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PASKUTINIAI P. VIETNAMO DAUNIAI
MASKVA. — Sovietų Sąjungos sostinė jau rengiasi komu

nistų partijos 24-tam kongresui, kuris prasideda ateinantį ant
radienį. Gatvėse kabinėjami politbiuro vadų portretai, kelia
mos vėliavos. Kongrese turi dalyvauti apie 5,000 partijos atstovų 
iš visų respublikų. Dalyvaus taip pat delegacijos iš kitų valsty
bių partijų, išskyrus komunistinę Kin iją ir Albaniją. Svarbiau
sias kalbas pasakys Brežnevas apie vidaus ir užsienio politiką ir 
Kosyginas — apie naują ekonominį planą. Praėjusį pirmadienį 
šių abiejų kalbų santraukų išklausė partijos centro komitetas, 
susidedąs iš 300 asmenų ir davė “vienbalsį pritarimą”.

šis 24-tas partijos kongresas 
žada būti nuobodus, kaip ir 23- 
čiasis kongresas 1966 metais. Le
nino laikais iki 1924 metų kon
gresas būdavo įdomūs. Juose 
varžydavosi įvairios partijų gru
pės. Stalinas tokioms varžy
boms padarė galą ir teroru pa
vertė tuos suvažiavimus tik ru
tinos vaidinimais. Chruščiovas 
įnešė šiek tiek gyvumo į 20-tą 
ir 22-trą kongresus pasakydamas 
kalbą apie Staliną ir jo prasižen
gimus, tačiau dabar vėl'kongre
sai virto kalbų klausimo ir ploji
mo gimnastika.

Prieš kongresą įvyko atskirų 
respublikų partijų suvažiavimai. 
Paskutinis buvo Ukrainoje, kuri 
vėl gavo tą patį šelestą pirmuo
ju sekretoriumi. Valdžioje li
ko visų respublikų pirmieji se
kretoriai, todėl ir pačioje viršū
nėje pasikeitimų nelaukiama. Jei 
kas ir iškristų iš politbiuro, tai 
greičiausiai latvis Arvid Pelšė, 
71 metų amžiaus. Paprastai, jei 
numatoma kokių pakeitimų vir
šūnėje, tai prieš tai tie pakeiti
mai įvyksta ir partijos^kyriuo- 
se. šį kartą tij pasikeitimų nebu
vo. Todėl jų nelaukiama ir po- 
litbiūre.

Nežinia kodėl centro komite
tas buvo sušauktas prieš pat kon
gresą. Jo-nariai turėjo grįžti iš 
Maskvos namo, o už savaitės vėl 
turi važiuoti į . kongresą. Prieš 
paskutinįjį 23-čią kongresą cen
tro komitetas posėdžiavo net du 
kartus. Vienas-posėdis patvirti- 
>no ekonominį planą, o kitas — 
Brežnevo raportą, šį kartą eko
nominį planą Brežnevas paskelbė 
be centro komiteto patvirtinimo 
dar vasario 14 d.

Nors didesnhi pasikeitimų va
dovybėje nelaukiama, jų gali 
būti, nors apie juos težino tik 
keli politubiro nariai. Tokie klau
simai paprastai yra labai slapti. 
Net ir senelis Pelšė gali būti pa
liktas politbiure, nes ir pats 
Brežnevas jau sulaukė 64 metų, 
o Kosyginas-—< 67 m.

Ginčai senate

WASHINGTONAS. — JAV 
senate įvyko karšti ginčai dėl 
Amerikos paskutinių pasiūlymų 
Izraeliui. Debatuose buvo ir re
tas vaizdas, kada valstybės se
kretorių Rogers ir jo planą iš
ėjo ginti jo nuolatinis kritikas 
sen. Fulbrightas. Amerikos po- 
titiką gynė ir įtakingas senato 
užsienio reikalų komiteto narys 
sen. George Aiken.

Rogers politiką ir tarptauti
nių garantijų pasiūlymą puolė 
New Yorko sen. Javits, sen. Ri- 
bicoff, Hubert Humphrey, Hugh 
Scott ir sen. Jackson. Pastarasis 
kritikavo sumanymą priimti į 
tarptautinę taikos kariuomenę 
ir Sovietų Sąjungą. Jo manymu, 
reikia dėti pastangas, kad so
vietų karinės jėgos iš Egipto kuo 
greičiau išsikraustytų, o ne su
daryti sovietams galimybę ten 
dar ilgiau pasilikti garantuojant 
Viduriniųjų Rytų taiką.

IŠ VISO PASAULIO

ČIKAGA___Prie Jolieto esan
čiame Crest Hill miestelyje su 
14,000 gyventojų, prokuroro va
dovaujama šerifų grupė suėmė 
policijos viršininką ir tris poli
cininkus bei vieną Lockporto po
licijos seržantą. Jie visi sudarė 
plėšikų grupę, kuri seniai apylin
kėje plėšė krautuves, sandėlius 
Pas kaltinamuosius rasta daug 
televizijos aparatų ir kt. prekių, 
nemažai pinigų ir sprogmenų.

MASKVA. — “Tass” agentu- 

Sovietai padidins 
prekybą su Kinija
MASKVA. — Sovietų užsie-

. ... i j Tz- •• • į nio prekybos viceministeris Vla-ra skelbia, kad Kinijos premje-1 . .. , . .„ .: dimiras Alchimovas pareiškėras turėjo sekmadienį pasitari- 
ma su sovietų ambasadorium 
Tolstikovu ir delegacijos dery
boms dėl sienų vadu Leonidu 
Iljičevu.

NEW YORKAS. — Daininin
kas ir filmų aktorius Frank Si
natra paskelbė, kad jis visai pa
sitraukia iš viešo gyvenimo, nes 
norįs daugiau laiko pašvęsti 
mąstymui, skaitymui ir pan. 
' WASHINGTONAS. — Ko
lumbijos distriktas Atstovų Rū
muose turės vieną atstovą, ku
ris laimėjo iš 6 kandidatų rin
kimus. Tai negras kunigas "Wal
ter Fauntroy.

SEATTLE. — San Francisco 
meras Joseph Alioto buvo ap
kaltintas kyšių davimu, šantažu 
ir kitais nusikaltimais.

SANTIAGO. — Čilės parla
mente įvyko muštynės tarp tau
tinės partijos ir komunistų at
stovų debatų dėl Čilės vario kai
nų užsienio rinkose metu.

BUENOS AIRES. — Argen
tinos kariuomenės vadai, paėmę 
valdžią, savo atsišaukime ragi
na visus pamiršti senus nesuta
rimus ir pradėti politines disku
sijas apie ateitį. Karinė grupė 
atšaukė karinį stovį ir pažadėjo 
tartis su visais argentiniečiais.

Sovietų rabinai 
pasmerkė Izraelį 
MASKVA. — Iš visos Sovie

tų Sąjungos į Maskvą buvo su
vežti žydų parapijų vadai, ku
riems buvo pavesta viešai pa
smerkti Izraelį. Suvažiavę 58 
rabinai kalbėjo apie gerą gyve
nimą Sov. Sąjungoje ir priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiančią zio- 
nizmą ir Izraelio valdžią, kuriai 
niekas nedavęs leidimo “kalbėti 
mūsų vardu”.

Tuo pačiu metu prie Maskvos 
sinagogos stoviniavo jaunesni 
Maskvos žydai, kurie laukia lei
dimo išvažiuoti. Kremlius gavo 
dar vieną žydų peticiją, pasira
šytą 17 asmenų ir paremtą dar 
48 žydų šeimų, kurios laukia lei
dimo išvykti.

Sen. Fulbright pareiškė, kad 
taika būtų jau seniai atstatyta, 
jei Izraelis nebūtų įsitikinęs, kad 
Amerika visada j j parems, nežiū
rint, kokią liniją jis užimtų, kad 
Amerika visada šoks pagal Iz
raelio muziką.

yS'^saXM>‘,>X£y< v ‘

Khe Sanho bazė P. Vietname Jau matė daug kovu tr kartą buvo amerikiečiu palikta komunis
tams. Dabar prie jos artėja mūšio laukas. Bazės pakraščiai pilni iššaudytu šoviniu gilzu ir 

tuščiy gazolino statiniu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

spaudos konferencijoje, kad so
vietų prekyba su Kinija pernai 
buvo nukritusi 20%, tačiau atei
nančiais metais yra susitarta su 
Pekinu ją trigubai padidinti. 
Kada nebuvo ideologiniu nesusi
pratimų, prekyba su Kinija sie
kė apie 2 bilionus rublių per me
tus, tačiau pernai ji siekė tik 42 
mil. rublių.

Prekyba su Kinija sudaro tik 
mažą dalį užsienio prekybos, 
kuri pernai siekė 22 bilijonus. 
Su kinais prekiaujama net ma
žiau negu su Amerika. Su ja pre
kiauta, pernai už 161 milioną.

Pats geriausias sovietų užsie
nio prekybos partneris tapo Ja
ponija, išstumdama iš tos vietos 
Britaniją. Trečioje vietoje eina 
Vakarų Vokietija, toliau — Suo
mija, Italija ir Prancūzija.

Du trečadalius užsienio preky
bos sovietai veda su komunisti
nėmis šalimis. Iš jų pirmauja 
Rytų Vokietija, toliau eina Len
kija, Čekoslovakija, Bulgarija, 
Vengrija, Kuba ir Rumunija.

Jei su Japonija sovietai pre
kiavo už 652 mil. rublių, tai su 
Rytų Vokietija prekyba siekė 
net 3.30 bil. rublių.

Europos ūkininkų

BRIUSELIS. — Belgijoje įvy
ko reta demonstracija, kurioje 
dalyvavo ūkininkai iš šešių Ben
drosios Rinkos kraštų. Jų suva
žiavo į Belgiją apie 80,000 ir rei
kalavo padidinti kainas už že
mės ūkio produktus. Tuo pat 
metu Briuselyje posėdžiavo rin
kos valstybių žemės ūkio minis
terial.

Demonstracijoje buvo nema
žai smurto, padaryta daug nuo
stolių, sudeginta daug automobi
lių. Vienas dalyvis policijos bu
vo nušautas, 140 buvo sužeis-

Vakarų Europoje žemės ūkyje 
gyvena ir dirba apie 15% visų 
gyventojų, kada Amerikoje tik 
5% dirba ūkiuose. Paskutiniu 
metu ir Europoje pasireiškė bė
gimas iš kaimų į miestus. Ūki
ninkams teko pirkti daug nau
jų mašinų, imti paskolas, dau
giau investuoti kapitalo. Pa
jamos gi nepadidėjo ir ūkinin
kai reikalauja didesnių subsidi
jų iš vyriausybių.

Hanojus pranešė, kad jo de 
legaciją šiandien nedalyvaus Pa
ryžiaus taikos derybose su ame
rikiečiais, protestuodama prieš 
Amerikos lėktuvų bombardavi
mus šiaurės Vietname.

Prezidentas Nixonas pasiū
lė sujungti Peace Corp ir Vista 
organizacijas į vieną ir paprašė 
kongreso daugiau lėšų jų darbui.

Sovietų Sąjunga įteikė JAV 
oficialų protestą dėl žydų Gyny
bos Lygos veiklos Amerikoje.

Meksikos 'Įlankoje užside
gė vokiečių laivas. Vienas jū
reivis -žuvo, kd^iiuvo sužeisti. u

Viena Amerikos pėstinin
kų divizija išvežama iš P. Korė
jos. čia liks tik dvi divizijos: 
2-tra ir 7-ta.

Illinois seimelio komisija 
po ilgų studijų rekomenduoja 
duoti Illinois privačioms mokyk
loms 30 milijonų dolerių pašalpą.

Italijoje ir Šveicarijoje at
šilęs oras daug1 turistų atkirto 
sniegu apdengtuose kaimeliuose. 
Kariuomenės helikopteriai veža 
atkirstiems maistą ir vaistus.

4^ Jordanas prašo Amerikos 
dar 10 milijonų dolerių paramos, 
iš viso 30 mil.

Indonezijos valdžia paskel
bė, kad sovietai sutiko parduoti 
Indonezijai dalis mašinoms, ku
rias Sovietai pristatė Indonezi
jai prieš 1965 metų perversmą. 
Indonezija turės sumokėti gry
nais pinigais.

naujas, pradėtas 1962 
Valdžia numatė pasta- 
fabrikus: tekstilės, — 
dirbs daugiausia mo- 
chemikalų fabriką vy-

Maskva suplanavo 
miestą be vyrų

MASKVA. — “Pravdoje” sep
tyni jauni vyrai iš Čaikovskio 
miesto, vakarinėje Uralo pusėje, 
viešai iškėlė valdžios planuoto
jų klaidas ir apeliavo sutvarky
ti to naujo miesto padėtį. -Mies
tas yra 
metais, 
tyli du 
kuriame 
terys ir 
rams.

