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PEKINAS.

IŠ VISO PASAULIO

Marquette Parko Lietuviu Namy Savininkę organizacijos surengtos š. m. balandžio mėn. 4 dieną, sekmadienį 
prie teisėjo Austin rezidencijos (808 Argyle Ave. Flossmoor, III.) demonstracijos. Čia matyti dalis demonstranty, 
stovinčiu su plakatais. Jaunieji taip pat neatsilieka nuo suaugusiu. Jie sako, kad reikalas yra visu bendras ir 

"mes norime darbu prie jūsų prisidėti".
Foto V. Noreikas

Saulėta, šalta.
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SU ALŽIRU DĖL NUSAVINTŲ TURTŲ
PARYŽIUS. — Prancūzijos santykiai su buvusia savo kolo

nija Alžiru gerokai pablogėjo. Iš Alžiro po dvi savaites trukusių
slaptų derybų sugrįžo generalinis užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Herve Alphand, o Alžiro vyriausybė išsiuntė savo svar
bius diplomatus į Maroką ir Tunisą, kitas dvi Maghrebo sutar
ties šalis, prašydama paramos ginčuose su Prancūzija. Nesusi
pratimai prasidėjo, kai Alžiras nacionalizavo prancūzų valdomas 
žibalo bendroves ir atsisakė mokėti reikalaujamą kompensaciją, g 
Prancūzija turėjo Alžire gan išskirtiną, privilegijuota padėtį, r 
kurią Alžiras nutarė užbaigti.

Per paskutinius metus Alži
ras nusavino ir daugiau pran
cūzų nuosavybių, neužmokėda
mas jų savininkams kompensa
cijų. Prancūzija todėl kietai lai
kosi, nes tas nusavinimas lie
čia ne vien žibalo įmonių tur
tus, bet visą eilę kitų nuosavy
bių. Alžiro vyriausybė praėju
sią savaitę pareikalavo, kad Re
nault automobilių įmonė užmo
kėtų muitą už atvežamas iš 
Prancūzijos automobilių dalis, 
kurios vėliau Alžire sustatomos 
į automobilius. Reikalaudama 
muito už praėjusį laiką, Alžiro 
valdžia sulaužė originalią sutartį 
su Renault, todėl įmonės užda
rė savo fabriką ir paleido darbi
ninkus.

Socialistinė Alžiro vyriausy
bė kaltina prancūzus, kad jie sie
kia specialių privilegijų, kurios 
esančios niekas kitas, kaip eko
nominis išnaudojimas, naujasis 
kolonializmas. Prancūzija nuro
do į specialius abiejų valstybių
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JERUZALĖ. — Izraelio parla
mentas susirinko specialaus po
sėdžio svarstyti Irako žydų 
klausimo. Atėjo žinios, kad Ira
ke vėl suimtas keliolika žydų, 
kurių laukia mirties bausmės.

COLOMBO. — Ceylono ka
riuomenė atsiėmė iš sukilėlių dar 
penkias bazes. Dar 13 liko su
kilėlių rankose. Ceylone kalba
ma, kad sukilimą surengti padė
jo ir šiaurės Korėjos agentai, provincijos sostinėje Daccoje viešpatauja kariuomenė, labai žiau- 
Ceylono premjerės Bandaranaike riai užgniaužusi bengalų laisvės reikalavimus. >L’žsienio diploma- 
sūnus, 23 metų, atvyko į Ku- tai praneša, kai kareiviai išžudė apie 6,000 žmonių. Mieste su- 
bą, kaip komjaunimo organiza- griauta 24 kvartalai namų, daugiausia neturtingųjų rajonuose.

PADĖTIS RYTŲ PAKISTANE
DACCA. — Iš Rytinio Pakistano ateinančios žinios sako, kad

PtfkL’Abra by Tbc Liduiaaiaa Nevi PuiUtraiag 
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60600
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— Jau seniai Kinijoje nebuvę amerikiečiai ko
respondentai siunčia gražiausius pranešimus apie malonų kinų 
elgesį su stalo teniso grupe, šiandien amerikiečius sportininkus 
ir jų vadovus turi priimti pats Kinijos premjeras Chou Kn Lai. 
Pirmadienį grupė buvo nuvežta prie Kinų Sienos. Korespondentai 
rašo apie Kinijos gatvių švarumą, kinų žmonių mandagumą ir 
didelį susidomėjimą amerikiečiais. Visi tie, kurie ragina siųsti 
Amerikos lietuvių ir kitų jaunų amerikiečių grupes į komunistų 
valdomas šalis, turėtų susidomėti vieno jauno 19 metų pingpon- 
gisto pavyzdžiu. Tas jaunuolis — John Tannehill, susižavėjęs 
gražiu priėmimu, jau prašė kinų, kad tie leistų jam ilgiau pasi
likti Kinijoje.

žire yra 8,000 prancūzų mokyto
jų ir technikų, be kurių turėtų 
užsidaryti Alžiro mokyklos. Pa
čioje Prancūzijoje dirba keli 
šimtai tūkstančių Alžiro pilie 
čių, kurie savo uždarbiais, siun
čiamais namo, labai prisideda 
prie Alžiro ekonomikos. Pran
cūzija net importuoja Alžiro vy
ną, nors patys prancūzų vynuo
gių augintojai dėl to protestuo
ja.

Visas Alžiro-Prancūzijos gin
čas išsivystė į psichologinį ka
rą, kuriame abi pusės grasina 
“apsieiti be kitos, jei būtų rei
kalas”. Prancūzijai, žinoma, 
yra labai svarbus Alžiro žibalas, 
be kurio prancūzams tektų ieš
koti kitų rinkų.

Čigonai reikalaus
pripažinimo

LONDONAS. Anglijoje pasi
baigė čigonų tarptautinis suva
žiavimas, pirmas nuo 1935 metų. 
Jame buvo nutarta kreiptis į 
Jungtines Tautas ir reikalauti 
tarptautinio pripažinimo čigo
nų tautai, kuri esanti skirtinga 
nuo kitų tautų savo kilme ir gy
venimo būdu.

Suvažiavime buvo atstovau
jami trys milijonai čigonų. Jie 
skundėsi, kad Europoje jiems 
neduodama pakankamai vietų 
jų stovykloms. Policija čigonus 
persekiojanti, varanti iš vieto
vių, nepriimanti čigonų karava
nų. Rytų Europoje, išskyrus 
Jugoslaviją, yra draudžiamas 
klajoklių gyvenimas. - Kitose 
valstybėse čigonai verčiami ap- 

* sistoti vienoje vietoje, lyg “gor- 
gios” — žmonės kurie gyvena 
namuose. •

šiuo metu Britanijoje yra tik 
40 nuolatinių čigonų stovyklų, 
po kurias keliauja apie 20,000 
čigonų. 'Paskutiniu metu prie 
čigonų prisijungė ir nemažai 
įvairių “hipių”. Didžiausią pro-

cijos svečias.
LEWISBURG __ Tymsterių kurie be jokios priežasties pradeda šaudyti į praeivius,

prezidentas James Hoffa, pen
kias dienas išbuvę laisvėje, ap
lankęs savo sergančią žmoną San 
Francisco ligoninėje, vėl sugrį
žo į Lewisburgo, Pa., kalėjimą.

AMMANAS. — Iš Jordano 
sostinės išvažiavo 10 sunkveži
mių ginkluotų palestiniečių. Jor
dano kariuomenė krečia Jorda
no namus, ieškodama ginklų ir 
amunicijos.
WASHINGTONAS. — Ameri

kos žvalgyba atidžiai seka so
vietų ginklų siuntas į Egiptą, 
nes Amerikos uždavinys — iš
laikyti balansą tarp Izraelio ir 
arabų apginklavimo.

MILWAUKEE. — Ameri
can Motors ir automobilių dar
bo unija baigė derybas dėl nau
jos sutarties.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos kariuomenėje ateityje bus 
išduodami naujos išvaizdos aki
niai su stambiais juodais rėmais. 
Pernai akiniai kareiviams kai
navo valstybei 5 mil. dol. Karei
viai, apklausinėti specialioje an
ketoje, pareiškė norą turėti juo
dus rėmus, ne — pilkus, kaip 
ligšiol. Kariuomenė parūpina 
kiekvienam kareiviui dvi poras 
akinių ir stiklus dujokaukėms. 
Be to, lakūnai gauna specialius 
stiklus šalmams, o vykstantie
ji į Vietnamą gauna tamsius 
akinius.

Žmonės bijo išeiti j gatves, nes jose pilna kariuomenės patrulių,

■ vai. vakaro iki 9 vai. ryto gyventojams uždrausta išeiti iš namų 
Į Viešpatauja plėšikavimas. Labai nukentėjo bengalai, kurie
* TiOvioia Vi i’n rili ‘f-ibaiimo Tit/nc? no +• i V Iravoirri ei iv

NEW DELHI. — Indijos gy
ventojų surašymas parodė, kad 
Indija turi 547 milijonus gyven
tojų, kas yra 14 milijonų ma
žiau, negu buvo spėliojama. Dėl 
to mažesnio skaičiaus kalta yra 
vyriausybės pradėta gimimų 
kontrolės akcija, davusi geres
nius rezultatus, negu tikėtasi.

Per paskutinį dešimtmetį In
dijos gyventojų skaičius padidė
jo. 108-is milijonais, arba 24.6 
nuošimčiais. Raštingų žmonių 
Indijoje yra tik apie 30%. Iš de
šimties gyventojų net septyni 
nemoka skaityti ar rašyti.

! iš
pažįsta hindų tikėjimą. Juos žudė ne tik kareiviai, bet ir civiliai, 
kaltindami juos už sukilimą prieš valdžią. Tūkstančiai gyven
tojų pabėgo iš miesto. Mokyklos vis dar uždarytos.

Komunistinės Kinijos prem
jeras savo laiške Pakistano vy
riausybei tvirtai parėmė Pakis
taną ir įspėjo Indiją nesikišti į 
Pakistano vidaus reikalus. Laiš
ke pagiriama centro valdžios 
reakcija Rytų Pakistane, užkir
tusi kelią valstybės skaldymui.

Maskvoje premjeras Kosygi
nas susitiko atskirai su Indijos 
ir Pakistano ambasadoriais, ban
dydamas rasti išeitį iš civilinio 
Pakistano karo. Abu pasikalbė
jimai Įvykę, prašant ambasado
riams, ir praėję draugiškoje nuo
taikoje. Sovietų spauda pabrė
žia savo valdžios bandymus tai
kingai išspręsti tą problemą.

Indijos žinių agentūra skel
bia, kad Rytų Pakistane karei
viai nušovė ir du amerikiečius 
misionierius, kada jie 
dė sustabdyti nekaltų 
skerdynes.

Amerika šioje byloje 
labai šaltai ir neutraliai. Bu
vo pareikštas Pakistanui susi
rūpinimas, kai šis naudoja Ame
rikos ginklus savo civiliams žu
dyti. Pakistanas dar preziden
to Eisenthowerio laikais buvo 
gerai apginkluotas naujais Ame
rikos ginklais. Tik prasidėjus 
Kašmiro karui, Amerika nutrau
kė ginklų pristatymą Pakista
nui, kuris tada pradėjo ginklus 
pirkti iš Kinijos. Praėjusį ru- 
doenį Amerikos vyriausybė vėl 
pažadėjo Pakistanui naujų ka
ro lėktuvų ir 300 šarvuočių, ta
čiau kilus ginčui dėl atlygini
mo, ginklai nebuvo išsiųsti.

Bombos - milžinės 
ant priešo pozicijų

SAIGONAS. — Amerikos 
bombonešiai mėto dideles, 7 to
nų bombas ant komunistų pozi
cijų prie apsuptos artilerijos ba
zės nr. 6. šios bombos būdavo 
naudojamos paruošiant helikop
teriams nusileidimo aikšteles. 
Jos džiunglėse išvalo nemažus 
plotus, nes sprogsta paviršiuje 
ir išvysto didelę jėgą į šonus, ne- 
padarydamos gilių duobių.

Apsuptiems' ^vietnamiečiams spėjama, kad’ ateityj e sovietai 
visą maistą, vandenį ir amunici- skirs didesnį dėmesį erdvės 
ją pristato tik helikopteriai, ku- stočių statybai, žmonės dirbs 
rie kartais blogam orui esant “ 
ar priešo apšaudomi negali nu
sileisti bazėje.

Paminėjo 10 m. nuo 
Gagarino skridimo 
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje šių metų “kosmonautų die
na” sutapo su 10 metų sukakti
mi nuo pirmojo erdvės skridimo, 
nuo Gagarino 108 minutes tru
kusios kelionės apie žemę 1961 
m. Ta proga sovietų mokslinin
kai nemažai rašė apie erdvės lai
mėjimus ir apie tolimesnius pla
nus.

Devyniolika rusų kosmonautų 
parašė “Pravdai” laišką, kuria
me minimas ir reikalas taikos 
ir draugiškumo sumetimais ben
dradarbiauti įvairių (valstybių 
erdvės keliautojams. Ryšiai 
tarp Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos astronautų turėtų didėti, sa
koma laiške.

- VĖLIAUSIOS ŽSHIOS
Iš mokslininkų pareiškimų

paban- 
ci vilių

laikosi

Maskva išleidžia

blemą sudarąs vaikų mokymas.
Tik apie 600 Čigonų vaikų lanko lio interesus, 
mokyklas, kiti užauga beraščiais.

