra
banga. Krautuvės pilnos labai retų ir iman 
trių dalykų: pradedant nuo žmogui reika
lingo apdaro ir baigiant prabangos pra

šmatnybėmis, kurių net Paryžiuje neteko 
matyti.

Gatvėse visur suolai. Prabanga ir skur
das per tą pačią gatvę žygiuoja. Sėdžiu ir 
stebiu praeivius. Eina labai elegantiškai 
pasipuošusi pora. Jų sportiniai vasaroji
mui pritaikyti drabužiai iš karto patraukia 
aki. Prie baltų su įvairiais pagražinimais 
rūbų vyras nešasi juodą dramblio kaulo 
lazdelę, o dama, kuri veda baltą pudeliu
ką, rūko papirosą, Įkištą Į auksini ilgą 
kandiklį. Išsipusčiusi ji nuo padų iki gal
vos. Ir čia, kur jie pro vieną bažnyčią 
praeina, sėdi sulinkusi senutė ir ištiesusi 
ranką prašo išmaldos.

Atsidūręs tarp tų dviejų kontrastų, žiū
riu Į ištiestą sugrubusią ranką, kuriai pa
sigailėjimo nedaug. Taip, nedaug pasi
gailėjimo pagarsėjusiame kurorte, kur tiek 
prabangos ir turtingų praeivių. Tai tik vie
nas mažas epizodėlis. Tokių čia labai daug.

Visų pirma noriu pailsėti, o tik tada 
pradėti apžiūrinėti žymesnes šio kurorti
nio miesto vietas. Užtat tik kitą dieną ir 
patraukiau į garsiojo kurorto pliažą. Va
žiuoti nebuvo kur. Iš centrinės gatvės 
kiek po kairei, ir pliažas.

Pamatęs pliažą, stačiai apstulbau. 
Kiek mano akys užmatė, visur žmonės. 
Palei jūrą didelė graži įlanka. Sakyčiau, 
gal dešimties mylių matomumas, ir visur 
vasarotojai. Gal šimto pėdų šaligatvio 
plotis, nudažytas tamsiai rudai, pilnas ei
nančių vasarotojų. Prie pat krantinės, tre
jetas eilių pristatyta kėdžių, čia vieni guli, 

kiti sėdi ir stebi “bespaciruojančius” vasa
rotojus. Visos kėdė išnuomojamos. Prie 
jūros kranto judėjimas irgi nei kiek nema
žesnis. Pasiiriu tarp tų Įvairių tautybių 
žmonių geroką mylią ir atsisėdu. Tuojau 
prisistato moteris. Vadinasi, mokėk už kė
dę. Išimu prancūziškus variokus ir Įmetu į 
ištiestą delną. Gaunu bilietą. Dabar jau 
ramiai galėsiu sėdėti, — kėdė mano.

Laiptais nusileidžiu i pajūrį, kur volio
jasi griešni nuogi kūnai. Vargšai, tokiame 
garsiame kurorte jie visai neturi smėlio. 
Maišus, kurie kažkokios neaiškios masės 
prikimšti, pasikloję ant akmenų guli. Gu
li, kaip niekur nieko, gerai nusiteikę. 
Žiūriu, pavartau akmeniokus. Jie tokie 
švelnūs, vandens nuzulinti, kad, rodos, nei 
to maišo nereikėtų. Matau, kad daugelis 
ant jų ir pusiau sėdomis susiraitę. Akme
nys, kad ir švelnučiai, vis dėlto akmenys. 
Jie gana kieti. Nenoromis tenka pasinau
doti maišu, atseit, pasekti kitus vasaroto
jus.

Keletą dienų slampinėju po pliažą. Pa- 
vakarais pabandau aplankyti vieną kitą 
gražų parką, kur būna koncertai, žodžiu, 
ir aš vasarojų, poilsiauju ir naujus įspū
džius renku.

