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Alžiras pakėlė 
žibalo kainas

ALŽIRAS. — Alžiro preziden
tas Boumedienne paskelbė, kad 
nepavykus susitarti su Prancū
zija. jis nutarė pakelti kainas 
už žibalą iki 3 dol. 60 centų už 
statinę, kas yra 15 centų dau
giau, negu neseniai Libijos iš 
vakarų bendrovių išreikalauta 
kaina. Alžiras prancūzams už 
nusavintus turtus mokės tik 100 
milijonų dolerių, kas yra tik 
septinta dalis tikros turto ver
tės. Dėl tos sumos jokių dery
bų nebus. Prancūzai gali kainą 
priimti, ar — atmesti, pareiškė 
Boumedienne.

Boumedienne kartu pareiškė, 
kad Alžiro vynuogynus teks iš
kirsti ir užsėti tas žemes javais 
ar pašarų galvijams. Jei pran
cūzai nepirks mūsų vyno, tai mes 
nustosime pirkti jų pieną ir 
sviestą. Mes gaminsime savo 
arba ieškosime rinku kitur, — 
pasakė Alžiro prezidentas.

Vynas Alžirui duodavo pusę 
visų užsienio pajamų, kol žiba
las neužėmė pirmos vietos ša
lies eksporte. Vynuogės vis dar 
yra svarbiausias Alžiro žemės 
ūkio produktas.

šie pareiškimai parodo, kaip 
toli pažengė Prancūzijos-Alžiro 
nesusipratimai.

Return of the passenger train.
Seattle

San Francisco
Denver

165 Trains under Raiipax.

-------366 Trains at present

1-500 Trains in 1958.

Detroit

Buffalo

Minneapolis-St. Pout

New Orleans

Tampa

Nuo gegužės 1 dienos Amerikoje prasidės perorganizuotas geležinkeliu tvar- stolius.
karastis. Vyriausybės suplanuotas "Railpax" paliks tik 165 traukinius pa- domos pagrindinės linijos, kuriu centre — Čikaga, 
grindinėse linijose. Daug dabartiniy linijy bus uždarytos, nes jos neša nuo-

KINIJOS PREMJERAS APIE NAUJĄ 
LAPA KINIJOS - JAV SANTYKIUOSE

PEKINAS. — Kinijos premjeras Chou En Lajus, priimda
mas stalo teniso grupes iš Amerikos, Britanijos, Kanados, Ni
gerijos ir Kolumbijos, pareiškė amerikiečių grupei, kad jos vizi
tas Kinijoje atverčia naują lapą santykiuose tarp Amerikos 
ir Kinijos. Jis pridėjo, kad šį vizitą seks kiti amerikiečių vizitai. 
Jis prašė sportininkų perduoti Kinijos liaudies geriausius linkėji
mus Amerikos liaudžiai ir pareiškė viltį, kad prasidėsianti nauja 
draugystė susilauks paramos iš abiejų šalių gyventojų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

New York

Washington

Norfolk

Jacksonville

Miami

nepasieks jokie traukiniai, šiame žemėlapyje para-

PRAŠO UŽSIENIO ŠALIŲ PAGALBOS

Amerikos grupės vadovas 
Graham Steenhoven jau pakvie
tė kinų stalo teniso komandą at
vykti į Ameriką. Amerikiečiai 
šiandien viešės Šanchajuje, ry
toj Kantone, o šeštadienį išvyks 
į Hong Kongą.

Antraeilė kinų ping-pongo ko
manda laimėjo prieš amerikie
čius, publika buvo labai man
dagi ir santūri. Kinams labai 
patiko ilgaplaukis amerikietis 
iš Santa Monikos, 19 m. Glenn 
Cowan, ypač dėl to, kad jis sa
vo ilgas kasas buvo perrišęs rau
donu kaspinu. Jo kartais ir ne
mandagios manieros, kaip užkė- 
limas ant stalo kojos, sukėlė di
delį vietinių susidomėjimą.

Pekino valdžia davė dar vie
nam korespondentui leidimą at
vykti į Kiniją — New York 
Times atstovui Tillman Durdin. 
Tai jau ketvirtas koresponden
tas per savaitę gavo vizą.

Amerikoje šie netikėti įvy- 
, kįai žada pasikeitimą santykiuo

se su komunistine Kinija. Pre- 
, ridentas Nixonas, būdamas opo- 

opozicijoje, ilgą laiką kovojo 
prieš nuolaidas Kinijai ir prieš 
jos įsileidimą į Jungtines Tau- 

, , tas. Buvęs prezidentas Eisen- 
howeris 1961 metais pagrasino 
prezidentui Kennedžiui, kad jis 
sugrįšiąs iŠ savanoriško pasi
traukimo ir išeisiąs prieš demo
kratus, jei Kennedy pasisakys 
už komunistinę Kiniją Jungti
nėse Tautose.

Tikrų žinių nėra, tačiau, Ka
nados stalo teniso grupes vizi
tas Kinijoje davė progą ten nu
vykti ir dviem Kanados lietu-

Reikalauja reformų 
: italų kalėjimuose

ROMA. — Italijos kalėjimuo
se nerimauja kaliniai ir Turine 
net 2,000 policininkų turėjo var
go, kol numalšino 500 kalinių 
maištą. Kaliniai reikalauja grei
tesnių teismų ir kalėjimo re
formų. Pasitaiko, kad kalinys 
dar prieš teismą išlaikomas ka
lėjime ilgus mėnesius. Nėra nu
statomi piniginiai užstatai, kali
niams neleidžia pasimatyti su 
advokatais.

Italijos teismų praktiką gerai 
pailiustruoja įvykis su ameri
kiečių aktorių William Berger. 
Jis buvo suimtas už narkotikų 
turėjimą. Kartu su juo į kalė
jimą pateko jo žmona ir septyni 
svečiai, buvę jo bute. Išlaikę jį 
kalėjime 8 mėnesius italai su
ruošė teismą ir jį išteisino. Jo 
žmona buvo uždaryta į bepročių 
ligoninę, ten susirgo ir mirė, vi
si svečiai -buvo paleisti be teis
mų, tačiau ilgokai palaikyti ka
lėjimuose.

♦ Jungtinių Tautų sekreto
rius U Thant Costa Ricoje pa
reiškė, kad atėjo laikas priimti 
Kiniją į JT organizaciją.

♦Darbo unijų federacijos 
prezidentas George Meany kri
tikavo prezidento ekonominę po
litiką, kuri buvusi “dveji klai
dų ir nepasisekimų metai”.

♦ General Motors paskelbė, 
kad per pirmas 9 šio mėnesio 
dienas bendrovės pardavė 55% 
daugiau naujų automobilių, ne
gu pernai tuo pat laiku.

♦ Belfaste protestantai puo
lė ir bandė sudeginti katalikų 
bažnyčią, kareiviai ją gynė, 13 
asmenų buvo sužeista, 27 suimti.

♦ Pietų Korėjoje įvyko dide
lės muštynės tarp baltų ir juo
dų amerikiečių kareivių, kada 
juodiems buvo atimta paskutinė 
Seoulo miesto taverna iš as
tuonių, kurios patarnaudavo 
“tik baltiems”. Apie šimtą neg
rų kareivių atvyko į savo įpras
tą taverną ir kilo didelės mušty
nės. Septyni kareiviai buvo su
imti.

♦ Vatikanas paskelbė, kad 
katalikų bažnyčiose vedybų me
tu netinka groti “Here Comes 
the Bride” ar maršus iš kitų ope
rų, netinka taip pat Gounod “Ave 
Maria” ar Randelio “Largo”.

ATVYKO PARAMA APSUPTAI BAZEI
? ”~^SAIGONaS: —"Apie vietnamiečių- pralaužei-priešo 
apgulimą prie ^rtilerijos bazės nr. 6, netoli Laoso sienos ir at
vyko į kalno v
jas. Keturi air erikiečiai patarėjai buvo iš bazės helikopteriais 
išvežti, nes po : Igų nemigo dienų jie buvo visai nuvargę ir išsi- 
sėmę. Didieji Amerikos lėktuvai palengvino vietnamiečiams pra
laužti priešo aj supimą. Bazė šiuo metu yra saugi. Apylinkėse 
yra apie 22,000

šūnėje esančias pavargusių savo draugų pozici-

Saigono kareivių.

Gynybos seb retorius Laird 
spaudos konfere: cijoje pareiškė, 
kad Hanojus nelegali sutrukdy
ti Pietų Vietnano stiprėjimo, 
nebeturi jėgų cdesnei ofenzy
vai. šia vasara
niai perims visu; kovos uždavi
nius, o amerikieiiai teiks para
mą aviacija ir artilerija. Vietna
me teks, kaip i1 
kyti kariuomeni 
Aviacijos jėgos 
Tailandijoje ir j

Saigono dali

Korėjoje, lai- 
ilgesnį laiką, 
bus laikomos 

iros laivuose.

Vietname labs i sustiprintos 
vietinės policijos jėgos, kurios 
iš kariuomenės perims daug ko
vos prieš komunižmą uždavinių. 
Policija turi net tankų ir arti
lerijos dalinius ir yra atsako- 
minga už kaimų ir miestų sau
gumą.

— Okup. Lietuvoje pasirodė 
Vytauto Sirijos Giros apsaky
mų ir apysakų rinkinys “Susi
tikimas su Brunhilda”. Auto
rius liečia nacių okupacijos laik
metį, be to, pasakoja apie šių 
dienų lietuvių medikų bei jū
reivių gyvenimą. (E)

vaitėms: Nešukaitytei ir Saba
liauskaitei, Kanados rinktinės 
žaidėjoms.

Naujas Argentinos 
vaistas prieš slogą
BUENOS AIRES. — Argen

tinos vyriausybė leido vartoti 
po ilgų tirimų naują vaistą, ku
ris nugali slogos virusą per 24 
vai. Vaistas, vadinamas UPT- 
10381, veikia ne tik prieš influ- 
enzą, bet sunaikina h* kitus vi
rusus ir jau pradedamas bandy
ti prieš vėžio bacilas.

Apie šį vaistą jau žino ir juo 
susidomėjo Amerikos biologai, 
pranešę apie jį Čikagoje vyks
tančioje biologų konferencijoje. 
Argentinoje 17 daktarų jau bai-

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas įsakė federalinėms įstai
goms susirūpinti karių vetera
nų padėtimi, kurie grįžę iš Viet
namo, negali gauti Amerikoje 
darbo. Vyriausybės žiniomis 
apie 12 nuošimčių veteranų ka
rių neturi darbo, kada tos pačios 
amžiaus grupės civiliai jaunuo
liai tik 9% neturi darbo.

GOLCOMDA. — Pietiniame 
Ulinojuje kasyklose dujomis ap
sinuodiję mirė 6 darbininkai.

gė vaisto bandymus. Jie rado, 
kad vaistas labai gerai veikia 
prieš įvarius persišaldymus, 
gerklės, plaučių ir bronchų už
degimus, nosies ir gerklės li
gas, vėjaraupes ir kitas ligas. 
Naujas vaistas veikiąs daug grei
čiau ir stipriau už antibiotikus 
ir nepalieka^ jokiij šalutinių 
efektų.

NEW DELHI. — Rytu Pakistanas paskelbė atsiskyrimą 
nuo Pakistano. Įsteigta nauja Bengia Desh (Bengalų Tauta) 
valstybė, kurią trumpai vadinsime Bengalija. Vyriausybės prem
jeru ir gynybos ministeriu pasiskelbė artimas šeiko Rahmano, 
kuris yra suimtas, bendradarbis Tajuddin Ahmed. Prezidentu 
paskelbtas šeikas Mujibar Rahman. Bengalijos sostine paskelb
tas nedidelis miestas Chudanga, 10 mylių nuo Indijos sienos. 
Naujos vyriausybės atsišaukime užsienio valstybės prašomos pri
pažinti Bengaliją ir teikti jai paramą kovoje prieš Pakistaną. 
Indijos premjerė Gandhi pareiškė, kad prašymas pripažinti Ben
galiją bus rimtai svarstomas jos vyriausybės.

Pakistanas savo valdomuose 
miestuose organizuoja “taikos 
tarybas”, kuriose patys benga
lai kviečiami dalyvauti ir pa
reikšti solidarumą su Vakarų 
Pakistanu. Daccoje įvyko “tau
tinės vienybės” paradas, su Pa
kistano vėliavomis ir plakatais, 
skelbiančiais šalies vienybę ir 
abiejų Pakistano dalių solidaru
mą.

Amerika pripažino, kad ji 
siunčia Pakistanui amuniciją ir 
sunkvežimius, kurie nelaikomi 
karine medžiaga. Prie Rytų Pa
kistano jūroje laukia 200,000 
tonų kviečių, kurių neįmanoma 
iškrauti, nes uostuose sustojo 
visas darbas.

Stebėtojai sako, kad jei ben
galams ir pavyktų išsikovoti ne
priklausomybę, jiems tektų pra
dėti visiškai iš naujo, nes kraš
tas po civilinio karo būtų gero
kai apnaikintas. Bengalai sprog
dina tiltus, keltuvus per tūks
tančius R. Pakistano upių ir 
upelių, gadina geležinkelio lini
jas ir kelius. Bengalai teturi ma- 
žai’- ginklų ir nedaug paruoštų 
karininkų, nes Pakistano ka- 

Įriuomenėje tik 10% kareivių 
buvo iš Rytų Pakistano. Svar
biausias sukilėliij jėgas sudaro 
pusiau karinė šaulių organiza
cija ir 3,000 bengalų pulkas.

Bengalai labai laukia mansū- 
no lietaus, kuris pakels upių 
vandenį, aptvindins laukus, su
minkštins kelius, kuriais tada 
nepajudės Pakistano kariuome
nės šarvuočiai ir tankai^ Tada 
prasidėsiąs karas prieš gerai 
ginkluotus Pakistano patahus 
ir pundžiabus, — gentis, kurios 
seniai bengalų nemėgsta ir lai
ko juos už save menkesniais 
žmonėmis.

