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MEKBus VALDŽIA SUPYKO ANT MASKVOS
NEDUODA PINIGU SST LĖKTUVUI

WASHINGTONAS. — Atstovų Rūmai 215 balsų prieš 204 
nutraukė lėšas SST lėktuvo statybai. Kongrese dėl to lėktuvo 
ėjo ilgi ginčai. SST (Supersonic Transport) lėktuvas jau pro
jektuojamas, jam jau išleista 800 milijonų dolerių. Reikėjo dar 
500 milijonų dolerių dviem prototipam pagaminti. Lėktuvas būtų 
labai greitas, didelis, tinkamas keleiviams ar prekėms vežioti. 
Prancūzija ir Britanija bendromis jėgomis tokį panašų lėktuvą 
jau stato. Sovietai jau turi pagaminę savo supersoninį lėktuvą 
TU-144. Atstovų Rūmai nutarė, kad didelis lėktuvas labai terš 
orą, jis kels didelį triukšmą ir, kaip senatorius Proxmire iš Wis
consin© įrodinėjo, sumaišęs apatinę atmosferos dalį, gali atmesti 
žmonijai odos vėžio ligą.

MEKSIKA IŠTRĖMĖ 5 DIPLOMATUS
MEKSIKA. — Meksikos vyriausybė ketvirtadienio vakare 

pranešė Sovietų ambasadai, kad penki sovietų diplomatai, įskai
tant charge d’affaires Dimitri Diakonovą ir pirmąjį ambasados 
patarėją Boris Kolomiakovą, turi greičiausiai išvažiuoti iš Mek
sikos, nes tolimesnis jų buvimas esąs nepriimtinas Meksikos vy
riausybei. šis ištrėmimas paskelbtas vos kelios dienos po to, kai 
Meksikoje buvo išaiškinta perversmui organizuoti grupė iš 19 
asmenų, kurie buvo apmokyti Maskvoje ir šiaurinėje Korėjoje.

Už tą lėktuvą kovojo darbi
ninkų unijos, aviacijos pramonė 
ir vyriausybė. Aviacijos pramo
nė’ pergyvena krizę, daug darbi
ninkų atleista, dabar, jei šis nu
tarimas įsigalios, teks atleisti 
dar daugiau darbininkų.

Vyriausybė įrodinėjo, kad lėk
tuvas reikalingas norint išlaiky
ti Amerikos pirmavimą civili
nės aviacijos srityje. Amerika 
negaliti atsirasti antraeilėje vie
toje po sovietų. Nauji projek
tai ir nauji užsakymai reikalin
gi aviacijos pramonei, kad ji ga
lėtų ir, toliau pirmauti, turėti 
geriausius konstruktorius ir in
žinierius.

' Sovietų aviacijos agentūros 
jau garsina savo TU-144 Ameri
kos aviacijos žurnaluose ir siū
lo privačioms bendrovėms lėk
tuvus įsigyti. Jau numatyta at
stovybė Amerikoje — Berry 
Aviation bendrovė New Orleans 
mieste, kuri pardavinės sovietų 
lėktuvus amerikiečių bendro
vėms ir kitoms vakarų pašau- 
lio bendrovėms.

Lėktuvo priešai sako, kad jei 
' tas lėktuvas toks reikalingas ir 
naudingas, jf finansuoti gali pri
vatus kapitalas. Manoma, kad 
vyriausybė tokios išeities ir ieš
kos, jei senatas nepakeis Atsto
vu Rūmu nutarimo. Pernai se
natas irgi pasisakė prieš lėk
tuvo finansavimą 52 balsais 
prieš 41. 

- - • - >

Norvegiją ieško 
ryšių su Hanojumi 
OSLO. —Naujas Norvegijos 

premjeras pareiškė parlamente, 
kad jo vyriausybė bandys už
megzti diplomatinius ryšius su 
šiaurės Vietnamu. Savo kalboje 
premjeras Trygve Bratteli ža
dėjo toliau remti Nato orga
nizaciją ir toliau vesti derybas 
dėl Norvegijos įstojimo į Eu
ropos Bendrąją Rinką. Jis kar
tu pareiškė pritarimą sovietų or
ganizuojamai Europos Saugumo 
konferencijai.

Vyriausybė pareiškė, kad Nor
vegijos pakraščiuose atrasti naf
tos šaltiniai bus eksploatuojami 
atsižvelgiant tautos interesų ir 
bus valdomi valstybės įstaigų.

Dr. Valiūnas Turkijoj 
matėsi su Bražinsku

NEW YORKAS, N. Y. — Dr. 
K. Valiūnas, VHko pirmininkas, 
būdamas Turkijoje turėjo pro
gos pasimatyti su Pranu ir Al
girdu Bražinskai, šiomis dieno
mis Vlikas paskelbs platesnį 
pranešimą apie pasikalbėjimą su 
ištrūkusiais iš sovietų nelaisvės 
lietuviais.

Kaip Dr. Valiūnui, taip Bra
žinskams nepatiko turkų teismo 
komisijos svarstymai ir pata
rimai. Pranas Bražinskas ir sū
nus Algirdas daro labai rimtą 
įspūdį. Bražinskams ginti teks 
samdyti rimtą advokatą.

IŠ VISO PASAULIO

BONA. — V. Vokietijos ir če 
koslovakijos pasitarimai dėl nor
malesnių santykių prasidės ko
vo 30 d.

ROMA. — Jungtinių Tautų 
Maisto organizacija praneša, kad 
1969 metais pasaulio žuvų pa
gavimas nukrito 25%. Iš 150 
šalių gauta statistika rodo, kad 
daugiausia žuvų sugavo Japo-i 
nija, Kanada ir Norvegija. Vi-J 
same pasaulyje pagauti 6.64 mi
lijonai tonų žuvų. Statistikoje 
nenurodytas Kinijos, šiaurės Ko-• 
rėjos ir šiaurės Vietnamo der
lius.

WASHINGTONAS. — JAV 
štabo viršininkas gen. Westmo
reland patarė pažeminti du aukš
tus karininkus, kurie neprane
šė apie įvykius Mylai kaime ir 
neįsakė jų ištirti. Tie du kari
ninkai yra gen. Samuel Koster ir 
gen? George Young Jr,

BUENOS AIRES. — Argenti
nos valdžia skyrė vadovauti ne
ramumų ištiktam Cordobos mies
tui armijos generolą Lopez Auf- 
ranc, Trečiojo Armijos korpuso 
vadą. Per paskutinius 4 metus 
Cordoboje jau jjuvo 8 guber
natoriai, kuriems'nepavyko pa
šalinti neramumų.

BONA. — V. Vokietija pasky
rė naują ambasadorių Izraelyje, 
žurnalistą, socialdemokratą Jes- 
co von Puttkammer.

TOKIJO, Japonijai nutarus 
saugoti banginius ir jų neme
džioti, smarkiai nukentėjo Ja
ponijos Tokijo zoologijos sodo 
liūtai. Jie tiek buvo pripratę 
prie banginių mėsos, kurios jie 
suvartodavo 220 svarų kasdien, 
kad atsisakė ėsti kitą maistą. 
Du liūtai susirgo. Japonija ir 
Sovietų Sąjunga susitarė suma
žinti banginių gaudymą 15%.

BUENOS AIRES. — Futbolo 
rungtynėse tarp Peru ir Argen
tinos klubų, teisėjaujant Uruva- 
jaus teisėjui, įvyko muštynės, 
kuriose 17 žaidėjų buvo pasodin
ti į kalėjimą, o du atsidūrė li
goninėje. Dvylika buvo iš Peru 
ir 11 iš Buenos Aires klubo, 
klubo. Rungtynės baigėsi 2-2.

Pakistane vis 
hlosfėia padėtis

DACCA. — Pakistane įtempi
mas nesumažėjo ir derybos tarp 
prezidento ir Rytinio Pakistano 
politiko Rahmano nedavė vai
sių. Į Rytinį Pakistaną trau
kiama kariuomenė. Daug ka
reivių atvyksta civiliais rūbais, 
keleiviniais lėktuvais.

šeikas Rahman įsakė pirk
liams nepristatyti į kareivines 
maisto produktų. Iki šiol Ry
tiniame Pakistane kareiviai ne
badauja, tačiau gali atsirasti 
sunkumų. Iš rišo Rytiniame Pa
kistane buvo 25,000 kareivių. 
Dabar jų esą apie 40,000.

Apollo 15, kuris skris į mėnulj liepos mėn., nugabens ten ir Boeing įmonėje, Seattle pagamintą 
automobiliuką, kuriuo astronautai galės važinėti po mėnulį.

PASKYRĖ NAUJA TURKIJOS PREMJERA 
ir -1 X €»

ANKARAS. — Turkijos prezidentas Ceydėt Sunay penkta
dienį pavedė nuosaikiam socialidemokratui, j žinomam politikui 
Nihat Erim sudaryti naują vyriausybę, kuri užbaigtų politinę kri
zę, atsiradusią po kariuomenės vadų ultimatumo. Vyriausybė bus- 
sudaryta iš įvairių partijų atstovu.

Naujas premjeras Erim pri
klauso Respublikos Liaudies 
partijai ir vadovauja jos deši- 
niam sparnui. Ta partija yra 
turkų socialdemokratai. Turki
jos žinių agentūra Anatolia pa
skelbė, kad Erim pasitrauks iš 
savo pareigų partijoje ir dės vi
sas jėgas vyriausybei sudaryti 
koaliciniais pagrindais. Neabe
jojama, kad prezidento parin
kimui pritarė ir kariuomenės 
vadai.

Lietuvos žydai 
gauna leidimus

MASKVA. — IŠ Sovietų Są
jungos ateina žydams palankios 
žinios, kai valdžia pradėjo išleis
ti daugiau norinčių išvažiuoti. 
Sakoma, kad Kijeve visi žydai, 
kurie buvo padavę prašymus vi
zai, šiomis dienomis gavo leidi
mus emigruoti. Net ir ketvirta
dienį, kada paprastai vizų įstai
ga būna uždaryta, vizas gavo 15 
žydų šeimų.

Maskvoje kalbama, kad daug 
Rygos, Kauno ir Vilniaus žydų 
irgi gavo leidimus važiuoti į Iz
raelį. Neaišku, ar tai tik laiki
nas valdžios nuolaidumas prieš 
komunistų partijos kongresą, ar 
Kremlius nutarė pagaliau atsi
kratyti triukšmaujančių žydų.

Iš Tel Avivo'pranešama, kad 
ten jau atvykę žydai iš Lietuvos, 
iš Vilniaus miesto, pasakoja, 
Lietuvos žydai pagrasino Krem
liui kovo 30 d. susideginti 
demonstracijoje prie 24-to ko
munistų partijos kongreso rū
mų, jei jie negaus leidimo išva
žiuoti į Izraelį.

BELFASTAS. — Britanija nu
tarė pakelti savo kareivių skai
čių šiaurinėje Airijoje iki 9.600.

ROMA. — Italijos policija iš
kratė aristokrato princo Junio 
Valerio Borkhese butą Romoje 
ir pakvietė jį į teismą, nes jis 
įtariamas naujųjų fašistų orga
nizavimu.

WASHINGTONAS. — Sovie
tų ambasadorius vėl įteikė Ame
rikai protestą dėl žydų Gyny
bos Yygos sovietų diplomatų 
trukdymo.

LONDONAS. — Ankstyvųjų 
filmų žvaigždė Bebe Daniels mi
rė Londone sulaukusi 71 m.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Senato^ lėšų komitetas 17 

balsų prieš 5 nutarė skirti val
džios lėšų S^F lėktuvui gaminti. 
Baltieji Rūmai tikisi, kai ir vi
sas senatas įjritars tam lėktu
vui. kuriam Atstovų Rūmai, ne
didele balsų dauguma, atsisakė 
skirti lėšas.

♦ Vakar Washingtone dvi va
landas -kalbėjosi valst. sekre
torius Rogers ir Izraelio užsie* 
nio reikalų ministeris Eban. Po 
to Ebanas aplankė Baltųjų Rū
mų politinį patarėją Kissingerį.

♦ žemės drebėjime Peru nu
slinko kalnas ir sunaikino didelį 
kaimą, žuvo apie 600 žmonių.

♦ žemės drebėjime Peru nu
slinko kalnas ir sunaikino dide
lį kaimą, žuvo apie 600 žmonių.

♦ Prezidentas Nixonas atei
nančią savaitę skelbia maldos ir 
susikaupimo dieną dėl 1,600 
amerikiečių, kurie yra komunis
tų nelaisvėje.

