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SAVARANKIŠKI BAL MASKVOS KONGRESE
SOVLETU GYVENTOJAI NEPRITARIA 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ ŠELPIMUI
MASKVA. — Jau prieš partijos kongresą Kremlius spaudoje 

skelbė naujos “piatiletkos” planus ir žadėjo daugiau dėmesio 
kreipti j vartotojų prekių gamybą. Lenkijos darbininkams sėk
mingai nuvertus Gomulkos valdžią, sovietų vadai išsigando, kad 
ir sovietų darbininkai nepradėtų nerimauti, streikuoti ir kelti 
riaušių. Sovietų partijų skyriai įvairiuose susirinkimuose, kurių 
Sov. Sąjungoje kasdien būna, kaip skelbiama, — milijonas, girdi 
iš gyventojų nusiskundimus dėl nepakankamo prekių kiekio, blogų 
butų ir prasto aptarnavimo. Partijos celių vadai apie gyventojų 
nepasitenkinimą praneša savo viršininkams, o šie informuoja 
Kremlių.

Kaip ir Amerikoje, sovietų 
gyventojai dažnai paburba, kad 
neapsimoka leisti didelių lėšų 
erdvės tirimams, jei žemėje dar 
visko trūksta. Daug rimtesnis 
sovietų gyventojų nepasitenki
nimas kyla dėl didelių šalies lė
šų atidavimo užsieniams. Nors 
valdžia niekad aiškiai nepasa
ko, kiek ir kam yra duota pa
ramos, sovietų piliečiai vis dau
giau sužino apie milijonus rub- 
lių einančius į užsienio valsty
bės, kurių gyventojai dažnai gy
vena geriau už pačius sovietų 
piliečius.

Dideles sumas Kremlius ski
ria šiaurės Vietnamo rėmimui, 
kuriam išeina apie bilijoną rub
lių kasmet. Egiptas irgi suėdė 
dideles sumas pinigų. Iki šiol 
Egiptui sovietai davė apie 2 bil. 
rublių vertės ginklų ir kitą bi
lijoną ekonominės paramos. Ku
bą išlaikyti Kremliui kainuoja 
527 mil. dol. per metus.

Net ir satelitinės šafys negali 
išsiversti be sovietų paramos. 
Bulgarijos paklusnumas Krem
liui pernai buvo atlygintas 385 
milijonais rublių parama. Ne
mažą sumą pernai gavo ir Mon
golija. Po sovietų okupacijos Če
koslovakijai buvo duoti kreditai 
apie pusės bil. rublių vertės. Po 
Lenkijos riaušių Kremliui teko 
duoti kreditu ir Varšuvai.

Dideles sumas sovietų valdžia 
išleidžia kitų kraštų komunistų 
partijoms išlaikyti. Daug išlei
džiama Pietų Amerikoje ir Azi
joje, kur įvairias paskolas gau
na Indija, Pakistanas ir kiti.

Sovietų piliečiai pasipiktinę 
seka šitokią valdžios politiką, ku
ri dėl politinių sumetimų siun
čia savo sunkiai uždirbtus rub
lius į užsienį, pamiršdama sa
vo piliečių reikalus. Gyventojų 
nepasitenkinimas ir privertė so- 

. vietų vadus atkreipti didesnį dė
mesį į vartotojų prekes ir būti
niausių reikmenų gamybą.

IŠ VISO PASAULIO

DACCA. — Rytų Pakistano 
gyventojai bengalai pradėjo 
persekioti iš Vakarų Pakistano 
kilusius pundžiabiečius, keršy
dami jiems už kariuomenės veik
smus. Pundžiabo kilmės žmo
nės užmušami pagaliais, subado
mi ietimis.

. LOSS ANGELES. — Miesto 
rotušėje sprogusi bomba sužalo-; 
jo pastatą. Per 6 mėn. tai jau 
trečia viešame pastate sprogusi 
bomba.

CLEVELANDAS. — Prasidės 
teismas,

Nepavyko nuversti 
Ekvadoro valdžią 
QUITO. — Ekvadoro karinės 

akademijos viršininkui gen. Cha
vez nepavyko pravesti sukilimo, 
nors jis gyrėsi, kad jį remia pa
grindinės kariuomenės jėgos. Jis 
buvo suimtas, išmestas iš ka
riuomenės ir bus teisiamas. 
Kartu buvo suimta dar 50 ka
rininkų, kurie norėjo pašalinti 
gynybos minister} Jorge Acosta 
Velasco, prezidento Velasco Iba
rra sūnėną.

Prezidentas Velasco yra 78 
metų amžiaus ir, sakoma, kad 
Ekvadorą valdo jo giminaitis, 
gynybos ministeris. Sukilimas 
nepareikalavo žmonių aukų, ne
buvo iššautas nei vienas šovi
nys. Viskas baigėsi komunikatų 
skelbimu. Gen. Chavez paskel
bė, kad jis perima valdžią, o val
džia paskelbė, kad generolas — 
kalėjime.

Vietnamiečio kareivio veidas daug pasako apie Laoso žygį. Jis lai- 
mingas, kad sugrįžo iš Laoso tik sužeistas. Daug į o draugu liko 

Laose.

JORDANE VYKSTA CIVILINIS KARAS
AMMANAS. — Ketvirtadienio naktį Jordane vėl prasidėjo

kuriame 14 “Pragaro. didelės kovos tarp palestiniečių partizanų ir kariuomenės. Parti- 
Angelų” — motociklistų grupės . zanai puolė karines ir policijos įstaigas vienu metu Ammane ir Jor- 
narių, kaltinami nužudę kitos 
grupės 6 asmenis.

TAIPEJUS. — Tautinė Kini
ja paskyrė savo ambasadorių 
Washingtone nauju užsienio rei- 
kalų minrsteriu. Senasis minis
teris, - 72 'mėtų, išeina pensijon. 
Jis kaltinamas praradęs Tauti
nės Kinijos turėtą pasaulyje po
ziciją. Vis daugiau valstybių 
pripažįsta komunistinę Kiniją.

. TEL AVIVAS. — Moldavijos 
sostinėje Kišineve buvo suimta 
20 žydų už tai, kad jie streikavo 
reikalaudami teisės išvažiuoti 
į Izraelį, žinią atvežė naujai at
vykę iš Sov. Sąjungos žydai.

BONA. — Vokietijoje buvo 
suimta moteris, kurį bandė pa
grobti buvusį Gestapo viršinin
ką Prancūzijoje Kurt Lischką. 
Pagrobimas nepavyko. Moteris 
norėjusi nuvežti Lischką į Pran
cūziją, kur jis būtų teisiamas už 
karo metų nusikaltimus. Ta pa
ti moteris Beate Klarsfeld pa
garsėjo, kai ji 1968 m Berlyne 
sudavė tuometiniam kancleriui 
Kiesingeriui į veidą.

TOKIJO. — Komunistinė Ki
nija paskelbė 489-tą įspėjimą 
Amerikai, kurios laivai ir lėktu
vai vėl įsibrovė į Kinijos terito
rinę erdvę.

PARYŽIUS. — Egipto užsie
nio reikalų ministeris Paryžiuje 
pareiškė, kad Amerika yra dau
giausia kalta dėl Izraelio aro
gantiškos laikysenos taikos de
rybose, nes tik Amerika galin
ti sėkmingai Izraelį paspausti.

dano slėnyje bei Jordano šiaurėje. Didžiausios kovos vyksta pa
čiame Ammane, kur palestiniečiai užmė kelias mokyklas ir įsi
tvirtino geležinkelio stoties rajone. Vakar partizanai susprogdino 
ir padegė žibalo vamzdžių liniją Kerbet Al Samra vietovėje, 16 
mylių nuo Ammano.

.. Jordano civilinis karas pasie
kė savo zenitą pernai rugsėjo 
mėnesį, kada devynias dienas 
truko kol kariuomenė atstatė 
tvarką. Vakarykščios kovos yra 
panašios į anas, rugsėjo kovas, 
kada karalius Husseinas net bu
vo išsiuntęs savo šeima i Brita
niją.

Jordano vyriausybė pareiškė, 
kad ji nieko neturi prieš pales
tiniečius partizanus ir jų orga
nizacijas, jei jos vestų kovą prieš 
Izraelį. Palestiniečiai tačiau ban
do perimti visos valstybės rei
kalus ir įsitvirtinti Jordane, pa
darant iš jo Palestinos pabėgėlių 
valstybę. Karalius ir jo vy
riausybė ne kartą pabrėžė, kad 
partizanai turi laikytis nusta
tytos tvarkos ir savo energiją 
nukreipti į priešą — žydus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Calley gyvens RUMUNIJA IR ITALIJA PASISAKĖ 
savo kareivinėse UŽ NEPRIKLAUSOMUMĄ NUO MASKVOS

Pritaria rinkėjų 
amžiaus pakeitimui

WASHINGTONAS. — Ameri
koje jau 11 valstijų patvirtino 
siūlomą konstitucijos pakeitimą, 
kuris leistų balsuoti amerikie
čiams nuo 18 metų amžiaus. Tai 
būtų jau 26-tas konstitucijos pa
pildymas. Jam pravesti reikia 
mažiausiai 38 valstijų seimelių 
patvirtinimo. Iki šiol pakeitimą 
priėmė: Minnesota, Delaware, 
Tennessee, Connecticut, Massa
chusetts, Hawaii, Idaho, Arkan
sas, Washington, Indiana ir Iowa.

Siūlo pasitraukti 
nuo Suezo kanalo
KAIRAS. — Egiptas pasiūlė 

formaliai atnaujinti karo paliau
bas, jei Izraelis sutiktų pasi
traukti nuo Suezo kanalo, kuri 
tada būtų galima atidaryti lai
vų plaukiojimui. Egiptas net 
sutinka, kad Izraelio jėgos būtų 
atskirtos Sinajuje nuo Egipto 
karo jėgų neutralia zona. Dėl 
visų atsitraukimo smulkmenų 
galima būsią susitarti.

Panašiame pasiūlyme anksčiau 
Egiptas siūlė Izraeliui atsitrauk
ti iki EI Arish miesto Sinajuje, 
apie 25 mylios nuo Izraelio teri
torijos.

Suezo kanalo atidarymas ypač 
rūpi Sovietų Sąjungai, kurios 
laivynas turi plaukti aplink visą 
Afriką, norėdamas pasiekti Ra
miojo vandenyno uostus, žy
miai apsunkinamas šiaurės Viet
namo tiekimas per Haiphongo 
uostą. Sovietai turi bazių ir Ry
tinės Afrikos bei Jemeno uos
tuose. Suezo kanalas žymiai pa
lengvintų susisiekimą su tomis 
bazėmis.

♦ Pietų Vietnamo kariuome
nė atsiėmė bazę, kurią trečiadie
nį buvo užėmę komunistai, atvy
kę iš Laoso. Abi pusės kovose 
turėjo didelių nuostolių.

♦ šiaurės Airijoj sprogo ke
turios bombos, viena jų sunaiki
no informacijos centrą Belfasto 
centre.

+ Sovietų laivas netyčia nu
skandino Kinijos žvejų laivą 
Tonkino įlankoje.

+ Čikagos Kennedy Aukšt. 
Mokykloje 300 mokinių protes
tavo prieš teismo sprendimą Itn. 
Calley.

♦ š. Vietnamo diplomatai Pa
ryžiuje sako, kad prezidento Ni- 
xono veiksmas Itn. Calley byloje 
rodo, jog JAV vyriausybė prita
ria civiliu skerdynėms P. Viet
name.

♦ Kovo mėn. Amerikoje buvo 
6% bedarbių, daugiausia tarp 
20 ir 24 metų amžiaus grupėje.

♦ Sirijos artilerija apšaudė 
Jordano pozicijas, paremdama pa 
lestiniečius partizanus, užpuldi
nėjančius Jordano kareivius.

Izraelio diplomatai pavadi
no Egipto pasiūlymą pasitrauk
ti nuo Suezo “nesąmone”.

BONA. — Buvęs Bolivijos 
konsulas Hamburge buvo už
muštas moters. Manoma, 
tai politinis atentatas.

VIENA. — Amerika ir 
Sąjunga pradėjo derybas “karš
tosios linijos” pagerinimo ir su- 
moderninimo reikalais. Tiesiogi
nė linija tarp Kremliaus ir Wa
shington© buvo įvesta 1963 m. 
Nikitos Chruščiovo ir prez. Ken- 
nedžio iniciatyva.

kad

Sov.

