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Trys Lotynų Amerikos valstybes nutraukė 
pasitarimus su Maskva

MEKSIKOS MIESTAS. — Per metų eilę Meksikos santy
kiai su Sovietų Sąjunga buvo gana šilti. Kai kitose Lotynų 
Amerikos valstybėse diplomatų veikla buvo ribota, pasėtinai su
varžyta, tai Meksikoje jai beveik jokių varžtų nebuvo. Diplo- 
?natai laisvai galėjo veikti ne tik pačioje sostinėje (Mexico City), 
o taip pat ir provincijoje. Galėjo jie nekontroliuojami apleisti 
sostinę ir važinėtis po kitus Meksikos miestus.

Vietname kariai pajėgia pasipriešinti 
ir naikinti šiaurės komunistus

SA1GONAS, Vietnamas. — Tūkstančiai Pietų Vietnamo ka- 
pradėjo smarkų puolimą centraliniame Vietname, kur pa-

Tiesa, buvo priekaištaujama, 
kad rusai, taip sakant, piknaudo- 
ja jiems suteiktas privilegijas. 
Buvo įtarimų, kad jie Meksiko
je yra sudarę savo rūšies cent
rą, kuris diriguoja visai komu
nistinei veiklai Lotynų Ameri
koje. Tokie įtarimai pasirody
davo spaudoje, tačiau iš valdžios 
pusės nieko nebuvo daroma, at
seit, į visa tai buvo žiūrima pro 
pirštus.

Bet štai netikėtai tie labai 
šilti santykiai tarp Meksikos ir 
Maskvos nutrūko. Ir nutrūko 
tokiu laiku, kai sovietinė diplo
matija gana sėkmingai veikė 
kitose Lotynų Amerikos valsty
bėse, kai visoj eilėj tų valsty
bių pasireiškė pageidavimas pa
laikyti geresnius santykius su 
Maskva. Toks polinkis buvo jau
čiamas Urugvajuje, Kolombijo
je ir Portorikoje. Ėjo ir pasita
rimai dėl geresnių diplomatinių 
santykių užmezgimo. Bet ne
lemtas skandalas Meksikoje 
tiek paveikė jau bebaigiančias 
persiorientuoti Lotynų Ameri-
kos valstybes, kad jos nutraukė
pasitarimus su Maskva.

Kas gi Įvyko Meksikoje? Kuo 
Maskvos diplomatai nusikalto, 
kad Meksikos valdžia griežtai 
Įsakė penkiems Sovietų amba
sados aukštiems pareigūnams 

tuoj apleisti kraštą?
Sovietai Meksikoje, kaip mi

nėta, buvo Įsteigę savo centrą 
nelegaliai veiklai Lotynų Ame
rikoje. Ir tuo centru buvo kaip 
tik rusu ambasada Meksikos 
Mieste. Toji ambasada buvo pa
ti didžiausia, atseit, turėjo dau
giau tarnautojų, negu bet kuri 
kita ambasada Meksikos sosti
nėje.

Palaikydama kultūrinius ry
šius su Maskva, Meksikos val
džia leido jauniems meksikie
čiams studijuoti Maskvos aukš
tosiose mokyklose, nieko blogo 
tame nematydama. Kai dalis 
tų jaunuolių grįžo, tai netikė
tai išryškėjo, kad tie jaunuoliai 
ne tik Maskvoje studijavo, bet 
buvo taip pat pasiųsti į šiaurės 
Korėją, kur jie buvo apmokyti 
kaip organizuoti ir vesti partiza
ninį karą. Vadinas, kaip orga- 

’• nizuoti sukilimus valdžioms nu
versti, Ir visa tai buvo daro
ma slapta, be Meksikos valdžios 
žinios.

Kai buvo išaiškinta, kad kai 
kurie apmokyti partizaninį karą 
vesti jaunuoliai turėjo pačioje 
Meksikoje organizuoti sukilimą 
valdžiai nuversti, tai jie buvo 
suimti. Kadangi tų jaunuolių 
parinkimas ir siuntimas į Mask
vą buvo daromas su sovietų am
basados žinia ir faktiškai jai di
riguojant, tai Meksikos valdžia 
pareikalavo, kad ambasadorius 

. butų atšauktas ir penki ambasa
dos pareigūnai tuoj apleistų 
kraštą.

Maskva iš pradžių bandė gin- 
, tis, kad ji yra niekuo dėta dėl 

tų revoliucionierių paruošimo 
Lotynų Amerikai, bet tai jai ne
labai sekėsi. Ji negalėjo tinka
mai paaiškinti, kodėl tie jaunuo
liai slapta buvo siunčiami į šiau-

IŠ VISO PASAULIO
WASHINGTONAS. — Ame

rikos darbo unijų federacijos 
politinio skyriaus vedėjas Alex
ander Barkan kvietė savo kal
boje Amerikos jaunimą dėtis 
su darbininkija ir bendrom jė
gom nugalėti ateinančiuose rin
kimuose prezidentą Nixona. Jis 
patarė jaunimo atstovams ne
atstumti darbininkų kalbomis ' 
apie bėgimą į Švediją ar Kana-1 
dą, apie marijuanos legalizavi
mą ir homeseksualizmo legali
zavimą. Tokios kalbos atstu
mia darbininkus, kurie būtų 
linkę bendradarbiauti su naują
ja karta daugelyje kitų sričių.

MASKVA. — Baimė, kad vėl
nepradėtų siausti cholera Juodo- dyba patraukė teisman General Motors, Fordo Chrysler ir Ame- 
sios jūros srityje, privertė svei- rican Motors bendroves, gaminančias modernius automobilius, 
katos ministeriją suvaržyti tos širdies Ligų Fondo valdyba priėjo įsitikinimo, kad šių bendrovių 
srities lankymą. Tai labiausiai gaminami automobiliai labai smarkiai teršia brą, kuris yra įvai- 

kuriu ■ rių širdies ligų priežastimi. |

AUTOMOBILIU GAMINTOJUS
Gražiai priėmė sportininkus, bet savo jaunimą 

moko vartoti modernius ginklus
NEW YORKAS, N. Y. — Brooklyn© Širdies Ligų Fondo vai-

palies atostogininkus, 
daug čia > atvykdavo pavasario 
metu.

GARN,* Ind. aPy&ar" 675 trilijonų dolerių bausmę,
dos teisėjas įsakė Gary miesto
merui Kichard GU Hatcher ir
dvylikai balsuotojų registravi- ■ Mokdinintai' 7au'šffliai‘nur<rfė
mo pareigūnams pasiaiškinti dėl bendrovėmS| kad šiandien var.mo pareigūnams pasiaiškinti dėl -L -

“S“Ot°j.U, motorUlabaTTenksmU
(gi žmonių sveikatai, bet galin
gos bendrovės nekreipia reika
lingo dėmesio.

Operuos krašto apsaugos 
sekretorių

WASHINGTONAS, D. C. — 
Šių metų balandžio 29 dieną bus
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sąrašų. Skelbiama, kad nele-j 
galiai buvo užregistruoti 3,500 
balsuotojų gegužės 4 d. balsavi
mui. Tą dieną bus renkama Ga
ry miesto meras.

+ Komunistinės Kinijos, prem 
j eras Chou Enlai labai patenkin
tas prezidento nutarimu leisti 
kiniečiams pirkti kelis Ameri-' operuotas krašto apsaugos se
kos pramonės gaminius. Chou kretorius Mehvin R. Laird. Pa- 
Enlai pareiškė vilties, kad san- aiškėjo, kad sekretorius turi 
tykiai pagersėsią su Amerika, herniją. Ne paprastą, bet dvi-

Pagreitins oro 
pašto tarnybą

WASHINGTONAS. — Pašto 
viršininkas Winton Blount pa
skelbė, kad paštas liepos mėne
sį pradės pagreitintą oro pašto 
tarnybą, kuri garantuos, kad 
tarp Amerikos miestų, esančių 
netoliau kaip 600 mylių atstume ( 
laiškai bus pristatyti sekančią ^inė vyriausybė labai gražiai 
po išsiuntimo dieną.

Nuo balandžio 22 d. oro paš
to laiškai nueis į kitus JAV 
miestus ne vėliau kaip per dvi 
dienas. Pašto viršininkas pati
kino spaudą, kad 95% laiškų, 
įmestų iki 4 vai. po pietų į spe
cialias dėžes, su ant vokų para
šytais Zip numeriais, nueis per 
vieną dieną į beveik visus Ame
rikos miestus, šiuo metu tik 
24% visų oro pašto laiškų nuei
na tokiu greičiu.

Pašto viršininkas pabrėžė, kad 
siuntėjams paštas negrąžins pi
nigų, jei jų laiškai kartais ne
nueitų per pažadėtą laiką.

rėš Korėją ir ten buvo apmo
kyti kaip vesti partizanini karą.

Maskvai kilę nesusipratimai 
su Meksika labai pakenkė: ji 
prarado pasitikėjimą kelią Lo
tynų Amerikos valstybių, ku
rios jau buvo pasišovusios su 
ja palaikyti glaudesnius ryšius.

Amerikos helikopteriai išgabena vietnamiečius karius, suleistus mūšio lauke, j karinę ligoninę. Didžiausi mūšiai 
šiuo metu vyksta prie Laoso — P. Vietnamo sienos.

Fondo valdyba prašo teismą 
uždėti minėtoms bendrovėms 

neš bendrovės nesistengia pa- 
,keisti motorų, teršiančių orą.

lypę-
Operacija neskaitoma pavo

jinga, bet sekretorius porą sa
vaičių turės vengti sunkesnio 
darbo. Jeigu neskaityti berei
kalingo nutukimo, sekretorius 
yra sveikas ir gerai jaučiasi.

Gražiai priėmė Amerikos 
sportininkus

Iš komunistinės Kinijos atei
nančios žinios sako, kad dabar- 

priėmė iš Amerikos atvykusius 
sportininkus pingpongistus.

šia proga Pekine buvo suruoš
tas priėmimas, kuriame kalbė
jo pats Kinijos premjeras Chou 
En-lai.

Kinijos premjeras nekreipda
vo dėmesio į atvykstančias spor
tininkų grupes, bet amerikie
čius jis pagerbė atsilankymu ir 
kalba. Jis pareiškė, kad Kinija 
yra taikiai nusiteikusi visiems 
kaimynams, bet ji nori dar gra
žiau sugyventi su tais, su ku
riais neturi diplomatinių san
tykių.
> Visus vis dėlto stebina, kad 
valdžia kreipia nepaprastai di
delio dėmesio į karišką jau
nimo apmokymą. šautuvus 
ir kitus ginklus vartoti mokosi 
ne tiktai berniukai, bet ir mer
gaitės.

Sovietų Sąjunga labai atidžiai 
seka netikėtą Amerikos sporti
ninkų atvykimą ir nepaprastai

SOS ŽINIOS
♦ Ona Talalienė, gimusi Ur

bonavičiūtė, plačiai žinomo vi
suomenės veikėjo Jono Talalo 
žmona, trečiadienio vidudieni 
mirė Chicagos ligoninėje. Pla
tesnis pranešimas bus paskelb
tas tiktai rytojaus Naujienose.

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
paskelbė, kad JAV vyriausybė 
leido Amerikos ^bendrovių atsto
vams siekti ryšių su kiniečiais, 
norinčiais pirkti Amerikoje ga
minamas prekes. Leidimas lie
čia tiktai tas- prekes, kurias 
Valstybės Departamentas išėmė 
iš draudžiamų pardavinėti pre
kių sąrašo.

♦ Indijos vyriausybė skelbia, 
kad Pakistano karo jėgos, besi- 
vydamos sukilėlius, pradėjo šau
dyti j Indijos teritoriją ir su
žeidė kelis indus. Indijos vy
riausybė Įteikė Pakistanui labai 
griežtą protestą ir reikalaus, 
kad būtų atlyginti nuostoliai.

♦ Kinijos vyriausybės atsto
vai nori, kad būtų atnaujinti 
Varšuvoje vesti pasitarimai tarp 
Kinijos ir Amerikos. Bet JAV 
vyriausybė pareiškė, kad kinie
čiai tada nutraukė Varšuvos pa
sitarimus, jie turėtų ir atnaujin
ti. Kiniečiai buvo nepatenkinti 
prasidėjusiais karo veiksmais 
Laos teritorijoje. Dabar Ameri
kos karo jėgų nėra Laose.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje mirė žinomas fizikas, No
belio premijos laimėtojas, Igor 
Tamm, 75 metų amžiaus. Jis 
niekad nepriklausė komunistų 
partijai ir dažnai užstodavo per
sekiojamus žmones. Jo įtakoje 
išaugo nemažai sovietų fizikų ir 
branduolinės energijos specia
listų. Apie jo mirtį paskelbė 
Brežnevas ir kiti politbiuro na
riai.