MASKVA. — Kovo mėn. so
vietų valdžia davė leidimus dau
giau kaip tūkstančiui žydų iš
važiuoti į Izraelį. Žydų reikalais 
rūpinasi Olandijos ambasada 
Maskvoje, atstovaujanti Izrae-

Sovietų valdžia nenori skelb-

♦ šiaurinėje Airijoje, Belfas
to mieste, vėl s 
tantai su kataikais. Peršauti 
keturi asmenys 
nas berniukas.

usimušė protes-

jų tarpe jau-

McCarthy ni
denį pradės profesoriauti Ma
ryland universit
tys politinių miksiu paskaitų, 
kaip jam buvo siūlyta, bet — 
anglų kalbos ir literatūros.

Amerika pasirengusi at
naujinti pasitarimus su Kini
jos diplomatais.) Valstybės de
partamentas padarė išsamią ap
žvalgą Amerikos santykių su Ki
nija ir neužilgo |uo reikalu kal
bės prezidentas Nixonas.

Kubos diktatorius Fidel 
Castro yra pakviestas į Čilę ba
landžio 27 d. Jis dalyvautų Či
lės ruošiamam gegužės 1-mos 
mitinge.

+ Etnos ugniakalnis Sicili
joje ėmė veikti ir sunaikino seną 
observatoriją netoli kalno vir
šūnės.

♦ Praėjusią savaitę ginkluoti 
kinų laivai jagrobė jachtą, ku
ria iš Hong Kongo į Okinavvą 
plaukė keturi amerikiečiai. Ne
tikėtai jachta buvo paleista ir jos 
įgula atgabenta į Hong Kongą 
po labai mandagaus priėmimo 
Kinijoje.

♦ Etiopi.os imperatorius pa
tvirtino naiją Etiopijos orto
doksų patriarchą Teofilijų.

te. Jis neskai-

WASHINGTONAS. — Prezi
dento duktė Patricia paskelbė, 
kad jos sutuoktuvės įvyks šeš
tadienį, birželio 12* d.

ti apie duodamas vizas, nes ara
bų valstybės priešinasi žydų iš
leidimui j Iiraelį. Egiptas ir ki
ti arabai spaudžia Kremlių, kad 
tas neišleistų jaunų vyrų, tinka
mų karinei tarnybai arba tokių, 
kurių specialybės būtų naudin
gos Izraeli# karo pramonei.

žemės orbitoje skriejančiose 
stotyse, o tolimesnes planetas 
lankys automatinės stotys, be 
įgulų.

Italijos spaudoje
Iš Italijos Eutos gautos ita-

5 megatonų bomba
WASHINGTONAS. — Ato

minės Energijos komisija pa
skelbė planus šių metų rudenį lų spaudos iškarpos liudija: lie- 
išbandyti Aliaskoje po žeme 5 tuviai, Lietuvos vardas vis daž- 
megatonų arba 5 milijonų tonų nai minimas laikraščiuose bei 
TNT stiprumo branduolinę bom- > žurnaluose. Tai liečia ne tik lie- 
bą. Šis sumanymas vėl sukels 
Aliaskos 
panašiai 
spalio 2 
koje.

šių bandymų kritikai bijo, kad 
galingų bombų sprogdinimai 
Aliaskoje gali sukelti žemės dre
bėjimus, dideles vandenyno ban
gas. Kanados vyriausybė jau 
įteikė valstybės departamentui- 
protesto notą. Japonija irgi pa
reiškė savo susirūpinimą.

gyventojų protestus, 
kaip sukėlė 1969 m. 
d. bandymas Amchit-

Norėjo sukelti

ČIKAGA. — Policija suėmė 
keturis negrus, kurie kaltinami 
planavę nužudyti merą Daley 
ir negrų kunigą Jesše Jackson. 
Nužudymai turėjęįvykti praėju
sį antradienį, mero rinkimų die
ną. Sąmokslininkai neturėjo ko
kių politinių tikslų. Prokuroro 
įstaiga tvirtina, kad kaltinamie
ji planavo pasiplėšikauti krau
tuvėse, nes jie tikėjosi, kad po 
tų žmogžudysčių prasidės dide
lės riaušės ir rasinės kovos.

Apie šį planą policijai pranešė 
vienas sąmokslo dalyvis.

BEIRUTAS. — Libane pales
tiniečiai sudegino penkis Jorda
no sunkvežimius, atvežusius į 
Libaną trąšas.

tuvius pabėgėlius ar kalinius so
vietų darbo stovyklose, bet ir 
lietuvius meno srity, Lietuva 
paminima ir skelbiant medžia
gą apie sovietus, lenkus ir pan.

“Voce Adriatica”, Ancona 
mieste ir kiti italų laikraščiai 
neseniai įdėjo platų straipsnį 
apie agento 007 (James Bond) 
pradininkus. Ta proga plačiai at
pasakota rusų, komunistų veik
la ir nurodyta į ČEKĄ, GPU, 
NKVD ir kt. Apie tas įstaigas 
rašant italai neišvengiamai pa
informuoti apie Lietuvą.

“Giornale di Brescia” laikraš
tis straipsnyje apie pastarojo 
meto smurto reiškinius Europo
je, iškėlė smurtą Ispanijoje 
(Burgos byla), Lenkijoje (1970 
m. gruodžio mėn. įvykiai) ir So
vietų Sąjungoje.

Straipsnio autorius Emilio 
Ondel iškėlė klausimą: ar gali 
Lietuvos gyventojai, sekdami 
vieną sovietų konstitucijos 
straipsnį, prašyti jiems leisti 
atsiskirti nuo Sovietų Sąjun
gos? “11 Mondo”, Milane lei
džiamas iliustruotas laikraštis, 
vienoje laidų rašydamas apie 
Lenkijos ribose pokario metu 
atsidūrusias Vokietijos žemes, 
ta proga priminė ir 1920 metais 
Lenkijos rytinių sričių žemes. 
Tuo metu lenkams teko valdy
ti ne tik lenkus, bet ir labai daug 

•lietuvių, gudų ar ukrainiečių gy
ventojų. (E)

Tannehill gražiai kalbėjo apie 
kinų santvarką, apie išmintin
gąjį Mao Tse Tungą ir garsiai 
svarstė, ar jam nereikėtų visam 
gyvenimui pasilikti Kinijoje ir 
dirbti, su Kinijos darbininkais 
ir valstiečiais, šis Cincinnati 
universiteto studentas prisipaži
no nieko apie Kiniją nežinojęs 
anksčiau. Jis tuoj ėmė studi
juoti anglų kalba dalinamą ki
nų propagandą ir susižavėjo “di
džiausiu moraliniu ir ideologi
niu vadu pasaulyje” Mao Tse 
Tungu, kurio filosofija esanti 
“beautiful”.

Kinijoj nesą išnaudotojų kla
sės, kaip Amerikoje, nesą skir
tumų tarp vyrų ir moterų, Ki
nijos moterys išlaisvintos, joms 
nereikia prieš vyrus gražintis. 
Amerikoje Nixonas įvedęs dis
cipliną, kuri reiškia — mušti 
vaikus. Kinijoje niekas vaikų 
nemušąs.

Kitas amerikietis Erroll Be
sek, pastebėjęs, kad prie Didžio
sios Kinų sienos nėra šiukšlių 
tuoj irgi ėmė palyginti Ameriką 
su. Kini j a. Tokia siena Ameri
koje tuoj būtų pradėta teplio
ti ir būtų apkrauta šiukšlėmis 
ir atmatomis.

Tautinė Kinija darb viską, 
kad Amerikos vyriausybė ne
žengtų dar didesnių artėjimo su 
komunistine Kinija žingsnių. 
Prezidentą Nixona aplankė iš
vykstantis Tautinės Kinijos am
basadorius, kuris yra paskir
tas nauju užsienio reikalų mi- 
nisteriu. Jis pareiškė viltį, kad 
amerikiečiai nesileis apgauna
mi komunistų propagandos 
ir psichaloginio karo metodų ir 
nepakeis savo politikos Kinijos 
atžvilgiu.

Amerikos “People to People” 
organizacija jau pasiūlė apmo
kėti kinų sportininkams kelionės 
į Ameriką išlaidas ir pakvietė 
juos atvykti kartu su savo ko
respondentais.

Saigono daliniai 
Kambodijoje

SAIGONAS. — Vietnamiečių 
žygis Kambodijoje parodė, kad 
ir moderniame kare daug kas 
priklauso nuo .vyriausio karo va
do. Kai vasario 23 d. helikopte
rio nelaimėje žuvo pagarsėjęs 
vietnamiečių generolas Do Cao 
Tri, ofenzyva prieš komunistus 
sustojo. Naujai paskirtas gen. 
Van Minh vyriausią ekspedici
nės kariuomenės vadovybę pa 
dalijo dviem divizijų vadam ir 
dabar nieko nebegirdėti apie 
Saigono 22,000 vyrų kariuome
nės pasisekimus.

Kambodijoje komunistai daž
niau pradėjo apšaudyti vietna
miečių dalinius. Priešas turįs 
daug sunkiosios artilerijos pa
būklų ir jiems šovinių. Tas ro
do, kad komunistų tiekimas Ho 
Chi Minho keliais nesumažėjo, 
nežiūrint žygio į I^aosą.



GARBĖS SVEČIAS — LIETUVOS KONSULAS DR. P. DAUŽVARDIS APLANKO CHICAGOS
.. . . KAZIUKO MUGE ’ Ą

Įveda "Nerijos" vade ps. A. Jovarauskienė.
G. Plačo nuotr.

yru eneigin-
» veikloje; kėkmin-

Bostono skaučių 
o nuo 1970 m. yra LSS 
narė. Savo meno kirl

yje tos
Kaziuko muges. Suva- j um of Fine Arts pas David Holl-

meno šakomis, ypač suaidomčjo 
emaliu ir jau daugiau kaip de
šimt metų tobulinasi šioje me
no srityje.

Keram ką ir mozaiką studija
vo -Bostono School of the Muse-I niais 

į .vienetų 
j šlavimuose, kurs uose, sue 'gose 

f mielai supažindina jaunąsias se
ses su įvairiomis meno šakomis

■ ir skatina ugdyti susidcmėjim? 
ir meninius sugebėjimus.

I. * .... ' . |. r < J * ^44 -r i '
Ina NenoriHenė - Šnįėnaitė 

Į gimnaziją baigusi Vokietijoje, 
, Amerikoje studijavo ir baigė 
rrufts Univenšteto Toston 
I School of Occupational Theda-1 
i py ir yra .registruota ■ darbo te-1 kyti į parodą ir pasidžiaugti se-
■ rapistė. Mokykloje susipažinu-' sės Inos meniniais atsiekimais. i

su įvairiomis pritaikomojo j Sesė Ir.I si

Mumi

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

A d r e s a s: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

VIII-JI METAI NR. 15 (319)
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Bendras likimas apjungė 
Lietuvą, Latviją ir Estija

Argentinos lietuvių pokal
biuose dažnoj liečiama Lietuvos 
praeities ir dabarties tema. Pri
simenamas daktaras Jonas Šliu- 

jpas, kuris jau pereitame šnnt-

kultūrinės visuomenės ataįradi- 
mą “viena iš svartiaudių wvie^ 
įtinęs > aneksijos socialinių išda-

’ -fi 1
Svarbų žingsnį bendrinės Pa

baltijo kultūros linkme žengia 
šį rudenį Lietuva, jsivesdama į 
vidurines mokyklas latvįy ir es
tų literatūros pamokas.

Brighton Parkas
žagariečiai darbuojasi

Žagariečių Draugiško ' Klubo

Jr tikėtai ir lauktai

CHICAGOJE ATSIRADO 4-TAS TUNTAS
Pirmas — ’'Lrtuanica'*, antrasis - "Aušros Vartai", 

trečiasis — "Kernave".
Ketvirtasis — naufagimis: "Nerija".

Maždaug prieš metus Liet. Skaučių Seserijos j ūrų skautėms 
Chicagoje peraugus laivo ribas, buvo įkurta jūrų skaučių Nerijos 
vietininkija. Padaugėjus kvalifikuotų vadovių skaičiui, sėkmin
gai praėjus vasaros stovyklai nuosavoje stovyklavietėje Rako 
ąžuolyne, gerai pasisekus jūrų skaučių rudens pokyliui, o dar 
geresnius rezultatus atnešus Kaziuko mugei, labai j>adangėj o vie
tininkijos naujos narės, kurių vadovavimui buvo paruošta dešim
tukas naujų vadovių žiemos metu pravestuose jūrininkystės in
struktorių kursuose.

ŠIMĖNAITĖ
NENORTIENĖ
Skautininke — menininkė
Balandžio 24-25 įvyksta jos 

paroda Jaunimo Centre
Atlanto rajone savo meno dar

bais garsėjanti menininkė s. Ina 
Nenortienė šiomis dienomis at
vyksta į Chicagą, kur balandžio 
24-25 dienomis Jaunimo Centre 
yra ruošiama jos kūrinių paro
da.

Laukiantiems broliams ir se
sėms pageidaujant, bandėme pa
tirti daugiau žinių apie meni
ninkę, o jos darbais gėrėtis ir 
įvertinti turėsime progos apsi
lankę parodoje.