Izraelis svarsto Egipto ribo
to pasitraukimo pasiūlymą. Ame 
rika irgi pareiškė nusistatymą 
padėti Izraeliui ir Egiptui pa
siekti susitarimą.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas įsakė kariuome
nės štabui paleisti nuteistą lei
tenantą William Calley iŠ ka
rinio kalėjimo ir leisti jam gy
venti kareivinėse, kur jis gy
veno vykstant kariniam teismui. 
Prezidentas nurodė, kad vyks
tant apeliaciniam bylos peržiū
rėjimui, nuteistas turėtų gyven
ti savo bute, Fort Benning ba
zėje.

Jungtinio štab pirmininkas ad
mirolas Thomas Moorei* šį pre
zidento įsakymą perdavė gene- 
rodui Albert Connor, Trečiosios 
Armijos vadui.

Teismo metu Calley gyveno 
dviejuose kambariuose Fort 
Benning bazėje. Pas jį galėda
vo ateiti svečių, jis galėdavo iš
eiti kada nori, tik nakties metu 
viename kambaryje sėdėdavo 
karinis policininkas. Dabar Cal
ley negalės išeiti į miestą ir bus 
prižiūrimas savo bute. Jis jau 
buvo perkeltas atgal į butą 
iš karininkų cėlės Fort Benning 
bazės dabloklėje.

Iš savo buto letenantas Calley 
galės vaikščioti į bazės skalbyk
lą bažnyčią, kino teatrą, tačiau 
negalės lankyti karininkų klubo, 
negalės kalbėtis su laikraštinin
kais. Svarbiausia, po preziden
to įsikišimo armija turės jam 
mokėti pilną algą, kol pasibaigs 
apeliacinis procesas. Karinis tei
smas jį buvo nuteisęs be kalė
jimo bausmės — išmesti iš ka
riuomenės ir jis būtų praradęs 
visą algą ir kitus mokėjimus. 
Dabar jis algą gaus, gyvens sa
vo bute ir patogiai lauks ape
liacijos teismų sprendimo.

Padės britams 
statyti motorus

NEW YORKAS. — Amerikos 
aviacijos įmonė Lockheed ir Bri
tanijos vyriausybė susitarė to-j 
liau statyti naujiems lėktuvams 
motorus, dėl kurių bankrutavo 
Rolls Royce bendrovė Britanijo
je. Susitarimo sąlygos neskel
biamos, tačiau spėjama, kad 
Lockheed pažadėjo britams ne
mažą sumą naujoms motorų sta
tybos išlaidoms padengti.

Rolls-Royce įmonės bėdos pra
sidėjo, kada paaiškėjo, kad už
sakyti motorai kainuos žymiai 
daugiau, negu sutartyje nurody
ta kaina.

Labai nemalonias ir sunkias pareigas 
turi naujas Šiaurės Airijos premjeras 
Brian Faulkner, kuriam tenka paten
kinti protestantus, kuri v partijos jis 
išrinktas ir kartu neišprovokuoti di
desniam smurtui katalikę), kurie sie
kia š. Airijos prijungimo prie Airijos 

respublikos.

Husekas dėkojo už "išgelbėjimą"
MASKVA. — Sovietu komunistų partijos kongrese kalbas 

pasakė ir svečiai iš užsienio. Satelitinių valstybių partijų vadai 
gyrė Sovietų Sąjunga ir žadėjo amžiną draugystę ir paklusnumą, 
šiek tiek nepriklausomesnis balsas pasigirdo tik iš Rumunijos pre
zidento Ceausescu, kuris pareiškė, kad jo šalis ir toliau seks savo 
nepriklausomą kursą. Jis pabrėžė, kad skirtingos socialinės, 
istorinės aplinkybės pagrindžia skirtingas pažiūras į socializmą 
ir jo ugdymą. Tie skirtumai yra spręstini tik pasitikėjimo ir abi
pusės pagarbos atmosferoje.

Pakistane vyksta 
partizaninis karas
KALKUTA. — Indijos karinė 

žvalgyba skelbia, kad Pakista
no kariuomenė iš savo valdomų 
rytinio Pakistano miestų žygiuo
ja į aplinkinius kaimus ir ten 

| išardo pasipriešinimo židinius. 
Kovos dar vykstančios Khulna, 
Rangpur, Bogra miestuose. Co- 
milla miestas visai nebeturįs gy
ventojų, visi bengalai išbėgę. 

Jessore miestelis po keturių die
nų kovų visai sugriautas. Prie 
Jeshores Pakistano kareiviai su
deginę keturis kaimus. Dūmai 
matėsi už 30 mylių.

Indija kaltina ne tik Pakista
ną, bet ir Ceyloną, kuris leidžia 
Pakistano lėktuvams nusileisti 
savo teritorijoje pasiimti kuro 
tolimesniam skridimui į Rytų 
Pakistaną. Amerika duodanti 
Pakistanui transporto lėktuvų.

Sen. Kennedy apkaltino Bal- 
, tuosius Rūmus, kad tie, nors ži- 
i nodami, kas vyksta Rytų Pa
kistane, slepia tas žinias nuo vi
suomenės.

Valstybės departamentas pra
nešė, kad Rytų Pakistane liks 
tik 80 JAV konsulato tarnauto
jų, kiti amerikiečiai, apie 700, 
bus šiomis dienomis iš Pakista
no išvežti. Britai irgi planuoja 
išgabenti savo piliečių vaikus ir 
moteris.

Stebėtojai sako, kad už dviejų 
savaičių prasidėjus lietaus sezo
nui Pakistano kariuomenei bus 
neįmanoma suvaldyti bengalų, 
kurie pradėjo partizaninį karą. 
Vienoje vietovėje didelė minia 
apsupo apie 50 kareivių, įsistip
rinusių mokykloje. Kol karei
viai turėjo šovinių, jie atrėmė 
minios puolimus, tačiau jų pri
trūkus, nors daug bengalų žu
vo, likusieji įsiveržė į mokyk
lą ir nukapojo galvas 35 karei
viams. Vėliau tos galvos buvo 
ant bambukinių karčių nešioja
mos po miestą.

Viename laive 
160 atomo bombų 
WASHINGTONAS. — Jau 

pranešta, kad atominėmis rake
tomis ginkluotas povandeninis 
laivas “James Madison” išplau
kė tarnybon iš Charleston© uos
to. Jis anksčiau turėjo 16 “Po
laris” raketų, o dabar turi 16 
“Poseidono” raketų, šios nau
jos raketos įrengiamos ir kita
me povandeniniame laive — “Da
niel Boone”. Perginklavimas bus 
baigtas šią vasarą.

“Poseidono” raketos turi MIRV 
užtaisus (multiple independent
ly targetable re-entry vehicle) . 
Kiekviena raketa nešioja iki 10 
atskirų branduolinių užtaisų, ku
rių kiekvienas lekia ir sunaiki
na skirtingą taikinį. Raketos 
skirtos miestams naikinti. To-

Panašią liniją parėmė ir Ita
lijos komunistų vadas Enrico 
Berlinguer, pasakęs, kad kiek
viena partija turi teisę eiti sa
vais keliais, o visų partijų so
lidarumas pagrįstas jų nepri
klausomumu viena nuo kitos. 
Tokioje santvarkoje esą vietos ir 
nesutikimams, nuomonių skirtu
mams.

Šių dviejų komunistų mintys 
labai skyrėsi nuo kitų vadų pa
taikaujančių Maskvai pareiški
mų. Net ir Čekoslovakijos Hu- 
sakas garbino Sovietų Sąjun
gą už atėjimą Čekoslovakijai į 
pagalbą 1968 metais, kada jai 
gręsęs civilinis karas ir kon- 
trarevoliucija. Niekada mes ne- 
beleisime įvaryti kylį tarp sovie
tų ir čekoslovakų partijų ir liau- 
džių, žadėjo Husekas.

Neseniai Čekoslovakijoje bu
vo nuteistas trims metams ka
lėjimo buvęs generolas Vaclav 
Prchlik. Jis Dubčekui padėjo 
užgniaužti stalinistų sąmokslą, 
kuri rengė Čekoslovakijos ka
riuomenėje esą Novotnio rėmė
jai. Prieš pat sovietų invaziją 
gen . Prchlik viešai pareikala
vo, kad visi Varšuvos pakto na
riai turėtų lygias teises, kad jo 
štabe nebūtų vien tik rusai. Jis 
taip pat aiškino, kad Varšuvos 
pakto nuostatai neleidžia vienos 
valstybės kariuomenei stovėti 
kitos valstybės teritorijoje.

Už šiuos pareiškimus genero
las buvo išmestas iš kariuome
nės ir dabar buvo nuteistas ka
lėti. Panašią nuomonę dėl Če
koslovakijos įvykių turi Rumu
nijos komunistų vadai, Jugosla
vijos ir Italijos komunistai.

Trečiadienį Čekoslovakijoje 
įvyko džiaugsmingos demonstra
cijos kada Ženevoje vykstančio
se ledo ritulio varžybose Čekos
lovakijos komanda sumušė So
vietų Sąjungą 5-2. Tūkstančiai 
jaunų čekų demonstravo Vado
vo aikštėje Pragoję ir kituose 
miestuose. Policija saugojo Ae
rofloto įstaigą. Trys jaunuoliai 
buvo suimti.

ATLANTA. — Per karą nu
skandintas vokiečiii povandeni
nis laivas Meksikos įlankoje jū
ros dugnu buvo per 30 metų at
plautas bangų net 400 mylių ir 
priartėjo prie Tampos įlankos. 
Blogiausia, kad tame laive yra 
apie 200 tonų gyvsidabrio, kuris 
gali smarkiai apnuodyti jūros 
vandenį. Gyvsidabrį vokiečiai 
naudojo tokių laivų balastui.

kiomis raketomis bus aprūpintas 
31 JAV povandenintis laivas.

JAV aviacija jau aprūpino 
daugiagalvėmis raketomis ir sa
vo “Minuteman 3” lizdus. Tokiu 
lizdų jau yra virš 50. Pabaigus 
perginklavimą Amerika turės iš 
1,000 Minuteman, 550 ginkluotų 
daugialgalvėmis raketomis. Tas 
žymiai padidins Amerikos atkir
čio galimam agresoriui jėgą.

Panašias daugiagalves rake
tas jau gamina ir Sovietų Sąjun
ga.



GAGE PARK
LB ApyL metinis susirinkimas

LB Gage Parko apylinkės me
tinis susirinkimas įvyko kovo 28 
d. Jaunimo centre. Nežiūrint 
mažoko narių skaičiaus, atsilan
kiusių į metinį susirinkimu, jis 
įvyko paprasta tvarka. Susirin
kimą atidarė pirm. agr. J. Be
tąsius, pakviesdamas pirm. teis. 
St. Gečą ir sekret. mokyt V. 
Binkį. Sekė inž. Alg. Regio pa
skaita. Ji buvo labai aktuali,

EKSKURSIJOS 
I LIETUVA 

KAINA $776.00 
Išvyksta iš Bostono: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPJŪČIO 26. 

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dieny.

Dalyviu skaičius ribotas — 
NESIVELUOKTTE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės i 

TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė 
k i ir

Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės — 
UŽSAKYK TIK 

SPECIALAUS RUBLIO 
PAŽYMĖJIMUS

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

Rašykite ar skambinkite mums 
ir mes prisiusime Jums nemo
kamą naują iliustruotą kata
logą. Jūs įsitikinsite, kad Spe
cialaus Rublio Cerfifikatai 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 j 
bet kokią sumą. Pilna garantija.

UŽSAKYKITE DABAR $ 
UŽSAKYKITE TIK PER-* t 

INTERTRADE** 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

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

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 
Tik ribotam laikui.

MOSKVTTCH 408 IE $28754)0 
MOSKVITCH 412 IE $2995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966

$1895.00
Gaunami tik riboti kiekiai, to- 
dėlė nelaukite — užsisakykite 
dabar. Mes taip pat užsakome 

butus koperatyviniuose 
namuose.

Reikalaukite mūsų nemokamo 
Katalogo.

PER ANNUM PER ANNUM

<0 PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

« MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

UP TO 
\$20,000.