Iš čia į garsųjį Monaką. Traukiniai kur 
suoja kas valandą. Po gero pusvalandžio 
jau esi “gemblerių” garsiajame centre. Pa
sinaudodamas tokia patogiu susisiekimu, 
patraukiu apžiūrėti kunigaikštiją, kuri la
bai išgarsėjo, kai kunigaikštis Rainier III 
vedė milijonieriaus Kelly dukrą, kuri bu

vo Hollywoode spėjusi pasidaryti filmų 
žvaigžde.

Kai išlipau Monako karalystėje, kuri 
priskaito apie dvidešimt tūkstančių gyven
tojų ir yra princo Rainier III valdoma, už
ėjo toks perkūningas lietus, kad, rodos, 
galo nebebus. Maža geležinkelio stotelė 
turistų pilna. Jiems net trūksta vietos nuo 
lietaus pasislėpti.

Gal praėjo kokia valanda, kai audrin
gas lietus praėjo ir išsiblaivė. Atrodė, kad 
toji audra buvo tik trumpas sapnas.

Būriais žmonės traukia į pilį. Ypač daug 
amerikiečių, — juk ten yra jų tautietė, bu
vusi aktorė Grace Kelly. Visi su dideliu 
smalsumu traukia pėsti įkalnėn, kelias ap
mūrytas aukšta tvora. Senesnio amžiaus 
žmonėms tas kelias į kalną nėra lengvas, 
bet ir jie eina sunkiai alsuodami. Kitos iš
eities nėra, su mašinomis neleidžiama 
įvažiuoti.

įkopus į kiemą, po kairei vasaros ma
žas teatras. Sako, kad ir kunigaikštis Rai
nier labai mėgstąs operas, ir į savo pilį at- 
sikviečiąs gana gerus operos sąstatus. Ži
noma, operos būna tik tam tikromis pro
gomis, pavz., iškilmingomis karalystės 
švenčių dienomis.

Pilies kiemas perpildytas turistų. Įėji
mui i vidų reikia įsigyti bilietą. Bet ten 
nieko įdomaus nėra.

Puošni sargyba stovi prie pilies vartų 
ir taip pat pora gražiai atrodančių sargy
binių prie pilies durų. Stovi ramiai, šautu

vus prie peties prisispaudę. Kaimietis pa
sakytų, kad stovi lyg baslį prarijęs.

Gidas aiškina pilies istoriją. Salės iš
puoštos auksu ir antikiniais baldais apsta
tytos. Žinoma, kad viduje kur kas gražiau 
atrodo, štai, va čia tokia ir tokia, princo 
senelė mėgdavo tame krėsle sėdėti. O ten 
pi-osenelių paveikslai. Gidas aiškina jų gy
venimo istoriją. Pilies sales apžiūrėti trun
ka pusantros valandos.

Vėliau aplankau okeanografijos muzie
jų, Monte Carlo garsųjį kazino lošimų ir 
pramogavimų vietą, kuri labai panaši i ne 
vieną Los Vegas lošimų klubą.

Geroką pusdieni praleidęs, grįžau iš 
Monako su labai maloniais įspūdžiais. La
biausiai metėsi j akis tvarka it švara. Pali
kęs netvarkingą Italiją, čia buvau malo
niai nustebintas.

Jūros švelnus klimatas atgaivino jėgas. 
Ilgas keliavimas iš vietos į vietą buvo iš
varginęs. Pasijutau galėsiąs tęsti kelionę 
visu pajūriu iki Madrido ir toliau.

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
pritaiko akinius 

M58 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospoct 8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto 

auo 7 iki 9 vai, yą^ Tree, uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel, LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi ta rimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

MIRĖ TEISININKAS
V. BURKEVIČIUS

1971 m. kovo mėn. 3 <L Lietu
voje mirė senos kartos teisi
ninkas V. Burkevičius, sulau
kęs 85 m. amžiaus. Velionis 
buvo gimęs 1885 metais lapkri
čio mėn. 23 d. Jis buvo baigęs 
Petrapilio universiteto Teisių 
fakultetą. Baigęs universitetą 
grįžo į Lietuvą. 1918 m. buvo 
paskirtas -Vilniaus apskrities 
taikos teisėju. Lenkams oku
pavus Vilnių, velionis ir toliau 
paliko dirbti teismo žinyboje,

Lietuvoje. Jis ėjo įvairias pa
reigas: tardytojo, taikos tei
sėjo, apygardos teismo nario 
ir notaro.