S.

man. o emalį pas Doris Hall ir 
Kalman Kubinyj. Yra dalyva
vusi e’lėje parodų, jų tarpe — 
”ess Gallery Pine Manor Jr.
Oolege, Worcester Craft Center, metyje savo moksliniais raštais
De Cordova muziejuje Lincoln, siūlė sukurti Lietuvos-Latvijos 
Mass., ir kt. Priklauso American Respubliką. Prisimenamas ir 

i Crafsman’s Council, Massachu- profesorius Kazys Pakštas, ku- j _ .
setts Association of Craftsmen, ris vėlesniais laikais siūlė su- pavasarinis linksmybiųbalius 

. ... .. ’kurti Baltoskandija, apjungiantVisi yra kviečiami apsilan- . , _ . .. ‘ ...Lietuvą, Latviją, Estiją, Suo
miją, artimai bendradarbiauti 

!su Švedija, Norvegija bei kito
mis Skandinavijos valstybėmis. 
Bet tie išganingi planai subyrė
davo, daugiausia dėl religinių 
skirtumų ir aukštųjų valdinin
kų baimės rizikuoti šiltų vietų 
netekimu.

— Tiesa, Petrogrado, Rygos 
ir Kauno universitetų sulietuvė- 
jusio latvio profesoriaus Volte
rio iniciatyva buvo sukurta Lie
tuvių-Latvių Sąjunga, bet val
džios į ją žiūrėdavo “iš aukš
to”, lyg į kokį esperantininkų 
būrelį...

— Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai tapus bendro likimo seseri
mis, tų tautų suartėjimas ir 
kultūrinis bendradarbiavimas 
yra nepalyginamai tampresnis, 
negu anuomet. Pergyvenus sta- 
linistinį terorą ir deportacijas, 
gyvi likę pabaltiečiai deda mil
žiniškas pastangas tarpusaviu 
ryšių stiprinimui ir bendradar
biavimui mokslo, kultūros ir 
meno srityse.

Pradėjo išryškėti Pabaltijo 
bendros, kultūriniai-socialinės 
bendruomenės -atsiradimas. Tai 
yra visiškai naujoviškas reiški
nys, nes anksčiau trys Pabaltijo 
tautos buvo trys atskiros bend
ruomenės, teturinčios maža tar
pusavio ryšio. Prof. Vytautas 
Vardys laiko bendros Pabaltijo

SKAUTININKE DAILININKĖ INA ŠIMĖNA1TĖ - NENORTIENĖ, 

atvykusi nuo Bostono j savųjų kūrinių parodą Chicagoje.

jau čia pat: įvyks šį šeštadienį 
po Velykų balandžio 17 ČL vi
siems gerai žinomoje Hollywood 
salėje, 2417 W, 43rd St, pra
džia 7 vai. vakaro tik 1 doleris 
asmeniui. Bus visokiausių vai
šių, gėrimų, gerų dovanėlių, Ve- 
lykinių margučių ir šokiams mu
ziką Taigi žagariečių klubo vir
šininkai ir baliaus darbščioji ko
misija, visus, visas nuoširdžiai 
kviečia gausiai dalyvauti, nes 
turėsime puikią progą smagiai 
bičiuliškai pasisvečiuoti. Žaga
riečių. klubas per suvirs 35 me
tus savo gyvenimo laikotarpyje 
.visuomet turėjo gerą pasisekimą 
jr parengimuose dalyvaudavo 
daug gerai nusiteikusių svečių 
bei viešnių. Manau ir šį šešta
dienį bus pilna Hollywood salė 
publikos.

Klubo eilinis susirinkimas 
įvyks sekamdienį balandžio 25 
dieną nuo 1 vai. po pietų Holly
wood salėje. Nariai ir narės bei 
norintieji prisirašyti prašomi šio 
susirinkimo nepamiršti.

, Susirinkimui užsibaigus -bus 
linksma popietė ir- vaišių pobū
vis. A. Jusas

BUY U.S.
SAVINGS

BONDS
WHERE YOU BANK OR WORK

Skautiški vienetai auga tik 
tada, kai jų vadovais ar va

dovėmis pasitiki tėvai.
Šis pasitikėjimas didėja nuo

latos jūrų skaučių tėvų tarpe 
dėl vietininkijos vadovybės, nuo
širdžių pastangų geriau, pras
mingiau išvystyti vienetų veik- 
.lą, giliau įskiepyti lietuvybę, 
leisti plačiau reikštis pačiam jau
nimui ir labai glaudžiai bendra
darbiauti su tėvais.

Tos pastangos atnešė gražių 
vaisių: vietininkija išaugo į 70 
narių tuntą. Šias pastangas, 
įvertino ir Seserijos vadi j a, nu
tardama Nerijos jūrų skautėms 
suteikti tunto statusą ir teises. 
Šis pripažinimas 1971 m. kovo 
•18 d. buvo paskelbtas Seserijos 
Vyriausios Skautininkės įsaky
mu Nr. 53, kartu skiriant ps. 
Aldoną Jovarauskienę Nerijos 
tunto tuntininke ir sveikinant 
visas tunto vadoves.

Persitvarkymo proga Neri
jos jūrų skaučių tuntas ba
landžio 4 d. Jaunimo Centre 
sušaukė pirmąją iškilmingą 

sueigą
su tėveliais ir svečiais. Pa

skelbus Seserijos V. S. įsaky
mą, tunto įsakymais buvo at
liktas vienetų pergrupavimas ir 
naujų vadovių paskyrimas. Gre
ta gintarių įgulos ir jūrų skau
čių “Nidos” laivo, kuriam va
dovauja g. v. v. Živilė Karaliū- 
naite. buvo performuotas jūrų 
skaučių “Juodkrantės” laivas 
su nauja vade g. k. Ramune Ka- 
zėnaite ir ūdryčių vadove Mil
da Kupčikevičiutė. Naują jūrų 
skaučių “Minijos” laivą Nudarė 
24 sesės su laivo vade Kristina 
Taumilaite, laivo globėja pa
skiriant g. k. v. v. Ramunę Di- 
čienę. IŠ eitų pareigų atleistoms 
vadovėms buvo pareikšta padė
ka. Tunto atjutante toliau pasi
liko g. Aldona Malašauskienė, iž
dininke ir laivo globėja g. valt. 
Vida Račiūnienė, laivo globėja 
g. v; v. Jūratė Jakaitienė ir in
struktore ps. Irena Regienč.

Tunto tėvų komiteto pirm, pasi
liko M. Kupcikevičienė, o 
Miecevičius — tunto tėvūno 
reigose.

Tunto įkūrimo šventei 
šios sesės buvo pakeltos i 
vyresniškumo laipsnius: į 
valfininkės laipsnį: vair. 
Milda Kupcikevičiūtė ir 
vair. Jūratė,Mackevičiūtė; 
į vairminkės laipsnį: Rasa 
Jovarauskaitė, Kristina Juo
dvalkytė, Dalia Kaunaitė, 
Kristina Kavoliutė ir Vi- 

deta . Malašauskaitė.

Iškilmingos tunto sueigos da
lyvius sveikino vidurio rajono 
vadeivė s. Irena Kerelienė, j. 
v. s. Bronius Juodelis ir tėvų 
vardu M. Kupcikevičienė, įteik
dama tuntininkei gražią dova
ną. Sueigos linksmybių progra
mą pravedė valt. M. Kupcikevi- 
čiutė, sesėms padainuojant eilę 
dainų. Sueiga buvo užbaigta 
bendra nuotrauka, sujungtų 
rankų ratu ir daina “Lietuva 
brang?’.

Naujas, didesnes bures iškė
lusiai Nerijai belieka palinkėti 
gero vėjo ir daug ištvermės lie
tuviško, skautiško jaunimo au
klėjimo darbe. K. Naras

pa-

JAU STOVIME
ANT PASIRODYMŲ 

VARŽYBŲ SLENKSČIO
LSS Tarybos Pirmininkas v.
Antanas Saulaitis ir LSB Vy
riausias Skautininkas v. s.

Petras Molis atvyksta į Chicagą
Pranešame, kad JAV Vidu

rio Rajono pasirodymų varžy
bos prasidės balandžio 17 d., 7 
vai. v., Chicagoje, šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salė
je, 6800 So. Washtenaw Ave.

Vyriausiu teisėju sutiko bū
ti v. s. V. Vijeikis, o teisėjas — 
s. B. Kožicienė, s. N. Grigaliū
nienė, v. s. A. Namikienė ir s. 
P. Turūta. Po varžybų vyks šo
kiai, kuriems gros jaunimo mė
giamas Vytauto Beleško orkes
tras.

Į varžybas sutiko atsilankyti 
ir žodį tarti LSS Tarybos pir
mininkas v. s. A. Saulaitis ir į 
Brolijos Vyriausias Skautinin
kas v. s. P. Molis. Varžybas ves 
R. Nainytė.

Prašome tuntininkus bei vie
tininkus paraginti visus brolius 
ir seses gausiai atsilankyti, o 
taip pat linkime sėkmės varžy
bose dalyvauj antiems.

Budime,
Vidurio Rajono Vadi ja

NAMO RŪSYS — TIPINGA KAZIUKO'MUGĖS RUOŠOS BŪSTINĖ 

Triūsia "Kernavės" tunto gerbėjai: D. Petkūniene, J. Paltukas 
* jr g Markulis.

J. Petkūno nuotr.
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BEDDING CO.
AC

Z '

The only matched set of bedding constructed in 
accordance with the specifications of the Posture 
Committee of the American Chiropractic Associ
ation to maintain correct posture during sleep.

g^TH.E SPRINGWALIT |f

JChiropractič

w

bedding 
essential to

everyone who 
wants to wake
1 up refreshed

Because your body needs proper support to help 
you get the rest and relaxation of a good night’s 
sleep. _ _|
The Springwall Chiropractic mattress provides 
deep down contour and balanced support for all 
areas of the body, minimal agitation from move
ment of sleeper or sleeping partner, buoyant 
surface comfort and adaptability To persons of 
varying weight and body type.
■ Patented Springwall Mattress Construction -■ 
Unique Springing System ■ Quilted with Foam
■ Airlet^ Border ■ Steriguard Treated ■ Spring
wall Chiropractic Boxspring
Mattress or boxspring'in twin or full size. $99.95
Queen Size Set mzo oc
King Size Set $389 95

GMSER’S. FURNITURE AND APPLIANCE CO.
. Kedzie Avė. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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KAIP JIE KLAIPĖDĄ GYNĖ...
Parengties stovis. Petisnė su garbės legiono ženklu 
važiuoja sukilėliu pasitikti. Žiemos vargai.. Pirmieji 
Šūviai. Kautynės gatvėse. Imama prefektūra. Lietumis 

karininkas kalba nugalėtojo tonu. Kapituliacija.,

(Perspausdinta iš Lietuvos Pajūrio 1970 metų Nr. 4)

Apie Klaipėdos krašto sukili
mą daug rašyta, ypatingai jo gy
vųjų liudininkų. Bet dar iki- 
šiol neturėjome progos sužinoti 
kaip 1923 m. sausio 15 d. pergy
veno “anoji pusė”, t. y. pran
cūzai. “M. D-boote” tūlas H. 
Gawehn talpina gautą iš vieno 
prancūzų karininko, buvusio 
1923 m. prancūzų okupacijos me
tu Klaipėdoje, ištisą tų įvykių 
aprašymą. Jie paremti Nancy 
mieste esančio 21 prancūzų šau
lių bataliono archyvo duomeni
mis. Manoma, kad žemiau pa
tiekta to archyvo ištrauka bus 
įdomi ir mūsų skaitytojams.

Red.
1923 metai, sausio mėn. vi

durys. Diena, kaip ir kitos pra
ėjusios dienos, žvarbi ir šalta. Ji 
savo monotoniškumu ir Pabal
tijo žiemai charakteringu pilkš
vumu, tapo likiminė diena nedi
deliam skaičiui šauliu bataliono 
karininkams, kurių švarkų apy
kaklės buvo atžymėtos nume
riu 21. Jie vadovavo aukštais 
kariuomenės medaliais atžymė
tam batalionui, kuris jau tris 
metus šioje tolimoje teritorijo
je buvo prancūzų armijos re
prezentantu. Dabar jis žiauriai 
apkarpytas. Tik nedidelis iš jo 
paliko . dalinys, kuris Klaipėdą 
laiko “okupuota”. Ypatingų už

davinių jam jau nebegalima pa
tikėti.

Apie vidudienį visi karinin
kai kviečiami atsilankyti į ko
mendanto būstinę, čia jie pir
mą kartą sužinojo, kad jų dali
nys, aukštojo komisaro Petisnė 
parėdymu, turi būti paruoštas 
parengties stovyj. Duodami nu
rodymai dėl amunicijos, maisto 
atsargų, šiltų drabužių (kana- 
diškų švarkų ir milinių čebatų). 
Dėl paties parengties stovio 
priežasties sužinome tik tiek, 
kad ginkluoti būriai peržengę 
Lietuvos sieną ir įsiveržę į Klai
pėdos kraštą į šiaurę bei į rytus 
nuo Klaipėdos. Tačiau, kas tie 
būriai ir kas jiems vadovauja, 
nežinome.

Kai dalinius aliai .navę kari
ninkai vėl renkasi komendanto 
būstinėje, jiems duodamas kon
kretus įsakymas — atmušti 
ginkluotų būrių įsiveržimą į 
miestą. Kur ledas leidžia lai
vams plaukti, Klaipėdos mies
to policininkai Kuršių marėse 
ir Baltijos jūroje prižadėjo ste
bėti frontą. Gynimo pozicijos 
turi būti užimtos iki sutemos, 
tai yra iki 3 valandos po pietų.