šiltą jų priėmimą. Savo laiku 
Kinijon dažnai atvažiuodavo 
sportininkai rusai, bet jau ke
lintas metas rusai Kinijon ne
bekviečiami.

Mirė pašautas 

Tito ambasadorius
STOCKHOLMAS, Švedija. — 

Jugoslavijos diktatoriaus ,Tito 
ambasadorius Švedijoje mirė 
praeitą naktį. 56 metų amba
sadorius Vladimir Relovic pra
eitą savaitę buvo pašautas. Į am
basados rūmus įsiveržė du kroa
tai studentai ir pašovė ambasa
dorių. Relovic neatgavo sąmo
nės. Du studentai dvi valandas 
šeimininkavo Tito ambasadoje, 
bet vėliau švedų policija juodu 
suėmė. Dabar jiedu bus tei
siami už žmogaus nužudymą.
Be to, švedų vyriausybė imsis 

priemonių tremtiniams įsileisti. 
Iki šio meto tremtiniams buvo 
nesunku įvažiuoti į Švediją, bet 
dabar švedų policija apklausi
nės atvykstančius.

Atstatė Bolivijos 

ambasadorių Ispanijoj
LA PAZ, Bolivija. — Bolivi

jos vyriausybė atleido iš parei
gų Alfredo Ovando Candia, Bo
livijos ambasadorių diktatoriaus 
Franko Ispanijoje.

Teismo organai patyrė, kad 
Ovando Candia turėjo tikslių ži
nių apie ministro Jorge Solis 
Roman nužudymą.

Šios bylos siūlai eina dar to
liau. Solis Roman labai gerai ži
nojo apie buvusio prezidento Re
ne Barrientos lėktuvo nelaimę.
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Amerikoj* jau baigta statyti api* 74% visu numatytu valstybinių 
greitkelių. Jiem išleista api* 43 bil. dol. vyriausybės lėių. čia ma

tomi keliai Amerikos vakaruos*.

rių
skutiniu metu įsiveržė gerai ginkluoti komunistų daliniai. Viet
namiečiai buvo smarkiai puolami Tan Canh srityje, vadinamoje 
6-toje karo bazėje, bet jie vykusiai atsispyrė. Visus nustebino 
žymiai didesnis vietnamiečių puolimas, šiandien pradėtas cent- 
raliniame fronte.

I

Lietuvos muziejai
Okup. Lietuvoje paskelbta 

muziejų lankytojų statistika. 
“Tiesoje” pažymėta, kad 1970 
metais Lietuvos muziejus aplan
kė 3 mil. 23 tūkst. 937 žmo
nės. Labiausia lankytas muzie
jus, tai Vilniuje veikiąs Dailės 
muziejus (695,000 lankytojų), 
toliau'seka — Kauno M. K. Čiur
lionio dailės muziejus (459.7 
tūkst.), Vilniaus Istorijos — et
nografijos muziejus (435,000), 
Kauno Valstybinis istorijos mu
ziejus, buv. Vytauto D. Muzie
jaus rūmuose (203.5 tūkst.). 
Provincijos muziejus aplankė 
tarp 40-80,000 lankytojų, pvz. 
Klaipėdos muziejų aplankė 80,- 
000 žmonių, A. Baranausko ir 
A. Vienuolio - Žukausko memo
rialinį muziejų — 40,000 ir 1.1.

Būdingas reiškinys: lankyto
jai žymiai daugiau lanko dailės 
ar Lietuvos etnografinius kul
tūros muziejus, negu tokius, ku
riuose masiniai eksponuoti par
tijos, revoliucijos dalykai ar 
įvairiais galimais būdais gar
binami Lietuvos ar sovietu ko
munistai. Dėl to Kauno istori
jos muziejų pernai aplankė dvi
gubai mažiau žmonių, kaip Čiur
lionio ar vilniškį etnografijos 
muziejus, net daugiau kaip, tri
gubai mažiau, kaip Vilniaus 
Dailės muziejų. Be to, tų 203,- 
000, lankiusių Kauno “istori
jos” muziejų, tarpe, didelę dau
gumą sudarė turistai bei kito
kį svečiai iš įvairių sovietinių 
respublikų. (E)

LONDONAS.— Vyrų kirpė
jų sąjunga skelbia, kad ateityje 
vyrų ir moterų kirpyklos 
susijungs į vieną biznio ope
raciją, nes jau dabar daug vy
rų eina savo plaukų “dėti” į mo
terų grožio salonus.

Komunistai sustiprino Kambo- 
dijon įsiveržusių vietnamiečių 
puolimą. Amerikos karo lakū
nai vykusiai puolė komunistų po
zicijas, išnaikindami kelias ga
lingas kanuoles.

Amerikos karo vadovybė pra
neša, kad šiame Vietnamo karių 
puolime visai nedalyvauja ame
rikiečiai. Pranešimai iš karo 
lauko sako, kad susirėmimų 
metu gyvybės neteko keli ame
rikiečiai patarėjai. Labai kruvi
ni susirėmimai buvo 6-toje kovų 
bazėje. Praeitą savaitę įvairio
se fronto ruožuose gyvybės ne
teko 42 amerikiečiai.

Vietnamo karo vadovybė pra
neša, kad Pleiku srityje įvyko 
rimtų susirėmimų su komunis
tais, kurie buvo įsistiprinę ke
liuose apkasuose. Kitas viet
namiečių dalinys puola priešo 
pozicijas vadinamame Lonel 
fronto ruože. Šioje srityje pir
mų susirėmimų metu gyvybės 
neteko 3 komunistai, ir žuvo 
tiktai' vienas Vietnamo karys.

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
šiaurės Vietnamo atstovai rei
kalauja, kad JAV vyriausybė 
atšauktų visas Amerikos karo 
jėgas iš Vietnamo ir tiktai ta
da pradėtų pasitarimus. — Jei
gu JAV neatšauks savo karo 
jėgų, tai amerikiečiai bus su
mušti kovos lauke, — pasakoja 
šiaurės Vietnamo atstovas.

Komunistai reikalauja, kad 
bet kokioms taikos deryboms pa- 
grindan būtų padėtas šiaurės 
komunistų pirmasis planas. Ko
munistai reikalauja, kad iki bir
želio 30 dienos būtu atšaukti 
visi Amerikos kariai, ir kad bū- 
tų sustabdytas skraidymas š. 
Vietname. Jie taip pat nori, kad 
atsistatydintų dabartinis Viet
namo prezidentas Thieu. Jiems 
nepriimtinas ir viceprezidentas 
maršalas Cao Ky.

Prezidentas Nixon norėjo, 
kad pirmiausia susitartų belais
vių paleidimo klausimais, bet 
komunistai atsisako pradėti 
bet kokias derybas.

Ceylonas gavo

COLOMBO. — Ceylonas gavo 
iš Indijos septynius helikopte
rius, kurie buvo apginkluoti 
kulkosvaidžiais ir pasiųsti kovo
ti prieš sukilėlius. Britanija ir
gi atsiuntė ginklų, o Amerika 
žada atsiųsti 6 helikopterius. Co
lombo uoste stovi keturi Indi
jos karo laivai, atvykę padėti 
Ceylono vyriausybei.

Ceilonas turi 12,000 kareivių 
armiją ir 5,000 aviacijos ir lai
vyno vyrų, tačiau turi mažai gin
klų. Nuo sukilėlių daugiausia 
nukentėjo 10,000 vyrų policijos 
daliniai. Sukilėliai pradėjo par
tizaninį karą kaimuose.

Apie 60r; Ceylono gyventojų 
yra budistai, 20U hindų tikėji
mo. Karai gyventojams yra sve
timi ir smurto jie nemėgsta. 
Sukilimą suruošė komunistų su
agituoti jaunuoliai.



MIŠKAIS PAREINA PAVASARIS
Miškų saugonės — neišsemiama atsijauninimo versmė!

Pavasario atėjimas yra vaiz- 
dm priminimas, kaip reikia 
skubėti, anot dr. Adomavičiaus 
“subręsti jausmais” ir planuo
ti savo gyvenimą, nes nieko 
nėra patetiškesnio, kaip pavė
luoti į puotą arba vytis gyve
nimą iš paskos bėgant...

Čia dedamos kelios Palos 
Hills (Palos kalvų) miškų sau 
gonių nuotraukos buvo darytos 
dar Verbų sekmadienį, o kol 
buvo išaiškintos ir į puslapių 
skiltis pateko, jau ir Velykos į 
praėjo, jau iš šalinio taško 
temperatūra virš 80 laipsnių 
pašoko ir per ištisą žiemą bu
vę pliki-traki be lapų nuogo
mis sausomis šakomis, lyg 
žmonės dantimis, iš šalčio ka
lenę, medžiai ir krūmai staiga 
atbudo ir nebe dienomis, bet 
valandomis pradėjo persivilk
ti naujais žaliais rūbais ir kai- 
šytis aromatiškais žiedais, ir 
pernykščių nubirusių lapų 
šiltą patalą nukeldamos, hu
muso lovose per žiemą miego
jusios laukinės žolės ir gėlės 
žaliomis galvutėmis išlindo — 
ir didžioji pavasario puota 
prasidėjo pilnu tempu.

Be “eiliuotos kronikos” pa
vaizduoti užmiesčio saugonių 
dovaną, kaip atsigavimo, at- 
sijauninimo versmę kasdieni
niais prozos žodžiais yra visiš
kai neįmanoma. Tačiau ma
tant ir per daugiau kaip tuzi-

114 metų veik kas savaitgalį po 
vieną dieną ten praleidžiant, 
tenka su apgailestavimu pa
stebėti, jog mūsų žmonės (tu
riu galvoje savus lietuvius) 
arija dėl nežinojimo, arba dėl 
nepaisymo, o greičiausiai dėl 
neįvertinimo tose Chicagos 
didmiesčių gyventojų sveika
tai reservuotas pirmykštės gaiy 
tos saugonės pastebimai ma
žai arba visiškai nelanko.

10 TŪKSTANČIŲ AKRŲ 
LAUKINĖS GAMTOS

Kvietimas pravažiuojant užsukti į Gamtos Centrą

FO 3 - 0123) gauu Palos Divi
sion miškų saugonių žemėlapį 
su paaiškinimais, ir automo- 
bi’į pasistačius bet kurioje pik 
n kų aikštėj (camping ground) 
leistis pasirinkta kryptimi “no 
sies tiesumu” skersai kertant 
kelius ir takelius, miškus ir 
krūmus, kalvas, daubas, tan
kumynus, skynimus, lauky
mes, balas ir šabakštynus, ke
letą kartų pasimesti ir paklys
ti, į spyglius ir dyglius drabu
žius susidraskyti ir kruvinai 
nusibraižyti, ir pagaliau pa-l 
siekus kurį kelią ar kryžkelę,

; jau galima grįžti prie savo au- Į 
jtomobio ar autobuso civilizuo
tais keliais. Jausies tikrai kaip 
po suomių saunos ar žemaičių 
pirties — įkaitęs, išpliektas, 
pavargęs, bet visais kitais at
žvilgiais lyg naujai gimęs!

■i J I J'.if l JI L L 
paukštelius išnaikinęs, jau 
yra prasidėjusi... Net vove
rėlių, nežiūrint kad čia miške
liai yrą daugiausiai iš ąžuolų, 
taigi voverinis gilių — gyvenk 
ir norėk, bet jų labai retai be
galima aptikti. Paukščiai tai 
tik pavasario ir rudens sezo
nais čia krūmus pripildo kle
gesio ir alaso, kai vieni iš
skrenda, kiti ar tie patys po 
pusmečio parskrenda, bet čia 
sustoja tik sparnus tolimes
nėms kelionės pailsintį.

Prieš Velykas čia ežerėliai

j,au

F t
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£iltų kraštų 
maudynių “namo” į šiaurę 
grįžtančių ančių*h* čia sugrjžu- 
»tų kėkštų — “rabinų”; bet' 
antys nekėlė mažiausio triukš
mo ir kėkštai 'koncertam^ re
peticijų dar nedarė. Visa gam 
tos puota prasidėjo su Velyk© 
mis, lietuviškai tariant su Pri
sikėlimu. ' ' J. Pr.-

♦» iŠ

SKAITYK 'NAUJIENAS" 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS į 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

zervatas, kurs nuo Kean Avė- ežerai, ir Bumerangu, Kiaulių, 
nue rytuose tęsiasi siaurėjan- Kalidydo, Raudonspamių, “Iki 
čiu kyliu tarp Des Plaines upės Juostos” (Belly Deep), Arklio

Daugeliui tai per žema už
miesčių brūzgynuose gaišti 
laisvadienį. Bet gi ne kada no 
rodamas iš Chicagos smogo 
gali žmogus pabėgti į “Junion- 
piero” lietuviškąjį ghetto ’.Į baigiasi aštriu kyliu tarp šių 
Noriu išduoti savo paslaptį ir dviejų kanalų prie 83 plento ir Iriuose. Ją galima vadinti eže-j^1 
parodyti kelią į tą neišsemia- kag kanalo, tilto. 
mą atsijauninimo versmę čia 
pat pietvakario užmiestyje..