Tekstilės fabrikas jau veikia 
jame dirba tūkstančiai jaunų 
moterų, tačiau chemikalų ir gu
mos įmonės dėl nežinia kurių 
priežasčių vis nebaigiamos ir ja
me dirba tik septyni vyrai.

Laiške jie skundžiasi, kad mo
terų — vyrų balansas tame mies
te yra pakrikęs. Jaunos mergi
nos, atvažiavusios į čaikovskį, 
pamačiusios, kad nėra vyrų, sku
ba išvažiuoti. Nuo to kenčia ir 
tekstilės įmonė. Vyrai klausia, 
kada bus pabaigta vyrų įmonės 
statyba.

Nauja Indijos

vy-NEW DELHI. — Indijos 
riausybė paskelbė parlamente 
savo naują programą. Premje
rė paskelbė neatlaidų karą skur-
dui ir nedarbui. Bus peržiūrėtas i tai žemiausioji grupė, apačioje 
penkmečio planas, bus sudaryta es^ penktadalis, gauna 6 nuo- 
nauja planavimo komisija ir pra-i Smčius visų Amerikos pajamų, 
dėta žemės reforma. I o aukščiausias penktadalis gau- 

. J na 41 nuošimtį pajamų. To dau- 
Neabejojama, kad premjerė giausja uždirbančio penktadalio 

viršūnė, sudaranti 1 nuošimtį 
* Amerikoje gyvenančių šeimų, 

gauna net 5% visų pajamų.
Skaičiuojant, kad 1968 metais

Gandhi, gavusi parlamente dide
lę daugumą, atims pensijas ir ki 
tas privilegijas iš Įvairių Indi 
jos princų ir macharadžų. Ji ža
da nustatytų nuosavybių yibas Amerikos įajamos“buvo’ 544’bi
ne tik žemės ūkyje, bet ir miestų Jijonaj, gyventojų 20 nuošimčių,
nuosavybių savininkams.

Kritikuoja komisiją
FORT BENNING. — Karinia

me teisme leitenanto "William 
Cąlley advokatas kritikavo še
šių kariškiu jury komisija už į

. j •• ‘-n • in- (gyvenančiu is saipos, K.as suuarotai, kad ji vilkina laika ir nepo- .^t. ./. .. %. ’ . ....... . , , .v. , (6% amerikiečiu. Is to skaičiaussėdžiauja, bet vaišinasi, pietau
ja, išgeria degtinės ir vaikščio
ja po miestą apsikirpti plaukų.

Advokatas pareiškė, kad “čia 
nėra kokia siesta, žmogaus gy
vybei gresia pavojus”.

Teismo pirmininkas pareiškė, 
kad komisijos nariai turi paval
gyti ir nusikirpti ar išsivalyti

8.5 milijonai gavo šeimoms su 
Išlaikomais vaikais šalpą.

Dabar viena Amerikos ekono
mikos keistenybė yra tas, kad 
neturtingi žmonės sumoka mo
kesčiais didesnę dalį savo pajamų 
už turtinguosius. Žmonės, ku
rie uždirba iki 2,000 dol. per me
tus, sumoka ketvirtadalį savo 

drabužius. Jie posėdžiavę jau . baugiausia pirkimo
septynias dienas, po šešias ¥a. | "’okeseta, (sales taxes). 
landas kasdien.

Tekiname mieste, Japonijoje, vienas 
savininkas savo namo kampą sutvir
tino į laivo priešakį panašia betonine 
struktūra. Taip padaryta ne vien 
grožio sumetimais, — j jo namą atsi
mušė jau keli automobiliai, nes jis 

stovi gan judrioje kryžkelėje.

SAIGONAS. — Vakar pasibaigė 45 dienas užtrukęs Laoso 
žygis. Paskutinieji vietnamiečių šarvuočiai su pavargusiais ka
reiviais perėjo į P. Vietnamą. Jų pasitikti buvo nuvykę Amerikos 
tankai, kurie atmušė komunistus nuo sienos, sunaikindami 6 ko
munistų tankus. Saigone karinė vadovybė skelbia, kad 80‘r nu
matytų uždavinių Laose buvo atlikti, žuvo 13,668 komunistų ka- 
reiviai, tačiau ir vietnamiečių nuostoliai buvo labai dideli. Jie 
neteko ketvirtadalio savo pasiųstos kariuomenės ir turėjo 1,146 
žuvusius, 245 dingusius ir 4,325 sužeistus. Iš 200 tankų ir šarvuo
čių tik pusė sugrįžo atgal į P. Vietnamą.

Didelis skirtumas 
tarp žmonių pajamų

WASHINGTONAS. — Dažnai 
tenka girdėti, kad Amerika yra 
turtingiausia šalis pasaulyje ir 
tai tiesa, tačiau niekur nėra 
tokio didelio skirtumo tarp tur
tingųjų ir beturčių, kaip Ame
rikoje. Naujo gyventojų sura
šymo duomenys 1970 m. vėl pa
rodė tą didelį skirtumą tarp la
bai turtingų ir labai neturtingų.

Jei visus Amerikos gyvento
jus padalintume į penkias dalis, 

esančių piramidės apačioje ga
vo 32 bilijonus, o aukščiausių pa
jamų 20 nuošimčių jau gavo 223 
bilijonus, pačiam aukščiausiam 
vienam nuošimčiui teko 27 bili
jonai dolerių.

Praėjusių metų gale Ameri- 
. koje buvo 12.5 milijonai žmonių, 
f gyvenančių iš šalpos, kas sudaro

Amerikos turtai didėja, paja
mos kyla, pyragas darosi vis di
desnis, tačiau skirtumas tarp to 
pyrago gabalų turtingiems ir be
turčiams nesusilygino. Kas bu
vo turtingas, pasidarė dar turtin
gesnis.

Pakistanui teks 
nusileisti rytams
DACCA. —Iš derybų Pakis

tane tarp centro valdžios ir dau
giausia gyventojų turinčio Ry
tinio Pakistano vadų atrodo, kad 
centrinė valdžia turės nusileis
ti rytiniams bengalams ir duo
ti jiems plačias autonomines tei
ses. Galimas daiktas, kad vėliau 
seks ir bengalų nepriklausomy
bės reikalavimai.

Vakarų Pakistano pramonės 
vadai jau pradėjo patirti Ryti
nio Pakistano boikoto rezultatus. 
Iš vakarų įmonių į rytus ėjo di
delė dalis Pakistano pagamintų 
prekių, virš 50% tekstilės, apie 
40% vaistų, metalo gaminių, 
batų, cemento ir maisto. Dabar, 
Rytiniam Pakistanui nutraukus 
prekybą, įmonės pradėjo ma-

Šis žygis daug kainavo ir ame
rikiečiams. Numušta 89 helikop
teriai, 51 amerikietis žuvo, 28 
dingo ir 78 buvo sužeisti.

Khe Sahne kalbama, kad ši 
bazė bus apleista už trijų savai
čių. Amerikos helikopteriai jau 
išvežami į kitas, daugiau į ry
tus esančias bazes.

Lieka klausimas, ką Šis žygis 
į Laosą davė? Washingtone ir 
Saigone bandoma sudaryti įspū
dį, kad žygis pavyko, vietnamie
čiai galį ir vieni kovoti prieš ko
munistus, nors amerikiečių avia
cijos parama ir buvo labai reikš
minga. Vienas karininkas pa
reiškė: “Kada komunistai smo
gia ir pasitraukia, tai laikoma 
labai gudria taktika, tačiau, kai 
tą padarė vietnamiečiai, tai jau 
ta pati taktika vadinama pralai
mėjimu”.

šio žygio laimėjimai esą to
kie: laikinai buvo sutrukdytas 
komunistų tiekimas Ho Chi Min- 
ho keliuose. Priešas prarado di
delius kiekius amunicijos, nete
ko-daug kareivių,-buvo sužaloti 
svarbūs keliai, užminuoti, su
sprogdinti priešo sandėliai. Prie
šui teks pašvęsti daug laiko tai 
žalai pataisyti. Buvo įrodyta, 
kad Saigono kareiviai sugeba ko
voti priešo teritorijoje be ame
rikiečių patarėjų.

žygio nepasisekimų sąraše pa
brėžtinas komunistinės propa
gandos laimėjimas. Hanojus ir 
Maskva jau skelbia apie milži
niškus Saigono kariuomenės ne
pasisekimus, neminėdami visai 
savo nuostolių. Išryškėjo ir tai, 
kad aviacija negali viena laimė
ti karo prieš partizanus. Blogas 
oras, miglos, žemi debesys dau
giau pakenkė vietnamiečiams už 
komunistus, nes sustabdė avia
ciją. Kartu išryškėjo Saigono 
karinis ribotumas, visiškai pri
klausant nuo Amerikos aviaci
jos.

Ilgesnių nuotolių Laoso žygio 
reikšmė dar neaiški. Daug pri
klausys nuo to, kaip greitai ko
munistai sugebės pataisyti savo 
keliu tinklą. *• >

— Letuvoje paminėta daini- 
nininko Jono Byros 80 metų am
žiaus sukaktis. Byra yra mokę
sis Vienoje, New Yorke ir Pa
ryžiuje. Valst. teatro operoje, 
iki 1940 metų, yra dainavęs dau- 
kiau kaip 30 partijų. Jau būda
mas pensininku, Byra iki 1927 
m. dirbo pedagogu — repetito
rium operos — baleto teatre 
Vilniuje. (E)

ROMA. — Visi Italijos res
toranai, kavinės, barai ir valgyk
los paskelbė vakar vienos dienos 
streiką.

žinti gamybą. Biznieriai spau
džia centrinę valdžią nusileisti 
bengalams. Apie 30 milijonų do
lerių mokėjimų už prekes Ry
tinis Pakistanas užšaldė. Iš ry
tų nebeateina ten gaminamas 
Pakistano popierius 
čiai buvo priversti 
puslapių skaičių.

ir laikraš- 
sumažinti



CLEVELAND, Ohio. — Nau
jai įsisteigusi Karininko Juoza
pavičiaus šaulių kuopa Clevelan- 
de š. m. kovo 14 d. prisiminė Šau- 
l ų S-gos įsteigėją Madą Pūtvį.

šv. Jurgio parapijos salėje bu
vo suruoštas minėjimas. Vladą 
Pūtvį pagerbti susirinko nema
žai žmonių.

Minėjimą atidarė kuopos pir
mininkas dr. K. Pautienis. Jis 
pristatė atvykusius šaulius iš 
Chicagos ir pakvietė juos į gar
bės prezidiumą.

Iš Chicagos į minėjimą buvo 
nuvykę šie šauliai: Vladas Išga-

<iai.
Dr. K. Fautienis prisiminę mi

rusius šaulius savanorius ir pa
prašė atsistojimu ir tylos minu
te juos pagerbti.

Scenoj buvo pastatytas ir gė
lėmis padabintas Vlado Pūtvio 
paveikslas.

Pakviestas LšST garbės na
rys Madas Išganaitis tarti žodį, 
vaizdžiai išdėstė Vlado Pūtvio 
gyvenimą, pasiaukojimą, pasi
ryžimą ir didelius jo nuveiktus 
darbus, steigiant Lietuvos Šau
lių Sąjungą.

Algirdai Budreckas pasveiki
no Karininko Juozapavičiaus 
šauliu kuopa šiais žodžiais;.“Tų- 
riu garbės ir didelį malonumą 
sveikinti naujai Įsisteigusią ir 
Karininko Juozapavičiaus var
du pavadintą šaulių kuopą.- ‘ ’ -■

Lietuvių organizacijos išeivi
joje turi tendencijos ne tik sa
vo veikla, bet ir nariais mažė- 

apie šaulius. Šaulių S-ga Trem
tyje yra lietuvybės ir lietuvių 
tautos saugotoja. Tokia ji buvo

Nuo
1914 metų

Midland " Savings " aptar ’ 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visOs mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
* $20.000 " ’ *

Frank Zogas. President

W ZO
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Chicago Savings
__ and Loan Association

INSURED
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UP TO

'o PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM'0 PER ANNUM PER ANNUM

Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

SI00.00 MINIMUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of fha Board Mrs. PHIL PAKEL, President

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

Lietuvoje, tokia ji yra atkurta 
ir išeivijoje.