Gerai valdė plunksną ir daug 
rašė įvairiais klausimai.

Velionis yra parašęs veikalų 
apie Kauno notariato archyvą, 
apie Globą ir jos organus civi
linėje teisėje.

tą eikuiišlį, v .iluvxia
nė jautriai padeklamavo savo vy
ro du eilėraščius: “Mano žemė” 
ir “Aš noriu namo”. Solo daina
vo Mažeikienė ir Baranauskas.

Nuotaika buvo jauki. Visi lie
tuviai, net čia gimę, jautėsi kaip 
vienos, didžiulės lietuviškos šei
mos nariai. Vyt. Tomkus

— Fy/au/aj Volertas, Lietu-

Telefu PRospoct 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
antrad^, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

D r. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CiARA 
27U9 W. 5ist STREET 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą- Pirm., ketv. 
1—4. 7—9. antracL, penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

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

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

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 tek: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

_ DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Cliicuguje, dalyvavo IV- 
sios tautinių šokių šventės ren
gimo komiteto ir tautinių šokių 
instituto bendrame posėdyje ir 
susipažino su šventės paruo
šiamaisiais darbais bei organi
zuojamais tautinių šokių mo
kytojų kursais. IV-ji tautinių 
šokių šventė įvyks 1972 m. lie
pos mėn. 2 d. Chicagoje.

help your
HEART FUND” 
help your HEART

__ p. Šileikis, o. p.
W ORTHOPEDAS-PROTEZISTA5
50 Aparatai • Protezai. Med. Bap- 

; dažai. Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir t t

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

Telef.: PRospect 6-5084

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

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

skausmus ir nervų netvarką.

GRADINSKAS
V OKIšK A S

I

AM-FM RADIJAS
TIK $45.00

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placo 
Tek F Rentier 6-1882

/ 11 — 111 ———w
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

AUKOS NAUJIENOMS
Įvairūs darbai ir įsipareigoji

mai privertė mus nutraukti net 
Naujienų Vajui atėjusių aukų 
paskelbimą. Pakvitavimus dien
raščio administracija pasiunčia 
gavusi pinigus, bet aukos ne
skelbtos nuo praeitų metų lie
pos 11 dienos.

Skelbiame 1970 m- liepos 11 
ir vėliau atėjusias aukas. Skelb
sime, kol visas paskelbsime. Į 
Naujienų vajų atsiliepė ir aukų 
atsiuntė šie asmenys ir organi
zacijos:

1. A. Stankus, Chicago,
Illinois...... ..... $1000

2. J. A. Urbonas, Day
ton, Ohio ______ $5.00

3- J. Stasiukonis, Val
paraiso, Ind. ____  $5.00

4. Dr. C. Sruoga, El
gin, Ill. ________ $25.00

5. S. Tamošaitis, Los
Angeles, Cal. ___  $5.00

6. G- J. Lazauskas,
Addison, UI _____  $10.00

7- John T. Zuris, tei
sėjas, Chicago, III. $5.00

8. Prof. Dr. A. Ramū
nas, Ottawa, Ca
nada ___________ $25.00

9. Charles Bukavec-
kas, Hollywood, Il
linois _____ ____ $5.00

10. Ona Isbacli, Los An
geles, Cal.   ........ $5.00

Viso $100.00
Visiems aukotojams taria 

nuoširdų ačiū
Naujienų Vajaus Komisija

RENKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

vių Bendruomenės Centro Val-

MOKYTOJAS
VLADAS IZOKAITIS

Gyv. 5954 So. Troy Street
Mirė 1971 m. kovo 18 dieną, sulaukęs 65 metų amžiaus. Gimęs 

Lietuvoje, šakių apskr.
Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stanislava (Navickaitė), duktė Jūratė, sū

nus Kastytis, marti Adelė, 2 anūkai, sesuo Marija Izokaitytė, pusse
serė Jadvyga Vitkauskas, 2 švogerkos — Ona ir Eugenija Izokaitienės 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Pirmadieni, kovo 22 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Vlado Izokaičio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600._____

ONA LAUMYTĖ

Strong

BUY U. £ SAVINGS BONDS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai ant^ 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-122C

PETKUS
TŽVAS ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
jį,| 2533 W. 71st Street

ty k Tjjl Telef.: GRovehill 6-234M

— 1410 So. 50th Avė., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimu

DR. V. P. TUMASONIS 
C H IRU RGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tefaL. Gibson 8-6195 

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

-------surmnsDO------- .

