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"Taikos ženklai", komunistų platinami jau nuo 1954 metų, pagaliau pasiekė ir Amerikos dali
nius pačiame fronte. Vėliavėlė su tuo simboliu užkabinta ant šarvuoto JAV kariuomenės auto

mobilio, P. Vietname, netoli Laoso sienos.
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PORT AU PRINCE. — Mirus Haiti ilgamečiu! diktatoriui 
Duvalier, kaimo gydytojui, kuris naudojo įvairius juodosios ma- 
gikos trikus, terorą ir rėmėsi visų nekenčiama slapta policija 
Tonton Macoute, jo įpėdiniu buvo paskirtas jo sūnus Jean Claude 
Duvalier, 19 metų amžiaus. Manoma, kad prezidentas Duvalier 
mirė ne trečiadienį, kaip skelbta, bet anksčiau. Jo giminaičiai 
norėjo laimėti laiko sudaryti naują vyriausybę. Ji jau paskelbta 
ir susideda iš 10 asmenų. Užsienio reikalų ministerių paskir
tas Adrien Raymond, kariuomenės vado Claude Raymond brolis. 
Judviejų sesuo yra velionies prezidento žmonos sekretorė, gan 
įtakinga valdančiose sferose.

Tik trys ministerial palikti iš 
tėvo laikų: švietimo, prekybos 
ir socialinių reikalų. Vidaus 
reikalų ministerių paskirtas vi
sų nekenčiamos, slaptos polici
jos vadas Luckner Cambronne. 
Jis kartu eis gynybos ministe- 
rio pareigas ir vadovaus viešai 
policijai. Kitas aukštas Tonton 
Macoute pareigūnas paskirtas 
prezidento patarėju saugumo 
reikalams. Slaptoji policija tu
ri 25,000 narių, kada kariuo
menėje yra tik 5,000 vyrų.

Nors prezidentu paskirtas Du
valier sūnus, didelę galią šei
moje ir vyriausybėje turi vėlio- 
nies duktė Marie Denise, ištekė
jusi už pulkininko Max Domini
que. Pastarasis vieną kartą bu
vo patekęs į mirusio Duvalier 
nemalonę. Jis buvo apkaltintas 
su kitais karininkais sukilimo 
organizavimu. Devyniolika ka
rininkų buvo sušaudyti, tačiau 
pats Dominique buvo paliktas

WASHINGTONAS. — šiandien j vvashingtoną suvažiuoja 
būriai jaunuolių iš visos Amerikos dalyvauti masiniame proteste 
prieš Vietnamo karą. Visą savaitę Washingtone demonstravo 
Vietnamo karo veteranų būrys, kuriuos vyriausybė ir miesto 
policija visai kitaip traktavo, kaip kitus demonstrantus. Jie ne
nešiojo jokių Viet Congo vėliavų ir nešaukė “Ho-Ho-Ho Chi 
Minh”. Veteranų tarpe matėsi penki jaunuoliai be kojų. Kiti 
turėjo prisisegę įvairius medalius ir pasižymėjimo ženklus. Va
kar, veteranai atidavė savo medalius numetę juos ant Kapitoliaus 
laiptų.
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Haiti. Jis neseniai, prieš pen
kis mėnesius sugrįžo iš Pary
žiaus, kur jis buvo ambasado
riumi. Kariuomenėje Domini
que po to yra labai nekenčiamas.

Stebėtojai laukia Haiti įvairių 
neramumų. Pati vėlionies žmo
na labai nepatenkinta, kad sū
nus užėmė tėvo vietą, nes dabar 
jo gyvybė būsianti nuolatinia
me pavojuje. Daug Haiti gy
ventojų yra pabėgę iš savo kraš
to nuo Duvalier šeimos perse
kiojimų. Daug gyvena New 
Yorke,, dar daugiau jų yra kai
myninėje Domininkonų respubli
koje.. Egzilų vadai greit turės 
suvažiavimą ir svarstys planus, 
kaip nuversti naujai paskirtą 
diktatorių, paskelbtą “preziden
tu iki gyvos galvos”.

Amerika sustiprino prie Hai
ti savo karo laivyną, kad Kuba 
neturėtų pagundos pulti Haiti. 
Washingtonas susirūpinęs ir 
2,500 Amerikos piliečių likimu.
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Kambodijos valdžia 
dar nesudaryta

PHNOM PENHAS. — Kambo
dijos valdžia dar nesudaryta. 

;■ Dar kartą pakviestas sudaryti 
'‘' vyriausybę premjeras Lon Nol 

> sušaukė savo patarėjus ir svars- 
. / . to su jais, kaip jis galėtų užim- 

. .• .ti premjero vietą, kada gydyto
jai Havajuose jam įsakė nedirb
ti daugiau kaip vieną valandą 
per dieną. Jis turi daug ilsėtis 
ir atlikti daug terapatijos prati- 

: -mų.; Lon Nol yra pusiau supa- 
raližuotas.

;..x-Premjero patarėjai yra trys 
, buvę premjerai ir buvęs infor- 

b- macijos ministeris. Premjero 
brolis pareiškė, kad jis esąs 80% 
tikras, kad jo brolis Lon Nol su
tiks būti vyriausybės premje
ru, tik jam teks taip susitvarky- 
ti, kad jo padėjėjai atliktų dides
nę darbų dalį.

PARYŽIUS. — Hanojaus ir 
Viet Congo delegatai Paryžiuje 
-išreiškė “šilčiausius jausmus” 
Amerikos “liaudžiai”, kuri de
monstruoja prieš savo vyriausy
bę ir prieš Vietnamo karą.

NEW YORKAS. — Bomba vėl 
sprogo sovietų prekybos atsto
vybėje New Yorke. Armtorgo 
įstaigoje žmonių tuo metu ne- j 
buvo, sužeistų todėl nėra. Prieš " 
sprogimą policiją ir ugniagesius ‘ 
painformavo vyriškas balsas, 
reikalaująs, kad sovietai išleistų 
visus žydus.

WASHINGTONAS. — Per' 
kovo mėnesį apie 48 milijonai 
Amerikos darbininkų gavo vi
dutiniškai po 1.37 dol. daugiau monautas yra naujokas, 39 m. Nikolai Rukavisnikov, inžinierius.

NAUJAS SOVIETU ERDVĖS SKRIDIMAS a-
Trys kosmonautai bandys sujungti.du laivus
MASKVA. — Trys sovietų kosmonautai buvo vakar anksti 

rytą iškelti j žemės orbitą, kur jau keturios dienos skraidė sate
litas “Salute”. Erdvėlaiviui “Sojuz 10” vadovauja veteranas 
kosmonautas pulkininkas Vladimir šatalov, 43 m. Jis jau du 
kartus yra skraidęs ir dalyvavęs dviejų erdvėlaivių sujungime: 
Sojuz 4 ir 5. Jo pavaduotojas šiame skridime yra Aleksėj Jer- 
lišejev, 36, kartu skridęs Sojuz 4 ir 5 skridimuose. Jis erdvėje 
perlipo 1969 m. sausio mėn. iš vieno laivo į kitą. Trečias kos-

Sekretorius Rogers

Pekinas nepriims 
“dviejų Kini jų”

LONDONAS. — Tarptautinė 
Lauko Teniso sąjunga paskel
bė, kad komunistinė Kinija iš
stojo iš organizacijos narių tar
po. Motyvai — lauko teniso są
junga priėmė Tautinę Kiniją na
riu. Pekino pareiškime sakoma, 
kad Amerikos imperializmo ma
nipuliacijos siekia sukurti “dvi 
Kinijas”, su tuo nesutinka Kini
jos vyriausybė.

čia reikia pastebėti, kad Tau
tinė Kinija nedalyvauja stalo te-

algos per savaitę. Algų kilimas 
buvo didesnis už kainų kilimą, 
į WASHINGTONAS.
departamentas skelbia, kad kovo 
mėn. vartotojų prekių kainoj 
pakilo tik 0.2%. Jei kainų kili
mas bus ir toliau toks, kaip bu
vo per pirmą ketvirtį, tai per 
visus metus pakilimas bus apie 
3%, kas jau laikoma visai ne- erdvėlaiviai ir bus bandoma er- 
blogu reiškiniu.

NORWALK. — Kalifornijoje 
viena moteriškė kalbėjo su vy
ru telefonu ir staiga gavo šir
dies smūgį. Vyras, nutrūkus 
kalbai, pašaukė ugniagesius, ta

Paleidus praėjusį pirmadienį 
'“Salute” satelitą Brežnevas

- Darbo;Bulgarijos komunistų suvažiavi
me labai daug kalbėjo apie šios 
savaitės bandymus erdvėse, nors 
tada erdvėje skraidė tik vienas 
satelitas. V. Vokietijos moks
lininkai iš to dėmesio jau tada 
spėliojo, kad bus paleisti keli

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
— _______ ‘____ -_________________ ’ ‘ “* . d*'

WASHINGTONAS. — Valsty
bės sekretorius Rogers ateinantį 
mėnesį rengiasi aplankyti Vi-1 
duriniųjų Rytų šalis, jų tarpe n’so Pasau^nėje sąjungoje, to- 
Izraelį ir Egiptą. Jis šiose vals-1 ^ėl joje dalyvauja komunisti-

- ’ - - 'nė Kinija.

Britanijos stalo teniso vado
vai paskelbė, kad Kinijos ko
manda atvyks į Britaniją. Lon 
done jau nusamdyta didelė Ro
yal Albert Hall rungtynėms tarp

dvėje juos sujungti. Bochumo 
erdvės sekimo stoties direkto
rius Heinz Gaminski galvoja, 
kad be “Sojuz 10” sovietai pa
siųs į erdvę dar vieną ar du 
erdvėlaivius.

v. ... . , Sovietų radijas nieko neskel-
apie šios kelionės tikslus, 

tačiau spėjama, kad bus bando
ma pastatyti erdvėje nuolatinę 
stotį — laboratoriją. Vakar vė
liau pasikėlęs erdvėlaivis jau 

‘buvo įėjęs į anksčiau paleisto 
i satelito orbitą. Tas satelitas, 
kaip Romoje pareiškė sovietų 
kosmonautas Georgi Beregovoi, 
gali skraidyti vairuojamas signa
lais iš žemės arba valdomas vai
ruotojo satelito viduje.

Amerika irgi rengiasi staty- 
Įti erdvės laboratorijas ir žemės 
'orbitoje skriejančias stotis, ta
čiau tokią stotį numatoma pa
statyti tik 1973 metų pabaigoje. 
Amerikos erdvės darbai daugiau 
liečia mėnulį, o sovietai ėmė 
daugiau dėmesio skirti erdvės 
stotims.

eiti prie apalpusios moteriškės, 
nes jų neprileido jos sargas — 
vilkinis šuo. Pagaliau, šunį pa
vyko įvyti į kitą kambarį ir už
daryti. Moteris buvo išgelbėta

> Valstybės sekret. Rogers 
pirmadienį atvyksta į Londoną, 
kur įvyks SEATO užsienio rei
kalų ministerių konferencija. 
Po jos Rogers vyksta į Paryžių, 
Ankarą ir Viduriniuosius Ry-t 
tus.

Respublikonas atstovas kongrese Paul 
McCloskey turi ambicijų tapti prezi
dentu. Jis žada išeiti prieš Nixona 
kai kuriose pirminėse respublikonų 
varžybose. Jis labai piktai kritikuo
ja karą Vietname. Iki šiol jis buvo 
garsus tuo, kad Kalifornijoje nugalė
jo respublikonų pirminiuose rinki

muose Shirley Temple-Black.

Dainų šventės 
dirigentai

ČIKAGA. — JAV ir Kanados 
LB IV-tosios Dainų šventės su
augusių jungtinio choro dirigen
tais yra pakviesti: Petras Armė
nas, Bronius Budri ūnas, Bro
nius Jonušas, Algirdas Kač» 
nauskas, Vincas Mamaitis ir 
Vaclovas Verikaitis.

Dainų šventė įvyksta liepos 
4 d. Amfiteatro salėje Čikagoje.

♦ Buvęs Pakistano preziden
tas Ayub Khan pirmadienį at
vyksta Amerikon, kur jis gydys 
savo nesveiką širdį.

♦ Šveicarijoje teismas nubau
dė inžinierių Frauenknechtą ke
turiais su puse metų kalėjimo 
už pardavimą Izraeliui Mirage 
lėktuvų motorų planų. Jis jau 
yra atsėdėjęs pusantrų metų iki 
teismo, taigi, už gautus 220,000 
dolerių dar jam teks sėdėti 3 
metus.

♦ Vakar teisingumo depar
tamentas Įspėjo Tautinę Gvar
diją ir kariuomenės dalinius 
būti pasirengus, jai Washingto
ne kiltų riaušės. Demonstraci
jose žada dalyvauti apie 200,000 
jaunuolių.

♦ Švedija paskelbė, kad po pa
skutinio sovietų atominės bom
bos sprogimo kovo 23 d. atmos
feroje nemažai radioaktyvių kri
tulių. Tai esąs jau ketvirtas so
vietų sprogimas, palikęs kritu
lius, ką draudžia atominių gin
klu bandvmo sutartis.

♦ Negrų teisių NAACP or
ganizacija reikalauja, kad gy
nybos departamentas pasiimtų 
atsakomybę aprūpinti negrus 
kareivius butais Vokietijoje. Vo
kiečių diskriminacija prieš Ame 
rikos negrus esanti tokia dide
lė, kad kareiviai laiko vokiečius 
priešo tauta.

tybėse dar nėra buvęs. Jo ke
lionė reikštų ir tai, kad taikos 
viltys dar nėra palaidotos ir 
dar įmanoma pasiekti susitari
mą.