ZSAFETY(HS 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

Chicago Savings
_ _ and Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairmen of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

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

INSURED

įdomi ir gyvai perteikta, kuri su
kėlė paklausimą ir diskusijų. 
Kalbėjo A. Sirutis, Jz. Venclo
va, Tallat-Kelpša, J. Bertašius, 
A Kiudulas, V. Binkis ir kiti. 
Pageidauta, kad ta pati paskai
ta būtų tęsiama platesniame ir 
gausingesniame susirinkime, ku
rį reikėtų sušaukti dešimtmečio 
proga, gegužės mėnesį ar kitu 
laiku.

Valdybos pranešimą padarė 
pirm. J. Bertašius apie posėdžius, 
nutarimus ir santykius su Da
riaus-Girėno mokykla. Paaiškė
jo, kad valdyba neturėjo jokio 
ryšio su vietos mokykla, nors 
buvo pageidauta ir nutarta pa
laikyti. Plačiau kalbėta apie mo
kyklos suruoštą, filmų iš Lietu
vos rodymą ir padarinius. Me
tų bėgyje valdyba išmokėjo ALT 
du kartus po $25, Dariaus-Girė
no mokyklai — $50, LB Čikagos 
apygardai — $178, LB CV so
lidarumo mok. $56. Surinkta na
rio mok. $274.

Kasin. J. Laukaitis padarė pra
nešimą apie pajamas ir išlaidas. 
Ju metų bėgyje turėta apie $400. 
Panašiai padaryta ir išlaidu. Ka
sos stovis — $2.20 et. Kontr. 
komisiją sudarė: A. Gintneris, 
A. Povilaitis ir agr. Tallat- 
Kelpša. Pranešimą padarė pirm. 
A. Gintneris, kad kasin. tvar
kingai veda kasos knygą ir do
kumentus. Tuo reikalu ir dėl 
valdybos pranešimų vyko ben
dros diskusijos. Buvo visiems 
pareikšta padėka už darbą. Val
dyba padarė ką galėjo prie to
kių aplinkybių.

Naujos valdybos rinkimai, 
kaip visur, taip ir šioje apylin
kėje, praėjo gana sunkokai. Su
sitarta palikti tą pačią valdy

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment 

account

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

bą: pirm. J. Bertąsias, kum J. 
Borevičius, Alg. Kiudulas, J. 
Laukaitis, tik atsisakius sekr. 
J. Jurkštienei.

Kontrolės komisiją sudaro: A. 
Gintneris, A. Povilaitis ir agr, 
Tallat-Kelpša.

Atstovais į LB suvažiavimą 
įgalioti: valdyba, kontrolės ko
misija ir paskirti atstovai — A. 
Sirutis, V. Binkis ir St. Gečas.

Sumanymuose pageidauta, kad 
švietimo reikalams vajai būtų 
ruošiami ne pavasarį, kaip dabar 
skelbiama, o tik rudenį, kai pra
sideda mokslo metai; kad apyl- 
linkės nariai daugiau įsijung
tų į veiklą ir lankytųsi bent me
tiniuose susirinkimuose; kad 
paskelbus LB įstatų komisijai 
reformos reikalą, nariai ir val
dybos savo posėdyje tuo reika
lu išsiaiškintų ir pareikštų savo 
nuomones komisijai raštu, jas 
pasiunčiant į Detroitą pirm. Kė
blini.

Tuo Liet. B-nės Gage Parko 
apylinkės metinis susirinkimas 
ir baigėsi, šiemet apylinkė jau 
švenčia savo darbo veiklos de
šimtmetį. Bet susirinkimas 
praėjo be gyvos dvasios ir labai 
mažu narių skaičiumi.

A. Gintneris

Brighton Parkas
Netekome gero veiklaus 

Brightonparkiečio Petro Bellon
Praeitą pirmadienį, kovo 22 

d. apie 10 vai. ryto Eudeikio ko- 
plyčion, 4330 So. California Av., 
prisirinko daug velionio Petro 
gerbėjų, taip, kad visiems su
sėsti nebuvo vietos. Gilus įspū
dis susidaro kai pasižiūri į tokį 

mokama vieny 
metų certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

didelį skaičių susirinkusiųjų, o 
aplinkui surikiuotos puikios gė
lės, gėlės vienos už kitas gražės-; 
nės. Manau, Petras gyvas bū-i 
damas nesitikėjo, kad turės to-' 
kias skaitlingas laidotuves ir su
sirinks tiek daug nuoširdžių 
draugų vyrų bei moterų atsisvei- j 
kinti iškeliaujant į amžinastį.

Letuvių Tautinėse kapinėse 
Petras buvo palaidotas šalia savo 
jau seniau mirusios žmonos. Vė
liau buvome pakviesti pietų prie 
46 ir Richmond gatvių kampo 
salėn.

Petras Bellons visuomet buvo 
malonus, draugiškas, su šypse
na veiduose ir kiekvienam kuo 
galėdamas pagelbėjo. Priklausė 
kelioms vietos draugijoms, ir 
klubams, kuriuose nuoširdžiai 
darbavosi, o jo mašina dažniau
siai buvo užimta tik tų draugijų 
— klubų reikalams, ką bei kur 
reikėjo nuvežti ar parvežti, ne
skaitant kitų jo pasidarbavimų. 
Kaip mes galėsime jį pamiršti, 
nežinau, nebent kai akis užmerk- 

GENERAL ASSEMBLY
STATE OF ILLINOIS

sim amžinai.
Labai gražiai pasirodė Da

riaus- Girėno legionierių posto 
uniformuota kuopelė; jie buvo 
karstnešiais ir kapinėse pagal jų 
komandieriaus įsakymą buvo iš
šauta keletas salvių savo mi
rusio nario pagarbai, o graži 
žvaigždėta vėliava buvo įteikta 
velionio dukrai bei žentui.

Velionis Petras iš Lietuvos at
vyko dar jaunas būdamas, tai 
čia per daug metų dirbo įvairius 
darbus. Mirdamas paliko giliai 
liūdinčius dukrą, žentą, anukus 
ir daug kitų artimų giminių bei 
draugų. Prieš mirti per kelio- 
liką savaičių jau nesijautė gerai, 
bet vis dar lankėsi į susirinki
mus, ir išrodė, kad pasveiks. De
ja, priartėjus momentui, skaus
mų suspaustas užbaigė savo gy
venimą ant visados. Gana il
ga eilė mašinų,1 palydėję Petrą Į 
Lietuvių Tautines kapines, grį
žome didelio liūdesio apimti. Tai
gi, mielas Petrai, ilsėkis ramy
bėje savo iš anksto pasirinktoje 
vietoje. Reiškiu užuojautą Pe
tro dukrai, žentui ir visiems ki
tiems. A. Jusas

Eržvilko Klubas
Eržvilkiečiai darbuojasi

Eržvilko Draugiško Klubo ei
linis susirinkimas įvyks trečia
dieni balandžio , 7 d. Talman sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Prar- 
sidės punktualiai 8 valandą va
karo. Nariai ir narės prašomi 
skaitlingai susirinkti. Mūsų, klu
bas negali atsilikti veikloje nuo 
kitų organizacijų, kurios didžiuo
jasi savo turtu ir narių skaičiu
mi. Taip ir mes Eržvilkiečiai sto
kime visi prie bendro kūrybinio 
darbo tai vėliau galėsime pasi
džiaugti gerais darbo rezultatais.

Praeitas susirinkimas kovo 3 
dieną tiksliai praėjo. Protokolą 
perskaitė raštininkė Estella Mc
Namee, kuris su kitų valdybos 
narių pranešimais vienbalsiai 
priimtas. Vasario 7 d. Talman 
salėje Įvykusio baliaus gražų ra
portą pateikė B. McNamee. Pa
sirodė, kad balius davė nemažai 
pelno, už kurį visiems nuošir
džiai padėkota, tį

Pranešta per pirmininką B. 
Jurėną, kad klubo piknikas įvyks 
rugpjūčio 22 d. 0. Bruzgulienės 
sodyboje.

Po susirinkimo buvo linksmas 
pobūvis bei vaišės. A. Jusas

BRANGUS LIETUVI,
Man didelė garbė Jus atstovauti Illinois 

valstijos legislatūroje ir būti Jūsų senatorium. 
Man rūpi Jūsų reikalai Kiekvienu atveju 
stengsiuos Jūsų nuosavybes apsaugoti Man 
rūpi Jūsų apylinkė, nes aš pate nuo pat jau
nystės esu šios apylinkės gyventojas.

Dėl to aš dabar noriu Jums rekomenduoti 
kandidatūrą savo nuoširdaus draugo Eduardo 
Fuseko, kuris yra demokratas kaip ir aš. Jis 
nori būti išrinktas 13-tojo wardo aldermanu. 
Aš seniai pažįstu E. Fuseką ir žinau, kad jis 
irgi nuoširdžiai trokšta apsaugoti 13-tojo 
wardo apylinkę.

Eduardas Fusek, Demokratų kandidatas į 
13-tojo wardo aldermanus, yra pasisakęs, kad 
jis . pilnai remia mero Richardo J. Daley kan
didatūrą į miesto vadovybę. Meras Daley yra 
pasiryžęs sulaikyti teisėjo Austin planą sta
tyti mažų kainų rezidencijas po visą Čikagą.

Todėl, brangus prieteliau, balsuok už de
mokratą Eduardą Fuseką, kad 13-tas wardas 
turėtų ateinančiuose rinkimuose, balandžio 6 
d., gerą žmogų, kuris nuoširdžiai stengsis 
ginti visus Jūsų reikalus. Aš būsiu dėkingas 
Jums už tą malonę. Linkiu Jums viso gero.

Senatorius FRANK D. SAVICKAS
(D-27)

IŠRINKU E
e i >

UŽSIDARO KATALIKŲ 
MOKYKLOS

Pueblo, Kalifornijoje, visos 12 
katalikiškos mokyklos nuo šių 
mokslo metu pabaigos galutinai 
uždaromos, praneša diocezijos 
švietimo koordinatorius kun. 
John Constanzo. Priežastis esan
ti finansų krizė. Uždarymas pa
tiesiąs 2,633 mokinius dvejose 
aukštesnėse ir 10 elementarinių 
mokyklų. Pernai mokesčiais už 
mokslą surinkta 822,999, dol. 
gi toms mokykloms veikti rei
kalinga daugiau kaip 788,000.

RICHARD J. $ EDWARD S.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
"FISINGIAUSIAS ŽINIAS

DALEY FUSEK
CHICAGOS MERU 13-TO WARDO ALDERMANU I
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Fotografijos kalbančios apie didelį įvykį

Republikonų kandidatas miesto 
savivaldybėm

Užtikrinkite Cicero ateiti.
Palikite patikimus veikėjus

Balsuokite už žmogų, pajėgiantį vadovauti, 
besirūpinantį ir galintį būti naudingu 

Cicero miestui.

BALSUOKITE UŽ REPUBLIKONUS

Cicero miesto rinkimai įvyks antradienį,
1971 m. balandžio 6 dieną.

Balsavimo vietos atdaros nuo 6 vai. ryto iki 6 vai. vakaro

COSMOS PARCELS EXPRESS
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja- savo s’kaitlingą klijentūrą, siunčiant

dovanas- šiONtiNtoš { .Lietuvą; Latviją, estiją, 
UKRAINĄ IR t. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
45 West 45th Street New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 — 245-7905

L.

NEW YORK, N.. Y. 10003 
NEW YORK, N. Y. 10011 
BROOKLYN, N. Y. 11211, 
BOSTON, Mass. 02118, 
BOSTON, Mass. 02127, 
BUFFALO, N. Y. 14206, 
CHICAGO, Illinois 60622, 
CHICAGO, Illinois 60608, 
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
GRAND RAPIDS Mich. 49504, 
HAMTRAMCK, Mieh. 48212,

HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
PASSAIC, N. J. 176 Market Street 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO. Calif. 94115, 2076 Sutter Street
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre % Block

North of 12 Mile Road Tel.: 
WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Ave. Tel 
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Millbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

39 Second Avenue 
135 W. 14 St.

370 Union Avenue 
271 Shawmut Avenue 
389 West Broadway 

332 Fillmore Avenue 
2222 West Chicago Ave.

3333 S. Halsted Street 
5879 State Road 
762 Springfield Avenue 
1082 Springrield Ave. 
, 636-38 Bridge St. N. W.

11333 Jos. Campau Avenue 365-5755 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
3-4818 
1-2750 
6.1571 
6-6766

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 
EV 4-4952 
Ll 2-1767 

268-0068 
TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
Tel.: 374-6446 

GL 8-2256

PO 
HU 
Fl 

PL

751-6760/1 
.: 441-4712 
SW 8-7868 

Rl 3-0440

GARSINKITES NAUJIENOSE

Spaudoje ir radijo buvo skel 
įbiama apie Simo Kudirkos tra- 
Igedijos demonstracijų Chica- 
goje foto nuotraukų parodą, 

įvykstančią Margučio būstinėje.
Tad įdomu, kaip ši paroda 

suruoštu, kas nuotraukose vaiz 
duojama, kokie fotografai da
lyvauja šioje nuotraukų paro- 
i <loje.