NAUJIENĄ
-----------R TEMTI WLTB ■—

Listuvw taipgi peria r perdai 
ir profM mžino tiktu per

NAUJIENAS

r- ~ - ---- -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

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

Tel. 238-9787-8

LAKE WORTH, FLA.
Nuotaikingas Vasario 16-tosios 

minėjimas
Jūsų korespondentas keliais 

atvejais yra atkreipęs Naujienų 
skaitytojų dėmesį į pavyzdingą 
Lietuvių klubo veiklą saulėtoje 
Floridoje. Faktai patys už sa
ve kalba.

Š. m. vasario šešioliktosios die
nos minėjime dalyvavo beveik 
visi klubo nariai, pasikviesdami 
draugus ir gimines.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas buvęs “Laisvosios 
Lietuvos” redaktorius Vyt. Sta- 
neika, kuris savo jautria ir gi
liai prasminga kalba nuteikė taip 
susirinkusius (jų buvo apie 60), 
kad jie Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams suaukojo virš 200 dol.

Po Vyt. Staneikos kalbos klu
bo pirmininkas A. Augimas pa
deklamavo šiai progai parašy-

Gyv. Evanston, Illinois
Mirė 1971 m. kovo 18 dieną, 2:10 vai. rylo, sulaukusi 81 metų am

žiaus. Gimusi Lietuvoje, Sauginių km., Papilio par.
Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: kun. Stasys Neimanas, Stasys Neimanas Jr., Jo

nas Neimanas ir Rainoldas Pipynė su šeima, bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami,

Penktadienį, 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar
quette koplyčioje, 2533 W. 71st Street.

šeštadienį, kovo 20 dieną 1:00 vai. popiet bus lydima iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Onos Laumytės giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdį lieka:
r Giminės ir pažįstami.

Laidotuvių * Direktorius Donald Petkus. TeL GR 6-2345.

The iron Curtain
Isol SDundorool

the can’t come to you for the 
truth, but you can roach her. 
Radio Free Europe does get the 
Vuth through.
Wv« to Itafflt Free Eiitom 
lu W88. MLVereaQ.a.T.

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

★
— SLA 134-ta Motery Kuopa rengia 

žaidimų pobūvį sekmadienį, kovo 21 
dieną, Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St., 2:30 vai. popiet. Bus gražių 
dovanų ir gardžių užkandų atsilankiu
siems. Kviečia visuomenę atsilankyti.

C. Austin, fin. sekr.

— Chicagos Našliu ir Našliukiy Klu
bas rengia St. Patrick šokių vakarą, 
kuris įvyks kovo 20 d. Pradžia 7:00 
v. vak., Hollywood salėj, 2417 W. 43 
St. Bus skanių užkandžių, veiks tur
tingas baras su įvairiais gėrimais ir 
bus dovanų Laimingiems. Gros geras 
Jurgio Joniko orkestras. Valdyba ir 
komisija kviečia visus narius ir sve
čius gausiai atsilankyti.

Ona Condux

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo narių mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, kovo 21 d., 
1:00 vai. popiet. Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43rd St. Nariai kviečia
mi atsilankyti ir aptarti klubo reika
lus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast

— Krakiškių Draugiško Klubo ei
linis narių susirinkimas Įvyksta sek
madienį, kovo 21 i 2 vai. popiet 
p. Bartkų namuose, 6919 So. Artesian 
Ave. Visi nariai prašomi atsilanky
ti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

— Dzuky Draugijos narių susirin
kimas įvyks š. m. kovo mėn. 21 d. Į 
12 vai Jaunimo Centre, 203 kam b. 
Visi dzūkai ir jų draugai kviečiami 
dalyvauti. Susirinkime B. Žukauskas 
kalbės apie a. a. prelatą Mykolą Kru
pavičių. Draugijos Valdyba

CONSTANTINAS STULAS
Mirė 1971 m. kovo 16 dieną, 10:50 vai. vak., sulaukęs senatvės. 