Egipte, nutrūkus 1967,.metais t 
santykiams, Amerikos valdžios ir britų stalo tėrfisistu. 
pareigūnas buvo tik vieną sykį 
— Elliot Richardson, sveikatos, 
šalpos ir švietimo sekretorius,__  ______ ______
kuris dalyvavo prezidento Nas- ! HkiĮči’u'Yr'britu* sportininkams 
šerio laidotuvėse. Jei \ekreto- Į atnešė Vilčių, kad ateityje pagy
rius Rogers sustotų Egipte, jis v^s t)izni0 santykiai ir Hong 
butų pirmas valstybės sekreto- Kongas ga]ės daugiau uždirbti, 
rius toje šalyje nuo John Foster t komunistu laikraščiai su-

Hong Konge paskutinieji įvy
kiai ir komunistinės Kinijos 
draugiškumo parodymas ame-

Dulles laikų, nuo 1953 metų.

Leis sutuokti 
išsiskyrėlius

švelnino savo puolimus prieš 
britų pareigūnus, kurių vienas, 
nepasitikėdamas Pekino vadų 
pasikeitimu, pareiškė, kad rei
kia saugotis besišypsančio tigro.

Pakistano konsuluibažnyčios komisija pasiūlė, kad 
išsiskyrusiems asmenims vėl bū
tų leidžiama tuoktis antrą kar
tą bažnyčiose, šį pasiūlymą dar 
turės svarstyti anglikonų baž-' 
nyčios sinodas. Ši bažnyčia ne
draudžia, kaip katalikų, civilinių 
skyrybų, tačiau išsiskyrusiems įį’įg Pu"sėn'pabėįu’šį
asmenims bažnyčiose neleisdavo 
tuoktis, o tik įleisdavo į maldos 
namus pasimelsti po civilinių su
tuoktuvių. Dabar nutarta re- 
komentuoti sutuokti ir išsisky
rėlius.

Amerikos episkopalų bažny
čia, kuri yra panaši į anglikonų, 
leidžia tuokti ir išsiskyrusius 
asmenis, jei jie gauna specialų 
vyskupo leidimą.

-nesaugu Kalkutoje
KALKUTA. — Naujas Pakis

tano konsulas Kalkutoje Mahdi 
Massud sutiko nemažų sunku
mų. Atsiųstas paimti konsulą-

n
Sekmadienį, balandžio 25 d. 2 vai. ryto laikrodžius teks pasukti 
vieną valandą pirmyn. Antrą valandą ryto praildeda dienos 

Šviesos taupymo*laikas.

konsulato tarnautojų, jis nebu
vo įleistas į konsulatą. Vienas 
viešbutis Kalkutoje atsisakė jį 
priimti, bijodamas gyventojų 
riaušių ir nuostolių. Kitas priė
mė, tačiau viešbučio tarnauto
jai atsisakė jam patarnauti ir 
net grasino jį išmesti pro langą. 
Kitą rytą minia žmonių susirin
ko prie viešbučio ir ėmė mėtyti 
akmenis, išdaužydama kelis lan 
gus. Policijai teko panaudoti 
ašarines dujas miniai išvaikyti.

Indija pranešė Pakistanui, kad 
ji nesirengia pripažinti nepri
klausomos Bengalijos valstybės 
ir neduos pabėgusiam Pakista
no diplomatui jokių diplomati
nių privilegijų. Tą žinią Pakis
tano radijas plačiai pagarsino.

Indijoje esančių bengalų pa
bėgėlių tarpe prasidėjo šiltinės 
ir choleros epidemijos. Vakari
nio Bengalo provincija prašo In
dijos valdžios paramos, nes jau 
apie pusė milijono bengalų iš 
Rytų Pakistano atvyko į Indi
ją. Jiems skubiai reikalingas 
maistas, vaistai ir kita parama.

Vyriausybė nebandė priversti 
veteranų išsikraustyti iš Kapi
toliaus parko, nors Aukščiau
sias Teismas nusprendė, kad jie 
turi išeiti. Vienas teisėjas dėl 
to kritikavo vyriausybę, kuri 
pirma reikalauja sprendimo, o 
paskui atsisako jį gerbti. Wa
shington© laikraštis net uždėjo 
stambią antraštę "Veteranai pa
naikino Aukščiausio Teismo 
sprendimą.”

Už demonstracijas draudžia
moje vietoje, ant Aukščiausiojo 
Teismo pastato laiptų, policija 
buvo suėmusi 110 veteranų, ta
čiau paleido juos už 10 dol. už
statą.

Veteranų demonstracijos va
das pareiškė senato komitetui, 
kad jie, veteranai nebenori ma
tyti daugiau žuvusių draugų. 
Jiems nusibodo, kaip rašo Vete
ranų prieš Vietnamo Karą or
ganizacijos steigėjas Jan Barry, 
būti kaltais, ką bedarytum. Jei 
klausai -karininkų įsakymų ir 
Žudai/esi apšaukiamas nusikal
tėliu, jei nenori žudyti, bėgi nuo 
karinės prievolės, esi vadinamas 
dezertyru. Jis nurodė, kad dėl 
to tūkstančiai jaunų amerikie
čių pabėgo į Kanadą ar slaps
tosi Amerikoje. Grįžę iš Vietna
mo kareiviai irgi bando pranyk
ti Amerikos gyvenime, nes jiem 
gėda savo darbų.

Jan Barry sako, kad jis už
augo girdėdamas apie Nuernber- 
go teismą, apie diktatūros bai
sumus, apie vienos partijos te
rorą, tačiau dabar jis yra siun
čiamas į Vietnamą, kur tenka 
kovoti už diktatorius, už vieną 
partiją, už frankofilą Vietna
mo išdaviką Ky, kurio vienin
telis gerbiamas herojus yra Hit
leris. Amerikiečiams tenka 
remti Saigono režimą, kuris lai
ko savo politinius priešus kon
centracijos stovyklose, draudžia 
visą rimtesnę opoziciją.

Veteranai tvirtina, kad jie 
nenori būti atpirkimo ožiai, ne
nori žudyti nekaltų vietnamie
čių, nes tai draudžiama tarp
tautiniais įstatymais. Jie neno
ri būti karo nusikaltėliais, kar
tu, jie nenori būti ir nusikal
tėliais, atsisakiusiais karinės 
prievolės.

Lėktuvų apsauga
SAN DIEGO. — Amerikos ae

rodromuose jau 40 milijonų 
žmonių turėjo pereiti įvairius 
patikrinimus, "skryningus” per 
paskutinius dvejis metus, parei
gūnams ieškant galimų lėktu
vų pagrobėjų. Aerodromuose 
tikrinimo darbą dirba 2,072 as
menys.

ši programa apsimokėjo to
dėl, kad jau 254 asmenys buvo 
suimti ir jiems buvo pradėtos 
bylos, daugiausia dėl paslėptų 
ginklų nešiojimo. Sunku pasa
kyti, kiek buvo išgelbėta lėktu
vų, kurie be šių apsaugos prie
monių būtų buvę pagrobti.



ALFONSAS NAKAS ! •

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE)
Balandžio 7 vakare jvyko De

troito lietuvių visuomenės su ve- i 
lioniu atsisveikinimas, kurį 
trumpu žodžiu pradėjo velionio i 
bičiulis ir idėjos draugas dr. 
Adolfas Damušis. Po jo kalbė
jo: Ateitininkų federacijos var-l 
du dr. Justinas Pikūnas, Lie
tuvių Fronto Bičiulių — Jonas 
Urbonas, Lietuvių Bendruome
nės — Arūnas Udrys, Lietuvių 
Fondo — Vytautas Kutkus, LFB. 
New Yorko-New Jersey sky
rių atstovė dr. Rožė šomkaitė 
ir buvusio Lietuvos pogrindžio 
bei šaulių sąjungos vardu Vla
das Pauža. Laidotuvėse taip pat 
dalyvavo buvęs 1941 metų laiki
nosios Lietuvos vyriausybės mi- 
nisteris pirm. Juozas Brazaitis 
iš New Yorko, Amerikos Bal
so lietuvių skyriaus vedėjas 
Juozas Laučka ir Antanas Va-

Jis vadinosi 
Pranas Padalis

Jo gyvybė užgeso 1971-ju ba
landžio 5 dienos ryte. Tai buvo 
Didžiosios Savaitės pradžia —1 
Didysis Pirmadiens. Jis buvo 
pašarvotas Vasu-Lynch Funeral 
Home, Royal Oak, Michigan, 
mieste. Detroit Free Press dien
raštis balandžio 7 laidoje, Obi
tuaries skyriuje, jam davė do
minuojančią antraštę ir trum
pai aprašė jo profesūros darbą, 
jo eitas pareigas laikinojoje Lie
tuvos vyriausybėje 1941 m. 
(klaidingai ten parašyta 1941-45, 
ir kad jo užimtas postas buvo ly
gus “U. S. secretary of state” 
postui, kai iš tikrųjų jis buvo 
prekybos viceministras), jo dar
bą Amerikos Balse, jo antiko
munistinę veiklą. Panašių ap
rašymų buvo ir Detroito prie
miesčių spaudoje. saitis iš Washington©, bei visa

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

ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS:
Monday&Thursday,9a.m.to8p.tn. • Tuesdays Friday, 9 a.m. to 4pjn.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon •> Wednesday, no business transacted.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną
■ asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 

j<» paskaitų. Dabar jiė gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės 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. L

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, :
■ Jajozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame- 
6 rikos- Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL

kaina 2 doL i * i
GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMLNISTRACLJOJE

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija *r pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot.

2 Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems Jūratės Eidukaitės Iliustruota. Didelio formato, 24 psk, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaite - Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais, viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psį, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. H8 psl„ $1.00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimai. DaiL A Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 dot

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3,00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ, DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais. 54 psL, S1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — puse knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

"Nedaug tetruko**. Garsus ispanų bulių kovotojas Manuel Benitez, vadinamas El Cord o bes, vos 
spėjo pasitraukti nuo smailių buliaus ragų.

eilė detroitiškių visuomeninin
kų. Religines apeigas atliko 
kun. Alfonsas Babonas. Balan
džio 8 d. ryte, po gedulingų pa
maldų St. įves bažnyčioj (South- 
fielde), buvo palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse.

Kad daktaras Pranas Pada
lis (anksčiau Padalskis) buvo 
gimęs 1911 metų gruodžio 7 die
ną Raseinių apskrity, kad jis 
mokėsi Ziiricho ir Sorbonos uni
versitetuose, kad V. D. Un-te 
doktoratą gavęs, kaip ekonomis
tas specialistas, profesoriavo ten 
pat, vėliau Detroite (Universi
ty of Detroit), vėliau Phoenixe 
(University of Arizona), visa 
tai jau skelbė amerikiečių ir mū
sų spauda. Ir skelbė apie jo ša
kotą antikomunistinę veiklą, 
tiek darbais laikinojoje Lietu
vos vyriausybėje bei pogrindy
je, tiek darbais Amerikos Balse 
Muenchene bei Washingtone, 
tiek viešomis kalbomis universi
tetų studentams bei amerikie
čių visuomenei (tokių kalbų jis 
pasakęs apie pustrečio šimto). 
Beveik visa tai galima rasti ir 
LE 21-me tome, 324-5 puslapiuo
se.

Tik niekas nerašė, kokie skaus
mingi buvo keleri paskutiniai 
veliopio gyvenimo metai ir kaip 
kantriai jis iki galo ištvėrė. Iš 
ligoninės i ligoninę, nuo vienos 
operacijos iki kitos. Daug be
viltiškų dienų, daug tamsių mė
nesių. Su velioniu man teko 
dirbti Lietuvių Fondo Detroito 
vajaus komitete. Tikros jo fizi
nės būklės nežinodami, 1966 m. 
gale, ar 1967-jų pradžioje išsi
rinkome jį pirmininku. Tiesa, 
jau prieš išrinkdami pažadėjo
me, jog didžiausią darbo naštą 
užkrausime vykd. vicepirminin
kui V. Kutkui. Mums svarbi/ 
buvo turėti pirmininką su erudi
cija, su magnetizuojančių var
du. Posėdžiai buvo reti, bet jo 
pirmininkavimas man liko gi
liai atmintyje. Mandagumas, 
kantrybė, niekur savo aš nede- 
monstravimas, leidimas visiems 
pasisakyti, išsišnekėti.

Paskutinį kartą LF vajaus 
komitetui jis pirmininkavo 1969 
m. lapkričio 2. čia irgi davė daug 
laiko visiems nariams padaryti 
pranešimus, po kartą ir kelius 
kartus pasisakyti visokiais va
jaus reikalais. Kai jau visas 
tuzinas mūsų aptilome, labai 
rimtai ir liūdnokai prabilo jis 
pats. Esą, dėl pablogėjusios 
sveikatos pirmininkauti nebe

galįs tad ir nebenorįs pirminin
ku tik iš vardo likti. Prašė iš
sirinkti naują, čia kilo apgai
lestavimų ir prašymų pasilikti 
banga. Ne, .jis negalįs, veltui 
prašote. Pirmininką išsirinko
me. Priprašytas, jis sutiko pa
silikti vienu iš kelių vicepirmi- 

| ninku. Posėdis dar nebuvo baig
tas. Naujas pirmininkas toliau 

! jam vadovavo. Kai visi susi- 
j griebėme, jog reikia Pranui Pa- 
' daliui, padėkoti už atliktą dar
bą, jo kambaryje nebebuvo. Jis 
pasišalino nepastebėtas.