♦ Du Kremliaus kaliniai, pa
talpinti bepročių ligoninėje: Vla
dimir Borisov, protestavęs dėl 
Čekoslovakijos okupacijos ir Vic
tor Fainberg, iš ligoninės krei
pėsi į užsienio spaudą, kaltinda
mi valdžią, kad beprotnamiuose 
ji įvairiais vaistais bando pa
keisti žmonių galvoseną, bando 
padaryti iš jų “patenkintus, be
sišypsančius vergus”. Tą laišką 
endorsavo ir žinomas mokslinin
kas Andrei Sacharov. sakyda
mas, kai toks ligonių laikymas 
prieštarauja žmogaus teisėms ir 
medicinos etikai. Įvairūs vais
tai, sako beprotnamio įnamiai, 
bando pakeisti kalinių galvojimą 
ir dažnai per 15 metų beprotna
mių daktarams pavyksta pakeis
ti kalinių politines pažiūras. Po
litiniai kaliniai patalpinami su 
pavojingais bepročiais, kankina
mi elektros instrumentais ir še
riami įvairiais chemikalais, kol 
jie visai pasikeičia arba tikrai 
išeina iš proto, sako kaliniai.

NEW YORKAS. — Garsus 
negras muzikantas Louis Arms- 
tron guli ligoninėje su širdies su
trikimais. Jis yra 70 metų.

NASAU. — Bahamas salos 
areštavo 6 amerikiečių žvejų lai
vus, kurie kaltinami žuvavę Ba
hamas vandenyse.

Pajamų mokesčiai 
- laimės dalykas

NEW YORKAS. — Amęrikos 
pajamų mokesčių mokėtojai ap
skaičiuoja savo pajamas ir mo
kesčius. Kokia netvarka ir mai
šatis viešpatauja šioje srityje 
parodo vieno nevjorkiečio ekspe
rimentas. Jis, pasiėmęs savo už
darbio ir mokesčių formas, ap
lankė aštuonis ekspertus, kad 
jie jam apskaičiuotų mokesčius 
ir nustatytų, ar dar jam reikės 
primokėti mokesčių, ar jis gaus 
atgal kiek pinigų.

Brain Sharoff, kuris yra iš
rinktas savo rajono atstovas le- 
gislatūroje pasakoja, kad visi 
ekspertai vis kitaip apskaičiavo. 
Rezultate gavosi, kad jis turi 
gauti iš mokesčių įstaigų atgal 
pinigų tarp 11 dol. ir 241 dol. 
Kiti apskaičiavo, kad jis turi pri
mokėti tarp 149 ir 375 dol. Už 
patarnavimus jis turėjo sumo
kėti nuo 25 dol. iki 90 dol., pri
klausomai nuo to, ar jis “uždir
bo” apskaičiavime ar buvo rasta, 
kad dar teks mokėti.

Sharoff sako, kad jis šitokią 
netvarką bandys reformuoti, 
įnešdamas legislatūroje specialų 
įstatymo projektą, kuris reika
lautų iš “taxų pildyto jų” leidi
mų užsiimti šia profesija. Išgir
dę apie Sharoff patyrimus, mo
kesčių inspektoriai pareiškė: 
“Tai baisu”.

Lietuvis pagarsėjo 
Floridoje

ORLANDO. — Floridoje, Or
lando mieste 26 metų vyriškis 
apiplėšė banką, pagrobdamas 
8,000 dol. Vienam tarnautojui 
pavyko paspausti aliarmo myg
tuką ir į banką atvyko policija 
ir šerifai. Plėšikas tada, ginklu 
grasindamas, pagrobė du ban
ko tarnautojus ir jais prisideng
damas, įsėdo į šerifo automobi
lį. Prasidėjo plėšiko vaikymas 
keliais ir greitkeliais.

Plėšikas vėliau persėdo į pri
vatų Cadilacą, vieną įkaitą pa
leido ir toliau bandė pasprukti 
nuo policijos mašinų, kurių pri
sirinko visas 100. Du šimtus 
mylių ir septynias valandas po
licija gaudė plėšiką, kol jis pa
galiau atsimušė į Deltonos pal
mes ir turėjo sustoti.

Paaiškėjo, kad plėšikas buvo 
Vitalius Malinauskas iš Čikagos. 
Pas jį rasti trys revolveriai ir 
8,000 dol. Abu įkaitai liko sveiki 
ir gyvi.

Aid. kun. Lawlor 
aplankė kaimynus
ČIKAGA. — Naujai išrinktas 

15 wardo aldermanas kunigas 
Francis Lawlor labai nustebino 
16-to wardo naują negrę alder- 
manę Anna Langford, ateida
mas į jos įstaigą ketvirtadienį 
ir išbūdamas ten dvi valandas,.

Čikagos spauda šį žingsnį la
bai iškėlė, sakydama, kad kuni
gas Lawlor siūlė negrei sujung
ti jėgas ir nuversti Ashland gat- 
v einančią sieną tarp baltų ir 
juodų gyventojų. Jis siūlęs da
ryti susirinkimus, kuriuose bū
tų 10 baltų ir 10 juodų pilie
čių, kad jie susipažintu, rastų 
bendrą kalbą ir bendrai planuo
tų abiejų rasių naudai ir gero
vei. Kunigas Lawlor pasiūlęs 
rengti bendrus draugystės pa
radus Ashland gatvėje, kur juo
di ir balti žygiuotų bendrai “pe
tys prie peties”.

Ponia Langford sutikusi in
tegruoti juodąsias savo wardo 
mokyklas, kad baltieji nebėgtu 
iš- tos apylinkės,- Abu alderma- 
nai nutarę, kad reikia panaikin
ti nepasitikėjimą, įtarimus ir bai
mę.

Turi Įsileisti ir 
sistemos priešus

NEW YORKAS. — Federali
nis trijų teisėjų teismas nuspren
dė, kad JAV valdžia negali už
drausti į Ameriką atvažiuoti sve
timšaliui, nors jis skleistų anar
chijos doktrinas ir skatintų 
JAV valdžios nuvertimą. Spren
dimas padarytas dviem balsais 
prieš vieną.

Teisingumo ir valstybės sek
retoriai pernai sulaikė vizą bel
gų komunistų filosofui dr. Er
nest Mandel, kuris buvo pakvies
tas grupės Amerikos profesorių 
skaityti paskaitų Amerikos uni
versitetuose ir įvairiose konfe
rencijose. Vyriausybė nutarė vi
zos neduoti ir jo paskaitos, turė
jusios įvykti spalio ir lapkričio 
mėnesiais, buvo atšauktos.

Teismas dabar nusprendė, kad 
vizą duoti reikėjo, nes nedavi
mas laužąs konstituciją. Į teis
mą kreipėsi Civilinių Laisvių ko
mitetas ir grupė Amerikos pro
fesorių : David Marmelstein, WTa- 
ssily Leontief, Norman Birn
baum. Robert Heilbroner, Ro
bert Wolff, Louis Menashe, Ri- 
chadr Falk ir Noam Chomsky.

Dr. Ernest ManieP yra Belgi
jos socialistų žurnalo redakto
rius ir kelių marksistinės teori
jos knygų autorius.

NEW YORKAS. . Iš Brita
nijos atvyko delegacija, kurioje 
yra ir subankrutavusios Rolls- 
Royce bendrovės atstovai. Ji de
rėsis su Lockheed bendrove dėl 
lėktuvų motorų gamybos.

SEDULAS. — Pietų Korėjos 
prezidentas Hee Park vėl buvo 
išstatytas valdančios partijos 
kandidatu j prezidentus. Rinki
mai įvyksta balandžio mėn. Park 
jau buvo prezidentu 10 metų.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama, kai šis Meksikos žings
nis labai pritrenkė sovietų am
basadą. Ji tikėjosi daugiausia 
Meksikos protesto. Meksikos ta
čiau atšaukė savo ambasadorių 
Maskvoje ir ištrėmė penkis rusų 
diplomatus.

Jau seniai Meksikos vyriausy
bė girdėjo kaltinimus, kad jos 
sostinėje Maskva turi centrinę 
šnipų organizaciją, kuri veikia 
iš Meksikos visoje Pietų Ameri
koje. Tą patvirtino ir vienas 
komunistų diplomatas, pabėgęs 
į vakarus.

Susirenka naujas 
Indijos parlamentas

NEW DELHI. — šiandien su
sirenka naujas Indijos parla
mentas, kuriame premjerės Indi- 
ros Gandhi Naujoji Kongreso 
partija laimėjo iš 521 vietos 350 
— dviem daugiau, negu du treč
daliai visų vietų.

Savo partijos susirinkime, ku
ris ją vienbalsiai išrinko par
tijos lyderiu^ Gšndhi pareiškė, 
kad rinkimai buvo tik kėlia pra
džia, durų į ateitį atidarymas. 
Dabar prasidėsiąs ilgas , ir sun
kus. kelias. Reikėsią išspręsti 
Indijos gyventojų įvairias pro
blemas, kurių yra daug.

Indijos prezidentas Giri jau 
pavedė Indiraį Gandhi sudaryti 
naują vyriausybę.

Italijoje aktyvios 
dešiniųjų grupės

ROMA. — Italijos policija pra
dėjo stropiau sekti naujųjų fa
šistų veiklą, kratyti jų butus 
ir jau rado netoli Palestrinos mie 
sto viename name nemažai sprog 
menų ir fašistinės literatūros. 
Kratos buvo padarytos penkiuo
se miestuose; Romoje, Genojoje, 
Milane, Neapolyje ir Bari. Vi
daus reikalų ministeris nurami
no parlamentą, kad joks pervers
mo pavojus iš fašistų negresia.

Paskutiniu metu dešiniųjų 
grupiii demonstracijos įvyko Tu
rine, Milane ir Romoje. Nors jos 
neturėjo daug dalyvių, vis dau
giau italų pasisako prieš anar
chiją, Demonstracijos dalyviai 
šūkavo: “Mes norime pulkinin
kų, kaip Atėnuose ar Ankaro
je”. Viena dešiniųjų grupių pa
sivadino “Ginkluotų Jėgų bičiu- 
tiaiš”. Kita dėnfohstracija Turi
ne buvo organizuojama “Pęieš- 
komnnistihio Komiteto”.' Dar ki
ta vadinasi “Italų-vokiečių drau
gystės sąjunga”. Ji pasisako už 
tvarką, įstatymų gerbimą ir lais
vę.

SAN JUAN. — Puerto Rikoj 
policija suėmė studentą ir apkal
tino jį nužudžius policijos kapi
toną universiteto neramumuose. 
Iš viso suimta 64 asmenys. Uni
versitetas buvo uždarytas.

WASHINGTONAS. — Ne
žiūrint atšalusių santykių, ketu
ri JAV aviacijos karininkai da
lyvaus Čilės aviacijos 41 metų 
sukakties minėjime. .1



BAŽNYTINĖS ŽINIOS i
Jaunieji kunigai 

prieš celibatą
Italtimorėje praeitą, savaitę 

įvyko 4 dienas trukusi Amerikos 
kunigų tarybų federacijos atsto
vų konferencija, kuriai pats fe
deracijos prezidentas kun. Frank 
Bonnike iš Chicagos pasiūlė in- 
dorsuoti, kad nieko netrukus bū
tų pakeistas Bažnyčios įstaty
mas, būtų leista apsivesti, celi
batą paliekant laisvo pasirinki
mo dalyku. Iš 59,000 Amerikos

I Intertrade Express Corp, saky- 
> davo Jums .anksčiau,, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės —
UŽSAKYK TIK 

SPECIALAUS RUBLIO 
PAŽYMĖJIMUS

I
t LIETUVĄ

Jie yra geriausia dovana.

Tie Specialūs Rubliai yra ke
turis kartus vertesni už papras
tus rublius. Su Specialaus Rub
lio Certifikatais Jūsų giminės 
gali gauti viską, ką jie tik nori 
nusipirkti už mažą reguliarios 
kainos dalį. — tikrumoje už jos 
ketvirtadali ar net dar už ma
žiau. Kai kurie daiktai yra taip j 

pigiai įkainuoti, kad juos per
kant vieno dolerio vertė prilyg
sta 10 rublių.

Rašykite ar skambinkite mums 
ir mes prisiusime Jums nemo
kamą naują iliustruota kata
logą/ Jūs įsitikinsite, kad Spe
cialaus Rublio Certifikatai yra 
geriausia dovana Jūsų giminėms, 
pristatoma į namus laike 3—4 
savaičių. Kaina $2.13 už vieną 
Specialų Rublį. Jokių kitokių 
mokesčių nėra. Jūs galite siųsti 
bet kokią sumą. Pilna garantija.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTER TRADE
EXPRESS CORP,.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y.10010 
Tel. 982-1530 

Reikalaukite mūsų nemokamo 
katalogo.