Yra apsčiai Chicagos prie-Į(yS niažesnių miškų, miškelių, 
miesčiuose rezervuotų parkų, lankų pievų, ežerėlių, balų ir 
miškų saugonių ir šiaip nelies- liūnu. Minėtini didesnieji miš- f TF £ 1 ♦ • f

ir Sanitarijos kanalo Willow 
Springs .miesteliu šiaurėje ir 
Calumet - Sag kanalu pietuose

Šiame trikampyje yra kelio
lika didesnių ir kelios dešim-

tos Illinojaus gamtos rezerva
tų, kaip tai išilgai Des Plaines 
upę, palei Chicagos Upės šiau
rinę šaką ir tp., bet tokia vie
ta, kur gali per 10 metų kas sa 
vaite po vieną “pasiklysti”, 
vra tik viena. Tai vra 10 tūks
tančių akrų kompleksas, ad
ministruojamas Miškų Cook 
Apskrities Saugonių distrik- 
to Palos Divizijos didžiulis re-

Palos kalvos laukia prisikėlimo

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

G. VERDI 4 V. OPERA

LA TRAVIATA
Operos spektakliai: 1971 m. gegužės mėn. 1 d., 8 vai. vak.

gegužės mėn. 2 d., 3 vai. popiet 
gegužės mėn. 8 d.. 8 vai. vak.

ALEKSANDRAS KUČIŪNAS, Dirigentas ir Režisierius

SPEKTAKLIAI — Marijos mokyklos auditorijoje, 
67th ir So. California Avenue. 
Chicago,, Illinois. = į

BILIETŲ KAINOS: 8Z 7, 6, 5 ir 4 dol. Premjerai SIjOČ brangiau.

VISI BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE

Užsakant bilietus paštu, prašome siųsti čekį LITHUANIAN 
OPERA OF CHICAGO pavadinimu, kartu su sau pačiam adresuotu 
voku ir pašto ženklu, būtinai pažymint ir spektaklio datą, šiuo 
adresu: > • *

2511 West 69th Street
CHICAGO, ILLINOIS 60629

VISI LIETUVIAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

l*rof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
F x ” *

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
AM knygas gausite, jei pinigas pasiųsite tokiu adresu:

N A U .1 I E N 0 S
1739 So. Halsted Street Chicago 8. Fllir »i*

......... . ------ ---------------------- ----- ------------------------------- . į

kai: Buffalo Woods, Willow 
Springs Woods, Columbia 
Woods, Pow Wow Woods, 
Red -Gate Woods, Pulaski, 
Wolf Road Woods, ir bevar- 

Irdis ilgas miškų rėžis pačiame 
smaigalyje iki St. James baž
nytėlės su “romantiškomis” 
ankstybųjų kolonfistų ūkinin
kų miško kapinėmis.

Į pietus nuo Sag Kanalo tri
mis tiltais skersai Kanalą pa
siekiamas iš šiaurės pusės, 
taip pat Illinois 83 keliu bei 
123 gatve pasiekiamas iš rytų 
pusės yra dar didelis ir vaiz
dingas rezervatas su visa eile 
miškelių saugonių ir keliais 
mažais gražiais ežerėliais. Iš 
čia McCarthy keliu galima tie
siai nuvažiuoti į Lemontą, tą 
naujai besikurianti užmiesčio 
lietuvių kaimelį.

TRIKAMPIO PER DIENĄ 
NEAPEISI

Grįžtant į pamiltąjį Trikam
pį (tarp Des Plaines upės ir 
Calumet kanalo), pirmiausia 
reikia priminti, kad čia ypač 
ryškiai tebėra iš po - ledinės 
(postglacial) gadynės išlikusi 
topografija: plačiausi, gilūs, 
vandenų išplauti slėniai, gilios 
upelių daubos, nuolaidžios 
kalvos ir kelios dešimtys ma
žų mažesnių ežerėlių, kurių 
reroka dalis jau arba baigia 
užželti ir užaugti, į balas ir liū
nus pavirsti, arba yra labai 
sumažėję. Minėtini tokių yra 
Klevų ežeras (Maple Lake), 
Bulvarlių (Bull Frog Lake), 
Ilgojo Jono, Tuma, Juozo (Joe)

Pavalkų, Toniahawko ir tt. 
prūdai, balos bei liūnai, kurių 
visų didžiausioji yra Saganaš 
kės pelkė rezervato pietvaka-Į Chicagos, tikriau sakant

Cook apskrities steigėjams ku 
Iru, tik labai negilus, bet žuvin'rie tų plotų prieš keletą gent 

gas. į karčių iškraustė tuose plotuo-

Toje — Ačiū Sutvėrėjui — 
apsaugotoje nuo “sucivilizavi 
mo” gamtos sąugonėje visais 
keturiais metų sezonais rasi 
širdį < 
gamtos eiklių kibino pažymių.- 
Ankstybą pavasarį, dar me-j 
džių lapams neišsiskleidus, vi 
sa miškelių žemė sužiba vien
tisiniu kilimu smulkučių, bet 
pavieniai labai meilių žiedelių, 
čia vadinamų “pavasario gra
žuolėmis” (Spring Beauty). 
Paskirais plotais išsiskleidžia 
vešlūs juodžaliai šalpusnių ir 
trilapių plotai. Juos seka ne
paprasto švelnumo šunobelių, 
vilkobelių ir hikorijų, jievų 
(choke - cherries), laukinių 
vyšnelių ir kitokių ir kitokių 
medelių sužydėjimas. Didelės 
daugumos saulei savo grožį at-1 
skleidusių gyvų floros padarų 
nei vardų, nei kitokių botani- 
nių savybių- mes nežinome. 
Vaikštai lyg apsvaigęs po iš 
vardo nepažįstamą, bet iš ma
tymo ir dažno lankymo tokį 
artimą pasaulį, su kuriuo iš 
karto “susikalbi” be žodžių. 
Bet užsukęs į Nature Center 
gali gauti apie Illinojaus fau
ną ir florą literatūros.

PERĖJĘS SKERSAI MIŠKYNĄ 
JAUTIESI [KAIP ,PO PIRTIES

Neturint poetiško liežuvio 
neįmanoma net bandyti ki
tiems perduoti tas ramybės, 
satisfakcijos ir palaimos jaus
mas, koks apima visus rūpes
čius mieste palikusį ir čia tuš
čiomis rankomis' ir kišenėmis 
atvykusį rieškutėmis tyrojo 
gyvenimo pasisemti.

Kas susidomėtų, patartina iš 
Forest Preserve Distrikto būs
tinės (tel. CO 1 - 8400

'Mažas raudonas mokyklos namelis"___ _________ ____ ___ _ ______  — Gamtos 
centras su botanikos ir zoologijos skyriais

Kean Avenue pavasariui artėjant. Dėžinėje 
■prasideda Palos Hills saugonės

se jau įsikūrusius ir išsistačiu- 
sius ūkininkus (jų pastatų pa
matai ir sodų likučiai dar daž
nai aptinkami belandant per 
juo tirštesnes tankumynes), 

džiuginančių amžinojo eikia dėkoti kad jie šias sau. 
eikliu kitimo nažvmm.1^ kuf jos

j pietvakarių užmiestyje, kur 
,_____ : niekuomet neužeina
j Pietinės Chicagos ir Gary plie- 
ino liejyklų ir rafinerijų dūmai 
[ir smarvė, nes iš tos pusės vė
jas vargu kada pučia.

PATABTINA PAMATYTI 
GAMTOS CENTRĄ

Pavasari atidaromos visos 
automobiliams pasistatyti ir 
piknikams aikštės su stalais, 
suolais ir “patogumais”, ir jų 
pasirenkamai daug. Išilgai vi
są Trikampį per vidurį eina 
107 gatvė ir 95 gatvė, o šiauri
niu šonu Archer Avenue. Rv- 
tinį saugonių galą ypatingai 
yra apsėdęs arklių jodinėjimo 
“sportas”, kur ne tik miškų 
keliukai, bet ir takeliai iš
klampoti ir arklių pusnagių 
išminti. Ten vaikščiojant iš
mintos duobės kojas sukinėja 
ir dulkes keliančių raitųjų ta
būnų reginys pyktį kelia. Gal 
tas miškų -saugonių “civilizė- 
jimas” ir verčia gilintis toliau 
į miškų tankumynes, kur žmo
gus dar gali jaustis lygus ste
buklingos gamtos narys.

Kiekvienam Willow Springs 
— Palos Hills saugonės lan
kančiam būtinai patartina už
sukti Į Gamtos Centrą, kurs 
yra prie Willow Springs Road 
pačiame rezervato viduryje. 
Ten ant kalnelio yra atkelta 
buvusi pirmoji tos srities ko
lonistų mokyklėlė - Red Little 
School House, čia vra zoolo
ginis visų Illinojuj randamų 
gyvių žvėrynėlis ir botanikos 
darželis visai šios valstijos žel- 
menijai išstudijuoti. Negana 
to, prie tako (Trails), kuris 
spinduliais iš šio Centro šako
si per mišką, prie medžių yra 
prisegioti spausdinti užrašai, 
paaiškinantys kiekvieno auga 
lo ir šiose vietose gyvenančių 
vabzdžių bei gyvuliukų istori
ją su atvaizdais, čia ir raitie
siems jodinėti draudžiama.

Čia apstu meškėnų, lapių, 
vietomis ir gyvačių; dar gali
ma aptikti porelę stirnų; šiaip,; 
deja, Rachelės Carson “Si
lent Spring’’ knygoje pavaiz-, 
duota artima ateitis, kuomet 1739 Halsted SL, Chicago, HL 60608
žmogus bus su uodais drauge

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę žemą 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
des Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psh, 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINTSTRACUOJE

arba
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POEZIJOS PAVASARIAI

Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį —
Vėl gyvenki mumyse,
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo" medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti .žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. f /. , -

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psL 

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

kinys, 95 psl. S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė 169 

psL Kaina $3.00.
7
8.
9.

10.
11.

Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00 
Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00. 
Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.
Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psL $2.00.
Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psL $2.00.
Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 fšvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00. ' ''
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Elės, 95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. ' Rinktinė lyrika, 167 psl, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL S2.50.'
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 pSL, $1.00. ’ ;. ■—
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELE Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl. $100
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $250.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė 180 psl $3 00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.*

55 psl. $1.00. - ■ • ' ’
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra-

šymu ir gausybe dainų. 80 psL S2.50. _ .
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija.. 115 psL $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

OFFICE HOURS
Monday. Tuexky. Friday 9 AJL 4 PJC 

Thursday. 9 A JL to 9 PAL 
Saturday, 9 AJL to 1 P-M.

No Business Transacted on Wednesday

r / t A' *.
| Fi1Bt MB M

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10.000. OR MORE.

’• 2 YEAR MATURITT

PER ANNUM -----
Paid and 

Compounded

PASSBOOK
ACCOUNT

unm vrosapyl

NOW INSURED TO $20,000
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up refreshed

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE CO

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

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

everyone who 
wants to wake

Tai buvo prieš penkiolika me
tų, kai Lenino pranašystė, pasak 
kurios komunistams nereieksią 
pulti Jungtinių Amerikos Val
stybių, nes jos pačios nukrisian- 
čios Į komunistų sterblę kaip 
nunokęs obuolys, nedarė mums 
jokio jspūdžio. Kaip nepagrįs
tai mes tada vertinom Jungti
nių Amerikos Valstybių atspa
rumą komunizmui! Juk jau

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

<klus — ją visiškai nuginkluo
ja! Karas, girdi, jau pasibaigęs, 

į tad kam reikalingi ginklai Čiang 
-Kai-šekui? Tuo pačiu metu sa
vo skardžias kakarines paleidžia 
žurnalistai ir radijo pranešėjai, 
kad, girdi, čiang-Kai-šeko ad- 

Iministracija esanti supuvusi, 
pats generalissimo suvaikėjęs ir 
visa jo santvarka nieko nverta; 
Mao-Ce-tungas — visai kitas 
dalykas — tikras vadas, netgi 
visai ne komunistas! Keista, 
betgi, kad tie patys laikraštinin- 

rkai, kurie ripuote ripavo, kad 
čiang-Kai-šekui nereikalingi gin
klai, kadangi karas Azijoje jau 
pasibaigė, tylėjo kaip burnas 
vandeniu pripylę, kai Kinijos rau 
donoj i armija buvo iki dantų gink 
luojama pasidavusios Japonijos 
kariuomenės ginklais. Aiškus 
dalykas, kad be ginklų ir teikimo 

: čiang-Kai-šeko kariuomenė greit 
sumušama Mao-Ce-tung moder
niausiai aprūpintos komunisti
nės armijos. Visa Kinija krin
ta į komunistų glėbį — “nema
tomoji ranka” vėl meistriškai 
atliko savo rolę. čiang-Kai-še- 
kas sopančia širdimi persikelia 
su savo kariuomenės likučiais į 
Formozą (Taiwan), kurioj, kaip 
garbingas Jungtinių Amerikos 
Valstybių belaisvis, kinietišku 
kantrumu jau baigia 22-uosius

tas ribas, kurios 
pripažintos prieš 
antrajam pasauli- 
Deja, neilgai tvėrė 

svajonės. “Nematoma 
sustabdė amerikiečius 

prie Berlyno, kad bolševikai jį 
visai sugriautų ir jo gyventojus 
išmarintų! Ta pati ranka sulai
ko taurųjį generolą Patton ties 
Čekoslovakija, kad bolševikų 
driskiai galėtų užimti ir išniekin
ti Pragą. Visą Pietų Rytų Eu
ropą dovanai atiduodama rau
donųjų driskių sauvalei. Ta pa
ti “nematomoji ranka” išduoda 
Titui serbų didvyrį generolą 
Michailovičių, kuris neužilgo 
bolševikų nužudomas. Milijonai 
europiečių prievarta grąžinami į 
bolševikų užimtas sritis, nema
žą jų dalį — lėtai mirčiai ir bol
ševikų pasityčiojimui.