Kai patekdavo į ligonines, ar
ba kai po operacijų dar silpnas 
būdavo namie, vėngte vengė lan
kytojų. Bet kai sveikata tru

putį pagerėdavo, mielai su žmo
nėmis bendravo. Paskutinį kar
tą mačiau jį gyvą 1970 m. bir
želio 14 jo bičiulių šeimoje, ne
toli Detroito. Nors gerokai su
lysęs, bet buvo linksmas, gyvas, 
pilnas humoro. Paskui tik iš 
kitų girdėdavau, jog jis vėl li
goninėj, jog jam vėl daromos 
operacijos. Ir paskutinį kartą 
išvis mačiau jį 1971 m. balan
džio 7, karste. Atsisveikinome 
žmogų, kuris gyveno didelį, pra
smingą gyvenimą ir kuris did
vyriškai iškentėjo ilgą agoniją. 
Jo vardas buvo, yra ir bus Pra
nas Padalis.

Šia proga reiškiu užuojautą 
velionio našlei Danai ir sūnui 
Danukui.

Laukiame Čiurlionio 
ansamblio

Po daugiau kaip dvejų metų 
pertraukos, labai tolimas ir la
bai artimas dęyelandiškis Čiur
lionio ansamblis, Detroito šaulių 
kviečiamas, su visai nauju re
pertuaru vėl pas mus atvažiuoja.

Koncertas įvyks 1971 m. ge
gužės 16, 3 vai. po pietų Crest
wood High School auditorijoje, 
Dearborn HtsT, Beech Daly Rd. 
ir Ford Rd. sankryžoje (ten pat, 
kur buvo pastatyta operetė 
“Piršlybos šapnagiuose”). Jei 
nepamiršote, Salė talpina apie 
tūkstantį žmonių. Labai pato
gios kėdės, geras matomumas 
iš visur, rodos, gera ir akustika.

Ansambliui, kaip ir visada nuo 
pat pasitraukimo iš Lietuvos, 
vadovauja bei diriguoja Alfon
sas Mikulskis, o kanklininkių va
dovė yra Ona Mikulskienė. Dau
gelį kartų Čiurlionio ansamblis 
Detroite buvo, bet nė kartą pu-> 
blikos nenuvylė. Visokiose sa
lėse jam teko dainuoti, kartais 
ir labai ankštose scenose devy- 
nius prakaitus liejant, bet Alfon
so Mikulskio magija visada pu
bliką į ekstazę įvedė. Dabar, 
kaip žinome iš spaudos, ansam
blis yra pakeliui į Pietų Ame
riką. Kai Čiurlionis tokioms 
gastrolėms ruošiasi, tai ruošiasi 
ne juokais. Detroite bus jei ne 
generalinė, tai bent priepaskuti- 
nė repeticija. Tikiu, jog Crest
wood High salė bus pripildyta.

Bilietus šauliai platina iš 
anksto. Juos galima gauti pas 
V. Paužą Neringoje, arba pas 
betkurį sutiktą šaulį-šaulę. O 
iš anksto įsigyti patartina to
dėl, kad tūkstantinė minia, į ei
lę prie kasos koncerto dieną sto
dama, turės sugaišti daug lai
ko ir, galbūt, gaišinti patį an- 
.sambiį. Nupirkime bilietus ir 
savo draugams bei bendradar 
biams amerikiečiams, nes au
tentišką lietuvišką dainą išgirs
ti jie mažai progų teturi.

Ruošia leidinį apie 
šv. Antano parapiją

Šv. Antano parapija, Detroito 
lietuviuose suvaidinusi milžiniš
ką religinį bei kultūrinį vaidme
nį, š. m. birželio 13 d. minės sa
vo 50-ties metų gyvavimo su
kaktį. Ta proga yra leidžiamas 
leidinys, kurio redaktorium yra 
pakviestas Shasys Garliauskas

| vicepirmininkas, atvykęs ii či-j 
kagos, pasveikino baliaus daly
vius, apibūdino LF reikšmę, pri
minė, kad jau virš 100,000 doL 
paskirta lietuviškiems reika
lams, nepajudinant pagrindinio 
kapitalo. Paragino LF remti ir 
palinkėjo, kad šis balius pakel
tų RLM klubo įnašą iki pirmo
sios tūkstantinės.

Dar kalbėjo vietos LF įga
liotinis Br. Juška, primindamas, 
kad Kenosha-Racine lietuviams 
nustatyta kvota dar neužbaig
ta ir ragino ją šia proga galuti
nai užbaigti.

Naujai į LF įstojo vet. dr. 
Bronius ir Polė Andrašiūnai — 
100 dol., Teodora Vilipienė pa
didino savo a. a. vyrą Motiejaus 
Vilipo įnašą dar 100 dol. Gau
ta dar šiek tiek smulkesnių pa
vienių aukų.

Svečius ypač gerai nuteikė 
RLM klubo kvartetas (Ona Ka- 
žemėkaitienė, Bronė Kuliavie- 
nė, Stasė Petrušaitienė ir Ida 
Tamulienė) savo emocijomis per
pintomis dainomis. Pianinu dai
nas palydėjo pasikeisdamos Ri
ma Kažemėkaitytė ir Bronė 
Pliūraitė. Patį kvartetą paruo
šė Juozas Grimskis. Maloni ba
liaus staigmena buvo Mary A. 
Stankus, kuri gracingai pašoko

RACINE, WIS.
Balius Lietuvių Fondui

Balandžio mėn. 17 d. Racine 
Lietuvių Moterų klubas suruo
šė balių, kurio pelnas skiriamas 
Lietuvių Fondo naudai.

Skoningai papuošta šv. Kazi
miero parapijos svetainė buvo 
užpildyta svečiais iš Waukega- 
no, So. Milwaukees, Kenoshps, 
Racine ir kitur. Ypač dailiai at
rodė šiaudinukų ornamentai, 
kuriuos pagamino T. Vilipienė.

Svečius sutikinę jo ir už stalų 
sodino šmaikščios studentės: Ri
ma Kažemėkaitytė, Bronė Pliū- 
raitė ir Neringa Vindašiutė.

Balių pradėjo klubo pirminin
kė Teodora Vilipienė, pasveikin
dama svečius ir pristatydama jo 
programos vedėją Viktorą Ka- 
žemėkaitį.

Dr. VI. Šimaitis, LF valdybos 

(pernai labai gerai suredagavęs 
ALB radijo klubo “sidabrinį” 
leidinį). Leidinyje bus nušviesta 
parapijos įkūrimo istorija, bus 
paminėti visi joje dirbę kuni
gai, seselės, vargonininkai, komi
tetų nariai, parapijos choras, or
ganizacijos, draugijos, parapi
nė mokykla, šeštadieninė litua
nistinė m-la, kultūrinė veikla, 
ekumenizmo įgyvendinimas. Bus- 
daug iliustracijų, bus panaudo
ta daug istorinės medžiagos.

Leidinio išlaidoms apmokėti 
yra renkamos aukos. Paaukoję 
5 dol; skaitysis rėmėjais, o no
rint tapti garbės rėmėjais, arba 
mirusio asmens pagerbimui,, rei
kia aukoti po 25 dol. Prekybi
ninkų ir organizacijų auka — 

■po 10 dol. Parapijos taryba lei
dinio naudai aukų labai, pagei
dauja.

(575

^^AFETYOF^
YOUR SAVINGS

UP TO ' 
$20,000. ,

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6
H OU R Si Mon. 12 P. M. to $ p. JL. Tues. 9 to. 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat 9 to 12:30

Chicago Savings 
_ and Loan Association

INSURED
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DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

5 %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

!4% PER annum

« ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

j PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

£ % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

porą baleto* numeną. • i
Gera, europietiško stiliaus mu

zika, atliekama serbų Bdograd 
Kapelos iš Milwaukee, turtino 
baliaus nuotaiką ir sudarė gerą 
proga jaunimui ir senimui pasi
šokti.

Ramunės ir plunksnos tarna
vo LF naudai. Mat, įsigiję ra
munių, o vėliau plunksnų, galė
jo suktis valsų sūkuriuose.

Baliaus organizacija buvo pa
vyzdinga, salė neperkimšta, mai
stas skanus, kalbos trumpos, 
programa įdomi, šokių muzika 
gera, todėl svečiai buvo paten
kinti ir linksmi. Darbščių lie
tuvių moterų pastangos ne vien 
tik suteikė progos svečiams pa
bendrauti ir pasilinksminti, bet 
ir surinko kelias šimtines LF di
dinimui.

Tenka racinietėms už tai pa
dėkoti ir laukti, kad jos vėl ką 
nors panašaus suruoštų.

Jurgis Milas

K. E R 1 N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžisl, 

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

LHICAGO, ILL. TEL. VI 7*^327

—— mm iTiirwiiWi ■ — ■^rrO—a—uara.— — —

Kos trk, turi gerą- skonį,
Viską, perka pas Lieponįl

LIETUVIU 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 vai. vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

1971 CHRYSLER
$3,760 factory equipped

PLYMOUTH — STARTING AT $1,915 
Service Dept, open Sat A. M.

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515



RAPOLAS DAUKŠA

DAR DEL SIMO KUDIRKOS
Prieš kelias dienas Naujieho- 

se Alfonsas Nakas gan tiksliai 
jvertino J. Gliaudos parašytą 
reportažą Simas. Pačiu laiku 
įvertino ir įžvalgiu supratimu.

šia proga tebus pastebėta, kad 
Alfonsas Nakas atsistojo pačių 
pakiliausių žurnalistų eilėje. Pla
tus įžvalgumas, atrinkimas es
minga ir gan plati kultūra Al
fonsą Naką, tikėkim, ir toliau 
ves gan sunkiu, bet mūsų spau
dai naudingu keliu.

Alfonso Nako taikli Simo ap
žvalga Naujienose turėtų būti 
dažno atviru nuoširdumu pana
grinėta. Mes Simo Kudirkos 
dramą skaitome, pergyvename 
širdimi. Taip gal ir turi būti. 
Bet kai jausmais įsibėgėję siū
lome J. Gliaudos Simą versti j 
anglų kalbą, mes patenkam į 
kitus vertinimo mastus — pro
to. J. Gliaudos Simas sunkiai lai
ko egzaminą lietuvių kalba pa
rašytas. Alfonsas Nakas kiek 
ironiškai siūlo J. Gliaudos Simą 
pirmiau versti į lietuvių kalbą... 
Perskaičius Simą lietuvių kalba 
— pradingsta bet kokia ironija.

Tur būt, dar nebuvo lietuvių kal
ba taip nerūpestingai parašy
tos knygos, dargi ieškant kažin 
kokio išsireiškimų gudrumo — 
fasono.

Valandėlei užmirškim lietu
višką tekstą ir sugebėkim pa
galvoti, ką J. Gliaudos knygoje 
ras angliškasis skaitytojas, jei
gu jis bus kiek atidžiau sekęs 
dienraščius, radiją, TV? O jei
gu dar bus skaitęs kongreso tar
dymo komisijos protokolus, jau 
pasirodžiusius atskira knyga?... 
Pabandykim blaiviau pagalvo
ti. Simo Kudirkos drama tebesi
tęsia. Kas, kaip? šimtai klau
simų, o atsakymas? Gal netikė
tas atsakymas ateis rytoj ar vi
sai neateis. Mūsų ir visų do
rų, sąžiningų žmonių pergyve
nimai dėl Simo Kudirkos dabar 
stovi iškilioj—teisingoj aukštu
moj. Tatai ir uždeda didelę naš
tą rašytojui, svarų atsakingumą 
knygai. Gliaudos Simas yra ru
pus, pavargusios minties, bukių 
išsireiškimų, per arimus skubėji
mas paknopstomis. Gal ir gera 
intencija. Bet geromis intencijo-

Suomijoje labai mėgiamos slidininky lenktynes su briedžiais. Jos paprastai vyksta ant užša- 
lūšių ežery.

Didelė bauda nž 
upės teršimu

Joliet Ruberoid Building 
j įmonė huvo nubausta 119,000 
! dolerių f bauda už Des Plaines 
lapės teršimą. Reikalaujama, 
kad ta įmonė padėtų 2.6 mili
jonų dol. užstatą ir pažadėtu 
tuoj statyti savo atmatų svari
nimo įrengimus. Jei iki birže
lio 19 d įrengimų statybą ne
bus pradėta, įmonė praras sa
vo užstatą.

I

Įmonėje dirba 700 žmonių, 
įmonė į upę išverčia per dieną 
tiek nešvarumų kiek išverstų 
90,000 žmonių miestas. Daug 
karių įmonė buvo įspėta, ta
čiau tas nieko negelbėjo, . to
dėl dabar nutarta pasielgti 
griežčiau.

Nuo

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

MIDLAND
SAVINOS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

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

INSURED

.........————— i ' ' ■ r»

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 
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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 mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamins scenovaizdžiuose svajota, 

, juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

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

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

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

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

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ. 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psL, $1.00.
18 Petras Šagalas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19 Eugeniius Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos 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 nsl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome stsilankvti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608
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mis, sakoma, visokios peklos 
grįstos.

Malonu skaityti laikraščiuo
se pavardes aukojančių anglų 
kalba Simo išleidimui. Ir tų au
kų nuoširdumo ir vertingumo 
nemažinkim — tai rodo mūsuo
se dar gyvą didelių reikalų su
pratimą, bet reik visu atviru
mu pasakyti: jeigu tos aukos 
bus sunaudotos J. Gliaudos Simo 
išleidimui anglų kalba, jos bus 
ne vietoje ir ne laiku. Po kiek 
laiko, kai paaiškės skubėjimo ir 
menkos vertės knygos išleidimo 
rezultatai, gal suabejos auko
tojai tikrai vertingą knygą pa
remti.

Nekalbant apie ne pirmos ver
tės kalbą, stilių, daugzodystę, J. 
Gliaudos Simas turi esminių tu
rinio, vertinimo, supratimo ne
pateisinamų trūkumų.