SVARBU: mes priimame užsa
kymus automobiliams ir butams

kunigų šiai federacijai priklau
so 60 nuošimčių.

Konferencijoje dalyvavęs No
tre Daine universiteto preziden
tas kun. Theodore Hesburgh sti- j 
priai pasisakė už celibatą, kurs 
esąs labai “svarbus visiškai pa
sišventusiam apaštalavimui”. Jis 
nepaneigė, kad ir vedę kunigai 
galį būti naudingi, tačiau “iš jų 
neišeis tinkami smogikai, rei
kalingi pasišventusiai ofenzy
vai prieš tamsybės galybes”, ma
nėprofesorius. i

Trečiadienio vakarą konfe
rencija, po 2 valandų debatų, nu
balsavo reikalauti, kad kunigams 
būtų palikta laisvė pasirinkti ce
libatą ar vedybas. Už laisvą pa
sirinkimą balsavo 182 delegatai, 
prieš 23 ir 3 susilaikė. Nutari
mas bus įteiktas tarptautiniam 
vyskupų sinodui, kurs įvyks Ro
moje ateinantį rugsėjo mėnesį.

Prieš porą metų padarytas ku
nigų apklausinėjimas parodė, 
kad 54 nuošimčiai ’kunigų Jtada 
buvo priešingi bet‘kokiam“ celi
bato atpalaidavimui, o dabar 
pravestas apklausimas parodė, 
kad jau 56 nuošimčiai kunigu 
palankiai pasisako už laisvę ap
sivesti ir 73 nuošimčiai užgiria, 
kad vedę vyrai būtų ordinuoja- 
mi.

Eks-kunigams nebus leista 
turėti pareigas parapijose

Tikėjimo doktrinų kongrega
cija (buv. inkvizicija) Įtik šiomis 
dienomis paskelbė’jau sausio 13 
dieną visiems vyskupams išsiun
tinėtą instrukęiją, kad kunigys
tą apieidusiems ’ kunigams ati
mama teisė laikyti mišias, klau
syti išpažinčių ir eiti bet kokias 
pareigas parapijose.

Vatkano pareigūnas monsin
joras Federico Alesandrini pa
aiškino, kad tatai nesą jokia 
naujiena, o tik pakartojimas se
no nuostato, paskelbtas dauge
liui vyskupu reikalaujant. Po-

Londono muziejuje buvo atidaryta paroda, kurioje viena statula su 
filmy aktorės Mae West veidu. Laisvės Statulos pozoje vaizdavo 

Ameriką. Pirmos parodą .pamatė dvi muziejaus valytojos.

reikia išleisti 40 dol. nuodams. 
Heroinas yra piktybinė liga, 
kuri brangiai kainuoja. Bet 
brangiausiai kainuoja žmogaus 
gyvybė.

Meras Daley tikisi 
didžiausio triumfo

Praeitą ketvirtadienį Sher
man viešbutyje įvyko demo
kratų partijos precinktų kapi
tonams suruošti priešpiečiai, 
kurių metu meras Daley pasa
kė 1,100 kapitonams, jog jis 
tikisi prieš respublikonų kan-
didatą Friedmaną laimėti di- 
didžiausia dauguma. “Balan
džio 6 dieną demokratų partija 
gaus didžiausią daugumą, ko
kią kada yra gavusi ir tai bus 
didžiausia partijos ir žmonių 
pergalė”, gyrėsi Daley, kurį 
Cook apskrities tarybos pirmi
ninkas George Dunne perstatė 
kaip, “didžiausią merą visoje 
pasaulio istorijoje”.

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 ■
’ < -NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS . c '

on ff" j[ % mokama ’vienų
investment vfc — metų certifi-

aecounf eatams. Mažiau-
~ sia $5,000

- ar daugiau

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio jr liepos 31 d. .

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

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

*

piežius esąs linkęs leisti kai ku
riems vedusiems vyrams tam. 
tikromis aplinkybėmis atlikti ku
nigų pareigas, bet tik ne “Olan
dijoje, kur vyrauja nuomonė, 
kad kunigams turi būti leista 
vesti." '

Moterys į kunigus
Amerikos katalikų vyskupų 

konferencijos pavesta-grupė te
ologų Washingtone paruošė ra
portą, kuriuo^ rekomenduojama 
ordinuoti moteris į. diakonus.

. Dabartinėmis bažnyčios tai
syklėmis diakonai gali atlikti vi
sas kunigų funkcijas, išskiriant 
laikyti mišias, laiminti, ir. duoti 
“išrišimą”. ‘ .

Raporte aiškinama, kad anks
tyboj e krikščionybė  j e moterys 
buvę ordinuojamos i -diakonus 
ir atlik davusios įvairias parei
gas, ypač paruošiant vaikus 
krikštui;

■ : r • • J.' ’< ’ ' < ;

šventas daržovių aliejus

' Vatikano pranešimu, Romos 
Katalikų Bažnyčia panaikina 
.2,000 -metų seną tradiciją, kad 
krikšto, konfirmacijos ir pasku
tinio patepimo sakramentams te
galima vartoti aljrinhėdžiė’ Alie
jų. Nuo balandžio 1 d. leista varį 
toti ’bet kokius daržovinius alie- 
j lis,♦ kadangi ’ alyviniai aliejai 
daugeliui šalių perbrangiai kaš
tuoji;"

Kalbos apie naujas 
popiežiaus keliones

NC praneša iš Romos, kad ten 
atkakliai plinta gandai, jog po
piežius Paulius VI ateinančių ke
lių mėnesių bėgyje padarys vi
są eilę naujų kelionių. Tokios 
kelionės spėjamos į Lenkiją, 
Prancūziją, Ispaniją ir galbūt 
pas Canterbury arkivyskupą į 
Londoną. Tačiau arčiausiai po
piežiaus esąs asmuo vyskupas

bus baigta restauruoti ateinan
čiais metais. .

t ■ Ž. " _ . •:

■ Pirmąją švento karsto bažny
čią sunaikino persai 614 metais. 
Ją.vėliau atstatė graikai. Dabar 
restauruojamoji yrą trečioji; ji 
buvo pastatyta kryžiaus karų 
metais 11 šimtmetyje. Be or
todoksų graikų, šios bažnyčios 
globėjai ir saugotojai yra armė
nai ir katalikų pranciškonų ordi- 

’r.as.

IŠ C H I C AG O S 1 R 
APYLINKIŲ

Lietuvių Demokratų Lyga 
išsirinko naujų valdybų
Vasario mėn. 17 dienos po

sėdyje Lietuviu Demokratų 
Lyga pasiskirstė .. pareigomis. 
Pirmininku, vietoje buvusio 
adv. Charles P. Kai buvo iš
rinktas Albertas Kerelis, kuris 
šiuo metu yra Cook County ar
chitektas, ir kurie žinioje yra 
visų Cook County apygardoje 
statomų namu aprobavimas. 
Garbės pirmininku tapo išrink 
tas. Pranas Savickas, tarybos 
pipm.. Charles P. Kai, vicepre
zidentais — K. Šidlauskas, Jo
nas Gibaitis ir Stasys Džiugas, 
o sekretoriumi kooptuotas Jur
gis Petraškevičius. Naujoji 
valdyba numato išplėsti Lygos 
veiklą Cook County’ ribose ir 
pasigarsinti amerikiečių de
mokratų tarpe, tam kad Įsigy
tų didesni svorį, sprendimuose, 
liečiančiuose mūsų tautiečius.

-------- r~ ■ • -

Didėja nedarbas?
šiandien yra-daugiau žmo

nių, kurie gyvena pašalpas 
gaudami, negu didžiosios de
presijos 1930 metais. Nežiū-

tų labai vertingas. : -' i
Su pagarba Liūtas Grinius 

1971. I. 28.
Liūtas Grinius 
3879 Castleman Street 
Riverside, Calif., 92503

— Pearl ir Klemensas Petro- 
iiai. New Buffalo, Mielu, vie
šėjo apie 4 savaites pas savo 
giminaičius, gyv. Palos Parko 
apylinkėje. Jie abu jau yrą 
pensininkai. New Buffalo apy 
linkėse, gražiose žiemą, dar 
gražesnėse vasarą. Anksčiau 
gyveno daug lietuvių.

RENKA K. GRINIAUS
LAIŠKUS

Š; m. “Naujienų” 19 nr. ma
ne maloniai nustebino rašinys 
“Ką atsimena Dr. K. Grinius 
apie poetą Praną Vaičaitį”. Esu 
dėkingas autoriui p. L. Br. už 
mano Tėvo laišo paskelbimą. 
Būsiu dar dėkingesnis, jei Jis 
ir visi, turį ar žiną apie užsi
likusius Dr. K. Griniaus laiš
kus, rankraščius, fotografi
jas, kitą medžiagą, leistų man 
ja pasinaudoti arba padovano
tų ją jau dvidešimtį metų šei
mos tvarkomam ir visuomenės 
pagalba nuolat augančiam Dr. 
Kazio Griniaus Archyvui.

Visuomenės žiniai taip pat 
pranešu, kad yra stengiamasi 
šiais metais atspausdinti atski
ru leidiniu Dr. Kazio Griniaus 
laiškus. Archyvo papildymas < 
nauja medžiaga, ypač laiškais!

Heroino vartojimui kasdien.ir rankraščiais, šiuo metu bū-

KAINĄ $776.00 
livyfcsta ii Boston®: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPIŪČK) 26.

Lietuvei® Uos arupės praleis 
po 11 dienv.

Dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės į 

TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. O2127 
Telefoną w (617) 268-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas lieponį!

LIETUVĘ! PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LI EPON15, ;, (

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

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

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

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

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

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

687-7200 (Suburban line) 
Bxt. 246 or 247

B RIG HTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS - - r - - - ; .-.ė . SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL: LA 3^248

STANDARD
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento ♦ Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 
ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500^00.

OFFĮCEJ1OURS: .. . ... ;
Monday & Thursday, 9a.m. to 8p.m. • Tuesday & Friday, 9a.m. to 4p.m.
Saturday, 9 a m. to 12 "v'On • Wcdn''''';'-'. no business transacted.

Paulius Marcinkus šakosi visiš
kai nieko apie tokias’ keliones 
dar nežinąs.

“Žinoma, šventasis tėvas ne
privalo man pasakoti apie savo 
kelionių planus”, sako Marcin
kus, nors ir anksčiau jis kartais 
gaudavęs pranešimą ruošti po
piežiui kelionę dešimtį dienių 
prieš iškeliaujant. k --
Pirma Kristaus karsto bažnyčia 

. , t
Graikų patriarchatas baigda

mas restanruoti šventojo Kara
to bažnyčią, esančią-.Jeruzalės 
senmieštyjė, po pamatais atka
sė liekanas pačios pirmosios baž
nyčios, kurią imperatorius Kon-< 
stantinas buvo pastatydinęs 335 
metais po Kristaus. Archeologai 
Athenasios Economopoulos nu
statė, kad ta bažnyčia, kurios 
dar rasta 5 pėdų skersmens sie
nos dalis ir 27 pėdų diametro 
apsė (asla) ir vienos kolonos 
pamatas, buvo pastatyta ant Jė
zaus kapo,'kur jis buvo-palaido
tas nuėmus nuo kryžiaus. Tą 
vietą atradusi Konstantino mo
tina šventoji Elena. Bažnyčia

rint to, kad tarp- 1960 ir 1970 
metų buvo pakankamai darbų. 
Per praėjusį dešimtmetį gyvent 
tojų skaičius padidėjo 13%, bei 
pašalpas gaunSnčių žmonių 
skaičius padidėjo ^4%. Vėles
nieji skaičiai parodo 13,300,000 
žmonių ima pašalpas, kurios 
kainuoja $12,8 tūkstančių mili
jonų kasmet. Pašalpų reikala
vimas nemažėja, bet nuolat 
kyla.

joedsse?

Especially far a ^redding.

□oupte iriH open np that 
bottom drawer to cash xa ’ 
their wedding Bonds. 
Matured and Sited wife 
interest.
It’ll be hie foond bmml

AkiCbete «

Mbtery^ dirba
JAV Keturios jŠ dešimties iš

tekėjusių moterų dirba įvairius 
darbus dirbtuvėse, raštinėse ir 
t. t. Daugiausia jaunesnio am
žiaus, vaikų motinos dirba dėl 
pragyvenimo būtinumo.