Gimęs Lietuvoje, Skirsnemunės par., Kaniūkų km.
Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Veronika (Pyragiūtė), duktė Virginija Kau

pas, žentas Albertas, anūkės — Nancy ir Susie, sesuo Marija Puišis, 
švogeris Jonas ir jų šeima, pusseserė Veronika Puišis, jos vyras 
Juozapas ir jų šeima, mirusio brolio vaikai — Jonas ir Antanas Stulai 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Kęstučio Pašalpos klubui ir Bridgeporto Namų Savi
ninku draugijai

Kūnas pašarvotas J. F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avenue.

šeštadienį, kovo 20 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas is koplyčios 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jamas Lietuviu šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Constantino Stulo giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. TeL YA 7-1138.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

a

ANNA IRVIN
I*agal pirmą vyrą Konevičius

Mirė 19'1 m. kovo 16 dieną, 9:25 vai. vak., sulaukusi 76 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Thomas, 2 dukterys — Sally Ridikas, žen

tas Paul J. Ridikas ir Catherine Fingello, žentas Louis, sūnus Anthony 
Konewitch, marti Helen, 2 anūkai — Thomas A Fingello ir Mark 
Konewitch, daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St 
šeštadieni, kovo 20 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios i St. Joseph - St. Anne parapijos bažnyčią, California Avenue ir 
38 Place, o po gedulingų pamaldų bus laidojama Lietuviu šv. Kazi
miero kapinėse.

Visi a. a. Anna Irvin giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir, atsisveikinimą. ’ . ■ » ■
5 ”’< { | -v j ! * '• J •

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, žentai, sūnus, marti, anūkai 

ir giminės.
Laidotuvių Drektorius P. J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

EUDEIKIS |
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

C’ '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS 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

> ——I I'.... I ■■■ I I

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC
DALYSE

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

"Wl—JWB

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
16821 So. MICHIGAN AVE.
649 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228
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Pries audrą

Apskriti skaičiai...
Nuo šių metų pradžios iki! 

praeito antradienio vidurnak
čio Cook apskrityje įvairiuose į 
automobilių nelaimėse buvo 

'užmušti 85 žmonės, iš jų 40 
Ižmortių buvo užniušta paname 
’C.hicagos mieste, 'kūr be toj 
7,010 per tą laiką buvo sužeis-!

Senatas pradės tyrimus
I čikagiškis senatorius Char

ites Percy pranešė, kad nuo 
ateinančio balandžio 2 dienos 

i Senato spec, komisija pradės 
i tirti sąlygas C.hicagos senelių 
[slaugymo namuose. Percy pa-j 
stebėjo, kad “skandališkos” 
sąlygos, rastos Chicagos sene-j 
lių namuose , deja 
vienu Illinojum, o yra pasida-j 
rę viso krašto problema. “Ašį 
manau, kad nebus perdėta pa-1 
sakius, jog Tribūno paskelbi i j 
reportažai apie sąlygas tuose 
namuose sukrėtė visų Illinojų’’, 
pareiškė sen. Percy.

SVEIKINAME JUZĘ HELP WANTED — FEMALE 
Derbininkiv Reikia

FULL TIME SECRETARY 
AND RECEPTIONIST 

Also experienced in bookkeeping 
Good-salary and benefits. Call: 

LANDQLTST & SON 
CA (>1768 for interview

TEACHERS 
BEAUTICIANS 

STEWARDESSES 
Phone for information. 

ACTION REPORT 
478-7771 — OR 5-5197

RECEPTIONIST

Ro
me

VIRŠ 50 METŲ
Apie 83 nuošimčiai 

blogos sveikatos
Mayo klinikų daktarai 

chesteryje, Minn., penkeris
tus tyrinėję 569 biznio egzeku- 
tyvus nustatė, kad jų 83 nuo
šimčiai turi tokias ar kitokias 
ligas, kurioms reikalingas gy
dymas. Astuoni iš kiekvienų 
10 vyrų turėjo vidutiniškai po 
2V> ligos patys to nežinodami. 11, t.