15 VISO PASAULIO

KAIRAS. — Egipto preziden
tas tariasi su Libijos, Sirijos ir 
Sudano prezidentais dėl strate
gijos prieš Izraelį, kuris atme
ta visus arabų pasiūlymus. Pa
skutinis pasiūlymas buvo — 
atsitraukti nuo Suezo kanalo to
liau į Sinajaus dykumą. Izrae
lis sutinka pasitraukti tik 5-10 
mylių ir tik su sąlyga, kad Egip
to kareiviai neperžengs per ka
nalą.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento ekonominiai patarėjai įs
pėjo plieno pramonės darbinin
kus nereikalauti per didelių at
lyginimų, nes tie reikalavimai 
gali sukelti dar didesnę bedarbę.

NEW YORKAS. — Trys ban
ditai pagrobė banko direktorių, 
išlaikė jį per naktį su 13 jo gi
minių ir draugų, o paryčiui nu
sivežė į jo valdomą banką ir pri
vertė atrakinti seifus. Bandi-

pabėgdami su 250,000 dol.
ST. LOUIS. — Miesto susi

siekimo skyriaus atleistas su
pykęs darbininkas taip supai
niojo dešimties kryžkelių eismą 
kontroliuojančias šviesas pačia
me miesto centre, kad susisie
kimas sustojo ‘kelioms 'valan
doms. Be jokios tvarkos žybčio
jo žalios, raudonos ir geltonos 
šviesos bei įvairios strėlės, vi
siškai sumaišydamos mašinų 
vairuotojus.

LONDONAS. — Sen. Edward 
Kennedžio žmona Joan pareiškė

Atsisakė pilietybės, 
bet nenori išvykti

NEW ORLEANS. — Ape
liacijos teismas nusprendė, kad 
jaunas studentas, kuris buvo 
pabėgęs į Kanadą 1967 metais nenorinti, kad jos vyras kandi- 
ir Toronto konsulate formaliai' 
atsisakė Amerikos pilietybės, 
kad jam nereiktų tarnauti ka
riuomenėje, o vėliau grįžo Ame
rikon, yra nebaustinas už kari
nės prievolės vengimą, bet de- 
portuotinas iš Amerikos.

Vienas teisėjas nesutiko su 
daugumos nuomone, nurodyda
mas, kad deportacija yra dides
nė bausmė už bausmę.dėl netar- 
navimo kariuomenėje. Jaunuo
lio tėvas žada apeliuoti į Aukš
čiausią Teismą, šiuo metu jau
nas dezertyras laikomas asme
niu be pilietybės. Nežinia dar, 
ar Kanada ji norės priimti.

datuotų j prezidentus. Ji ma
čiusi iš arti savo svainio šei
mos gyvenimą Baltuose Rūmuo
se ir ji tokio nenorinti.

SAN RAFAEL. — Kaliforni
jos teismas nubaudė trim savai
tėm kalėjimo namo savininką, 
kuris saugodamasis nuo plėšikų 
savo garaže įtaisė revolverį. 
Vienas jaunuolis plėšė garažo 
duris ir, vielai patraukus gaidu
ką, buvo revolverio .peršautas 
Tokių apsaugos priemonių nau
doti negalima, pareiškė teisėjas.

Baltų pasitarimas
Informacijos veikėjų pasita

rimo metu, š. m. kovo 27 d., New 
Yorke, buvo iškeltas reikalas 
periodiniai susitikti baltų spau
dos atstovams. Pirmasis pasita
rimas įvyko š. m. balandžio 1 
d. New Yorke. Estų, latvių ir 
lietuvių spaudos žmonės sutarė 
susirinkti kiekvieno mėnesio 
pirmąjį ketvirtadienį ir pasi
keisti žiniomis apie savo tauty
bės žygius savo kraštų laisvi
nimo, kultūros, bendrų žygių ir 
kt. klausimais.

Pasitarime iš lietuvių dalyva
vo Eltos Inf. redaktorius V. Al
seika, ir “Darbininko” vyr. red. 
K. Bučmys, OEM., . (E)

Rytų Vokietija 
kalta dėl santykių 
BONA. Vakarų Vokietijos 

vyriausybė griežtais žodžiais ap
kaltino L’lbrichto režimą Rytų 
Vokietijoje, kuris vienas stovįs 
skersai kelio abiejų Šalių santy
kių pagerinimui. Bonos vyriau
sybė protestuoja prieš septynių 
vokiečių suėmimą- Berlyne ir 
pasienio incidentus, kuriuose By- 
tų Vokietijos bėglis buvo prie 
sienos užmuštas ir kiti du sun
kiai sužeisti.

Bytų režimo įsakymas šaudy
ti į bandančius pabėgti ir įvai
rūs nežmoniški minų laukai prie 
sienos nerodo gerų kaimyninių 
santykių, — pareiškė Bonos vy
riausybė.

Varlės ir pelės 
sovietų Įstaigose

NEW YORKAS. — Keli jau
ni žydų gynybos lygos nariai 
puolė sovietų įstaigas New Yor
ke. Vienas jaunas žydas, atė
jęs į Aerofloto įstaigą, iškratė 
ant sekretorės stalo 50 varlių. 
Tarnautojų pilnoje raštinėje ki
lo didelis triukšmas, kai varlės 
ėmė šokinėti, o tarnautojai jau 
gaudyti.

Tuo pačiu metu kitas žydas 
paleido Amtorgo įstaigoje 50 
pelių. Ta įstaiga yra 19-tame 
aukšte. Nors Amtorgo tarnau
tojas pareiškė korespondentui, 
kad pelės buvo greit išgaudytos, 
vienas New Yorko policininkas, 
padėjęs jas gaudyti, pripažino, 
kad ne visos pelės buvo suras
tos. .

Senos žydų šventosios knygos 
kalba apie 10 prakeikimų, ku
riuos Jehova uždėjo egiptie
čiams, norėdamas juos priversti 
paleisti žydus iš nelaisvės. Tarp 
tų 10 bausmių buvo varlės ir pe
lės. Toliau sekė utelės, kraujas, 
galvijų ligos, sausra, kruša, skė
riai, tamsa ir speciali liga, nuo 
kurios mirė pirmagimiai vaikai, 
kai. : r
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(Mūsų Sparnai, 1970 gruodis Nr. 29)

Filmy artistė Glenda Jackson gerai pasirodė "Women in Love 
čiau. abejotina ar ji laimėty geriausios artistės "Oskarą".

M. TAMULENAS

D ūkiantieji Biržų piliakalny
je mūrai primena Lietuvos di
dingąją praeitį, kada narsūs lie
tuviai karžygiai kovėsi su ru
sais ir švedais. Tie griuvėsiai 
yra išlikų po trečiojo 1704 m„ su

tą atstatė paskutinis iš vyriškos 
giminės Biržų-Dubingių refor
matų šakos kng. Boguslovas Ra
dvila, kuris baigęs 1669 m. pilį 
statytį, tais pačiais metais- ir 
pasimirė, šią modernią, tvirtą

visoje Lietuvoj, laike Didž. šiau
rės karo sugriovė švedai. Stra
teginiai svarbią tvirtovę gen. 
maj. A. L. Lowenhaupto vado
vaujama švedų kariuomenė paė
mė tik po mėnesio trukusios ap
gultims. švedai, paėmę tvirtovę, 
sudegindami visiškai sunaikina 
Biržų miestą, piliakalnyje buvu
sius gyvybinius pastatus ir tvir
tovės vo.lų dalį išsprogdino, įren
gimus išsivežė.

Po Didž. šiaurės karo Biržų 
kunigaikštija perėjo į Nesvy
žiaus-Olikos katalikų šakos ku
nigaikščių Radvilų rankas. Šios 
šakos Radvilos, valdę ištisą, šimt
metį. Biržų kunigaikštiją jokių 
pastangų, nedėjo atstatyti Bir
žų pilį.. Rusijos carams valdant 
Lietuvą, Nesvyžiaus - Olikos ša
kos kng. Radvilų nugyventą ir 
praskolintą Biržų kunigaikštiją 
nupirko grafas Juozapas Tiške
vičius. Grafai' Tiškevičiai Bir
žų kraštą valdė irgi ištisą šimt
metį. Jie vieton atstatyti pilį, 
pasistatė sau ištaigingus rūmus 
antroje širvėnos ežero pusėje — 
Astravo dvare. Biržą pilies griu
vėsiai buvo, palikti žiauriam li
kimui.

Jau virš pustrečio šimtmečio, 
kaip Biržą pilies griuvėsiai liu
diją apie Lietuvos garsiąją pra
eitį. Per tą laiką griuvėsiai ne
gailestingai oro atmainų buvo .

aižomi, skeldinami, naikinami. 
Vienok raudonos plytos, pilkš
vos kalkės taip buvo gerai ga
mintos, mūras taip tvirtai mū
rytas, kad ir po tiek metų pajėgė 
atlaikyti visokias darganas ir 
išlikusios dvi didžiulės reziden
cinių rūmų sienos ir nesusprog
dintų volų mūrai iki šiai dienai 
tvirtai tebestovi ir impozantiš
kai atrodo.

Biržų pilies teritorija — ke
turkampė, su išsikišusiais kam
puose galais, skirtais šoniniam 
apšaudymui. Visa teritorija iš 
lauko pusės apjuosta dviem vo
lais. Vidujinis volas aukštesnis, 
išorinis kiek žemesnis. Nuo iš
orės volus skiria gilūs grioviai, 
kurie būdavo vandeniu apsemti. 
Šiuo laiku širvėnos ežero van
dens lygis yra žemesnis, Apaš
čios ir Agluonos upės nusekusios 
ir grioviuose vandens nedaug ty
vuliuoja. Volai sudarė pagrindi
nį tvirtovės įtvirtinimą. Po vo
lais buvo išmūrytos patalpos pa
rakta laikyti, arklidės, kanuo- 
lėms patalpos su angomis, sieno
se ir kitokiems kariškiems reik
menims, kurios buvo sujungtos 
įvairiais koridoriais, žmonių pa-

Po Biržą pilies sugriovimo pi
liakalnis ilgą laiką buvo apleis
tas, užmirštas ir niekieno nelan
komas. Grafams Tiškevičiams 
valdant, piliakalnyje tiesiog ant 
plytų laužo buvo užpilta žemės, 
žemėmis buvo užpiltas įėjimas 
į piliakalnį ir pakeliamasis tiltas. 
Rūsiai užversti. Pilies kieme už
veisė sodą, ir tuo pilies rajoną pa
vertė parku. Volai buvo apso
dinti medžiais, alyvų ir kitokiais 
krūmais. Dvaro administracija 
prižiūrėjo sodą ir parką.

Prieš I Pasaulinį karą, val
dant grf. Alfredui Tiškevičiui,

. sakojama, kad iš pilies buvęs iš-! piliakalnis buvo aptvertas aukš- 

.vestas po ežeru slaptas išėjimas ta stačių nestorų rąstų tvora, 
į antrąją jo pusę. Iš sausumos 
įvažiavimui į pilį buvo pakelia
mas tiltas. Tvirtovės viduje — 
kieme buvo pakankamai vietos 
įvairiems pastatams ir kariš
kiems statiniams. Rezidenciniai 
rūmai galuose buvo trijų aukš
tų, viduryje — dviejų. Po visais 
rūmais buvo įrengti rūsiai su 
įvairiais iš jų išėjimais. Rūmų 
įrengimas būva puošnus, pagal 
to laiko paskutinę madą. Rusų 
caras Petras Didysis, viešėjimo 
.metu nusižiūrėjęs į Biržų pilį, pa
našią tvirtovę Petro-Povilo var
du pastatė Peterburge ant Nevos 
upės kranto.

Po 1905 m. pasireiškusių laisvė
jimo prošvaisčių, Biržų miesto 
savanorių gaisrininkų draugija, 
vasaros metu, pradėjo ruošti pi
liakalnyje gegužines. Ten gro
davo gaisrininkų dūdų orkestras 
ir už jėjimą gaisrininkų naudai 
buvo imama mokestis. Šiaip pa
sivaikščioti po piliakalni, kur jau 
buvo daug medžių, krūmų, gėlių 
ir išaugęs vaisinis sodas, žmo
nėms nebuvo draudžiama. 1908 
m. atsidarius Biržų miesto ke
turklasei mokyklai, piliakalnio 
lankytojų skaičius žymiai padi
dėjo ir piliakalnis pagyvėjo. Mo
kiniai ir šiaip jaunimas, ypač

Didžiųjų Amerikos greiHceliŲ .statyba-prasidėjo 1956 metais. Iki šiof 
jau pastatyta 31,543 mylios Jtefru, kuriems federalihe valdžia davė' 
90% visu lėšų. Dar liko pastatyti apie 7,000 myliy kelty. Daugiau- 
sia ty keliu ir myliy. turi Texas, toliau eina Kalifornija, Pennsylva

nia, Ohio ir Illinois su 1,230 myli y.
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COMPLETED OR IMPROVED 
AND OPEN TO TRAFFIC

Completed to full or occeptoNe stand" 
ords, or improved to standards adequate 
for present traffic; built witE interstate 
ar other public funds.

WfW MAJOR TOLL ROĄD$'
t-'V - i įj-

Incorporated in the Interstate Systeau 
f '■

■ VMM UNDER CONSTRUCTION-

REMAINING DESIGNATED

Traffic served by existing roods with im
provement planned on naw or existing 
locations. Plan preparation and acquisi
tion of right-of-way completed or under 
way on many portions. Detailed location 
of some portions still pending,

burkuojančios' “porelės, pradėjo 
piliakalnį lankyti. Lankytojus 
buriančiai žavėjo nuo piliakal
nio volų į ežero pusę gražūs vaiz
dai, ypatingai prievakariais, kai 
ežero vanduo ramiai tyvuliuoda
vo.