Miršta miestai
“Newsweek” čditorialas nu

rodo, kad Amerikos miestai 
miršta nė nuo neteršto irrn. bet 
nliO'hWoih6v'ir’Ififų hftrkdrtikų. 
New Yorko mieste esą 100,000 
heroino vartotojų. Be to, dėl 
narkotikų didėja kriminalas.

Did you ever hear of 
returning a Savings Bond 
because you got 
too many?

NA’iniĖNOŠ" '
1739 So. Halsted Street Chicago, IIL 60608
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AFRIKA J LAISVŲJŲ TAUTU ŠEIMĄ 
ATEINA SU SAVO DVASIOS KRAIČIU 

Teologai genčių ir kilčių religijose* randa 
sveikų etikos pradų krikščionybei pagyvinti

Nors Krikščionybė, kaip ir vi
sos kitos didžiosios relegijos, yra 
gimusi Azijos žemėje, tačiau ji 
išsivystė jau Europos kontinen
te, todėl įgavo vadinamąjį “va- 
karietiką” pobūvį su visomis 
jo teigiamybėmis ir neigiamybė
mis, ir krikščionybės misionie
riai kituose kontinentuose dažnai 
buvo sutinkami nepalankiai ir, 
ne be pagrindo, kaip svetimos fi
losofijos, taigi ir svetimą inte
resų, atstovai. Su kolonializmo 
panaikinimu, pradėjo nykti ir 
misionierių su tokiu pasiaukoji
mu sodintieji vakarietiškos krikš 
čionybės daigai, kurie — geriau
siu atveju — dabar sukergianti 
su vietinėmis kultūromis. Tam 
ryškiausias pavyzdys yrą šian
dieninė, nepriklausoma tapusi 
juodoji Afrika.

Nenori būti Vakarų 
krikščionybės kopija

New York Times specialus 
bendradarbis Edward B. Fiske 
kelintame straipsnyje aiškina 
tą gana įdomią dvasinę meta-

“naujosios” teologijos turės rim
tos įtakos į viso pasaulio krikš
čionybę, nurodydami, kad prie
šingai daugeliui Vakarų kraštų, 
kur bažnyčios vis labiau praran
da narių skaičių ir finansinę pa
ramą, Krikščionybė Afrikoje ir 
kitose Trečiojo Pasaulio srityse 
sveikai auga ir bujoja. “Tos die
nos praėjo, kad mes toliau pa
siliktume Europos krikščionybės 
per kalkę atmuštos kopijos’’, pa
sakė kun. John Mbiti, Cambridge 
universitete auklėtas šlakerere 
universiteto Ugandoje teologas. 
“Europa ir Amerika krikščiony
bę suvakarietino. Ortodoksija 
sūry tino. Dabar mūsų eilė ją 
suafrikinti”.

Dieną į bažnyčią, vakare 
pas raganių

“Kokia nauda XX amžiaus 
afrikiečiui būti išauklėtam deka
dentiškame viduramžių skolas- 
ticizme?” klausia Dr. Mbiti, tu
rėdamas galvoje didėjantį afri
kiečių nepasitenkinimą savo va
karietiškoje dvasioje auklėtais

Londone įvyko, kaip skelbiama, "Gražiausios futbolo rungtynės". 
Čia dvi motery komandos Robinson Ravers ir Lumley Lyvers spardė 
kamuolį šalpos organizacijos naudai. Per pertrauką žaidėjos sku
bėjo patikrinti savo išvaizdą. Ravers komanda, kuriai priklausė ir 

čia matomos gražuolės, pralaimėjo rungtynes 3-—1.

jėga, galinti priešintis Dievui”, 
sako Idowru. "Piktosios dvasios 
taip pat yra Aukščiausios Būty
bės valios vykdytojos”. Jie taip 
pat negali sutikti su “kūno iš 
numirusių prisikėlimo" sąvoka, 
arba kad Dievas sutvėrė pasau
lį iš nieko. “Bantu žmonėms pil-
nai pakanka turėti sau (dangiš

morfozą, kaip Europos’ tradici
joje išauklėti Afrikos krikščio
nių teologai pradeda išvystyti 
savas afrikoniškas teologines są
vokas, ir pranašauja, kad tos

bažnyčios lyderiais. Daugumas 
afrikiečių savo tautinėms teolo
gijoms vystyti išeities tašku pa
sirenka tradicinių čiabuvių gen
čių tikybų studijas, atrasdami

ką) tėvą, kurs duoda gyvybę 
savo vaikams”’, aiškina Kongo 
kun. Vincent Mulago.

Afrikiečiai tikisi savo 
įnašo nauda

Pagrindinė ir bendroji Afri
kos religijų charakteristika yra 
gyvenimo džiaugsmo pajauti
mas ir gyvenimo celebracija. 
“Afrikietis yra žmogus, kurs 
bendrai priima gyvenimą tokį, 
koks pasitaiko”, sako Dr. Idow
ru. “Tai yra, ką modernioji so
fistika dažniausiai sunaikina kur 
kitur aptikusi”, “Afrikiečiai jau
čiasi esą, ne pavieniai individu- 
mai, bet tarpusavy santykiaują 
žmonės. “Jie dalinasi kentėji
mais, dėlto tie darosi lengves
ni. Jie taip pat dalinasi džiaugs
mais, dėlto tie džiaugsmai yra 
našesni”.

Afrikos teologai visai atvirai 
kalba apie galimą kontribuciją, 
kokią Afrikos krikščionybė, pa-

nėra. Bet žinančius tokios žin- 
nios nustebina ir net prajuoki
na.

Yra įsitikinusių, kad Bra
žinskams Turkijoje gali padėti 
Šv. Mišių užpirkimas.

i Jeigu žmogus taip tiki, tai 
i gerai, gali šv. Mišialas uzpir- 
kinėti. Bet žmogų, nesutikusi 
šv. Mišiom penkių dolerių pa
aukoti, bolševiku, komunistu, 
išgama ir panašiai kolioti tik
rai nederėtų. Stasys Jitškėnas

MIDLAND
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION I

Frank Zogas, President

iMSUftJ

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

S °/ /o
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

CHICAGOS UĘTUVIU CHORAS

PIRMYN

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar

{GREIČIAUSIAS, TAUPINGIAUSIAS IR 

PAPRASČIAUSIAS KELIAS SIŲSTI I

D 0 V A N AS :
sayo giminėms Į Lietuvą ir USSR, yra

" nupirkti jięms:.
PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES

— SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 
kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes specialiose . - 'jį

Vneshposyltorg’o užsienių' valiutos krautuvėse?
KOKYBĖ YRA AUKŠTA.

KAINOS ŽEMOS.

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės Į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019___ Tel.: (212) 581-7729

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. I
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106. — Tel.: (215) 925-3455

! COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. I
45 West 45 St., New York, N. Y. 10036. — Tel.: (212) 245-7905

ar i ją skyrius, ar tiesioginiai i: 1

PODAROGIFTS, Ine.
220 PARK AVE. SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003 I 

TEL.:(212) 228-9547
PERSPĖJIMAS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymų išpildymo, už- , 

sakykite TIKTAI per viršuje išvardintas firmas ar iv skyrius, 
kurios yra oficialiai pripažintos atstovauti Podarogifts, Ine. , 

I—I—■ —■ III ■ - ■ - - ■ ■ ■■■,! ■

kad daugelis jų toli gražu nėra 
tiek priešingos krikščionybės 
mokslui, kaip kad misionieriai 
ir ligšioliniai oficialūs Afrikos 
bažnyčios lyderiai įsivaizdavo. 
Jie pastebėjo, kad genčių bei 
kilčių senovės tikėjimuose tokie 
elementai, kaip padavimai apie 
sutvėrimą apie pasaulinį tvaJ- 
ną, maldos ir tabu, taip pat įvai
riausi etiniai nuostatai dažnai 
eina lygiagrečiai, su judeo-krikš- 
čioniškomis tradicijomis, ypač su 
Senuoju Testamentu, kaip jį aiš
kinasi paprasta kaimo liaudis.

Ko afrikiečiai negali suprasti

Vakarietiškai auklėti dvasinin
kai, žinoma, krikščionybę skel
bė labiau susofistikuotai ir dėl
to. čiabuviai tokia religija nega
lėjo pilnai tenkintis. “Misionie
riai niekuomet Jėzų nevaizdavo 
kaip turintį magišką jėgą vel
nius ir demonus išvaryti”, skun
džiasi vienas amerikietis meno- 
nitų misionierius iš Nairobi. Re
zultatas gavosi toks, kad afri
kiečiai krikščionys sekmadie
niais eina į bažnyčių, išklauso 
mišių ir kitokių ceremonijų, bet 
nelaimei ar šiaip reikalui išti
kus bėga pas savo raganius.

Kai kurių vakarietiškos krik
ščionybės “tiesų” afrikiečiai ir 
geriausiais norais neįstengia su
prasti. Pav., afrikiečių teologas 

. Dr. Idowru iš Nigerijos sako, 
kad afrikiečiams nelabojo bu
vimo problema, kaip krikščionys

aiškina, yra neaiški. “Negali bū
ti tokio dualizmo, kaip velnio

siremdama savo ypatinga patir
timi, galės duoti krikščionybei 
bendrai.

KEISTI DALYKĖLIAI
Kaimynas Zigmas labai ko

vojo, kad šv. Kazimiero kapi
nėse būtų panaikinti retežiai ir 
kabliai, laidojant mirusius. 
Ėjo Į visus susirinkimus. Au
kojo net penkines. Prašė ko
voti už padorų ir krikščionišką 
laidojimą. Ragino ir kitus lie
tuvius katalikus vesti neatlai- 
džią kovą už!lietuviams katali
kams tradicijų kapinėse laido
jimą.

Praeitą rudenį miršta jo žmo 
nelė ir laidojama šv. Kazimie
ro kapinėse, panaudojant kab
lius ir retežius.

Klausi žmogelį, kas pasida
rė, ar dėl kelių dešimčių do- 
lerių buvo supkšuota — atsisa
kyta padoraus žmonos laidoji
mo.

Žmogelis nusiminęs atsako: 
“Su žmona apie 50 metų geruo 
ju gyvenome. Jai mirus pa
klausiau kunigėli, ar nenusi
žengsiu, jeigu žmonos neleisiu

miškuose” Tuo tarpu tikrovė 
yra tokia: minimas asmuo, iki 
vokiečiai okupavo Lietuvą, 
buvo bolševikų tarnyboje, o iš 
jo buvusių bendradarbiij vos 
tik keli buvo likę.

Kaltinti jį buvus komunistu 
ar kitokiu, žinoma, nebūtų 
tikslu, bet ir meluoti — nei šis, 
nei tas.

Apie kitą asmenį rašoma, 
kad rusams okupavus Lietu
vą po savaitės buvo atleistas iš 
tarnybos ir, slapstydamasis po 
įvairias vietas, organizavo par 
tizanus ir telkė ginklus.

Bet apie tą pati asmenį “Dar
bo Lietuvoje” aiškiai parašyta, 
kad jis 1941 m. gegužės 15 d. 
buvo perkeltas toms pačioms 
pareigoms iš vieno į kitą aps
kritį. -Vadinasi, aiškus melas. 
Žinoma, nuostolių iš to niekam
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Chicago Savings
and Loan Association

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

J %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

5 PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

' j PER ANNUAI

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of tha Board Mrs. PHIL PAKEL, Preaident

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Tue«. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

L\

laidoti taip, kaip nori kardino 
las. Kunigėlis atsakė, kad tie, 
kurie pagarbiai klausys kardi
nolo, kaip ganytojo, greičiau 
apturės Dievo malonę ir pateks 
Į dangų. Tai, manai, jog aš 
noriu, kad už žemiškas kvai
lybes velniai po peklą mano 
žmonelę tampytų. Ir aš pats 
laidosiuos taip, kaip norės ku
nigai ir kardinolas”.

Reikia pasaulyje ir tokių!

žmogus neblogas. Lietuvis 
irgi neblogas. Sumano atšvęs
ti kažkurį gimtadieni. Pasi
kviečia būrį giminių, pažįsta
mų ir mažai pažįstamų. Pasi
kviečia vyskupą ir net genera
linį konsulą. Ką gi viskas tvar
koje. Bet kada kalbėtojas pra
deda to asmens nuopelnus skai 
čiuoti ir surinka: “Niekas bu
vo Napoleonas prieš mūsų so- 
lenizantą”, tai, žinote, ausys 
pradeda kaisti.

*
Miršta lietuvis. Veiklus žmo

gus. Bet kada kalbėtojas prie 
karsto sako: “čia mes susirin
kome palydėti į amžinybę lie
tuvių tautos genijų” — nebe
jauku pasidaro. Norėtum ką 
nors parašyti. Bet argi gali 
paprastas žmogelis drįsti apie 
‘lietuvių tautos genijus” rašyti.