Čia suminėta tik dalis tų šir
dį veriančių įvykių, dėl kurių 
mes ilgą laiką kaltinome ame
rikiečių “naivumą, kvailumą bei 
bolševizmo nepažinimą”. Kodėl 
jau tada mes nenorėjome su-

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

prasti, kad sistematingas pana
šaus reiškinio pasikartojimas pa 
našiomis aplinkybėmis nėra pri
puolamas, atsitiktinis dalykas, 
bet logiško planavimo pasekmė? 
Kokia nebūtų mūsų suklydimo 
priežastis, o ta nematoma ran
ka, iš nežinomų tamsybių vi
suomet išnerianti į paviršių kaip 
tik tada, kada jos pagalba la
biausiai reikalinga bolševikams, 
nėra atsitiktinis, naivumo iššau
ktas įvykis, bet pragariškai tiks
lus piktoj genijaus pasireiškimas

Nugalėję vokiečius Europoje, 
amerikiečiai metasi į Aziją prieš 
japonus. Japonai atkakliai gi
nasi, bet Hirosimos ir Nagasa
ki likimas juos verčia skubiai 
pasiduoti. Optimistai atsikve
pia, kad bent Azijoje Jungtinių

Amerikos Valstybių sąjunginin
kas čiang-Kaišekas padarys 
tvarką: išvalys ją nuo komu
nistų. Juk Stalinas net ir po 
Vokietijos pasidavimo tebepa
laiko taikingus santykius su ja
ponais. Ne iš meilės, žinoma, 
bet iš baimės. Jis gerai žino, 
kad pora Japonijos armijų bol
ševikų driskius uždusiusius nu
sivytų per visą Aziją iki pat Ura
lo kalnų! Tik po to, kai jo šni
pai pranešė Stalinui, kad Tru- 
manas prieš japonus pavartos 
atomines bombas, Stalinas įsi
drąsiną paskelbti japonams ka
rą. Žaibo greitumu erdvėje pra
ūžia “nematoma ranka”, kuri 
ne tik sustabdo ginklų teikimą 
Čiang-Kai-šeko kariuomenei, bet 
ir iš jos atima jau turimus gin-

Bernard Puchalski yra Chicagos ir jos apylinkių uos t y tarybos narys. Jis glaudžiai dirba su dar
bininku unijy ir miesto atstovais įvairiais uostu reikalais. Už pavyzdingą darbą balandžio 22. d. 
Puchalski rengiasi pagerbti gausūs jo bendradarbiai Sherman Motelio salėje. Paveiksle iš kairės 
į dešinę matome B. Puchalski, tautiniu grupių radijo pranešėją John S. Caputa ir Robert J. Ben- 

soną, geležies darbininku unijos atstovą. (Pr).

The only matched set of bedding constructed In 
accordance with the specifications of the Posture 
Committee of the American Chiropractic Associ
ation to maintain correct posture during sleep.
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I metus prie Laisvosios Kinijos 
vairo. Tačiau “nematomosios 

| rankos” vadovaujamas, Jungti- 
i nių Amerikos Valstybių Vll-asis 
I laivynas be pertraukas ąiatru- 
, Kuoja Formozos sąsiaurius ne 
| tiek čiang-Kai-Šekūf mub kortu-’ 
nistinės Kinijos puqlimo apsau
goti, kiek Komunistinės Kini
jos saugumui garantuoti, kad 
Mao-Cse-tung galėtų sau ramiai 
šiaurės Vietnamui padėti ame
rikiečių kareivius Pietų Viet
name žudyti.

Palikime minutėlei Aziją ir 
persikelkime į Europą, kurioje 
po Poznanės darbininkų suki
limo birželio pabaigoje, 1956, 
užvirė Vengrijos sukilimas prieš 
Ijolševikų okupaciją. .Krašto vi
duje esančių okupacinių Sovie
tų Sąjungos dalinių neužteko 
sukilimui numalšinti, ir Sovietų 
Sąjunga buvo priversta juos pa
pildyti naujais daliniais, kuriuos 
skubiai pasiuntė prie Vengri
jos sienos. Tačiau į Vengriją 
įžygiuoti su savo kariuomene So
vietų Sąjunga nedrįso, bijoda
ma Jungtinių Amerikos Valsty
bių įsikišimo. Visa Jungtinių 
Amerikos Valstybių visuomenė, 
išskyrus komunistus ir komu- 
narus, entuziaztingai sveikino 
Vengrijos revoliuciją, pritarda
ma jai visa širdimi. Tačiau ano 
meto valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pasielgė kaip pa
klusnus “nematomos rankos” 
samdinys. Jis ne tik nieko nepa
dėjo Vengrijos sukilėliams, bet 
net oficialiai užtikrino Sovietų 
Sąjungą, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės į Vengrijos įvy
kius nesikiš. šitaip žuvo Ven
grijos ir visų bolševikų paverg
tų viltys nusikratyti bolševikiš
kojo jungo. 1957 metais, šį kar
tą jau daugiau remdamasis 
United Nations organizacija, 
“nematomoji ranka”, grasyda
ma bombarduoti anglų ir pran
cūzų laivynus Viduržemio jūro
je, susprogdina Anglijos ir Pran
cūzijos įsikišimą į Suezo kana
lo ginčą perduoda Suezo kana
lo kontrolę egiptiečiams ir ati
daro bolševikams vartus į Ar
timuosius Rytus. 1959 metais 
“nematomoji ranka” uždeda em
bargo ginklų siuntimui Fulgen- 
cijui Batistai, bet nesulaiko gin
klų, siunčiamų Castro, ir tuo 
“išvaduoja” Kubą nuo diktato* 
riaus Betistos. Tais pat metais 
Ben Bella “išvaduoja” Alžirą, 
tuo įrodydamas, kad “nematomo
ji ranka” šeimininkauja ir Pran
cūzijoje. 1961 metais šiaurės

why proper1 
bedding is 

essential to .

tuomet visa erdvė buvo persunk
ta raudonosios mirties alsavimo, 
tik mes dar nemokėjome išskai
tyti jos simptomų. “Nes Štai 
nakčia stebiu spiečius žvaigž
džių, bet, kurčias, aš jų psal
mės negirdžiu” — Baltrušaitis.

Grįžkime į 1945 metų pavasa
rį, kai amerikiečių aprūpinta 
raudonoji armija stūmė vokie
čius į vakarus, o amerikiečių 
tankai, nesulaikomi, riedėjo į 
rytus. O pati Sovietų Sąjunga, 
alkana, benamė ir apiplyšusi, vi
siškai priklausė nuo Jungtinių 
Amerikos Valstybių. Jei būtų 
norėjusios, Jungtinės Amerikos 
Valstybės būtų galėjusios su
trupinti komunizmą daug leng
viau, negu jos sutrupino nacius. 
Vieno velionies Roosevelto žo
džio būtų pakakę grąžinti bol
ševikams į 
jiems buvo 
prasidedant 
niam karui, 
laisvės 
ranka”

...... Įvadas
Dar ne taip seniai Gevelande 

Laivo paminėta -Čiurlionio an
samblio įkūrimo penkiolikos me
tų sukaktis. Rimtai ir oriai skai
tomas iškilmingasis aktas. An
samblio nariai ir mecenatai kvie
čiami į sceną. Vienas, kitas, tre
čias pakyla iš savo vietų, kopia 
aksomu nuklotu takeliu į pa
aukštintą teatro aikštelę ir sė
dasi prie dainininkų.

Bet štai nuskamba kvietimas, 
į kurą niekas neatsiliepia. Slo
gią tylą netrukus nutraukia pats 
kvieslys, paaiškindamas: “En
kavedistų nužudytas kalėjime 
prieš keturiolika metų”. Skai
toma kita pavardė. Ir vėl tyla. 
Kvieslys ir vėl paaiškina: “Mi
rė prieš dešimt metų, atsėdėjęs 
dvejus metus Stutthofo koncen
tracijos stovykloje”. Skaitoma 
dar viena pavardė. “Pasiprieši
nęs areštui, bolševikų seklių nu
šautas Kanto gatvėje, Kaune”. 
Dar keletas kvietimų, keletas 
smurtingų mirčių pranešimų, ir 
visa salė pati sustingsta ledinė
je tyloje — iš pagarbos nekal
tai nužudytiems. Didinga ty
la! Tartum vandenyno banga, 
neskubėdama ji ritasi į akiračio 
tolius, kuriuose ji išnyksta, nu
sinešdama lietuviškojo kraujo 
vieningumą ir nepalaužiamą 
ryžtą grąžinti tėvynei Lietuvai 
tai, kas iš jos neteisėtai išplėš
ta — savo vaikų laisvę.

, \ iPtnamas surer 
Vietname, kuris

I metų. Po Diem nužudymo Jung 
I tinės Ąnąęrikoą pa
j Laipsniui įsivelia lį.Viet 
ra neva tikslu parodyti paąau^ 
liuii ’kad5 jos nėp&i ^atfkt? Tik
tų, Vietnamo Siaurės Vietnamo 
malonei (ir* žiauriausiam, mili
jonų pietų vietnamiečių išžudy
mui), bet tikrovėje tikslu pa
baigti prinokinti amerikietįšką- 

j jį obuolį, kad jis pats nukris- 
| tų Sovietų Sąjungos sterblėm 

Kad taip iš tikrųjų yra, ryškėja 
iš to, kad “nematomoji ranką” 
nustatė Vietnamo karui tokias 
taisykles, kurios jokiu būdu ne
leidžia karo laimėti (uždrausda- 
ma persekioti priešą už tam tikrų 
ribų, neleisdama bombarduoti 
ginklų pristatymo kelių, nenau
dodama laivyno blokados ir, pa
galiau, nesustabdydama preky
bos su sovietiniu bloku ne tik 
iš viso, bet ir strateginėmis me
džiagomis, kurios bolševikams 
būtinai reikalingos Vietnamo 
karui tęsti), bet padūkusiu 
tempu tuština Jungtinių Ame
rikos Valstybių iždą ir aukoja 
tūkstančius amerikiečių ir pietų 
vietnamiečių gyvybių, kad ga
lutinai sudemoralizuotų abiejų 
tautų (amerikiečių ir pietų viet
namiečių) kariuomenės. Laoso 
skerdynės yra žymiai šlykštes
nis Kubos “Bay of Pigs” sker
dynių pakartojimas. Vadžioje, 
amerikiečiai gal ne visai pagal 
“nematomos rankos” planą įsi
veržia į Laosą ir, žaibiškai žy
giuodami, užklumpa komunistų 
karinių jėgų branduolį visiškai 
nepasiruošusį. Tačiau, užuot 
pabaigę savo pradėtą planą, ame 
rikiečių kariniai daliniai Laose 
staiga sustoja ar net kelias 
mylias pasitraukia atgal. Tuo 
pačiu metu pats prezidentas 
R. Nixonas viešai pareiškia, 
kad, girdi, amerikiečiai Laoso 
kare tiesioginiai nedalyvaus, bet 
tik talkininkaus pietų vietnamie
čiams. Po šitokios melodramos, 
netikėtai užklupta komunistų 
kariuomenė Laose sau ramiau
siai be jokių nuostolių pasitrau
kia.

Neužilgo ima trauktis ir ame
rikiečiai, kurie, būk tai, pakei
čiami pietų. vietnamiečiais. O 
spaudau radijas ir televizija per
duoda (labai džiaugdamasi), kad, 
girdi, amerikiečių Laose beli
ko tiek ir tiek, vis mažiau ir 
mažiau, kol, pagaliau, būk tai 
nebeliko ne vieno. Tuo tarpu

(Nukelta į 5 psl.)