Prieš I Pasaulinį karą Biržų 
miesto gyventojų skaičius jau 
buvo išaugęs virš trijų tūkstan
čių. Karui užėjus, vėl viskas nu
tilo. miestas ištuštėjo ir pilia
kalnis apmirė. Prieš karo pabai
gą, dar vokiečiams neišėjus, pra
dėjo atsidaryti Biržų gimnazi
jos pirmosios klasės ir jaunimas 
vėl pradėjo keliauti į Biržus, kad 
įsigyti šviesos. Su jaunimo pa
gausėjimu ir vėl pradėjo atgyti 
piliakalnis.

Nepriklausomos Lietuvos lai
ku gyvenimas, metai iš metų, 
vis spartesniu tempu vystėsi. 
Biržų miestas statėsi, augo, plė
tėsi ir grožėjo. Gyventojų skai
čius priaugo iki dešimties tūks
tančių. Piliakalnis ir ežeras ta
po lankytojų mylima vieta.

Nepriklausomybės laikais pi
liakalnį administravo miesto val
dyba. Ilgametis Biržų miesto 
burmistras Povilas Klybas, kaip 
išmanydamas, piliakalnį graži
no ir puošė. Miesto valdyba pi
liakalnyje pastatė vasaros teatrą, 
kur Įvairios organizacijos bei 
grupės ruošdavo paskaitas, teis
mus, vaidinimus,'koncertus, ge
gužines. Ten suruošdavo per Si
nodus savo vakarus ir reformatų 
moterų dr-ja. kurios ilgametė 
vadovė buvo Klara šepetienė. Pi
liakalnyje bmo įrengtos teniso, 
kroketo ir vaicams aikštelės.

Biržų gimnizijos vicedirekto
riaus mokt. Burgio Kutros ini
ciatyva, miesto; valdyba, prie 
įėjimo į pilialalnį ir kitose ryš
kesnėse vietcse, pastatė mūri
nius stilingus bolkštelius (obe
liskus) su piies kanuolėmis ir 
su įrašais art keturių jų šonų 
apie pilies pneitą (kronika, ka
rių skaičius, postai, ginklų rūšis 
ir kiekis, įvairių įvykių datos ir 
pan.). Naujas lankytojas leng
vai galėjo suspažinti su svarbes
niais pilies istorijos įvykiais.

Kiekviena tauta turi savo did
vyrius, savo žymius karžygius. 
Juos prisimena, mini ir apie juos 
kuria legendas, kurios eina iš lū
pų į lūpas. Pakilesnės tautos 
apie savo didvyrius rašo knygas, 
dažnai skelbia spaudoje ir-kelia 
jų garbę. Lengva tai daryti lais
voms, savistovioms, nepaverg
toms tautoms. Lietuvių tauta 
atgavusi laisvę, -tuojau pradė
jo prisiminti savus didvyrius. 
Prasidėjo istorinių- įvykių apra
šymai, iškilesnių veikėjų prisi
minimai ir jiems prideramas pa
garbos. reiškimas už -praeityje 
nuveiktus .darbus. Biržiečiai sa
vo žymiesiems, nusipelniusiems 
ir vertiems pagarbas asmenims 
pradėjo statyti paminklus. Par 
m inklų statymas — gražus sim
bolinės pagarbos pareiškimas.

Pirmas paminkh|s Biržuose, 
reformatų rūpesčių! dėka, buvo; 
pastatytas 1922 m) aušrininkui 
poetui Stanislovui Dagiliui seno
joje Vaistinės aikštėje. Tai 
skulptorės: Ninos |Gronskienės 
darbo bronzinis bruitas ant juo
do marmuro pjedestalo, apves
tas žema geležine tvorele. Par 
minklo atidarymo iškilmės buvo 
suorganizuotos ne Šventadienį, 
o paprastu turgaus Šieną. Atida- 
ryme dalyvavo skAitlinga visų 
tikybų žmonių minia, sausakim
šai užpildžiusi visą Vaistinės 
aikštę. Po kun. Jakubėno pa-

Biržų pfflakalnyje, priešais re
zidencinių rūmų griuvėsius 1931. 
VI.28 buvo iškilmingai atidary
tas paminklas didžiajam Lietu
vos etmonui, nevainikuotam Lie
tuvos karaliui, lietuvių tautos 
kilniam patriotui kng. Jonušui 
Radvilai. Tai bronzinis biustas 
ant pjedestalo atlietas pagal dai- 

| liniuko J. Zikaro projektą, šis 
paminklas iškilo biržiečių re
formatų — Biržų burmistro P. 
Klybo ir Biržų apskr. valdybos 
nario M. Mažuikos iniciatyvos 
dėka. Į didžias paminklo atida
rymo iškilmes buvo atjojęs iš 
Kauno Didž. Lietuvos Etmono 
kng. Jonušo Radvilo I-jo gusa- 
rų pulko keturi rinktiniai būriai 
su šio pulko vadu pulk. P. Jacke
vičiumi ir su pulko orkestru. Lie
tuvos vyriausybę atstovavo švie
timo ministeris inž. K. Šakenis. 
Iškilmėse žmonių buvo tiek daug 
susirinkę, kiek Biržai niekada 
nėra matę. Paminklo šventinimą 
atliko lietuvių kariuomenės ka
pelionas superintendentas kun. 
Jonas šepetys asistuojant pen
kiems reformatų dvasiškiams.

Tais pačiais 1931 m. biržiečiai 
šauliai pastatė miesto aikštėje 
trečią paminklą — žuvusiems už 
Lietuvos Nnepriklausomybę, pa
gal skulpt. R. Antinio projektą.

Apie Biržų ir piliakalnio grožį 
puikiai yra aprašiusi poetė-rašy- 
toja P. Orintaitė savo romane 
“Paslėpta žaizda”. Romano he
rojei atvykusiai iš Kauno į Bir
žus praleisti atostogų: “Labiau
siai patiko didysis kunigaikščių 
parkas”, nes “Riogsantiejirūmų 
griuvėsiai stebino savo didybe”. 
Autorės herojė išplaukdavo- į 
ežerą pasiirstyti ir plūduriuoda
vo. ištisas valandas... “Ir kodėl 
niekas ten Kaune nežino, kaip, 
čia gražu, kaip nepaprastai, gai
vu šioje Lietuvos gamtoje...” ir 
“Taip jai čia pirmą kartą suplas- 
tėjo širdis tautiniu jausmu, Lie
tuvos meile: štai kokių grožy
bių ir turtų, kokios didybės ir 
garbės būta jos praeityje, štai 
koki milžinai buvo, lietuviai, mū
sų tėvų protėviai”.

JI Pasaulinio karo pabaigoje

Biržų krašte jvyko smarkios vo- 
kiečių ir rusų kautynės. 1944.
VII. 30 rusų kariuomenė buvo 
užėmusi Biržus. Vokiečiai, lai
kydami Biržus svarbiu punktu, 
šiame ruože suteikė 6 kariuome
nės divizijas, per 100 tankų ir 
mėgino Biržus atsiimti. 20 kar
tų smarkiai puolė, atakavo ir
VIII. 3 atsiėmė miestą. Kiek į 
šiaurę nuo Biržų įvyko smarkios 
aviacijos kovos. 1944. VIII 30 
rusai ir vėl paėmė Biržus. Mūšių 
metu, einant miestui iš rankų į 
rankas, buvo sugriauta daug pa
statų, sunaikinta gyventojų tur
to ir žuvo nemažai vietinių gy
ventojų. Rajonas tarp pašto ir 
gimnazijos rūmų buvo ištisai su
naikintas. Atkaklių mūšių me
tu buvo sunaikinta apie 70%

. miesto pastatų ir įmonių. Po 
karo Biržai lėtai atsistatė ir tik 
po. 25 metų pasiekė nepriklauso
mos Lietuvos laikų buvusį gy
ventojų skaičių. Biržuose, karo 
griuvėsių vietoje, yra iškilęs be
veik naujas miestas, skirtas len
gvai ai ir maisto pramonei

Biržų pilies Tyrinėjimo ir ar
cheologinius. kasinėjimo darbus 
pradėjo XIX a. viduryje grafas 

■ E. Tiškevičius. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais 1931 m. buvo 
išleista prof. dr. J. Yčo, suras
tais naujais duomenimis papil
dyta, knyga: “Biržai. Tvirtovė, 
miestas ir kunigaikštystė. Isto
rijos eskizas”. 1930 m. darant 
pilyje kasinėjimą, buvo rastas 
urvas, kuris vedė iš pilies teri
torijos per volą į buvusius pi
lies vartus; Urvas siauras, gi
lus, drėgnas, tamsus. Urvas 
šiurpulingas, kaip ir tie laikai, 
kada jis buvo kastas.

Okupuotoje Lietuvoje išlikę 
'lietuviai intelektualai, mylį lie-

tuvių tautas prieit), vykdę isio-

kia išlikusius paminkslus 
bėtį nuo pražūties- Birių pilyje 
buvo atlikti du kartu rūmų lie
kanų stiprinimo ir konservavimo 
dalbai. Nuo 1960 m. ketverius 
metus buvo vykdomi archeologi
niai ir geologiniai tyrimo darbai, 
atkasti rūmų rūsiai, pakeliama
sis tiltas. Laike kasinėjimų bu
vo rasta gausybė pastatų, forti
fikacinių įrengimų, atskirų lai
kotarpių liekanų, gausiai radi
nių, kurie atskleidė daug naujų

piliakalnio šlaituose augusieji 
medžiai, nes medžiai ir krūmai 
savo šaknimis ardo po žeme esan
čių mūrinių įtvirtinimų liekanas.

Biržų pilies restauracijos ir 
apsaugos reikalu prof. J. Jurgi
nis ir inž. arch. J. Glemža lan
kėsi Stokholme karo archyve 
(Krigsarkivet) ir iš ten parsive
žė: 1625 m. Biržų įtvirtinimų 
plano su pilies pylimo piūviu ko
piją; 1704 m. gen. majoro A. L. 
Lowenhaupto vadovautos švedų 
kariuomenės išdėstymo aplink 
Biržus stovyklos ir atakos plano 
kopiją ir kitus Lietuvos kultūrai 
reikšmingus davinius. Biržų pi
liakalnio tvarkymo darbai iš pa
lengva tebetęsiami. Biržus su 
istorine pilimi norima padaryti 
turistų lankymo vieta. Biržai — 
istorinių paminklų gausumu, jų 
didingumu, vandenimis turtinga 
aplinka, gipso kalnais bei Likė
nų kurorto mineralinėmis vers
mėmis, —su laiku susilauks ati
tinkamos įvertinimo ir gausybės 
turistų ne vien tik iš Lietuvos.

SKAITYK "NAUJIENAS’’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

l'rof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pual. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už. $4.00,. 

o kietuose viršeliuose už 86.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

l - v"; -r'-rr*. į - S

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Hitams

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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Good intentions never saved a penny.

It takes a commitment to save money. To 
your family, to the future. And maybe to 
your country.. Good intentions just aren’t

That’s why the Payroll Savings Plan 
works so well It’s a way of saying “I’m 
committed.1*

And it’s almost effortless. All you do iš 
sign up once, where you work. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside from your check each payday and 
put into U.S. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

After all,.it’s hard to spend money you

Oh, you’ll touch it someday. For that 
house, or dream vacation, or for your 
kids’ college education.

And now there’s a bonus interest

Bonds, 5*4% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 14%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 ... with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort, but it’s a big 
commitment. For-you and your country.

Bonds are safe. If lost, stolen, or destroyed, 
we replace them. When needed, they can be £A 
ashed at your bank. Tax may be deferred ♦ *

redemption. And always remember, * ^*4?

Take stock in America.
With higher paying US Savings Bonds.

i



“PONIOS” ATSAKYMAS
PONUI PUŽAUSKUI

Parašiusi Naujienoms savo 
įspūdžius apie L. V. Operos su
kaktuvinę šventę Čikagoje, ži
nojau labai gerai, kad susilauk
siu reakcijos.

Iš laikraščių žinau, kad Čika
goje būna kas savaitgalis net 
po keliolika įvairių parengimų, 
o kasmet ir opera pasirodo ir 

niekuomet dar neteko skaityti 
jokios kritikos. Visada visi dai
navo, vaidino, šoko, deklamavo 
pasigėrėtinai.

Kartą paklausiau vienos ame- 
rikonės, ar tikrai jau taip Ame
rikoje visi tik geriausi artistai ? 
Ji man atsakė: “Na, kai tų ar
tistų geri draugai rašo, tai ir iš
eina, kad blogų mes neturime, o 
tik skaisčiausias žvaigždes”.

Atrodo, kad štai ir aš apra
šytais savo įspūdžiais sujaudi
nau tokį gerą craugą p. A. Pu
žauską, kuris teikėsi atsiliepti 
į mano rašinį, patardamas man 
mylėti Čikagos operą.

Atrodo, A. Pužauskas drau
giškai nusiteikęs ir man, nes pra
džioje savo ilgo straipsnio, pa
giria mane kaip labai gabią ko
respondentę, kurią verta būtų 
priimti ir į Žurnalistų Sąjungą.

Ačiū Tamstai, p. Pužauskai, 
už tokią puikią rekomendaciją, 
bet į tai aš tamstai štai ką pasa
kysiu.

Kaip abitas dar nepadaro 
vienuolio, (jį užsivelka kartais 
ir gangsteris bėgdamas nuo po
licijos), taip tik reportažų rašy
mas dar nepadaro žurnalisto pro
fesionalo, kuris vertas būti gar
bingos žurnalistų Sąjungos na
riu.

Kiekvienai profesijai reikalin
ga išeiti specialybės mokslus, 
(nesvarbu, Lietuvoje ar kitoj 
kurioj valstybėje) ilgos prak- 
tokos ir darbo savo pasirinktoje, 
ar žurnalisto, ar dainininko, ar 
gydytojo profesijoje. Nei čia 
“painūs”, nei čia keblūs klausi
mai” kaip p. A.žauskui atrodo. 
Išsimokslinink, dirbk savo specia 
lybės darbą ir būsi profesionalas.