šaulių S-gos svarbiausias tiks
las išeivijoje — rūpintis Lietu
vos valstybės suverenumu ir at
gaivinimu šios patriotinės orga
nizacijos laisvoj Lietuvoj; lietu
vybės išsilaikyme ir auklėjimu 
lietuviško jaunimo, kad jis iš
liktų susipratęs. ŠI lietuviška 
organizacija visad buvo, yra ir 
bus patriotiška.

Todėl kiekvieno šaulio parei
ga yra tuos tikslus įgyvendinti. 
Kiekvieno šaulio širdyje tėvynės 
meilė privalo rusenti ir niekad 
neužgesti.

Tenka konstatuoti, kad šaulių 
gretos auga. Didžiuojasi Šaulių 
S-ga ir jos vadovybė, kad šaulių 
organizacija didėja. Džiaugiasi 
šauliai, kad jų gretos auga.

Todėl sveikinu šaulių S-gos 
T. Centro Valdybos ir Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopos vardu 
Karininko Juozapavičiaus Šaulių 
kuopai Linkiu jos vadovybei ir 
šauliams sėkmingos darbuotės ir 
geriausios kloties.

Valio broliai ir sesės šauliai!
Gyvuokite ir nuoširdžiai dirb

kite Lietuvos laisvei ir tautos 
gerovei.
• Bendromis jėgomis sutartinai 
dirbdami, .tikrai galėsime mūsų 
kenčiančiai tėvynei greičiau pri
artinti laisvės rytojų”.

Jį* ?

Po sveikinimo paskaitė iš šau- 
lių S-gos Sukaktuvinės poemos

Šią poemą skaitant auditorijo- 
je ne vienam iš klausytojų nu
riedėjo ašara per skruostus...

Po iškilmingosios" dalies sekė 
meninė dalis. Meninėje progra
moje Dalė Sakaitė paskambino 
Baeho ir Chopirio kūrinius. Ji

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION.

4G4Q ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632 ” 

PHONE: 254-4478

V J?

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5-000)

Trijų dailininku darby parodoje Balzeko muziejuje. Iš kairės į d.: J. Fabion, sėdi M. Šileikis, Fabiono skulp
tūra ir A. Cooper. • Nuotr. Jurgio Karkai čia

rico Alessandrim užginčiju, 
kad Vatikanas turėtų tokią in
tenciją ir iš savo pusės prikišo 
tai ukrainiečių grupei, kad jos 
protestas esąs “politinis loši
mas”, norint paremti savo rei
kalavimą, gauti platesnę auto
nomiją Bažnyčioje.

Skaičiuojama, >kad apie 5 
milijonai ukrainiečių katalikų 
gyvena Ukrainoje, Sovietų Są
jungoje, ir pusė milijono čia 
Amerikoje ir Kanadoje.

I
Devynių asmenų ukrainie

čių katalikų delegacija aną sa
vaitę buvo nuvykusi į Vatika- 

Įną protestuoti prieš Vatikano 
žygį nominuojant ukrainie
čiams vyskupu prelatą John 
Stocką iš Yonkers, N. Y., ne 
tik nepasitarus su ukrainiečių 
vyskupų sinodu, bet net su kar 
dinolu Joseph Slipiju, kurs 
gyvena ten pat Romoje. Be to, 
ta delegacija protestavo prieš 
kardinolo Agostino Casaroli 
politiką, kurs savo vizito metu 
Maskvoje gynęs katalikus Lvo

CICERO
Lietuvos Kareivių 

Draugystės jau nėra...
Kaip buvo skelbta, sekma

dienį kovo 21 dieną buvo šau
kiamas _ draugystės specialus, 
susirinkimas. (Laiškais būvą 
kviečiami visi nariai, o atsi- 
Unke tikJ^:. ]Kįti«atsiuntė laiš
kus ir iš jų 33 pasisakė už 
draugystės likvidavimą, 3 pasi
sekė prįęŠį p dar 3’nįėko neat
sakė. Aišku, kad-tuomi senai 
irį buvusiai veikliai Lietuvos 
Kareivių Draugystei nutraukia 

gera ir gabi pianistė. Iš 800 
kontestantų, dalyvavusių pirme
nybėse, buvo išrinkti 8 geriau
si mokiniai, o jų.tarpe buvo Da
lė Sakaitė.

Meninei daliai pasibaigus bu
vo surengtos vaišės, kurias pa
ruošė sesės šaulės.

; Dr. K. Pautieniaus pastangoj 
miš jkurta ir vadovaujama Kari
ninko Juozapavičiaus šaulių kuo-, 
pa dar labiau-sustiprins Lietu-? 
vosjšaulių Sąjungą 'Tremtyj e.

Karininko Juozapavičiaus šau
lių'kuopos pįrm. 'dr. K. Pautie
nių! ir valdybai tenka tik palin
kėti geriausios kloties ir ištver- 
mingos- darbuotės šaulių idea
lams, o. už surengta Vladui Pūt- 
vim-minėj imą ir nuoširdų prie*, 
mimą dėkoju ir tariu paulišką 
pagarbą, x Algirdas Budreckas

•NAUJIENOS" KIEKVIENO
> DARBO ŽMOGAUS

\ DRAUGAS IR BIČIULIS

^SAFETY 0r \ 
YOUR SAVINGS \£> 

mas gyvybės siūlas. Toliau 
seks turtų pasiskirstymas, o 
tas tai daugeliui svarbiausia... 
Jei tų dolerių nebūtų sutaupy
ta, tai ir draugystės likvidavi
mas vyktų kitu keliu.

Draugystės įstatai sako, kad 
draugystę gali likviduoti pen
kiolika narių, tuo tarpu Ka
reivių. Draugystė vis dar turi 
37 kareivius, taigi, aišku,. gali 
toliau gyvuoti. Tik bėda su vai 
dyba. Kai vienas atsisėda į dvi 
vietas, kad ir geriausiai būtų 
tvarkoma, tačiau užmetimų 
atsiranda ir palaipsniui priei
nama prie likvidavimo. Dėl 
visa ko nutarta kreiptis į įsta
tymų žinovus, o tai tik sudaro 
daugiau trynimos! ir bereika
lingų išlaidų.

Jonas Budrikas, ilgametis 
Cicero biznierius ir Kareivių 
Draugystės narys, tikrai buvo 
pasiryžęs dalyvauti susirinki
me, bet šeštadienį ir sekma
dienio vakare netikėtai gavo 
širdies priepuolius ir vietoje 
susirinkimo atsidūrė ligoninė
je. Visi Budnką pažįstantieji 
linki jam greitai sustiprėti ir 
vėl būti su savaisiais.

Kazys Šimltus, draugystės 
pirmininkas, taip gi dėl ligos 
negalėjo dalyvauti susirinki
me. Džiugu, kad po ilgos ligos 
atsilankė Romanas Nartonis, 
kurs ir pravedė susirinkimą. 
Tai tiek tuo tarpu. Kas vėliau 
bus, kai būsim sveiki ir gyvi, 
sužinosim per savo spaudą.

Mano mieli draugai, Lietu
vos Kareiviai, nepamirškite 
savo spaudos: iš likusio drau
gystės turto skirkite tam tikrą 
dalį spaudai, nes jei ne mūsų 
spauda, tai [niekas apie mus 
nieko nežinotų.-

Senas Kareivis K. P. D. 

VITAMINAS NUO SLOGŲ
Nobelio laureatui Linus Pau 

ling paskelbus, kad vitaminas 
C yra tikras vaistas nuo slogų 
ir apie tai išleidus knygą, kilo 
nepaprastas ermyderis. Nema 
žesnis, kaip pirmąjį kartą pa
skelbus jog cigaretės sukelia 
vėžį.

Kodėl kilo tas ermideris, pa
aiškina Dr. Eugene Scheimann 
laikraštyje Chicago Today 
straipsnyje “Vitaminas C ge
riausias vaistas nuo slogos.

Pirmiausia, tai didelė sensa 
ei ja, kadangi niekas iki šiol 
vaisto nuo slogos nežinojo ir 
medicina tvirtina, kad tikro 
vaisto nėra, o yra tik slogą 
‘palengvinantieji” vaistau Bet 
svarbiausia nustebino ir prieš 
Dr. Pauling protestų priežastis 
yra ta, kad “vaistų nuo slo
gos” industrija JAV-bėse per 
metus padaro $750.000 biznį! 
Kiek iš tų visokių visokiausių 
“vaistų” uždirba farmaceuti
nių produktų kompanijos ir 
garsinimai?

“Ir jei rytoi kiekvienas liau 
tusi pirkęs visus tuos “slogų 
vaistus” ir pradėtų vartoti vila 
minus C (arba truputį vyno, 
įkurs atpalaiduoja nosies kana

lėlius ir labai dažnai palengvi
na slogą, baisiai daug žmonių 
netektų savo biznio ir pragyve 
nimui turėtų imtis kokio nuo
dingesnio darbo”, rašo Dr. 
Scheimann. “Beveik visi tie 
vaistai nuo slogos, juos dažnai 
imant, yra daug kenksminges 
ni jūsų sistemai negu vitami
nas C gali būti’’.

Kaip C vitaminus nuo slogos 
vartoti reikia pasitarti su dak
taru.

VATIKANO

skelbia iš Va

APKALTINA
SOVIETINĘ POLITIKĄ
Lenkų spauda 

tikano tokią S. T. informaciją:
Grupė Amerikos Rymo katali
kų ukrainiečių apkaltino Vati
kaną, kad jis esąs už santykių 
su Sovietų Sąjunga pagerėji
mą paaukoti šią ukrainiečių 
grupę.

Vatikano kalbėtojas Frede-

■ ■ •> į -r.

Where has- • • • * - • - -

all the 
money gone?

ve Ir Odesoj®. Vet visiškai ven 
gęs prisiminti apie 5 milijonus 
ukrainiečiui katalikų Ukraino-

SKAITYK •NAUJIENAS“ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

I LIE
KAINA $776.00 

({vyksta S Bostono:
BIRŽELIO 3, LIEPOS 14> , 

RUGPJŪČIO 24. ’
Liatvvoį* šios grupė* praleis - 

po 11 dieny.
Dalyvių skaičius ribotas

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės į 

TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

■■ 1 ■' 1 1 1. —— -
JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prot Vaclovo Biržiškos “Senųjų^Lietuviškų Knvgų IstorijaM yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pmntĮjŲ lietuviškų knygų' kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst- $2.50-

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS* 173d: So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

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

BE DRUSKOS !
į '.■■■■' ■ ■ • - . j
Kieti viršeliai ~ $4.00. minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

' t''9 ' - - * 1 . ’* ' - - •/ ' .•$

- Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- | 
vos krąštas. miestiečiu; kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai i 
ir kil '- i

‘ J ' r ‘c i k -• » . “ s

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašnjhe siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: '

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

You shake your head. Ar-

You see it slip out of your hands 
and you worry.

Instead of worrying, why not do 
something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on a0 ILS. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 5 
when held to maturity of 5 years, 10. ,r 
months (4% the first year). That ex- 
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all older- 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

bey CM be S W »



70 METU
Sofijai Jasaitienei - Lukauskaitei

Sofija Jasaitienė

1939 m. šaulių kalendoriuje 
psl. 117 str. “Keli bruožai iš 
partizanų - šaulių veikimo”, štai 
kas ten pasakyta:

“Kovoms su bermontininkais 
jau vadovavo šaulių Sąjungos 
centras. Pagrindinės jėgos buvo 
Šiauliuose ir apie Šiaulius. Čia 
jau partizanai šauliai parodė drą
sumo pavyzdžių, vertų ne tik 
Lietuvos,, bet ir viso pasaulio dė
mesio. Šaulės moterys gali di
džiuotis, jog partizanų štabe 
žvalgybos skyriui vadovavo Zu- 
lė Lukauskaitė, vėlesnė Jasaitie
nė”.
į Kipras Bielinis savo atsimi

nimuose Gana to Jungo, kurie 
jau spausdinami, daugiau sutei
kia žinių apie Sofijos Jasaitie- 
nės-Lukauskaitės drąsią ir ne
paprastai rizikingą veiklą parti
zanuose.