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.

Because your body needs proper support to help i 
you get the rest and relaxation of a good night’s 
sleep.
The Springwall Chiropractic mattress provides 
deep down contour and balanced support for all 
areas of the body, minimal agitation from move
ment of sleeper or sleeping partner, buoyant 
surface comfort and adaptability to persons of 
varying weight and body type.
m Patented Springwall Mattress Construction ■' 
Unique Springing System M Quilted with Foarir
■ Airlet® Border ■ Steriguard Treated ■ Spring
wall Chiropractic Boxspring
Mattress or boxspring'in twin or fun size, $99.95
Queen Size Set 5^69 95
King Size Set........... . 5339 95
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Ralandfio 7 d. Čikagos puoš-1 
niame Martinique restorane |vy- Į 
ko gerai pavykęs sąmokslas. I 
Lietuviškų organizacijų, kurio
se dau$r dirbo inž. Antanas Ru
dis, valdybos susitarė surengti 
jam staigmeną — pagerbimą ir 
jam nežinant suorganizavo apie 
200 žmonių, kurie užėmė visą 
restorano salę. Rengėjų komi
tetui vadovavo Stasė Semėnienė. 
Patį Antaną Rudį pakvietė į res-

stalo sėdėjo
graznos pravedėjau dr. 2L Ua- 
nilevičius, D. Bobefienė, kun. 16- 
ciunas, L. šimulis, M. Rudienė, 
vyskupas V. Brizgys, pats su
kaktuvininkas, neseniai atšven
tęs 60 metų įni A. Rudis, X 
Daužvardienė, gen. Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis, p. 
Danilevičienė!, Altos pirm. dr. 
K. Bobelis ir kun. J. Pauperas.

Dr. Danilevičiui paaiškinus

$3.00

$11.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Ilk. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus retina siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

uošvis p. Krupa, sakydamas no
rįs pasikalbėti apie buvusius Či
kagos mero rinkimus. Kada Ru
džiai atėjo, rado pilną salę pa
sipuošusių lietuvių.

pareiškus rengėjų vardu pagar
bą ir padėką sukaktuvininkui ir 
prisegus jam gėlę, solistas Al
girdas Brazis sugiedojo Ameri
kos himną. Trumpai kalbėjęs

Khe Sanho bazės įrengimai buvo susprogdinti, tačiau amerikiečiams teko palikti nemažai kari- i 
nes medžiagos ir metalo laužo.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Pataria gerinti nesamas tarybas
Motiejus Šumauskas, pas maskvinius komunistus 

gerą karjerą padaręs Šančių berniokas, pataria okupuo
toje Lietuvoje gerinti tokį dayką, kurio visai nėra. Iš 
eilinio partijos nario jis tapo rusų okupuotos Lietuvos 
aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas. Jis jau
natvėj pramoko raidžių rinkėjo amato, platino Šančiuose 
komunistų slaptai spausdinamas proklamacijas, pateko 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjiman, buvo iškeistas už bol
ševikų suimtus kalinius, 1929 metais lankė Maskvos pro
pagandinę mokyklą, o vėliau Lietuvoje padėjo rusams 
pavergti kraštą. 1940 metais jis buvo paskirtas vietinės 
pramonės komisaru, karo metu palaikė ryšius su Lietu
voje veikusiais partizanais, o 1956- metais jis jau perėmė 
iš M. Gedvilos ministrų pirmininko pareigas. 1967 me
tais, kai Paleckis rusams Lietuvoje jau nebebuvo naudin
gas, tai Paleckio vietą perėmė Šumauskas.

Du Šumausko broliai ir sesuo taip pat buvo- komu
nistai. Jie veikė Šančiuose ir Kaune nei kiek nemažiau 
už brolį Motiejų.. Bet jie padarė klaidą.. Jie pasirinko ki
tokį komunizmą. Jie buvo įsitikinę, kad trockinis komu
nizmas yra daug geresnis, negu lenininis arba stalininis. 
Broliai su seserimi ir Motiejui neduodavo ramybės, daž
nai jį kritikuodami dėl; stokos idealizmo ir blogo kovos 
kelio. Vėliau, kai Motiejus, grįžęs iš Maskvos, pradėjo-

malonę, tai Motiejus Šumauskas sovietu policijos suimtų 
brolių neužtarė. Jis tiktai patarė jiems pagalvoti apie 
pasirinktą kelių. Komunistinės karjeros atžvilgiu, Mo-

Jo broliai ir sesuo čekistų buvo sušaudyti, o jis prasimušė 
į “tarybinės” Lietuvos prezidentus.

Grįžęs iš Maskvoje vykusio komunistų partijos su
važiavimo, jis patarė lietuviams komunistams ir neko- 
munistams gerinti rusų įvestas* “tarybas”. Jis paskelbė, 
kad šių metų birželio 13 dieną visoje Lietuvoje bus “rin
kimai į visokias “tarybas”, kad tuo- reikalu partijos jau 
yra paruoštos labai geros direktyvos-, liepiančios gerinti 
lietuviškų tarybų veiklą, didinti tarybų autoritetą, kad 
jos galėtų vystyti “socialistinę demokratiją”’. “TaTybos” 
turės padaryti tai, ko iki šio meto nei Lietuvoje, nei Ru
sijoje nepajėgė padaryti komunistų partija, būtent: nu
vesti okupuotą Lietuvą į komunizmą.

Šumauskas pataria ruoštis artėjantiems “rinki
mams”, bet jis nei vienu žodžiu neprasitaria apie rinki-

kų teises. Taryba yra toks valdymosi organas, kurį su
daro darbininkų pasiūlyti ir demokratiškai tų pačių dar
bininkų išrinkti atstovai. Laisvai pasiūlyti ir laisvai iš
rinkti atstovai sudaro tarybą, kuri aptaria svarbiausius 
dirbtuvės ir vietos gyvenimo reikalus. Petrapilyje kelių 
dirbtuvių darbininkai buvo sudarę tarybą, kurią Trockis 
panaudojo perversmui prieš Kerenskio valdžią. Petrapi
lio darbininkų tarybos (sovieto) vardu bolševikai val
džią paėmė visame Petrapilyje, o vėliau ir visoje Rusi
joje. Darbininkų tarybas jie praplėtė. Jie sudarė vals
tiečių, o vėliau ir kareivių tarybas.

Darbininkų tarybos padėjo Leninui valdžią pagrobti, 
bet kai jis paėmė policijos ir ištikimų karo dalinių kon
trolę, tai darbininkai jam nebebuvo reikalingi Leninas, 
Dzeržinskio padedamas, Rusijoje išnaikino visas tarybas. 
Išnaikino visas tas politines grupes, kurios demokratinių 
tarybų mintį puoselėja. Atėmė darbininkams teisę sta
tyti kandidatus į tarybas, o vėliau paliko tiktai po vieną 
kandidatą atsakomingoms pareigoms. Rusai, okupavę 
^Lietuvą, permetė Lietuvon tiktai tarybų karikatūrą. Nei 
dirbtuvių darbininkai, nei kolchozų vergai Lietuvoje 
'neturi teisės siūlyti kandidatų Į projektuojamas tarybas. 
Kandidatus parenka komunistų partijos pareigūnai, 
pasitarę su visuomeninį lietuvių gyvenimą sekančiais 
rusais.

Šumauskas pataria didinti tarybų vaidmenį ir kelti 
jų autoritetą, bet kas gi tą ‘‘tarybų” autoritetą Lietuvoje 
'buvo sumažinęs? Lietuvon įsiveržę rusai atvežė “tary
bas”. Jos jau buvo apkarpytos, be teisės statyti kandi
datus, nepriklausančius komunistų partijai. Lietuviai 
juokdavosi iš tokių “tarybų” ir tokių “rinkimų”. “Rin
kimai” į. “tarybas” buvo tikra komunistinė komedija. 
'“Rinkimų” rezultatai iš anksto buvo žinomi, jokios rin
kimines konkurencijos nebuvo, nes viską nusprendė oku
pantas arba okupanto įgaliojimus turinti komunistų par
tija. Komunistų partija, pagrobusi valdžią krašte, pa
grobė Petrapilio darbininkų tarybas, jas išprievartavo, 
& vėliau išprievartautą dalyką permetė į okupuotą Lie
tuvą.

Be demokratinės santvarkos, be laisvos spaudos, be 
:žodžfo- laisvės jokios tarybos negalimos. Lietuvoje jokių 
.tarybų nėra. Lietuvoje siaučia komunistinė sauvalė, oku
pantas tyčiojasi iš krašto gyventojų ir darbininkų. Šu
mauskas pirma turėtų Įvesti tarybas, o tiktai vėliau ga
lėtų kalbėti apie tų tarybų gerinimą. Bet Šumauskas to- 
nepadarys. Jis nepadėjo sovietų policijos persekioja
miems broliams, negalima laukti, kad jis padėtų Lietu
vos darbininkams.

dr. K. Bobelis, pabrėžė, kad Lie
tuvos net nematęs A. Rudis daug 
jai dirbo ir tebedirba. Invoka- 
ciją prieš pietus sukalbėjo vys
kupas Brizgys. Programos pra
vedė j as dr. Danilevičius prista
tė susirinkusiems Rudžių gimi
naičius, dukteris Margaritą ir 
Rožytę ir sūnus Antaną Jr. ir 
Morkų. Buvo dar J. Juozaitis, 
p. Paukštienė — Rudienės brolis 
ir sesuo, Jonas Rudis, Makevi- 
čiai, Gedučiai, žigaičiai, Pakelta 
šampano taurė ir Braziui va
dovaujant sudainuota '“Ilgiau
sių -Metų!” Antrą tostą už tė
vus pasiūlė A. Rudis, vyriau
sias sūnus.

Gen. konsulas P. Daužvardis 
savo žodyje kalbėjo apie vieny
bę, vieną bendrą visų kartų fron
tą ir siūlė steigti “barzdotų se
nių tarybą”, kurie patarimais 
jungtųsi į visokią veiklą. Kal
bėtojas rekomendavo į tokią ta
rybą priimti ir senjorą A. Rudį.

Toliau kalbėjęs L. šimutis su
minėjo A. ir M. Rudžių kultū
rinę, politinę, visuomeninę, lab
daros, švietimo ir pramoninę 
veiklą. Priminęs lietuvių sta
tytas bažnyčias, kurioms Rudis 
davė plieno, priminė dideles su
mas Maria HS, kazimieriečių ir 
kitoms statyboms. Politinėje 
veikloje A. Rudis pradėjo dirbti 
kartu su A. Oliu ir A. Vanagai
čiu. Jo bute gimė mintis jung
ti visas Amerikos lietuvių poli
tines grupes. Jis dirbo kaip lie
tuvių stebėtojas steigiant San 
Francisco Jungtines Tautas, dir
bo su Kersteno komitetu, buvo 
Lietuvių Prekybos Rūmų pirm, 
paskutinis Rudžių darbas lie
tuvybei buvo šv. Xaviero Kole
gijoje įsteigimas lietuvių kal
vos kurso.

Visi vakarienės dalyviai pa
sirašė specialų adresą, kurį A. 
Rudžiui įteikė St. Semėnienė ir 
dr. K. Bobelis. Dr. Z. Danile
vičius paskaitė Krėvės stiliumi 
parašytą sveikinimą. Sveikini
mai buvo gauti iš SLA prezi
dento P. Dargio, L. Tautinės 
S-gos pirm. T. Blinstrubo, Lie
tuvos Vyčių, Balfo sekr. A. Dzir-

Argentinos lietuvių sostinė
— Berisso

Berisso miestas iš La Platos 
priemiesčio tapo savistoviu ir 
modernišku. Nors gyvulių sker
dyklose, vieton 6,000 dabar te
bedirba vos apie 1,200 žmonių, 
bet lietuvių atžalynas, pasiekęs 
aukštesnio mokslo dirba įvai
riose profesijose — mokytojos, 
valstybinių ir privatinių firmų 
tarnautojai ir savistovių įmo
nių savininkai. Berisso lietuviai 
išmokslino bent 6 gydytojus.

Nemuno draugija 28. 3. 71 pa-, 
gerbė joje veikiančias moteris, 
pasaulinės moterų kovos ir so
lidarumo dienos proga. Vyrai, 
dirbo, o moterys buvo garbės 
viešniomis. Asado pietuose da
lyvavo apie 100 žmonių, vėliau 
prisirinko daugiau. Nemuno 
pirmininko Jono Beronto pakvie
stos kalbėjo M. Pakulienė, B. 
Bražiūnienė, J. Marcinkevičienė, 
A. Aukštaitienė ir svečias iš Bu-

enos Aires ALB red. K. Norkus, 
pasidžiaugdamas beri s‘ežių lie
tuvių padaryta pažanga. Po pie- j 
tų vyrai, daugumoje buvę Lie- | 
tuvos kariuomenės kariai, su
giedojo Ilgiausių Metų mote
rims, Kur bėga Šešupė ir kitų 
mūsų liaudies dainų.