Kitos populiarios ligos 
aukštas kraujo spaudi- 
koronarinės arterijų li- 

diabetes ir muskulo —

į Didžiausia dalimi jie buvo 
per didelio svorio, mažiausiai 
po 10 nuošimčių daugiau nor
mos, 
buvo 
mas, 
gos,
skeletiniai sutrikimai.

Daugiau kaip 25 nuošimčiai 
tiriamųjų vyrų turėjo negala
vimus, iš kurių galėjo išsivys
tyti vėžys, būtent polipus vi
duriuose, gerklės netvarką ir

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

“Juodosios panteros” - 
persprogo Į dvi puses

Karingoji juodųjų “panterų” 
prganizacija jau visai atvirai 
kariauja savo tarpe suskilusi Į 
du priešingus lagerius. Vienam 
lageriui vadovauja Heey New
ton ir David Hilliard iš Oak
land, Kalifornijoje, antrajam 
Eldridge Cleaver, dezertyras, 
kurs šiuo metu laikosi Alžyre. 
Abudu lageriai kaltina kits ki
tą “dešmumu” ir “kontrrevo- 
liucija”.

Vėliausias incidentas buvo 
New Yorke, kur 7 Juodukai 
užpuolė tris “Panterų” laikraš
čio pardavinėtojus, vieną jų 
skaudžiai sumušdami,. antrąjį 
sužeisdami revolverio kulka, 
trečiąjį perdurdami durtuvu.

Teisingumo departamento ži 
niomis, visoje Amerikoje “juo- 
dųjtj pahterų” yra apie 500 na
rių ir iš Jų pusė gyvenaKalifor 
nijoje.

Sveikiname Juzę Gulbinienę 
į josios vąrdadienio proga.

. ., .i Juzė Gulbinienė visą mėnesi nesiriboja ,.I pragulėjo sv. Kryžiaus ligom- 
, Įuėje. Rytoj, šeštadienį, duktė 
K ir žentas parsiveš ją jau namo, 
•J3439 W. 73rd St., Chicago, lUi- 

Įnois.
Gulbinienė -susižeidė vas. 14 

d.j Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimo proga. Kaž 
kas užgesino šviesas žmonėms 
dar neišėjus iš namo. Kartu 
su kitais beieškodama durų, 
Gulbinienė įkrito į muzikan
tams padarytą Įdubimą. Ji 
smarkiai susitrenkė ir nusilau
žė kojos kaulą. Teko ją vežti 

die-

ap
gali

ligoninėn, kur ji iki šios 
nos prabuvo.

Nulaužtas kojos kaulas 
gydytas. Gulbinienė jau 
sėdėti ir pradeda judėti. Rytoj
iš ligoninės ji jau paleidžiama 
namo, kur ji baigs stiprėti ir 
gydyti žaizdas.

Linkime Juzei Gulbinienei 
kantrybės, sveikatos ir energi
jos pasidžiaugti artėjančiu pa
vasariu. Naujieniečiai

MUST KNOW SOME SPANISH. 
Reception & light office work. 

Good advancement for the 
right girl. 

698-2190 between 2—5.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

rat MmKS

Sveikiname 
Silvestrą Zolpį, 

sulaukusį 79 metus
INSURED
SAVINGS

HOME
LOANS

*

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

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

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

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

tiems savininkams. Atdara Ir sekmadieniais.

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

Didelis pasirinkimas jvairiy prekiy.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

{vairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certiflkatel.

Vedėtas E. ŽUKAUSKAS

■f"1"11’11 ' ■ I I H II

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

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

GEROS DOVANOS
šio$ knygos pordvodamo* dabar "Naullanota** »u 

didalimlt nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussan — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---
Minkštais viršeliais tik_________________________

Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą {spūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik______________________________________________
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus Salti arba 

monay orderį.