čia spausdiname tų atsimini
mų ištrauką, kur plačiau ir išsa
miau apie tai parašyta:
I “‘...Stebėti jos judėjimą, per- 
sigrupavimus ir apie viską in
formuoti musu kariuomenės ba
ro viršininką pik. Ladygą. šiam

darbui atlikti, reikėjo Šiauliuose- 
įsteigti centrą”. Po trumpų kal
bų paaiškėjo, kad man siūloma 
į tą centrą įeiti. Su dideliu pa
sitenkinimu sutikau, nes būti 
tiktai įvykių stebėtoju buvo kur 
kas sunkiau. “Pagaliau veiksi
me”, pagalvojau, “iiausimės tūp- 
čioję ir delsę”. Kalbos buvo 
trumpos — uždaviniams Šiau
liuose vykdyti, reikėjo drąsių ir 
patikimų žmonių. Centrą, vėliau 
vadintą štabu, sudarysime visi 
susirinkime buvusieji; su tokia 
mintimi išsiskirstėme. R. Ski
pitis, atrodė, keliavo į Radviliš
kį, o kapitonas L. šklėris — į 
Kauną. Man į akį krito Skipičio 
apranga, švarutėlio, namų audi
mo, šviesaus milo, ilgoka, tal
pi milinė, tiksliai neprisimenu, 
bene perjuosta virvagaliu ar ki
tokiu raiščiu, tokia apranga Ski
pitis buvo panašus į storkaklį 
šimtamargį, į vaizduojantį savo 
pranašumą “gaspadorių”, anot J 
Angariečio, tikrą “buožę”. Šiau
liuose liko Vladas Požėla. Su
tarėme su VI. Požėla, kad kolek
tyvui reikia dar vieno, ir kad 
tuo trečiuoju bus Sofija Lukaus
kaitė, vėliau dr. Domo Jasaičio 
žmona. Prieš metus su kaupu 
J. Smolskio organizuotų, grįž- 
tančiųjų iš Maskvos lietuvių su
dėtyje buvo Lukauskų šeima; 
jai priklausė gimnazistė Sofija, 
kurią Zule vadindavome, štabas 
pasiskirstė pareigomis: VI. Po
žėlai sutarėme sekretoriaus pa
reigas, Lukauskaitei —- priešo 
pajėgų Šiauliuose sekimą ir žval
gymą, o man teko pirmininkau
ti. Rinkdavomės Lukauskių na
muose, dažniausiai namų balko
ne, Lukauskaitės kambary. Pir
mame pasitarime Vasiliauskie
nės mokykloje, buvo aptartas ži
nių kariuomenės vadovybei apie 
priešo pajėgas teikimas, tad Lu
kauskaitei, žvalgybos skyriaus 
vedėjai, reikėjo pasitempti, neš 
beveik kasdien reikėjo turėti ži-

Stankūnienė, M. 
Fabion ir Mikas Šileikis.

parodos atidaryme kovo 7 d. Balzeko muziejuje. Iš k. j d.: dailininkės B. Morkūnienė, M. 
Šileikis, VI. Vaitekūnas ir rašyt. J. Damauskas. Parodoje dalyvauja: Antanas Cooper, John

Nuotr. Jurgio Kasakaičio

saičiu dalyvavo ir Draugijoje ko
vai su džiova.

Dr. IVinio Jasaičio š^ima di
dysis pakantos pavyzdys. Ideolo
giniai jiedu kiek skirtingi. Dr. 

! Domas Jasaitis iš jaunų dienų 
vienas žymesnių krikščionių de
mokratų veikėjas, dabar Tėvy
nės Sargo redaktorius. Gi, jo 
žmona Sofija taip pat iš jaunų 
dienų palinkusi į socialdemokra
tų veiklą.

Jų duktė ištekėjusi už Vliko 
pirmininko Dr. V. Valiūno, o sū- 

I nūs Bostone verčiasi gydytojo

Tremties metais

Tremties metais Jasaičiai, 
kaip ir tūkstančiai kitų, pasi
traukė į V. Vokietiją. Ir čia ne
sėdėta laukiant giedresnių gy
venimo dienų, bet tuoj įsijungė 
į lietuvių visuomenės darbą. Dr. 
D. Jasaitis organizuoja Lietu
vos raudonąjį Kryžių ir jam tal
kininkauja jo žmona Sofija, ku-j 
rią visi vadino Zule. Tada jos praktika J

Ilgai Jasaičiams gyventi, mū
sų tautos visuomenės dirvą pu
renti! J. Vilkaitis

pagrindinis rūpestis buvo padė
ti savai studentijai baigti studi
jas, rūpintis jų šalpa ir slaugy
ti susirgusius.

Iš tremties gyvenimo išsinė
rus ir įsikūrus JAV, abudu Ja
saičiai taip pat neapleido lietu
vių visuomeninio gyvenimo dir
vos. Ir štai nelauktai Jasaitienė- 
Lukauskaitė susilaukė 70 metų, 
o jaučias žymiai jaunesne. Gimė 
1901 m. kovo 29 d. Šiauliuose

psl.

rin-

169

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 spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i 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 

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

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

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 Rukša, 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 Įmyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

55 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS.

šymu ir gausybe dainų. 80 osl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija.

" Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas. praSome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

Mitologijos posmai.

Su trumpu jų apra- 

115 psl. $3.00.

1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608

nių pranešimams kariuomenės 
vadovybei apie padėtį. Lukaus
kaitė ši reikalą sutvarkė nuosta
biai greit. Jos talkininkais bu
vo Šiaulių gimnazijos auklėti
niai, jos mokslo draugai, žinomi 
ir patikimi vyrukai. Teko pasi
džiaugti žvalgybos viršininkės 
organizaciniais gabumais ir kon- 
speratyvinio darbo sąlygų su
pratimu; pavyzdžiui, Šiaulių ge
ležinkelio stotį stebėdavo Alek
sandras Mačiūnas, vėliau inži
nierius elektrikas. Stebėtojai 
keisdavosi kas trys valandos, 
tad stoties žvalgymas vyko be 
petraukos visą parą. Choronžic- 
kio, Frenkelio, Nuroko odų išdir- 
bimo fabrikų patalpas buvo už
ėmę : bermontininkai su vokie
čiais ir jas reikėjo sekti, žval
gyboj dirbo Jon. Avižonis, vėliau 
inžinierius, siaurųjų Lietuvos 
geležinkelių dirbtuvių viršinin
kas, bolševikų 1940 m. išvežtas 
į Sibirą ir ten dingęs; Krylaus- 
kienė sekė Gink ūnų-Zubovų dva
rą prie plento; Dunduliai, vyras 
ir žmona, žvalgė kitus priešo ka
riuomenės susitelkimus. Ir Ig
nas Augustinąvičius,, apskrities 
valdybos švietimo skyriaus tvar
kytojas, buvo įkinkytas į darbą; 
vokiečiams masiniai traukiantis, 
kai jie užėmė visas valdybos 
patalpas, Augustinavičius, pasi
likęs savo nuošaliame kambarė
lyje, stebėjo juos vietoje. Mūsų 
žvalgyba mieste įtaisė žinių su
rinkimo punktus: Kazlausko 
vaistinėn atėjusieji, stebėtojai 
klausdavo: — “Ar daktaras na
mie?” Jei klausęsis gaudavo tei
giamą atsakymą, atsirasdavo 
“daktaras”, kuris priimdavo pra
nešimą. šiuo būdu surinktos in
formacijos patekdavo Į Lukaus- 
kaitės rankas, o iš jų į štabą, 
šis darbas vyko lapkričio mė
nesį. Oras būdavo šaltas, kar
tais lietingas ir nejaukus; ka
ro apgriautuose Šiauliuose, gat
vių niekas netaisydavo ir, žino
ma, menkai jas valydavo. Gat
vių grindinyje ir šaligatviuose 
dažnai pasitaikydavo vandeniu 
pasruvusių duobių, į kurias, su
temoj ar naktį, įmoklinęs kelei
vis sušlapdavo ir susipurvindavo.
Kartais pavakare gatvėj matyda 
vau peršlapusią mūsų štabo žval
gybos viršininkę, beeinančią mo
suojant rankomis į žingsnio takj 
tą, kaip tikrą žygio kareivį. Man 
viršininkė atrodydavo pavargu
si, bet, dėl konspiracijos, reikėjo 
vaidinti, kad esame svetimi, tad

nesis veiki ndavom e.
Štabas, susirinkęs posėdžio ir 

išklausęs žvalgymo duomenų, 
tardavo, kas praktiška kariuo
menės vadovybei. Po to Požėla 
ant delno didumo poperėlio, vis 
pagalvodamas, smulkiai rašyda
vo pranešimą. Suvyniotą ir gra
žiai sutvarkytą popierėlį gali
ma buvo laikyti, tarp pirštų, ne
pastebimą; bėdai ištikus, jį gali
ma buvo išmesti. Mudu su Po
žėla. to išmokome caro kalėji
muose (kai iš kalėjimo reikė
davo išsiųsti nelegalų raštelį). 
Požėla pranešimus kruopščiai re
daguodavo; reikėdavo aiškiai ir 
smulkiai rašyti, dėl to tekdavo ge 
rokai sugaišti. Pranešimams 20- 
30 km. į kariuomenės baro štabą 
nunešti, reikėdavo labai patiki
mų žmonių. Ir šią operaciją or
ganizavo žvalgymo viršininkė, 

atliktinei kelionei į Radviliškį, 
susiradusi patikimų moterų, ku
rios, be priekaišto, uždavinį atlik 
davo. Dabar paaiškėjo, kad šia
me darbe viršininkei uoliai talki
ninkavo kun. Lapis. Tų parei
gingų moterū vardų ir pavar
džių nežinojome, tad įvardyti jų 
negaliu, bet jų atliktus žygius čia 
su pagarba atžymiu. Jei kuri 
nors tų moterų būtų patekusi 
į priešo rankas^ tokiai kelias į 
kapines būtų buvęs trumpas”.

Studijų metai ir įveikia Lietuvoj

Sofija Lukauskaitė, dabar Ja
saitienė gyvenanti Mont Vernon, 
N. Y., atlikusi tas pilietines pa
reigas, išvyko Vokietijon moks
lo studijom. Tais Lietuvos kovų 
metais dėl savo šalies laisvės 
Sofija Lukauskaitė pareigas pa
siėmė ne iš pamėgimo ar pasirin
kimo, bet kad reikėjo.

Mokslo studijoms pasirinko 
agronomiją, kuri Lietuvai buvo 
būtina ir naudinga, kaip lygiai 
ir anos šaulių — partizanų ko
vos. Ir įdomu, kad ją, dalinai 
miestietę patraukė ne bendra ag
ronomija, bet gyvulininkystė. O 
gyvulininkystės ūkiu gal visa
me pasaulyje pirmavo Danija, 
tai ir Sofija Lukauskaitė įgy
toms Berlyno universitete ži
nioms pagilinti, nuvyko Dani
jon. Studentavimo metais uo
liai dalyvavo lietuvių studentų 
gyvenime ir net pirmininkavo 

’ lietuviams studentams, susime- 
tusiems į socialdemokratų būre-

padarė įdomų pranešimą apie M. 
Nemekšaitės nuveiktą darbą Lie
tuvoje priešmokyklinio amžiaus 
vaikų auklėjimo srityje. Tas jos 
pranešimas buvo padarytas New 
Yorko Lietuvių M. K. Federaci
jos posėdyje 1970 m. rugsėjo 7 
d.

Be to, kartu su savo vyru Ja-

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Visame pasaulyje garsus

ašarinių dujų pistoletas
Šis ašarinis pistoletas yra visiškai pa
našus į tikrąjį revolverį. Jis labai 
naudingas žmonėms, kurie dirba vie
niši, tamsiose vietose ir yra reikalin
gi apsaugos. Vyrai tą ginklą gali duo- 

*. ti savo žmonom ir dukterim naktį
apsisaugoti. Daug pramonės įmonių juo naudojasi. Iššovus 
sulaiko užpuoliką, bet jo nesužeidžia amžinai. Jam laikyti ne
reikalingas leidimas, bet jis neparduodamas nepilnamečiams. 
Vieną kartą užtaisius, iššaunami 6 šoviniai. Su pistoletu siun
čiami 6šoviniai pilni ir 6 nepilni praktikai. Pinigai sumokami; 
iš anksto. Į pistoleto kainą įskaičiuota 12 šovinių ir persiun
timo išlaidos, f; J

UžSAKYMO BLANKA
Užsakydami prie norimo revolverių ir šovinių kiekio padėkite 
kryžiuką.
□ 1 ' ‘
□ 2
□ 3
□ 4
□ 6 ______ ____ ... ...... .
□ Extra Boxes of Tear Gas Shells $2 per box
□ Extra Boxes of Blanks — $1.25 per box
□ Holsters — $2 each.
Visa tai siunčiama drauge su revolveriu ir apmokamos per
siuntimo išlaidos.