★

Dedama fotografija. Rašo
ma ilgiausios panegirikos ir 
baigiama maždaug taip: “Pir
momis bolševikmečio dieno
mis buvo atleistas ii tarnybos 
ir vis^ laiką slapstėsi ir gyveno

Raginkite savo apylinkę 
augti INSURtn

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 prie* 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So, Halsted St Chicago, HL 60608
SA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įrteigte 1923 metaii Tel. 421-3070
ĮfUiroe pletuoM Hemas automobiHaiiui pastatyti

m
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Alto suruoštoje Lietuvių tau
tos naikinimo parodoje stebėjau 
šiurpą sukeliančius vaizdus ir 
pilnus rimties veidus žurnalistų 
ir visuomenininkų, kuriems susi
pažinti ši paroda buvo skirta. 
Viename skyriuje pamačiau du

labai gerus lietuvius, neabejo
tinai puikius patriotus. Tik jų 
vieną pagal dabartines sąvokas 
reikia laikyti ereliu ar vanagu, 
o antrąjj balandžiu, kuris, kaip 
kadaise Vaižgantas, nori visur 
rasti deimančiukų, kartais net

Bites jau melžia, tik pienelio dar negeria
Rusijoje, kaip visi žinome, Leninas, Stalinas ir Brež

nevas ‘‘socializmą” Įvedė prieš 50 metų, vos aprimus pi
lietiniam karai. Lietuvon “socializmas” buvo atneštas 
maždaug prieš 25 metus, kai raudonosios armijos tankai 
Įsiveržė Į nepriklausomą Lietuvą. Trockis su Tuchačevs- 
kiu Lietuvoje ir Vokietijoje norėjo tą “socializmą” įves
ti 1919 metais, bet jie nemokėjo pareigų atlikti. Užtat 
pirmasis kirvuku buvo nudobtas Meksikoje, o antram 
kulka paleista Į pakaušį Lubiankos pogrindyje.

Kaip komunistinėje Rusijoje, taip ir “tarybinėje” 
Lietuvoje jau padarytas didelis šuolis iš “socializmo” Į 
“komunizmą”. Vienose gyvenimo srityse tas šuolis labai 
gerai pasisekė, bet kitose srityse dar pasitaiko sunkumų. 
Kiekvienam Lietuvos gyventojui aišku, kad tie sunku
mai, komunistų partijai vadovaujant, bus nugalėti. Tai 
žino kiekvienas komunistų partijos narys, apie tai rašo 
ne tiktai Lietuvoje, bet ir Amerikoje leidžiama komunis 
tinė spauda.

Kad “tarybinės” Lietuvos darbininkams ir darbo 
žmonėms nereikėtų dirbti tokias ilgas darbo valandas ir 
kad vėliau nereikėtų stovėti eilėse prie maisto krautuvių, 
tai valstybinė planavimo komisija, komunistų partijos 
vadovaujama, instruktuojama ir prižiūrima, paruošė 
naują penkmečio planą, Į kurį įtraukė ir “tarybinės” Lie
tuvos biteles. Komunistai žino, kad lietuviai mėgo ir 
mėgsta bites. Keli jų net ir Amerikon atvažiavę Įsigijo 
bičių šeimas, susikalė avilius ir valandomis stebi į dobi
lynus ir liepas skrendančias ir medų nešančias biteles. 
Prieš rusų armijai Įžengiant į Lietuvą, krašte buvo 140, 
000 avilių, kurių bitės per vasarą prinešdavo apie 600,000 
kilogramų medaus.

Rusams atėjus, visame krašte avilių skaičius baisiai 
sumažėjo. Aiškus daiktas, kad ir medus Lietuvoje tapo 
retas dalykas. Planuotojai suplanavo atgaivinti medaus 
gamybą. Planai buvo paruošti labai gerai, i aptarta kiek
viena smulkmena, bet reikalas kažkodėl nesisekė. Matyt, 
pradėta ne iš to galo. Išaiškinta, kad be bitininkų bičių 
nebus. Nebus ir medaus. Centro komitetas įsakė orga
nizuoti bitininkų draugiją, visame krašte sudaryti jos 
skyrius, įsteigti bitininkams mokyklas, kuriose jie būtų 
apmokyti, kaip nuo bitės papilvės nugramdyti kiekvieną 
medaus lašelį. Centro komitetas įsakė sunaudoti kiekvie
ną kitą bičių gaminamą produktą. Bitininkai, atrodo, 
buvo apmokyti geriau, negu centro komitetas tikėjosi,

bet vis dėlto planas sukliuvo, kaip tai atsitinka beveik su 
visais komunistų planais.

Kad Paleckis, Zimanas arba Lukoševičius negalėtų 
kaltinti Naujienų, pacituosime V. Sankausko, Lietuvos 
sodininkystės draugijos valdybos prezidiumo nario vie
šai pačiame Vilniuje pasakytą nuomonę. Bitininkai 
“tarybinėje” Lietuvoje priklauso sodininkų draugijai, o 
Sankauskas yra jų viršininkas. Tai pačiai draugijai pri
klauso daržininkai ir gėlininkai. V. Sankauskas yra ne 
eilinis partijos narys, bet didelio vieneto kontrolierius. 
Apie bičių nešamą medų ir antrinius bičių gaminius ir 
komunistų ūkio plane naudojamus produktus jis šitaip 
rašo: ■' -i

“Ne vien nuo bitininkų priklauso ir bičių nuodų, 
pienelio, duonos, pikio ir žiedadulkių surinkimas. 
Sodininkystės ir bitininkystės trestas superka pikį, 
iš kurio buitinės chemijos pramonė gamina deodo- 
rantus “Mėta” ir “Vaiva”. Sukurtas prietaisas ir 
bičių nuodams rinkti, šiam tikslui buvo parinkti bity
nai, apmokyti bitininkai. Tačiau pastangos nepasie
kė tikslo, nes respublikos Sveikatos apsaugos minis
terija dar neįsisavina medikamentų gamybos iš bi 
čių nuodų. Nepajudėjo reikalai į priekį, prisitaikant 
medicinoje ar žmonių mitybai bičių pienelį, pikį bei 
žiedadulkes. Tad ar verta, išskyrus pikį, rinkti kitus 
bičių produktus, jei niekas jų nesuperka, neorgani
zuotas jų perdirbimas?” (Tiesa, 1971 m. kovo 13 
d., 2psl.)
Komunistinės valstybės planuotojai dienų dienas mo

kė bitininkus ne tik bites kopinėti, bet pikį, pienelį, bičių 
duoną ir žiedadulkes rinkti, visai nepagalvoję, kuriam 
tikslui tas tuščias darbas? “Tarybinėje” Lietuvoje biti
ninkai turi ir kitų bėdų. Jie negali priveisti pakankamo 
bičių kiekio, kuris karo metu buvo išdegintas ir išsvilin
tas. įvedus kolchozus ir iškirtus liepas, šaltekšnius, iš
naikins viržes, bitės neturi kur medaus ieškoti. Jos ba
dauja. Alkanos bitės nesispiečia, tiktai žmones kapoja. 
Bitininkai, negalėdami maitintis vien bičių duona ir ne
galėdami gerti išmelžto bičių pienelio, jie pradėjo kitais 
dalykais rūpintis. Tas pats Sankauskas i tame pačiame 
straipsnyje šitaip dar rašo:

“Noriu tik priminti, kad vos susikūręs Šiaulių 
bitininkų skyrius ėmėsi gamybos, neturinčios nieko 
bendro su bitininkyste, — įsteigtoje dirbtuvėje 30 dar 
bininkų gamino iš gintaro bei medžio įvairius suve
nyras. Skyrius iš ūkio supirkinėdavo medų, kurį : 
demonstruodavo parodose, pardavinėjo gyventojams 
brangesne kaina 1
Lietuviai yra darbštūs žmonės. Komunistai planuo

tojai juos išmokė, kaip išmelžti biteles, bet jeigu bičių 
pienelis netinkamas gerti, tai jie patylomis šlifuoja gin
tarą ir bando išmelžti Vilniun nuvažiavusius amerikie
čius. Vėliau rusai išmelžia iš lietuvių surinktus dolerius. 
Visa tai jie vadina komunizmu, nors tai yra žiauriausias 
pavergtos tautos išnaudojimas.

pas bendradarbiauto jus su ko- rialui. Italų P. Togliatti testa- 
munistais. Tas arelis pasakė 
tam balandžiui, kad apžiūrėjus 
parodą, turėtų pasikeisti atlai
džios pažiūros į bendradarbia
vimą ir bendradarbiautojus.

— Tamsta tais klausimais nie
ko neišmanai ir nežinai... Pra
šau palikti mane ramybėje, — 
atsakė balandis vanagišku aš
trumu ir nepaslepiamu nervuo- 
tumu.

žinojimo ir nežinojimo argu
mentai bendradarbiavimo su ru
sais klausimuose nuolat kyla ir 
jais švaistomasi, .bet niekuomet 
pagrindinai apie tai nebuvo kal
bama, vis kaip kokį tabu apei
nant. Todėl ir pažiūrėkime, ką 
tie keli veržlūs jogailinio tipo 
intelektualai “žino” ir ko vytau- 
tinė dauguma “nežino”.

Komunizmo statyboje yra jau 
viskas įvykdyta pagal jo ideo
logiją ir planus, išskyrus vie
ną dalyką — pakeisti žmogaus 
prigimtį ir išauginti sovietinio 
tipo žmones, nors dauguma iš 
baimės ar dėl prievartos tokius 
vaidina. V. Leninas ir kiti ko
munizmo kūrėjai, keisdami eko
nominę sistemą, visai nesidomė
jo antropologija arba mokslu 
apie žmogų ir tikėjo prielaido
mis, kad jie turi pasikeisti. Sa
vo utopinėms idėjoms jie buvo 
pasiryžę paaukoti vieną gene
raciją ir tą nuožmiai vykdė. To
dėl visai nenuostabu, kad jau 
Stalino laikais pačiose partijos 
viršūnėse atsirado drąsuolių pa
sakyti tiesą. Jie buvo likviduo
ti. 1955 m. Chruščiovo kalba 20- 
me partijos suvažiavime pradė
jo viešą stalinizmo kritiką.

Komunizmo ir individo klau
simus ėmė diskutuoti filosofai, 
sociologai ir psichologai ne tik 
privačiai, bet ir viešai raštuose 
bei leidiniuose. Gabaus kritiko 
Andrėj Siniavski Abram Tertz 
raštus sekė Rytai-Vakarai. Dar 
atviriau prabilo centro ir Vak. 
Europos komunizmo vadai ir 
teoretikai — G. Lukas, E. Bloch,
J. P. Sartre ir kiti. Į sceną bu
vo įvestas Z. Freud su savo teo
rijom apie žmogų, kad sudarytų 
intelektualines bazes ekonomi
nėms ir politinėms reformoms, 
pritaikintom žmogui ne tik dva
siniai, bet ir materialiai, išbalan
suojant gėrybes pagal pareikala
vimus, vedančius į laisvą preky- 1 
bą.

1960 m. Kafkos konferenci
joje, vykusioj netoli Pragos, iš
kilo vieši debatai apie žmogų. Jų 
Įtakoje A. Schaff, A. Kolman,
K. Kosik ir kiti tikino, kad mark
sistai gali būti vienoje lygoje 
su egzistencialistais ir kairiojo 
sparno katalikais, ir toje koali
cijoje prikelti pamirštą žmogų. 
Roza Luxemburg buvo minima 
ne dėl jos veiklos ir tragiškos 
mirties, bet dėl posakio, kad Le
ninas vietoje proletariato dik
tatūros įvedė diktatūrą proleta-

mentas ir Principų deklaracija, 
austrų F. Marek ir prancūzų R. 
Geraudi filosofijos apie parla
mentarinę komunizmo sistemą 
su kitomis partijomis tapo nau
jąja daugelio intelektualų bib
lija. Idėjomis žavėjosi net po
piežius Jonas XXIII. Jie visi 
kalbėjo apie naująjį komunizmą 
su žmonišku veidu ir su laisvė
mis, kurias per šimtmečius išsi
kovojo žmonės. Idėjos pasiritę 
ir scenas. Bulat Okudžawa dai
nuojami žodžiai, kad “be valsty
bės, istorijos, kelionių j erdves 
ir milžiniškų projektų, yra dar 
kažkas aukščiau, kuris vadinasi 
žmogus”, sulaukdavo negirdėtų 
plojimų ir pritariančio trukšmo. 
Stalino kritika daug kur perėjo 
j Lenino kritiką.