Vos įžengus į erdvias Margu
čio patalpas, tave pasitinka 

i tvarkingai sienose išdėstyti la
pai, kuriuose talpinama po 1 
ar 5 fotografijas, nemažo, dai
laus formato.

i Stabtelėji prie pirmųjų. Pui
kios - nuotraukos, vaizduojan
čios mūsų jaunimo darbus ir 
pastangas, besiruošiant Simo 
Kudirkos demonstracijoms. 
Štai vienoje jaunimo ir studen
tų lyderis Romas Sakadolskis 
su jauna mergaite įsigilinę pla 
nuoja plakatams šūkius ir apta 
ria demonstracijų strategiją. 
Kitoje gražus būrys jaunų vei
dų, įdėmiai klausosi, matyt, nu
rodymų, kaip turi būti vykdo
mos demonstracijos. Kitose 
matome . jaunimą berašantį 
įrašus — šūkius į plakatus, ku
rie vėliau buvo minios nešami 
gatvėse.

Akimis seki nuotrauką 
nuotraukos. Jose sutinki 
sur mūsų jaunimo veidus,
tuziastingus ir ryžtingus. Ran
kose plakatai su reikšmingais 
šūkiais, išsakančiais Simo Ku
dirkos tragediją ir sovietų vyk
domus žiaurumus pavergtose 
tautose.

Nuotraukose pavaizduotos 
dvi demonstracijos: gruodžio 
mėn. 3 d. demonstracijos Mar
quette Parke ir gruodžio mėn. 
5 d. demonstracijos Chicagos 
miesto centre.

Parodoje dalyvauja dvylika 
fotografų ir išstatyta virš 100 
gyvų, vaizdingų, gerų nuotrau 
kų.

Kukliame sąraše išvardinti 
ir šios parodos iniciatoriai — 
dalyviai fotografai: A. Gul-

po 
vi
en-

Kiniečių filmas 
“Katyno žudynės”
Rodomas kinų atstovybėse 

Londone, Paryžiuje ir Ottawoje
OTTAWA (hvp). — Kinijos 

liaudies respublikos atstovybių 
užsieniuose pastangomis nese
niai Londone ir Paryžiuje, o vė
liausiai ir Kanadoje pradėtas ro
dyti kinų pagamintas filmas apie 
Katyną, kurio miškeliuose so
vietai per H Pasaulinį karą iš
žudė ir masinėse duobėse paka
sė apie 15,000 lenkų karininkų.

Įdomiausia, kad tas filmas yra 
pagamintas, panaudojus foto
grafines nuotraukas, kurias so
vietų GPU viršininko Berijos 
įsakymu buvo padarę patys so
vietų enkavedistai, dalyvavę len
kų karininkų masinėse žudynė
se. Kaip Pekinas gavo tas nuo
traukas, esanti neišaiškinta pa
slaptis.

Filmas “Katynas” jau 1967 
metų Kalėdų metu pademons
truotas Kinijos ambasadoje Var
šuvoje. Jis yra toks ilgas, kad 
rodymas trunka 6 valandas.

Kinai tą filmą norėjo Londo
ne ir Paryžiuje rodyti viešuose 
kino teatruose, bet tokio leidimo 
negavę, rodo Kinijos atstovybių 
namuose.

Mirties sukakčiai 
artinantis

Jurgis Krasnickas buvo nužu
dytas 1922 m. spalio 25 d. Jis 
mokėsi Marijampolėje, Vorone
že, Vilniuje ir vėl Marijampolėje. 
Studijavo Muensteryje, Vokieti 
joje. Veikė ateinininkų organi
zacijoje, pavasarininkų sąjungo
je ir krikščionių demokratų par
tijoje.

Jis savo sugebėjimais, išsila
vinimu ir veikla buvo išekirtinų-

JURGIS .lANEšAfTlS Visuomenė kviečiama bet ka-| 
da užeiti ir apžiūrėti Lakavičių 
įstaigas. Tuo pat metu galima 
pasiteirauti apie bendras ar 
tikslias informacijas kas liečia 
papročius, galimas naudas, kaš
tus ar kitas smulkmenas, 

lakavičiai taip pat domisi vi
sokiom idėjom, kurios galėtų pa
dėti geresniam laidotuvių pra- 
vedimui.

Aptarnaudami visas lietuvių 
kolonijas virš 50 metų, Lakavi
čiai yra tikrai gerai susipažinę 
su visais su laidojimu susiju
siais reikalais ir papročiais. Jie 
priklauso Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių ir Chicagos Laidoji
mo Direktorių Patarnavimo są
jungom ir prie daugelio bažny 
tinių bendruomeninių ir lietu
vių organizacijų.

šiuo metu visi trys Lakavičiai, 
tėvas Stepas ir sūnūs James ir 
Ronald, darbuojasi laidotuvių 
tvarkyme.

binskas, P. Molėta, V. Noreika, 
P. Petrulis, M. Puodžiūnas, G. Į 
Plačas,, V. Račkauskas, R. šil-j 
kailis, A. šeštokas, P. E. Vilkusi 
ir dviejų pavardės, dėl nežino
mų priežasčių, sąraše uždeng
tos.

Kurių fotografu nuotraukos 
geresnės, vaizdingesnės būtų 
dalinai sunku ir apibūdinti. į 
Tačiau visumoje reikia pripa-Į 
žinli, kad visi sugebėjo pagauti 
efektingus momentus iš de
monstracijų eigos. Tai doku
mentai, gyvai kalbą apie didį 
įvykį. Iš nuotraukų ir pagautų 
momentų gali lengvai susida
ryti pilną įvykio vaizdą, gal 
tik trūktų kalbų tekstų. Ir štai 
nuotraukose išliks žygyje susi 
būrę mūsų visuomenininkai, 
veikėjai, jaunimo šaunios gre
tos ir tų dienų kovos už žmo
gaus laisvę dvasia.

Apžvelgęs visą ciklą nuotrau 
kų tari: fotografai atliko gerą 
darbą. Tai dokumentas, kurį 
galima suglausti į albumą, pri
dedant trumpus tekstus. Ir šių 
nuotraukų eilė gyvai kiekvie
nam kalbėtų apie dienas, kada 
Simas Kudirka siekė laisvės, 
kada jis parodė savo kančia pa 
vergtų tautų kalėjimą, kada 
lietuviškoji išeivija buvo vie
ninga kovoje už savo tautos 
laisvę, kada mūsų jaunimas 
parodė tiek daug meilės savo 
tėvų kraštui ir nelaimingajam 
broliui Simui Kudirkai.

Fotografijoje vyrauja jauni
mo veidai, o jų daug. Ir tas 
džiugina šalia žygiuojančius 
■vyresniuosius. Mūsų jaunimas 
pelno vyresniųjų dėmesį.ir pa
sitikėjimą. Tai kalba ir šioje 
foto nuotraukų parodoje maty
ti nuotraukose vaizdai.

Foto parodoje išstatyta ir 
spalvotų nuotraukų. Ją aplan
kė nemažas skaičius žmonių, 
jų tarpe daug jaunimo.

Fotografai ir čia atliko gerą 
darbą ir už tai jiems nuoširdus 
ačiū.

jų tarpe. Pažinusių nuomone, 
jis vertas, kad mirties 50 me
tų sukakties proga būtų tinka
mai prisimintas. Dar svarbiau, 
kad būtų primintas jo amžiaus 
jaunuoliams, kad šie žinotų, kiek 
daug jaunystė gali padaryti ge
ra, jei nukreiptos jėgos teigia
ma kryptimi.

Ruošiamas apie Jurgį Kras- 
nicką leidinys. Renkami apie jį 
atsiminimai. Kiekviena žinutė 
labai branginama. Todėl visi, ku
rie su juo mokėsi, studijavo ar 
organizacijose veikė, prašomi pa
rašyti atsiminimus ir nedelsiant 
atsiųsti šiuo adresu: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas (Jurgio Kras- 
nicko leidiniui), 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Hl. 60636.

Vincentas Liulevičius

Piliečių Klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpinio Klubo susirinkimas 
įvyko kovo 21 d., Hollywood sa
lėje. Nors oras buvo labai ma
lonus, nemažai narių atsilankė 
svarstyti klubo reikalus.

Į klubą įstojo visiems gerai 
žinomas Ben Jurėnas, Eržvilko 
Draugiško Klubo pirmininkas, 
priklausantis įvairioms kitoms 
draugijoms. Malonu, kad toks 
veiklus naujas narys įstojo.

Komisija, kuri rengia pava
sarinį balių šio balandžio 24 d., 
pranešė, kad reikia išrinkti vie
ną komitetą, nes Julia Sačaus- 
kas, kuri buvo apsiėmusi, turi 
atsisakyti, nes tą dieną negalės 
dalyvauti. Jos vietą apsiėmė už
imti vicepirm. Matt Povilaitis.

Buvo pranešta, kad yra paim
tas piknikui sodas rugsėjo 12 
dienai ir jei dar bus galima gauti 
vietą liepos mėnesį, taip pat pa
imti. Piknikų komisiją išrinko 
iš Josephine Masilonis, Ben Ju
rėnas ir Estella McNamee.

Finansų raštininkė Bernice 
žemgulis pranešė, kad sekan
tys nariai serga: Anna Melais- 
kienė, Anna Povilonis, Mary 
Leppa, Pauline Norkus ir Apolo
nija Jakštis. Ligonių lankyto
jas Antanas Jusas pranešė apie 
ligonius, kuriuos jis lankė.

Kitas klubo susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 18 d., Hol
lywood Inn svetainėj.
' Korespondentė

VIETOJ UŽUOJAUTOS

— Kada tamsta pirmą kartą ’ 
patyrei, kad žmona tamstos ne
bemyli? — klausia advokatas 
klientą.

— Praėjusį rudenį. Kartą va
kare grįžęs namo paslydau ir

I laiptais nuriedėjau rūsin, ir la- 
Į bai prisitrenkęs dejavau. Išgir- 
j dusi tai mano žmona, užuot pa
reiškusi užuojautą, šaukė:

— Jonai, Jonai, jeigu jau nu
riedėjai beismontai, tai atnešk 
čia kibirą anglių!

Antradieni, balandžio 6 dieną, 
balsuokit už

RICHARD E. FRIEDMAN
į Čikagos miesto burmistrus

“ATĖJO LAIKAS PAKEITIMAM”

ČIKAGOS AMERIKOS LIETUVIŲ REPUBLIKONŲ LYGA

CASIMIR OKSAS — pirmininkas 

GABRIEL GEDVILĄ 
ALEX JANKŪNAS 
PETER PADVAS 
JAMES LACK 
ANATOLIJUS MILUNAS

JOSEPH RACHUNAS
TED ALLEN
JUOZAS BACEVIČIUS 
DR. STEPHEN BIE2IS 
WILLIAM KAREIVA

MES TAIP PAT REKOMENDUOJAM
CHRISTOPHER BOHUS — j Čikagos miesto raštininkus 
CHESTER LIZAK — į Čikagos miesto iždininkus 
CASIMIR STASZCUK — j 13-to Wardo aldermanus 
JOSEPH POTEMPA — į 23-čio Wardo aldermanus.

YOUR MO

STANDA 
FED ER AL

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

ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000.
OFFICE HOURS:
Monday&Thursday,9a.m.to8pjn. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

Raginkite savo apylinkę 
augti ~ taupykite!

Lakavičių laidojimo

Marquette Parko įstaigoje 
įrengtas garsiakalbių komplektas

Geresniam Marquette Parko 
lietuvių kolonijos aptarnavimui 
Lack (Lackawicz’iu, Stepo ir 
sūnų James ir Ronald) laidoji
mo įstaiga dabar turi gerai 
įrengtą pilną garsiakalbių kom
plektą savo 69-tos gatvės šer
menų patalpose.

Nuo pat įsteigimo 1916 metais 
Lakavičiai nuolat stengiasi pa
gerinti, pagražinti ir moderni
zuoti savo dvi laidotuvių įstai
gas ir patarnavimą, visuomet 
prisilaikydami brangiųjų lietu
viškų tradicijų.