Gun-unit — $15.00
Gun-unit at $1450 ea. >— totai $29.00
Gun-units at $14 — $42.00
Gun-units at $13 —■ $52.00
Gun-units at $12 — $72.00

Cherokee Institute
Dept N. J. 71

5920 Nall Avenue
Shawnee-Mission, Kansas 66202

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! INSURf D

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekj ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Ji grįžusi Lietuvon ir įsikūru
si Šiauliuose pradeda darbą kaip 
gyvulininkystės instruktorė ir 
tampa išrinkta Lietuvos gyvulių 
globos draugijos valdybos pirmi
ninke. 1926 m. organizavo Šiau
liuose gyvulininkystės (parodai 
suredagavo ūkininko Vadovą, o 
pradėjus Lietuvoje veikti socia
liniam draudimui nuo ligu-ligo- 
nių kasoms, ji buvo išrinkta 
į Šiaulių rajono ligonių kasos 
valdybą.

Taip pat uoliai dalyvavo Lie
tuvos vaiko draugijoje ir tam
priai toje srityje bendradarbia
vo su vaikų darželių įsteigėja 
Lietuvoje Marija Nemekšaite, 
kuri gimė 1886 m. ir mirė Lie
tuvoje prieš du metu. Ta proga 
Sofija Jasaitienė - Lukauskaitė

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 priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

[steigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigoe pietuoM kiemas automobiliams pastatyti
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Laužo tautų apsisprendimo teisę
Pirmojo Pasaulinio Karo pabaigoje ir Antrojo Karo 

metu labai plačiai buvo kalbama apie pavergtų tautų ap
sisprendimo teisę. Apsisprendimo teisė dar ir šiandien 
linksniuojama tarptautinių organizacijų konferencijose, 
ji minima spaudoje, komentuojama televizijos ir radijo 
pranešimuose, bet gyvenime ji labai lėtai taikoma.

Pavergtoms tautoms teisę apsispręsti pripažįsta visos 
didžiosios valstybės, įskaitant ir naujai išaugusią Sovietų 
Sąjungą, atnešusią didžiausią vergiją ne tiktai visai rusų 
tautai, ibet ir visiems buvusios Rusijos kaimynams. So
vietų Sąjungos atstovai labai gražiai pakalba apie tautų 
apsisprendimą tarptautinėse konferencijose, jie net rei
kalauja, kad turėtų teisę apsispręsti kiekviena Azijos ir 
Afrikos tautelė, bet jie klausyti nenori, kai kas užsimena 
apie komunistų pavergtų tautų apsisprendimo teisę.

Tautų apsisprendimo teisę pripažino ir V. Leninas, 
bet jis, pasiųsdamas raudonosios armijos batalijomis į 
Gruziją, pirmas tą apsisprendimo teisę sulaužė. Sovietų 
karo jėgos okupavo nepaprastai didelius kaimyninių že
mių plotus, pavergė virš 200 milijonų gyventojų ir su
laužė tautų teisę spręsti savo likimą. Žudynėmis, areš
tais,, kalėjimais ir masiniais trėmimais komunistai ban
do palaužti pavergtų tautų norą spręsti savo likimą. Jie 
išžudo žymesnius už savo krašto laisvę ir gerbūvį kovo
jančius žmones, o teroru atbaido kiekvieną, kuris drįstų 
pasinaudoti pripažinta tautų apsisprendimo teise. Ko 
munistai nueina tiek toli, kad jie persekioja net užsienin 
išbėgusius kovotojus už pavergto krašto laisvę.

Oficialiai rusai tautų apsisprandimo teisę pripažįsta, 
bet tikrovėje jie laužo kiekvieną nuostatą, kuris veda prie 
tautų apsisprendimo. Blogiausia, kad laisvasis pasaulis 
iki šio meto Sovietų Sąjungos valdovams veik nieko apie 
tai nesakydavo. Laisvojo pasaulio atstovai konferencijo
se ramiai išklausydavo sovietų agitatorių kalbas apie 
“kolonijalinių valstybių įvestą išnaudojimą”, bet jie ne
drįsdavo rusams žodžio pasakyti apie jų įvestą išnaudo
jimą ir ištisų tautų pavergimą. Panašiai elgdavosi ir lais
vojo pasaulio didžioji spauda. Retkarčiais didžiojoje spau
doje pasirodydavo laiškas redakcijai, primenantis apie 
komunistų laužomą tautų apsisprendimo teisę, bet tuo 
viskas ir pasibaigdavo.

Džiuginantį straipsnį šiuo klausimu parašė David 
Lawrence, “U. S. News & World Report” redaktorius. 
Jis primena gausiems savo skaitytojams, kad pavergtų

Peržvelgęs anglų kalba iš
leistą Encyclopedia Lituanica 
I tomą, nustebau, kad tani. 
Neprikl. Lietuvos karo aviaci 
jos pasididžiavimui — Anbo 
lėktuvams, tepaskirta tik ket
virtis puslapio (žiūr. psl. 93). 
Gi Lietuvos karinei, civilinei ir 
susisiekimo aviacijoms tepa
skirta nepilnas vienas puslapis 
(psl. 225)! Net nei vienos nuo 
traukos pailiustravimui neįdė
ta! Nors šie straipsneliai enci
klopedijoje ir yra trumpučiai, 
bet dėmesį atkreipia daugybė 
juose pasitaikiusių netikslumų 
ir klaidų

Aprašant gen. inž. Antano 
Gustaičio konstrukcijos Anbo 
lėktuvus, teigiama, kad jų 
buvę 8 tipai. Tikrumoje buvo 
sukonstruoti ir pastatyti tik 7 
tipai (Anbo VII nebuvo pasta

tytas). Paduodant žinias apie 
šių tipų metus, nurodoma, kad 
Anbo III buvo pastatytas 1930 
m. — turėtų būti 1929; Anbo 
IV (1933) — t. b. 1932; Anbo V 
(1935) — L b. 1930; Anbo VI 
(1936) — t b. 1933. Toliau tei
giama, kad Anbo VII ir VIII 
buvo lengvieji bombonešiai, 
Anbo VIII konstrukcija buvusi 
sutrukdyta II Pas. Karo. Tik
rumoje, Anbo VII niekad ne
buvo pastatytas, o Anbo VIII 
prototipas buvo pastatytas ir 
išbandytas dar prieš 1939 — 40 
m. Be šių 7 Anbo tipų, dar bu
vo statomi patobulinti Anbo IV 
ir V tipai — tai Anbo 41 ir 51, 
kurie EL visiškai nepažymėti. 
Anbo lėktuvų statybai, ir ben
drai Lietuvos karinei aviacijai 
galą padarė ne prasidėjęs II

tautų tarpe yra ir Lietuva. Jis primena JAV kongreso 
rezoliuciją, įsakančią vyriausybei naudoti kiekvieną progą 
kelti viešumon ir reikalauti, kad komunistinė Sovietų Są
jungos vyriausybė leistų rusų pavergtoms tautoms spręs
ti savo likimą, kaip tokia teise pasinaudojo Afrikos ir 
Avijos tautos. Užmirštuoliams jis primena, kad Antrąjį 
Pasaulinį Karą pradėjo Hitleris, tiktai susidėjęs su ko
munistine Rusija. Vėliau, kai Hitleris savo karo jėgas 
nukreipė prieš Sovietų Sąjungą ir sunaikino rusų karo 
jėgas, tai JAV stojo į karą, padėjo rusams atsigauti ir 
persiorganizuoti. Bet Sovietų Sąjunga pagrobė tas pačias 
žemes ir pavergė tas pačias tautas, kurias buvo pagrobęs 
Hitleris. Kolonialinę savo ekspansiją rusai dar labiau 
praplėtė, negu buvo padaręs Hitleris.

Iki šio meto daugiausia lietuviai Amerikoje kėlė so
vietų valdžios laužomą tautų apsisprendimo teisę ir visiš
ką nebojimą į paprasčiausias žmogaus teises. Lietuviai, 
pirmieji išmoko užmiršti partinius ginčus ir vieningai 
kelti sovietinio komunizmo visam kraštui atneštą nelai
mę. Vėliau lietuviai šiuo reikalu susitarė su latviais ir 
estais. Lietuviams teko važinėti į Washingtoną, klaben
ti įtakingesnių kongreso atstovų duris ir prašyti, kad 
būtų imtasi priemonių pavergtoms tautoms gelbėti. Bū
davo gražių senatorių pareiškimų, bet konkrečių žings
nių padėčiai keisti būdavo labai mažai.

Užtat nepaprastai džiugu, kad toks įtakingas laik
raštininkas, kaip David Lawrence ryžosi priminti ame
rikiečiams ir visam pasauliui, kad tautų 'apsisprendimo 
klausimas yra pagrindinis pasaulio taikai ir gerbūviui. 
Jam atrodo, kad jau atėjo laikas ne vien mažų tautų at
stovams, bet visam pasauliui kelti. viešumon Sovietų Są
jungoje įvestą vergiją ir reikalauti apsisprendimo teisės 
rusų pavergtoms rytų Europos tautoms. Mes visi žinome, 
kokias valdžias sovietų karo jėgos primeta okupuotiems 
kraštams. Mes žinome, kad pavergtų kraštų atstovai yra 
ne žmonių rinkti, bet okupanto primesti. Kiekvienas ži
no, kad pavergtuose kraštuose stovi gausūs sovietų karo 
jėgų ir policijos daliniai kiekvienam laisvės troškimui 
nuslopinti.

Sovietų Sąjunga privalo atšaukti karo jėgas iš oku
puotų kraštų ir leisti pavergtoms tautoms apsispręsti, 
kokios santvarkos jos nori.

Pas. Karas, bet rusų okupacija 
1940 m.

Aprašant karinę, civilinę ir 
susisiekimo aviaciją rašoma, 
kad Karo Aviacijos Mokykla bu
vusi įsteigta 1919 m. kovo 12 
d.; turėtų būti — balandžio 12 
d. šiame straipsnyje jau tvir
tinama, kad inž- A. Gustaitis su
konstravęs tik 4 Anbo lėktuvų 
tipus. Turėtų būti — 7 tipus 
(iš jų 4 pagrindiniai ir 2 pato
bulinti tipai buvo gaminami 
serijomis). Sakoma, kad karo 
aviacijos pagrindinis aerodra- 
mas, angaras ir dirbtuvės buvę 
Aleksoto priemiestyje, prie 
Kauno. Tiksliau — angarų bu
vo ne vienas, bet daugiau, o 
pačios dirbtuvės buvo A. Fre
doje, prie Kauno.

Rašoma, kad 1935 m. prie 
Susisiekimo Ministerijos buvęs 
įkurtas aeronautikos inspekci
jos skyrius. Čia greičiausiai 
kalbama apie prie Sus. M-jos
1934 m. įkurtą Orinio Susisie
kimo Inspekciją.

Teigiama, kad pirmoji ko
mercinė oro linija buvusi suor
ganizuota 1937 m. Tikrumoje 
ji buvo atidaryta 1938 m. rude
nį, iš Anglijos nupirkus 2 dvi- 
motorinius keleivinius lėktu
vus,

Toliau jau seka tokia stambi 
ir nedovanotina klaida, kad 
tiesiog gėda atkreipti skaityto
jo dėmesį, nes ji įžeis kiekvie
no lietuvio savigarbos jausmą. 
Tvirtinama, kad du lietuviai 
pilotai, Stepas Darius ir Stasys 
Girėnas, transatlantiniam skri 
dimui iš New Yorko pakilo
1935 m. birželio 15 d.! Jei jau 
EL redakcija ne tik šios datos 
nežinojo, bet net nesistengė 
pasitikrinti, o rašydama iš at
minties (?) suklydo, tai jau 
yra kažkas netvarkoje! Kiek
vienas lietuvis žino, kad tie 
mūsų tautos didvyriai iš New 
Yorko aerodromo pakilo 1933 
m. liepos 15 d. Taigi suklysta 
ne tik metuose, bet ir mėnesy
je. Toliau rašoma, kad jie žu
vo birželio 17 d.; turi būti, 
žinoma, liepos 17 d.