Daugumas tų rastų tikrumoje 
rėmėsi Rusijoje įvykdytos revo
liucijos apgavyste tikslu padary
ti komunizmą vėl atraktyviu ir 
sukelti juo susidomėjimą revo
liucijos teisiniai su dar didesnė
mis apgavystėmis. Kinijos Mao 
Tse Tungas, pamatęs partijoje 
išaugusį biurokratizmą ir nau
ją veltėdžių klasę su visu rytie
tišku godumu ir smaguriavi
mais, nusprendė tai likviduoti, 
įvykdydamas kultūrinę revoliu
ciją. Tolimi stebėtojai ir simpa- 
tikai palaikė tai geru ženklu, vi
sai nekreipdami dėmesio, kad tuo 
Kinijos žmonės buvo nuimti nuo 
keptuvės, bet tuoj pat įmesti į 
ugnį — prie partinės diktatū
ros pridedant dar ir karinę.

Į tuos reformų raštus ir vaidi
nimus keli Vakarų intelektua
lai atkreipė dėmesį. Jiems au
syse pasigirdo muzikos genijaus 
Pierre Ginto kūrinio “Rytas” vis 
garsėjantys auštančio rytmečio 
garsai su stipriu unisonu pa
baigoje. Priedui jie pamatė Pra
goję beprasidedantį pavasarį...

1968 m. rugpiūčio 21 d. kar
tu su sovietų tankais ten pra
sidėjo žiema, žiauri žiema. Į 
Vadavo aikštę išėjo tikrieji ko
votojai už laisvę ir žmogų. Jų 
komunizmo teoretikai niekuomet 
nematė. Aikštėj susidegino stu
dentas Jan Palach. Vakariečiai 
verkė. -Šluostėsi akis ir bendra
darbiavimo su komunistais ša
lininkai, bet nė iš gailesčio ar 
dėl įvykusios tragedijos, bet tik 
dėl degančio gyvo kūno 
dūmų.

Mūsų balandžiams ir 
niams bendradarbiavimo 
vietais šalininkams bei tiltų sta
tybos darbininkams virš minėta 
eiga didelės įtakos neturėjo. Kas 
turėjo — pamatysime vėliau. 
Alano duomenimis, jų palaiky
tojai ar neutralieji nedrąsiai tik 
pasąmonėje tiki į lietuviškų pa
sakų trečiojo brolio Jonelio pa
sisekimo pasakiškas teorijas, bet 
tikrenybėje į bendradarbiauto- 
jus žiūri kaip į tame zoologijos

karčių

ciceri- 
su so-

sode ant 
bonus ir 
vaizdus.

galvos stovinčius ba- 
matančius atvirkščius

ir Viktorija, 
Argentinoje.
Gasparo sū-

PAIEŠKOJIMAI
Ciiicagoje ar apylinkėse gy

venančių lietuvių:
Arslovas Jonas, jo žmona 

Teodora, vaikai 
nestas,, Petras 
anksčiau gyvenę

Budrys Jonas,
nūs, ir jo sesuo Morta.

Budrys Jonas, Jono sūnus, 
išvykęs į JAV 1913 m.

Daržininkaitė Kazimiera — 
Vilkelienė, sena Chicagos gy

ventoja.
Degliuvienė — DikŠytė Agė 

iš Balnių kaimo, Eržvilko vals
čiaus, jos vyras Jonas Deglius.

Juška Kazys, Jono sūnus, gi
męs 1914 m. Paežeriuose, gyve 
nęs Kenosha, Wisconsin.

Mizaras Kazimieras, Antano 
sūnus, gyvenęs Detroite.

Puris — Purevičius Vladis
lovas ir Aleksandras, iš Radvi
liškio.

Putinaitė Morta, gimusi 1919 
Tauragės apskr. Masčiu kaime.

Stančikas Jonas, apie70 m. 
amžiaus. Jo giminės gyveną 
Jurbarke

Survilai, Adomo ir Kazimie- 
ros Mockų giminės, gimę Chi- 
cagoje.

Vilkeliai — (Daržininkaitė) 
Kazimiera ir jos duktė Marytė, 
kuri būk ištekėjusi už daktaro.

Paieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti.

Lietuvos
6147 So.
Chicago,
Telefonas — REpublic 7-8334.

Generalinis Konsulas 
Artesian Ave.
III. 60629. 1

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už š. m. balandžio 
men.: 16 Vasario G. $700, Sale
ziečiams $200 ir Punsko G. $20. 
Iš visa $920.

AUTOMOBILIAI

Tik ribotam laikui
MOSKVITCH 4081E S2875.00
ZAPOROZHETS ZAZ 966

SI 895.00
Yra tik labai ribotais kiekiais, 
todėl NELAUK — UŽSISAKYK 

DABAR.
Užsisakyk tik per

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010

JUOZAS KARIBUTAS
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Pasakišku grožiu ir klimato švelnumu 
pasižymi Nica. Vasaroti ten vienas malonu
mas. Tačiau ypatingų. įžymybių ten beveik 
nėra. Katedra yra paprastutė, nors laiko
ma ir priskaitoma prie miesto Įžymybių. 
Labai daug prabangių viešbučių bei vilų. 
Taip pat ji yra Prancūzijos filmų centras. 
Kaip ir Californijoje čia žiemos nėra. Fil
mų pramonei yra svarbūs kalnai, nes gali
ma parinkti gražių vaizdų. Neretai čia at
važiuoja ir iš Hollywoodo filmų gaminto
jai pasirinkti jiems reikalingų gražių 
vaizdų.

Prieš pat palikdamas Nicą, sugalvojau 
anksti nueiti Į pliažą. Vaikštinėjau pajū
riu ir gėrėjausi gražiu vasaros rytu. Neju
čiomis patraukė mano dėmesį išbudę hi
piai. Vieni įlindę i maišus, tebemiegojo, 
kiti jau po šaltu dušu plovė galvas. Susi
randu vietą, štai ankstyvoji publika pra
deda rinktis, žiūriu, ateina pora polici
ninkų ir pradeda tikrinti jų pasus. Tik 
vien jų (atseit hipių). Į mūsų pusę nei ne
pažiūrėjo. Policininkai rankomis moja, 
kažką kalba ir, atrodo, iš pliažo prašo išsi
kraustyti. Tikrinimui pasibaigus, einu Į tą 
pusę, norėdamas išgirsti, kaip ir kokia kai 
ba tie hipiai, jaunuoliai-ės kalbasi. Priar
tėjęs, mano dideliam nustebimui, išgirdau 
kalbant vokiškai. Bendrai, vokiečių vasa^

rotojų čia labai daug, bet hipiai vokiečiai! 
Matau, kiek atokiau, stovi gražus, mėly
nų akių blondinas jaunuolis. Iš pirmo 
žvilgsnio jis toks, kad atrodo, jog galėtu
mei jam patikėti ir labai rimtą bei atsako 
mingą darbą. Prieinu kiek arčiau ir vokiš
kai užkalbinu, klausdamas iš kur jis.

— Iš Duseldorfo, — atsako jis man.
— Kur tavo tėvai? — vėl užklausiu tą 

simpatiškai atrodantį vokietuką.
— Turiu motiną, tėvas miręs, — atsako 

besišypsodamas, ir greit klausia, — ar ga
lėtumei duoti man pinigų?

—Ne, — sakau aš jam, — pinigų aš tu
riu, bet tau jų neduosiu. Galiu duoti tik 
gerą patarimą. Nusikirpk plaukus, apsis- 
kusk ir važiuok pas motiną. Gerai atrodai 
Sakyk, kodėl nuėjai hipių keliais?

— Man patinka toks gyvenimas, — at
sako naiviai šypsodamasis. Kasdien vis 
nauja vieta, nauji žmonės. Tik labši jau 
pasigendu šilto dušo. Rodos, maudausi po 
du kartus per dieną, bet šaltas dušas... 
nebaigia sakinio.

Man besišypsant ir nespėjus dar nieko Į 
tai atsakyti, jis vėl pradėjo: — Tai0 pat 
norėčiau, kad motina išplautų apatinius. 
— Žinai ką, priimk mano patarimą, -j- va
žiuok pas motiną, gausi šiltą dušą ir ji tau 
išplaus apatinius skalbinius. Baik mokyk
lą ir pradėk iš naujo gražų padorų gyveni
mą. Tai mano tau patarimas. Kitaip gali 
atsitikti, kad suprasi savo klaidą, bet jau 
bus per vėlu.

Kiek toliau pulkas tokių pat jaunuolių

erzaliuoja laužyta vokiečių kalba. Kiek 
nugirdau, jie pikti ant anų prancūzų, ku
rie juos išprašė iš pliažo. Labai nenoromis 
visos tokios Įvairių tautybių grupės pama
žu-pranyko. Ir liūdna’ ir pikta žiūrint į to
kius nelaimingus sutvėrimus. Kitų buvo 
nuomonė, kad valdžia turėtų imtis tvarky
li .14 gyvenimą. Gal ir teisingiausias ke
lias, kuris sutramdytų jų kvailus Į naują 
gyvenimą žygius. Sakau, i naują, nes jie 
sako, kad jie kūrėjai naujo gyvenimo, ku
ris laisvas, be varžtų.

Patiko Nica ir buvo gaila su ja skirtis. 
Graži vasarotojų publika tiek dieną pliaže, 
tiek vakarais gatvėje arba šokių bei kon
certų salėse, čia tikfrai visur demonstruo
jamas puošnumas su labai geru skoniu. 
Ypač moterys, kurias mačiau einant su 
kelnėmis, bet taip gražiais pritaikintais 
“sarafanais”, jog miela žiūrėti. Pavažinė
jus po Europą, susidariau nuomonę, kad 
gal labiausiai be skonio rengiasi amerikie
tės moterys. Jos per daug visko turi, per 
tai nustoja skonio, —pasimeta. Jau iš to
lo turistus stebėdamas, tuojau pamatysi, 
kad eina amerikietės. Ir jas pažinsi iš ne
skoningo apsirengimė.. Paklausyk, šneka 
angliškai. Neapsirikta.

BARCELONA

Atsisveikinau su Nica, bet jokiu būdu ne 
su Prancūzija. Aplankęs Ispaniją ir Portu
galiją, važiuosiu i Paryžių.

Ir vėl rezervuota vieta trtukinyje, vėl 
nelabai Įdomūs bendrakeleiviai. Naktis.

Sėdžiu prie traukinio lango ir stebiu, kaip 
plinta neapžvelgiamos lygumos. Tai vėl 
kauburiai, gūdūs kanijonai, plačios upės, 
ir vingiuoti upeliai arba sustingę stovi glū
dumoje žali miškai. Viskas tolsta, blanks
ta ir ištirpsta sidabrinėje mėnesienoje. Gal 
niekados gyvenime nebeteks čia važiuoti ir 
liks tik gyvenimo pragyventa mano am
žiaus dalis. Liks prakeliauta, niekados ne
begrįžtama__

Traukinys, vietomis sustodamas, vis 
pūkšnoja tolyn ir tolyn. Pailsėjus, saulės 
išbučiuotam smagu ir keliauti. Atrodė, lyg 
būtų pati kelione* pradžia. Pralekiame 
pro Toulon. Jau čia pat Marselis. Nors 
jau vidurnaktis, bet miegas neima. Pro 
traukinio langą žiūriu, kaip atrodo neei
linis miestas — Marselis. Maža ką galima 
pastebėti iš traukinio žiūrint Vagonai pri
sipildo keliauninkų, ir vėl mėnulio gla
monėjamas traukinys skrieja į numatytą 
vietą. Vietomis, kalnų properšomis mato
si gražiai blizganti rami jūra.

Privažiuojame dvi stotis bevik šali
mais: prancūzų Cerbėre ir ispanų Port- 
Bou. Per rubežių traukinys sulėtina greitį 
ir labai atsargiai, lyg bijodamas, pamažu 
Įpukšnojo Į Ispanijos teritoriją. Čia Įsakė 
visiems išlipti, eiti per stotį, kur kontrolė, 
ir kitoje stoties pusėje sėsti Į traukini, ku
ris eina Į Barceloną.