Trys karininkai, apie 170 pus
karininkių, grandinių ir karei
vių turi laikyti apie 8 km. išsi
tiesusį miesto pakraštį. Atsar
ginių gynimosi linijų tokiu at

veju neįmanoma sudaryti. Ne- 
Į žiūrint tai, konicHiiMiitas ! 
i kad linijų uutŲ nukeltu kiek to- 
li*U nuo miesto. Kiekvienas gy-, 
nimosi postas gauna automa- j 
tiškų ginklų -1 vieną ar du kul-; 
kosvydlius. Ryšius palaiko ry-: 
šininkai. Dalinių vadai turi ap
siprasti u mintimi, kad jie ne- j 
gali sulaukti jokių rezervų.

Frontas padalinamas į ketu-| 
rias dalis: šiaurės — Itn. Tai-1 
mon; šiaurės-rytų — Itn. Faureij 
rytų — viršila Baisson: pietų — j 
kpt. Vaucaire. Vienas artilerijos j 
atsargas kapitonas, iš profesi-i 
jos vyno pirklys, pripuolamai Į 
lankosi Klaipėdoje. Kai jis ma-j 
to, kad jam nebėra galimybių! 
išvykti į Prancūziją, jis prisi
stato komendantui. Jam paves
ta vadovauti pietryčių gynimo
si linijai. Kadangi jo baras la
bai išsiplėtęs, jam duodama dau
giau šaulių.

Komendantas kareivinėse pa
silaiko tik Itn. Caiglo kaip ryšių 
karininką, viršilą ir kapelmeis
terį Pierrie maisto pristatymui, 
seržantą Ferrant ir viena veži
ką arklių prižiūrėjimui, virė
jus, daktarą, sanitarą ir tam ti
krą skaičių šaulių kaip sim
boline atsarga.

Ankstyvą popietę į kareivi
nes automobiliu atvyksta aukš
tasis komisaras. Prie jo unifor
mos prisegta garbės legiono 
ženklas. Jis painformuoja ko
mendantą, kad vyksiąs Palangos 
link ir mėginsiąs užmegzti kon
taktą su ginkluotais būriais, kad 
sužinojus, ko jie nori. Komen
dantas bando jį nuo to žygio at
kalbėti. Tačiau komisaras vis- 
tiek vyksta, nors jam ir tenka iš

Filnrųi aktorius ir dainininkas Frank Sinatra, kuris neseniai pasi
traukė iš viešojo gyvenimo, fotografuoja įdomesnius momentus bok

sininku Frazier ir Mohammed Aly rungtynėse.

pagalvodavo ir apie gal imą to Į 
uždavinio nepasisek imą.

Kautynės I
Kautynės prasidėjo sausio 15 

d., 8:30 ryto. Vis garsesni ir 
dažnesni šūvių garsai atsklido 
virš miško Šiauriniame gyny
bos sektoriuje. Atrodo, kad prie
šas žymiai priartėjo. Kiekvie
nas šaulys užėmė savo postą ir 
pasiruošė atidengti ugnį. Tuo 
tarpu girdisi jau ir Šūviai iš 
šiaurės rytų.

Slenka minutės, bet gynėjai 
vis dar nemato jokio priešo ju
dėjimo. Tarp 9:30 ir 10 va
landos, jau labai aiškiai girdisi 
šautuvų tratėjimas iš pietų. 
Šiaurinio ir rytinio sektoriaus 
gynėjai suspausta širdimi su
prato, kad kpt. Vaucaire gina
mas sparnas yra puolamas stip-

kpt. V a ik*<ii re, pasiiiaudtxlainas 
privačiu telefonu, skambina ko
mendantui rr jam praneša, kad 
ją. sektorių priešas puola labai 
stipriomis pajėgomis ir nežiū
rint paplokšto tereno ir smar
kios šaulių ugnies, priešas pa
mažu veržiasi pirmyn. Kapito
nas dar pabrėžia, kad jis savo 
pozicijas laikys tol, kol tik pa
jėgs. Blogiausiu atveju pasi
trauksiąs link miesto pakraščio.

Bet atėjo momentas, kad prie
šas jau taip priartėjo prie pieti
nės gynybos linijos, kad kpt. 
Vaucaire tikrai buvo privers
tas skubiai pasitraukti į miesto 
pakraštį ir pradėti kautynes 
gatvėse. Ypatingai gatvių san
kryžos buvo smarkiai apšaudo
mos. Viskas buvo mėginama,
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Now at GLASER S

RCA...Big family-size screen!
RCA console TV 
in beguiling 
Spanish styling 
Charming Old World 
styling plus big-screen 
viewing pleasure for the 
whole family. One-set 
VHF fine tuning, powerful 
chassis provide high 
level performance, f 
See it soon.
. j..'. - ■ I

The NARVA 
Model CM-369 
22* diag., 282 sq. Tn. plcfart

Here’s a lot of 
Portable TV 
for the money
This one combines big-screen, 
portable viewing pleasure 
with traditional RCA quality 
performance at a surprising A - 
budget-pleasing price. Powerful 
Sportabout chassis and precision 
engineered tuners deliver a < 
superb picture and long-lasting , 
dependability. Handsome / 
luggage-type handle makes it 
a convenient take-along set 
Come in and see The Trimetta 
in action.

TheTRIMETTE 
Model AP-184 
18* diagonal picture

LOW LOW PRICE NO MONEY DOWN

Glaser’s Furniture & Appliance Co.
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

pusiaukelės grįžti nieko nesuti
kus.

Po pietų visi daliniai užima 
numatytas pozicijas. Taip įsi
brovėlių belaukiant, praeina pir
moji naktis. Visi galvoja, kad 
jie turėtų pasirodyti šiaurinia
me ar rytiniame bare. Bet nie
kas nesirodo. Taip ramiai pra
eina ir antroji diena.

Toks priešo akcijos užvilkini- 
mas panaudojamas gynybai pa
gerinti. Miesto šiaurėj ir pietuose 
pašalinami geležinkelio bėgiai. 
Keletas ritinių spygliuotos vielos 
panaudojama kliūtims pastaty
ti, prie kareivinių vartų. Pieti
niame sektoriuje maistas šau
liams pristatomas tramvajais.

Iš pasienio policijos sužinoma, 
kad ties Tilže, į kraštą įsiver
žę ginkluoti būriai, paėmę prie 
Luizės tilto stovintį prancūzų 
sargybinf. Koks kitų sargybi
nių likimas, nežinomas.

Jau kelinta diena kaip laukia
me priešo. Tąi labai vargina. 
Prie visiško nežinojimo apie 
priešo intencijas ir jo pajėgumą 
dar prisideda ir žiemos vargai, 
ypatingai šaltųl naktų metu. Pa
jėgų nedatekliiis verčia šaulius 
budėti ištisą naktj. Tik dienos 
metu kiek pamiegama. Bet ir 
tai labai blogai Vienas puska
rininkis, kurio į postas buvo vi
siškai atvirame lauke, buvo pri
verstas visą dieną nejudėti. Jis 
nušalo kojas ir teko skubiai vež
ti į ligoninę. ,

Priešpiet iš šiaurės ir rytų 
pusės pirmą karą iš toli gir
disi šūviai. Kiek
rininkis Bonvoisinlir dar du šau
liai, ginkluoti dvęais kulkosvy
džiais, 300—400 n. atstume pa
stebėjo judanti ššėli. Palikęs

vėliau puska-

vieną vyrą prie kulkosvydžio, 
jis su kitu šauliu slenka maty
to šešėlio link. Či;. jie užklum
pa du ginkluotus v rrus ir paima
į nelaisvę.

Abu belaisviai b ivo kokių 20- 
25 metų amžiaus ir dėvėjo ci
vilinius rūbus, keįures ir nau
dotus paltus. Jie buvo jau ke
lias dienas nesiskutę. Jų šovi
niai buvo palaidi kišenėse.

Kas tas priešas ir ką mes apie 
jį ženome? Iš pradžių tesuži
nota apie įsiveržimą ginkluotų 
civilinių būrių šiauriniame Klai
pėdos krašte. Vėliau sužinota 
ir apie pietinėj krašto dalyj įsi- 
briovusius būrius. Neaiškios in
formacijos nedavė galimybės su
sidaryti tikro vaizdo apie bū
rių kilmę ir jų pajėgumą. Jau 
kelintą dieną, ypatingai prieš 
auštant, girdime iš šiaurės ir 
šiaurės-rytų šūvių garsus. Bet 
priešo, išskyrus du pagautus be-

The iron Cartain 
Isn’t soundproof.

SM cant cxn« to you for the 
truth, but ycu can reach her. 
fce4Io Free Europe does get the 
Jruth through.
■m tv Radio Fm Europe 
>u woo. Mtronnu. MX

with The

laisvins, vis dar nebuvo galima 
matyti.

Neminint to nedidelio skai
čiaus kareivinėse pasilikusių šau
lių, viso bataliono kariai jau 
penkias dienas ir naktis išbuvo 
savo pozicijose. Kankino šal
tis, nemigas ir dažnai tekdavo 
judėti, kad kojos nenušaltų. 
Maisteo tiekimas dienos metu 
buvo geras. Tik nebuvo kaip 
jo sušildyti. Bet nežiūrint visų 
tų sunkumų vyrai buvo gerame 

■ ūpe. Gal daugelis sau galvojo, 
kodėl nepasirodo nei vienas pran
cūzų karinis laivas.

Per Klaipėdą tekanti 50 m. 
platumo Dangės upė padalina 
miestą į dvi dalis: pietinę ir 
šiaurinę. Aukščiausia vieta yra 
prie Klemiškės (?). Vieninte
lis miškuotas baras yra šiauri
niame gynybos sektoriuje.

Priešas galėjo turėti du puo
limo tikslus: aukštojo komisaro 
būstinę į pietus nuo Dangės 
upės ir kareivines šiauriniame 
miesto pakraštyje. Komisaro 
būstinei užimti nereikėjo kel
tis per Dangę.

Pasitaikė, kad tuo metu ne- 
snigo, o ėjimui nekliudė ir anks
čiau iškritęs sniegas. Jeigu oras 
kiek prasiblaivydavo, danguje 
matydavosi matinis saulės ru
tulys. Gal priešas turi kokių ži
nių apie orą ir pagal tai koordi
nuoja savo veiksmus.

Bataliono tikslas buvo viso
mis priemonėmis sulaikyti gin
kluotus būrius nuo įsiveržimo į 
miestą. Tai buvo pats vyriau
sias uždavinys. Reikėjo apgin
ti aukštąjį komisarą, misijos na
rius ir jų šeimas. Bet dažnas

rių priešo pajėgų. kad ko ilgiau atlaikius priešą.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

_________ - - --------------— - -•------------------- - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

NSURED

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

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki 520,000.

UNIVERSA X-

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

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

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 9, ILL. — WEDNESDAY, APRIL 14, 1971



THE UTHUANIAN DAILY NEWS
PuhlUhad Daily Except Cuadaiy Iby Tl«į , IqC«

1739 Sa. Habted StTWat, Clwc*i>g&, HL |gj^ 1*$;1 ^_

■. SECOND - CLASS POSTAGE PAID AS CHfcAQa,'t±a<nsl

VLADAS BALTRUŠAITIS

OPEROS AUKSINI JUBILIEJŲ

Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months. $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams į' J ) $6.00 
vienam mėnesiui —— $2.00

metams ________________ $22.00
pusei metų ($12.00 
vienam mėnesiui <—.'$3.00

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

DionreUio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams $22.00 
pusei metų___________ $12.00

trims, mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui $3.00

Kitose JAV vietose:
metams _______________ _  $20.00
pusei metų$11.00

Užsieniuose: ■*>
metams ,', -- $23.00
pusei metų ir’.?...' $13.00 
vienam mėnesiui ____ ____ $3.30

Naujienas'eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžįą^Naujiemi Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymartet 1-6100.

Pinigus reikia siųsti - pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

f; v (Tęsinys)
Kodėl tik Chicagoj buvusioj 

jubiliejinėj parodoj matytos 
Chicago* Lietuvių Operos da
lyvių ir pastatymų, fotografi
jos mum yra “svetimi veidai 
ir vaizdai”? Miela Ponia Kar
deliene/ ar neseniai Lietuvoj 
buvusioj tos. pat operos jubi
liejinėj parodoj jūs nebūtumėt 
mačiusi h “svetimus Veidus ir

vaizdus”? Mūsų pačių veidai 
mum dabar būtų neatpažįsta
mi po tiek metų, jei būtume 
kur nors galėję savo gyvenimo 
pakelėj kuriam laikui palikti 
juos. Čia matyti “veidai”, juk 
tai tam tikra prasme mūsų 
vaikų, o “vaizdai*, tai jų dir
bamų darbų. Ko vertas tėvas 
ar motina, jei nenori nė pa
žinti, nė matyti jų pėdomis mė
ginantį eiti savo kūdikį? Ga-

NAUJIENŲ" ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Dar apie prievartą okupuotoj Lietuvoj
Kai Naujienos iškelia viešumon vieną kitą žiauresnį 

okupanto vartojamos prievartos veiksmą prieš lietuvius, 
įskaitant ir lietuvius komunistus, tai maskvinė spauda 
raitosi Naujienų paminėtų faktų ji nepaneigia, šio dien
raščio vartojamų argumentų ir neatremia, bet pradeda 
koliotis. Komunistinių laikraščių redaktoriai ir specia
lių straipsnių gamintojai kolioja pačias Naujienas ka
binėjasi asmeniškai prie redaktorių ir prie šio dienraš
čio bendradarbių

Naujienos, keldamos viešumon okupanto taikomą 
prievartą, pamini tiktai mažą tos prievartos dalį. Tik
rovė yra daug žiauresnė, negu Naujienos rašo. Lietuvos 
inteligentus ir paprastus žmones rusai prievartauja žy
miai stipriau, negu užsienio laikraščiai’ gali aprašyti 
Maskva suorganizavo specialų senų partinių vilkų būrį 
Naujienoms sekti. Jų dispozicijon atidavė sovietų žval
gybos surinktus duomenis, kuriuos kasdien papildo nau
jomis, žiniomis, ir liepė pultL Zimanai, Paleckiai ir kiti 
veteranai puola...