Nesijaučiu esąs kvalifikuotas 
rašyti šio pirmojo liet, enciklo 
pedijos tomo anglų kalba kri
tiką — įvertinimą. Mano dė
mesį atkreipė tik pastebėti ne
tikslumai ir klaidos man kiek 
geriau žinomoje srityje. Taip 
pat dėmesį atkreipė gana gru
bus neišbalansavimas straipsnių 
dydžių pagal svarbą, aprašant 
paskirus dalykus ar asmenis. 
Taip pvz. skirta: Aitvarui — 
beveik pilnas psl., carams Alek
sandrams — 5 psl., Menui — 
22 psl., Ateitininkams — 11^ 
psl., Aušros Vartams — 3 psl., 
Varpinei — 5 psl., Šv. Kazimie
rui — 3 psl., Šachmatams — 2 
psl., Kol. ūkiui — 4 psl., Kazo-

kams — 1ĮZ, psl., Kryžiams — 
6 psl., Bažnyčiai — 8 psl., kai 
kuriems gal ir ne taip jau žy
miems poetams — po 11Z, psl., 
ir t- t- Gal šiems ir panašiems 
dalykams ir derėjo skirti tiek 
vietos, todėl nenuostabu, kad 
vietoj 4, jau kalbama apie 6 to
mų reikalingumą. Bet man vis 
tik darosi gaila, kad jei jau 
toks aitvaras gavo beveik pilną 
puslapį, tai Anbo ir Aviacijos 
nederėjo taip žiauriai skriausti 
(kaip minėjau, skirta tik ket
virtis ir nepilnas psl.). Iš ki
tos pusės imant, jei ir kiti da
lykai būtų buvę proporcingai 
tik labai trumpai ir paviršuti- 

D r. Balys Matulionis aplanko savo sena gerą draugą 
Igną Končiy, sėdintį važinėjamoje kėdėje.

IGNAS KONČIUS 
SVEIKSTA

Garsusis žemaitis, žemaičių 
šnekų, Palangos krašto, Že
maičių padangės kryžių ir kop 
plytelių statistikos, medžio 
drožinių gimtajam kraštui at
minti ir keliolikos veikalų au
torius, profesorius Ignas Kon
čius gautomis iš Atlanto pa
kraščių žiniomis jaučiasi daug 
geriau ir su vaikštuko pagalba 
pats pereina per kambarį. Vi
sa bėda esanti su jo kairiąja 
akimi, kuria silpnai mato, 
tad jam skaityti sunku ir juo 
labiau rašyti. Gerbiamasis pro 
fesorius patenkintas, kad yra 
lietuvaičių seselių gerai prižiū
rimas ir džiaugiasi į tuos na
mus patekęs. Jis gyvena su 
daktaru Motiejum Nasvyčiu ir 
ponia Nasvytiene Pntnamo lie
tuvaičių seselių tvarkomuose 
arkiv. Jurgio Matulaičio vardo 
sveikatos namuose.

Ignas Končius yra gimęs 
1886 metų liepos 31 dieną Pur
vaičiuose, Telšių apskr., dar 
1903 metais jau baigęs Palan
gos progimnaziją ir ankstyboje 
jaunystėje pradėjęs veikti lie
tuviškame tautinio atgimimo 
judėjime. Šiandien jis eina 85 
metus amžiaus. Skaitlingi drau 
gai ir visi lietuviai linki jam 
pilnai pasveikti ir dar pasi

uiškai paliesti, tai visa būtu 
lengvai sutūpę į vieną vieninte
lį tomą.

Gaila, kad nebeturime mūsų 
tarpe šviesaus atmininio a. a. 
prof. St. Kolupailos. Jis kiek
vieną naujai pasirodžiusį Liet. 
Encikl. tomą labai objektyviai 
ir kruopščiai įvertindavo, ir re
daktoriams duodavo tikrai gerų 
patarimų.

Reikia tikėtis, kad šie ir visi 
kiti pasitaikantieji netikslumai 
ir klaidos bus sekančiuose enci
klopedijos tomuose atitaisyta, o 
sekantieji tomai išlaikys moks
liniam veikalui prideramą lygį.

džiaugti gyvenimu, kuriam 
per savo darbingą ir garbingą 
amžių yra tiek daug davęs.

j.pr.

— Kai pasižymėjęs žmogus 
rengiasi rašyti savo autografi
ją, apsirengia geresniais dra
bužiais. ..

— Cervantes “Don Quixote’’ 
ne visi moka teisingai ištarti. 
Angliškai tariama: “Don Kulk 
-sot”, ispaniškai — “Don Ke- 
ho-ta”.

— Vaivorykštė iš lėktuvo 
atrodo apskrita, o ant žemės 
— kaip pusė lanko.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"
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JUOZAS KARIBUTAS
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Gatvėse sukinėjasi visokiais tindziliu- 
kais apsikabinėję vandens pardavėjai. 
Vandenį jie laiko iš jaučio odos pasiūtuose 
maišuose. Norėjau vieną tokių pardavėją 
nufotografuoti. Tuoj ištiesė ranką: vadi
nasi, mokėk. Kur tik pasisuksi, visur tas 
“mokėk”.

Anglai nuvežė mane į viešbutį. Kaina 
— tik keturi doleriai dienai, įskaitant pus
ryčius, pietus ir vakarienę. Tai jau, kaip 
amerikonai yra pratę sakyti, tikras “bar- 
genas”. Juo labiau, kad maistas tikrai ge
ras ir patarnavimas puikiausias.

Žiūrint pro langą iš mano kambario, 
atsiveria žavėtina panorama: jūra, kalnai 
ir visas miestas matosi kaip ant delno. Nu
tariau kiek ilgėliau čia pasilikti. Keletą 
dienų praleidau pliaže besimaudydamas. 
Pliažų čia du: vienas vietiniams gyvento
jams, o kitas — turistams. Nepasakyčiau, 
kad čia būtų kokia diskriminacija. Grei
čiausiai vietiniai gyventojai nesimaišo tarp 
turistų dėl to, kad savo pliaže jie jaučiasi 
“kaip namie”. Vadinasi, ten jiems nerei
kia varžytis.

Turistų pliaže labai daug jaunimo, ku
ris kaitinasi saulėje bei maudosi jūroje. 
Senesnieji daugiausia sėdi paunksnėje ir 
rūko tabaką. Pastebėjau, kad kai kurie 
net tabaką kramto. Ir taip jie leidžia va

landų valandas. Tiesiog sunku suprasti, 
kaip jiems toks dykiniavimas nenusibosta.

Krautuvėse nėra jokio vargo susikalbė
ti, nes beveik visur kalbama angliškai. 
Krautuvių savininkai daugumoje yra žy
dai. Verčiasi, kaip atrodo, labai gerai, 
Smulkioji prekyba yra arabų rankose. Jų 
krautuvėlės skurdžios, mažytės. Prekių 
pasirinkimas menkas. Kur tik pasisuki, 
tuoj tave užkalbina ir kviečia į krautuvę. 
Tas bizniavimas pasidarė įkyrus. Iš kitos 
pusės, kai tave kiekviename žingsnyje už
kalbina ir vis kviečia pigiai ką nors pirkti, 
tai, kaip bendrakeleiviai anglai sakė, nuo
bodžiauti netenka. Nejaukus įspūdis tik 
susidaro matant pusnuogius vaikus, be 
priežiūros bėginėjančius gatvėmis.

Vienas paslaugus arabas nusiveda ma
ne prie mečetės (arabų maldyklos). Prie 
mečetės didelė aikštė, kur daug žmonių 
buvo prisirinkusių. Didelė atrakcija su
darė fakyras, kuris su gyvatėmis išdari
nėjo visokius triukus. Kai fakyras gyva
tėmis apsukinėjo rankas, galvą ir kaklą, 
tai keli apdriskę arabai kolektavo su ke
purėmis pinigus. Vadinasi, nori pamaty
ti “spektaklį”, tai mokėk...

Kitoje vietoje buvo keli kupranugariai 
“išnuomavimui”. Sumokėjai “nuomą”, ir 
kupranugaris tavo patarnavimui, — jodi
nėk užlipęs ant jo. Už mažesnį atlyginimą 
— nufotografuojama prie kupranugario. 
Biznis su kupranugariais buvo gana gyvas.

Jei pradžioje čia ir buvo labai įdomu, 
tai po kurio laiko pasidarė lyg ir nuobodu

; matyti tuos pačius vaizdus ir beveik šablo
niškai besikartojančias scenas gatvėse, 
pliažuose ir krautuvėse. Gerokai pailsėjęs, 
nutariau vėl grįžti į Europą.

GRĮŽTU Į ISPANIJĄ
Mano planas buvo iš Afrikos tiesiai ke

liauti į Portugaliją. Tačiau pasirodė, kad 
tai negalima: nebuvo laivo, kuris tiesiog 
plauktų į Portugaliją. Tad noromis neno
romis ir vėl teko keliauti per Gibraltaro 
sąsiaurį į Ispaniją, o iš ten jau traukiniu i 
Lisaboną, Portugalijos sostinę

Pasiekus Algericas uostą, lagaminus iš
krėtė, peržiūrėjo. Tas pats buvo ir Maro
ką apleidžiant. Tas nuolatinis krėtimas ir 
kažko ieškojimas pasidarė man gana įky
rus. Bet, matyt, jis reikalingas, kai šiais 
laikais į narkotikų šmugelį vis daugiau 
kreipiama dėmesio.

Išlipęs iš laivo Algericas uoste, pradė
jau teirautis, ar iš čia eina ekspresinis 
traukinys į Lisaboną. Pasirodė, kad tokio 
traukinio nėra. Eina tik paprasti trauki
niai. O kadangi jaįg nuvažiuoti ima daug 
laikio, lai nutariau paprastu traukiniu ne
važiuoti. Man patarė vykti į Madridą, iš 
kurio į Lisaboną eina gi eitieji traukiniai.

Taip ir padariau. Buvo sekmadienis. 
Oras pasitaikė labai šiltas. Temperatūra 
siekė net 40 laipsnių C. Tvanku. Pusėtinai 
privargęs, jau gerokai po pietų pasiekiau 
Madridą ir tuoj pradėjau rūpintis gauti 
greitąjį traukinį Į Lisaboną.

LISABONA

Štai jau ir traukinyje. Kelionė užtruk
sianti aštuonias valandas. Tvarka trauki
nyje tikrai pavyzdinga. Nuo pat traukinio 
pasijudinimo keleivius globoja portugalai. 
Ir kokie jie paslaugūs, kokie mandagūs! 
Jokio palyginimo su patarnavimu, kurį 
patyrėme Ispanijos traukiniuose. Palydo
vė prieina prie kiekvieno keleivio, manda
giai užkalbina ir užtikrina, kad Portugali
joje “jūs gausite tinkamą patarnavimą ir 
galėsite gauti reikiamų informacijų”. Kal
ba angliškai.

Tokia globa ir rūpestis labai gerai nu
teikia. Galvoji: jei dar traukinyje tavimi 
taip rūpinasi, tai kas bus toliau?. ..

Vos tik traukinys pasiekė Portugalijos 
teritoriją, kaip pasirodė daug medžių, 
Kiek tik akys užmato, pilni laukai medelių, 
Tai, esą, alyvos medžiai, kurie sodinami 
kad apsaugotų nuo saulės kaitros javus ir 
gyvulius.

Malonu ir būdinga buvo tai, kad priva
žiavus sieną patikrino tik pasus, o lagami
nų visai nelietė. Pirma geležinkelio stotis 
Portugalijoje padarė malonų įspūdį: ji 
buvo dažoma, tvarkoma ir gražinama. Ap
linkui gėlės. Visur švaru ir tvarkinga. Vi
sai kitoks vaizdas, negu Ispanijoje.

Pavažiavus kiek toliau krito į akis ak
menuoti laukai. Didelių ir mažų akmenų 
pilni laukai. Jie lyg suversti vieni ant kitų. 
Kai toks akmenų gausumas, tai nieko ste
bėtino, kad ir namai bei kiti pastatai iš ak

menų statomi. Jie gražūs, patvarūs. Nie
kur kitur tokių namų neteko matyti.

Baigiant važiuoti į Lisaboną, prasidėjo 
gražios lygumos. Derlingi laukai, upeliu
kai ir įlankos tik ir mirguliavo. Kas be ko, 
buvo galima pastebėti ir vargingų kaime
lių, kur moterys prie upelių žlugtą skalbė. 
Kitos jau išskalbtą žlugtą nešė ant galvos 
užsidėjusios, o paskui jas bėgo būrys mažų 
palydovų. Matyti, tokios ant galvos uždė
tos naštos joms nesudaro jokio sunkumo.

Lisabona tai Portugalijos sostinė, kuri 
yra tik trylikos kilometrų atstume nuo At
lanto. Kiekvieno turisto akį patraukia 
labai gražus miesto išplanavimas. Centri
nė gatvė nepaprastai plati. Pačiame gatvės 
gale stovi gražus paminklas miesto atsta
tymo projekto autoriui, markizui de Po- 
bal. Netoli už paminklo yra ypač gražiai 
tvarkomas parkas su gausybe gėlių, tropi
nių medžių bei suolų.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiw f»lef.: PRospect 8-3229 

Rezid. UUf.; WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

įuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. ntdaryt"'

Roz. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
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. BIE21S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas nedarytas.

