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Toronto dienraštis “The Toronto Telegram” š. m. balandžio 
12 d. laidoje įdėjo svarbų Peter Worthington straipsnį apie “tris 
pabėgėlius, kurie buvo sugrąžinti rusams”. Tie pabėgėliai, tai 
Simas Kudirka, kurio grąžinimas sovietams buvo sukėlęs pasi
piktinimo audrą, rusas Boris P. Košelėv, taip pat pernai lapkri
čio mėn., siekęs laisvės Japonijoje ir trečiasis — sovietų fizikas, 
Vladimir Tkačenko, prieš keleris metus britų grąžintas rusams.

Kanados dienraščio bendra
darbis, nurodęs į Simo Kudirkos 
žygį, jo grąžinimą, įvykio pasė
kas, toliau nušviečia Boriso Ko- 
šelevo atvejį. Košelevas buvo 
atplaukęs su sovietų laivu į Ja
poniją, ir vėliau, paslaptingo
mis aplinkybėmis, buvo grąžin
tas sovietams. 33 m. amžiaus 
jūrininkas Košelevas pasišalino 
iš rusų prekinio laivo, atgabenu
sio statybos medžiagą į šiauri
nės Japonijos uostą Shiogama. 
Jis pasiekė Tokio ir japonų po
licija Košelevą pasodino į kalė
jimą, nes jis buvęs “nelegalus 
emigrantas”. Japonų dienraščio 
“Mainichi News” žiniomis, teis
mas Košelevą teisė š. m. vasa
rio mėn. Esą, buvę sunku susi
kalbėti ir japonas teisėjas ne
supratęs pakartotinų ruso teigi
mų apie tai, kad jis nenorįs grįž
ti į Sovietų Sąjungą. Košelevas 
buvo nubaustas, lygtinai, nes 
“neteisėtai atvyko į Japoniją”, 
dvejiems metams ir atsidūrė 
džiovininkų klinikoje. Rusai vis 
reikalavo Košelevą išduoti, nes, 
panašiai kaip ir Kudirkos atve
ju, ir jis buvo kaltinamas kri
minaliniu nusikaitimu. Vėliau 
pasklido žinia, kad šis rusas din
go iš klinikos ir “repatriavęs” 
į Sovietų Sąjungą. Apie tai pa
tyrė, gavęs žinių iš minėto ja
ponų laikraščio, New Yorko 
dienraštis “Novoje Ruskoje Slo- 
vo”.

Kanados dienrašty pažymėta 
apie abejojimus' bei įtarimus. 
Esą, Košelevas galėjo būti iš 
ligoninės pagrobtas rusų parei
gūnų. Be to, manoma, kad ru
są perduodant kažkokį vaidme
nį suvaidinusi ir JAV ambasada 
Japonijoje.

Košelevo ateitį nesunku nu
matyti. Iš jo praeities težino
ma, kad jis savo metu, dėl kelių 
rublių vagystės, buvo nubaus
tas aštuonerių metų priverčia
mo darbo stovyklos bausme, vė
liau patekęs į prekinį laivyną 
ir 1970 m. vykdė žygį į lais
vę. Kudirkos ir Košelevo atve
jai priminė J. Tautų žmogaus 
teisių deklaracijos ir Ženevos 
konvencijos straipsnius ir... jų 
pažeidimą.

Dar didesnę mįslę sukėlė prieš 
tris su puse metų Anglijoje bu
vęs įvykis su 25 m. amžiaus ru
sų mokslininku, dr. Vladimiru 
Tkačenko. Britų žvalgybai — 
Scotland Yard patyrus, kad Tka
čenko rusų, per prievartą, bu
vęs automobiliu gabenamas į 
Londono aerodromą, britams 
pavyko Tkačenką išgabenti iš 
lėktuvo, turėjusio skristi į Mas
kvą. Tačiau...' 48 valandoms pra
slinkus, Tkačenko buvo grąžin
tas rusams, beveik be sąmonės, 
apsvaigęs...

Įvykis Vakaruose nebuvo pa
mirštas. Paaiškėjo, kad šiuo at- 

; vejtf žvarbų vaidmenį turėjo 
Ivan šiškin, tuo metu vadovavęs 

•' sovietų žvalgybai Vakarų Euro
poje. Dar paaiškėjo, kad britų 
gydytojai, Tkačenką išlaisvi
nus iŠ rusų rankų, ištyrinėję 
jauną mokslininką, radę, jog 
Tkačenko buvęs apsvaigintas, 

' rusams panaudojus vaistų, kra- 
jui pavojingų, injekcijas. Britų 

-' nuomone, tik-rusai tegalėję, pa-

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Sierra 
Leone valstybės ambasadorius 
Washingtone pasitraukė iš pa
reigi) ir įspėjo spaudos konfe
rencijoje, kad tos valstybės dik
tatorius Stevens veda šalį į ko
munistinę diktatūrą. Ambasa
doriui buvo įsakyta sugrįžti na
mo, tačiau jis bijo arešto, ku
ris palietė visą eilę kitų diplo
matų. Diktatorius visus klausi
mus sprendžia pasitardamas su 
-sovietų diplomatais. Diktato- • 
riaus sūnus mokosi Maskvoje.