štai nebūdama žurnalistė pa
rašiau savo įspūdžius apie Ope
ros minėjimą taip, kaip man viš-

nors nuskriausti, o žurnalistas 
p. A. Pužauskas randa, kad aš 
visus apibariau, pripykinau ir 
labai nuskriaudžiau Čikagos 
operą. Kur gi tas mano išgir
tas sugebėjimas? Dabar jau ži
nosiu, kad apie Čikagos paren
gimus, kaip įprasta, reikia ra
šyti tik gerai, nes kiekviena 
kritiška pastaba bus apšaukta 
barniu ir pykčiu.

Lietuvos Valstybinė opera
gaudavo lėšas iš Valstybės iž

do — tas tiesa, kaip tai įpras
ta Europoje, bet statydavo ir 
didelius reikalavimus kaip vi
sai operai, taip ir paskiriems ar
tistams bei dirigentams.

Operos dalyviai visą sezoną, 
visas dienas daug dirbdavo te
atre, o vasarą atostogų laiku 
važiuodavo užsienin pas iškiliuo
sius profesorius pasitobulinti.

Beveik visi choristai buvo bai
gę konservatoriją, taipgi ir or
kestrantai.

Kai aš atėjau iš konservato
rijos baigusi ir operos klasę, ku
riai vadovavo P. Oleka, ir atsi
stojau scenoje, buvau visai pa
simetusi. ,

Daug laiko ėmė kol pradėjau 
drąsiau vaikščioti po sceną. Ir 
tai kartą girdžiu iš salės per ge
neralinę repeticiją, režisorius 
P. Oleka šaukia: “Mūsų Gali 
Kurči (italų garsi koloratūra) 
scenoje apsisukt nemoka, ku
rią koją statai?” Einu namo 
po repeticijos, ašaros kaip pu
pos krinta: “Dieve, kokia aš 
negabi! 7*4 metų mokiausi gim
nastikos, plastikos, scenos tech
nikos ir net apsisukti neišmo
kau!”

O po premjeros laikraščiuo
se dar ir už patį dainavimą gau
ni pipirų nuo recenzentų, tokių 
kaip VI. Jakubėnas, K. V. Ba
naitis ar B. Sruoga. Jiems at
sakymo neparašysi kaip štai ra
šau p. A. Pužauskui, draugai 
tavęs nuo jų neapgins. Turi 
tik stengtis iš visų jėgų, kad 
kitą kartą scenoje teisingai ap
sisuktum, geriau padainuotum, 
nes niekas čia į tave “su atlai-

Balzeko Lietuviu Kultūros muziejus turi kelis skyrius. Vienas 
raldikos, kuriame ateities kartos galės rasti žinias apie savo 
Ponia Julia Mankys yra šio skyriaus vedėja, Jurgis Kasakaitis

iš jv yra Kilmės ir he- 
senelius ir prosenelius. 
— Bibliotekos vedėjas.

Savo atsakyme man Tamsta,. Aš pripratusi tikėti rccenzen- 
p. Pužauskai, ilgokai svarstai tams. Jeigu jie rašo, kad vis
kas yra profesionalas ir mano į kas labai gerai, tai ir aš prisi- 
paminėtas mėgėjas. Atrodo, kad i dedu prie jų, linąėd<jnpi•

kas atrodė, be jokių blogų in
tencijų kam nors pakenkti, ką

džia šypsena ir nuolaidumu” ne 
žiūri.

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. LIEPONIS

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

Turi pats savo jėgomis steng
tis dainuoti ir vaidinti taip, kad 
būtum vertas vadintis profesio
nalu. Dažnai reikėdavo dainuo
ti po 2-3 kartus per savaitę, o 
atėjus vasaros atostogoms ir 
aš važiuodavau Romon pas prof. 
E. Ghibaudo pasitobulinti dai
navime ir išmokti su ja dainuo
jamas partijas. Trys tokios va
saros man kainavo po 4,000 li
tų kiekviena, o pradžioje algos 
gaudavau tik 300 litų į mėnesį. 
Visų metų mano algos neužtek
davo mokslui Italijoje apmokė
ti. Štai kaip man buvo “bepig 
operoje dainuoti, kur manęs lau
kė garantuotas čekis iš valsty
bės iždo”.

Detmoldas - Hidessenas

Tamsta, p. A. Pužauskai, nie
ko nežinai ir apie Tremties ope
rą, rašydamas su tokia ironija 
ir pašaipa apie mūsų vargus, ku
riuos turėjome suruošdami “Se
vilijos kirpėją”.

Ne Detmoldo, bet Hidesseno 
(nes mes negyvenome Detmol- 
de) stovyklos vedėjas labai ge
rai padarė, kad Tamstos nepri
ėmė kartu su mumis gyventi, 
nes Hidesseno stovykloje mes 
neilgai gyvenome.

Mus ištrėmė į Augustdorfo 
lagerius apie 20 km.' už Detmol
do. Ten mus sugrūdo po 3 šei
mas į vieną kambarį. Atsitvėrę 
savo guolius paklodėmis, mes 
ten gyvenome visą laiką. Val
gėm iš bendro katilo labai pras
tą be jokių riebalų sriubą. Tam
stos vaikai gautų 1 stiklą nu
griebto pieno į dieną ir tai ne 
visada.

Jeigu rudenį naktimis žmo
nės nesurastų jau nukastuose 
laukuose bulvių ir negautų po 
pokelį į savaitę cigarečių (ir 
tai ne visada), tikrai reikėtų 
badu mirti. Nei daržovių, nei
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i vaisių, nei sviesto niekur nega
lima buvo gauti net ir už pini
gus, net ir už cigaretes. Visi ži
nojo, kad niekur nebuvo tokio 
bado, kaip Anglų zonoje.

Kaip dabar matau, mūsų sriu
bos virėjo p. Žakevičiaus 5 me
tų sūnelį sėdintį savo rogutėse 
ir mane šaukiantį: “Ei, Frau, 
pavėžėk mane rogutėmis iki na
mų, tai kai ateisi su kibiriuku 
sriubos, aš tau paviršiukų pri
pilsiu. Pamatysi kokia bus ska
ni sriuba”.

čia mus skriningavo. Į duo
tas užpildyti anketas, mes ne- 
drįsome rašyti, kad bėgome nuo 
komunistų. Rašėme, kad bėgo
me nuo karo iš savo subombar
duotų ir degančių namų. Ne 
daug tereikėjo, kad mus grąžin
tų pas komunistus, nes mūsų 
UNRRoje užsiveisė komunistai.

Pasikūrenti pečių, sutemus 
vakarui važiuodavome vežimė
liu atsivežti iš miško šakalių.

Amžinai būsiu dėkinga mūsų 
stovyklos viršininkui p. J. Skar
džiui, dabar gyvenančiam Kana
doje, SS Marie, Ont., kuris mums 
kelis kartus atvežė arkliais po 
vežimą malkų, sakydamas: “Aš 
negaliu žiūrėti į Kardelius, kaip 
jie sunkiai tempia į kalną savo 
vežimėlį su malkomis”.

Dar vienas geras žmogus, far
maceutas- Mažonas, kuris mus 
gelbėjo nuo bado, kai kada įpil
damas žuvies taukų butelį iš 
vaistinės sandėlio, kuriame jis 
dirbo. Jei ne tie žuvies taukai, 
kažin ar mudu su Jonu būtume 
išlaikę tą badavimą.

Hidesene pradėtą ruošti ope
rą mes ir čia tęsėme toliau.

Nebuvo čia kur skolintis ope
ros stilingųjų rūbų. Iš Balfo 
atsiųstų tremtiniams rūbų, Jo
nas Kardelis gavo leidimą pasi
rinkti operai tinkamų drabužių. 
Mes patys tas sukneles, tas fi- 
rankas, tas kaldras ir medžia
gų gabalus plovėme, dažėme ir 
siuvome priežiūroje profesiona
lės teatre dirbusios stilingųjų 
rūbų žinovės a. a. Venclavičie- 
nės. (Mirė Čikagoje).

Išgavome leidimą Detmoldo 
miesto teatre gaminti deko
racijas. Mūsų operos daili
ninkas a. a. V. Andriušis (mi
rė Bostone) ir R. Viesulas — 
tada tik pradedantis, dabar Ame
rikoje garsus menininkas, — 
kasdien važinėdavo tramvajumi 
į Detmoldą ir ten žiemos šalčiuo
se nekūrentame teatre ištisas 
dienas ruošė dekoracijas.

Kai visi darbai buvo baigti, 
buvo pakviestas A. Kučiūnas di
riguoti premjerai Detmoldo te
atre. Teatras nebuvo kūrena
mas ir tik viena generalinė re
peticija su orkestru, ir prem
jera vyko šaltame, teatre.

Po repeticijos aš likau Dėt- 
molde nakvoti ir tai buvo ma
no laimė. Visi kiti dainininkai 
pavažiavę tramvajumi pusę ke
lio, turėjo Augustdorfan per 
sniegynus pėsti eiti, nes buvo 
vėlus laikas ir tramvajus to
liau nevažiavo. Dainininkui nie
ko nėra baisesnio kaip šaltis ir 
badas, nes užkimusią gerkle ir 
nevalgęs be jėgų — neišdainuo
si.

O paskui prasidėjo gastrolės 
po lagerius, kur gyveno lietu

viai. Važiuojame šalčiuose, at-

viruose sunkvežimiuose šimtus 
kilometrų visą dieną nevalgę, o 
atvažiuoji į lagerį ir čia ne ką 
gauni pavalgyti. Svarbiausia ne
būdavo kur pernakvoti. Kiek
vienas lagerio gyventojas turi 
tik sau lovelę ir nėra kur gul
dyti svečio.

Kartą, nebeatsimenu kuriame 
lageryje, paguldė mus su akom- 
paniatore p. S. Levickiene, (ku
ri gastrolėse operą lydėdavo for
tepijonu) ligoninės kambaryje 
Lietuvaitė seselė mus perspėjo, 
kad jei naktį ateitų gydytojas, 
tai mes turime šokti pro langą, 
kad mūsų niekas čia nepama
tytų. Daktaras tai neatėjo, bet 
vidunaktyje girdžiu p. Levic
kienę rėkiant, kad ją apipuolė 
blakės. Uždegus šviesą pama
čiau, kad ir pas mane jos atke
liavo. Bet aš jas nuvijau ir vėl 
užmigau, o p. Levickienė visą 
naktį neužgesino šviesos, sėdėjo 
ir baidė blakes.

čia ir yra, anot VI. Baltrušaičio, 
tas “pašinas.’5, kuris t Taikstą 
Įkvėpė parašyti tokį ilgą irlpil- 
ną ironijos npąno pasisakymams 
apie L V. operą ir Tremties 
operas pastatymą.

Tamsta stengiesi įrodyti, kad 
ir čikagiškė opera tūri daug pro- 
fesionališkumo. Bet taip jau yra, 
kad vienas kitas dalyvaujantis 
profesionalas, nors jis būtų iŠ 
pačios Metropolitan operos ant
raeilis solistas, dar nepadaro vi
sos operos profesionališkos.

žinoma, reikia tik stebėtis* 
kad Čikagos opera per 15 metų 
turi tiek pasiryžimo ir ištver
mės ir sugeba pastatyti kasmet 
naują operą. Ir gerai, kad jiems 
padeda profesionalai. Be diri
gento A. Kučiūno, be prityrusių 
režisorių, choro vadovų, bale- 
tininkų operos nepastatysi. Nors 
man ir neteko matyti nė vieno 
jų pastatymo, o tik skaityti 
spaudoje recenzijas. Iš jų aš su
žinau, kad operos spektakliai 
praeina visada aukštu menišku 

Į lygiu ir dideliais meniškais lai
mėjimais.

Tad apie kokias klaidas, ku
rias Čikagos opera paveldėjo iš 
mūsų, Tamsta, p. A. Pužaus
kai, rašai? Ir kodėl Tamsta pa
tari juos priimti “su atlaidžia 
šypsena, nuolaidumu” ir juos 
labai mylėti ?

Panašių nuotykių iš mūsų ke
lionių po lagerius galima būtų 
daug prirašyti. Gal kada nors 
aš ir surašysiu visą “Sevilijos 
Kirpėjo’ operos pastatymo isto
riją.

O tamsta, p. Pužauskai, su 
ironija ir pašaipa cituoji mano 
žodžius apie “Sevilijos Kirpėjo” 
pastatymo vargus ir nusprendi,, 
kad “Detmolde dainininkai tu
rėjo visas dienas repeticijoms, 
maistu ir butu rūpintis nerei
kėjo. UNRRa net susisiekimo 
priemones duodavo. Kur čia tas 
skurdas ir badas? Dainuok ir 
norėk”.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas, President -

/o
Passbook Savings 
AI! accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

gos operai ilgiausių metų!
dšku, kodėl 
tik 15 me-

Man 'tik 
gi- 'cikafciškd opW 
tų padainavusiu panorėjo su L. 
V. opera, minėjusia savo įsistei- 
gimo 50 metų Auksinę šventę, 
da’yvauti lygiu partneriu paro
doje ir iliustruoti savo nuotrau
komis spaudoje pasirodžiusią 
St. Santvaro akademijoje pasa
kytą kalbą?

Jeigu motina švenčia savo 
penkiasdešimtąjį gimtadienį, ar
gi ir jos vaikai automatiškai 
tampa solenizantais ir iškilmin
gojo torto žvakes užpučia kar
tu su šventės didvyre?

Jie galėjo savo močiutę L. V. 
operą tokioje iškilmingoje die
noje pasveikinti ir tai iš vaikų 
(kaip p. Pužauskai juos vadini) 
būtų labai gražus žestas ir juos 
tikrai galima būtų pamylėti už 
tokį kuklumą ir nuoširdumą ir 
be Tamstos, p. Pužauskai, pata
rimo.