Bet kartas nuo karto patys komunistai paskelbia to
kių straipsnių, kurie patvirtina Naujienų skelbtas žinias; 
Šiomis dienomis Algimantas Bučys, naujai' garsėjantis 
“komunizmo žinovas” ir labai’atidus “tarybinės” litera
tūros seklys, “Literatūros ir meno” numeryje rado rei- 
kalo pakritikuoti “tarybinės” literatūros kritikus. Jis 
rado reikalo prisiminti 1941 metų kovo 25 dienos “Tie
sos” įžanginį, kuriame buvo labai jau nešvankiai, puola
mi tuo metu Lietuvoje buvę rašytojai ir laikraštininkai. 
Minėto įžanginio autorius stebėjosi, kaip toki pažangūs 
rašytojai, kaip Vincas Krėvė — Mickevičius,, Antanas 
Venclova ir net pats Petras Cvirka, buržuazijos laikais 
savo raštais žadino darbo žmones pasipriešinti buržua
zijai, o 1941 metais, kai raudonoji armija įsiveržė į Lie
tuvą, aptilo. Visi Bučio suminėti’rašytojai buvę pro
duktyviausi, bet okupantui atrodė, kad jie nepakanka
mai skubiai gamina laiko momentui tinkamos medžia- 
gos. Bučys konstatuoja, kad “teoriniai rašytojų akira
čiai smarkiai plėtėsi, tačiau literatūrinė praktika nedžiu
gino. . . ’* Bučys, pavartęs anų metų komunistinę, spaudą, 
prieina išvados, kad ano meto kritikai ir patys rašytojai 
ieškojo “užtrukusios tylos” priežasčių pirmuose susiti
kimuose su skaitytojais. Dėl minėto “Tiesos” vedamojo 
buvo, labai plačiai kalbama- ir-aiškinamasi. Buvo nusis
kundimų dėl gausių tarybinių, pareigų, dėl bohemiškų

nuotaikų ir —- svarbiausia — buvo reikalingas gilus ra
šytojo- vidinis “persiorientavimas”. Bučys toliau rašo:

-.‘‘-Šiandien anuometinei literatūros kritikai ga
lima padaryti dešimtis priekaištų esą ji perdaug 
varžiusi, o ne įkvėpdavusi; komandavusi ten, kur 
reikėjo patarti ir, vietoj dalykiškos analizės, dali
jusi rašytojams naivius receptus. Tačiau, kur kas 
svarbiau ir naudingiau šiandien pasiaiškinti esminę 
priežastį, dėl kurios kritika prasilenkdavo su natū
ralia literatūros raida, dėl ko anuomet atsirado tiek 
daug “gudresnių” už rašytojus kritikų ir kodėl jų 
“gudrybės” atnešė nemažai žalos įvairiems mūsų li
teratūros žanrams. Klausimų daug, bet atsakymas, 
manau paprastas: kritinė mintis sustabarėjo, ėmė 
atsilikti nuo kūrybinės rašytojų minties, įšalo soci
alinių kategorijų sferoje, nesugebėdama jų perly
dyti į estetines koncepcijas, kurios vis labiau do
mino tikruosius literatūros kūrėjus;.. Tik tuomet 
visuotinai paaiškėjo, kad literatūros proceso ir lite
ratūros kritikos srovės jau senokai, buvo išsiskyru
sios, vietomis net judėjo priešpriešinėmis kryptimis, 
ir nenuostabu, kad rašytojų tarpe kaip tik tada susi
formavo atlaidus, pašaipus ir net paniekinantis po- 
žiūris į kritiką”. (Literatūra ir menas, 1971 m. ko
vo 27d. 6 psl.)
Lietuvoje likę rašytojai ne tiktai paniekinančiai žiū

rėjo į zimanų rašomus “Tiesos” įžanginius-ir šaipėsi iš 
jų, bet jie bijojo, kad panašios oficiozo kritikos nepasek
tų policijos smūgis, savaitėmis besitęsiąs nardymas poli
cijos rūšyje arba kulka į pakaušį. Visi vyresnieji žino
me, koks pašaipus buvo Kazys Jakubėnas, kiekvienas 
prisimena, koks kandus buvo jo liežuvis rašytojų susi
rinkimuose, bet taip pat kiekvienas žino,, koks buvo Ka
zio Jakubėno likimas.

Kaziui Jakubėnui spąstus paruošė ‘rašytojas” če
kistas^ Aleksandras Guzevičius, apie tuos- spąstus viską 
labai gerai žinojo Antanas Venclova, bet iki šio meto, be 
jo nužudymo datos, nieko tikslaus dar nepaskelbta. Jau 
praėjo trys dešimtys metų, užsitarnavę pensionieriai ra
šo savo atsiminimus, bet apie tikslias poeto Jakubėno 
nužudymo aplinkybes nei vienas nedrįsta prabilti.

Prievarta buvo didžiausias bet kokios kūrybos stab
dys. Prievarta buvo taikoma ne tik paprastiems Lietu
vos ūkininkams, bet inteligentijai ir rašytojams. Patys 
komunistai dabar prisipažįsta, kad zihianai savo žings
niais padarė daug žalos lietuvių literatūrai, o zimanų 
kurstomi čekistai ne vienam lietuviui inteligentui, jų 
tarpe ir Kaziui Jakubėnui, atėmė, gyvytę. .

Okupanto taikomą prievartą Lietuvos gyventojams 
kėlėme viešumon ir tebekelsime.

liti drąsiai tvirtinti, kad Kar
delienė Lietuvos Operoj buvo 
viena iš ne taip jau didelio 
skaičiaus tikrai karštos scėnos 
meilės sėjėjų į 'už pampos bu
vusius dirvonus, kurių dalimi 
ir aš turėjau laimės kurį laiką 
būti. Ir, pvz., Kardelienei dai
nuojant “Traviatoj”, paskuti
niajame veiksme, aš taip bū
davau paveiktas to didžio jos 
skausmo, kad užbaigdavau 
žiūrėti dažniausiai iš salės pra
sišalinęs. Ir aš, ir daugelis ki
tų buvome Kardelienės ir į ją 
panašių, tomis scenos meilės 
burtų sėklomis apsėti. Dauge
lis viską praradę, palikę, bet 
tos meilės sėklą atsinešėm čia 
su savim ir ją išdaiginom. Ir 
kada mes visokiais įmanomais 
būdais stengėmės tą jauną dai 
gą išlaikyti, kada norime at
gaivinti mum relikvijomis ta
pusius matytus veidus ir vaiz
dus, mes tam tikra prasme 
mūsų “gimdytojų” vadinami 
“svetimais veidais ir vaizdais”. 
O, mano Dieve! Svetimi veidai 
ten — Tėvynėj, Svetimi Chi- 
cagoj, svetimi ir mūsų pačių 
veidai pa daugel metų nesi
matymo susitikus jubiliejinia
me suvažiavime. Negi taip iš 
tikrųjų yra? Ne, Ponia Kar
deliene. Ir Chicagoj ir tenai, 
— už Atlanto tie “svetimi vei
dai”, tai Jūsų “vaikų”. įsižiū
rėkite gerai. Pažinsite. O jei 
mes jų nepažįstame, tai netu
rime teisės švęsti 50 Metų Lie
tuvos Operos gyvavimo sukak 
tuvių, nes su mūsų pasitrau
kimu viskas užsibaigė, Tektų 
švęsti tik nuo įsikūrimo, iki 
:,944-tų metų, — mūsų pasi
traukimo į vakarus. .. ..

Turint galvoje amžių, dali
nai ir patirtį, Kardelienė ir jos 
bendraamžiai, kad ir tam tik
ra prasme kaip “gimdytojai”, 
man per jauni. Bet tegu būna 
leista vadintis bent vienu iš tų 
“žaibolaidžių”, kuris praleido 
tą trenktą dar Lietuvos Valst. 
Operos padangėj perkūnišką 
meilės kibirkštį, į Chicagoj su
sibūrusį Lietuvių Operos ko
rektyvą. Aš asmeniškai didžiuo 
uos turėjęs laimės būti, tų ne- 
tenčiamų “mėgėjų” tarpe, 

kada gimė Chicagoj Lietuvių 
Opera.

Apie “profesionalus” ir “mė 
gėjus” daug būtų galima kal
bėti. Bet mėgstantiems pa
viršutiniškai tais žodžiais svai
dytis, verta niekada nepamirš 
ti, kad ne visada mėgėjai 
brofesionalam daro tik gėdą, 
kaip lygiai — ne visada profe
sionalai mėgėjam tik garbę.

Kodėl Jakubėnas “čikagiškę 
operą pagiria”, Marijošius jai 
savo “reiklumu”, prileiskim, 
buvo švelnesnis ir Santvaras r 

“prikalbėjo komplimentų”, ne

Žinau. Jie visi tik patys Kar
delienei galėtų pilnai paūai& 
kinti. Man tik kyla klausimas, 
kodėr Kardelienė, taip tikėju
si rjų autoritetinga nuomone 
Lietuvoj, čia staiga linkusi 
jais suabejoti? AŠ tikiu, kad 
Jakubėnas, Marijošius ir Sant 
varas iš daug arčiau pažįsta 
Čhicagos Lietuvių Operos ko
lektyvą. ir jų darbo sąlygas, 
negu kas nors kitam “pasvie
ty” gyvendamas, ir dar už
merkdamas akis visam tam, 
kas daroma ne mano, ar ma
niškių.

Nepatiko Kardelienei ir 
kompozitoriaus tėvo Markai- 
čio pamokslas, kadangi jis ne
kalbėjo apie operos įkūrėjus, 
bet apie “nenaudėlius, blusas 
gaudančius menininkus ir jas 
kitiem kandžioti suleidžian
čios”. Aš tuo įtarčiau tėvą 
Markaitį turint aiškiaregystės 
dovaną. Nes kaip jis taip būtų 
galėjęs kalbėti, jei nebūtų jau 
tada pramatęs būsimo Karde
lienės jubiliejaus aprašymo. 
Markaičio žodyje niekur taip 
pat nebuvo galima užčiuopti 
minties, siūlančios “blusagau- 
džių” ieškoti visada tik kitam 
suole sėdinčiųjų tarpe, kaip 
tai Kardelienė prisipažino da 
riusi atsisukdama pasižiūrėti 
“ar jčs užpakalyje nesėdi koks 
blusagaudis”.

Toliau Kardelienė skaudžiai 
išgyvena, kad prie “mažo sta
liuko pavadinto garbės stalu”, 
sėdėjo iš buvusių solistų tik 
Vencevičaitė”. Sunku būtų 
įspėti Kardelienės skausmo 
priežastį. Gal ji būtų pasiten
kinus dar save šalia Vencėvi- 
čaitės matydama, gal dar ke
letą kitų, jos manymu, svar
besnių buvusių anais “vargo 
laikais”... Kas žino ? Tik įdo
mu, kas tokią atranką garbės 
stalui būtų drįsęs padaryti? 
Kas iš mūsų nusipelnęs, ar ne
pakankamai - gerbtinas, kad 
nebūtų vertas sodinti prie gar 
sės stalo? Manau kad ir patį 
šventąjį iš dangaus, mes nepa
tekusieji prie garbės stalo, bū
tume nuvainikavę už vienokį 
ar kitokį mum nepriimtiną 
paskirstymą. O iš vargšo j ūbi 
liejui rengti komiteto pirmi
ninko sol. A. Sprindžio, (tegul 
man atleis mielas prietelis) 
neliktų nė sprindžio. Geriau
siai, žinoma, būtų mum vi
siem buvusiem teatralam su
sėsti prie garbės stalo. Būtų 
labai gražu. Patys teatralai 
susiruošė savo teatro įkūrimo 
oaminėjimą, parodą, pamal
das, Akademiją su savo pas
kaitininku, susėdo už garbės 
stalo, patys save pasigerbė, 
nes nedaug liktų salėje turin
čių mus pagerbti, ir išsiskirs
tė. Tai bent jubiliejus būtų.

Filmy aktorė Carrie S nod g r ess gali 
gauti siy mėty geriausios aktorės ti

tulą ir "Oskarą".

Daug dalykų jubiliejaus ren
gėjai išsprendė, turint galvoj 
esamas sąlygas, labai gerai, 
bet už garbės stalą, tai verti 
medalio.