Patarnavimo patobulinimui 
Lakavičiai įrengė didelį maši
nom statyti kiemą prie šerme
ninės, naujai išpuošė poilsiui 
kambarį (kur visuomet yra kar
štos kavos), ir gražiai apgaubė 
priešakį iš 69 gatvės pusės, šiuo 
metu Lakavičiai rūpinasi origi
nalios 23- čioj prie Oakley gat
vės įstaigos remontavimu.

nesio pirmos.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigia 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

J _ NAUJIENOS, CHICAGO •, ILI___ SATURDAY, APRIL 3, 1971



NAUJIENŲ ofisas atdara* kasdien, išskyra* sekmadienius, Tino
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
iibusbed Dally Except Sunday by Uthuanian New* Pub. Co. Iw.

I73» Sa. Halstad Straat, Chlcapa, III. 60608. Talephona HA 14100

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rata*:
a Chicago $20.00 per year. $11-00 per 
dx month. $6.00 per 3 months. In 
jther USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
diree months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams _________ $5.00
vienam mėnesiui _________ $L7fi

Kanadoje: 
metams ________________ $20.00
pusei metų _____________ $11.00
vienam mėnesiui _ _______  S2D0

10 cents per copy. 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams __________________ $21.00
pusei metų _______________$11.00
vienam mėnesiui __________ $2.50

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose 

metams______________
Naujienos eina Iranian, Išskiriant 

sekmadienius. Taidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

pusei metų __________
trims mėnesiams _____
vienam mėnesiui _____

_ $11.00
_ $6.00
- $2.00

iitose JAV vietose: 
metams ' ________

pusei metų ___________
- $18.00

$10.00

Dienu skeveldros
1.

J. Mačiukevičius — jaunas 
okupuotos Lietuvos rašytojas 
— išėjęs į knygų rinkų su “Ro
jaus kampeliu”. Tai jo jau ne
be pirma knyga. “Laikrodžiai 
nesustoja” išskirta komjauni
mo premija. O kuo labu skir
tingas “Rojus”? Tai pirma

polytinė knyga lietuvių kalba, 
ligi šiol sexine — pornografine 
makulatūra (“partijai ir vy
riausybei leidžiant”) aprūpin
davo čekai ir lenkai,

“Rojaus kampelyje”, mato
me kolchozų komjaunimo ir 
įvairių jaunųjų specialistų, pa
sivaikščiojimą tarp lovos ir lo-

vio (stalo), čia viena “Rojaus“ 
veikėja — Zita stebima auto
riaus:

Reikalauja teises išvažiuoti
Dr. Kazys Bobelis, visą laiką sekęs Amerikos lietuvių 

visuomeninį gyvenimą, paskutiniu metu tapo įtrauktas į 
tikrą to gyvenimo verpetą. Praeitų metų pabaigoje jis 
buvo išrinktas Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko 
pareigoms, o šiais metais ant jo pečių užkrautas ir Ben
dro Amerikos Pabaltiečių Komiteto pirmininkavimas.

Bendrą Amerikos Pabaltiečių Komitetą sudaro jung
tinės Amerikos lietuvių, latvių ir estų organizacijos. Šis 
komitetas atidžiai seka įvykius Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje ir organizuotai kreipiasi į JAV vyriausybę, kad 
nepraleistų progos užtarti pavergtų kraštų gyventojų. 
Šio komiteto vadovybė kaitaliojasi rotaciniu būdu. Šiais 
metais pirmininko pareigos teko lietuviams. Dr. Bobelis, 
dar nespėjęs padaryti pakaitų pačiame Alte, jau turėjo 
atsistoti priešakyje kitos svarbios organizacijos.

Dr. Bobelis yra energingas ir veiklus. Šių metų va
sario 22 dieną, pasitaręs posėdyje su kitais komisijos na
riais, pasiuntė Valstybės Sekretoriui William P. Rogers 
raštą, kuriame prašė kreipti ypatingą dėmesį į planuo
jamą Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komisijos posėdį 
ir reikalauti, kad Sovietų Sąjunga gerbtų okupuotų kraš
tų žmonių teises ir leistų jiems išvažiuoti į užsienius ir

Pabaltiečių Komiteto pirmininkui Dr. K. Bobeliui, kad į 
pabaltiečių prašymą atkreiptas reikalingas dėmesys ir, 
kad Amerikos atstovai Žmogaus Teisių komisijoje iškels 
šį klausimą ir reikalaus, kad sovietų valdžia gerbtų oku
puotų kraštų žmonių teises.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje gyvenančių žydų 
dalis panoro išvažiuoti į Izraelį. Jie keliais atvejais krei
pėsi į vietos komunistus ir į okupacinę sovietų karo va
dovybę, prašydami išleisti į užsienį, bet jų prašymai bū
davo atmetami. Norinčių išvažiuoti iš Lietuvos ir Latvi
jos buvo tokių žydų, kurie Antrojo Pasaulinio Karo metu 
tarnavo sovietų kariuomenėje. Keli jų buvo gavę pasižy
mėjimo ženklus pačiame fronte. Bet rusai neleidžia jiems 
išvažiuoti iš Lietuvos ar Latvijos.

Lietuvos ir Latvijos žydų grupės nutarė nuvažiuoti į 
Maskvą ir protestuoti. Maskvoje žydai susirinkdavo prie 
vadinamų parlamento rūmų, prie sovietų užsienio minis- 
terijos, ir reikalavo, kad jiems būtų duoti leidimai išva
žiuoti į Izraelį. Praeitų metų rudenį panašios žydų de
monstracijos vyko Leningrade, prie sinagogos.

Užsienyje gyvenantieji žydai taip pat pradėjo pro
testuoti prieš sovietų valdžios nutarimą neleisti žydams 
išvažiuoti Į užsienius. Protesto demonstracijos buvo 
suruoštos New Yorke, Washingtone, Chicagoje ir kitose 
vietose. Žydai protestavo prie sovietų atstovybių ir kon
sulatų, reikalaudami išleisti žydus iš Sovietų Sąjungos. 
Protestai buvo suruošti Anglijoje, Belgijoje, Olandijoje 
ir Prancūzijoje. Sovietų valdžia, išsigandusi protestų, 
davė keliems šimtams žydų pasus ir leido išvažiuoti į 
Izraelį. Bet didelės žydų gyventojų daugumos iš Rusi
jos ir okupuotų kraštų sovietų valdžia neišleidžia.

Iš Lietuvos tūkstančiai norėtų išvažiuotu Amerikos
grįžti į savo kraštą. Visų kraštų gyventojai gali laisvai 
važinėti po pasaulį, tuo tarpu sovietų karo jėgų okupuotų: 
ir komunistų pavergtų kraštų gyventojai neturi teisės 
išvažiuoti i užsienius.

lietuviai yra sudarę šimtus reikalingų dokumentų, ku- 
riuose-pasižada atvykusius giminiečius užlaikyti ir prižiū
rėti, bet rusai tiktai jų neišleidžia. Išleidžia tokius, kurių 
vaikai lieka Lietuvoje. Rusams reikalingas užstatas. Jei-

Kituose kraštuose užsienio pasą gauti žymiai leng
viau, negu rusų okupuotuose kraštuose. Iš Amerikos, 
Kanados, Anglijos, Prancūzijos ir kitų kraštų gyvento
jai gali lengvai išvažiuoti. Jiems reikia turėti pinigų, lai
ko ir sveikatos. Tuo tarpu sovietų karo jėgų ir policijos: 
okupuoti kraštai teisės išvažiuoti į užsienį beveik neturi. 
Norintieji išvažiuoti į. užsienius valandų valandas rusų 
yra tardomi, klausinėjami, o vėliau dažniausiai jų prašy
mai yra.atmetami Amerikoje yra lietuvių, kurie kviečia 
artimus savo šeimos narius atvažiuoti į Ameriką, bet ru
sai jų neišleidžia.

Ronald J. Bettauer, Valstybės Departamento lega
lus patarėjas^ šių metų kovo 16 dieną atsakė Bendrojo

gu išvažiavusieji nenorėtų grįžti į okupuotą kraštą, tai ru
sai galėtų bausti likusius gimines. Simas Kudirka, Vytas 
Simokaitis. ir abu Bražinskai neturėjo bėgti. Sovietų-val
džia, vykdydama tarptautinius pasižadėjimus, turėjo lei
sti jiems išvažiuoti į užsienius. Sovietų valdžia leidimų iš
važiuoti jiems nedavė. Jie bandė išvykti be leidimų, bet 
jiems nepavyko. Rusai dabar juos baudžia. Vieniems ruo
šia teismą, o kitus stengiasi parsigabenti ir tada, bausti, 
kada, bausti reikia sovietų valdžios atstovus, suvaržiusius 
laisvą išvažiavimą ir įvažiavimą- į okupuotus kraštus-.

Dr. Bobelis pabaltiečių vardu kreipėsi į Valstybės 
Departamentą prašydamas reikalauti, kad sovietų valdžia 
leistų žmonėms išvažiuoti.

... Stovi prie siaurų laipte
lių ir šypsosi. Iš apačios maty
ti baltos šlaunys ir mėlynas 
apatinukas. Lakštingala su mė
lynu apatinuku”.

Autorius rado leidėją, gavo 
(“partijos kontroliuojamo”) 
popieriaus, vadinasi..

2.
Vilniaus “Literatūra ir Me

nas’’ praneša, kad sukamas fil 
mas “Vyrus vasara” Recenzen
tas pastebi:

Negaliu pamiršti ir vienos 
esminės išlygos: mažai įtikėti
na, • kad anuo metu du broliai 
būtų galėję taip griežtai atsis
toti skirtingose klasių kovos 
barikadų pusėse. Vienas (Zig
mas) — banditas, kitas (Algi
mantas) — čekistas. Nors fil
me tai mėginama paaiškinti 
ypatingomis aplinkybėmis (ka
ras Algimantą buvo nubloškęs 
į Rytus), vis dėlto šią koliziją 
galima priimti greičiau tik kaip 
įdomią, bet grynai literatūrinę, 
o ne gyvenimišką prielaidą: 
“Kas būtų buvę, jeigu... ”

“Filmo veiksmas — pastebi 
recenzentas: — vyksta jau lei
džiantis kruvinos nacionalisti
nio banditizmo epopėjos už
dangai” irtt., ir tt Kitokios fil
mo užuomazgos ir kitokių ato
mazgų ir nesitikėtina, juo la
biau, kad scenarijaus autorius 
yra kažkoks A. Jurovskis (“ben 
dradarbiaujant S. Šalteniui”) 
Reikia manyti, kad tas Jurovs
kis bus koks “kacapas” ar kitas 
“prašaleivis” (politrukas) sla
vas. .. “Vyrų vasara” — “ver
timas iš rusų kalbos”, nieko 
daugiau!

3.
“L. ir Menas” kalb. Žirgulio 

str. “Nuvertinta kalba” skaito
me:

“Kažin ar kas šiandie ginčys 
tiesą, kad viešoji kalba turi 
būti gramatiškai taisyklinga. 
Tačiau taisyklingumas, ryš
kiausias kalbos kultūros požy
mis, dar ne viskas, žodis ir jo 
forma, posakis ar sakinys gali 
ir niekuo nenusidėti gramati
kos dėsniams, ir vis dėlto tie 
kalbos faktai dar nebus teikti
ni. Gramatiškai taisyklinga 
kalba dar gali būti stilistiškai 
nepriimtina. Tokios kalbos ma 
žiau aptiksi grožinės literatū
ros knygose, nes rašytojas ne
sitenkina paprastu, taisyklin

gumu. los apstu periodinėje 
spaudoje ir mažiau stiliaus at
žvilgiu tvarkomuose mokslo 
darbuose.

Dabar vis dažniau nusiskun
džiama mūsų (ok. Lietuvos, J. 
C.) laikraščių kalba, šalia gra
matinių trūkumų bei klaidų joje 
yra daug prasto stiliaus reiški
nių. Bene gausiausios laikrašti
nės kalbos stiliau “puošmenos” 
— trafaretinės kalbos priemo
nės, būtent, eilė verstinių klišių 
(štampų).”

Kaip kiekvienoje srityje, taip 
ir kalboje, vis rūsčiau krenta 
“didžiojo brolio” (ruso) šešė
lis. .. J. Cicėnas

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

KAIP SUSTABDYTI GARNJ
Zoologijos sode sargas paga

vo žmogų, kurs buvo pasigavęs 
garnį ir jam j snapą kimšo ak
mens luitus.