Su pagarba
E. Kardelienė

BUY U.S.
SAVINGS
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SAVINGS 
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Raginkite savo apylinkę j 
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INSURED

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.
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UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Lietuvoje vyram taiko moteriškas išmieras
Maniušis, Sniečkus, Zimanas ir kiti “komunistinės” 

santvarkos vadai kiekviena proga giriasi apie nepapras
tai didelę pažangą ne tiktai krašto pramonėje, bet ir kul
tūroje. Kiekviena oficiali kalba paremta statistiniais 
duomenimis, kiekvienas “kultūrinis” darbas paremtas 
gausiais laikraščių ir knygų tiražais. Neapdairūs turis
tai, kelias savaites pabuvę okupuotoje Lietuvoje ir pasi
klausę valdovų kalbų, patiki statistiniais duomenimis ir 
nejučiomis patys pradeda skleisti okupantui labai nau
dingą propagandą apie Lietuvos ūkininkų nenorą dirbti 
savo ūkiuose ir sau. Jie pasakoja apie tokią didelę pa
žangą, kad Lietuvos ūkininkas geriau jaučiasi kolcho
zuose dirbdamas rusams, ne sau.

Kad tikrovė nėra tokia, kokią neapdairūs stebėtojai 
mums skleidžia, kalba paties okupanto skelbiami duo
menys. Ne Naujienos, ne komunistinės santvarkos prie
šai tai išsimislinėja, bet apie tai rašo sovietinis ekono
mistas Jonas Rimša (nereikia sumaišyti su panašaus 
vardo ir pavardės buvusiu lietuvių visuomenės veikėju), 
kurį parinko gudas Maniušis ir patvirtino komunistas 
Šumauskas. Paskutiniame Tiesos numeryje, bekomen
tuodamas apie naujas komunistų partijos direktyvas 
drabužių pramonei, ekonomistas Jonas Rimša nutarė 
pakalbėti apie drabužius rusų okupuotoje Lietuvoje.

Jonas Rimša vartoja tą patį komunistinės propa
gandos terminą, kuris sako, kad “komunistinėje” Lie
tuvoje “parduotuvės užverstos” drabužiais. Bet, kad 
jam nekristų atsakomybė ir kad apdairus skaitytojas 
suprastų, tai žodžius “parduotuvės užverstos” paima į 
kabutes. Drabužių parduotuvės “užverstos”, bet dra
bužių vis dėlto nėra. Tai žino kiekvienas, kuris gauna 
laiškų iš okupuotos Lietuvos, tai mato kiekvienas, kuris 
Įleidžiamas į Vilnių ir turi progos pasimatyti su Vilniun 
atvežtais giminėmis. Pirkėjai užeina Į tas “užverstas 
parduotuves”, bet drabužių jie neišsineša. Tiktai komu
nistinėje santvarkoje gali būti “užverstos krautuvės” ir. 
stoka drabužių. Jokioje kitoje pasaulio vietoje panašaus 
nesusipratimo negalėtų būti. Tinkamų drabužių stoką 
ekonomistas Jonas Rimša šitaip aiškina:

“Taip yra todėl, kad tipinė ūgių ir dydžių (vyrų 
ir moterų) skalė patvirtinta (okupuotai) respub
likai, ne visiškai atitinka antropometrinius respub
likos gyventojų duomenis. Antai pagal medicinos 
mokslų daktaro S. Pavilonio tyrimus, mūsų respub-

Tas pats Rimša rašo, kad lietuviai galėtų patys dra
bužių pasisiūti, bet Maskvos planuotojai neleidžia pa
statyti reikalingų siuvyklų. Lietuviai galėtų ne tik patys 
apsisiūti,-bet pagamintų drabužėlių ir vaikučiams. Da
bar lietuviai. medžiagas išaudžia. Jas siūnčia Į Rusijos 
gilumą. Ten pasiuva trumpus paltus ir trumpas eilutes 
ir vėl siunčia Į Lietuvą..

Neturėdami kuo apsirengti, lietuviai patys pradėjo 
siūti drabužius. Rimša nurodo, kad net Vilniaus gele- 
ležinkelių didžiausiame centre teko apmokyti geležinke
liečius siūti. Faktinai jiems tektų rūpintis laiku prista
tyti traukinius nurodyton vieton, bet dabar jiems tenka 
mokytis siūti. Negi siųsi pusnuogius geležinkeliečius to- 
limon kelionėn ? Pagaliau, kaip tie geležinkeliečiai atro
dys trumpom kelnėm? Kiekvienoje ministerijoje dabar 
organizuojami siuvėjų cechai, kurie turi apsiūti Įtakin- 
gesnius ministerijų valdininkus.

Komunistinis planavimas veda prie chaoso ir berei
kalingo turto eikvojimo. Iš Maskvos einantieji Įsakymai 
gerbūvio lietuviams neatneš.
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ANTRAS KAIMAS ŽADA VISUS 
LINKSMAI NUTEIKTI

i sėdintį ir kažką niūniuojantį 
Romą Stakauską, palmės la
pais vėdinamą Eglės Juodval
kytės ir Vidos Gilvydienės.

— Pone ambasadoriau, Ze- 
mululu valstybė yra didžiai 
susirūpinusi dėl jūsų dolerio 
krizės, L— nė nepasisveikinęs

Pone ambasadoriau, Ze- 
mululu valstybės premjeras 
yra pasiruošęs ( suteikti jums 
audienciją — taria Romas 
Kinka, nusilenkdamas Vytau
tui Marčiukaičiui, rankos mos
tu parodydamas į kairėje sce
nos pusėje ant pagalvėlio tur
kiškai sukryžiuotomis kojomis

likoje gyvenančių vyrų ūgis yra 172.5 cm (centimet
rai), o moterų — 161.7 cm. Tuo tarpu pagal LTSR 
Prekybos ir Lengvosios pramonės ministerijų 1967 
metais patvirtintą dydžių ir ūgių skalę vyrams siu
vamų drabužių ūgio vidurkis yra 167 cm., o mote
rims 156 cm. Šis 5 — 6 centimetrų nesutapimas, 
matyti ir turi lemiamą įtaką, kad dalis pirkėjų negali 
nusipirkti masinio siuvimo Įmonėse pasiūtų drabužių”. 
(Tiesa, 1971 m. kovo 27 d., 2 psl.).
Didelė lietuvių dauguma negali pasinaudoti Rusijoje 

siūtais drabužiais, nes Maskvoje sėdintis komisaras nu
statė lietuviams kirgiziškas išmieras. Visi žinome, kad 
lietuvės moterys yra keliais coliais mažesnės, bet komu
nistinis komisaras 167 cm vyrams Įsakė siūti 156 cm dra
bužius, o lietuvėms moterims siuvo kirgiziškų moterų iš- 
mierų drabužius. Lietuvoje drabužių krautuves “užver
tė” paltais ir pilkos spalvos eilutėmis, bet lietuviai negali 
tais drabužiais pasinaudoti. Iš viso, siuvant drabužius 
pagal vidurki, drabužiais gali pasinaudoti tiktai į tą vi
durkį įeinantieji vyrai. Tais drabužiais negalės pasinau
doti mažesnieji ir aukštesnieji. Bet jeigu nepataikoma 
pasiūti pagal vidurkio išmieras, tai tada labai mažas žmo
nių skaičius gali pasinaudoti tais paltais ir eilutėmis.

Komunistinės santvarkos planuotojai taip viską nu- 
planavo, kad lietuvius vyrus bandė apmauti 4 coliais 
trumpesnėm kelnėm, o grakščias lietuvaites norėjo 
Įgrūsti Į13 metų mergaičių liemenes. Apie trumpus pal
tus ir trumpas jų rankoves ir kalbėti netenka. Trumpa- 
rankovių eilučių privarytos didžiausios krūvos, o apsi
rengti nėra kuo. Netenka stebėtis, kad kiekviename 
laiške giminės vis prašo drabužių, o Vilniun nuvažiavu
sius turistus palieka tiktai su viena eilute ir viena pora 
kelnių. Visi kiti drabužiai išdalinami suvažiavusiems gi
minėms.

Marčiulčaitį užpuola Staliaus
iu*.

šitokius dialogus vakarais 
gali dažnai girdėti Play House 
(dabar perkrikštyto į Menę) 
teatro scenoje, kur paskuti
niuosius kelis mėnesius vyksta 
Antro kaimo repeticijos.

Pašalimą įsibrovėlių antra- 
kaimiečiai savo repeticijose ne
pageidauja. Mane įsileido tik 
tada, kai pasisakiau esąs “Nau 
jienų” korespondentas, norįs 
sumesti kelis žodžius su Antro 
Kaimo prievaizda Algirdu Ti
tu Antanaičiu.

— Kai premjera jau už po
ros dienų, taigi balandžio 17 
dieną, kiekviena repeticijos 
valandėlė mums yra itin bran
gi, ?— įspėja prievaizda. Vadi
nasi: būk trumpas ir aiškus 
su savo klausimais!

— Kiek jau metų Antras Kai
mas gyvuoja?

— Man rodosi, kad šiais me 
tais atidarome septintąjį sezo
ną. Tai trečioji programa man 
talkininkaujant.

— Ar sąstatas yra pasikeitęs?
— Gerokai. Vyrai, tiesa, li

ko veik visi tie patys, kurie 
vaidino pernai. Tai Romas 
Stakauskas, Rimas Cinką ir 
Vytas Marčiukaitis. Naujas tė 
ra tik Romas Kinka, kurį štai 
nesenai matėte “Dolerio Kri
zės” škice. Iš pernykščio mer
ginų sąstato teliko tik Jūratė 
Jakštytė. Eglę Juodvalkytę ir 
Vidą Gilvydienę matysite pir
mą kartą.

— Šiais metais viską rašant 
reikėjo išsiversti beveik išim
tinai savo jėgomis. (Pereitais 
metais, jei prisimenate, susi
laukėm talkos iš buvusio an- 
trakaimiečio rašytojo Kazio 
Almeno ir iš dramaturgo Al
girdo Landsbergio). Matysite 
apie trisdešimt atskirų gaba
liukų, trunkančių nuo pusės 
minutės iki maždaug astuonių 
minučių... Tematiniai šių me 
tų programa žymiai bendry- 
biškesnė, mažiau lokalizuota, 
taip sakant mažiau liečiamos 
specifiniai lietuviškos temos. 
Ir tai jokiu būdu ne dėl to, 
kak jų vengtumėm, bet todėl, 
kad mums žymiai sunkiau jų 
surasti tokių, kurios būtų dau
gumai žiūrovų lengvai pažįs
tamos ir suprantamos... Idė
jų buvo skolinta ir iš televizi
jos ir iš šio krašto laikraščių, 
o taipgi bent pora iš talentin
gosios šiandien gimtajame 
krašte besireiškiančios feljeto
nistės Vytautės Žilinskaitės 
kūrybos.. Kada sakau, skoli
nomės tik idėją, turiu galvoje, 
jog nė vieno dalyko ištisai ne- 
naudojam taip, kaip jis origi
naliai parašytas. Mums pasi
rodė paranki ar tinkama tik 

viena ar kita situacija, mintis 
ar dialogo nuotrupa.

— Pernai rimti teatro kriti
kai jums, berods, primetė pro
gramos lėkštumą, pasigedo 
aštresnės satyros...

— Jie buvo teisūs. Tas pats 
galioja ir šiems metams. Jūs 
gi žinote, kad gerais satyros 
kūriniais mūsų literatūra nė 
nepasižymėjo, nė šiandien 
pasižymi. Gi mes patys į jo
kius dramaturgus nė nemano
me pretenduoti... Jeigu jūs 
pasikalbėtumėte su jaunesne 
publika, pamatytumėte, kad 
šiandien jai labiau patinka 
lengvas, nepretenzingas hu
moras, be pamokslaujančio 
tono ar ryškesnės didaktikos. 
Turime ir šioje programoje 
porą giliau siekiančių gaba
liukų, bet dominuoja tai, ką 
pernai vienas kritikas pavadi
no niekučiais. Bet tie niekeliai 
daugumai publikos kaip sy
kis geriausiai praėjo, o mums 
labiausiai patiko juos daryti.

— Tegul žiūrovas neieško 
nė vaidybinių ar režisūrinių 
plonybių. Į aktorius mes irgi 
nepretenduojame. Žinokite, 
kad veik kiekvienas mūsų vai
dintojas šalia kasdieninio dar
bo ar studijų universitete taip
gi yra aktyvūs visuomeninėje, 
organizacinėje ar kūrybinėje 
veikloje. Va, sakysim, Rimas 
Cinką intensyviai studijuoja 
meną, Vytautas Marčiukaitis 
dainuoja operoje ir yra choro 
valdybos narys, Eglę Juodval
kytę pažįstate kaip vieną ta
lentingiausių mūsij jaunųjų 
poečių, Romas Kinuka dirba 
pedagoginiame lituanistikos 
institute, Jūratė Jakštytė yra 
Santaros — Šviesos valdybos 
narė. Taigi net ir tokiam pa
lyginti mažam kolektyvui kaip 
mūsiškis pasidaro sunku net 
vieną kartą savaitėje susirink
ti. Tik į retą repeticiją visi ga
li atvykti. Tad ko nors visapu 
siškai išbaigto sunku tikėtis.,. 
Mes savo ribotumą žinome gal 
geriau negu kiti....

— Beje šiais metais nauje
nybė bus ir Rimo Cinkos sce
nos apipavidalinimas, kuris 
bent man tai jau labai praei
na. ..