Baigdama savo aprašymą 
Kardelienė net ir savotišką ju
biliejaus apyskaitą paskelbė, 
pranešdama, kiek pinigų į ban 
ką padėta. O mes čia gyven
dami vietoj, taip ir nežinojom. 
Matyti, su kuo nors yra geri 
ryšiai. Apskritai, tarp Ado
maitienės radijo forume Chi- 
cagos Lietuvių Operai paskir
to “dėmesio” ir Kanadoj gy
venančios Kardelienės jubilie
jaus aprašymo, galime užčiuop 
ti tam tikrą “giją”. Spėju, kad 
ir jubiliejui rengti komiteto 
narių tarpe dėl Čhicagos Lie
tuvių Operos- juhiliejun įjun
gimo turėjo būti ginčų. Komi
teto pirmininkui Sprindžiui 
tai paneigus, aš pasižadu už 
savo spėjimą viešai atsiprašy
ti.

Dėl Drauge buvusios atspaus 
dintos Santvaro paskaitos tik 
“čikagiškės” operos daininin
kų nuotraukomis “pailiustra- 
vimo, nemanau, kad būtų ga
lima įkaitinti jubiliejinį-.komi- 
tetą, ar čikagiškę operą. Tik
riausiai įvyko be jų pastangų. 
Kardelienė, turėdama tokius 
gerus ryšius su komitetu, galė
jo tai pasitikrinti, kieno ten 
nuopelnas.

Jubiliejiniame leidinyje, jei 
toks būtų įmanoma išleisti, 
Čhicagos Lietuvių Operos įsi- 
leidimas Kardelienei jau irgi 
kelia didelį rūpestį. Ji jau iš 
anksto savotiškai sugestijonuo 
ja, kad to daryti niekas ne
drįstu. <- <-

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

RAŠO At P.

OLDENBUKGAS.
s

šiaip ar taip, tie abejotini akademi
kai klubo veiklos netrukdė. Užsimokėjo 
tik 10 markių nario mokestį ir gavo nario 
kortelę, išrašytą trimis kalbomis. Klubo 
susirinkimuose jie niekuomet nepasirodė^ 
Į susirinkimus atvykdavo tik keli, jau tik
ri akademikai, kurie ir klubo valdybą su
darė.

Paprastai, tuose klubo susirinkimuose 
būdavo vis ta pati dienotvarkė: praeito 
susirinkimo protokolo skaitymas ir klau
simai. Tokiam nedideliam susirinkusiųjų 
skaičiui būnant, klausimų negalėjo būti 
daug, o sumanymų irgi jokių niekas nesu
galvodavo.

Bet vieną kartą kažkuriam atėjo į gal
vą geras sumanymas: sudaryti sąrašą 
aukštąjį mokslą baigusių žmonių, ir įteikti 
jį angių valdžios, organams.

Siūlymą pravedė latviai. Darbą jie at
liko puikiai. Dabar jau reikėjo kaip nors 
įrodyti, kad tikrai esi baigęs aukštąjį 
mokslą. Sąrašas buvo pasiųstas D. P. Bal
tų Centrinei Tarybai Detmolde, o ši, pa
rinkusi panašias žinias kitose stovyklose, 
pasiuntė Į Londoną sąrašą apie 400 D. P. 
su akademiniu išsilavinimu.

Anglai reagavo gana rimtai. Iš gauto 
sąrašo parinko apie 40 asmenų susipažini
mui. Norėjo pamatyti kaip jie atrodo, iš
girsti pačių nuomonę apie savo ateitį, su

žinoti pageidavimus ir norus. Iš Londono 
į* Hanoverį buvo atsiųsta karališkoji moks 
liniukų komisija, ir tie 40 buvo paprašyti 
1948 m. sausio mėn. 8-tą dieną jai pristaty-

Lietuvių tame 40 sąraše buvo aštuoni, 
kurių trys buvo iš Oldenburgo. Iš Olden- 
burgo buvo Žemės Okio Akademijos pro- 

' fesorius Katelė, fizikas Pakalniškis ir che
mikė Šileikienė. Katelė tada buvo jau iš
vykęs į Ameriką, o Šileikienė į komisiją 
nevyko. Kiti ton komisijon stojusieji lietu
viai buvo: fizikas. - matematikas Martynas 
Purvinas, matematikos mokytojas Keta- 
rauskas, inžinierius Rimša, inžinierius 
Nasvytis ir viena ponia biologė.

Į tą komisiją' važiavo žmonės su ruse
nančiomis viltimis, kad gal pagaliau bus 
įvertintas jų išsimokslinimas ir bus jie pa
kviesti į kokį užjūrio kraštą jų mokslą ati
tinkančioms pareigoms užtinti. Bet teko 
nusivilti, kaip ii ne vieną kartą stovykli
nio gyvenimo metais. Visas, reikalas tuo 
susipažinimu ir pasibaigė.

Tų pačių 1948 metų birželio mėnesio 
pabaigoje .keli Untorm Berg stovyklos gy
ventojai gavo ii Detpioldo sekančio turi
nio* raštą: ’ \

“š. m. liepos mėn Z - 16 -<j. atvykę į Bri
stų zoną U. S. A. universitetų atstovai tėvai 
Walsh ir Rooney* S. J. nori parinkti moksli 
ninku ir profesorių jų atstovaujamoms 
mokykloms. Tamstai numatytas interviu 
Pinncberge, Pabaltijo Universitete, liepos 
12.— Ifi d. Tikslesnė data bus pranešta

i N. C. W. C. zonuio atstovo ar DPACS-o. 
Jei Tamsta šiuo interviu domiesi, vyk
damas paruoški curriculum vitae ir kitus 
mokslo bei stažo dokumentų nuorašus, 
kad,esant reikalui,, čia pat galėtumėt
įteikti ar pridėti prie prašymo, kurį gali 
tekti parašyti”.

Skambėjo daug žadančiai. Argi galėjo 
atsirasti toks, kuris nebūtų domėjęsis ši
tokia galimybe iš stovyklinio skurdo į pra
rastą gyvenimą grįžti?

Iš Oldenburgo važiavo į tą interviu 
bus liepas lOtą, ir kad jis bus ne Pinne- 
berge, o Bremene.

Iš Oldenburgo važiavo į tą intervieu 
trys lietuviai: operos solistai Baltrušaitis 
ir Kutkus ir matematikos mokytojas Pa
kalniškis. Ir šį kartą nusivylę grįžo. Po 
apklausinėjimo buvo jiems pranešta, kad 
bus įrašyti į knygą, kuri būsianti išleista 
Amerikoje kitais metais. Toje knygoje bū 
šią s sąrašas žmonių, galinčių mokytojau
ti U. S. A. mokyktoseį Jeigu kokiai mo
kyklai truks mokytojo,! galės ji iš tos kny
gos pasiieškoti sau tižkamą kandidatą ir 
pasikviesti. Iš tokios [•abonentinės’’ kny
gos, išleistos praeitais įnetais, vienas len
kas neseniai išvažiavęs į Ameriką.

Jau rimtesnis dalykas bnvo matemati
kos — fizikos ir lietuvių kalbos mokytojų 
konferencija, įvykusi 1947 metais gruo
džio mėn. 3, 4 ir 5 dienomis Neustadt am 
Rūbenberg miestelyj, ’apie porą dešimčių 

. kilometrų nuo Hanoverio. Ją suorganiza
vo Anglų zonos lietuvių švietimo valdy

ba, Mato Krikščiūno vadovaujama. Daly
vavo 35 stovyklinių gimnazijų mokytojai. 
Dauguma jų buvo naujokai pedagoginia
me darbe, Lietuvos gimnazijose nemoky
tojavę, buvę karininkai, pora net pulki
ninkų. Kaipo garbės svečiai konferencijo
je dalyvavo ir paskaitas skaitė Vydūnas ir 
visi trys broliai Biržiškos. Iš Oldenburgo 
lietuvių gimnazijos į tą konferenciją buvo 
nuvykę: Pakalniškis, Poškus ir Vanagai
tė. Suvažiavimo dalyviai buvo apgyven
dinti YMCA žinioje esančiuose viešbučiuo
se. Nakvynės buvo skurdžios ir maistas 
labai silpnas, bet viskas buvo veltui.

XV.
Oldenburgo pakraštyje, apie pusę ki

lometro nuo Grūner Hof ir sporto aikštės, 
buvo toks Kaffee Haus. Didelių medžių 
pavėsyje stovėjo namas, skirtas žmonių 
poilsiui ir pramogai sekmadieniais. Karo 
metu buvo jis atiduotas karo reikalams. 
Šalia buvo pastatyti trys mediniai barakai, 
ir buvo juose kas nors apgyvendinta, gal 
iš kitų kraštų prievarta atvežti karo pra
monės darbininkai, o gal ir karo belais
viai. Kaip ir Unterm Berg’e ar kitose pa
našiose barakų grupėse.

Kai 1945-jų meti] vasarą pradėjo rink
tis Į Oldenburgą pabėgėliai, ieškodami 
D. P. stovyklų, pirmieji lietuviai ir latviai 
buvo apgyvendinti toje Kaffee Haus bara
kų grupėje. Kai ten nebetilpo, lietuviams 
buvo įkurta Lituanikos stovykla. Iš Kaffee 
Haus buvo iškelti visi žmonės: lietuviai j

Lituaniką, o latviai, kartu su dalimi lietu
vių į Lituaniką nebeitilpusių, į Obmstede. 
Žmonės į Oldenburgą vis plūdo, ir stovyk
lų daugėjo. Vasaros pabaigoje buvo įkur
ta Unterm Berg stovykla, o 194&-jų metų 
pradžioje Wehnen.

Dar tebegyvenant Kaffee Haus patal
pose jau susiorganizavo lietuvių gimnazi
jos užuomazga. Buvo pastebėta, kad pa
grindiniame Kaffee Haus name yra geros 
patalpos mokyklai, net ir mokykliniai 
suolai kambariuose. Kodėl nepasinaudoti 
jais, ir kam leisti laiką veltui? Iniciaty
vos ėmėsi trys žmonės: Kauno prekybos 
mokyklos mokytojas Gražulis, Mažeikių 
gimnazijos mokytojas Karpavičius ir pra
džios mokyklų inspektorius Poškus. Jie 
surinko jaunimą, sudarė pirmąsias gim
nazijos klases ir pradėjo jas mokyti. Kai 
Kaffee Haus likvidavosi, šita gimnazijos 
užuomazga persikėlė į Lituaniką ir toliau 
tęsė darbą.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
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Dft. ANNA BAitŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NO5IBS 

Ot GERKL6S LIGOS 
HSKTASO AKINIUS 

18S8 W. 83rd STREET
Ofiso totof- PRospoct 3-3229 

Rezid. lelefu WAIbrook S6076
Kawlien nuo 10 Iki 12 vaL ryte, 

juo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta.

Rez. tot 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5 6446 
Priima ligonius pagal tarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

telefu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

Trečiad. ir sekmad. ofisaa
Rsz.: 3241 WEST 66th PLACE 

Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid^ 388-2233
OFISO VALANDOS: 

nrmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISiN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Dr. X JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telafu GArden 3-7278

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

DR. Ja MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
■2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS':

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st Si..— Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL 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. 
Telu 925-8296

Valandas: 2—-8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. telvi.. Glbson 8-6195

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

, P. ŠILEIKIS. 0. P.
■jrt ORTHOPeOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
Ą dažai Speciali pagalba kojom* 
* (Arch Supports) ir t. t.

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

Telef.: PRospect 6-5084

R. MINER, Naprapth
3150 S. Halsted St, Chicago, III. 60608 
Antr^ ketv. ir šeštai TeL 8424606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”

TEATRAS SU SPARNAIS
SLAWOMIR MROŽEKO “TANGO

Chicapos Playhouse Theater pastatyme
Tango, vaidinimas trijuose 

aktuose, parašytas Slawomir 
Mroženko, surežisuotas M. 
Ross, suvaidintas Chicago Re
pertory Co. penktadienio, 
šeštadienio ir sekmadienio va
karais š. m. sausio, vasario, ko
vo ir balandžio mėnesiais 
Playhouse Theatre, 315 West 
North Avenue.

VAIDINTOJŲ SĄSTATAS:
Eugenija (vaidina Dalia

Mackus), 
Ėdikas (vaidina Michael

Mecaskey),
Eugenijus (vaidina Tony

Catalano ), 
Arturas (vaidina Martin

Halacy),

GRADiNSKAS
AM-FM RADIJAS

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

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek F Ron tie r 6-1882

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N 6 I
Leidimai — Pilna apdraudė ;

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Eleonora (vaidina Johanna 
Brocket),

Stonu las (vaidina NI. Ross)
Ala (vaidina Penny Hola- 

baugh).
Nerandu kito išsireiškimo d 

kalbėdamas apie Playhouse 
Theater veikių, pradėtą Arnel 
do Giedraičio, kaip tik teat
ras su sparnais. Dviejų metų 
bėgyje pokario modernus pa- 
ryžietiškas teatras buvo pilnai 
įkūnytas Chicagoj e ir netgi at
skleistas visai Amerikai per 
Arrabalio, Becketto, Genet, 
Sartre ir kitų veikalų spalvin
gus ir įmantrius pastatymus. 
Vėliausias pasireiškimas yra 
šiuolaikinio lenkų dramatur
go Slawomir Mrožeko, nuo 
1968 metų dėl politinių prie
žasčių pasitraukusio iš Lenki
jos ir dabar gyvenančio Itali
joje, šedevro Tango tolygiai 
šedevrinis pastatymas.