Nuo pat demonstracijų pra
džios darėme beveik įžūlų rei
kalavimą: nubausti nusikalta 
lius — admirolus, kapitonus. Tai 
ne mūsų, ezilio teisių trokštan
čių pareiga. JAV vyriausybė te
gu susidoroja su nusikaltėliais. 
Pirmos svarbos reikalas buvo ir 
tebėra: grąžinkit Simą Kudir
ką ten, kur jis prašėsi — Ameri
kon.

J. Gliaudą admirolus, kapito
nus knygoje pavaizduoja gvėro
mis, beveik kruglodurovais. Ar 
paranku mums juos taip nudė
ti ? Mes ieškom talkininkų, drau
gų, o ar verta juos pavaizduoti 
anglų kalba knygoje tokiais, ko
kius paskubomis nupiešė J. 
Gliaudą? Jie negudriai, gal ir su 
bloga valia eidami pareigas buvo 
ne tokie, kokių mes norėtum. 
Bet ar ne viršūnėse, politikoje, 
sistemoje pučia vėjai, palankūs 
admirolų, kapitonų šaltumui, 
net nužmogėjimui? Tai jautrus 
reikalas, iš rašytojo reikalaująs 
ir takto, ir platumos, ir bešališ
kumo. Gliaudos knygoje — bro
šiūroje to ir pašigendam.

Kažin kas yra pasakęs, — 
neduokit man patarimų, nes aš 
ir be patarimų galiu suklysti, 
šia proga tebus patarta: aukos 
duodamos Simo išleidimui tegu 
tam tikslui ir lieka, bet J. Gliau
dą, pailsėjęs, nesijaudindamas, 
kad pasaulis apsivers, jei jis po 
metų ar vėliau parašys naują 
Simą. Atvirai kalbant, tas Jur
gio Gliaudos skubėjimas — “Fi
garo šen, Figaro ten”, niekam 
nepakelia orumo Simo Kudirkos 
dramoje.

Reik visai drąsiai spėlioti, 
jog Simas Kudirka įeis į žmoni
jos istoriją kaip laisvės, teisė
tumo troškulys, atsimušęs į 
žmonijos nužmogėjimą, politi
nes kalkuliacijas, iškilusias aukš 
čiau žmogaus laisvės teisės bū
ti žmogumi. Tai didelė proble
ma, dar didesnis susimąstymas 
turi iškilti rašytojo galvoje, šir
dyje. ,

Pravartu pastebėti, nėra jo
kios skubos, nėra jokio reikalo 
didelius dalykus kaišioti pirmon 
rankon pasitaikiusiomis pakulo
mis.

ČIGONAI

Lietuvon čigonai yra atklydę 
iš Lenkijos per Gudiją. Tai pa
liudija gausūs tų abiejų kalbų 
žodžiai-skoliniai jų kalboje, 
ypač lenkiški. Dar neseni tie 
laikai, kai daugumas jų iš viso 
tekalbėjo lenkiškai.

Skersvėjai Katalikų Federacijoje
PTELATO PASKAITOJE MAŽAI ŽMONIŲ

Praeitą sekmadieni, bal. 18 
<1. popietę, Chicagos Vyčių sa
lėje įvyko vadinamos katalikų 
federacijos apskrities seimelis. 
Dalyvavo nedidelis žmonių 
skaičius, bet ir dalyvavusiųjų 
didelę daugumą sudarė vyres
nio amžiaus žmonės. Įspūdis 
buvo liūdnokas, nes atrodė, kad 
susirinko ne apskritis, bet pap 
rasta susivienijimo kuopa kas 
dieniniams savo reikalams 
svarstyti.

Reikia neužmiršti, kad prie 
šios federacijos oficialiai pri
klauso ateitininkai ir Chicagos 
vyčiai, bet susirinkime kata
likiško jaunimo visai nesima
tė. Chicagos vyčiai yra gausūs. 
Jie savo salę davė federacijos 
apskričiai, bet patys neranda 
reikalo į Jokubkos šaukiamus 
susirinkimus vykti. Vieni vy
čiai savo salę lengvai galėtų 
pripildyti, bet jiems rūpėjo ki 
ti dalykai tą sekmadienį.

Daugelis atvyko i šį seimelį 
vien dėl to, kad specialiai į šį 
susirinkimą atvažiavo prelatas 
Ladas Tulaba. Jeigu būtų pa
skelbta žinia Naujienose, kad 
paskaitą skaitys prelatas Tu
laba, tai salė būtų buvusi pil
na. Gaila, kad rengėjai nepa
jėgė sušaukti didesnio žmo
nių skaičiaus į prelato paskai
tą. Prelatas Tulaba nėra eili
nis kunigas. Jeigu viskas būtų 
ėję taip, kaip turėtų eiti, tai 
prelatas būtų turėjęs būti vys
kupu. Reikia žinoti, kad pre
latas yra kunigų kunigas. Jis 
yra katalikų kunigų seminari
jos Romoje rektorius. Jis yra 
išauklėjęs kelias jaunesnių ka 
talikų kunigų kartas. Jam yra 
gerai pažįstamas kiekvienas 
jaunesnis katalikų kunigas. 
Paskaitos organizatoriai viską 
darė atgrubusiom rankom. 
Gėda, kad jie nepajėgė sutrauk 
ti net lietuvių kunigų, o ką 
jau bekalbėti apie kitus tikin
čiuosius.

šį “federacijos’’ seimeli pra
dėjo Dr. Petras Jokubka, ap
skrities pirmininkas. Jis turė
jo gerą progą pasakyti turinin 
gą kalbą, supažindinti susi
rinkusius su svarbesniais atvy
kusio prelato darbais, bet jis 
tą progą praleido. Gal jis pats 
mažai ką težinojo.Dr. Jokub
ka seimelio vadoybę perleido 
Kaziui Kleivai, naujai pradė
tos organizuoti tarptautinės 
katalikų “bendrijos” pirmi
ninkui. Tuo tarpu Kleivos 
“bendrija” yra labai silpnutė, 
silpnesnė už “federaciją” ir Sta
siui Barzdukui Kleiva nesudaro 
jokios konkurencijos.

Kazys Kleiva taip pat pla
čiai susirinkusių nesupažin
dino su atvažiavusių prelatu, 
bet jis susirinkusiems paskel
bė, kad prel. Tulaba skaitys 
paskaitą apie katalikų bažny
čioje įvykusius ir vykstančius 
pasikeitimus.

Prel. Tulaba yra geras kata
likas, bet jis labai nemėgsta 
tinginių, kurie nesistengia net 
pasiteirauti, kokiai paskaitai 
prelegentas pasiruošė ir yra 
pasiryžęs kalbėti. Prelegentas 

■paskaitos pradžioje pataisė pa

siinforuoti nesiteikusi Kaži 
Kleivą ir pasakė, kad šiai pas
kaitai temą pasirinko jis pats, 
ir tuoj pat pridėjo, kad jis| 
kalbės apie religinę filosofiją 
ir visai nelies Kleivos suminė
tų temų, nes jos jam neaįro
dančios tokios svarbios.

Prelatas Tulaba pačioje sa
vo paskaitos pradžioje pasa
kė, kad katalikų bažnyčia ne
sivadovauja demokratiniais 
principais. Jeigu toki princi
pai būtų padėti pagrindan, tai 
tada pačioje vadovybėje susi
darytų skirtingos nuomonės, j 
kurios tiktai susilpnintų baž
nyčią.

Tiesa, prelatas priminė, kad 
yra katalikų bažnyčios bend
ruomenė, bet ta bendruome
nė sprendimų nedaro. Svar
biausius sprendimus padaro 
bažnytinė hierarchija, o baž
nytinė bendruomenė pasiduo
da bažnytinės hierarchijos 
sprendimams. Katalikų visuo 
menė taip pat paklusta tiems 
sprendimams, ir tokiu būdu 
atsirandąs ryšys tarp Dievo ir 
Žmogaus.

šis principinis klausimas su 
kėlė nepaprastai gyvų ginčų. 
■Paskaitoje kalbėjo Algis Regis 
ir įvyko nepaprastai įdomi aki 
stata dėl Chicagos katalikų 
daugumos nepasitenkinimo ir 
paskutiniais metais reiškiamų 
protestų. (Bus daugiau)
Korespondentas

KARDAS

Kardas yra rytų tautų išradi
mas. Jį žinojo jau persai. Pir
majame ar antrajame amžiuje 
po Kristaus šis ginklas per da 

i kus pateko ir pas romėnus.
Germanams kardas buvo ži

nomas apie IV amžių.
Ankstyvaisiais viduramžiais 

kardas tebuvo vartojamas Azi
jos ir Rytų Europos tautų. Kry
žiaus karų pradžioje jis jau bu
vo vienur kitur vartojamas, bet 
riteriai juo nesinaudojo.

I
 APLANKYKITE

SAVO GIMINES

LIETUVOJE
ŠIĄ VASARĄ

Jeigu Jūs planuojate šia vasa
ra aplankyti savo gimines Lie
tuvoje. Jums bus Įdomu ir nau-

I dingą žinoti, kad Gordon Travel J 
Sendee, Prudential Plaza, Chi- f 

' cagoje, yra numačiusi tris gru- j 
pines šeimų keliones i Lietuvą | 

i šią vasarą, su šiomis išvykimo g 
datomis: liepos 6 d., liepos 29 d. 
ir rugpiūčio 17 dieną.

Kiekviena grupė turės 11 die
nų programą Lietuvoje: 8 die
nas Vilniuje ir tris dienas Drus- 

. kininkuose. Laike buvojimo 
Vilniuje, bus pilnos dienos iš- 

į vykos į Kauną ir Trakus.
Gordono Kelionių biuras reng-

I davo grupines šeimų ekskursi- g 
9 jas i Lietuvą per daugelį metų I 
g ir keliauninkams lietuviams į 
I jis yra gerai žinomas teikimu j 

pirmos klasės patarnavimų už I 
I priimtinas kainas.

Norint gauti kelionių detales g 
| ir kainas, skambinkite

MR. WILLIAM BRADT,
I tel. 644-3303

ir pasakykite jam pageidau- j 
jamą kelionės laiką arba užei
kite į

GORDON TRAVEL RAŠTINĘ,

Prudential Plazos arkadoje, 
Chicago.

Atdara nuo pirmadienio iki i 
i penktadienio darbo valandomis, j

SKAITYK PATS IR PARAGING 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment 

account

mokama vienų 
metų certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
An trad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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trims mėnesiams ___ - -- $6.00
vienam mėnesiui --------------- $2.00

Kanadoje:
metams $22.00
pusei metų $12.00 
vienam mėnesiui -------------- $3.00

KAZIUKO MUGĖ ČIKAGOJE HL..
AKADEMIKŲ KREIVAS MOSTAS

Lietuviškoje spaudoje ma- tija nesigaili laiko, skautija 
tėme aprašymus iš Kaziuko prieš mūsų akis vykdo savo 
mugių. Skautija dirba, skau- obalsio antrąjį šūkį, tėvynei.

Kabulo mugėje Čikagoje 
lietuviški skautų

dinius. Ar jie žino, 
pardavinėja? Prašau, 
mieji, atsakysiu ir į tai. Par-- 
davėjas skautas, paklaustas, 
kodėl jie pardavinėja tokią li
teratūrą, atsakė: aš į šį klau
simą nemokėčiau atsakyti.

gerbia-

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams ____ ____________ $22.00
pusei metų$12.00
trims mėnesiams$7.00
vienam mėnesiui —- --------- $3.00

Kitose JAV vietose:
metams------------ ------------ $20.00
pusei metų$11.00

Užsieniuose:
metams - L - L —$23.00 
pusei metų$13.00 
vienam mėnesiui .. — $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Maskvos pažadai lietuves darbininkams
Sovietų Sąjungos komunistų partijos generalinis 

sekretorius Leonidas Brežnevas Maskvon suvežtiems ko
munistams pasakė, kas reikės padaryti, o premjeras 
Aleksejus Kosyginas, norėdamas padėti komunistams 
pasiekti tikslą, pavergtų kraštų gy-ventojams prižadėjo 
didžiausius maisto kalnus. Ateinantį penkmetį jis priža
dėjo tiek užversti sovietų krautuves, kad jų lentynos lūž
te luš nuo sukrauto maisto. Jis pasakė, kad krautuvėse 
bus ne tiktai pakankamai drabužių ir apavo, bet bus ir 
kitų žmoniškam pragyvenimui būtinai reikalingų daly
kų. Dar pridėjo, kad bus daugiau butų, šviesos ir šilu
mos, nes kraštas elektrifikuojamas nuo Lenino
šildomam gesui didieji plieno vamzdžiai jau vežami iš 
riaušių Vakarų Vokietijos dirbtuvių.

Kosyginas prižadėjo krautuves užversti maistu, bet 
kiekvienam šiandien yra aišku, jog tai nereiškiu kad tas 
maistas pateks ant išbadėjusių šeimų stalų. Sovietų Są
jungoje įvestas “leninistinis socializmas”, žingsniuojan
tis prie “brežnevinio komunizmo”, bet tuo tarpu toje le- 
ninistinėje valstybėje viskas matuojama kapitalistų iš
rastais pinigais. Kas neturi pinigų, tai ir “komunistinė
je” Sovietų Sąjungoje iš krautuvių maisto negali namo 
parsinešti. Maistui parsinešti reikalingi pinigai, o pini
gų žmonės neturi.