.42 metus negirdėjo 
lietuviško žodžio

“Draugo”, 
Ind., kun.

susijaudi-

vono, “Naujieną”, 
kun. Urbono, Gary, 
Miciūno ir kt.

Pats solenizantas
nęs dėkojo vakarienės iniciato
riams ir rengėjams, giminėms 
ir draugams. Savo kalboje jis 
lietuviškai ir angliškai nurodė, 
kad lietuviai turi padėti savo 
tautai nuolat, .vieningai, bendrai 
keldami balsą prieš okupaciją ir 
komunizmą. A. Rudis pareiškė 
viltį, kad aušra ateis ir lietu
vių tautai.

Kun. Pauperas sukalbėjo už
baigimo maldą.

Solistas A. Brazis perdavė 
vakarienės dalyviams ir mero 
R. Daley sveikinimus A. Rudžiui, 
pabaigoje sugiedodamas Lietu
vos himną ir tuo baigdamas iš
kilmingą ir kartu labai jaukiai 
praėjusią vakarienę, kurios vi
si dalyviai dar ėjo ir sveikino 
A. Rudį atskirai, linkėdami jam 
geriausios sveikatos ir tolimes
nio darbo lietuvių išeivijos dir
vonuose. A. P.

Baigęs 4 Šiaulių gimnazijos ; 
klases, keletą metų dirbęs JAV 
laivyno atstovybėje Kaune Pra
nas Kazlauskas, atvykęs Argen
tinon, kelis mėnesius dirbo įvai
rius darbus Patagonijoje, o pas- ' 
kui pradėjo dirbti ūkyje prie 
Labordeboy, Santa Fe provinci
joje, kur iki šiai dienai gyve
na, jau išėjęs pensijon.

šis simpatingas A. L. Balso 
skaitytojas pereitą savaitę apsi
lankė Redakcijoje, kur pietų 
metu pasipasakojo, jogei jis ne
užmiršo lietuviškai tik dėl to, 
kad visą laiką prenumeruoja A. 
L. Balsą, bet kalbėti lietuviškai 
su nieku neteko virš 40 metų. 
Liko nevedęs. A. L. Balse randa 
daug pažįstamų pavardžių, ypa- į 
tingai tarpe mirusių draugų Lie
tuvoje ir išeivijoje. Jis subren
do kartu su savo šeimininkų vai
kais, kurie jau baigė aukštuo
sius mokslus. Vienas jų, provi
zorius, turintis vaistinę La Pla- ; 
toje, kviečia Kazlauską pas sa- i 
ve: Nupirksiu kitą vaistinę, pa
statysiu-provizorių, tu, Francis- | 
co, busi vedėju, sako jo amži- | 
ninkas. Kazlauskas galvoja.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

RAŠO A. P.

OLDENBURGAS
io

XV.
Pirmaisiais stovyklinio gyvenimo me

tais būdavo “skryningai”. Taip vadino 
žmonės anketų užpildymus. Reikėdavo 
surašyti savo kilmę, reikėdavo pasakyti 
kodėl pabėgai iš Lietuvos, kodėl nenori į 
ją grįžti. Žmonės bijojo tų “skryningų”. 
Gal dėl to, kad gyvai tebeprisiminė pana
šias anketas komunistiniame pasaulyje.

1947 metų pavasarį buvo pradėti suda
ryti žinių lapai pabėgėlių Įkurdinimo rei
kalu. Tas darbas tęsėsi visą vasarą.

Tą patį pavasarį balandžio mėnesio vi
duryje pradėjo registruoti norinčius va
žiuoti darbams į Angliją. Sąjūdis kilo sto
vyklos gyventojų tarpe, čepukas, kuris 
registraciją vykdė, naelat apgultas buvo. 
Bet i galą balandžio viskas nurimo*. [ Ang
liją išvažiavo tik 32 žmonės iš Utuanikoa 
stovyktos.

Surašinėjo tą pavasarį ir norinčius va- 
žinoti į Braziliją. Vasarą daug jaunų vyrų 
išvyko į Kanadą kirsti miškų ir i aukso ka
syklas. Liepos pradžioje i Angliją išvažia
vo keletas Unterm Berg stovyklos gyven
tojų, jų tarpe ir stovyklos viršaitis Liobė. 
Apie tą laiką į Kanadą išvažiavo ir stovyk
los laikraštėlio redaktorius Urnoms.

Kartais žmonės kaip pamišę pasidary
davo. Vieną; dieną, pavyzdžiu^ tą patį 

pavasarį, paskelbė,, kad apie dvidešimt 
austąjį mokslą baigusių žmonių kviečiami 
į Kanadą. Išdalijo net blankus ir liepė juos 
užpildyti. Džiaugsmas buvo didelis, bet 
trumpas; tą patį vakarą buvo sužinota, 
kad tai tik tuščias burbulas.

O išvažiuoti kur nors visi labai norėjo. 
Ne tik normalų gyvenimą pradėti, bet ir 
pabėgti iš Europos, nes atrodė, kad grei
tai prasidės visų taip laukiamas karas tarp 
Amerikos ir Rusijos.

1947 m. liepos mėnesio gale radijas 
pranešė, kad Trumano pasiūlytą įstatymo 
projektą. įsileisti į C. S. A. keturis šimtus 
tūkstančių pabėgėlių, Kongresas svarstys 
tik sekančiais metais, o anglų įstaigos pra
nešė, kad išvietintųjų išvežimas j Angliją 
sustabdytas. Tuojau atsirado nuomonių, 
kad taip daroma dėl to, kad jau visiškai 
įsitikinta, jog ginkluotas konfliktas Euro
poje greitai turės prasidėti, ir todėl nebė
ra reikalo išgabenti žmones, kurie netru
kus galės grįžti į laisvas savo tėvynes.

T metų galą emigracija ėmė didėti. Jau 
beveik kiekvieną savaitę grupelė žmonių į 
Kanadą ir Australiją išvažiuodavo. Imda
vo grupėmis^ įvairiems specialiems dar
bams. Į Kanadą tais metais išvažiavo 
daug jaunų mergaičių.

Alėjo 1948-jų melų pavasaris. į Aus
traliją emigracija tebevyko, bet išvažiuo
ti ten galėjo tik nevedę vyrai. Ypač gyvi 
suTašmėjimai norinčių vykti į Australiją 
buvo pirmoje pusėje gegužės mėnesio. . 
Viengungiai jau net vtrčiami buvo rašytis '

į Australiją. Bet mažai kas benorėjo į ją 
važiuoti. Anksčiau žmonės kombinuoda
vo ir persikombinuodavo, kad tik išva
žiuoti galėtų, kad ir į tą pačią Australiją, 
o dabar jau buvo atšalę. Visi laukė Ame
rikos. . • • ’

Po truputį, mažomis grupelėmis, tebe
vyko žmonės į Kanadą.

1949-jų metų pradžioje emigracija įsi
siūbavo. Stovyklos skelbimų lentoje kas
dien vis naujas pranešimas tuo reikalu iš
kabintas būdavo. Vieną dieną skelbė, 
kad Australija priims labai daug išvietin- 
tųjų, kad ateityje priims ir šeimas su vai
kais, kad nebereikės jas laikinai Vokie
tijoje palikti. Sekančią dieną jau skaitė 
žmonės, kad visi norintieji emigruoti į 
U. S. A. turi užpildyti - anketas. Dar kitą 
dieną buvo paskelbta, kad važiuodami 
laivais turės patya pasikloti lovas ir šluoti 
kajutes. Paskui vėi — kad į pereinamas 
stovyklas nuo šiol veš traukiniais, nebe 
sunkvežimiais.

Sausio 22-rą skelbimas dėl emigracijos 
buvo jau tikrai įdomus. Jame rašė, kad 
paruošiamieji darbai Anglų Zonoje atlikti, 
pereinamoji stovykla įrengta WentorTe, 
ir tuojau prasidės išvykstančiųjų registra
cija. Pirmasis transportas iš Anglų zonos 
išplauksiąs vasario mėnesio viduryje:.

Ir tikrai — vasario 11-tą pirmieji lai
mingieji buvo pakviesti į IRO tvarkyti do
kumentų. Iš Unterm Berg stovyklos į tą 
skaičių pateko trys šeimos. Emigracija į 
Ameriką prasidėjo.

XVII.
O kur dabar tie žmonės?
Po pasaulį išsimėtę. Daugiausia, tur 

būt, yra Kanadoje — Hamiltone, Toronto 
ir Montrealio miestuose. Daug yra ir Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse, ypač Čika
goje. Yra nemaža Australijoje. Kurie 
buvo išvažiavę į Angliją, vėliau persikėlė 
į Kanadą ir Jungtines Amerikos Valstybes. 
Čikagoje gyvena ir visi trys gimnazijos di
rektoriai.

Gimnazijos mokiniai, kurie Oldenbur- 
ge jauni tebebuvo, yra jau šeimų tėvai. 
Buvę mokytojai ir kiti jų amžiaus žmonės 
yra senukais virtę.

Nemažas skaičius untermbergiečių jau 
ilsisi kapuose, po visą pasaulį išbarstytuo
se. Ir stovyklos komendantas Špokevičius 
Čikagos švento Kazimiero kapinėse savo 
paskutinį poilsį yra suradęs. Ir cigarečių 
dalytojas Širmulis.

Nemažas palyginti skaičius amžinam 
poilsiui pasiliko ir pačiame Oldenburge. 
Dar 1948-jų metų pradžioje jau apie dvi
dešimt lietuvių Oldenburgo kapinėse pa
laidota buvo. Žmonių sudėtomis aukomis 
buvo jaeins pastatytas paminklinis kry
žius.

XVIII.

Teko aplankyti Oldenburgą po dvide
šimties metų. Pats miestas jau labai pasi
keitęs buvo. Nepasikeitęs tik centras su 
tomis siauromis gatvelėmis. Tebestovėjo 
senoji rotušė, ir Lamberti bažnyčia. Her

cogų rūmus jau kita aplinka supo. Katali-j 
kų bažnyčia, kurioje iškilmingomis pro
gomis lietuvių pamaldos vykdavo, besanti! 
gerokai apleista.

įėjimo į Unterm Berg stovyklą nė žy
mės nebesą. Kur kitą kartą buvo policijos 
namelis, dabar stovėjo naujas viešbutis —• 
Hotel Riga. Latvis iš Ohmstede užsilikęs 
ir viešbutį pasistatęs. Kur buvo pati sto
vykla, mediniai barakai, dabar stovėjo 
dideli mūriniai namai ir buvo plytomis 
grįstos gatvės.

Tik trys mūriniai barakai kalne tebe
buvo nenugriauti. Naudojami jie dabar 
kaipo sandėliai ten pat esančio baldų fab
riko. Aikštė tarp jų buvo aptverta ir aukš- 
ta žole apaugusi.

Sporto aikštė tebebuvo, tik geriau su
tvarkyta. Vietoj anais laikais buvusios 
lentų tvoros dabar jaa buvo mūrinė, 
Gruner Hof iš lauko tebebuvo kas buvęs, 
bet viduje dabar ten buvo krautuvės. Ir 
beveik niekas iš vietinių jo senojo vardo 
nebežinojo, šalia buvusios stovyklos bu
vo naujos plačios gatvės, dideli nauji na
mai.

Kaffėe Haas' besąs aplėktas, į baldų 
sandėlį paverstas." Bet keleliai ir takai į jį. 
tie patys tebesą, ir gyvatvorės kaip tuo
kart, ir ūkininkų trobos tos pačios.

Ohmstede dar labiau pasikeitusi. Toje 
vietoje, kur prieš dvidešimt metų gyvas 
pabėgėlių skruzdėlynas knibždėjo, dabar 
buvo didelis, gražus miestas.

(Pabaiga)
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M. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso fol«fu PRospoct 13229 

R«zi<L fofofo WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 

tuo 7 iki 9 vai vak. Treč uždaryta.

Rex. tek 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Ulefu PRospMt 8-1717

ML S. B1EZIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Irečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Reu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubiic 7-7868

VELYKINIS 
SLOGUTIS 
IR PABUDIMAS

(Atkelta iš 3-čio psL) 
komunistai, sutelkę galingas ka
rines jėgas prie Laoso sienos (e 
gal panaudoję ir tuos pačius dar 
linius, kuriems ‘‘nematomoji ran
ka” leido pabėgti sveikiems iš 
Laoso), įsiveržia ir ima žiau
riai persekioti pietų vietnamie
čių dalinius. Amerikiečiai į La
osą nebegrįžta gelbėti pietų viet
namiečių, nes pagal “nemato
mos rankos” duotą komunis
tams pažadą, amerikiečiai nega
li įsivelti į Laoso konfliktą; ta
čiau jiems “leista” padėti eva
kuoti sužeistuosius ir bėgančius.