$3.00
$2.00

$1JW

1739 SO. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.

Silvestras Zolpis, turįs savo 
namą ir medžio apdirbimo dirb
tuvę Chicagoje, 3554 So. Hal- 
sted St-, šiandien, kovo 19 d. 
mini savo 79 metų amžiaus su
kaktį.

Silvestras gimė Lietuvoje, vi
sai netoli Kražių, Stulgių kai
me. Amerikon jis atvažiavo 
jaunas. Su giminėmis jis pra
džioje buvo apsigyvenęs Ne- 
braskoje, Omahos mieste, o vė
liau persikėlė į Chicagą, čia su
kūrė šeimą, išaugino sūnų, duk
rą ir įsteigė biznį.

1914 metais Zolpis vedė to 
meto vaidintoją Maryte Galins- 
kaitę, dabartinę Marijoną Zol- 
pienę. Abu jų vaikai yra vedę, 
augina savo vaikus.Zolpiai gy
vena su dukra Dalia, josios vy
ru ir anūkais.

Zolpis kurį laiką buvo ligoni
nėje. Ten atsitaisė ir grįžo na
mo. Jis dar dirbinėja savo dirb
tuvėje, sukala reikalingas duris, 
padaro langus. Laisvalaikį jis 
skiria lietuviškai spaudai. Pa
siskaito Naujienas, kad žinotų 
kas darosi visuomeniniame lie
tuviškame gyvenime.

Linkime sukaktuvininkui Sil
vestrui stiprios sveikatos ir gra
žaus pavasario. Kaimynas
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS(MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
ROUTE SALESMEN

Good salary. Hospitalization insurance 
for the entire family. Pension plan 
and other fringe benefits. Will 

train. Must pass polygraph test.
COSMOPOLITAN LINEN & 

TOWELS CO.
5758 So. HALSTED STREET

MANAGEMENT SALES 
MANAGEMENT TRAFIC 

HOTEL-MOTEL EMPLOYEES 
Phone for information 

ACTION REPORT 
478-7771 — OR 5-5197

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

4 ROOM BASEMENT APT.
. 2 bedrooms, newly remodeled & 

. .decorated. New glass windows, new 
; Stove & refrigerator. Hot water 
. heat & thermostat, good transporta

tion & shopping, adults, no pets.
271-6949 after 6 P. M.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI

— LB Chicagos apyg. valdyba iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
išsiuntinėjo apylinkių valdy-: 
boms bendraraštį, kuriame 
kviečia apylinkes prisidėti prie 
lietuviškajam švietimui skelbia
mo vajaus ir prašo padėti sklei- — 
sti dovanų paskirstymo bilietus. 
Organizacijos ir apyl. valdybos;
gauna nuo išplatintų bilietų 40 2 SUAUGUSIŲ §EIMA ieško 4 ar 5 
nuošimtį. Organizacijos, pagei- kambariu buto antrame aukšte Mar- 
daužančios gauti bilietų, prašo- quette’ P^ ar SgKolJl?0 aPy’

ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 
lietuviai.

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

WANTED TO RENT 
 Ieško buty

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

2735 WEST 71st STREET TEL, 925-6015

mos kreiptis Į apygardos v-bos 
švietimo vedėją A. Juškevičių, ' 
1616 W. 49 Ct., Cicero, Illinois 
60650.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

, . _ _ , \ PARDUODAMAS naujas tautinis kos-
— Lietuvių Fondas glaudžiai tiumas. Skambinti po 6 vai. vak., tel. 

bendradarbiauja- su LB. Dalis 
fondo pajamų skiriama ben
druomeniškiems . uždaviniams 
vykdyti. Dėl to čikagiškės apy
gardos valdyba prašo apylinkių 53 mętų amžiaus RIMTA našlė 
valdybas prie valdybų skirti LF be šeimos jieško rimto ir padoraus 
atstovo " * gyvenimo draugo, mėgstančio gražų
“ - įir ramų šeimos gyvenimą. Norėčiau

' tokio pat likimo asmens, kaip ir aš 
,— našlio, iki 60 m. amžiaus. Laiškus 
rašyti:

NAUJIENOS, Box 172 
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, ILLINOIS 60608

— Dainų šventės išvakarėse,1 
liepos 3 dieną, LB Vidurinių Va
karų (Chicago*) apyg. valdyba 
planuoja Jaunimo centre šiupi
nio - pasilinksminimo vakarą. 
Numatyta mūsų jaunųjų meni
nių jėgų pasirodymai ir šokiai 
su bufetu.