Šiandien Sovietų Sąjungoje pinigais švaistosi tiktai' 
komunistai, policininkai, aukšti valdžios pareigūnai, 
komunistams parsidavę rašytojai ir įvairiausi kombina
toriai. Vieni gali patys nusižerti, kiek jiems reikia,, 
o kitiems valdovai gali laisvai pinigus žarstyti už kiek
vienų lekajišką patarnavimą. Bet didelė krašto gyven
tojų dauguma pinigų neturi. Brežnevui ir Kosyginui pa
galbon atėjo A. šelepinas, komunistų pavergtuose kraš
tuose vadinamas profesinių darbininkų sąjungų vyriau
sias valdovas, šelepino žmonės paruošė pranešimus, kad 
ateinantį penkmetį visi gyventojai turės daugiau pini
gų ir galės pirkti į sovietines krautuves suvežtų maistą. 
Šelepinas pats pasirūpins, kad krašte žmonės turėtų dau
giau pinigų.

Iš kur Kosyginas ims prižadėtą maistą ir iš kur Šele
pinas ims pinigų — niekas nepaaiškino. Be to, komunis 
tų partijos kongreso pabaigoje visi pastebėjo, kad di
džiausius pažadus paskelbę komunistai buvo gerokai pa
žeminti Kosyginas nuo antros komunistų valdžios pa
kopos buvo nustumtas į trečiąją, o Šelepinas dar toliau

nusirito. Buvusiame centro komitete jis stovėjo ant sep
tintos pakopos, o naujame kabinete jis nustumtas net ant 
vienuoliktos pakopos. Jeigu centro komiteto narių skai
čius nebūtų padidintas, tai šelepinas būtų buvęs pasku
tinis. Padidinus centro komitetą iki 15 narių, yra dar ke
turi valdovai, stovintieji ant žemesnės pakopos. Jeigu 
sovietų maršalams prireiks daugiau duonos ir taukų, tai 
ne tik Kosyginas, bet ir šelepinas bus pavaryti iš centro 
komiteto Tada niekais nueis ir jų pažadai.

Maskva, matyt, laikosi tokios politikos: prižadėsi 
— patiešysi, neduosi — nesugriešysi. Maskvoje buvo pa
sakyta daug kalbų, bet niekas nesakė nieko konkretaus. 
Kosyginas nepasakė, kada jis maistu pripildys krautu
ves, o Šelepino atstovai nepasakė, kada darbininkai tu
rės daugiau pinigų. Reikalas pasikeitė, kai komunistai 
išvažinėjo į provincijas ir jiems teko raginti darbininkus 
stoti į “komunistinę talką”, t. y. dirbti šeštadieniais be 
jokio atlyginimo. Vilniun parvažiavusieji partijos tūzai 
sukvietė “aktyvistus”, turėjusius išjudinti kitus partijos 
narius. Jiems teko pasakyti ne tiktai apie lūžtančias 
nuo maisto lentynas, bet kada ir kaip bus keliamas dar
bininkams atlyginimas. Šiuo reikalu Tiesoje šitaip 
rašoma:

Reikšmingos priemonės numatytos ir kaimo gy
ventojų gerovei. Jau šiemet padidinami tarifiniai 
atlygai, vadinasi, ir atlyginimas žemės ūkio me
chanizatoriams. Nuo šių metų liepos 1 dienos bus 
padidintos minimalios pensijos kolūkiečiams. Jiems 
įvedama tokia pati pensijų apskaičiavimo tvarka, 
kaip darbininkams ir tarnautojams. Visų numaty
tų priemonių dėka darbininkų ir tarnautojų, tame 
tarpe ir tarybinių ūkių darbininkų piniginio darbo 
mokesčio mėnesio vidurkis per penkmetį padidės 
20 — 22 procentais, o kolūkiečių darbo apmokėjimas 
visuomeniniame ūkyje — 30 — 35 procentais.” (Tie
sa, 1971 m. bal. 13 d., 2 psl.)
Iš Maskvos parvažiavusieji partijos vadai kalba 

“paukščių kalba”, kurią tiktai aukštybėse skraidantieji 
gali suprasti. Pranešimas sako, kad bus padidinti “tari
finiai atlygai”, kurie vadinasi “atlyginimu žemės ūkio 
mechanizatoriams”. Ar “tarifiniai atlygai” atneš dau
giau pinigų ir kitiems darbininkams — tuo tarpu sunku 
pasakyti. Bet vienas dalykas jau šiandien aiškus: pakė
limas bus labai mažas. ■

Visi žinome, kad kolchozininko pensija yra 12 rublių 
į mėnesį. Jeigu jis gaus 20% pakėlimą, tai tada mėnesinė 
pensija bus 14 rublių ir 40 kapeikų. Jeigu pensija bus pa- ' 
kelta 22%, tai tada, vietoj 12 rublių, jis gaus 14.64. Marš 
kiniai Lietuvoje kainuoja 25 rubliai, o pietūs — 3 rub
liai. Kelis pietus pensininkas, galės suvalgyti, jeigu mė
nesinis pensijos pakėlimas bus tik 2 rubliai ir 40 kp. Pra
nešimas sako, kad pakėlimas bus padarytas šiuo penk
mečiu. Jeigu išskirstys 20% pakėlimą penkiems metams 
ir kels tiktai po 4% į metus, tai tąs pakėlimas bus tiktai 
48 kapeikų į mėnesį. Tiktai komunistai gali taip begėdiš
kai išnaudoti darbininkus ir kalbėti apie “pakėlimą”. Tai 
yra pasibaisėtinas išnaudojimas ir pasityčiojimas.

pagaminti 
darbai tikrai atsiliepė mugės 
lankytojų širdyse. Ar nemie
la matyti čia gimusių skautu
kų darbus, kvepiančius su
verstais dirvonais, žydinčimis 
pievomis, laiminamus pakelės Reiškia, tas skautas tik vyk- 
Smūtkelio, tikro lietuviško 
Kristaus?

Lietuviškas Kristus — pir
moji obalsio dalis. Dievui.

Buvau skautu gimnazijoje 
visus aštuonerius metus. Ką 
sakau, aštuonerius. Kas buvo 
aktyviu skautu, viduj tokiu 
pasilieka ir toliau, nors orga
nizacijoje ir nebedirba.

Kaziuko mugės tapo lyg jr 
kokia atgaiva lankytojams. 
Taip maža šiandien mūsų tar
pe to tikro lietuviško iššoki- 
mo! Ir kaip miela, kada skau 
tija tokį iššokimą mums pa
siūlo.

Nereikia aiškinti, kokių di
delių laimėjimų pasiekė skau- 
tija nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Ji augo, klestėjo, bran 
dino lietuvškąjį atžalyną būti 
savo tautos ir jos papročii] kė
lėjais. Skautijos tinklas, ap
globęs didžiąją dalį mokslus 
einančio jaunimo, taip pat 
dalį ir negalėjusio aukštesnio 
mokslo siekti (o tokio pabai
goje nepriklausomos Lietuvos 
jau buvo mažai), tiesė gai
res obalsiui: Dievui, Tėvynei, 
artimui.

Deja, raudonasis okupan
tas uždarė skautų organizaci- : 
ją, juždarė ir kitas. Vietoj 
skautų, primetė pionierius ir ■ 
kitokius, auklėjamus jau ne
be tautine lietuviška dvasia, 
bet tarptautine maskviške bol
ševizmo.

Arba, tikriau tariant, rusiš
ko bolševizmo dvasia.

Apie tai šneku tik dėl to, 
kad maža dalis dabartinės mū 
sosios skautijos pradeda rody- tos ramybės 
ti šlubavimo ženklų. Noriu 
sustoti prie skautų akademikų 
(te jie nepyksta už fakto pa
minėjimą), Kaziuko mugėje 
Čikagoje pardavinėjusių vai
kams literatūrą, įvežtą iš oku
puotos Lietuvos, okupanto ap
robuotą. Tą aprobavimą pa
rodė knygose net graždanka 
(rusų raidėmis) duotas pripa
žinimas. Tas knygas pavar
čiau. Neradau nė vienos, ku
rioje nebūtų graždankiško pri 
pažinimo, kad tą knygą gali
ma išleisti...

Knygų pripažinimas tinka
momis net ne lietuvių kalba. 
Nes Maskva taria savo lemiamą 
žodi.

Ir štai tos knygos guli ant 
stalo prieš mūsų akis Kaziuko 
mugėje! - !

Skautukai jas pardavinėja. 
Pardavinėja ir čia išleistus lei-

do savo vadovybės parėdymą. 
Net ir neparuoštas, kaip turė
tų Į tokius klausimus atsaky
ti. .. Pagaliau, koks galėtų 
būti vadų paruošimas? Ar pa
tys vadai mokėtą pardavė
jams paaiškinti?

Okupanto skautą organiza
cija panaikinta. Daug skautų 
vadų pasitraukė Į laisvąjį pa
saulį. Iš ūkusių krašte beveik 
visi žuvę ar bent atkentėję Si
bire ar kalėjimuose.

Geriausia proga 
Skautą Brolijos 
Skautininką Juozą 
Lietuvos kariuomenės pulki-, 
ninką. Jis, manau, beveik vi
si žinome, buvo sušaudytas 
prie Červenės. Jis buvo vienas 
iš tų tikrų lietuvių patriotų, 
vedęs lietuviškąjį jaunimą lie
tuvišku keliu. Jis ne tik skau
tus vedė. Jo rankose buvo ir 
Lietuvos kariuomenės švieti
mo skyrius. Jis auklėjo ir 
jaunus vyrus, atėjusius Į Lie
tuvos kariuomenės tarnybą.

Prašau suderinti Įvykius: 
okupantas sunaikino vyriau
sią skautų vadą, o jo pasekėją 
grupė pardavinėja jo žudikų 
aprobuotas knygas... Kur lo
gika? Kur Įvertinimas nepri
klausomos Lietuvos skautų va
dą? Aišku, kad Barauskas 
paneigtas, šarauskas išduotas, 
pripažinta Šarausko menky
stė (Mano pabraukta. J. V.) ša
rausko šviesią ir didelę asme
nybę skautų akademikų vadai 
paneigė.

Vieni dėl to fakto tyli: o ko 
čia kištis. Kiti tyli dėl “šven- 

”, treti: ne mano 
kiaulės, ne mano pupos, o 
ketvirti , net iš pačių skautų 
vadų, nenori tarti viešo žo
džio dėl to, kad jiems nepato
gu viešai išeiti prieš vieno ar 
kito skautų dalinio klaidas.

Šių žodžių rašėjui kaip tik 
teko didelė garbė būti aktyviu 
skautu prie Šarausko. Teko su
sipažinti su jo skelbiamomis 
mintimis, teko labai 
astiškai jas priimti.
pareigą jį ginti. Tuo laiku ma
no geltonas kaklaraištis ir už
megztas mazgelis, Įpareigojęs 
atlikti kokį gerą darbelį, ma
ne verčia. Gindamas parduo
tą šarauską, tikiu, galėčiau 
atsirišti 'kaklaraiščio mazgelį, 
lyg, atlikęs gerą darbelį.

Reikėtų panagrinėti dar vie
ną klausimą. Ar skautų aka
demikų toks poelgis buvo klai
da ir nesusipratimas, ar buvo

prisiminti

Šarauską,

entuzi- 
Jaučiu

VINCAS ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS - 
Į BALTIJOS JŪRĄ

(Etnografinių sienų klausimais)

Rytinė dalis proistorinės Lietuvos vals
tybės, ar nuo hunų antplūdžių, ar nuo vė
liau ištikusių marų, ar kitų ją palietusių 
gamtos nelaimių, gal būt, bus gerokai ap- 
tuštėjusi ir nuo 7 — 8 šimtmečio į jos plo
tus, pagal Dnieprą ir jo įtakus, pradėjo 
veržtis slavų giminės. Devinto šimtmečio 
antroje pusėje, per Lietuvos žemes, šiau
rėje jos pasiekė dab. Novgorodą. Rusai 
skaito savo valstybę, dėka atsikviestų nor- 
manų — variagų, Įsteigtą 862 m. Novgoro
de ir vėliau Kijeve. Rusų istorikas P. H. 
Tret’jakov str.: “O Baltach i si a vi an ach” 
(žr.: Actą Baltico — Slavica, 6 t 1969 m.), 
išvadoje rašo: “O t no seni j a šlaviau i baltov ; 
voblasti Verchniavo podnieprov*ja prote- 
kali kak dlitel’nyj mnogovekovoj process, i 
i čto vostočnye balty prinali učastie v for-, 
mirovanii severnoj vetvi drevnejrusskoj 
narodnosti”. (Padnieprio Aukštupio sri
tyse baltų ir slavų santykiai vystėsi ilgų 
šimtmečių eigoje, ir kad rytiniai baltai 
prisidėjo prie susiformavimo šiaurinės 
šakos senųjų rusų gyventojų). Lenkas 
kalbininkas — istorikas T. Sulimirski( 
(London) str. “Neighbors of the Baltic 
tribes’’ (Ada — Baltico — Slavics 5 t

1967.), išvadoje sako: “The Balts were 
the substratum on wich the Byelorussian 
language had developed out of common 
Slavonic, or East Slavonic” (Baltai buvo 
pagrindas ant kurio išsivystė gudų kalba iš 
bendros slavų, ar rytų slavų kalbos).