— Norėtųsi dar daug ką pa
sakyti, bet laikas tęsti repeti
ciją. .. Parašykite, kad lauk
sime šventadieniškai nusitei
kusių žiūrovų. Prižadu, kad 
problemomis jų tikrai neap-

NEPASTABI SKAUTŲ 
VADOVYBĖ

Chicagos skautų ruošta Šiais 
metais Kaziuko Mugė Jauni
mo Centre praėjo su’ dideliu 
pasisekimu. Žmonių tiek pri
gūžėjo, jog, kaip sakoma, nei 
uodo snapui nebuvo tuščios 
vietos. **

Viskas būtų gražu, jeigu 
vienas kitas asmuo pačioje 
mugėje nebūtų skautams pa
darę meškos paslaugą.

Nežinau, kiek žmonių tą pa 
stebėjo, bet vieną galiu pasa
kyti, kad kanadiškės Nepri
klausomos Lietuvos savaitraš
čio korespondentas buvo pa
stabesnis už čikagiškių lietu
viškų dienraščių koresponden 
tus, nes pastarasis aprašyda
mas Kaziuko Mugę Nepriklau
somos Lietuvos savaitraštyje 
pabrėžė, jog spaudos kioske 
pusė stalo buvo apkrauta leidi
niais iš okupuotos Lietuvos 
(Lietuvos okupanto atsiųstos), 
tuo tarpu čikagiškių laikraš
čių korespondentai adatas pa
stebėjo, o bolševikinės litera
tūros, atgabentos iš Lietuvos 
okupanto turimo Ciceroje san
dėlio, nematė.

Ar ne keista gyvenimo iro
nija. 1940 m. bolševikams oku 
pavus Lietuvą skautų vadai 
buvo persekiojami, kai kurie 
kalinami arba siunčiami į kon
centracijos stovyklą vien už tai, 
kad jie buvo skautai, o dabar 
skautai leidžia to paties oku 
panto garbintojams platinti 
tradicinėje Kaziuko Mugėje jų 
literatūrą nekaltomis skautų 
rankomis.

Būtų gerai, kad mūsų tau
ta, kol ji yra pavergta, o mes 
esame su okupantu karo sto
vyje, nei Chieagoje, nei kitur 
skautų vadovai neleistų to
kiems šmugelninkams Kaziu
ko Mugėse platinti bolševikinę 
literatūrą, tuo apsaugojant 
skautų garbę. K. Radvila

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

tos Teikia geriausias , 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

krausime, o bandysime jas iš
blaškyti. .. Bandysime duoti 
bent porą valandų geros nuo
taikos. .. Koresp.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
Į- ■■ • ' -n u ' m " ’ i . i i------------------------- i

RAŠO A. P.

OLDENBURGAS
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Kai Įsikūrė didelė Unterm Berg stovyk
la, ten irgi tuojau iškilo gimnazijos stei
gimo klausimas. Jaunimo buvo daug, 
apstu buvo ir mokytojų. Mokytojų tarpe 
radosi vienas buvęs direktoriumi Lietuvo
je. Tai buvo Vilkijos gimnazijos direkto
rius Teodoras Blinstrubas. Visiems buvo 
savaime aišku, kad jis, kaipo jau buvęs 
direktorius, turi būti direktoriumi ir dabar 
organizuotinos gimnazijos. Nė klausimo 
nebekeldami visi mokytojai patikėjo man 
vadovavimą, ir Teodoras Blinstrubas ėmė 
si gimnaziją organizuoti. Organizaciniam 
darbui tebevykstant, pamokų dar nepra
dėjus, atsirado Oldenburge ir kitas buvęs 
direktorius — Plungės prekybos mokyklos 
direktorius Aleksandras Pakalniškis. I 
gimnazijos darbą jis įsijungė kaipo mate
matikos ir fizikos mokytojas.

Bene pats pirmasis oficialus mokytojų 
pasitarimas gomnazijos strigimo reikalu 
buvo rugsėjo mėnesio 2-ros dienos (sekma
dienio) vakare Unterm Berg stovykloje. 
Pasitarime dalyvavo apie dvidešimt mo
kytojų, ir jam pirmininkavo Blinstrubas. 
Visi sutiko, kad gimnazijos darbą reikia 
pradėti, ir pavedė direktoriui Blinstrubui 
rūpintis patalpomis ir pradėti mokinių 
registraciją.

Iškilmingas Oldcnburgo lietuvių gim
nazijos atidarymas įvyko 1945 m. rugsėjo 

mėn. 11 dieną, o sekančią dieną prasidėjo 
pamokos. Veikė visos astuonios klasės. 
Mokinių gimnazijoje buvo apie 150, o mo
kytojų virš 20.

Pamokos pradžioje buvo labai trumpu
tės, ir nieko daug per jas išmokyti nebuvo 
galima. Ypač, kad nebuvo vadovėlių, o 
mokytojai karo gaisre iš tėvynės bėgdami 
buvo išbarstę savo knygas ir dalinai net 
žinias. Bet beveik niekas tuo ir nesisielojo. 
Suvaidinti gimnaziją, su visomis išorinė
mis formomis ir tradicijomis, kad joje vėl 
mokytojais būti galėtų — štai kas rūpėjo 
mokytojams. Apie darbo rezultatus moki
niuose ir apie mokslo lygį klasėse beveik 
niekas tada galvos nesuko. Pagrindinis 
tikslas buvo ne išmokyti jaunimą, o kaip 
galima greičiau ir lengvesnėmis sąlygomis 
aprūpini jį mokslo baigimo pažymėji
mais. ' i

Gimnazijai organizuojantis ne visi į ją 
stojantieji begalėj© dokumentais įrodyti 
kuriai klasei prfldauso. Daugelis jokių 
dokumentų neturėjo. Buvo jie priimti 
“laisvais klausytojais” į tokią klasę, ko
kiai priklausą buvo patys pasisakę, su są
lyga, kad vėliau turės laikyti įstojamuo
sius egzaminus. Ne vienas iš tų “laisvųjų 
klausytojų” buvo tiek silpnas, kad aiškiai 
matėsi, jog netinka jis klasei, kurioje sė
di. Buvo įtarimas, kad yra bandęs naudo
tis gera proga šoktelėti klase, o gal ir 
dviem, aukščiau.

Įstojamieji egzaminai "laisviems klau
sytojams” buvo sausio mėn. gale. Mokyto

jų tarybos posėdyje, įvykusiame prieš tuos 
egzaminus, mokytojų daugumos ir paties 
direktoriaus buvo akcentuojama, kad visi 
egzaminus laikantieji turės juos išlaikyti, 
nes negalima esą “tuos mokinius, kurie 
jau ištisą pusmeti pas mus mokėsi, taip 
paprastai išmesti iš gimnazijos”. Kad pa
lengvinus reikalą, patys silpniausieji, ku
rie tikrai per egzaminus nė be pasakyti ne
galėjo , nuo egzaminų buvo atleisti. Vie
nas mokytojas priešinosi šitokiai taktikai, 
bet jis buvo daugumos nustelbtas.

Pirmųjų mokslo metų pabaiga buvo 
balandžio mėnesi. Greitai baigėsi mokslo 
metai, nors ir su trumpomis pamokomis, 
nors ir vadovėbų neturint Visi mokiniai 
“buvo išmokę” atitinkamos klasės kursą. 
Kai viena mokinė gavo metinį dvejetuką iš 
matematikos, mokytojų taryba pasipikti
no ir baisų, dauguma nutarė sudaryti ko
misiją, kuri patikrins tos mokinės žinias 
matematikoje ir išves jai metinį pažymi“. 
Patenkinamą — savaime aišku. Matema
tikos mokytojas nebuvo į tą komsiją 
įtrauktas.

I gimnazijos darbą jungėsi mokytojai 
Įvairių motyvų skatinami. Vienus tai da
ryti vertė pedagoginis pašaukimas, kitiems 
tai reiškė pastangas susigrąžinti nors dali 
prarasto normalaus gyvenimo. Buvo ir 
lokių, kurie matė atsiradusią gerą progą 
iškilti gyvenime — pasidaryti gimnazijos 
mokytoju niekuomet juo nebuvus.

šalia šitų pradinių motyvų, su laiku 
atsirado ir medžiaginis atlyginimas — dir-
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bančiojo statusas. Dirbantieji gaudavo ci
garečių, kitų priedų ir šiek tiek daugiau 
maisto.

Greitai Unra pradėjo mokėti mokyto
jams algas. Tik prie senosios valiutos bu
vo jos beveik bevertės. Už mėnesinę al
gą buvo galima nupirkt tik porą pakelių 
cigarečių. Padėtis pasikeitė po valiutos 

. reformos. Algoš mokytojams tada buvo 
jau pakenčiamos. Tik algų dydis būdavo 
nevienodas, ir nebuvo aiški to nevienodu
mo priežastis. Gimnazijos vadovybė per
skaičiuodavo algas savaip, pagal pamokų 
skaičių ir einamas pareigas, ir nuo vienų 
dalį algos atimdavo, o kitiems pridėdavo.

Teodoras Blinstrubas Oldenburgo lie
tuvių gimnazijos direktoriumi išbuvo vie
nerius metus. Sekančių metų rugsėjo mė
nesi buvo jis pakeistas Juozu Klevaičiu. 
Pakeitimą padarė anglų zonos švietimo 
tvarkytojas Matas Krikščiūnas, Oldenbur
go lietuviams vadovaujančių žmonių spau
džiamas. Akcija prieš Blinstrubą buvo 
prasidėjusi jau birželio mėnesį.

Juozas Klevaitis nebuvo pedagogas. 
Lietuvoje buvo jis dirbęs žemės Ckio Aka
demijos sėklų atrinkimo stotyje. Jo netin
kamumas direktoriaus pareigoms buvo 
aiškiai matomas. Viską pavesdavo nu
spręsti mokytojų tarybai, net administra
cinius klausimus, net pamokos ilgi. Mo
kytojai pasinaudojo jiems suteikta galia ir 
nubalsavo pamokas trumpinti. Septynis 
mėnesius išdirektoriavęs, 1947 m. balan
džio mėnesį Klevaitis iš direktoriaus vietos
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pasitraukė. Direktoriumi tada liko Jonas 
Karpavičius.

Vicedirektoriais Oldenburgo lietuvių 
gimnazijoje yra buvę: Kazimieras Bagdo
nas, Jonas Karpavičius, Juozas Klevaitis, 
Paulius Leonavičius, Aleksandras Pakal
niškis ir Jonas Pečkaitis.

1948 m. vasarai besibaigiant j Wehnen 
stovyklą buvo atkelta Meerbecko stovykla. 
Meerbeckiečiai turėjo savo gimnaziją, ir 
abi tos gimnazijos dabar buvo sulietos į 
vieną.

Wehnen stovykloje buvo paliktos pir
mosios keturios lygiagretės klasės. Vienas 
buvo direktorius Karpavičius, o abiejose 
stovyklose po vieną vicedirektorių. Un- 
term Berge vicedirektoriumi tada buvo 
Aleksandras Pakalniškis, o Wehnene Jo
nas Pečkaitis, buvęs Meerbecko gimnazi
jos direktorius.

Karpavičius gimnazijos direktoriumi 
išbuvo virš dviejų metų. Jam vadovaujant 
gimnazija susitvarkė, mokslo lygis joje 
pakilo. 1949 užėjus masinei emigracijai į 
užjūrius, gimnazija pradėjo greitai tirpi. 
Tais metais į J. A. V. išvyko Karpavičius. 
Gimnazijos likučiai įvairių asmenų vado
vaujami, veikė dar dvejis metus.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
"NAUJIENAS”



M. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

R*xkL Metu WAibrook 55076
Kasdien nuo 10 iki 12 vol ryto, 

JUO 7 iki 9 vaL vak, iteč. uždaryta.

Rm. tai. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų LIGOS 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal sitiqtarimą 

Jei neamixepia, skambinti 374-8012

felafa PRoapect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Lreėiad. ir sekmad. ofisus uždarytus* 

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

CLEVELAND, 0H1 DfcTRCit Mitri

Clevefandiečiu aukos Lietuvos laisvinimo reikalams

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus

Raz. GI 84)873

DR. W. M. EiSIN - EiSINAS 
MAUSCKJJA. IK MU f ERŲ LIGOS 

UiNcKvLQGlNE CHIRURGIJA 
6)32 so. Keazie Ava., MA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skarn nimi Ml 3-uvui.

1971 m. Vasario 16-osios pro
ga Amerikos Lietuvių Tarybai 
aukojo:

$50: St. Alšėnas, dr. J. Bal
čiūnas, dr. J. Mačiulis ir A. 
Pautienius.

$30: P. ir P. Mikoliūnai, dr. 
J. Stankaitis ir D. Trimakai

$25: Dr. D. Degesys, J. Kriš
tolaitis, K. ir A. Laikūnai, J. ir 
N. Mockai ir dr. A. Marius.

$20: A. Bielskus, A. Dovy
daitis, dr. E. ir B. Juodėnai, A. 
ir N. Kazlai, dr. K. Pautienis, P. 
ir M. Puškorius, S. Radzevičiū
tė, Pr. Razgaitis, M. Rudaitienė, 
V. Stankauskas, J. Švarcas, V. 
Valys ir O. ir P. Žilinskai.

$15: Pr. Ambrazevičius, St. 
Astrauskas, V. Augulytė, A. ir 
J. Augustinavičiai, A. E. ir R.

GRADINSKAS
VOKIŠKAS

AM-FM RADIJAS
TIK $45.00

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
1. ---

Ik. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šestad. uždaryta.

Ofiso ieL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: G Arde n 3-7278 

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

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta. ,. ,

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tai. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akining 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—1 vai. vak.

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

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

Ofisas 2750 West 7lst St. 
Tek 925-8296

Valandos: 2—8 vaL Vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tela WA 5-3099

■ MOVING i
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRcmtier 6-1882

perkraustymaT™ '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

r, 1 1 ----------- S

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiLA.M.

Lietuviv 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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.'įj ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t t
Vai ? 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoapect 55084

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608

Antr., ketv. ir penkt. Tel. 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III.
Pirm., tree, ir šestad. TeL 425-3050

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

skausmus ir nervų netvarką.