476-8703.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

— Marquette Parko lietuvių 
patogumui bendruomeninius 

(solidarumo Įnašus galima ati- 
-Kovo 21 d. bendroomeni-/11,01! Erginiuose, 2511 W. 69 

ninku susirinkime Don Varnas ga!'? An,lan0. Tve™ ?ra"Rf; 
posto salėje bus trys praneši,nai:|n\bl« W- 69

r • ................. 'gatve. Marginių krautuvės ve
dėja ir Ant Tveras nuolatos 
padeda Įvairių bendruomeni
niu uždaviniu wkdvmui. Mar
quette Parko apylinkės lietu
viai prašomi nedelsiant nedi
deliu, bet svarbią reikšmę tu
rinčiu, solidarumo Įnašu prie 
bendruomeninės veiklos prisi
dėti.

švietimo, organizaciniais ir spor
to šventės reikalais. Po prane
šimų bus svarstymai ir nuomo
nėmis pasidalinimas.

— LB Marquette Parko apy 
linkės valdyba kviečia visuoti
ną susirinkimą kovo mėn. 28 d. 
(sekmadieni) 11:30 vai. (tuoj 
po sumos) Marquette Parko 
lietuvių parapijos salėje. Visi 
apylinkėje gyvenantieji lietu
viai kviečiami susirinkime da
lyvauti, nes bus svarstomi svar 
būs apylinkės lietuvių reikalai 
ir renkami atstovai į apygar
dos suvažiavimą^

— Algis Dapkus LB Marquet 
te Parko apylinkės valdybos 
vicepirmininkas, tiesioginiai 
rūpinasi apylinkėje švietimo 
reikalais. Al. Dapkus kelintą 
kadenciją yra apylinkės valdy
boje ir jau eilė metų nuošir 
džiai darbuojasi,,mokyklų tėvų 
komitetuose.

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

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

Susirinkimas įvyks 1971 m. 
kovo mėn. 21 dieną 
pietų švento Jurgio 
salėje, Bridgeporte.

2 vai. po 
parapijos 

Valdyba

PALOS HEIGHTS. Savininkas par
duoda 3 miegamųjų bi-level tipo mū
ro rezidenciją. Didelis salionas. IV? 
vonios, gazo šilima su žemais radiato
riais. Veranda, jungianti dvigubą 
garažą ir patio. Dvigubas plasteris, 
kampinis sklypas, Įmontuoti baldai, 

daug priedu. Virš $40,000.
Tel. 448-3662

7 ROOM BRICK, 2 bath. 2 car garage, 
gas heat. Owner. Tel. PR 6-2282.

a

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
I. RUDIS TeL CL 4-1050

‘ HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

ftan hum

State Farm Fjrerand CasdaltrCompany

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

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

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

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

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

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 uo 6. 
Nsurias šildvmas gazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU S 14.000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtinėm rajone. 
Kaina greitam nirkėiui S77 000.

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

PLATUS LOTAS. Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim. 3

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

/

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

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

APDRAUDŲ

AQINT

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios ilsi mokė

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 !

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

✓

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

V ------------

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

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys radiant šilima gazu. 2 blokai 
nūn Hickorv rnlfn lauku. 849.500.

5V> t^AMBARHJ R metu mūras. Ra
diant šiL'ma, alnminijaus langai. 2 
automobilių garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200 -

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
dai. automobiliams pastatyti vieta. Į 
vakarus mo Pulaski Ave. $115.000.

20 BUTU IR KRAUTUVE..,'Degtų 
nlvtu 20 metu;mūras. Flexiknr 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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & 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 pataisa 
me. Nudažome namus Iš lauko ir at- 
iekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skarabinkit 

LA 1-6047
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

tun«-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