Tas žmogus zoologijos sargui 
taip aiškinosi: “Matai, tamsta, 
aš esu jau 11 vaikų tėvas ir no
riu garantuotai padaryti, kad šis 
paukštis nebegalėtų skraidyti!*

GREIČIAU Už GARSĄ
Lėktuvu iš Chicagos į Miami 

skrenda “į šiltus kraštus” dvi 
senutės. Kiek pasėdėjusios jos 
kreipiasi į stiuvardę, sakydamos: 
“Malonėkite, misiuke, pasakyti 
pilotui, kad neskristų greičiau 
už garsą. Matote, mudvi norėtu
me pasikalbėti”.

Š. m. balandžio mėn. 6 dienos rinkimuose Marquette , 
Parko apylinkėj 13-tam warde gyveną lietuviai nuošir- 
džiai prašomi atiduoti balsus už

Aldermaną

CASIMIR STASZCUK
Jo parodytas lietuviams prielankumas, teisingas ir 

drąsus žodis miesto valdyboj užtikrins mums saugumą ir 
gražesnę ateitį. I

Buv. J. Bacevičiaus į 13-to wardo aldermanus remti 1 
rinkiminis komitetas: |

ALGIS BARAKAUSKAS I
JONAS KASČIUKAS
VITOLDAS PETRAUSKAS Į
ALGIS REGIS I
ADOLFAS ŠIMKUS į

Nuo

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com* 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

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

MSVSEG

JUOZAS KARIBUTAS

85 DIENOS EUROPOJE
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Mano didžiausia svajonė buvo pamatyti 
fiordus. Ryto metą, manau, patirsiu iš 
viešbučio tarnautojo, kur. ir kaip nuva
žiuoti į tuos gražiuosius fiordus, apie ku
riuos tiek daug buvau girdėjęs

Vasara nepaprastai sausa ir graži. Tad 
ir čia lyg būtų Kalifornija, — nelyja. Kaip 
Lietuvoje sakydavo, saulė žeme riedinėja. 
Žmonės skundžiasi, kad per sausa vasara.

Po pusryčių pradėjau teirautis, kur ir 
kaip patogiausia ir trumpesniu keliu pa
siekti fiordus. Vieni sako, kad pakanka
mai gražių fiordų galima matyti pavažia
vus iki Holdeno. Kiti, kad reikia važiuoti 
iki Bergeno. Bet tai jau būsianti visos die
nos kelionė. Bet tik ten esą patys didžiausi 
fiordai. Pasirenku Bergeną.

Traukinys ir vėl traukinys. Taip diena 
iš dienos. Nebodamas ilgos kelionės, sėdu 
į traukinį, einanti , Bergeną. Prie manęs 
prisitato didikų kilmės jaunas japonas, ku 
ris gana silpnai kalba angliškai. Prašo jam 
padėti. Dievai jį žino kas jis toks, šiaip 
labai mandagus, visiems šypsosi ir už men
ką nieką dėkoja. Pasiprašau į tą pati kupė, 
kuriame ir aš sėdžiu. Išsišnekėjus, pasiro
dė, kad jis daugiau žino apie Lietuvą ir jos 
dabartinę padėtį negu kai kurie sutikti šve
dai. Nebuvo blogas bendrakeleivis. .

Kelionė įdomi. Nepaprasti vaizdai pri
riša keleivį prie lango. Pavažiavus pusiau- 
kelį, prasidėjo žavėtini gamtos vaizdai. 
Traukinys šniokšdamas kopia vis aukštyn 
ir aukštyn. Juo toliau, juo didesnės dyku
mos, aukšti kalnai ir kartais pasirodo snie
go jų viršūnėse. Prie geležinkelio bėgių iš 

šiaurės pusės užtverta didelė medžio tvora, 
kad žiemos metu galėtų sulaikyti sniegą. 
Kiek toliau pavažiavus, jau radome visus 
geležinkelio bėgius įvilktus Į medžio tune
lius. Tai vis tiems patiems tikslams, — 
sniegui sulaikyti.

Dėl kalnuotų vietų, traukinys raitosi 
kaip žaltys, vis suka ir suka aplink kalnus.

Visi keleiviai tiesiog prilipę prie langų. 
Nėra nei vieno lango, kuris būtų laisvas. 
Visi kažko laukia, kažko nepaprasto, ne
matyto. Laukia, kada pasirodys fiordai, 
tie gamtos stebuklai. Deja, diena greičiau 
bėga i vakarą negu traukinys. Kai pasiekė
me Finse, pradėjo temti. Traukiny suži
bo šviesos. Pro langus jau nebebuvo gali
ma matyti nei kalnų su sniegu padengtomis 
viršūnėmis, nei kitų vaizdų.

Keleiviai susikaupia ir laukia kelionės 
pabaigos. Jau buvo pusiaunaktis, kai trau
kinys sustojo. Sustojo, nes ir kelias pasi
baigė. Toliau važiuoti jau nebebuvo kur.

Tai ir buvo Bergenas, mažas provincijos 
miestelis. Jei čia nebūtų fiordų, tai neži
nia kaip vietos žmonės galėtų pragyventi. 
Fiordai jiems yra tikra palaima, nes su
traukia nemažą skaičių turistų, kurie žy
mia dalimi ir sudaro vietiniams pragyveni
mo šaltinį.

Pirmiausia, žinoma, reikėjo apsirūpin
ti nakvyne. Beieškodamas viešbučio, įsiti
kinau, kaip gausiai šis tolimos šiaurės 
miestas yra turistų lankomas. Kainos gana 
aukštos ir viešbučių nemaža. Tačiau reikė
jo gerokai pavaikščioti, kol susiradau kam 
barelį viename viešbutyje. Jei nebūtų bu
vęs toks vėlus laikas, tai turistų biuras gal 
būtų suradęs nakvynę pas privačius žmo
nes. O dabar.... kur dingsi, juo labiau, 
kad ir stotyje negali pasilikti, nes ji nak
ties metu uždaryta.

Zuju nuo vieno viešbučio prie kito. Vi
sur iškabose skelbia, kad “nėra vietos”.. 
Jau beveik nebesitikėjau gauti vietas vieš
butyje. Laimė, kad viename viešbutyje 
dar buvo laisvas kampelis. Laimė taip, pat, 
kad nebuvau vokietis. Kaip pasirodė,. vo
kiečiams neapykanta čia dar neišdilusi.. 
Viešbutyje pirmiausia klausia, kokios, tau
tybės ir iš kur? Mano amerikoniškas pasas- 
buvo tikras •išganymas.

Kitą dieną jau buvau uoste ir sėdau į 
laivą. Susidarė gana didelė ekskursija. 
Visi nekantravo ir laukėį kada laivas paju
dės. Diena pasitaikė vėjuota ir lietinga. 
Tačiau keliautojų nuotaika nebuvo prislėg 
ta: visi nekantriai laukė, kada pasirodys- 
tie pasakiški fiordą:.. "

Mūsų laivas vis gilyn braunasi į kalnų 
tarpeklius. Krantai, atrodo, aukštėja, ir 
mes spoksome ištempę akis. Plaukiame, 
vieną valandą, plaukiame kitą, — fiordų, 
vis dar nėra. Stebėtinai gražūs krantai pa
traukia keleivių žvilgsnius. Pagaliau pra
deda rodytis statūs uolėti krantai, ir kalnai. 
Matosi ir maži namukai, prie kurių ganosi 
kalnų ožkos ir avys.

Plaukiant vis gilyn į tarpeklius, pasiro
do sniegu padengti uolynai. Sutraška eks
kursantų foto aparatai. Yra ir filmuotojų, 
kurie stengiasi užrekorduoti tuos nepap
rastus vaizdus.

Priartėjome prie. Prekestolen,. kuris 
vadinasi fiordų karalium. Jis tikrai didin
gas ir yra 597 metrų aukštumo. Nuostabu! 
Rodosi, kad koks pasaulinio garso-skulp- 
torius būtų jį apdailinęs. Status, granito 
spalvos, o viršuje aikštelė. Per garsintuvą 
gidas aiškina jo atsiradimo istorijų, bet tas 
garsintuvas taip barška, jog beveik nieko- 
negalima suprasti. Kitoje pusėje pilkuoja 

maži, žalsvi kalnų formos fiordai (fiordai 
yra siauros jūros įlankos tarp kalnų).

Priplaukiame prie garsiojo Hardenge- 
rio fiordo, kuris yra 172 km. ilgio ir leng- 

. vai laivu, pasiekiamas iš Bergeno. Toliau 
nepaprastai Įdomus Sogne fiordas. Jis at
rodo. taip, lyg plienu, būtų aplietas. Tai 

-pats’ ilgiausias Norvegijos fiordas. Jo kai 
kuriom šakos liečia didžiuli Jostedalbre le
dynų. Pasakiškas- grožis ir nuostabūs vaiz
dai sužavi turistus. Kai kuriuos fiordus 
supa, žemumos ir uolynų tarpe auga gražūs 
baltakūniai berželiai.

Laivas vis plaukia toliau. Kalnų tar
pekliuose spokso maži nameliai. Sunku ir 
suprasti, kaip prie tų namelių privažiuoja
ma.

Plaukti valandų valandas fiordų tar
pekliais' ir su atsidėjimu stebėti aplinką 
nėra lengva. Pradedi jausti nuoargį. Įtain- 

!pa lyg praėjo^ kai laivas apsisuko ir pra
dėjo plaukti atgal

Tamsa vis labiau gaubė aplinką. Kelei
viai susirinko į apatinę salę vakarienės ir 

'gyvai dalinosi įspūdžiais. Kai laivas pasie
kė Bergeną, buvo jau 10 valanda vakaro.

- OSLO
Ryto metą, pasidairęs po Bergeną, vėl 

sėdau į traukinį, kuris-ėjo Į Oslo. Atvažiuo 
- jant gaubė- tamsa, tad nebuvo galima ste 
. bėti aplinkos. Dabar keliaujant dieną tu- 
-rėjau progą- su ta aplinka susipažinti. Ji 
labai skurdi. Vis dykumos ir dykumos. 
Kur-ne-kur slėnyje buvo galima pastebėti 
prisiglaudusį kaimelį; Tik retkarčiais 
traukinys sustodavo kokioje mažoje stote
lėje. Pirmoji stotelė’buvo Voss. Išėjau iš 
traukinio, padvelkė šaltas oras. Vietos 
žmonės buvo gana šiltai apsirengę. Jei čia 

toks oras vidurvasaryje, tai galima sau Įsi 
vaizduoti, kokie šalčiai čia siaučia žiemą.

Oslo pasiekėme jau gerokai po pietų. 
Tuoj nuėjau i viešbutį, kur buvau išnuo
mavęs kambarį. Buvau tiek išvargęs, kad 
kritau į lovą ir miegojau iki kito ryto. At
sikėlęs išėjau susipažinti su Oslo. Pasirin
kau Karolio Jono gana plačią gatvę, kuri 
vedė i karališkus rūmus. Nepasakysiu, kad 

.jais būčiau labai susižavėjęs. Nieko ypa
tingo.. Rūmai stovi kiek aukštesnėje vieto
je. Prie jų yra didelė aikštė, kurią supa ne 
mažas parkas. Užpakalinėje rūmų dalyje 
matosi ežeriukas. Jei neskaityti sargybos ir 
vieno, kito žvyru, išpilta aikšte slampinėjan- 
čio turisto, tai nieko daugiau nesimato.

Savo laiku Norvegija pagarsėjo drama
turgais. Ypač buvo žymūs Ibseno ir Bjor- 
nsonas. Jų vardu yra pavadintas ir teatras, 
kuris yra gana Įspūdingas. Parlamento rū
mai nepasižymi nei didingumu, nei puoš- 

-numu. Iš-visų įžymybių man labiausiai pa
tiko etnografinis muziejus, įrengtas po at
viru dangumi. Jame seni trobesiai, medi
nė bažnyčia, Ibseno darbo- kambariai ir 
namų darbo gaminiai. Viskas labai kruopš 
čiai suskirstyta, surūšiuota. Netoli to mu
ziejaus yra didžiulis parkas su gausybe 
statulų, obeliskų ir didžiuliu fontanu, ku
rio angoje maudosi vaikai.