Tai nelaimingi Amerikos ka
riai ir bandė daryti, skraidyda
mi kaip padūkę į Laosą ir atgal, 
ir vis dėlto prarasdami nemažai 
lėktuvų ir karių gyvybių. Ne-

nuostaba, kad po šitokios kraujo 
pirties pistų vietnamiečiai pri
sipažįsta, kad “panašioj opera-

Kai kurie Jungtinių Amerikos 
Valstybių žurnalistai, betgi, ne
nustoja vilties, kad po kelių mė
nesių Pietų Vietnamo kariai gal

štai ir karas Vietname!

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEtnlock 4-5849 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS; 

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

ir šeštai tiktai susitarus

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
mKUSEKUA ir moterų U GOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 
Tree, ir šeštad. užoaryta.

Ofiso te!.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. teief.: GArden 3-7278

"PERKRAUSTYMAI ’

MOVING !
Leidimai — Pilna epdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vai.
______Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK P1ECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL; antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tel: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 54099

/T======— " \

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,
1490 kil. A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

Pabaigos vietoje
Du mokyti vyrai, apsivilkę 

prabangiais rūbais, sėdėjo vie
nas priešais kitą, turtinguose 
namuose ir kalbėjo. Vienas jų 
buvo dar apyjaunis, o kitas jau 
senelis. Jaunesnysis įtikinėjo 
senąjį, kad jiems abiems būti
nai reikia susitarti dėl stipres
nės akcijos.

— Bet, mielasai, kitk aš su
prantu, Tu tą akciją pradėjai, 
su manimi net nepasitaręs! Ar 
netiesa, kad Tu apkaltinai vieną 
jauną žmogų, vadinamą Stepo
nu, jį nuteisei ir liepei užmuš
ti akmenimis? Jo pasekėjai da
bar jį jau vadina pirmuoju kan
kiniu.

— Jis gal nebus paskutinis.
— Ar Tu žinai, kad šiandien 

jau visi Jo pasekėjai be baimės 
sako tiesą, nors žino, kad už 
tiesos sakymą jų visų laukia 
smurtinga mirtis? Kodėl?

— Nesuprantu.
— Tur būt niekuomet ir nesu

prasi. Tačiau man yra visai aiš
ku, kad jie iš tikrųjų matė Jį 
prisikėlusį iš numirusių ir nebe
bijo mirti dėlto, kadangi įtikėjo 
į savo pačių prisikėlimą. Kol jie 
nematė Jo prisikėlusio, jie buvo 
bailiai: vienas jų net tris sy
kius Jo išsižadėjo, o kiti pabė
go. Jei mūsų melas, kad Jis 
neprisikėlė, bet Jo kūnas buvo 
mokiniu pavogtas, būtų tiesa, 
jie nežiūrėtų mirčiai taip drą
siai į akis”.

— O kas yra tiesa? Pats Pi
lotas Jo klausė šito klausimo. 
Ar Tu žinai Jo atsakymą?

“Ne. Tačiau dabar aš tikiu, 
kad mes prie kryžiaus prikalė
me ne ką kitą, kaip pačią tie
są. Vėliau, mes ją palaidojome. 
Bet tiesa, kaip visuomet, nesi
leido būti amžinai palaidota, ir 
netrukus prisikėlė!” (Ištrauka 
iš Fulton Oursler knygos “The 
Greatest Story ever Told).

''Kit
'■

Fort Worts

di

mo mūsų tėvynės Lietuvos lais
vės — viltys, kol tas baisusis me
las nebus išrautas su šaknimis 
iš mūsų tarpo.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

htl^
HEART FUND 
help your HEART

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(PUTRAMENTA

h4*>

M/T M. & SAVINGS BONDS

gražiausios gėlės ir vainikai
- pių papuošimai ir sezoninės 

kapams gėlės.
, ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
6525 5c. Harlem Are. 5S6-1Ž3.

Amerikęie fau baigta statyti apie 74% visų numatytu valstybinių 
greitkelių. Jiem išleista apie 43 bit. dolerių vyriausybes lėšų. Čia 

matomi keliai Amerikos krašto viduryje.

SEKMADIENIŲ 
POPIETĖS

Balandžio 18 d. Lietuviu 
Tautinių Namų būstinėje, Chi 
cagoje, bus antroji sekmadie
nio popietė. Pradžia 4 vai. po 
pietų.

Popietės metu jos dalyviai- 
ės turės malonią progą susipa
žinti su mūsų tremties jauni
mo rašytoja Nijole Jankute — 
Užubaliene ir josios raštija.

Popietės programos vedėja 
aktorė Eglė Vilutienė. Malo
niai kviečiami visi-os popietėje 
dalyvauti. Į

Trečioji įsekmadienių po
pietė bus sų aktore Zita Keva- 
laityte - Vispckiene, balandžio 
25 dieną. i N..

Rihkimuose buvo ir įvairių 
šposininkų. Už negrų kunigą 
Jesse Jackson balsus įraše 35 
asmenys, už “Bushmaną”, Lin- 
kolno parko jau nudvėsusį gori
lą, balsavo vienas asmuo. Po 
vieną balsą gavo Orville Hodge 
ir Willie Sutton, kurie abu sė- 

kalėjime.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

KELIONĖS I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Penkelioka metų praėjo nuo 
ano didingo Čiurlionio Ansamb
lio sukakties minėjimo Cleve- 
lande, kai nekaltai nužudytieji 
tyla atsakė j kvietimą sėstis tarp 
sukaktį švenčiančių  jų. Greit 
praėjo tie penkiolika metu, ir 
mes ne nepajutome, kaip pasau
lis visai priartėjo prie bedugnės 
krašto. Kai kurie mūsų irgi nu
silpo ir, palaidoję tiesą, ėmė 
lenktis melui, pavadinę jį ben
dravimo su tauta vardu. Juk 
tikrovėje jie bendravo ne su tau
ta, bet su nekaltųjų žudikais ir 
tais, kurie, pardavę savo tėvą 
ir motiną ir visą savo tautą, vir
to žudikų pakalikais.

Šis baisusis melas visu svo
riu slegia palaidotą tiesą ir ne
leidžia jai prisikelti. Ir tuščios 
bus palaidotos tiesos prisikėli-

Amerikiečiu dovana 
inž. Antanui Rudžiui

IA- ’Žinomas lietuviu visuomem- 
ninkas inž. A. Budis savo 60 me
tu sukakties proga gavo daug 
dovanu ir sveikinimu. Charakte
ringą dovaną jam Įteikė John 
E<gan, Čikagos Sanitary District 
prezidentas, :—I didelę, puošniai 
išleistą ir gausiii iliustruotą šv. 
Rašto knygą.: Į

Tą knygą , ir Į jos liustracijas 
matė ir WXBT Radijo stoties 
savininko žmona, ponia Laura 
Lee. Būdamas tėra menininkė, 
ji pagamino nemaią emalio dar
bą, kuriame sukurtas: “ilozė 
skaito Dievo įsakymus miniai”, 
šį gražiai įrėmuotą kūrini po
nia padovanojo A. Rudžiui vie
nos jo radijo Forumo valandos 
proga. į

Kažkas uždegė 
negrės naują namą

Policija įtaria, kad gaisras 
6753 So. Walcott Ave. buvo su
keltas padegėjų. Tą namą ne
seniai pirko už 24,000 dol. neg
rė moteris. Namas stovi dar 
baltųjų apgyventoje apylinkėje. 
Kada negrė Bernice Hight ėmė 
į namą kraustytis, padedama 13 
jaunų negrų, balti jaunuoliai su
sirinkę juos erzino ir koliojo. 
Policija jaunuolius išvaikė, ta
čiau nepaliko prie namo sargy
bos ir neužilgo namas ėmė lieps
noti, negrei išvažiavus atsivežti 
likusių baldų. - . J

Policija rado dvi tuščias ga
zolino dėžes apie 40 jardų nuo: 
sudeginto namo. Negrė alder-.

liciją, kad ji nesaugojo namo 
ir jo savininkės. Ji žadėjo kal
bėtis su aldermanu, kunigu 
Lawlor, kurio rajone tas sude
gęs namas buvo, kad jis padėtų 
ateityje išvengti panašių įvykių.: 
Kun, Lawlor šiuo metu ilsisi 
Floridoje.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMA!

Tel. 238-9787-8
n<jct.rai a ?.

Mero rinkimu 
oficialūs duomenys 

Čikagos rinkimų taryba pa-

PETK
L : ims ir sūnus

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

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

i. u Laidotavią Direktoriai.

H&&EMSI
MAŠINOMS VIETA

REpubiic 7-8600 REpublie 7-86.01

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel^K^ Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
yC ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
V* Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažau Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63 r d St, Chicago, III. 60629 
______ Telef.: PRospect 6-5084

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

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

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

skausmus ir nervų netvarką.

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

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

FuWHh«lM.aub«cwMe»l»>OMO- 
MOon Th.

A0 MAT NG. MR414E7 
O aoluma x M BnM)

R]sus[TE TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

— Žanariečty KJvbes rengts sokiy 
vakarą šeštadieni, balandžio 17 dieną 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43nd 
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 Šankus

— Upytės 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 gėrimu ir šiltų 
valgių. Dovanos ir kiti pamarginimai. 
šokiams gros Valūno orkestras. Pra- 

dalyvauti ir praleisti linksmai vakarą
Komisija ir Valdyba

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa-

skelbė oficialius duomenis apie ė™" narius nares ir svečius dalyvauti IT praleist! linksmai vakara 
balandžio 6 d. rinkimus. Meras 1 su upytiečiais.
Daley gavo 424,168 balsais dau- _ .
giau už savo respublikoną kon- ulpos Klub« mėnesinis narių susirin- 
kurentą, Richard Friedman, kimas įvyks sekmadienį bahmdho 18 
XT *• • v i . i (I1CI14 l.trv vai. yvyicv, iiunjwwuNuosimciais UZ Daley balsavo tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai ma-

Friedmanas gavo lonėkite atsilankyti ir aptarti klubo

diens 1:00 vai. popiet, Hollywood sve-

/v.V6/c, O 
29.92%. reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTj

TUR1ME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I i

■

NARIAI;
Chicagos
Eietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

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

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

JOSEPH ŽURONAS
Gyv. 6941 So. Claremont Ave.

Mirė 1971 m. balandžio 15 die
ną. Gimęs 1883 m. balandžio 1 
d., Lietuvoje. Gruzdžių valse., 
Kiparčių kaime.

Chicagoje išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: draugai ir 

pažįstami. Lietuvoje liko dvi 
seserys.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridi
ko koplyčioje. 3354 So. Halsted 
Street.

šeštadienį, balandžio 17 dieną 
10:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a. a. Joseph žurono gi
minės. draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktorius Povi
las J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

-----------------------—... , .. . ------------------—.....

Šių metų balandžio mėn. 5 diena Detroite, Midi, mirė

Profesorius Dr.

PRANAS PADALIS
1940-1911 m. rezistencijos, sukilimo vadovybės ir Laikino
sios Vyriausybės narys.

Velionio žmonai ir sūnui nuoširdžią užuojautą reiškia 
buvę laikinosios Vyriausybės nariai:

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS 
ADOLFAS O AMU ŠI S 
MEČYS MACKEVIČIUS 
JONAS MATULIONIS 
ANTANAS NOVICKIS 
JUOZAS PAJAUJIS

STASYS RAŠTIKIS 
RAPOLAS SKIPITIS 
KAZYS ŠKIRPA 
JONAS ŠLEPETYS 
PRANAS VAINAUSKAS 
BALYS VITKUS

GEORGE F. RUDAflNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
/ i(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpubiic 7-1213
Virginia 7-6672

P. L RIDIKAS >
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. , . Phone COmmodore 4-2228
South HoHand, Ittfnofs
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šautas vyras ir buvo plėšikas, 
jis gydomas Cook County li
ninėje. o jo revolveris tikrina
mas policijos laboratorijoje.

HfLP WANTED — MALE
Oarbin inky Ra ik la

. s— —- ———-
Balzeko muziejaus pagalbinė motery gildija siu mėty ba!andžio 21 dieną ruošia Dieną su faraonais J*”3**™? 
Egipte, kuri prasidės Oriental Institute, apžiurinėjant senas iškasenas ir užsilikusius dokumentus, ir ku i p • 
baigs Chicagos Universiteto Quadrangle Klube suruoštais pietumis. Paveiksle matome sėdinčias is kaires į 
sing: Mrs. Joseph B. Jerome ir Mrs. Adolph Norbut. Tokia pačia tvarka stovi Mrs. Stoven, ruošiamų
pietų pirmininkė; Mrs. Anthony Juška, tvarkanti Dienos su Faraonais rezeryaci|as;. Mrs. Stanley baize as ., 
ir Mrs. Victor Krauchunas, moterų gildijos pirminink. Visais Dienos Senajame Egipte reikalais prašome reip- 

tis į ponią Jerome 737-2212.