Taip, kad 7 — 9 šimtmetyje proistori- 
nė Lietuvos valstybė nustojo naudai slavų 
savo plačių rytinių sričių. Tais laikais, 
kaip V. Liulevičius savo str. (Aidai, Nr. 7, 
1970) pastebi — pirmą kartą frankų isto
riko Einhardo veikale, parašytame apie 
830 metus “Vita Caroli Magni”, paminė
tas lietuvių vardas. Kai dėl prūsų, tai ten
ka sutikti su dr. M. Anysu (Senprūsių 
laisvės kovos 1968), kad tas vardas bruzzi, 
pruzzi atėjęs iš lenkų, vokiečių savaip iš
kreiptas; tas vardas turis ryšio su jų va
du — Brutu — Prutu, Pruteniu, kas reiš
kia protinguoju. Kaip kartais trumpam 
laike žmonių kalboje pakeičiami vardai 
ar pavadinimai, parado prie Vilkaviškio 
m. esanti, nuo upelio Kastinio — Kastinių, 
ar Kastiniškių vietovė* rusų dar oficialiai 
buvo rašoma Kisteniški, bet vietos gyven
tojų dabar vadinama, sunkiai atpažįsta
mu, KisiniŠkių vardu. Dar didesnes klai
das ir iškreipimus daro lietuvių kalbos ne
mokantieji svetimšaliai; taip prof. Low- 
miąnski, ieškodamas krašto Nederove, 
paminėto Mindaugo donacijose kryžiuo
čiams Sūduvoje, radęs matomai lenkų se
nam žemėlapy Į šiaurę nuo Vilkaviškio, 
prie Rausvės upelio Nadrowsie kaimo pa- 
vadudmą, nekreipdamas dėmesio, I

s apgalvotas reiškinys? jeigu 
■; tai buvo jų klaida, daugiau 

to nematysime. O jeigu maty- 
, sime ir toliau* .reiškia, čia ne

buvo jų klaida, čia buvo jų 
nusistatymas.

Šis paminėjimas nėra puo
limas skautų akademikų va
dovybei. Tai yra tik primini
mas: jeigu nesupratot ar ne- 

. žinojot, pasitaisykit
Tur būt niekas nepasakys, 

kad panašūs “angiai’’ kelia 
lietuvių skautijos vardą. To
kios švarios ir šviesios organi
zacijos. Žinoma, pasitaiko, kad 
tamsus šešėlis Įsmunka vienur 
ir kitur. Bet tokie šešėliai pri
valo pranykti.. Išnykus šešė
liams, prapuls ir dėmė, Įsak
miai uždėta skautų akademi
kų vadovams. Gaila, bet ta 
dėmė, nors ir netiesiogiai, 
liečia ir visą skautiją.

Rašant šiuos žodžius, Įsmu
ko kambarin kaimynas ir iro
niškai šypsodamasis klustelė- 
jo: kaip bus su trečiu skautų 
obalsio tašku, būtent arti
mui? Jis pats ir atsakė į klau
simą.

Priešas nėra artimas. Prie
šas yra tėvynės okupantas, 
tautos žudikas, visų teisių pa
naikinto j as. Jis nėra net iš tų, 
kuriuos Kristus artimu vadina. 
Jis sutrypė “tėvynei”, — taigi, 
kieno nors -laikymas bolševiko 
savo artimu, griežtai priešta
rauja abiem pirmiesiems obal 
šio šūkiams.

Įeina madon prašyti iš vie
nu ar kitu klausimu paliestų
jų, viešo atsakymo, pvz., A. 
Kučys prašė tokio atsakymo iš 
dr. A. Avižieniaus, J. Berta- 
šius — E. bulaičio. Tokio atsa
kymo nebūta. Argi nebus ir šį 
kartą?

SAN QUENTIN. — Charles 
Manson, nuteistas mirties baus
me už Sharon Tate nužudymą, 
buvo perkeltas i mirties laukian
čiųjų celę, San Quentin kalėjime.

Sekmadienį, balandžio 25 d. 2 vai. 
ryto laikrodžius teks pasukti vieną 
valandą pirmyn. Antrą valandą ryto 
prasideda dienos šviesos taupymo 

laikas.

sai teisingai tas pats T. Sulimirski savo pa- kuršių žemgalių, letgalių tarmės būtų lai
minėtam str. pastebi: “It is of interest to komos ne latvių, bet lietuvių kalbos tar- 
note that during the period of its greatest 
expansion in the XIII — XV th c. the Great 
Duchy of Lithuania kept to the eastern and 
south-eastern limits of the ancient Baltic 
territory, as market by the Baltic topono- 
my” (Su įdomumu tenka pastebėti, kad 
laikotarpy savo didžiausios ekspansijos 
XIII — XV šimtm. Didžioji Lietuvos Ku
nigaikštystė laikėsi rytuose ir pietų rytuo
se senosios Baltų teritorijos sienos, kaip

priesaga nad — yra slaviškos kilmės, nori 
suderinti tuos abu pavadinimus. Tuomet 
kai vietos gyventojai tą kaimą vadina ne 
Nadrausviai ir ne Parausviai, bet Parausiai. 
1744 m. Alvito krikšto metrikų knygose 
Įrašytas kaimas Andrikojni (lenk.), rusų 
carų laikais oficialiai rašomas Andrikaj- 
me, dabar vadinamas Andriškiai.

Tektų atkreipti dėmesį Į visą eilę Kalno 
vardu užsilikusių Įvairių vietovių. Ar ne
bus tai proistorinės lietuvos valstybės nuo 
pietų pusės strateginių sutvirtinimų atspa
ros punktai? Kalno vardą teko rasti šešio- nubrėžta baltų toponimikos), 
se vietose; L Pripetės žemupy (ties senu 
Turovu), 2. Pripetės aukštupy (Lucko sri-. 
ty), 3. Prie Krapivnos up. (Bebro įtako),
4. Į pietus nuo Saino (Augustavo ež.), prie 
Kalno ež. ir Kalnytės upelio, Mėtos įtako),,
5. Kalno (len. Kolno) miestas prie Labū- 
nos (lenk. Labijo) upelio, Skardos (lenk. 
Skroda) Įtako ir 6. Kaipo (Colno) tvirtovė. 
prie Vyslos, Kulmo srity, (žr.: Pietinė Lie
tuva... 113 pusi.).

šis tik bendrais bruožais schematinis 
žvilgsnis Į Lietuvos proistorinę valstybę 
rodo, kad joje slypi jungianti idėja. Tos 
plačios valshbės tolimose periferijose 
esančių sričių pavadinimai, jų upių, -vie
tovių tie patys pasikartojahti vardai, nu
rodo, kad jie visi yra to pat lietuviško me- < 
džio (kamieno) šakos. Ir net vieną iš jų' 
(rytuose) pragaištingiems vėjams nulau-. 
žus, kaip tik atsirado galimybė, ji buvo 
susigrąžinta ir kelių šimtų metų eigoje

1 ~ “T" ------—
daromos pastangos ją prisigydyti. čia vi-

Net ir nekalbininkui aišku, kad yra pro
to slavų, proto germanų, proto romanų 
kalbos, bet kad būtų proto baltų kalba 
yra abejotina, ją pavaduoja lietuvių kal
ba; kaip Įžvalgūs kalbininkai pripažįsta, 
ji išlaikiusi (konservavusi) kalbines for- _ 
mas senesnes net už senąją graikų, lotynų 
kalbas ir sanskritą, čia tenka prisiminti 
garsaus prancūzų kalbininko Meillet pasi
sakymą: “Kas iš žmonių lūpų nori išgrįs
ti aidą kalbos, kokia kadaise indoeuropie
čių kalbėta, tas tevyksta ir pasiklauso 
(kalbant) lietuvių ūkininką”. Prūsų — 
latvių kalbos yra tik atplaišos lietuvių kal
bės. Į lietuvią kalbos tarmes: galindų — 
prūsų paveikė gotai ir slavai ir ją suskurę, 
jos nemokantieji vokiečiai, o į lietgalių — 
latvių: lyviai (ugro — finai), vokiečiai ir 
rusai.

Jeigu Kęstučiui su Algirdu būtų pavykę 
Įgyvendinti 1358 metų jų derybose pasiū
lytą Lietuvos sienų projektą, tai šiandien

mėmis, ir nebūtų kalbos apie bent koki 
žemių (samų), skalvių, nadruvių, bartų, 
sūduvių “prūsiškumą”. Mes jau apsipra
tome ir pamiršome, kad nuo unijos su 
lenkais laikų lietuvių tautos politinės, 
mokslinės, net religinės srities atstovai, 
ten kur jie rodė valstybini, tautinį, nepri
klausomą galvojimą, ar elgesį, jie buvo 
apšaukiami: vienybės ardytojais, chamais, 
šovinistais, litvomanais ir 11, ši psichinė 
baimė — tokiais nebūti, sužlugdė mūsų 
het. aristokratiją ir paliko Įtakos visoje 
tautoje. Todėl šventos ramybės dėlei ge
riau neprieštarauti, svetimas idėjas ir te
orijas be kritikos priimti ir tuo sau didelio 
mokslininko, ar politiko vardą iš svetimų- . 
jų malonės pelnyti. Nesvarbu, kad tuo 
daroma lietuvių tautai didelė žala.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

a
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DR. ANNA BALIONAS
AKIU, ausų, NOSIS* 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso PRo»p»ct 8-3225

Rexid. U1#E; WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 Iki 12 vai. ryto, 

auo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rax. t«L 239-4683

DR. K. G. SALIKAS 
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

Talafu P Ros pact 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET_
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir ponktadieniwie 
Trečiad. ir sekmad. ofisas nf/iarytag.

Raxu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublie 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštai tiktai susitarus.

Ras. GL 8-0873

DR. W. M. E1S1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA.
6132 So. Kedzio Avo* WA 5-2670

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštai uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezij telef.; GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71$t STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais, uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vat pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

įskėlė bylą dėl 
“patronage”

Du jauni Čikagos advokatai 
padavė j teismą visą Čikagos de
mokratų organizaciją. Jie kal
tina mero Daley valdžią, kad ii 
išdalina miesto darbus patiki- 
miems žmonėms, tik demok
ratams, o paskui reikalauja iš 
jų kad jie savo piniginėmi 
duoklėmis, balsais ir politinio 
pobūdžio darbais remtų mies- 
to valdžią ir demokratų parti
ją

Šitokie kaltinimai teisme 
girdimi ne pirmą kartą. Ke
lios Čikagos organizacijos, 
kaip Civilinių Laisvių unija, 
Geresnės Valdžios draugija, 
Nepriklausomi Illinois balsuo
tojai ir kiti tvirtina, kad per 
protekcijas gavusieji darbus 
žmonės yra baudžiami, grasi
nami dirbti ne tik miestui, bet 
ir partijai. Liudininkų tarpe 
atsirado apie 50 žmonių, ku
rie nepritaria tokiam parti
jos spaudimui ir nenori dirbti 
politinio darbo. Pirmas šios 
bylos, apklausinėjimas. įvyks 
įvyks gegužės 7 <L federalinio 
teisėjo Abraham Lincoln Ma- 
rovitz teisme.

Atėmė gaujos pinigus
Policija suėmė Black Stone 

Nation gaujos vado Jeff Fort 
žmoną ir konfiskavo iš jos 
2,688 dolerius, kurie buvo tuoj 
perduoti mokesčių inspekcijai. 
Žmona tuoj: buvo paleista, ta
čiau pinigai atimti. Pats For
tas lankia teismo už federali
nės valdžios lėšų išeikvojimą. 
Lėšos buvo duotos kovai prieš 
skurdą, o gauja pinigus išmė 
tė savo reikalams.

GRADINSKAS
TAIP DAR

N E B IT V O : 
19” TV TIK $119.95 

2512/ W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK; PAS LJETUV1I 

b--- --------- —---------Į=SSj=S=^f

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS.

823- West- 34. P lac* 
Tat: FRontier 6-1882

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

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

Valandos: 2—8 vai vak. Penktadienį' 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71* STREET 
Ofiso telef/ HEmiock 4-2123 
Rezid. feltLe Glbson 8-6195

Priima ligomus pagal susitarimą. Dėl 
valandos skimbinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepiai. tai telef. GI 8-6195

“ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ba> 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, IIL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

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

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

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

skausmus ir nervų netvarką.

a — - . - - =X
SOPHIE BARČUS

RADIJO. ŠEIMOS. VALANDOS.

Visos programos iš W0PA, 
1490-kd. A. M.

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

Tel.: HEmiock 4-2413
7159 So. AAAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629
L---- —

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 Rasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones. į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jai pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave* 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS IR LAUKO
Valau kitimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS T«L CL 4-1050

Illinois išleidžia
šalpai 60 miL į mėnesį
Illinois viešosios paramos Čikagoje'vyksta įvairių gau- 

direktorius Harold Swank pa- jų karai. Be negrų gaujų tarp 
reiškė, kad iki birželio mene- savęs kovbja ir meksikiečių 
šio šalpos kasa bus tuščia ir bei portorikiečių gaujos, 
teks reikalauti iš. valstijos iždo j Antradienį teisėjas Alphon- 
dar 40 milijonų dolerių, šiuo se F. Wells, lietuvis, nubau- 
metu šalpai Illinois valstijoje dė 21 metą jaunuolį Ronald 
išleidžiama 60 mil. dol. per Owens nuo 14 iki 20 metų ka- 
m®n- j liejimo bausme, nes buvo įro-

Per paskutinius 3 mėn. pa- dyla, kad jis įsakė nepažįsta- 
šalpos motinoms su mažais 
vaikais padidėjo 
čių. Nuo Kalėdų šalpą gau
nančių sąrašai padidėjo 45,000 
žmonių. Dabar valstijoje Įvai
rias šalpos rūšis gauna 400,000 
žmonių.

ictscjas A. ri Wells 
nubaudė gaujos vadą

demokiatų 
partijos rėmėjams ir rinkimų 
darbininkams.

50 nuošim-
rnam ir nepagautam vaikinui 
nušauti 20 metų amžiaus Cur
tis Butler. Egzekucija įvyko 
1969 gruodžio 23 d.