šiandien Rytų Europoje li
teratūroje būdinga alegornja, 
kur dėl savaime suprantamų 
politinių motyvų rašytojas 
atvaizduoja dabartį kitose for 
mose. Tos literatūros būdingi 
broužai yra tragiškumas, far
sas ir satyra žmogaus ne 
laisvė tariamame išsilaisvini
me, su nusivylimais politiniais 
ideologais. Gi Slawomir Mro- 
žekas, gimęs 1930 metais, pa 
garsėjęs Lenkijoje kaip šar- 
žistas ir vėliau kaip dramatur
gas ir šiandien jau garsus vi
same pasaulyje, sukūrė hege
lizmo — marksizmo gyvą šar
žą Tango, kuriame veikėjai 
gyvi, o pajuokiama idėja tik
rai scenoje numiršta. Smurtas,

Filme "Five Easy Pieces’' vaidino Jack Nicholson. Jis yra kandi- 
datas gauti šių mėty "Oskarą*.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

I Linksmumo arba liūdesio valandoje 
Į gr»tiaitying gėlės ir vainikai anlka* 

-- pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

: ROY R< PETRO (PUTRAMINTAS)
$525 So« Harlem Ave. 53^1229MfT IL 1AV1HQS BONDI

P E TT K 
f v

r-----------------------------------------------------

SOPHIE BARCOS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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.

CHICAGO. ILL. 60629

veidiškumas išryškėją paski
ruose veikėjuose, o hegelizmo 
— marksizmo ideologija susi
naikina save dialektiškai prie 
mūsų akių, kai matome, jog 
sena tvarkos.,tezė pakeičiama 
nauja revoliucijos '* antitezė 
tam, kad atsirastu žmogaus 
totalinio pavergimo sintezė.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės, 
važiuoti i 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-, 
sąrą 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 
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Every year we faiT 
to educate thousands' 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart,
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.
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Konkrečiai parodytas vie
nos šeimos paveikslas, kur se 
ną tvarką yra išdavę senelė 
Eugenija ir tėvai Eleonora ir 
idealistas sūnus Arturas ir i 
savo kelią nori patraukti savo 
gašlią ir lengvabūdišką suža
dėtinę Alą ir abejingą dėdę Eu 
genijų, o laimėtoju išeina jė
gos ir -garbės ištroškęs barba- 
■ras, tarnas Ėdikas, vaidinimo 
gale iškviesdamas Eugenijų 
šokti tango su juo per Ėdiko 
nužudyto Arturo lavoną, ši 
šeimos istorija yra savaime 
įdomi ir teatrališka, tačiau ji 
dvigubai reikšminga šiuolaiki
niam žiūrovui, ypač rytų eu
ropiečiui, kaip Rytų Europos 
epopėjos alegorija.

Režisierius M. Ross yra pui
kus modernaus Amerikos te
atro režisierių atstovas, kuris 
žiūri į tekstą kaip tik į žemė
lapį savarankiškam pastaty
mui. Jei Mrožeko tekstas būtų 
^suprastas vien tik kaip istori
nė alegorija, o ne kaip šeimy
nos portretas, tuomet Mro
žeko gan ilgoki dialditiniai po
kalbiai sunaikintų vaidinimo 
teatrališkumą amerikiečių pub 
likai. M. Ross į vaidinimą įne
ša lempą ir veikėjų staigų vi
dini pasikeitimą, ir tokiu bū
du išvysti Tango nelyg pagrei
tintą žiliną. Visi jo veikėjai 
suspėja suktis kartu su juo, 
kuris tėvo Stomilo vaidmeny-, 
je yra molieriškiausias akto
rius visame sąstate. Man regis, 
kad M. Ross atrado raktą Į 
Mrožeko vaidinimų statymą 
— jaose reikalingas nelyg Co- 
mėdie franęaise veiksmo grei
tumas.

Michael Mecaskey, Tony Ga- 
(alaRO ir Martin Jialacy pirmas 
savo šaltumu, antras savo abe 
jingumu ir trečias savo karšt- 
ligiškumu sudarė nuostabią 
vaidybos grandinę. Niuansų

išgavime Tony Catalano buvo 
arčiausia M Ross ir tai vaidi
nimui suteikė du atramos taš
kus. Moterų trijulė buvo silp
nesnė. Pradedant nuo nuvyto
sios gėlės senelės šiandien kor 
tų maniakės Eugenijos, išpil
dytos Dalios Mackaus raciona
liame vientisume, turėta eiti 
per balzakinę moterį Eleono
rą į krykštaujančią jaunystę 
Alos vaidmenyje. Tačiau Jo
hanna Brocker ir Penny Ha- 
labough buvo perdaug pana
šios viena į kitą ir sukūrė tą 
patį tipą — 1971 metų išsilais
vinusios moters nervuotą mo
delį.

Iš mano matytų Slawomir 
Mrožeko veikalų pastatymų, 
įskaitant ir praeitų metų Kana 
dos Stratfordo Shakespeare 
festivalio Vaclovą, šis pasta
tymas yra pats įspūdingiau
sias ir įdomiausias.

Yra didelė laimė Čhicagos 
gyventojams lęąd jie turi teat
rą su tikrais sparnais.

Pokalbyje s
nojau, jog sekantis Playhouse 
Theatre pastatymas 
ši o la i kin ės
turgės Megan Terry du viena
veiksmiai Copper Queen ir 
Keep Tightly Closed in a Cool 
Dry Place, kur režisierius ir 
vaidintojai 7 beveik pasirašo 
savo tekstą, kuri iš vienos ro
lės staigiai pereinama į kitą, 
kur teatras atsiveria į publiką 
ne vien tik ketvirta siena, bet 
pačioje publiko; e. Beje, tai 
yra natūralus I. Ross kaip 
aktoriaus ir režisieriaus išsi
vystymas. Atsid; ro balandžio 
17 <L ir tęsis iki Ii ipos 5 d. ket
virtadieniais ir sekmadieniais 
7:30 v. v., o pen rtadieniais ir 
šeštadieniais 8:3(

Saulius

lis darbas. Bet visuomet malo
nu, kuomet kas nors atvykęs iš 
kitos šalies ieško savo pažįsta
mų jam paduodame su visomis 
smulkmenomis: Kur kada gy
veno ir t. t. Taip atsitiko ir su 
keliom viešniom, viešėjusiomis 
iš Lietuvos; lengvai suradome vi
sus jų ir jų kaimynų gimines ir 
draugus.

Kanados ir JAV lietuvių spau
da dabar svarsto kartotekų rei
kalą; pataria ieškoti telefonų 
knygose ir t t. Atrodo, kad pas 
mus tas reikalas yra sutvarky-

E FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

M. Ross suži-

bus itin
erikos drama-

SCENOSE
Geras scenos veikalas yra pirmoji 

sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jją 
iškelia mėgėjus i žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais -mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos bintų žavėsi. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa- ~ 
rinkti veikalus. Naujienose yra.gab- į 
ma gauti naujausius teatrui leidi- i 
nius: J

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI į J 
Gražiai išleista, kietais drobės virše- Į j 
liais, 180 psL knyga. .Joje du vaidini- Ii 
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks- j 
mų linksmas nutikimas, taip pat 1 
“Svajonių šalis”, 5 vaksmų vaidini- I 
mas jaunimui ir suaugusiems. JKaina 1 
4 dol. Puikus leidinys kiekvieBam r] 
knygos mėgėjui. |į

Anatolijaus Kairio trys'knygos: L j 
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri- L| 

nė komedija, premijuota Čikagos See-11 
nos Darbuotojų S-gos,- kietais .virše- ffl 
liais, kaina 1.00 doL ji

DIAGNOZĖMS veiksmų komedija išk| 
lietuvių .gyvenimo Amerikoje. 150 f1 
psl., kaina 1.00 dot iii

LAISVES MEDIS, 4 v. istorinė pje-JJ 
sė. 120 psL, kaina LOO doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bt- j 
na akstinu gyvuoti esančioms scaios 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, -iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7*8600 REpublic 7*8601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Šimoliūnas

-N A At J 1 E N O S, 
1739 So. HALSTEp .STREET, 

CHICAGO, 4LU 60608

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ■GERA1DAS F. DA1MID
4605-07 ,So. HERMITAGE AVENUE

; Tel: YArds 7-1741 -1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

,NARIAI

iu kartoteka

per 43 metus

Pietų Amerikoje
Argentinos lietuv
Argentinos Lietu1 ių Balso Lei

dykla praneša, kad
yra surinkusi keliolikos tūks
tančių Argentinos | lietuvių šei
mynų adresus. Pasikeičiant at
naujinama ir suaktyvinama.

Kartotekos vedintas — dide-

PRANEŠIMAI

— Lithuanian Democratic Club su
sirinkimas Įvyks trečiadieni, balan
džio 14 dieną Hollywood Inn svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. 8:00 vai. vak. 
Nariai atsilikę su mokesčiais, prašo
mi užsimokėti šiame susirinkime. Po 
susirinkimo bus vaišės.

B. žemguik, -fin. rašt

+ .
ANTANAS MACKEVIČIUS

Gyv. 4001 So. Campbell Avė.
Mirė 1971 m. balandžio 10 dieną, 8:15 vai. vakare, sulaukęs 57 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno apskr., Pažaislio kaime.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Eufurzina Padrezaitė, sūnus Algirdas Aš

montas, marti Christiana, 3 dukterys — Audronė Schultz, vyras Ri- 
chard, Milių ir Jūratė. 4 anūkai, 2 seserys, — Anastazta Stankus ir 
Jadvyga Skvirčienė ir jų vaikai. ‘ 1

• ■1 1 k

Lietuvoje liko 4 seserys, 2 broliai, švogerka Vanda Jaknbaus- į 
kienė, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Trečiadienį, balandžio 14 dien^ 8:45 vaL ryto bus lydimas iŠ ko

plyčios į Nekalto Prasidėjimo Panelės Sv. parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių Sv. Karimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Mackevičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuo- * 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- > 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

'Žmona, sūnus, marH, dukterys, žentas, anūkei, -I 
seserys, broliai ir gimmės. >

z __ Laidotuvių Direktoriai D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. LA 3-0440. |
--------- ---------—---------—-----------------------—---------- .U . ■ , ii.jj ,.,A ‘

Lietuvių

Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArOs 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3819 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IK SŪNŪS
O-ACKAWICZ)

2424 WEST -6Mh STREET f REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
^0821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST lB2nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, IRmais
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Britanijos Triumph automobiliai Amerikoje gan populiarūs. Paveiksle matomas naujasis "Triumph 
Stag V-8" modelis. I

Įspūdingas giesmių vakaras
š. m. balandžio 4 d. Tėviškės 

evangelikų parapijos bažny
čioje įvyko Verbų sekmadie
nio proga tikrai įspūdingas 
giesmių vakaras. Giedojo miš
rus choras, ,duetas, oktetas ir 
tercetas ir nemažas mažų vai
kų choras. Chore giedojo 29 
moterys ir 17 vyrų.

Moterys buvo apsirengusios 
melsvai šviesiomis bliuskutė- 
mis, melsvais sijonėliais ir il
gomis tautinėmis juostomis ap 
sijuosusios. Vyrai dėvėjo juo
dus kostiumus , o vaikai bal
tus rūbelius. Chorui dirigavo 
Jurgis Lapsatis. Vargonais 
grojo Vladas Jakubėnas. ir M. 
Trakis. Fortepionu Jonas Jurk 
šaitis.

Apie giesmes ir vargomi gro 
jimų neturiu supratimo. Čia 
tegul muzikai pasisako. Asme 
niniai visas giesmių vakaras la 
bai patiko ir tikrai nesinorėjo 
apleisti bažnytėlę. Norėjosi 
dar kokią valandą* klausytis. 
Ypatingai gražiai ir įspūdingai 
skambėjo “Ištremtųjų gies- 

A” me .
Po atlikimo bažnytėlėje gies 

mių vakaro salėje vyko šių 
giesmių vakaro ir 20 metų šios 
bažnyčios choro įsisteigimo 
minėjimas. Minėjimą atidarė 
kunigas A. Trakis. Dalyvavęs 
Lietuvos generalinis konsulas 
Petras Daužvardis su žmona 
savo sveikinime džiaugėsi šios

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina £5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose" už $5.00, užsakant pastų reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių" tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS > |

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, DL

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

E. ŽUKAUSKASi —

parapijos lietuviška veikla ir 
užbaigė sveikinimą “Dieve 
Jums padėk”. Dar kalbėjo api
būdindami chorą ir jo veiklą 
M. Lacytis prof. Žilevičius, Mo
tiekaitienė, Gružas, prof. Joku 
Benas, niuz. Nakas ir L. Ben
druomenės vardu Tamulis, 
dėkodamas šiai parapijai už 
lietuviškumo puoselėjimą.

Draugo atstovas, kunigas J. 
Prunskis, pradėjo savo kalbą 
maždaug taip: Lietuvoje me
namai viena našlė turėjusi 
daug vaikų. Jai išėjus į laukus 
dirbti, kaimynai pasakę, kad 
jos vienas vaikas verkiąs. Ji 
padėkojusi kaimynams pasa
kydama, kad Dievui dėkui dar 
vaikas gyvas.