Every year we fail ' 
to educate thousand! 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
win tell you how you can help.

m a oubfic tatMce Wi cm» 
mttai Th» AdMvrttafet OmmL

AfiMATNaMR-41-87
0T»;e

KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE"

Bridžiai, E. ir P. čigai, J. De
Righter, Br. Gražulis, E. Ker- 
snauskas, J. ir J. Kunevi&ai, 
B. Pn A. Rutkauskas, P. Skar
dis, A. Vaitėnienė ir R. Zorska.

$12:: A. ir J. Šiaučiūnai.
$10: V. Abraitis, J. ir M. Apa- 

navičiai, V. ir M. Apaniai, B. 
Bacevičienė, P. ir P. Balčiūnai, 
A. Baltrukonis, P. Banionis, L. 
Banis, B. Bernotas, M. Blynas, 
A. Buknis, V. ir O. čepukaičiai, 
S. ir D. čipkai, J. ir G. Čyvai, 
J. Daugėla, V. ir J. Dautai, K 
Gaižutis, A. Gargasas, A. Gar- 
ka, S. ir A. Gausiai, V. ir S. Ged
gaudai, V. Geležiūnas, Z. Gelgo- 
taitė, V. ir A. Giedraičiai, Z. Go
bis, V. Gruzdys, J. Gudėnas, M. 
lešmantienė, Z. ir E. Jakuliai, 
V. Januškis, J. Jasinevičius, P. 
Jocius, A. Jonaitis, S. Jurgaitis, 
S. Jurgutavičienė, J. Kaklaus- 
kas, F. Kaminskas, J. ir L Kap
elai, K. Karalis, A. Karklius, B. 
Kurklius, V. Kasakaitis, A. Ka- 
sulaitis, dr. R. ir N. Kašubai, 
S. ir L. Kezeniai, F. Klimaitis, 
P. Kliorys, Kubiliūnai, R. Ku- 
dukis, S. Laniauskas, A. Lūža, 
E. ir B. Malcanai, V. Mazaliau- 
skasr B. ir O. Maželiai, S. Mika
lauskas, A> Mikoliūnas, K. Min- 
ca, F. Modestavičienė, V. Nagevi- 
čienė, Ant. Nasvytis, P. J. Nas- 
vytis, J. Naujokaitis, M. ir O. 
Naumanai, V. Nemanas, Z. Obe- 
lenis, V. Palubinskas, J. P. Pa
lukaitis, E. Petkevičius, P. ir
A. Petraičiai, A. ir R. Petraus
kiui, A. Puškoriūtė, W. Radžius, 
V. ir S. Rutkauskai, dr. Z. Sa- 
bataitis, J. Skavičius, B. Snars- 
kis, J. ir K. Snieškai, E. Stepas,
B. Steponis, A. Styra, A. Su- 
šinskas, A. Šalkauskas, A. ir V. 
šenbergai, E. ir R. šilgaliai, A. 
Tamidionis, Tamulis, M. ir P. 
Titai, V. Urbaitis, D. Vaičiūnas,
J. Virbalis, I. Visockas, M. Venc
lovas, G. žeberavičius ir J. ir 0. 
žemaičiai.

$7 r I. Stankevičius.
$6: B. Klimas ir A. Plečkai

tis.
$5: J. Abraitis, V. Alis, A. J. 

Andrejauskas, VI. Bacevičius, 
A. Balaišienė, D. Balčiūnas, J. 
Baranauskas, M. Baraiškaitė, J. 
Bartkus, V. Bartuška, A. V. Be- 
nokraitis, P. N. Bielinis,
K. Bruožis, A. Cijunskas, J. Ci- 
tiriis, S. čipkienė, V. čyvas, K. 
Eidukaitis, A. Garmus, B. ir S. 
Garlauskas, V. Gecevičius, O. 
Gelažiūnienė, B. Grincius, A. 
Gudėnas, H. Idzelis, St. Ignata
vičius, A. įlenda, J. Jakštas, V. 
Jokūbaitis, I. ir A. Jonaičiai, V. 
Jliodis, K S. Karpius, O ir J. 
Kašubai, A. ir A. Kavaliūnai, 
V. Kavaliūnas, P. Kazakas, L. 
ir B. Kazėnai, H. Kripavičius, 
V. Krivickas, P. Ku dūkis, P. Lė
lys, J. Lepeška, A. Masilionis, 
S. Matas, VI. Matulionis, E. ir 
K.. Mažonai, E. Menda, A. Mi- 
kalionienė, P. Mikšys, V. Miški- 
nisr L Nagevičius, St.. Nasvytis, 
K. ir 0. Palubinskai, V. Palo
nas, A. Pinkuvienė, J. ir V. Ra
mūnai, A. Rastauskas, A. Ruk
šėnas, J. Sadauskas, J. ir E. Sai
kai, V. Sakas, S. Slabokas, H. 
Stasas, A. Steponauskas, V. ir
J. Steponavičiai, V. Stimburie- 
nė, V. ir J. Stuogiai, V. šama- 
tauskas, J. šlapelis, P. Tamu- 
lionis, V. Taraška, M. K. Tyunė- 
Es, J. Urbšaitis, K. Vaičeliūnie- 
nė, S. ir K. žiedoniai, P. Zig
mantas, J. žygas, O. ir K. žygai 
ir F. Zylė.

$4: D. Čipkus.
$3: A. Stankūnas.
$2: L. Brizgienė, A. Gribaus- 

kaitė, E. levinš, P. Jurgutavi- 
čius, P. Karosienė, G. Karsokie- 

■nė, L Malėnas, S. Nastopka, A. 
ir J. Ožinskai, J. Statkevičius,
K. ir E. širvinskai, R. H. Ta- 
tarūnas ir S. Zabalienė.

$1: L. Laurinaitienė.
Taip pat surinkta $5.15 be pa

vardžių. {Viso Amerikos Lie
tuvių Tarybai suaukota $2,305.- 
15. Taip pat buvo kelios aukos 
kitoms organizacijoms: Lietu
vių Bendruomenei $75, Tautos 
■Fondui $40 ir Baliui $15.

ALT Cleveland o skyriaus
Valdyba

Ttumpos žinios
_Detroite ir apylinkėse prieš 

Velykas ir per Velykas oras bu
vo labai gražus, saule žeme rie- 
dinėjo. Temperatūra siekė net 
iki 78 laipsnių šilumos, žmonės, 
pasiilgę vasaros, piknikavo par
kuose.

— Lituanistinės mokyklos tė
vų metinis susirinkimas įvyks 
balandžio mėn. 25 d. 12 vai. Lie
tuvių Namuose.

— “Dainava” iš po žiemos su 
talka apsitvarkė — apsivalė. 
Talkininkams vadovavo Antanas 
šiurkus. Dabar “Dainava” lau
kia lankytojų.

— DLOC valdyba gavo iš Va
tikano vyriausybės laišką, ku
riame sakoma, kad darysią ką 
gali, kad tik Bražinskai, tėvas 
ir sūnus, nebūtų išduoti rusams.

— DLOC valdyba prašo det- 
roitiečius ir toliau rašyti laiškus 
Turkijos Prezidentui ir minis- 
teriui pirmininkui, kad Bražins
kai, tėvas ir sūnus, nebūtų išduo
ti rusams. Laiškus persiunčia 
DLOC valdyba. A. Miežis

Cjuuulry Club palalpuse. Vit- 
ta labai paranki, didelė ~ k

pastatyti. Bi
lietai į banketą jau platinanxL 
Juos platina direktoriai.

Bankete bus pagerbtas Bar
ney Pietkiewicz, ilgametis 
Lietuvių Prekybos Rūmų na
rys. Programoje dalyvaus AL» 
gird Brazis. Muzika — J. By- 
ansko. . |

Ragina ištirti 
Čikagos mokyklas

Grupė Čikagos advokatų, 
kuriems teko girdėti daug nu
siskundimų iš jaunuolių, rei
kalauja prokuroro, kad jis 
pravestų įvairių Čikagos mo
kyklų ir kursų tyrimus. Kai 
kurios pusiau privačios mo
kyklos tik išviliojančios iš stu
dentų /pinigus, tačiau nieko 
neišmokinančios.

Advokatai tvirtina, kad 
svarbiausias tokių mokyklų 
tikslas yra prikalbinti jaunus 
žmones pasirašyti mokslo su
tartį. VėEau jos pinigus išrei
kalauja per įvairias agentū
ras, nors studentai ir nutrau
kia “studijas”, nematydami iš 
jų jokios naudos. Taip elgiasi 
kai kurios kompiuterių, šofe- 
riavimo ar modelių paruoši
mo mokyklos, j

Tarsis 4el namų
Penktadieni iteisėjo Richard 

Austin kabinete įvyks pasita
rimas dėl pigiųjų butų staty
bos Čikagoje. Susirinks miesto 
butų valdybos advokatai ir 
Civilinių Laisvių unijos atsto
vai.

Illinois senatorius Richard 
Newhouse pasiūlė atimti bu
tų valdybą iš Čikagos miesto

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Marquette Parko Namų Sa
vininkų organizacijos narių su
sirinkimas įvyks balandžio 16 d. 
parapijos salėje, 6820 So. Wash
tenaw Ave. Pradžia 7:30 vaL 
vak., tačiau salės durys atsius^ 
rys 7 vaL, kad nariai galėtų už
simokėti mokesčius. Taip pat 
bus priimami ir nauji nariai.

Susirinkime bus svarstomi 
svarbūs klausimai, kurie liečia 
mūsų kolonijų. Pageidaujami 
nauji nariai, nes juo organizaci
ja turės daugiau narių ir veiks 
vieningai, tuo jos balsas bus 
svaresnis ir juo sėkmingiau ji 
galės ginti kolonijos gyvybinius 
reikalus.

Noriu priminti, kad mūsų di-
dysis pavasario Spaudos Balius 
įvyks gegužės 22 d. P. M. para
pijos salėje. Prasidės 7 vai. va
karo. Bilietus baliui prašome 
įsigyti iš anksto. Juos platina 
valdybos nariai.

Stasys Patlaba

BALFO CHICAGOS APSKR. 
SUSIRINKIMAS

Balfo Clricagos apskrities val
dyba kviečia visuotmf susirin
kimą, kuris įvyks ,1971 m. ba
landžio mėn. 18 d. (sekmadie
nį), 12 vai. Marquette* Parko 
parapijos sporto (buv. bažny
čios) salėje, 6820 So. Washte
naw Ave., Chieagoje. Susirin
kime numatyta svarstyti:

1. Apskrities valdybos ir re
vizijos komisijos pranešunai.

2. Apskrities valdybos ir* re
vizijos komisijos rinkimai,.

3. Pavasarinio pikniko — ge
gužinės reikalų aptarimas ir- >

4. Einamieji reikalai.
Balfo apskrities valdyba ma

loniai prašo visų skyrių narius 
ir prijaučiančių visuomenę su
sirinkime dalyvauti. Padėti su
daryti apskrities valdybos va
dovaujančius organus ir įsi
jungti į nedėkingą, bet garbin
gą šalpos darbą.

Balfo Apskr. Valdyba
tarybos kontrolės, nes taryba 
turi veto teisę ir neleidžia 
statyti pigiųjų butų ten, kur 
jie būtų naudingiausi. Mies
to tarybos nariai pritaria tų 
butu statybai federalinės val
džios lėšomis, tačiau kiekvie
nas aldermanas kovoja, kad 
tie namai būtų statomi kur nors 
kitur, tik ne jo atstovaujamo
je apylinkėje.

Lietuvių Prekybos
Rūmų banketas

Lietuviu Prekybos Rūmų 
banketas įvyks The Beverly

Susirinkimu ir parengimų 
PRANEŠIMAI

— ŽagarieciŲ Klubas rengir iokiy 
vakarą šeštadieni, balandžio 17 diena 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. šokiams gros George Joniko or* 
kestras. Pradžia 6:00 vai. vak. Kvie
čiam visus narius ir svečius atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti su ža- 
gariečiais. Adele Sarrkw

— Upytes Draugiškas Klubas ren
gia Atvelykio vakarą, šeštadienį, ba
landžio 17 d., 7 vai. vak.. Talman sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Veiks 
bufetas, bus skanių, gėrimų ir šiltų 
valgių. Dovanos ir kiti pamarginimai. 
šokiams gros Valūno orkestras. Pra
šome visus narius, nares ir svečius 
dalyvauti ir praleisti linksmai vakarą 
su upytiečiais. Komisija ir Vadyba

%

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

L. Dambriūnas, LIETU VI AKA S AUKLĖJIMAS WMQ/C.. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta,

Dr. A. J. Gussan, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 78 psL

Edmundas Jašiūnai, 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. šasteltas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. VaiEtūnfanė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR- 
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 89 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

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antza- 

pšą papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariem Ava. — 586-122f

Q U Ž Ą'.ŲiS K Ų j 
BĖVĖfcLY HHJLS GtUNYČiA {

GCLŽS VISOMS PROGOMS
2*43 WEST 63<-3 STREtT 

.-k ir P K J-OKM J

GĖLININKAS 
(POTRAMENTAS)

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

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

S Jfe * 1410 So. 50th Ave^ CiceroW Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1

I

Ė

1EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

'■ 4330-31 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos

Direktonę

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

4348 So, CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

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

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69U STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
Sooth Holland, UTinoia
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1971 m, kovo mėn. 26—28 dL d. įvyko SLA pildomosios Tarybos Suvažiavimas, SLAcentre, Niujorke. Nuotraukoje 
iš kairės j dešinę: Juozas Petrėnas.— Tėvynės redaktorius, Eufrozina Mikužiūtė_— iždininkė, Povilas Oargis — pre
zidentas, Algirdas Budreckis — sekretorius. Antroje ei ėję — Aleksandras Čaplikas — viceprezidentas, Jozefina 

AAileriūtė —. iždo globėja, dr. Steponas Biežis. Trūksta adv. Stepono Bredes — iždo globėjo.