Kada visi išlipo iš traukinio, tai lik ta
da pamačiau, kiek, daug turistų jis vežė. 
Jie visi su čemodanais, kuprinėmis, mai
šais ir kitokiais dalykais. Visi spaudžiasi,
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kad tik pirmieji galėtų pereiti kontrolę ir 
patekti i Barcelonos traukinį. Ir aš toje 
Įvairių žmonių masėje pasijutęs labai vie
nišas, braunuosi link stalų, kurie ištiesti 
per visą stoties salę. Už jų stovi nelabai 
simpatiški muitininkai, o aplinkui polici
ja. Stovėdamas eilėje ir turėdamas laiko 
apsidairyti, stebiu kaip atrodo Ispanjios 
policija. Policijos uniforma tikrai karika
tūrinė. Vienas šalia stovėjęs danas paste
bėjo: girdi, kam tos petnešos kabalduo
ja, kai diržai tvirtai laiko kelnes. Man at
rodo, sakau, kad jos nereikalingos, bet gal 
dėl puošnumo, kad geriau atrodytų. Tik
rai policininkai, atrodo, kaip pelų maišai.

Matau, verčia, krato visų keleivių če
modanus. Galima matyti, kad keleiviai 
tokia krata labai pasipiktinę. Ateina ir 
mano eilė. Klausia: amerikonas? Patikri
na pasą, uždeda vizą ir verčia čemodanus. 
Galvoju, kad vis dėlto policinę diktatūrinę 
santvarką turistas pajunta jau prie pat 
sienos. Tikrai nebėra ūpo toliau-bekeliauti» 
kai būni šitaip sutinkamas. Muitininkas 
baigė tikrinimą. Pamojo eiti. Ir aš, susi
krovęs daiktus skubu Į traukinį užimti vie
tą, nes rezervacijų čia niekas neturi. Įli
pu į traukinį ir galvoju, kad apsirikau ir 
įėjau į antrą klasę. Tačiau pasirodė, kad 
tai pirma klasė.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e n a s”



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telof.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rez. toL 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
Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

'P< ŠILEIKIS, 0. P.
WY ORTHOPEOAS-PftOTE2!STAS
K3F Aparatai • Prmczau Med, Bap* 

dalu. Specteh p*e*ib* kojom* 
v (Arch Supports) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
2o50 Wtv 63rd Sr,4. Chicago, IIL 60629

Telef.: PRospect 6-5084

DR. R. MINER, Naprapath 
31S0 S. Halsted St, Chicago, III. 60400 
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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šestad. tiktai susitarus._____

D r. Ant* Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CiARA 
2/UV W. 5 tst STREfcT 

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, z—y, antrad., penkt. 10--4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

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. sKamDinci Ml 3-0001.

VOKIŠKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

V ----------0

MOVING 1
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeU F Ron tier 6-1882 V—

'PERKRAUSTYMAI '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

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. telefu GArden 3-7278

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

. DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

4- - -----

SOPHIE BARČUS
' RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš VVOPA,
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629
g ■ --■■■ ==*

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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- 
lienės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Jokubko^ amžiui 
durnių užteksią

“Vilnies” Jokubka kovo 17 
d. nr. nebenuslepia susirūpini
mo, kad raudonųjų avių kai
menė mažėja, bet čia pat ra
minasi, kad jo amžiui kerpa
mųjų užteks. Girdi, “... nežiū
rint kaip mūsų eilės retėja, bet 
pesimistinėms nuotaikoms lai 
kas dar neprinokęs. Dar labai 
daug senosios kartos pažangių
jų lietuvių”...

Tiesa, kad tik tamsioje seno
sios kartos ateivių masėje to
kie Jokubkos galėjo rasti dirvą 
bolševizmo kultui platinti, bet 
Lietuvą pavergusių rusų ko
munistų imperialistų agentų 
sukvailintus žmonelius vadinti 
“pažangiais lietuviais” yra pa
sityčiojimas iš bet kokios pa
žangos.

— Juozas Ulevičius, Oak Fo
rest, Ill. anksti atšventė vardi
nes 4 Juozų šeimos draugystė
je. Jo sūnui Juozukui suėjo 4 
metai amžiaus. Vaišėse buvo 
uošvis Juozas Kapačinskas ir 
jo sūnus, taip pat Juozas. J.

“NAUJIENAS” SKAITO VISį 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI. 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga 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 pat 
“Svajonių Šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1-00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., karna 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 gyvuoti 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

Ulevičiui ir ju' ziuvAia \ iilici- 
mina dalyvauja muz. Kazio 
Steponavičiaus vadovaujama
me chore “Pirmyn”, kuris ko
vo 27 ir 28 d, stato linksmų 
operetę “šikšnosparnis”. Jau
nasis Juozukas dažnai išisipra- 
šo savo tėvus nusivežti į repeti
cijas ir dėl to stengiasi būti dar 
geresnis.

— Ann Jakubkaitė - Kueltzo, 
Chicago Savings & Loan b-vės 
sekretoriato asistentė, prane
šė apie dabartinį bendrovės ir 
direktorių sąstatą: John Pakel 
Sr. — Direktorių Tarybos pir-

uiiuinku^, Philomena D. Pa
kel — prezidentė, William B. 
Sebastian - viceprez., Albert H. 
Kueltzo — iždininkas. Visi jie 
yra direktoriais. Jais taip pat 
yra C. Beacham, Dr. R. A. 
Bartz ir S. Balzekas Jr. Vice- 
prez. paskolų reikalams yra Ri 
chard K. Little ir jo asistentas 
Ronald Gregg. Margaret Lit
tlefield yra sekretorė ir Lor
raine Seidel — asistentė teisi
niams reikalams. Bendrovė 
turi didelį ' tarnautojų štabą 
taupymo ir teikiamų nemoka
mų patarnavimų reikalams.

MOKYTOJAS
VLADAS IZOKAITIS

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

Lietuvoje, šakių apskr.
Amerikoje išgyveno 12 metų.
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.

Pirmadienį, kovo 22 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 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 paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

• Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnus, giminės.

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

Trylikos Metų Mirties Sukaktis

Mirė 
metu

AUGUSTAS M. BARČUS
i Velionės Sophie Barčus vyras 
į
. Gyv. 7159 So. Maplewood Ave.

195®. metu kovo mėn. 20 dieną, 6:45 vai. vakaro, sulaukęs 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kretingos aps., Gargždų mie-70 

stelyje.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Aldona Daukus, žentas Feliksas Daukus, 

3 anūkai: Terry; Michael ir Sophie; sesers sūnus Anthony Steeples, 
jo žmona Helen ir jų šeima; sesers dukterys: Valeria Sebastian, jos 
vyras Ed’ward if jų šeima, mirusios Suzan Lytie vyras Clifford; mi
rusio švogerio William Lowrence žmona Connie; švogeris Chester 
Lawrence, jo žmona Elizabeth ir jų šeima ir daug draugu bei pa
žįstamų.

Lietuvoje liko sesuo ir daug kitų giminių.
Priklausė Dariaus - Girėno Postui 271 American Legion.
Musu brangiajam tėveliui pagerbti buvo laikomos Šv. Mišios šį 

ryta 8:00 vai., kovo 20 d., Tėvu Jėzuitų koplyčioje.
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebesugrįš!/ bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.
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Nuliūdę lieka:
Duktė ir kiti giminės.

Vienuolikos Metų Mirties Sukaktis

help your
HEART FUND” 

help your HEART

BUY u. 1. SAVINGS BONDS

GUŽAUSKŲ!
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A

GELIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Tolefonii: PR 8-0833 Ir PR 8-0834
V- ------ J

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1221

PETKŲ
tėvas ir sūnus

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
» Telefonas i' LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
' 'I I

_ ---------------

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. teU WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą,_

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st 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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

—-—surmuseo------ ;

NAUJIENAS]
——ra Tom saro—:—

LietuTW taipgi perka r perdu 
ir progai adroo t irtai per

NAUJIENAS

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 
Hų, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J. B A C E V I e I u S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

— SLA 134-ta Moterų Kuopa rengia 
žaidimų pobūvi sekmadienį, kovo 21 
diena, 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.

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

Susitarimui 254-7450

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus Ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS , TeL CL 4-1050

— 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 Lietuvių Piliečių 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 d. 2 vai. popiet 
p. Bartkų namuose, 6919 So. Artesian 
Ave. Visi nariai prašomi atsilanky
ti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. raSt

— Dzūkų Draugijos narių susirin
kimas Įvyks š. m. kovo mėn. 21 d. J 
12 vai. Jaunimo Centre. 203 kamb. 
Visi dzūkai ir jų draugai kviečiami 
dalyvauti. Susirinkime B. Žukauskas 
kalbės apie a. a. prelatą Mykolą Kru
pavičių. Draugijos Valdyba

DELLA KURAITIENfi 
Pagal tėvus Kvietkauskaitė

Gyv. Chicagoje ir paskutiniu metu Palos Heights, III. i

Mirė 1966 metų kovo 16 dienos rytą, sulaukusi 58 metų amžiaus.
Gimusi Pennsylvanijoje, Du Bois miestelyje.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Dan Kuraitis; du broliai: John ir Bill 

Kutcoski ir jų šeimos; dvi seserys: Mary Bulaw ir jos šeima; Frances 
Keiken ir josios šeima; dvi švogerkos: Anna Malinauskas, jos vyras 
Antanas ir jų šeima; Julia Stotas, jos vyras Louis ir šeima, ir daug 
kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nu
eisime.

Nnliūdę lieka:
VYRAS IR GIMINĖS.

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

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

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

GEORGE F. 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 COirmodore 4-2228 |
South Holland, Illinois

5 — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILI___ SATURDAY, MARCH 20, 1971



t

Įagenlų paleisią spaudoje anti 
apie Kudirkos laisvę ir gyveni-Į 
mą naujame bute. Ponia Doo- 
ley.r^rimeftEr mnerikiečiains.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

MISCELLANEOUS 
fvairGs Dalykai

PKiiičik liuvo susir 
gusi, bet jau sveiksta ir atgau 
na prarastas jėgas. Ji mėgsta 
lietuvišką draugystę ir padeda 
dirbti savo sūnui Liuis svetai
nės biznyje, prie 73čios ir Wes 
lern Avė. Vasaros metu su sa
vo vyru Louis žada aplankyti 
gimines, gyv. Hart, Mich. ir ki
tur. Abu yra pensininkai.

— Dr. Paul Žaltys su žmona 
Paulina buvo išvykęs Į Ft. I^iu 
derdale, Floridos valstijoje.
Šiomis dienomis grižo Į mėgs-buvo anksčiau. Dabar dar yra 
tanią Rosclando lietuvišką 
apylinkę.

— Bronisiavą Bružą arba bet 
kuri jo sūnų prašo, atsiliepti 
Juozas Juška, gyvenantis rusų 
pavergtoje Lietuvoje, Į'elšiuo- 
še, Pergalės gatvėje 15 — 1. 
Bružai prašomi rašyti tiesiai 
Juškai.

pasaulio žurnalistas nepasima/ 
tė su Siniu Kudirka ir neaplan
kė Klaipėdoje “esančio naujo Į 
jo buto”. Tikslių žinfaj apie Ku-j 
dirkos Jikjnią. tuo tarpu dari 
nėra.

— Antanas Kareiva po jięr- 
traukos- vėl tapo Marquette] 
Parko apylinkės valdybas na
riu. ir rūpinasi sporto reika
lais. Antanas Kareiva keletą 
kadencijų apylinkės valdyboje

LB Kultūręs Fondo -valdyboje 
ir aktyviai' dahwauja Balfo ir 
Putnamo šešėlių, rėmėjų dar
buose.

'TEACHERS 
jaiAįJTJ^l^S

Phone for information.: 
ACRON RETORT 

178-7771 — OR 5-5197

TAISAU ELEKTRĄ 
NAMO VIDUJE.

Pataisau -vamdeaiieki, grindis, duris, 
langus, irx dfžaų nąrųui jį, lauko ir 

■ ’ viduje*. .
3933 So. CAMPBELL; - 

telefonuoti visą laiiw FR 6-6639 
arba po 4 vai, vakaro FR 6-1257,

RECEPTIONIST

MUST KNOW SOME SPANISH.
Reception & light office, work.

Good advancement for the 
right girl.

(.198-2190 between 2—5.

COMPLETE PLASTERING
'f SERVICE

Ceilings, rooms, arches & 
patching.

wilijam^ mcdonnell
- 383-1041 - c -

GARAGE DOORS
COMPLETE DOOR REPAIRS

AND INSTALLATION 
ELECTRIC OPERATORS 
Commercial & Residential.

CALL
ALL OVERHEAD

DOOR CO.
3300 W. ARMITAGE

AR 6-6417

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALĖ 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAIS

DEL ViSŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

BILL El { - TYPIST 
Accounts receivable, posting. 
Full time. Hours. 8:30- 5. 

Profit sharing, hospitalization, 
RAPID PRESS

526 N. WESTERN 421-5611

REMODELING SPECIALIST’j 

Call for free est. on all your 
remodeling or repairs.