Ir čia pat pasidžiaugė, kad 
ir ši parapija tėvynės labui 
esanti gyva. Ir, atrodo, tikrai 
nuoširdžiai linkėjo šiai -parapi 
jai išlikti kuo ji esanti.

Čia norėčiau pridėti: Paga
liau susiprasta. • Juk dar prieš 
keliolika metų toji pat katali
kiška spauda skleidė neapy
kantą prieš lietuvius kurie ki
taip tą patį Dievą- Kristų gar
bino, atseit, prieš Lietuvos 
evangelikus — protestantus. 
Rodos, neklystu rašydamas, 
kad ir tas pats kunigas Pruns
kis yra rašęs, jog evangelikų 
kunigai neturi teisės kunigais 
vadintis. Taigi įvairūs spygliai 
— dygliai po truputį “dilina-

mi” ir bus suprasta, kad kiek 
vienas lietuvis, kokiai jis ti
kybai bepriklausytų, bus bro
lis. Ir čia su gen. konsulu Pet 
ru Daužvardžiu tenka palinkė
ti: Dieve Jums padėk.

Visą minėjimą pravedė pa
rapijos komiteto pirmininkas 
K. Vaišvila. Dvidešimt metų 
išbuvusieji chore buvo apdova 
noti garbės . ženkleliais. Šie 
choristai gavo ženklelius: L. 
Buntinienė, M. Nauburienė, Z. 
Juškėnienė, J. Jurkšaitis ir B. 
Variakojienė. Kiti gavo tik 
knygutes.

Be to, knygomis buvo apdo
vanoti šie chorui nusipelnę as
menys: M. Lacytis, J. Lamp- 
satis, V. Jakubėnas, V. Jurkšai 
tis, L. Gružas.

Publikos buvo tiek, kad ne
buvo galima visus bažnytėlėje 
sutalpinti. Daugelis klausėsi 
giesmių stovėdami prieangyje.

Publikos tarpe matėsi ir ka
talikų. Stasys Juškėnas

GYVENTOJŲ SKAIČIUS 
LIETUVOS MIESTUOSE

Gimtasis Kraštas (25. 2. 71) 
Vilniuje Sovietų leidžiamas 
skelbia, kad per pereitą penk
metį sparčiais tempais augo Lie
tuvos miestai. Nuo 1965 m. sau
sio 1 d. iki 1970 m. sausio 15 
d. Vilniuje gyventojų pagausėję 
nuo 293.7 tūkstančio iki 371.7 
tūkstančio: Kaunas išaugo nuo 
269.5 tūkst. iki 306.2, tūkstan
čio; Klaipėda — nuo 119.7 tūkst. 
iki 139.9 tūkstančio; Šiauliai — 
nuo 75.7 tūkst. iki 92.8 tūkst.; 
Panevėžys — nuo 57.7 tūkst. 
iki 73.5 tūkstančio; Marijampo
lė (Kapsukas) — nuo 24.3 tūkst. 
iki 28.7 tūkstančio; Alytus — 
nuo 16.6 tūkst. iki 27.9 tūkst. 
(net 68.1 procento!); Ukmer
gė — nuo 17.4 tūkst. iki 21.6 
tūkstančio; Telšiai — nuo 17.3 
tūkst. iki 20.2 tūkstančio.

Okupantų laikraštėlis lietu
viams išeiviams vylioti, tvirti
na, kad toks nepaprastai dide
lis ir staigus gyventojų mies
tuose daugėjimas esąs “natūra
laus” prieauglio padidėjimo re
zultatas, bet nedrįsta prasitar
ti, kad tas “natūralus prieaug
lis” yra burliokų okupantų kas
met didėjantis antplūdis.

PRASIDEDA
LIETUVIŲ ŠVENTĖ

Šiandien, trečiadienį, ba
landžio 14 dieną Ford City pa
rodų salėse prasideda Lietu
vių Savaitė. Ji tęsis iki balan
džio 20 dienos.

Naujienos, Amerikos Lie
tuvių Taryba, Balzeko Muzie
jus, Frank. Zapolis ir kitos iie- 
tuviškos įstaigos turės savo pa
viljonus, kuriuose bus išstatyti 
lietuvių dirbami ir atlikti dar
bai.

Lankytojai turės progos pa
matyti Miko'šileikio, geriausio 
kopų piešėjo paveikslus. Bus 
ir‘kitų menininkų darbų.

Lietuvių šventės metu šoks 
Grandies, Frank Zapolio ir 
kiti šokėjai, 'dainuos keli 
chorai.

Chicagoš lietuviai ir lietu
vių kilmės amerikiečiai turėtų 
paskirti laikę Ford City paro
dai aplankyki Įėjimas nemo
kamas. u J I

11 $ CHICAGOŠ I r]i 
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Gana politiknoti,
4 reikia gelbėti CTA

Illinojaus genhemat. Ogil
vie pakartoftnai pasakė, kad 
gana jau esą politikuoti ir rei
kią gelbėti Chicagoš Tranzito 
administraciją. Dabar, kai 
meras Daley yra perrinktas, 
esą reiktų jiedum. susitikti ir 
reikalą aptarti, jei abu tikį,. 
kad tatai ką pagelbėtų.

Įsteigiant CTA buvo įstaty
mu nustatyta, kad dėl CTA 
direktorių tarybon narių pa
skyrimo ir gubernatorius ir 
meras abu turi veto teisę.

Ogilvie respublikonai turi 
savo prągralną, kuriai praves 
ti reikia išleisti •?200 milijonų 
valst. bonų, o Daley demokra
tai turi paruošę savąją, kuri 
greitu laiku busianti įteikta 
legislatūrai.

Politikieriams neskubu, o 
darbo žmonės, pensininkai ir 
moksleiviai neprotestuodami 
už CTA autobusais pavažiavi
mą toliau moka nežmoniškas 
kainas. * .

Respublikonai išsižada 
savo partijos kandidato
Gubernatorius Ogilvie vie

šai pasakė, kad Richardas 
Friedmanas ""nebuvo Respub
likonų pasirinktas, - o pats res
publikonų prašėsi būti nomi
nuotas” Taip pat pasakė, kad 
jis Friedmanui jokio “džiabo” 
nėra žadėjęs. Taip pat nesi- 
matą, kad Friedmanas, kurs 
per paskutinius rinkimus bu
vo 417,000 balsų persvaros 
“sutraiškytas”, benorėtų į ko
kią valdžios vietą kandidatuo
ti. Esama gandų, kad gub. 
Ogilvie gali Friedmaną pa
skirti Į CTA tarybą, bet Fried
manui čia gresia mero Daley 
veto, nes meras Dalėj’ esąs 
piktas, kam Friedman rinki
mų kampanijas metu pasako
davo, kad jisCTA važmos kai
ną sumažintų iki 25 centų, jei 
būtų išrinktas -meru.

TAISOME KLAIDAS
šių metų balandžio 10 d. J. 

Žaliaskrantžio\.-‘T>asakoj apie 
špygą” 5-tcs skilties 15 eilutė
je yra ■ atspausdinta “Bobby 
Eischer’’ c tūri būti “Bobbj’ 
Fischer'. ; •
Sekančios skilties antroji eilu
tė iš apačios 'turi būti tokia: 
f2 arba e4”. ~ ‘ ’

— Chicagoš Lietuvių Tary
bos konferencija įvyks balan
džio 18 d., 2 vai. popiet Chica
go Savings & Loan bendrovės 
salėje, 6245 So. Western Ave. 
Ten susirinks daugumos čia

V«t«ran«s filmy aktoriuj Malvyn 
Douglas yra nominuotas gauti ge

riausio aktoriaus "Oskarą".

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SMALL LOOP OFFICE 
CONGENIAL ENVIRONMENT.

35 HOURS.
t • Interesting diversified duties.

. Typing required. 
Insurance experience preferred.

Call 922-0911

RECEPTIONIST 
Must be attractive. 

Excellent working conditions 
and income.

Call MR. BRILL 
238-7040

HELP WANTED -r- MALE 
Darbininky Reikia

F O R E M A N 
NEEDED AT ONCE

Must be Experienced on Men’s Pants. 
Must be able to Read and "Write 

English.
AMCO PANTS MANUFACTURING 

CO.
527 So. WELLS ST.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGAS 
NEKILNOJAMO TURTO 

(REAL ESTATE) 
PARDAVĖJAS 

Marquette Parko apylinkėje.
Geros sąlygos. 

SKAMBINTI
BELL 778-2233

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS no
ri išsinuomoti mažą butą. Nuoma ne

daugiau $60 i mėnesi. 
Tel. 537^8698.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMŲ BALDAI

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

esančių organizacijų ir klubų 
atstovai taip pat paskiri veikė
jai ir asmenj’s, kurie domisi 
ar dalj’vauja Amerikos Lietu- 
vių Tarj’bos veikloje.

— Zigmantas Sutkus, gyv. Či
kagos pietvakariuose, buvo pa
gerbtas specialioje sueigoje už 
10 m. tarnj’bą vietos skautams.

— Antanas Šimkus padarė sa
vo gimtojo namo ir sodybos rep 
liką, kuri bus išsatyta balandžio 
14 - 20 d. Ford City prekybos 
centre. Ten tuo laiku vyks 
Lietuvių buities ir Genocido 
parodos. Taip pat bus įvairių 
grupių pasirodymai.

— Kostas Jurgely s, Hamilton 
Ont., Canada, gegužės pradžioje 
žada atvykti į Čikagą aplanky
ti savo senai matj’tus bičiulius 
ir pamatyti Chicagoš- Lietuvių 
Operos statomą “La Traviatą”.

— Stasys Norvaiša, Toronto, 
On t, Canada, gydosi jau ket
virtas mėnuo Šv. Juozapo ligo
ninėje. Jis jTra sėkmingas pre 
kybininkas Amerikoje ir Ka
nadoje.

♦ JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės IV Dainų šven
tė įvyksta š. m. liepos mėn. 4 d. 
Amfiteatro salėje, Chicagoje.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se”, 2511 West 69th Street, Chi
cago, Ill. 60629, tel. 778-4585. 
Bilietų kainos: $3.00, $4,00, 
$5.00/$6.00 Ir $7.00.

Užsakant bilietus telefonu ar 
laiškais, nurodyti kurių kainų ir 
kiek bilietų užsakoma. Užsaky
ti bilietai bus rezervuoti. Neat- 
siėmus užsakjrtų bilietų iki š. m. 
birželio 15 d., jie bus parduoti 
kitiems.

Kas norėtų, kad bilietai būtų 
pasiųsti- paštu, tam bilietai bus 
pasiųsti tik gavus už bilietus 
pinigus. Tuo atveju bilietų už
sakytojas turi atsiųs'i kartu su 
pinigais ir sau pačiam adresuo
tą voką su pašto ženklu. Siųsti 
čekius ar money orderius, ant 
kurių užrašyti: Pay to the order 
of Lithuanian Song Festival 
Committee, — adresas: 2511 
West 69th Street,, Chicago, DI. 
60629, tel. 778-4585. (Pr).

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

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.
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

LEONAS REA L’ ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

Susitarimui 254-7450

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-M27

—...... ■ ’
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
> <

State Farm Fjre and Casualty-Company

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 
v.... -___________________________ r

Federating ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME-TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTy' 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automebiliy draudimai.

X i. n . i .z

PRospect 8-:

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
AKIM NETIKĖSITE kaip gražus 3 

butų mūras Marquette Parke, čia 
viskas yra: 6—4 ir 3 kambarių butai. 
$35,500. Vertas daugiau.

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat
vėj. Kaina $19,000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambariu mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, urieš žaliąjį Marouette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29,500.

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke. 
Virš $16.000 Daiamų metams. Su nuo- 

. laida už $51.000.
4 BUTU MŪRAS, nauias gazu sildv- 

mas. g^ra vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44,000.

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

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ea- 
m. aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši- 
jlima sazu. aluminijaus langai, centri-

vėsinimas. 2 automobilių garažas, 
|71-mos-ir Troy apylinkėje. $29,000^- 

AUKŠTO apynaujis mūras. 
į Radiant šilima gazu, aluminijaus lan
gai. 2 automobiliu garažas, netoli 
Marcmptfp Parkn bažnvčios. $33.000.

4 MTFGAMU.TU mūrinis. Karsto 
vqndpnq šilimą £azn auto garažas.

Parke. $23 5O0.
12 BUTU 4 Tnpfn mūras Radiant 

sHirna alrnninijauc langai 12 
a^ifnmnbili” nas+^t^ti vieta Platus 
sklvnas Virš $24.000 na lamu me- 
fomą Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

EAGLE’S LAKE, WISCONSIN

80 myliu nuo Chicagoš 
parsiduoda 8 kambarių namas 

su 3 lotais.

Chicagoš tel. 927-3328

■T.ĄGRANO^ _ RTTNGAT.OW ON 67 
?r>nrox ft ]nt i bedrm. down- 
stairc Finished attic & lar«re b^drrn. 
& adjoining smaller rms. 2 enclosed 
porches. Rathrm c“ram?e tile. 2 car 
<mraee "R«mt. 2 hiks. CBO sta. Nr. 
Elem & hi?’’ schools. Gas hnt water 

heat. By owner 447-6291.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengia naujus Ir perstatan senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senug na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningą! Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
tekame '"tuckpointlng” darbus. Esama 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
Ikalnarimaa veltui, kreipkitės bet kada
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