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penstadienį nuo 1—5, treč. 

ir sestai tiktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA
TeL: G R 6-2400 

vai. pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt. 10--4. ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 84)873

DR. W. M. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą Jei neat
siliepia, sKamoimi 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 teL: 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 ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni 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 71 st 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

Pamaldos suafrikonintoj bažnyčioj
Buvo sekmadienis, vasario 14 

d. Matete bažnyčioje, Kinshasa 
mieste, Kongo respublikoje, bu
vo laikomos pamaldos. Bažnyčia 
— erdvi auditorija pilkai dažy
tomis sienomis, išdekoruota įvai
riaspalvėmis vėliavomis, kurios 
kabėjo nuo kazilų ir balkių, bu
vo žmonių pusiau pilna.

NYT korespondentui Edward 
Fiske įėjus apie tūkstantis žmo
nių toje auditorijoje giedojo, 
meldėsi, skaitė iš šventraščių ir

._ P. ŠILEIKIS, 0. P.
UY ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
įDr Aparatai - Protezai, Med. Ba>- 

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

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
VOKIŠKAS

AM - FM RADIJAS į
TIK $45.00 j

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 5 
j LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮl j 
1------ ----------------

i MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882___

PERKRAUCTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063^

- ---- ~ 11

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

į Visos programos iš W0PA,
| 1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

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

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

CHICAGO. ILL. 60629 I

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tefefz HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*C. Glbson 8-6195 

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

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

klausėsi balkone triukšmingai 
griežiančio dūdų orkestro mu
zikos.

Staiga viskas nutilo, minia nu
ščiuvo, o ilgas būgnas pradėjo 
gyvai brazdėti. Visų akys nu
krypo j salės gale esančias du
ris.

Nieko netrukus pro tas duris 
įdėjo žalsva palaidine apsivilkęs 
žemo ūgio žmogus, linkterėjo į 
minios jam parodytą pagarbų 
dėmesį, ir ištisą valandą sakė 
pamokslą, o paskui dvi valandas 
laimino savo parapijoms jiems 
eilėje einant pro šalį.

Ta dievotoji figūra žalsvoje 
bušmenų palaidinėje buvo pats 
Joseph Diangienda. Jo vadovau
jamoji Jėzaus Kristaus Bažny
čia žemėje per Pranašą Simoną 
Kimbangu” yra skaitoma viena 
iš stipriausių jėgų Afrikos krikš
čionybėje.

šį balandžio mėnesį “kimban
guistai” (pranašo Kimbangu pa
sekėjai) pirmą kartą priims šven 
tą komuniją. Ta šventė, kuri 
buvo atidėliojama, kadangi baž
nyčios vadai norėjo išvystyti 
ryškiai afrikonišką ceremonijų 
formą, įvyks Nkamba kaime, 
centriniame Konge, per 15 me
tines sukaktuves nuo tos bažny
čios prasidėjimo tame kaime.
40 metų tęsėsi persekiojimai

Ta bažnyčia nepaisant per
sekiojimų ištvėrusi per 40 me
tų, šiandien skaitoma didžiau
sioji nepriklausoma krikščioniš
ka organizacija Afrikoje. Jos 
narių skaičius svyruoja tarp vie
no ir trijų milijonų (oficialus 
skaičius). Prieš pora metų ši 
bažnyčia įstojo į WCC (Pasau
linę Bažnyčių Tarybą); ji skai
toma pirmoji bažnyčia Trečia
jame Pasaulyje (Afrikoje), ku
rią įsteigė ne misionieriai. Ji 
įsisteigė nepriklausomai tarp 
Romos katalikų bažnyčios ir pro
testonų bažnyčios kaip trečioji 
oficialiai pripažintoji bažnyčia 
Kongo valstybėje.

Ji išaugo iš minėtojo Simono 
Kimbangu vizijų. Kimbangu bu
vo liatechistas baptistu misijoje 
ir 1918 metais siautusios influ- 
enzos epidemijos įkarštyje jis 
išgirdęs Kristų jį šaukiant, “Eik 
skelbk ir atversk tavo brolius”.

Kimbangu po trijų metų prie
šinimosi tam šaukimui, pagaliau 
pradėjo gydyti ligonis ir sakyti 
pamokslus prieš raganavimus. 
Tūkstančiai Kongo žmonių pra
dėjo atvykti į Nkamba kaimą, 
bet šešiems mėnesiams praėjus 
Romos katalikų misionieriai ir 
Belgijos kolonijalinė valdžia pa
būgę masinio maišto Kimbangu 
suareštavo, ir jis daugiau į lais
vę nebeišėjo, o visą likusį gy
venimą praleido Lubumbasi ka
lėjime, kur 1951 metais mirė, 
sulaukęs 62 metų amžiaus. Jo 
skelbtos idėjos buvo uždraustos 
ir visi jo artimieji pasekėjai bu
vo ištremti į tolimas sritis. Ta
čiau tos deportacijos turėjo ne
tikėtas pasekmes, nes Kimban
gu religinis sąjūdis pradėjo pla-

Papa Joseph Diangienda laimina vaikus

help your!
HEART FUN” 
help your HEARK

Help Sleep 

Our Economy 

Strong

BUY U. S. SAVINGS BONDS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
G2L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

ITclufonai: PR 8-0833 Ir PR 80834 
nF

G E LI N I N K AS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1224

——šurmusuo------

NAUJIENAS
—aTonnsmTB—2—
Lietuviai taipgi peria r pRnfaxL 

ir progai šerno tirtai P**

NAUJIENAS

The Iron Cumin
Isn’t soundproof.

Britu virtuvės projektu parodoje bu
vo parodyta ir šitokia virtuvė, kur 
visi puodai sudėti j metalines lenty
nas, Šeimininkės automatiškai pake
liami prie lubu ar nuleidžiami pagal 

reikalu.

čiai plisti ir kaip protestonų, taip 
katalikų bažnyčių nariai afrikie
čiai pradėjo slaptai ruošti kim- 
banguistų pamaldas savo na
muose.

Diangienda išgavo legalų 
pripažinimą

Grupė kelių šimtų žymių ir 
įtakingų Kimbangu pasekėjų ne
tekę kantrybės kęsti tokią ka- 
takombišką egzistenciją, 1957 
metais nusiuntė Belgijos gene
ralgubernatoriui laišką, reikalau
dami arba duoti jiems tikėjimo 
laisvę arba visus juos suimti ir 
masiniai likviduoti. Gen. gu
bernatoriaus sekretorius tuo me
tu buvo paties pranašo Kimban
gu sūnus Joseph Diangienda, ku
rio paveiktas gen. gubernato
rius ryžosi suteikti tai religijai 
toleranciją. Pilnas oficialus pri
pažinimas sekė 1959 m. gruo
džio mėnesį, pusmečiui praėjus 
po suteikimo Kongui nepriklau
somybės. Tatai ir išaiškina tą 
didelę pagarbą, kokią jo pasekė
jai teikia Diangiendai, kurį vi
si vadina malonybiniu “Papa Jo
seph”.

Viena Afrikai- savita papro
čių liekana tebėra, ta vergiška 
pagarba aukščiau stovintiems. 
Vakariečiams priklumą sudaro 
matant tam pačiam Papai Juo
zapui rodomą stačiai stabmeldiš
ką pagarbą. Tikintieji jį vadina 
“eminencija” ir su juo kalbė
dami atsiklaupia ant kelių, nors 
pats “papa” laikosi ir gyvena la
bai paprastai ir kasdien ilgas va
landas praleidžia priimdamas 
lankytojus, duodamas pamoky
mus bei patarimus ir gydyda
mas.

Papa Joseph savo bažnyčią 
valdo visiškai panašiai, kaip ku
ris Afrikos genties ar klano gal
va. Kiti garbingose tos bažny
čios pozicijose yra du “papos” 
broliai (pranašas Kimbangu ture 
jo 3 sūnus) ir grupė seniūnų, 
sudaryta iš buvusių pranašo as
meninių draugų, dabar vadinamų 
“sakrifikatoriais” (šventikais).

Kimbanguistai yra tikri Afri
kos krikščionys puritanai: jie 
laikosi griežtų moralinių nuo
statų, draudžiančių rūkyti, ger
ti, praktikuoti poligamiją, mau
dytis ir miegoti nuogai išsiren
gus...

Stato savo bažnyčios mokyklą
I

Nors būdami neturtingi, kim
banguistai rodo didelį pasiauko
jimą savo bažnyčiai, kaip kores
pondentas įsitikino tą pavakarę 
nuvykęs į Kinshasa priemiestį, 
vad. Kalamu, kur atvirame dul
kėtame lauke ta bažnyčia stato
si penkių aukštų namus savo 
ofisams ir mokyklos klasėms.

Prie statomos konstrukcijos 
viename gale ant kuolų buvo iš
keltas skardos stogelis, po ku
riuo sėdėjo pats Papa ir jo šei
ma. Atlikę trumpas ceremoni
jas pats Diangienda ir jo bro
lis Charles nuėję atsistojo prie 
dviejų metalinių baseinų, pro ku
riuos ilgiausiomis eilėmis praei
dami tikintieji, dūdų orkestrui 
nepaliaujamai grojant, — vy
rai, moterys, vaikai ir motinos 
su kūdikiais ant kuprų į tuos ba
seinus dėjo savo aukas, lenkty- 
nuodami, kuri grupė ar parapija 
daugiau aukų sudės. Pabaigus, 
aukų suskaičiuota $11,150.

šios tipingai afrikoniškos krik
ščionybės šalininkai nepaprastą 
jos narių dosnumą ir entuziaz
mą bei spartų augimą aiškina 
tuomi, kad ji duoda pasireikšti 
afrikiečių tautinėms kultūros 
formoms, tuo tarpu kai misio
nierių įsteigtos krikščionių baž
nyčios labai sunkiai ir lėtai te
norėjo pripažinti bei leisti vieti
nes liturgijos formas ir nesisten
gė išauklėti lyderius iš pačių vie
tinių tarpo.

Sąjūdis iki šiol yra jau peržen
gęs genčių ir klanų ribas ir yra 
išsiliejęs į devynias kitas Centro 
Afrikos valstybes; net jau rado 
pasekėjų Jungtinių Amerikos 
Valstybių negrų tarpe, nors kai 
kuriuose pačios Afrikos kraštuo
se vis dar susiduria su persekio
jimais. Patirta, kad paskutiniais 
metais Gabono it ypač Angolos 
kraštų valdžios daugelį kimban- 
guistų mirties bausme nusmer- 
kusios. J. Pr.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Chicago s Lietuviu Suvalkiečiu 
draugijos eilinis narių susirinkimas 
įvyks penktadieni, kovo 26 dieną 8 
vai. vak., Hollywood svetainėje, 2417 
W. 43rd St. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

ANTANINAI KRIAUČELIŪNIENEI 
mirus,

Dr. Leonui Kriaučeliūnui ir šeimai, neteku
siems motinos ir močiutės, reiškiame gilią 
užuojautą.

Lituanicos Skautų Tuntas

She can't come to you for the 
truth, but you cin reach her. 
Re4io Free Europe does get the 
truth through.
ttva tt RstM Free Earosa 
Bex wee, wt vereaLiLT.

<r ......     ' 1 ’ ~ ' '■ ’ ~ ~ n

PETKUS!
TĖVAS IR SŪNUS i

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

m

!

i

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

į

i

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArUs 7-3401 2

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

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

GEORGE F. RUDAHNAS
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

3354 So. HALSTED STREET

P. J. RIDIKAS
Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Kovo 14 dieną. Jaunimo Centre, Chicagoje, įvyko JAV ir Kanados LB JV Dainy šventes *ykd- komiteto pasita- 
rimas, dalyvaujant JAV LB c. v. pirm. inž. Vytautui VoiertuL Iš kairės i dešinę: V. Grėbliunas, S. Balzekas 
jr., dr. J. Kubilius S J.z V. Volertas, dr. G. Balukas — vykd. komiteto pirm., A. Rėklaitis, dail. A. Valeska. 
Stovi iš kairės į dešine: arch. A. Kerelis, K. Dočkus, J. Vaičiūnas, V. Kasniūnas jr., St. Džiugas, St. Daunys 

ir J. Paš.ukas.
. Foto V. Noreikos

Aincrikos Civilinių Laisvių 
uniją (A. C. L. L.), kad jie iš 
pigių butų statybos plano pa
darė priešrinkiminį politinį 
futbolą ir kaip lik prieš pačius 
rinkimus, kurie ('.hicagoįe 
vyks aleinagėM) balandžio 6 
dieną.

j ;
“Jau tristlešiinl metų kai to

kia politika sunkina nelygią 
našią miesto apylinkių, kurios 
ir be to yra perkimštos gyven
tojais, su lūšnynais, prastomis 
mokyklomis , sanitacija ir ne
tinkama viešąja tarnyba”, pa
reiškė Wade.T “Aš tikėjau, kad 
Austino nuosprendis bus su
stabdyti tą žemyn smukimą iš
sklaidant menkų uždarbių šei
mas po visą metropolinę Chi
cagos sritį”, mieste ir užmies
čiuose.