Sumaišė naujagimius
Garfield Parko ligoninėje 

Dėl šelpiamųjų skaičiaus pa pagimdžiusi kūdikį, ponia 
didėjimo kalta ir ekonomika, Allen Ford važiavo su taxi na- 
pareiškė Swank, atsirado dau- m0* Jty panoro dar kartą pa- 
giau bedarbių, kitiems sunkiau žiūrėti į savo gerai suvyniotą 
pasidarė susirasti darbą, šiuo ketunų dienų sūnų. Atvynio- 
metu sąrašuose yra apie 50,000 ius* paklodes, ji nustebo, nes 
žmonių, kurie norėtų dirbti, vaikas atrodė šiek tiek nepa- 
bet negauna darbo. Kita prie- uašus. Tada ji ėmė tikrinti 
žastis — trūksta vaikų darže-an^ vaiko rankos uždėtą apy- 

kurios. rankg- Tikrai, vaikas buvo ne 
jos. Skubiai sugrįžusi į ligo
ninę motina atsiėmė savo vai
ką ir paliko svetimą. Ligoni
nėje slaugės labai atsiprašinė
jo padariusios klaidą.

Kur dingo Acchendi?
Policija pradėjo aiškinti, 

kieno yra keli žmogaus kaulai 
ir kaukuolė, rasti 7351 S. Wes
tern Ave., Frank Acchendi na
me. Namo savininko niekas 
nematė jau šešis mėnesius. Jo 
giminės iš Kalifornijos, nega
lėdami susisiekti su 84 metų 
Acchendi, paskambino polici
jai, kuri Įsilaužus! i namą, vir
tuvėje rado šlaunikaulį ir kau 
kuolę.

Acchendi gyveno vienas at
siskyręs nuo žmonių su 14 šu
nų.

H u A rt T f U N 
’12‘n your HEART

’GU’ŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GtLINYČJA 
G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 1-0833 Ir PR 84834 
l-----  -

lių motinoms padėti, 
norėtų eiti dirbti.

P Federal i ni y Ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

Parasy paliudijimas

Draudimo informaci|os 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir- Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek REpublie 7-1941

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 vi
IW8VBA1

State fawn Caseatty Company Į

A. & L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

SIUNTINIAI f tIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

■UY C i. SAVINOS BONDS

(PUTRAMENTAS) 
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Avs. — 586-1228

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

Važiuoja j Rusiją
Lane Technikos mokyklos 

20 mokinių turės įdomias atos 
togas. Jie, palydimi dviejų 
vaikų motinų ir rusų kalbos 
mokytojo G-eorge Maželio iš
vyksta lO^čiai dienų į Maskvą, 
Leningradą ir Kijevą,

Dviračių diena 
Čikagos Centre

Ketvirtadienį Čikagoje įvy
ko “dviračiais j darbą diena”. 
Švaraus oro šalininkai agituo
ja visus važiuoti į darbus dvi- 

• račiais. Dvitatininkų būrys 
■susirinko vidurdienį prie mies 
į to rotušės ir bendrai valgė 
j priešpiečius. Po darbo ten pat 
Įvyko dviratininkų mitingas ir 
piknikas, kuri šiek tiek sutruk 
dė šaltokas "oras. Grupės va

Septyni mero Daley 
uždaviniai

Meras Daley pradėjo savo 
penktąją kadenciją, pristaty
damas septynis savo adminis- 
tracijos tikslus. Pirmoje eilė
je jis suminėjo gatvių saugu
mą, toliau seka pagerinta 
sveikatos taryba, daugiau na
mų, skurdžių apylinkių išnai
kinimas, oro svarinimas, dau
giau darbų ir švietimo koky
bės pagerinimas ir geresnis 
transportas.

Korespondentai, buvę me
ro prisaikdinimo iškilmėse, 
patyrė iš miesto tarybos narių, 
kad Daley vis tik spaus alder- 
manus patvirtinti butų valdy
bos planus statyti pigiųjų bu
tų kolonijas baltųjų rajonuose, 
kaip numatyta. Aldermanas 
Keane pats pirmas duosiąs pa
vyzdi ir sutiksiąs statyti Si
mam vvarde juodžiams namus. 
Jis vadovausiąs kampanijoje 
įtikinant ir kitus aldermanus. 
Miestui rūpi gauti iš federali- 
nnės valdžios milijonus-; dole
rių namij statybai. Tie dole
riai dabar yra “užšaldyti”.

PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa- 
šalpinls Klubas rengia smagu ’Pavasa- 

, . , i , Z-i • trini balių šeštadienį, balandžio 24 (L,
dovai sako, kad oras Čikagoje}7 Hollywood- Inn salėje,

2417 W. 43rd SL Baliaus kamitetas 
— Bernice, Ona ir Matt — deda v> 
sas pastangas, kad balius būtų smagus 
ir prašo visus atsilankyti. Bus skanių 
valgių, gėrimų ir Antano Valiūno or
kestras. Korespondentė

— Lietuviu Motery Piliečiu Lygos 
Bunco ir kortų pobūvis įvyks sekma
dienį, balandžio 25/d. Lietuvių Audi
torijos mažojoje salėje, 3135 So. 
Halsted St. Pradžia 8 vai. p. p., du
rys atidarytos 2:30 vai. Bus gražių 
dovanų visiems, skanių užkandžių ir 
gėrimų. Kviečia visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti, su karėmis.

Komisija ir Valdyba

— Lietuviu Ža gar iečių Klubo narių* 
susirinkimas įvyks sekmadienį, balan
džio 25 dieną 1:00 vai. popiet Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti. 
Taip pat nepamirškite užsimokėti 
klubo nario, mokesčio.

H Joe Keturakis, rašt.

būtų daug švaresnis, jei. visi, 
kurie gali važinėtu dviračiais, 
o ne automobiliais.

Mero Daley medaliai
' Trečiadienį buvo iš naujo 
'įvesdintas į pareigas Čikagos 
miesto meras Richard Dalev. 
Cook apskrities demokratų 

į vadovybė ta proga įteikė daly
vavusiems naujai nukaltus me 
dalius, kurio vienoje pusėje 
mero Daley atvaizdas, o kito
je — Čikagos miesto herbas. 
Tokių medalių nukalta 1,000 
sidabrinių ir 5,000 varinių, pa
starieji bus dalinami mažiau

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS^ BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEU — 254^5551 

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

< ONAI TALALIENEI
mirus, 

jos vyrui teisininkui Jonui reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą.

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Chicagos skyrius

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7*8600 REpublie 7-8601

yfer > Ludotuvių Direktoriai

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

j Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Į NARIAI?

Chicagos
Lietuvią
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

; ANTANAS AL PHILLIPS
'■ 3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArCs 7-3401

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

MARQUETTE MATTRESS CO.
Mattresses Box Springs, all sizes. 
Brand Names, dicontinued patterns. 
Mixmatched sets — up to 50 percent 
off. Bunk beds, trundles, sleepers.’ 
Bedroom Suites. Quality at low. low 

prices.
3150 West 63rd Street, Chicago 

Phone 434-5815

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-80631 
- ---- 2*

A. A.

t ONAI TALALIENEI
mirus, 

Jos vyrą Joną nuoširdžiai užjaučiame

Burneikiai

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

1 11 1 11 ■ ■
AP D RAUDŲ AGENTŪRA: 

Namų, automobL 
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Ilsimo kė

limo sąlygos.
J. 8 A C B V I Č I V S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233- - - ..... .....*

MARIJA KAROBLIENfi
šių metų balandžio 2 dieną mirė Žemaitijoj, 
Žagarės ligoninėj. Paliko nuliūdę: vyras 
Kostas, gyv. JAV, o sūnus Algirdas, gyv. Lie
tuvoj. Marija Karoblienė buvo palaidota Va
balninku vis., Deikiškių kapinėse.

Nuliūdę lieka:, Vyras ir sūnus.

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COir-modore 4-2228
South Holland, Illinois
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vai.

— A/. sekmadienį*. .balandžio 
25 d., prasideda dienos taupy
mo laikas. Laikrodžiai yra pa 
sukami vieną valandą pirmyn. 
Dauguma tai padaro Šeštadie
nio vakare.

— J. Pronskus, Naujienų 
redakcijos narys, jau antru 
savaitė atostogauja Floridoje. 
Sustojo St. Petersburg mieste, 
o iš ten vyks į Miami bei Ft. 
Lauderdale. ' *

— Naujienos parduoda ilgo 
grojimo plokštele, kurioje 
yra Lietuvos, JAV, Estijos ir 
Latvijos himnai — kaina 
$2.00.

Sekmadienį, balandžio 25 d. 2 
ryto laikrodžius' teks pasukti vieną 
valandą pirmyn. Antrą valandą ryto 
prasideda dienos šviesos taupymo 

. laikas.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

HElF WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS
VYKDOMAS MOTERŲ DRAUGUOS
Saugąnash Community bažnyčios Jau- 

■ nimo Centre 
4600 W. PETERSON 

Ketvirtadienį, balandžio 29 dn 
10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS

Antradieni, balandžio 27 d. nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
OUR SAVIOURS ENGLISH 
LUTHERAN BAŽNYČIOJE

5155 WEST BERTEAU

RENTING IN GENERAL 
• • Nuomos

LPN’s

EXCELLENT SALARY AND 
EXCELLENT FRINGE BENEFIT PROGRAM 

>s Evergreen Garden 
Nursing Home 

9125 So. CILXWFORD 

CONTACT — MISS BEE 
636-3080 — 239-3080

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

Sofija Džiugienė, šiais 
metais būdama Chicagos Lie
tuvių Operos valdybos vice
pirmininke, daug rūpinasi 
Įvairiais mūsų Operos reika
lais, kartu daugelio prašyda
ma, kad ją paremtų finansiš
kai ir kad tuo kiek galima il
giau būtų užtikrinta Operos 
ateitis.

— Kazys Cijūnėlis, žinomas 
scenos darbuose kaipo išradin 
gas apšvietėjas, ir šiemet 
tvarko “Traviatos” operos spėk 
taklių apšvietimą.

— Baltijos Advokatų ir Tei
sininką Lyga posėdžiavo ir 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
George Lainieks, vicepirm. Po
vilas žumbakis ir sekr. Algir
das Aglinskas. Posėdyje nu
tarta siųsti telegramas Turki
jos vyriausybei, prašant neiš
duoti Sovietams P. ir A. Bra
žinskų.

— Stasė Cecevičienė ir Ma
rytė Dapkienė, Lietuvių Fes
tivalyje, Ford City talkininka
vo Naujienų paviljonuose; Se
sėms šaulėms už paslaugas 
reiškiame padėką.

— Margarita Katauskienė 
yra paaukštinta kasininko 
asistente ir paskirta Į naujų 
klientu skyrių Drovers banke. 
Ten ji pradėjo tarnauti, įprieš 
30 metų kontrolės skyriuje. .

— Marija Karoblienė mirė 
balandžio 2 d. Žagarės ligoni
nėje. Palaidota Deikiškių ka
pinėse, Vabalninko valsčiuje. 
Velionės vyras Kostas gyvena 
Brighton Parko apylinkėje. .

— Borisas Bakūnas, Illinois 
universiteto Circle campus siu 

Jdentas, yra geriausių studen
tų grupėje su visais A pažy
miais. Gyvena Brighton Par
ko apylinkėje.

— Sol. Iz. Molekaitienės stu- 
1 dijos mokinių ir debiutančių 
koncertas Įvyks balandžio 30 
d., 7:30 v. v. Jaunimo Centre. 
Dalyvauja: Juozas Aleksiū- 
nas, Loreta Andrijauskaitė, 
Danutė Bajalytė, ;Aušra Baro- 
naitytė, Zita Burneikytė, Vili
ja Kerelytė, Rūta Kleinaitytė, 
Donna Peterson, Dalia Pet- 
reikytė, Edmundas Radavi- 
čius, Praurimė Ragienė, Tadas 
Rūta, Teodora Serapinienė, 
Valerie Sreniawski. 
nuos Manigirdas 
Dainuos pavieniai 
mis. Dr. Leonidas 
kuriuos kūrinius akompanuos 
smuiku. Įėjimas laisvas.

— Angelė Kamiene, St. Pe
tersburg, Fla. savarankiškai 
moko vietos lietuvių vaikus li
tuanistikos dalykų vieną die
ną savaitėje. Ten lituanistinės 
mokyklos dar nėra. Dauguma 
jų buvo tokiu būdu pradėtos, 
dirbant pasišventusiems mo
kytojams ir tėvams bei visuo
menei padedant.

— Jonas Grigulis, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 63- 
čios kuopos narys Čikagoje sa
vo apdraudą paaukojo SLA 
studentų fondui. Jis, kol bus 
gyvas, mokės toliau visus ąp- 
draudos mokesčius ir dalyvaus 
organizacijos veikloje.

Akompa- 
Motekaitis. 
ir grupė- 
Ragas kai

DUODAMAS KAMBARYS - 
VELTUI —

vyrui arba moteriai pensinin 
kams, kuris galėtų būti su ser 
ganėiu 56 metų vyru. Skambiu 

kite Tony Cirvelis. 376-5436.

MARQUETTE PARKE išnuomoja 
miegamas kambarys mažos šei 
bute dirbančiam arba pensiniu 
Galima naudotis virtuve ir kitais 

togumais. Tel. WA 5-6742.

OAK PARK 
Modern 3% large rooms. Cer 
bath, cabinet kitchen, parking.

gas. Walk to El, to shopping 

400 So. SCOTVILLE 
379-5179

— S LA Savaitraštis “Tėvy 
nė” Įsigijo adresografą, kuri: 
padės tinkamiau pristatyti ti 
laikrašti skaitytojams. Laik 
raštis yra puikiai žurn. Juoze 
Petrėno redaguojamas, ka: 
be abejo teigiamai atsilieps 
SLA augimą.

— SLA 236 Kuopa, Toronto 
Ont. {Canada, išrinko nauj^ 
valdybą: J. Riauba — pirm 
M. F. Yakubynienė — vice
pirm., O. Indrelienė — fin 
sekr., V. Bačėnas — sekr. ir S 
Pulkys — ižd. Revizijos ko
misiją sudaro K. Butienė, S 
Pundzienė ir P. Gulbinskas 
Dr. J. Yčas yra kvotėjas.

♦ Parduodami labai gražu; 
tautiniai rūbai, atvežti iš Lietu 
vos. Teirautis tel. 737-3148.

(Sk).

♦ Panevėžiečių pobūvis - va^ 
karienė su menine dalim ir šo
kiais bus gegužės 1 d. 7 vai. vak 
B. Pakšto salėje. Kviečiami vi
si. Kvietimus galima gauti ii 
prie įėjimo. Kaina 5 dol. as
meniui. (Pr).

J. I. B. Patentuoti geriausi vaistai galvos odai ir plauky priežiūrai 
Amerikoje, Kanadoje ir Europoje. Užsakymus siunčiame paštu. 
Siųskite $6.00 money orderi — J. L B. Laboratory, 1437 So. 49 Ave., 
Cicero, III. 60650. J. I. B. vaistai gaunami: 2498 Daugai Avė., Vindsor, 
Ont, Canada; Europoje — 7 Stgt. 50 Duisburgerstr. 7—10, W. Ger
many; Chicagoje — Pharmacy — 5000 W. 16th St. 60650, J and J 
Pharmacy — 2557 W. 69th St., 60629; Pharmacy — 4754 So. Wood St., 
60609; Pharmacy — 2923 Milwaukee Ave., 60618; Pharmacy — 1147 N. 
Ashland Ave., 60622. U. S. A. visuose steituose Pharmacy-Drugs ir

Moterų - Vyru salionams orderius su money čekiais siųsti J. L B. Laboratory.
ADRESAS — RED BOOK 254 PUSLAPIS.

SEKMADIENIO POPIETĖ
Balandžio 25 d. Lietuvių Tau

tinių Namų būstinėje, 7108 So 
Rockwell, Chicagoje, bus tre
čioji sekmadienio popietė. Pra
džia 4 vai. p. p.

Popietės dalyviai-ės turės ma
lonią progą arčiau susipažinti 
su mūsų talentingąja aktore Zi- 
:a Kevalaityte - Visockiene.

Ketvirtoji sekmadienių popie
tė bus su mūsų jaunosiom po
etėm, gegužės 9 d. Maloniai 
cviečiami visi-os popietėse da- 
yvauti. (Pr).

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla. 
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

<aip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Sk).

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

♦ Chicagos Lietuviu Opera, 
minėdama savo veiklos 15 metu 
sukaktj, ir prisimindama Lietu
vos Valstybės Operos 50 metu 
jubiliejų, stato Verdi operą 
TRAVIATĄ gegužės 1,2 ir 8 die
nomis Marijos mokyklos audi
torijoje. Visų trijų spektaklių 
bilietai yra Marginiuose, 2511 W 
69 St Tie, kurie yra užsisakę 
bilietus anksčiau ir prašę palai
kyti, prašomi iš Marginių juos 
itsiimti iki šeštadienio, balan
džio 24 d. vakaro. Po šios datos 
neatsiimti bilietai bus perleisti 
kitiems. Marginiai bus atidaryti 
ir šį sekmadienį nuo 10:00 vai. 
ryto iki 1:00 vai. p. p. (Pr).

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

EXPERT
tiling, ceilings, floors, walls. 

_ Guaranteed workmanship.
For free estimate call

i- 779-3731 or 837-8008

GUY’S PLASTERING 
s SERVICE►s 
i- Guaranteed lowest in price 

& best in quality.

424-9650
------------------------------ Z. ________________________________•___________c

e TRY-R
HOME IMPROVEMENT

No Job too Small 

386-5489 — 
Ask for BOB

s COMPLETE PLASTERING
? SERVICE

Ceilings, rooms, arches &
3 patching.
! william McDonnell
i 383-1041

, REMODELING SPECIALIST
1 Call for free est. on all your 

remodeling or repairs.
“WALT” 
448-2118 1

GOFF CONSTRUCTION CO.
• Complete Remodeling Service for 

South Side &'South Suburbs.
• Porches • Room Additions
• Kitchen • Wall Paneling

; • Bath • Siding • Maintenance. j
Phone 798-7980 r

___________ . ___________  I
__  ■ s
TILINGWORK I

■ Ceramic tile, bathroom, kitchen r
■ & floor tiles. Also remodeling

work.
. For free estimate call BILL 

631-3663 I
r

GENERAL CARPENTRY *
& PLUMBING. REPAIRS 1

OF ALL TYPES
Prompt senice, reasonable

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

WOODEN FENCES 
Built to order also 

fence repair.
Reasonable rates.
Phone 748-6689 S

at any time. Į

’ NORWOOD CONSTRUCTION 
Special prices on dormers 
and additions, aluminum 

siding and soffits. ,
469-1241 or 867-7799 — v

FRANK HUDSON

WOODCRAFT SHOP
Carpentry-Cabinet Work-Repairs

General Contracting 
All Kinds Repair Work.

Between Davis and Church.
1613 MAPLE AVE. £

Tel. UN 4-6462

REMODELING & REPAIRS <
FAST & PROMPT SERVICE 

Superior workmanship.
Call for free estimates & beginning 
dates. Reasonable prices, licensed

& insured.
Call 725-6411

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos “įj

JCEROJ — gerame biznio rajone, ge- • ■ 
om sąlygom išnuomojama naujai iš- 

dekoruota užeiga su moderniškais 
įrengimais. Teiraukitės tel.: 652-5121 c< 
----------------------------- --------— T J

EXPORT CLERK
To assist Export manager. Must 
able to type. Good knowledge 
export documents & correspondence.

Knowledge of Spanish helpful.
Co. benefits.

327-3232
WM. COOPER, & 
NEPHEWS, INC.

TELLER — TYPIST

of

PERMANENT POSITION
(Serious applicants, only, please) 

Typing ability and aptitude 
for learning teller operation.

BERWYN SAVINGS & LOAN
6725 CERMAK

GU 4-8100

Full time.
NORTHWEST MAILING 

SERVICE
4834 ARMITAGE

Call 237-2264

TYPIST - SECRETARY 
for engineering firm in 

Park Ridge.
Call For appointment.

297-6120 
Salary open.

TYPIST — DICTAPHONE

I train excellent typist for 
legal dictaphone work.

For appointment phone
FI 6-5800

6 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILU— SATURDAY, APRIVMįtlMl

FULLY EQUIPPED 
BEAUTY SHOP 

FOR SALE
Established 6 years, forced to sell due 

to illness. No reasonable offer 
refused.

CALL 434-2005

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL 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

LAIMINGAS, 
ESATE LAIMINGAS

aukšto 2 butų. 1-me aukšte 5% 
kambarių butas su 3 miegamais ir 
1% vonios. 2-me aukšte 5 kambariai 
su 2 voniom. Pilnas beismantas, 37% 
pėdų sklypas, 3 automobilių garažas. 
Puikios kabinetinės virtuvės. Gera 
apylinkė i pietus nuo 63-čios tarp Pu
laski ir kedzie. Stebėtinai žema kai
na — tik $24,900. Pirk ta bargeną. 

Skambink stebukladariui.
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

MARQUETTE PARKE mūrinis 1% 
aukšto. 2 gražūs butai. Namas 16 
metų. Garažas naujas, žemi taksai.

Nebrangus. Tel. 778-6916.

MARQUETTE PARKE parduodamas 
6 kambarių mūrinis bungalow. 
Skambinti savininkui telefonu 

WA 5-9580

NORTH BROOKFIELD
By owner, 8 room Custom Built 
Bi-Level. Four bedrooms, large 

lot. Central airconditioning. 
$59,500. 
485-0032

TEL. 925-6015

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. ’ 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virs $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47,700.

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 
vėi. 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. S29.500.

TVTRTT 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16.000 naiamų metams. Su nuo
laida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS: nauias gazu šildv- 
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44,000.

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

Regional Sales Office. 3 men, 
t always out of the office. Much 
ne contact. Office now in Evan- 

relocating shortly at O’Hare.

sai?u,oda94 bi™1issary. NO AGENCIES PLEASE MURĄ Marquette Parke. 2 po 4 ir ------
MR. PRISBY — 465-1833 | „ , o kamb butai.

__________ _Tel. 476-2907 po 3 val. p. p.

W^SChScARE L . , PUIKUS BUNGALOW . .

Suburban home. 2 doctors 6, kambarių mumis ant kampinio 
sklypo su 2 masinu mūro garažu. 
Karšto oro šilima gazu, 72-tros ir 

Whipple apylinkė. Virš S30.000.
Skambinkite Mrs. RITHER HE 4-4300 

McKEY & POEGUE RE 
3145 West 63rd STREET

ive in. I _________ __ ______
child age 2%. 5 days per week. exc. 
ay, free room & board. Some Eng- 
sh necessary, must love children, 
ust be mature, dependable, recent 

references required.
282-7357 after 8 P. M.

SECRETARY
:k Ridge office. Steamship office 
; interesting position for accurate, 
lendable and fast typist. Better 
than average pay and benefits.

North Side.
696-0880

CICERO — 16 ir 50-tos Ave. apylin
kėje 2 butai po 6 kambarius ir 2
kamb. beismante. Naujas gazu šildv- j $175 000 
mas. Įmokėti $3,000. Likusius iš-

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs, 2 auto garažas, beveik 
dviffubas-sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
~ ’ ", $37500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900

3 MIEGAMU anvnaujis mūras, ši
lima ?azu. aluminiiaus langai, centri- 
aję vėsmimas. 2 automobiliu Garažas, 
71-mns ir Tmv anylinkėie. $29.000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karato 
vandens šilima gazu. 2 auto garažas, 
Marnnotf“ Parke. $23 500.

12 BUTU 4 metu, mūras Radiant 
šilima pažu, aluminijaus langai. 12 
automobiliu nastatvti vie*a. Platus 
sklvoas. Virš $24.000 naiamu me- 
torne Pietvakarių priemiestyje. —

mokėti per 25 metus.
SVOBODA. 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

57-TA IR NORDICA

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321
SECRETARY

Small Evanston Hospital needs a 
ecretary with good stenographic and 
yping skills. Monday - Friday 8:30 
to 5:00. Excellent starting salary.

Contact Mrs. SHIRLEY SESS — 
869-5400. ext. 61.

GENERAL OFFICE 
’leasant surroundings, interesting 
rork in Hotel managers office. Able 
to meet public. Some shorthand 

necessary. Light dictation.
Phone YA 7-5580

Ext. 283, for interview.

Su medžiais kūrenamu židiniu, deko
ratyvių plytų visomis 4 sienomis, ve
randa — breezway, pristatytu 2 maši
nų mūro garažu. 2 Hollywood vo
niomis, puikiai Įrengtu iškaltu beis- 
mantu ir dar su daug priedų. Visas 
namas su oro vėsinimo sistema. Tas 
namas stebėtinai geresnis už kitus ir 
turi būti greitai^ parduotas. Pamaty
kite ta laimės šaltini ir sutaupvkite 
daug pinigu. Paskubėkite. Skam

binkite stebukladariui. 
Skambinkite MTCHAE1^ dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

PALIKIMAS. Gražus šviesių nlytu 7 
kambariu mūrinis. Nauja karšto van
dens gazu šib’ma. gera potwnio kon
trolė. 2 mašinų muro garažas, Mar

quette Parke. Tik $22,500 
Tel. 471-0321.

SAVININKAS PARDUODA 
namą ant 67x190 pėdu sklvno. Dide
lis miegamasi* viršuje, kitas pirma
me aukšte. Didelis salionas, valgo
masis du nriegonkiai. ulyteliu vonia, 

beismantas. 2 mašinų garažas. 
Tik virš 30.000 dol.

Tel. 447-6291

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED 

ipanion, housekeeper for elderly 
r. Own room salary open, good 

home for right person.
Southwest Chicago.

FI 6-9010 Days 
FA 3-6401 evenings & weekends.

25 TO 30 YEARS OF AGE.

S. WEST AREA.

SAVININKAS PARDUODA 
6 KAMBARIŲ NAMĄ

Marquette Parke. 7202 So. Clairmont 
Ave. Galima apžiūrėti (open house) 
ši sekmadieni nuo 3 vai. po pietų iki 

6 vai. vakaro arba skambinti
GA 2-7554 arba 233-4345.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

BRICK BUILDING

store w/ 1-4 & 1-7 room apts. 
Fully rented. Good income. 

Vicinity 24th Place - Western.

Tel. 656-2160

_ _________  5 MIEGAMŲ MŪRINIS BUNGALOW. 
IELP WANTED — MALE-FEMALE P’3-20 baras rūsy, dvigubas 

t._______________muro garažas. 65-tos ir Campbell any-Rį _ n_ I linkę. $22.500 Bud tel 254-5553

CUSTODIANS
s to maintain synagog in Devon- 
n area. Excellent salary. Rent 

free furnished apartment on prem
ises. Good opportunity. Should speak 

English.
Call for appointment.

Sunday. 9:30 A. M. 12:30;
Monday through Thursday — 

10:00 A. M. — 3:00 P. M.
539-9060

FARMS FOR SALE 
Oklal Pardavimui

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau sentų vi
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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 

iekame “tuckpointing’’ darbus. &amį

280 AKRŲ GALVIJU ŪKIS tvAM!nūs išvalome ir pataiso 
Siaurės Minnesotoje. Geri ūkio tro-1 ?V,Nu ^uko lr «•
besiai, gera žemė, modernus gyvena- . tnękpointing darbus. Esame
mas namas už mažiau kaip $100 už ^Parausti, visas darbas garantuotas, 
akra. Grynais tuoj galima perimti.* 

Skambinti savininkui 647-6851
GEO. GEERDES.

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimai veltui. kraipkiUa bet kad*

i MHi i >