Išsisuko nuo bausmės
Du Čikagos policininkai bu

vo teisme išteisinti dėl įrody
mų stokos, nes keli liudinin
kai, kurie turėjo paremti pro
kuroro kaltinimus, pakeitė 
savo pareiškimus. Policinin
kai buvo kaltinami biznio pa- 
rūpinhnu privačioms greito
sios pagalbos mašinų firmoms. 
Pakviesti į nelaimės vietą ar į 
privatų butą, policininkai vi
sada iškviesdavo tik vienos 
firmos mašinas, kurios nuga
bendavo sužeistus ar sergan
čius Į ligonines. Už tai privile
gijuojama firma sumokėdavo 
duokles policininkams.

Lane mokykla 
priima ir mergaites

Čikagos Lane Technikai 
High School jau nuo 1908 me
tų priimdavo tik berniukus, 
tačiau pirmadieni buvo priim
tos ir septynios mergaitės, per
einančios iš kitų viduriniųjų 
mokyklų. Rudeni mokykla 
atidarys duris bent 400 mer
gaičių.

Charakteringa, kad berniu
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MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgų metų patyrimas.

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

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI m MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Eleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu 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, DI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 | 
Didelis pasirinkimas [va i r iv prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
—Z

>- 1 ' i—~
SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

E. ŽUKAUSKAS

kai demonstravo prieš mergai 
čių priėmimą, nešiodami pla
katus: “Mes mergų nenorime!” 
Mokykloje mergaitės bus mo
komos braižybos, mašinų prie
žiūros, rusų kalbos, metalų 
suvirinimo ir panašių techni
nių dalykų.

Užpuolimai gatvėse
Sekmadienio vakarą polici

ninkas Harold Purnell, 28,
netarnybos metu civiliai apsi
rengęs išėjo iš savo buto Į
krautuvę North Hamlin Ave
nue 600 bloke, kur ji užpuolė 
apie 10 ar 15 paauglių gauja. 
Purnell buvo permuštas že
mėn ir vienas užpuolikas išsi
traukė revolveri, bet Purnell 
spėjo išsitraukti savo ginklą ir 
nušauti užpuoliką, kurs vėliau 
išaiškintas vardu Daniel Smith, 
20 metų amžiaus, gyvenęs 4113 
W. Maypole Ave.. Jis mirė vos 
nugabentas į ligoninę. Kol 
daugiau policijos atskubėjo j 
pagalbą Purnell išlaikė sučiu
pęs vieną šešiolikameti užpuo 
liką, kurs buvo suimtas. Kiti 
išbėgiojo.

Anksti pirmadienio rytą bu

vo nušautas Melvin Payton, 51 
ir sužeista jo žmona Elisabeth. 
Jiems grižus taksi automobiliu 
ir jau išlipant iš taksi prie sa
vo namų 1817 S. Komensky 
Avė., keturi jaunikliai, visi 
šaudyklėmis ginkluoti, priėję 
pasakė “Šitie du atrodo tikrie
ji” ir pradėjo šaudyti, Payto- 
ną nušaudami vietoje, o Mrs. 
Payton peršaudami ranką.

Taksi šoferis išgirdęs šūvius 
skubiai nuvažiavo.

Negalima rodyti 
piktadario foto

Chicagos kriminal. teismo 
teisėjas patvarkė, kad teisia
mojo Robert Ellis, 33, byloje 
hudiriinkėms nebus leista 
prieš kaltinamąjį liudyti, ka
dangi policija nuo piktadario 
nukentėjusiai parodė fotogra
fiją pirmiau negu ji buvo pa
šaukta piktadarį atpažinti še
šių kitų kriminalistai eilėje.

Ellis gynėjas sako, kad tuo 
būdu visa prokuratūros prieš 
Ellis keliamoji byla yra pa
naikinama.

Ellis buvo įtartas ir kaltina
mas kaip “Penktadienio nak
ties rapistas”, kurs praeitais 
metais Chicagos šiaurinėje da
lyje esąs išprievartavęs ir api
plėšęs iš penkių dvi moteris,.

Mirė nuo narkotikuv-
Pernai Čikagos mieste ir 

Cook apskrityje nuo narkoti
kų mirė 277 asmenys, iš jų 102 
buvo tarp 20 ir .30 metų am
žiaus. Iš mirusių tik 143 žuvo 
nuo per didelių heroino ar ko
kaino dožų. Kiti mirė nuo 
barbitūratų ir kitų vaistų, du 
net nuo raminančių tablečių.

Vyrų mirusių tarpe buvo 
daugiau — 169, o moterų — 
108. Teismo medicinos rapor
te sakoma, kad narkotikii var 
tojimas jau nebėra tik negri] 
getų žymė. Narkotikai ir nuo 
jų mirimai paplito po visą 
miestą.

Nekoks kalėjimo vardas
Jauhas New Jersey vyras, 

laikomas Dane apskrities ka-

Iš kairės Louis Lee, radijo stoties UXRT savininkas, Clair Rod- 
dewig, American Association of Railroads prezidentas, Donald 
O'Toole, Standard Bank and Trust tarybos pirm., dailininkė Lau

ra Loa, inž. Antanas Rudis

ae į Įėjime už narkotiko LSD tu- 
J i ėjimą, sužinojęs, kad jis per- 

| keliamas į Čikagos Cook Coun 
(4 !y kalėjimą, pasikorė savo cė- 

Įlėje. Jis paliko laišką, kuria 
i me sako girdėjęs apie Čikagos 
' kalėjimą, jame vykstanciii$ 
! mušimus dr prievartavimus! 
’Jis tokiame kalėjime negyven
siąs. ' .•

j TRUMPAI ;

' ^5, ♦ * -X
—r Dr. K. Robeli^^kiiierikos 

Lietuvių Tarybos (Ąrųiininkas, 
Į kalbės metinėje Čikagos Lie- 
1 tuvių Tarybas konferencijoje 
^balandžio 18 d. 2 vai; po pietų 
Chicago Savings. &. Loan Asso
ciation, 6245 S. Western Ave. 
patalpose. Lietuviškoji čika- 

Igos visuomenė prašoma skait
lingai dalyvauti.

— Kęstutis Dailidė pakeltas 
i kapitono laipsnį. Marytė ir 
Zigmas Dailidės, gyvenantys 
Brookfield, Ill. gavo malonią 
žinią, kad' jų sūnus Kęstutis 
balandžio mėn. 1 d. buvo pa
keltas į kapitono laipsnį. Kęs
tutis 1968 m. baigęs Southern 
Illinois universitetą, stojo sa- 
sanoriu i JAV kariuomenę. Se
kančiais metais baigė karinin
kų mokyklą ir šiuo metu atlie
ka karinę tarnybą Europoje. 
Reikia džiaugtis, kad šiuo au
dringu metu dauguma mūsų 
jaunimo eina garbingu keliu 
ir pasiekę aukštesnių pozicijų 
kelia lietuvio vardą amerikie
čių visuomenėje.

— Alto pastangomis gauta 
vieta Ford City prekybos centre, 
judriausioje vietoje, išstatyti 
Lietuvių Tautos Genocido paro
dą balandžio mėn. 14—20 die
nomis.

Technišku parodos išstatymu 
ir parodoje budėjimu rūpinasi 
Valerijonas Šimkus. Šia išskir- 
tina proga Genocido parodą 
matys tūkstančiai amerikiečių.

— Richard Drew - Ričardas 
Druktenis, Ford City krautuvių 
centro visuoihemriių santykių 
vedėjas ir prekybininkų orga
nizacijos direktorius, rūpinasi, 
kad lietuviams skirtos dienos ko 
geriausia pasisektų.

R. Drew darbams daugiausia 
padeda Ford City- administraci
jos tarnautoja panelė Snars- 
kytė.

♦ Lietuvos Dukterų Draugi
jos PAVASARIO BALIUS ren
giamas balandžio 24 d. Jaunimo 
centre, 7 vai. vak. Meninę dalį 
išpildys Alice Stephens Trio: 
Jonė Bobinienėė, Genovaitė Ma
žeikienė ir Margarita Momkie- 
nė. Programos pranešėja akt. 
Elena Blandytė. Šokiams gros 
Bichnevičiaus orkestras. Dova
noms B. Morkūnienės paveiks
las ir kitos vertingos dovanos, 
šalta ir karšta vakarienė. Auka 
6 dol. Staliukus užsisakyti pa
skambinant Nijolei Vengrienei, 
tel. 233-4345. (Pr).

♦ Lengvinų Resortas Union 
Pier, Michigan, jau atidarytas, 
priimami užsakymai sezonui, 
didesni ar mažesni atskiri va
sarnamiai su visais patogumais, 
arba kambariai su virtuvės pa
sinaudojimais. Ilgesniam laikui 
užsakant, daroma nuolaida.

(Pr).

M1LP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

NUMERICAL 
CONTROL MILLING MACHINE 

SET UP AND OPERATE 
2nd shift 3 P. M. to 11:30 P. M. 

At least 3 years experience in ma
chine tool setup. 

APPLY IN PERSON 
' A. J, GERRARD & CO., 

100 E. TOUHY 
DES PLAINES

, 4j.Ask for Mr. Montgomery. 
Must have own transportation.

F ORE 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.

GAZOLINO STOČIAI reikalingas dar
bininkas dirbti pilną laiką. Patyri

mas pageidaujamas.
4824 So. CALIFORNIA Ave. 

Tel. VI 7-9327

MECHANICAL WELDER
with all around ability to operate 
simple machine tools & arc welding 

short run production jobs.

APPLY IN PERSON

A. J. GERRARD & CO.,

400 E. TOUHY 
DES PLAINES

Ask for Mr. Montgomery.
Must have own transportation.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkię Reikia

RECEPTIONIST 
Must be attractive.

Excellent working conditions 
and income.

Call MR. BRILL
238-7040

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkip

MEN & WOMEN PART TIME
If you are presently employed, have 
a car and willing to work 10—12 
spare hours a week, you can earn 50 

to 55 Dol. per week.
Call RE 1-4444

9 A. M. to 12 P. M. and from
5 P. M. to 6:30 P. M.

RENTING IN GENERAL 
Nuomoj

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
gazo pečiukais apšildomas, naujai de
koruotas, 46-tos ir Hermitage apyl. 

Tel. 778-2424.

♦ Antrą Kaimą pamatę vieną 
kartą žiūrovai žino, kad negali 
sau leisti jo pastatymus pra
žiopsoti. Rezervuokite staliu
kus skambindami HE 4-7004. 
Spektakliai vyks balandžio 17 ir 
18 d., o taipgi balandžio 23, 24, 
25 dienomis Play House (Me
nės) salėje, 2515 W. 69 St. Pra
džia 8 vai. vak, sekmadieniais 
6 vai. vak. (Pr).

■*- Lietuvių Dantų Gydytojų 
Sąjunga maloniai kviečia visus 
dalyvauti KONCERTE — KAR
TŪNŲ BALIUJE, kuris įvyks 
1971 m. balandžio 17 d. 7:30 v. 
vak. Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont Ave.

Programoje: 1. Solistė Prau- 
rimė Ragienė, akomp. Moni- 
girdas Motekaitis, 2. Dr. Leoni
das Ragas — smuikas.

Šokiams gros Neolituanų or
kestras. Premijas už kartūno 
sukneles renka visi svečiai. Sta
liukus prašome užsisakyti pas 
Valę Šimkienę, telef. YA 7-2046 
ir Česlovą Bačinskiene, telef. 
TO 3-0057. (Pr).

Dėmesio Pittsburgo miesto 
lietuviai. Pranešam jums, kad 
April - balandžio 25 dieną, 1971 
metais, 2-rą valandą popiet 
'vyks svarbi paskaita iš švento 
Rašto, Lithuanian Citizens Hall 
— Lietuvių Piliečių salėje, ant
rame aukšte, 1721 Jane Street, 
Pittsburgh, Pa. Paskaitą lai
kys gerai susipažinęs su Biblijos 
mokslu. Įžanga nemokama, jo
kių rinkliavų nebus. Salės du
rys bus atdaros nuo antros vai. 
popiet Nuoširdžiai kviečia vi
sus atsilankyti į šią paskaitą.

Lietuviai Biblijos Studentai
(Pr)

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui j Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOIOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas j.

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL 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-J327

APD RAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS __ 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

r~ 1 ' ■»

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

A. TVER A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tek REpublic 7-1941 
\______________ ____ _ /

Federalinių Ir vafsti|os pafamęr 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformaei|os 
INSURANCE

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

.. ...................
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

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, nrieš žaliąjį Marouette Parka.

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

TVIRTI 2 MURAI Brighton Parke. 
Virš $16,000 naiamų metams. Su nuo
laida už $51.000.
j 4 BUTU MŪRAS, namas gazu šildy- 
!mas *era vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas S44.000.

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

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima Ha- 
zu, aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gažu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas, 2 automobilių garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

1% AUKŠTO apynauiis mūras. 
Radiant šilima gazu, aluminijaus lan
gai. 2 automobiliu garažas, netoli 
Marouette Parkn bažnvčios. $33.000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazn. 2 auto garažas.

Pprke. $23 5O0.
12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 

šilima e^zu. aluminijaus langai. 12 
automobiliu nastatvti vieta. Platus 
sklvpas. Virš $24,000 pajamų me- 
tamę Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

EAGLE’S LAKE, WISCONSIN

80 mylių nuo Chicagos 
parsiduoda 8.kambarių namas 

su 3 lotais.

Chicagos tel. 927-3328

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai

Apskaičiavimai nemokamai.
Tunu 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, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

apdrausti, visas darbas garantuotas.
S k a m blnkit 

LA 1-6047
įkaini rimas veltui, kreipkitės bet kada

i' JhfLp strengthen 
AMERICAS PEACE POWER 
BUY US SAVINGS BONDS
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