Robert Reeder, 
universiteto teiši- 
aiškindamas Illi- 
teises stabdyti ir 
vairuotojų “kva- 
kad guberna te
pasiūlytas įstaty-

Blogos dienos 
girtiems vairuotojams
Teisininkas 

Northwestern 
nis patarėjas, 
nois policijos 
tikrinti girtų 
pą”, pareiškė, 
riaus Ogilvie
mas, kuris verstų visus vairuo
tojus pasiduoti policijos “breat
halyzer” tyrimui arba automa
tiškai netekti leidimo vairuoti 
trijų mėnesių laikotarpiui, yra 
nereikalingas.

Reeder sako, kad policija jau 
dabar turi teisę girtą vairuoto-

ją, su jo sutikimu ar be sutiki
mo, vežti pas gydytoją ir imti 
jo kraujo pavyzdį, iš kurio ga
lima nustatyti, kiek jis turi sa
vyje alkoholio. Vairuotojai kol 
kas gali atsisakyti leisti patik
rinti kvapą, bet negali atsisaky
ti duoti kraujo, nes jau 1936 
metais Kalifornijoje buvo toks 
atvejis, kada policija paėmė 
kraują be vairuotojo leidimo ir 
byla atsidūrė net Aukščiausia
me Teisme, šis nusprendė, kad 
policija turi teisę nurodyti gy
dytojui patikrinti įtariamo vai
ruotojo kraują. Reeder pridė
jo, kad to, matyt, nežino, Illinois 
policija ir Illinois legislature.

Taryba nemažins 
švietimo biudžeto

Springfieldas. — Illinois Aukš
tesniojo Švietimo Taryba atme-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO. 

1721-23 W. Chicago* Ave^ Chicago, Hl. • TeL MO 6-3985 
Yra vieta automobiliams pasistatyti.

th džiausi ag pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moterišku kostiumų, nertinių, lietpalčių ir įvairiausių kitų prekių 
už gera kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairią prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 6-9209

/ ....... ■ . . ----- 1
Dr. KAZYS GRINIUS

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

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UL
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I — SI. Xavier Kolegija ruo
šia jaunųjų talentų meno pa
rodą ir varžybas balandžio. 20 
d. Meno departementc. Gąli 
dalyvauti jaunuoliai iki 18 m. 
amžiaus. Darbai pristatomi 
iki balandžio 19 d. Paroda už 
daroma gegužis 23 d. St. Xa
vier kolegijoje yra įsteigta Li
tuanistikos katedra.

I — Chicagos Lietuvių Tary
bos metinė' konferencija įvyks 

.balandžio 18 d. 2 vai. popiet 
; Chicago Savings & Loan b-vės 
salėje, 6245 So. Western Ave. 
.Naujiems klubams ir organi- 
Įzacijoms yra gera proga įstoti 
į ši Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrių bendriems darbams.

— Kazimieras Balsevičius, 
Lockport, Ill., susižeidė kojos 
kaulą automobilio nelaimėje. 
Gydosi Lorettos ligoninėje.

— Chicagos Pietvakarių, 
skautai, Jaycees, Civilinės oroi 
apsaugos nariai ir kitos jauni-

NUMERICAL 
(CONTROL MILLING >UCH1XE 

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

least 3 years experience in ma- 
, chine tpęl sętyp~.

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

100 E. TOUHY 
DES I»j^INES 

Ask for Mr. Montgomery, 
Must have own transportation.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

At
REAL ESTATE FOR SALE • 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS • 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

tė gubernatoriaus reikalavimą 
sumažinti švietimo reikalams 
reikalaujamą sumą — 859 mil. 
dol. Gubernatorius sako, kad 
švietėjai dažnai be reikalo eik- mo organizacijos šį šeštadienį
voja lėšas ir rekomendavo nu- nuo 8 vai. ryto iki 3 vai. popiet 
karpyti nuo ateinančių metų 
biudžeto 187 mil. dol.

Švietimo Taryba atsisakė pati 
karpyti biudžetą, kritikuodama 
gubernatoriaus politiką, kuri 
užkirsianti kelią tūkstančiams 
jaunų Illinois vyrų Į kolegijas ir 
universitetus.

Reikalauja lėšų
Čikagos muziejams
Čikagos muziejai planuoja 

reikalauti 29 milijonų dolerių 
papildomų lėšų muziejams pa
remti, nes jiems reikalingi ka
pitaliniai remontai ir pagerini
mai, kuriems teks išleisti 
milijonus dol.

valys Marquette parko lagū- 
nus. Vietinės maisto ir vais
vandenių bendrovės pristatys 
užkandžius. Darbo ir talkos 
koordinatorius yra Thomas 
Rybolt, telefonas 737 - 8874. 
Jis jau praeitų metų rudenį 
organizavo tokias talkas, bet 
daugumą pastangų, sutrukdy
davo blogas oras.

— Balandžio jnėn. 18 d. 72 
vai. dieną Jaunimo Centre 
įvyks Vidurio Vakarų apygar- 

'dos švietimo Komisijos pilna
ties susirinkimas. Kviečiami 
dalyvauti mokyklų direkto
riai, vedėjai, dainų ir tauti- 

-g 2 šokių mokytojai , bei tėvų 
’ komitetu atstovai. C ,

Naujos lėšos reikalingos Chi
cago Academy of Sciences, Chi
cago Historical Society, Natu
ral History muziejui, Shedd 
Aquarium ir Science and In
dustry .muziejui.

Tų muziejų direktoriai nuro
do, kad per metus muziejus ap
lanko 9 milijonai žmonių, ku
rie turi, daug pasitenkinimo ir 
džiaugsmo bei gauna įvairių ži
nių. Beveik visi muziejai turė
jo deficitus. Art Institute turė
jo net 630,977 dol. nuostolių.

Suėmė 52 jaunuolius
Waukegano priemiesty Knoll

wood policija apsupo gerame ra
jone stovintį ištaigingą namą 
ir suėmė 52 jaunus asmenis, iš 
jų 12 nepilnamečių, kurie tame 
name turėjo naricotikų “balių”. 
Du asmenys, kurie tą namą nuo
mavo, kaltinami narkotikų turė
jimu ir netvarkingu elgesiu. Su
imtieji suvažiavo iš keturių mie
stų: Waukegan, Zion, Antiočh 
ir Kenosha. Buvo rasta nemažai 
alaus, heroino, marijuanos.

Pastaruoju metu narkotikų 
vartojimas iš juodųjų getų vis 
daugiau išsiplečia į turtingųjų 
priemiesčių gyventojus.

Pats mirė, bet 
peršovė plėšiką

James McBride, 65 metų ga
zolino stoties patarnautojas, mi
rė peršautas trim kulkom, kai 
du plėšikai apiplėšė jo darbo
vietę, 332 So. Ashland avė. Jau 
mirtinai sužeistas McBride pa
leido į plėšikus kelis šūvius iš 
savo revolverio.

Tuoj po to susišaudymo auto
mobilis, kuriuo važiavo du vy
rai, atsimušė į stovinčią mašiną 
Laflin ir Jackson boulevardo 
kryžkelėje. Iš automobilio iššo
kęs vienas vyras pabėgo, o kitas 
liko automobilyje. Policija rado 
tą vyrą peršautą per krūtinę, 
rado revolverį ir 79 dolerius, — 
tiek, kiek buvo atimta iš Mc
Bride. Policija įtaria, kad per-

. . NEEDED-AT .ONGE
Most 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
Darbininkiy Reikia

SECRETARY
Law firm requires secretary 

with experience. Salary com
mensurate with ability.

MR. ROSENBERG 
726-7111

RECEPTIONIST 
Must be attractive. 

Excellent working conditions 
and income.

Call MR. BRILL
238-7040

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BRIGHTON PARKO 
APYLINKĖJE 

PARDUODAMAS NAMAS — 
3 butai ir krautuvė.
2 mašinų garažas. 

Tel. LA 3-3555

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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 7-9327

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 muro 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, nauias 
garažas, nrieš žaliaji Marouette Parka.

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

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke. 
Virs $16.000 naiamu metams. Su nuo
laida už S51.000.

4 BUTU MŪRAS, nauias gazu šUdv- 
mas. rietą. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44 000.

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

Antras Kaimas vėl daro sa- 
,vo dalyką balandžio 17 ir 18, o 
taipgi balandžio. 23, 24, 25 die
nomis, Play House (Menės) sa
lėje, 2515 jW- 69 St. Staliukų 
rezervavimas būtinas. Skam
binti HE 4-7004. Pradžia 8 vai. 
vak., sekmadieniais 6 vai. vak. 
(Pr).

♦ Chicagos Mędžiotojų - Meš
keriotojų Klubas kviečia visus į 
Stintų balių gegužės 1 d., šešta
dienį, 8 vai. vak., Marquette 
salėje, 6908 So. Western Ave. 
Gros Ramonio orkestras. Įėji
mas ir vakarienė 4 dol. Rezer
vacijoms tel. 776-8688. (Pr).

DAYS, FULL & PART TIME.
Apply in person to the housekeeper.

MID AMERICA INN
5001 West 79 Street 

OAK LAWN. ILL.

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gilybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

limo sąlygos.
X~B A C E V I č 1 U S _ j

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 <

APDRAUDŲ

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ^a- 
ztt. aluminiiaus langai, 2 automobiHn 
Garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima eazu. alumi ni i aus landai, certri- 
ti’s vėsinimas. 2 automobilių garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

m AUKŠTO apynauiis mūras. 
Radiant šilima ?azu, aluminijaus lan
dai. 2 automobiliu garažas, netoli 
MaroneHo Parko bažnvčios. $33.000.

Karšto
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui

150 AKRŲ 
pirmos rūšies pieno produkcijos ūkis 
su inventorium. 60 galvijų. Visi mo
dernūs Įrankiai ir mašinos. Modemus 

3 miegamų namas.
Rašykite:

DONALD G. KRAUSE, 
Route 5. Box 136. 

MARSHFIELD. WIS. 54449.

— 1 —<
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

4. MIEGAMŲJŲ mūrinis 
vnndonc šil’nin gaz” 2 puto garažas,

"Pprke. $23 5oq
12 BUTU 4 rnetn. mūras 

šilima cfazii. aluminijatic langai. 12 
aiitomobipn našta tris rietą Platus 
sklvpas. Virš $24.000 paiamu me- 
fpmc Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Padi?T>t

HOME INSURANCE Tel.: 471-0321

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

♦ Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti balandžio 17 
dieną 7:30 vai. vak. į rengiamą 
šokių vakarą Marquette salėje, 
6908 So. Western Ave. šokiams 
gros geras Walter Barry orkest
ras. Įžanga — auka 1.50 dol.

(Pr).

CICERO išnuomojama suaugusiems 
4 kambariai su 2 miegamais, veranda, 

gazo šilima ir kitais patogumais. 
1410 So. 49 Ave. Tel. TO 3-0609

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

6 — OPERATOR
BEAUTY SALON EQUIPMENT

Call: Frank Zapolls 
3208Vi W. 95th St. 

GA 4-8654

State Farm Firėand Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

EAGLE’S LAKE, WISCONSIN

80 myliu nuo Chicagos 
parsiduoda 8 kambarių namas 

su 3 lotais.

Chicagos tel. 927-3328

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

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

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

Kas norėtų, kad bilietai būtų 
pasiųsti paštu, tam bilietai bus 
pasiųsti tik gavus už bilietus 
pinigus. Tuo atveju bilietų už
sakytojas turi atsiųsti kartu su 
pinigais ir sau pačiam adresuo
tą voką su pašto ženklu. Siųsti 
čekius ar money orderius, ant 
kurių užrašyti: Pay to the order 
of Lithuanian Song Festival 
Committee,. — adresas: 2511 
West 69th Street, Chicago, Ill.- 
60629, tel. 778-1585.' (Pr).

7 year old, custon made $12,000 
wahie. Will sell for $5.000.

LAGRANGE — BUNGALOW ON 67 
annrox. 200 ft. *lot. 1 bedrm. down
stairs Finished attic & larce bedrm. 
& adjoining smaller rms. 2 enclosed 
porches. Bathrm. ceramic tile. 2 ear 
parage. Bsmt. 2 blks. CBO sta. Nr. 
Elem & high schools. Gas hot water 

heat. By owner 447-6291.

Tel. 395-0729

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpublic 7-1941

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Ir Remontą*

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III.
TEL. — 257-5542

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

FedsraliniŲ ir valstijos pa|amą 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency’Exchange Įstaigoj)
PigOt automobilią draudimai,

HEATING CONTRACTOR
[rengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit

LA 1-0047 -
J * £ ję* į

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