CHA pirmininkas Charles 
Swibel kritikavo teisėją Austin, 
kad nepaskatino federalines 
įstaigas surasti tokiems na- 

.tnams statyti vietų užmiesčiu© 
se, kur yra išsikėlę įmonės ir 
reikalingi darbininkai.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

train. Must pass polygraph test.
COSMOPOLITAN LLNEN Sc 

. . TOWELS CO.
5758 So. HALSTED STREET

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv Reikia

SWITCHBOARD - TYPIST
Plug board one position PBX. Full 
ime. Salary commensurate with ab

ility. Company benefits.
Near Loop.

TA 9-0610

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAIDEPENDABLE WOMAN WANTED 

Companion - housekeeper for elderlv ___
lady. Own room, salary open, good i DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

i J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
Must speak some English. 

346^9000 days or
FA 3-6401 evenings & weekends.

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

Žagariečiu Klubas
Žagariečių Draugiško Klubo 

eilinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį kovo 28 d. 1 vai. po 
pietų Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Reikės gerai pa
siruošti pavasariniam baliui, 
kuris įvyks po Velykų šeštadie 
ni, balandžio 17 d. Hollywood 
salėje, pradžia 7 vai. vakaro. 
Klubo valdyba ir baliaus ko
misija — Julius Klimas, Adelė 
Šankus ir Josephine Masilionis 
visus iš anksto užprašo gausiai 
baliuje dalyvauti.

Praeitas susirinkimas įvyko 
vasario 28 d. Malonu 
susirinkimą atsilankė
pirmininkas Jonas Didžgalvis, 
kuris kelioliką savaičių sirgo ir 
negalėjo susirinkimuose daly
vauti. Atsistojimu pagerbti mi 
re nariai Marv Viršulas 
šniukas, jų artimiesiams 
reikšta užuojauta.

Susirinkimą užbaigus
gausių vaišių stalo gimtadienio 
grogą su reikšminga dainele 
Ilgiausių metų pagerbėme’mū
sų veikėją Joną Didžgalvį

Nariai, kurie dar neužsimo
kėjo už šiuos 1971 metus, pra
šomi tai padaryti šiame susi
rinkime. Kitas susirinkimas 
bus balandžio 25 d. Hollywood 
salėje kaip visuomet 1 vai. po 
pietų. -A. Jusas

kad i 
ir vice-

“šikšnosparnio” atstovai 
lietuvių televizijoje

Sekmadienį, kovo 14 d. va
kare, lietuvių televizijos pro
gramoje 
parnio” 
atstovai.
vykdomu 
žindino
muz. K.
traukas iš “šikšnosparnio

Algirdas T. Antanaitis — li- 
teratūro.s kritikas; kun. Vytai! 
tas Bagdonavičius, M. I. G. — ■ 
tautosakos tyrinėtojas; Ilona- 
Gražytė —r literatūros kritikė; 
Kestutis Keblvs •— literatūros 
kritikas; Marija Saulaitytė — 
poetė; Rimvydas Šilbajoris — 
literatūros istorikas ir kritikas; 
Julija Švabaitė — poetė.

šiuo metu Lietuvių Rašyto
jų Draugija turi 91 narį.

BY OWNER, 3 bedroom brick bun
galow near 62nd & Artesian. Wall to 
wall carpeting, hot water gas heat. 

$20,900. Phone 436-1283

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

ir J.
pa

prie

dalyvavo “šikšnos- 
operetės pastatymo 
Su operete ir dabar 
jos pastatyniu supa- 
operetės dirigentas 
Steponavičius, o iš- 

pa
dainavo sol. Praurimė Ragienė, 
sol, Albertas Snarskis, sol. Juo
zas Aleksiūnas ir p. Skarskie- 
nė. Jiems akompanavo Alek- 
siūnaitė — Mi-tchel.

Nauji Lietuvių Rašytojų 
Draugijos nariai

Narhj slaptu - raštišku bal
savimu, Į Lietuvių Rašytojų 
Draugiją priimti šie asmenys:

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS INSURED!

INSURED
SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas fvairiv prekiy. , 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

11,11 1 1 11 " 11 1 1 ■ " - *

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

L—    ’ --------------------- - ' < -4

GEROS DOVANOS 
iios knygos parduodamos dabar ^Naujienos#" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ $3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00 

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik$1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderL

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

.... ........ ........-____________________ _____  ------------------------------------------I
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I — Vytautas I'. Beliajus, P. O. 
Box 1226, Denver, Col. 80201, 
Lietuvių ir kitų tautų tautinių 
šokių žinovas ir mokytojas, 
ruošiasi įrekorduoti lietuvių 

| tautinių šokių muziką ilgo gro
jimo plokštelėje. Leidžia ir re- 
Idaguoja folkloro žurnalą Viltis, 
’kuris, sprendžiant iš skaityto
jų laiškų yra skaitomas mėgė
jų visame pasaulyje. Išeina 6 
kartus metuose. Kovo balan- 

prof. Richard Wade sukritika- numeryje yra aprašomi 
vo fedėralinį teisėją Austiną ir Meksikos tautiniai šokiai. Yra 

_____   \  gausiai žinių ir nuotraukų iš 
j-jĮiĮft—t _-ryu.~i._____ -T<Įfu—i lietuvių veiklos bei jų liaudies

kūrybos. Ten taip pat yra ra- 
Bra' K soma, kad Vytautas Simokai-
•|» iSxjIK tjs» Prięš dvigubu... bandymą
r pabėgti, buvo Liaudies ansam

u blio “Lietuva” administra to-
I rius.

POLITINIS FUTBOLAS
Chicago Housing administra 

cijos-,,(.CHA) tarybos narys

— Walter Ą Dojnkus susi
žiedavo su Jeanette Adams. 

. Vestuvės įvyks gegužės 7 d. Jis 
yra baigęs De Paul universite
te biznio administracijos moks

lius ir šioje srityje dirba. Jau
noji dirba nuosavoje maisto 
prekyboje.

— Sigitas Astrauskas, buvęs 
Lietuvių Auditorijos šeiminin
kas, dabar yra Lituanicos spor 
to klubo svetainės savininkas 
judrioje Marquette Parko apy
linkėje. Svečius ir suinteresuo 
tus jis painformuoja apie 
sporto įvykius, šiemetinės žie 
mos sezono futbolo rungtynės 
vyksta Internalionaliniame am 
f i teatre, prie 43-čios ir Kals
tei šį sekmadienį rungtynių 
pradžia 12:30 vai. Įėjimas iš 

Geras scenos veikalas yra pirmoji kiemo.
sąlygą sėkmingai teatro pradžiai. Jis; 
iškelia mėgėjus j žvaigždes, išauginai 
abejinga publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. . 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius f * ..........
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais. 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”. 3 veiks
mu 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 Darbuotoju S-gos. kietais virše
liais. kaina 1.00 dol. ,, 

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuviu gyvenimo Amerikoje. 150 
psL kaina 1.00 dol.

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

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu 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

Savo naminę vaistu 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neĮvykty klaidu/ *nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs. ■.

spintelę reikia 
tvarkingai už-

— Stasės Vanagaitės - Peter
sonienės eiliuota pasakų knyga 

Artėjant Laumė Daumė yra viena iš ge- 
; riaušių dovanų vaikams Vely- 

teatrui leidi- ktj švenčių proga, šiemet Ve
lykos bus balandžio 11 d. Kny-

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI

naujienas

SKOKIE BY OWNER 
3 Bedroom Georgian, 

fin. bsmnt- & big lot. 
Crptg. Drapes & Appls.

$32,500.
Days 286-6080. Eves. 676-1454

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
 Nuosavybės kitur

PARDUOSIU TRIS BUTUS su bal
dais vienoje iš geriausių vietų Union 
Pier — Lakeside, Mich, apylinkėje. 
Arti ežeras. Platus sklypas. Geras 
vieškelis. Tie idealūs vasariniai bu
tai yra labai gerame stovyje. Bus 
parduodama pirmajam tinkamam pir
kėjui už žema $16.000 kaina, įmokant 

tik 20%.
Skambinkite FRANK BARD, 

atstovaujančiam Nadja Ritter RE., 
area 1-616 — 469-3366 

arba rašvkite:
Box 67. UNION PIER. MICH. 49129. 
“My 34th year in Union Pier”.

kie-

dėvi 
Lie- 
em- 
taip

ga gražiai išleista, dail. J. Ki- 
buro gausiai iliustruota, 
tais viršeliais, kainuoja 5 dol. 
Gaunama Naujienose.

— Marquette Parko apylin
kėse kai kurios lietuvaitės 
ant savo švarko rankovės 
tuvos valstybinių ženklų 
blemas. Jos yra gražios,
pat ir mergaitės dėvinčios tas 
emblemas prie savo tvarkingų 
drabužių.

— JAV LB Marquette Parko 
apylinkės lietuvių susirinki
mas įvyks š. m. kovo mėn. 28 
d. (sekmadieni) 11:30 vai. (tuoj 
po sumos) parapijos salėje. Su
sirinkime bus svarstomas lie
tuvių kolonijos išlaikymo klau 
simas ir renkami atstovai i me
tini apygardos suvažiavimą.

— Bronius Liškus jau kelin
ta kadencija darbuojasi JAV 
LB Marquette Parko apylin
kės valdyboje, šiuo metu jis 
eina sekretoriaus pareigas.

— Dr. Kazys Bobelis sugrį
žęs po trumpi; atostogų įsijun
gė aktyviai į Alfos veiklą. Dr. 
K. Bobelio pirminiu rūpesčiu 
vra tėvo ir sūnaus Bražinsku 
reikalas.

GRANT WOOD "Amerikos gotika
(Chicagos Meno Instituto nuosavybė)

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

NAMAI MIELAS TURTAS

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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 rezidencria. 6 
kambariai naujam Marouette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31.200.

GRA^TT^ 2 BUTU mūras, 2 no 6. 
šildvma.c ^azu. Am cond’t’onpd. 

Didelio lotas, mūro garažas. $31.500.
LENGVU $ 14.000 uaiamu iš an^r- 

tamentinio mūro. kim\ ir T5’mefn 
tnri. Pastqfvtac tortingom rajone. 
Kaina Greitam pirkėjui $77 000

2 GERT M^RTVTAT NA M AT Brigh
ton Parke.^ Dunda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išhūdnę. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52-500.

PLATUS LOTAS. Marnuette Pa^ko 
centrinėje gatvėje. Kaina susi- 
tarsim. .. v

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

Ąlių, gyvybės, svei- 
[ } katos ir biznio.

Pat°9;os feimokė- 
|imo sąlygos.

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

v HOME INSURANCE^

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. &

GA 4-8654

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karstu 
vandeniu šfldvmai ?azu. Modernios 
virtuvės 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000,

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metu mūrinė TPridencija. Išbaigtas 
rūsvs radiant šilima gazu. 2 blokai 
piin TTinVn-r-xr crnKn lanki? $40 500 

l^^MBARiTT ft motoj rnūra*: /Ra
diant šilima, ahnninijaus landai 2 
*H*omnhiiin garažas, geroje vietoje. 
Tik $94 9O0

ft RTTTTT 6 METU MŪRAS Karšio 
vandene šilima gazu. alnmrnijaną lan
dai automobil;ams pastatyti į 
vakariu? nnr> Pulacki Avo $115 000

20 BUTU IR KRAUTUVU., D*gtu 
nlvtu 90 met™ mūras Fi^vilrnr kon- 
strukciia. Paiamn virš $29,000 me
tams Tik S1ft5.noo.

4 PUTU MŪRAS. Nauia šilima ^a- 
zu. 2 automobiliu mūrn garažas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS KKAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

State Sarnį: Tel.: 471-0321

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

Federalinip Ir valstijos pajamy 
mokesčiy 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 įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu 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

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute- 

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

• BUY U.S.
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK