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

Glass block windows. 
All repair work. 

456-2840

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— Praeitais metais per vieną 
mėnesi Illinois valstijoje 433, 
000 gyventojų buvo išdalyta 
daug maistui Įsigyti ženklų. Ku 
ponų vertė siekė dešimti mili
jonų dolerių. Mažiau uždir
bančios šeimos gautais kupo
nais gali prisipirkti maisto.

— Phoenize, Ariz., jau ke
linti metai gyvenanti lietuvai
tė, ponia E. Dooley, buvusi 
Ksavera Naglevičiūtė parašė 
The Arizona Republic laikraš
tyje straipsni apie jūrininką 
Simą Kudirką. Amerikos spau 
da pakartojo sovietų valdžios

MARQUETTE MATTRESS CO.
Mattresses Box Springs, all sizes. 
Brand Names, dicontinued patterns. 
Mixmatched sets— up to 50 percent 
off. Bunk beds, trundles, sleepers. 
Bedroom Suites. Quality at low; low 

prices.
3150 West 63rd Street, Chicago 

Phone 434-5815

— Stasio Bazeko vadovauja
mas lietuviu komitetas iteiks 
garbės pažymėjimą Chicagos 
merui Daley./ Besiartinant 
Chicagos Miesto mero rinki
niams, lietuvių demokratų są»- 
junga, pasinaudodama ,palapr 
kiomis aplinkybėmis nori sū-- 
kurti glaudesnius ’kantykiiįš 
tarp Chicagos Miesto vadovy-į- 
Lės ir mūsų lietuviškosios visųo 
menės. Ta proga yra susidaręs 
organizacinis komitetas, vado 
vaujamas liet. kult, muziejaus 
direktoriaus Stasio Balzekoį 
Illinois vaistė senatoriaus Pra?t 
no Savicko ir Cook County a r- 
chitekto Alberto Kerelio, šrę 
asmenys, būdami demokraUj 
lygos atstovai, rengiasi daban 
tiiiiam miesto merui Richard 
Daley Įteikti iŠ medžio išdrožtą 
lietuvišką 'vyt|tSn apačioje pri
kalta metaline lentele su lietu
vių -demakratų veikėjų’pavar
dėmis. Meras Daley bus pa-t 
gerbfas’už jo palankumą lietu/ 
vių organizacijoms ų jų lietu- 
vjškajai veiklai, / /// j. p.

FULL TIME SECRETARY .
AND RECEPTIONIST

Also experienced in bookkeeping
Good salary and benefits. Call:

LANDQUIST &. SON
CA 6-1768 for interview

GOFF CONSTRUCTION CO;
Complete Remodeling Service for ■ 

South Side & South Suburbs.
• Porches • Room Additions
• Kitchen • Wall Paneling
• Bath • Siding • Maintenance.

Phone *98-7980

HENRICH PAINTING, 
DECORATING

WALL WASHING
Interior — Exterior work.

Call anytime. Work guaranteed
477-1882

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REKALA1S 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

J; 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 J

TILING WORK 
Ceramic tile, bathroom’, kitchen 
& floor tiles. Also remodeling 

work. 7
For free estimate call BILL 

631-3663

HANDYMAN
Specializing in Carpentry, Plum

bing, Floor tile. Reasonable 
rates. Expert workmanship.

468-1012

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

’ - • PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

4264 So. ARCHER AVENUE. TEL. 247-2345
. ’ ■ - f '>z

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

KIEME AUTOMOBUJAMS AIKŠTĖ ;
IMPORTUOTI 

PRODUKTAI Iš
• LENKIJOS

„ • PRANCŪZIJOS.
• VOKIETIJOS

K U PONAS
Su juo gausite veltui paragauti

■ ■’ mūsų gainybos kaistas dešras

i

—

NAUJAS ADRESAS
2606 WEST 63 STREET CHICAGO. ILL 60629

telef: 778-6900; 778-6901

■j

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, III. (MM. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, ill. 60608. — Tel. 2544320

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

 Vedėjas E. ŽUKAUSKAS 

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiat Ilgų metų patyrimas, 

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

b-    -—-------------------- -—■------f .

GEROS DOVANOS
i<o« knygos parduodamos dabar ‘'Naullanosa'* su 

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

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik  
Minkštais viršeliais tik

Dr. A J. Gussan — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

$3.00
$100

$130

v

Galima taip pat užtlMkyfi paltu, atsiuntus 2»k| arba

1739 SO. HALSTED STM CHICAGO 8, ILL.
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, MANAGEMENT SALES 
MANAGEMENT TRAFIC 

HOTEL-MOTEL EMPLOYEES'
t Phone for information 

^ACTION REPORT 
478-7771 — OR 5-5197

GENERAL CARPENTRY
& PLUMBING. REPAIRS * ;

OF ALL TYPES
Prompt service, reasonable .

rates. Licensed and Insured.
Call 344-2485 after 5 P. M- .

SCOTTIE & SONS 
Wall - to wall carpeting cleaned 

in your home.
■ Free estimates. 
Thrifty prices.
’ 343-9030

RENTING IN GENERAL 
Nuomos .

WOODCRAFT SHOP
Carpentry-Cabinet Work-Repairs 

General Contracting 
All Kinds Repair Work. 

Between. Davis and Church.
1636 MAPLE AVE. ' 

Tel. UN 4-6462

ROOF REPAIR
ALL TYPES

3 BUTŲ UŽSAKYTAS
Specialus 2 aukštų mūras ant didelio 
50’ sklypo. 3 labai modernūs ir pa
trauklus butai: du didesni — po 4% 
kamb. ir 3 kambarių Angliško tipo. 
Hollywood stiliaus vonios, spindu
liuojanti šildymo sistema, labai pigi ir 
patikima operuoti. 2 auto garažas, 
netoli 59-tos ir Pulaski. Nevietinis 
savininkas įsakė greitai parduoti už 
bargeno kainą. Būk gudrus ir ap
dairus. Skambink stebukladariui.

Skambink MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

CALL

‘ 4 ROOM BASEMENT APT.
2 bedrooms, newly remddeled & 
decorated. New glass windows, new, 
Stove & refrigerator. Hot. water 
heat & 'thermostat,1 good transporta- 

.tion &. shopping, adults, nopets.
271-6949 ąftėr 6 P. M.

NORWOOD CONSTRUCTION 
. _ Special prices on dormers - 

and additions, aluminum 
siding and soffits. 

469-1241 dr-867-7799 — 
FRANK HUDSON

TONY’S PAINTING
& DECORATING

Interior & Exterior
Papering & Canvassing. Free Est.
GENERAL REPAIR WORK, 5 

CaU 935-4392

PALOS HEIGHTS. Savininkas par
duoda 3 miegamųjų bi-level tipo mū
ro rezidenciją. Didelis salionas. 1% 
vonios, gazo šilima su žemais radiato
riais. Veranda, jungianti dvigubą 
garaža 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.

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

BUSINESS CHANCES

LEMONT;; ILL., išnuomojamas 4 kam
barių atskiras namas sode,.'elektros 
i šilima. * Skambinkite 257-7390..

SAVININKAS PARDUODA

PANELING • PLASTERING
CARPENTRY • PAINTING

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

FOR FREE ESTIMATE

CICERO — SPECIALUS BARGENAS. 
arti 22nd St. Įmokėti tik S2,000 už 3 
butų po 4 kambarius mūrą su pilnu 
rūsiu, gazo šilima, 2 auto garažu, ge

rame stovyje.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

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

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

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

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

GRAŽUS Z BUTU mūras. 2 po 6. 
Nauias šildvmas sazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU S 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam nirkėiui $77.000.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16 000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina - 
tarsim.

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

SUSL

324-0592

WANTED TO RENT 
Ieško butų

2 SUAUGUSIŲ SEIMĄ ieško 4' ar 5 
kambarių buto antrame aukšte Mar- 
ųuėtte. Gage ar Brighton Parko apy

linkėje. Tel. 434-6142.

didelę svetainę, “dining room
6 kambarių butą.

Viskas naujai remontuota.
4759 So. HOYNE AVĖ. 

Skambinkite
847-8808 arba 376-2553

PERSONAL 
Asmeny taiko

ir

C. “EDDIE” JOHNSON 

for aH 'your carpentry needs 
- & work.

484-1738

MISCELLANEOUS FOR SALE • 
jvilrO# Pardavimai

PARDUODAMAS naujas tautinis kos
tiumas. Skambinti po 6 vai. vak., tel.

: • • 4768703. ’

♦ Lietuvių Tautiniai Namai 
maloniai kviečia Chicagos lie
tuvius dalyvauti sekmadienių 
popietėse, LTN būstinėje (7108 
So. Rockwell Ave.). Pradžia 
4 vai. p. p. ■
; 1971 m. pavasario ir rudens 
ciklo popiečių tema: Lietuvė 
moteris Chicagoje. šios temos 
apimtyje dalyviai bus supažin
dinami su Chicagos lietuve mo
terimi, jos-kūryba, darbo bruo
žais ir atsiektais -laimėjimais.

Pavasario ciklo’ sekmadienių 
popiečių dalyvės:

Kovo 28 d. . dailininkė Eleo
nora Marčiulionienė,

Balandžio 18 d. rašytoja 
jolė Jankutė - Užubalienė, 

Balandžio 25 d. aktorė
Kevalai tytė - Visockienė, 

Gegužės 9 d. Jaunosios 
etės,

Gegužės 23 d. jMėd. dr. Vale
rija Birutė Raulinaitienė. (Pr).

53 METŲ AMŽIAUS RIMTA NAŠLĖ 
be šeimos jieško rimto ir padoraus 
gyvenimo draugo,, mėgstančio gražų 
ir ramų1 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

A-l CARPENTER .
SPECIALIST

All types of remodeling 
Low prices. Free estimates.

■; į. . •
677-1343 after 6 P.- M.

QUALITY

Zita

po-

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

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

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

CRAFTSMAN

477-1361

BARGENAS PRIEMIESTYJE
6% kambarių grožio pavyzdys tik 7 
metų senumo. 2 pėdom platesnis už 
normalaus dydžio namus. 3 dvigubo 
dydžio miegami, iškilmingas valgo
masis ir oatogi užkandinė, pilnai iš
klotas taftomis rūsys, pristatytas ga
ražas. Visas namas vra su centriniu 
oro vėsinimu. Puikiausia Hickorv 
Hills vieta. Vardan savosios laimės 

skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar.« . 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

MŪRINIS 5 kambariu 15 me
tų. Namas kaip naujas. Centri
nis vėsinimas. Marquette Parke. 
Nebrangus. PR 8-6916.

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai eazu. 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 Hicknrv goKn lauku. $49.500.

514 v a VBARW $ Trintu mūras. Ra- 
diant šilima, abuninijaus landai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200.

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. alnminijans lan
dai. automobiliams pastatyti vieta, j 
vakarui nuo Pulaski Ave. $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVE.. Deetų 
olvtu 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Paiamu virš $29,000 me
tams. Tik $185.000. ;

4 BUTU Mūpą.S. Nauja šilima ?a- 
zu. 2 automobili” mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namu Statyba Ir Remontas

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Pirmoji šių metu Amerikos 

lietuvių ekskursija į Vilnių iš
skrenda gegužio 27 dieną, šiai 
ekskursijai vadovauja pats Vla
das Rask - Rasčlauskas. šioje 
ekskursijoje keleiviams dar yra 
4 laisvos vietos, bet liko tiktai 
kelios dienos registracijai, bū
tent, iki balandžio 1 dienos. 3 
savaičių kelionė, iškaitant 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 j Lietuvą ir pasi
matyti su savaisiais, neatidėlio
dami telefonuokite 238-9787, 
nuvažiuokite arba parašykite j 
Vlado Rasčiausko AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 
9727 So. Western Ąvenue, Chi
cago, Illinofc 60643. (Sk).

tiling, ceilings, floors, walls. 
Guaranteed workmanship.

For free estimate call
779-3731 or 837-8008

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

GUY’S PLASTERING
SERVICE

Guaranteed lowest in price 
& best in quality.

424-9650

HOME IMPROVEMENT

No Job too Small
386-5489 —

Ask for BOB

DECORATING BY 
GOLD STARR 

EXPERT INTERIOR 
& EXTERIOR. 

WALL PAPERING 
20 Yrs. Exp. Free Est. Reas. 
24 Hour Answering Service. 

463-6645

■NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Federalinly ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudime Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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 priei 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute- 
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
tekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit

įkainavimas veltui kreipkitės bet kada

K
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

; r