Kitą dieną aplankiau jūrininkystės mu
ziejų, kuriame yra Nanseno laivas Frain 
bei dar trys'seni vikingų laivai. Netoli nuo 

.čia yra Holmenkollen kalnas, pagarsėjęs 
slidinėjimo (ski) rungtynėmis.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir pratinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENAS"
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto.

Rez. toL 2394683

DR. K. G. B Al U K AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). ToL LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir p^nktadipninis 
Trečiai ir sekmad. ofisas uždaryta?, 

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

GALI PRITRŪKTI ORO
Plieno fabrikai sakosi 
baigę švaros įrengimus 
Keturios didžiulės Chicagos 

plieno gamybos įmonės — Re
public Steel Carp., United Sta
tes Steel Corp., Interlake Steel 
Inc. ir Wisconsin Steel Works 
pranešė Chicagos miestui, kad 
jau yra pilnai baigę arba jau 
94 nuošimčius įvykdė oro šva
ros apsaugos įrengimų, kuriuos 
pradėjo 1965 metais ir privalė 
jo baigti tik 1971 metų gale.

Tačiau Chicagos aplinkos 
kontrolės komisionierius Wal
lace Poston į tą pranešimą at
sakė, kad tikrą tiesą išgirsime

tik kai Aplinkos kontrolės apc-

Miesto administracija apkalti- 
no, kad visos keturios plieno 
kompanijos falsifikuoja savo 
pranešimus. Poston pareiš
kė, kad Steel South (Works 
ir Republic Steel South Works 
tebeteršia orų ir nuo 1965 metų 
nieko nepadarė teršimui suma
žinti.

GRAD1NSKAS
DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirta*!. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—S, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

AM-FM RADIJAS
TIK $45.00

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

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skamnmci Ml 3-0001.

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 

kaHBaMaHnMBMHHBMMaaBi

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000

Rezid. telef.: GArden 3-7278

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pl. WAlbrock 5-8063

Gresia užteršti 
vandenį ir orą

Maurice Strong, kanadietis, 
būsimos pasaulinės konferen
cijos Stockholme 1972 metais 
konferencijos generaL sekreto
rius, pareiškė, esą jei Jungti
nės Tautos nesugebės išspręsti 
pasaulio užteršimo krizės, tai 
nulems visos žmonijos likimą 
šioje planetoje.

Cheminės atmatos Vokieti
jos Ruhro krašte baigia išnai
kinti žuvį Reino upyne, Angli
jos pramonės nuodai vėjui pu
čiant sklinda per visą Skandi
naviją; Airijos jūra paversta 
radioaktyvių medžiagų atmatų 
suvertimo duobe; Didžiuosius 
Ežerus teršia Kanados ir Ame
rikos industrija, perspėja 
Strong.

Būsimos Stockholmo konfe
rencijos paruošiamoji komisi
ja iš 27 kraštų atstovų susirinks 
ateinantį birželio mėnesį pa
ruošti visuotiną planą, kaip 
sustabdyti gyvenamosios aplin 
kos — žemės, oro ir vandens 
užteršimą visame pasaulyje.

UhJL'UAUVjC, L/tiUUj

“apiplėšia” CTA. kalbėjo Fried 
man. būtent Chicagos miestas 
ne tik nieko neduoda CTA išlai 
kymui, bet dar CTA apiplėšia, 
imdamas apie 4 milijonus do
lerių už uadojimą tunelių po
žeminiams traukinėliams, už 
sniego pašalinimą iš sustojimo 
kampų gatvėse ir reikalauda
mas, kad CTA veltui važinėtų 
miesto tarnautojus ir darbinin
kus.

Visi didmiesčiai pripažįsta, 
kad pigi ir patogi masinė trans 
portaci j a miestui yra gyvybi
nis reikalas ir stengiasi taip su 
tvarkyti, tuo tarpu Chicaga 
rūpinasi vien automobilių mi
lijonus patraukti į miesto cent
rą. Friedmanas pažadėjo CTA 
važmos kainą grąžinti į 25 cen
tus, jei būtų išrinktas.

rhaAUtLHliA, Pa.
LB Centro Valdybos pakvies

ti, valdybos bendradarbiais suti
ko būti šie asmenys: Kazimie
ras čikotas — taurininkų infor
macijoje; (Rima ir Gabrielius 
Mironai — JAV 200 metų Ne
priklausomybės Jubiliejaus (bi
centennial) pasiruošimų stebė
tojais.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

MOTERYS KAIP PILOTĖS 
SAUGESNĖS Už VYRUS

Mrs. Pat McEven is Wichita,

metų kaip skraidanti lėktuvais, 
pasakė, kad Federalinės Aviaci
jos administracijos studijos pa
rodą, jog moterys kaip pilotės, 
vairuojant lėktuvą, yra 3 kar
tus saugesnės kaip vyrai. Ta
čiau ji abejojanti, kad komerci
nių aviacijos bendrovių vadovai 
pradėtų samdyti moteris savo 
lėktuvams vairuoti. “Aš nema
nau, kad publika jau yra priau
gusi matyti moterį prie lėktuvo

help your 
HEART FUND”

help your HEART

Help Keep

Šaoag’

BUY U. L SAVINGS BONDS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėles ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninei 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Mariom Ava. — 586-1221

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GĖLIMYČIA

GBLtS VISOMS PBOGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834J
..... -...... .. ... ---- -------- v

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
- OPTOMETRIST AS - - - 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

SOPHIE BARČUS'
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

Lengviau pažadėti 
negu .ištesėti

Respublikonų kandidatas į 
Chicagos merus Friedmanas iš 
tisą dieną vaikščiojęs pe negrų 
kvartalus, vakare Operation 
Breadbasket organizacijos su
sirinkime pasakė kalbą, užme- 
tinėdamas dabartiniam merui 
Daley dėl daugybės negerovių. 
Jis ypač kritikavo CTA politi
ką, kaltindamas, kad žmonės 
už pavažiavimą miesto susisie
kimo priemonėmis —autobu
sais ir traukinėliais moka ne- 
žmniškas važmos -kainas ir tam 
galo nesimato, kad meras Da
ley visą CTA pavertęs politi
nio žaidimo kamuoliu.

Moterų piločių Amerikoje šiuo 
metu esą 30,000; tik vienas iš 
39 aviacijos akcidentų yra įvy
kęs dėl moters kaltės ir tik vie
nas iš 70 lėktuvų sudužimų.

Nuo 1960 metų moterų lakū
nių padaugėję 3 kartus.

— Zarasiškiy klubo valdyba š. m. 
balandžio mėn. 4 d. 1 vai. p. p. Hol
lywood Inn svetainėje (Western ir 43 
gatvė), šaukia visuotinį narių susirin
kimą. Bus paminėta 35 metų klubo 
gyvavimo sukaktis ir svarstomi kiti 
klubo reikalai. Prašome visus atsi
lankyti. Pageidautini svečiai ir no
rintieji įstoti nariais.

Klubo valdyba

— Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je 6-tos Apskrities valdybos ir kuopų 
susirinkimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 4 d. Chicago Savings and 
Loan patalpose, 6245 So. Western 
Ave., 3 vai. popiet. Kviečiami būti
nai dalyvauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Taip pat bus ir valdybos rin
kimai. Kviečia SLA 6-tos apskrities 
valdyba.

— Chicagos Lietuvių "Kęstučio" 
Pašalpos Klubo mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, balandžio 
mėn. 4 d., 1 vai. popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43-čia gatvė. 
Nariai dar neužsimokėję nario mo
kesčių, turi būtinai per šį susirinki
mą sumokėti, jei nenori būti suspen
duoti. Valdyba

— Lietuvių Moterų Piliečių Lygos 
eilinis narių susirinkimas įvyks sek
madienį, balandžio 4 d., Lietuvių Au
ditorijos mažojoj salėj, lygiai 1 vai. 
popiet. Nares prašome gausiai atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus užkandžiai.

Nut. rast

— Bridgeporto Lietuvių Namų Sa
vininkų Draugijos mėnesinis narių su
sirinkimas įvyks antradienį, balandžio 
6 dieną Lietuvių Auditorijos svetai
nėje, 3133 So. Halsted St. 7:30 vai. 
vak. Visi nariai ir narės kviečiami į 
susirinkimą.

A. Kaulakis, rašt

POVILUI EIGELIUI
Anglijoje mirus, 

jo broliui šauliui Pranui Eigeliui gilią užuo
jautą reiškia

Vytauto Didžiojo šaulių kuopos 
Vadovybė ir šauliai

■■■■a

PETK
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKATĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublie 7-8601

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
juitanai mmimiiHiuiniiimiMiM  iiitinuuniimini nim

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų,

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 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: 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., trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

SPECIALŪS PAKETAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

MARQUETTE MATTRESS CO.
Įvairių rūšių ir dydžių matrosai. Ži
nomų firmų daugiau negaminamų 
raštų. Maišyti vienetai — su 50% 
nuolaida. Dviaukštės ir sudedamos 
lovos, miegamų komplektai, vežimė
liai. Aukšta kokybė už labai žemą 

kainą.
3150 West 63rd Street, Chicago 

Phone 434-5815

Viskas apmokėta.
Gavėjui nieko nereikia 

primokėtu

SPECIALUS 1 $47.00
10 svarų grynų kiaulienos tau
kų, 10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus.

Pati vertingiausia dovana, ku
rią Jūs galite pasiųsti, yra

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

ėriukų.
Pilna kaina tik

(lygūs ar 
ar Persijos

599.00.
$46.80 

su mažomis

p. Šileikis, o. r 
orthopedas-protezistas

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms
(Arch Supports) ir t. t

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

fune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-7327

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: P Respect 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., treč. ir penkt. TeL 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios lisimokė- 

jimo

10 SKEPETŲ
5 vilnonės skepetos 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų. Siun
čiant oro paštu,’ reikia pridėti 
S8.50.

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

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR.
UŽSAKYKITE TIK PER

6455 So. Kadžio Ava. PR 8-2233 
—■■■ ■——— i i   ■ u ,i. ■ #

"LITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

/ 1 ■ m ■ i n ■ .i i.............................................. ..

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

>>-------- -

125 East 23-rd Street 
Fifth Floor.

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

Reikalaukite mūsų naujo 
nemokamo iliustruoto katalogo

GEORGE A. BARTKUS
Gyv. 6043 So. Washtenaw Ave.

Mirė 1971 m. balandžio 1 dieną, 6:40 vai. vakaro, sulaukęs 56 me
tu amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Bernice (Jociūtė), 2 sūnūs — Robert ir 
William, duktė Čynthia, tėvas Antanas Bartkus, sesuo Helen Mad- 
jecki jos vyras John ir jų šeima, uošviai Petras ir Petronėlė Jocius, 
švogerka Stephanie Mlodzik, jos vyras Felix ir jų šeima bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Amerikos legiono Dariaus - Girėno postui 271 ir Ma
rijos aukšt. mokyklos tėvų klubui.

šeštadienį, 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71st Street.

Pirmadienį, balandžio 5 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i St. Rita parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. George A. Bartkus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinė pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, duktė, tėvas, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 1
Laidotuvių J >
Direktorių
Associacijos 
_____________ <

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

JONAS SIMANAVIČIUS
Staigiai mirė 1070 metų balandžio mėn. 6 dieną ir buvo palaido

tas su bažnytinėmis apeigomis Kanadoje, Montrealyje.

Chicagoje bus mišios balandžio 4 dieną, 7:30 valandą ryto Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. Kitos mišios bus balandžio 24 dieną, 7:30 
vai. vakaro šv. Judo dominikonų koplyčioje, esančioje 1909 S. Ash
land Avenue.

Montrealyje bus mišios balandžio 6 dieną, 7:30 vaL ryto šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

Lieka nuliūdę: sesuo Lionė Kartanas ir jos šeima, sesuo Valė ir 
Kostas Karaliūnai ir jų šeima; brolis Antanas ir jo šeima Lietuvoje; 
sesuo Irena ir Petras Misevičiai Lenkijoje ir jų šeima; brolis Leopol
das Chicagoje ir brolienė Stasė Kanadoje.

Taip pat nuliūdę lieka velionies artimi draugai V. O. Laukaus- 
kai su šeima ir Br. Ivanauskas, kurie rūpinosi laidotuvėmis Ka
nadoje.

Maloniai kvįęčiąmę vi^us velionies draugus ir pažįstamus daly
vauti pamaldose ir kartu su šeimos nariais pasitnelsti už velionies 
sielą.

Tebūnie jam lengva Kanados žemelė.

Brolis ir brolienė.

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
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Dainy šventės rengėjai su spaudos atstovais. Iš kairės: kun. J. Prunskis, IV-tos. šventės ko
miteto pirm., Dr. G. Balukas, muzikinės komisi.os pirm., P. Armonas, vykdomasis vicepirm., 
A. Rėklaitis. Stovi: J. Janušaitis, A. Pužauskas, J. Šlajus, V. Kasniūnas, inf. kom. pirm., S. 
Džiugas, J. Vaidelys ir A. Stakėnas. Foto P. Malėta

MIJCELLANIOUS 
įvairūs Dalykai

WOODCRAFT SHOP
Carpentry-Cabinet Work-Repairs 

General Contracting 
Al! Kinds Repair Work. 

Between Davis and Church.
1613 MAPLE AVE.

Tel. I N 4-6462

MISCELLANEOUS
j JveirOe Dalykai

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

Glass block windows.
All repair work.

456-2840 REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

NORWOOD CONSTRUCTION 
Special prices on dormers 
and additions, aluminum 

siding and soffits.
469-1241 or 867-7790 

FRANK HUDSON

HENRICH PAINTING, 
DECORATING 

WALL WASHING 
Interior — Exterior work. 

Call anytime. Work guaranteed. 
477-1882

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

REMODELING 
Kitchens, baths, rec. rooms. 

Also floor & wall tiling. 
Free Estimates, guaranteed 

workmanship.
Call 788-7191

HANDYMAN
Specializing in Carpentry, Plum 

bing, Floor tile. Reasonable 
rates. Expert workmanship.

468-1012

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

Oksas išrinktas SBA 
patariamo] on tarybon

Kazimieras Oksas, Mutual 
Federal Savings bendrovės vi
ceprezidentas, išrinktas U. S. 
Small Business administraci
jos (SBA) Illinojaus distrikto 
patariamosios tarybos nariu. 
Tas distriktas apima visą Illi- 
nojų. Oksas informuos sriti
nius direktorius, kaip geriau 
vykdyti ir planuoti SBA pro
gramas ir teiks patarimus apie 
smulkiųjįj biznierių vietines 
problemas. Kazimieras G. Ok
sas yra buvęs Chicagos centro 
prekybos rūmų prezidentas ir

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050,

aktingai veikia Little Village 
Kiwanis klube.

Daktaras baugina aspirinu
Chicagoje vykstančios Ame

rikos kolegijos konferencijos 
dalyvis Dr. Bernard Fein iš 
San Antonio perspėjo kitus 
daktarus, kad aspirinas galis 
“užmušti” arba sužaloti žmo
gų, kurs yra alergiškas aspiri
no pagrindinei sutėtinei daliai 
— acetylosalicilinei rūgščiai. 
Tokiems asmenims, kad ir ma
žiausias aspirino kiekis galis 
būti fatališkas. Nieko nepasa
kyta kiek tokių alergiškų asme
nų pasitaiko.

rusiame stovyje asmuo priva
lės pasiduoti ištyrimui, kiek 
savo kraujuje turi alkoholio. 
Nenorintis pasiduoti ištyrimui 
neteks leidimo vairuoti. Bilius 
persiųstas atstovų butui, kur 
tikimasi praeis nedidele balsų 
dauguma, nes negrai, užmies- 
tiečiai ir demokratai esą to
kiam Įstatymui nepalankūs.

D ECORA TI NG 
& Small Carpentry Work. 

Interior & Exterior painting.
Free estimates.

Licensed and insured. 
Call 376-0255.

SCOTTIE & SONS 
Wall - to wall carpeting 

in your home. 
Free estimates. 
Thrifty prices.

343-9030

cleaned

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

Vairuotojų blaivumui 
patikrinti įstatymas

Illinojaus senatas 34 balsais 
prieš 14 priėmė Įstatymą, ku
riuo Įtartas vairuotojant išgė-

y ■ " 1 1 ' ■ ' <
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. L1EPONIS

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

Atstovų rūmai priėmė 
atlyginimo minimumą

Illinojaus atstovų rūmai an
tradieni 119 balsais prieš 34 
priėmė AFL/CIO remiamą bi- 
lių, kuriuo nustatomas atlygi
nimo už darbą minimumas po 
$1,60 valandai . Įstatymas ture 
tų pradėti galioti nuo ateinan
čių Naujųjų Metų. Išimtis po 
$1.25 valandai nustatoma už 
darbą asmenims, jaunesniems 
kaip 16 metų amžiaus.

Manoma, kad Įstatymas per 
senatą, kur demokratai turi 
daugumą taip pat praeis. Lie
ka klausimas, ar gubernatorius 
Ogilvie ji vetuos.

PAINTING, 
PAPER HANGING 

INTERIOR & EXTERIOR 
Long time in business, 

very reasonable. 
CALL IN 3-3398

ROOF REPAIR
ALL TYPES

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

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 LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas [vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNTSHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS v_ --------------------------------- - ---------------------- ------------------------- —

♦ 1 --
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

GEROS DOVANOS
žios knygos perduodamos dabar ^Naullanosa** w 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussan — DANTYS, ją 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 paltu, atsiuntus 2ek| arba 
monay orderi.

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

m— ■■ ■-■.■i... n- I ■ ll.ll.—I.LL! WI1 w
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CALL

784-4267

ORIGINALUS 2 BUTŲ NAMAI MIELAS TURTAS

CHANGING TO GAS 
OR OIL HEAT?

. Call me and save money. Established 
40 years. We buy direct from factory 

& hire no salesmen.
HERITAGE 488-3400.
Daily till 10:00 P. M.

WOODEN FENCES
Built to order also 

fence repair. 
Reasonable rates.
Phone 748-6689 

at any time.
Į

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

TONY’S PAINTING
& DECORATING 

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

Call 935-4392

QUALITY 
REMODELING

BY7 EXCELLENT
CRAFTSMAN

477-1361

Labai puošnus 2 aukštų mūras 8 metų 
senumo. 2 labai dideli 4% kambarių 
butai. Aukštos kokybės * statyba, gra
žios detalės. Hollywood 
dvigubo dydžio miegami, 
mūro garažas su šoniniu įvažiavimu. 
Arti 67-tos ir California, 
savininkas yra verčiamas parduoti. 
Atrasite laimę paskambindami stebuk

ladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

tipo vonia,
2 mašinų

Nevietini;

SAVININKAS PARDUODA 6 kamb. 
apynauji mūro bungalow Marquette 

Parke. Tel. GR 6-6227.

MARQUETTE PARKE 5 kambarių 
medinis namas. Nauja moderni vir
tuvė. Nauja vonia. Naujas butelis 

beismante. Tel. 778-6916.

Nežino, o kalba
šešioliktos apylinkės (war- 

do) demokratų komi te tinin- 
kas negras James Taylor juo
kais ar rimtai apie naujai išrin 
ktąjĮ kaimyninės 15 apylinkės 
aldermaną kun. Lawlora pasa
kė: “Atrodo, kad tėvas Law
lor tvarkys dvi apylinkes”. Ta-- 
tai jis pasakė po to, kai kun. 
Lawlor apsilankė pas savo kai
mynę, naujai išrinktąją 16 apy 
linkės (wardo) aldermanę neg
rę Mrs. Anną Langford. Law
lor pasidžiaugė, kad juodžiai 
jo ,15-je apylinkėje jau Įsteigė 
tris savo blokų klubus, o kai 
reporteris jo paklausė, kas 
reikia daryti, kad baltieji bėga 
kai juodieji atsikrausto, kuni
gas aldermanas atsakė:

“Tatai mes galime išspręsti. 
Aš nežinau kaip, bet mes pa- 
darvsim”.

I TRUMPAI |

SECRET AiR Y

TYPIST

Salary open 

588-1993

tiling, ceilings, floors, walls. 
Guaranteed workmanship.

For free estimate call 
779-3731 or 837-8008

CICERO — Blokas nuo 22 St, 2 bu
tų po 6 kamb. kampinis mūras, gazu 
šildomas. Garažas, aluminijaus lan

gai, viskas arti. S31.900.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

GUY’S PLASTERING
SERVICE

Guaranteed lowest in price 
& best in quality.

$22,500

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 2 BUTU mūras. 2 po 6. 
Naujas šildymas gazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU S 14.000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $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 — susi
tarsim.

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

SW

DEPENDABLE WOMAN
— WANTED —

5 Day week, steady. Go. Two chil
dren, one school age. General hou

sework. Light cooking.
5000 North & 3400 West.

478-0687
Must speak some English.

' ------------------- ----------------------------
EXPERIENCED 

BEAUTY OPERATORS 
WANTED

2411 So. MICHIGAN

Call 842-8978

424-9650

HOME IMPROVEMENT

No Job too Small
386-5489 —

Ask for BOB

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SPRAY
PAINTER - HELPER

MUST SPEAK ENGLISH
CALL

766-5342

DECORATING BY 
GOLD STARR 

EXPERT INTERIOR 
& EXTERIOR. 

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

463-6645

COMPLETE PLASTERING 
SERVICE 

Ceilings, rooms, arches & 
patching.

william McDonnell
383-1041

REMODELING SPECIALIST
RENTING IN GENERAL 

Nuomos

CICEROJE — priešais §v. Antano baž
nyčią išnuomojamas buvusio lietuvio 

gydytojo ofisas. 4938 W. 15 St 
Tel. 863-1636.

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

“WALT”

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

Paskambink stebukladariui.
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoils 
3208y2 W. 95th St. 

GA 4-8654 IM8V1AMC1

State Farm Fire and Casualty Company

r—1 '■ .. ~ 1 ■ *

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
v----------------- ---------

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpublIc 7-1941
> i /

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

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metu mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. $49-500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai. 2 
automobilių garažas, geroje vietoje. 
Tik $24.200

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu, aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta, į 
vakarus nuo Pulaski Ave. $115.000.

20 BUTU IR KRAUTUVE.. Degtų 
plytų 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Pajamų virš $29,000 me
tams. Tik $135,000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

YEAR ROUND 
HOME 

with income cottage 
Union Pier, Michigan. 

Best offer. 
Chicago tel. 776-5962

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

— Ketvirtosios Tautinių šo
kių šventės banketas Įvyks nau 
jose McCormick patalpose. 
Banketo metu bus speciali pro
grama mokytojams ir šokan
čiam jaunimui pagerbti.

— Jorūnė Jonikaitė,
News Herald korespondentė, 
aprašė Lietuvių Muzikos archy 
vo lobius ir paminėjo prof. Juo 
zo Žilevičiaus, sulaukusio 80 
metų amžiaus darbuotę dainos 
ir muzikos 
iliustruotas 
Žilevičiaus 
spausdintas 
doje.

— Willy M. Gelszinnus, vie
tinės spaudos pranešimu, yra 
pakeltas statybos inžinierium 
Pioneer bendrovėje, kuri sėk
mingai vykdo atominiams įren 
gimams pastatus. Jis yra bai
gęs Karlsruhe technikos akade
miją Vokietijoje. Gyvena Mar
quette Parko apylinkėje su 
žmona Sofija ir dukromis Aure
lija ir Ramona.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
' gazo pečiukais apšildomas, naujai de-

Tel. 778-2424.

GOFF CONSTRUCTION CO.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Complete Remodeling Service for 
South Side & South Suburbs.

• Porches • Room Additions
• Kitchen • Wall Paneling
• Bath • Siding • Maintenance.

Phone 798-7980
srityse. Straipsnis 
sukaktuvininko J. 
nuotrauka ir at- 
balandžio 1 d. lai-

ISNUOMOJAMA TAVERNA su visais 
Įrengimais. 5700 W. 63rd St. 
Tel. PO 7-6047 po 6 vai. vak.

PARDUODAMA MAISTO KRAUTU
VĖ. Daro gera apyvartą. Pardavi

mo priežasti patirsite vietoje. 
Tel. TO 3-2834

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

work.
For free estimate call BILL 

631-3663

Federaliniy Ir valstijos pajamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į 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

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu-

GENERAL CARPENTRY 
& PLUMBING. REPAIRS 

OF ALL TYPES 
Prompt service, reasonable 

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

f -\
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

-------  - - f

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)
REMXTTE TUOS BIZNIERIUS 

KURIE GARSINASI 
•'NAUJIENOSE**

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir note- 
kamuosiąs 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

įkainavimai vaitui, kreipkltėa bet kada