NEW YORKAS. — Ceylonas 
pasiūlė savo ambasadorių Jung
tinėse Tautose nauju JT sekre
toriumi, nes dabartinis U Thant 
griežtai atsisako toliau eiti tas 
pareigas. Be ceyloniečio kandi
datu minimas suomis Max Ja- 
kobson, etiopas Makonnen ir 
Ganos politikas Robert Gardi
ner.

LONDONAS. — Buvęs Brita
nijos premjeras Macmillan bri
tų televizijos programoje pa
reiškė, kad buvęs JAV prezi
dentas Eisenhoweris visą galią 
buvo atidavęs Į valstybės sek
retoriaus John Foster Dulles 
rankas, šis rašydavęs visų kal
bų tekstus ir kartą pats pasa
kęs Macmillanui, kad preziden
tas nieko nedaro be jo pritari
mo.

Kaip pasakiškas slibinas, atidaręs didelę burną, transporto lėktuvas 
C-5 priima Harrisburgo aerodrome didelį CH-47 Chinook helikop
terį, kuris bus gabenamas į Vietnamą. Lėktuve vienu sykiu telpa 

trys tokie helikopteriai.

I Demonstracijos 
prieš Vietnamo kara

WASHINGTONAS. — De- 
j moustracija prieš karą Vietna- 
i me, organizuota visoje Ameriko- 
jje Taikos Koalicijos, sutraukė 

į Washingtona virš 200,000 žmo- 
j nių. Nors daugumą sudarė barz
doti jaunuoliai, matėsi nemažai 
ir vyresnio amžiaus žmonių, ku
riems tas karas nusibodo. Iš Či
kagos į Washingtoną važiavo 30 

autobusų. X'..x

Demonstracija1 truko šešias 
valandas, ji buvo rami'ir taikin
ga. Policija suėmė tik 12 as
menų, jų tarpe keturis Ameri- 

’kos nacių partijos narius.
Demonstracijoje ir vėl ma

tėsi Viet Congo vėliavos. Buvo 
platinama komunistinė literatū
ra. Kalbėtojų tribūnoje buvo 
beveik visi anksčiau tokias de- Į
monstracijas ruošę asmenys. Iš ir šis buvo pirmas metinis su- 
senato dalyvavo tik vienas sen. sirinkimas.
Hartke iš Indianos.

Europoje tą pačią dieną irgi 
įvyko demonstracijos prieš

MEKSIKA. — Meksikos re- _ 
voliucinė grupė pagrobė turtin- nešė, kad kelionės uždaviniai bu- 
gą plantacijų savininką ir, jo 
šeimai atsisakius, sumokėti ne
mažą sumą pinigų, jį nušovė. 
Prie kūno paliktame rašte sa
koma, kad nužudytasis likviduo- Į - - - 
tas, nes jis buvęs išnaudotojų ^2
klasės atstovas.

PORT AU PRINCE. — Labai 
iškilmingai buvo palaidotas 64 
metų Haiti diktatorius Francois 
Duvalier, net 14 metu teroru iš- 
valdęs Haiti. Visi kariškiai lai
dotuvėse dalyvavo gerai apsi
ginklavę, nes krašte laukiama 
neramumų ir opozicijos pasiprie
šinimo naujam “prezidentui iki 
gyvos galvos”, 19 metų mirusio 
prezidento sūnui.

ATĖNAI. — Graikijos prem
jero Popodopoulos duktė šešta
dienį ištekėjo už turizmo agen
tūros tarnautojo. Ji yra 21 m., 
o jaunasis 40 m.

LAVANG. — Pietų Vietna
mo ir Laoso pasienin buvo he
likopteriais perkelta apie 10

SOVIETŲ KOSMONAUTAI SUGRĮŽO 
NEATLIKĘ NUMATYTŲ UŽDAVINIŲ

MASKVA. — Sovietų erdvėlaivis “Sojuz 10” laimingai sugrį
žo į žemę, netoli Karagandos miesto, Kazachstane, po 48 valandų 
bandymų erdvėje. Sovietams įprastas paslaptingumas gaubia ir 
šio žygio tikslus ir laimėjimus. Sovietų radijas skelbia, kad 
visi tikslai buvo pasiekti, tačiau užsienyje nurodoma, kad per 
tokį trumpą laiką sovietų kosmonautai' negalėjo nieko na u j ©"pa
siekti. Ypač įtartinai skamba prieš kelionę skelbtas sovietų agen
tūros “Tass” paskelbtas tikslas — “studijuoti žmogaus reakciją 
į ilgesnį skridimą erdvėje”. Ervėlaivis tokioms studijoms erdvėje 
buvo per trumpai. Prieš jį skridęs “Sojuz 9” išbuvo erdvėj 18 
dienų, o šis tik dvi paras.

Kas privertė kosmonautus 
taip greit sugrįžti atgal į žemę, 
niekas neskelbia. Sovietai pra-

vo įvykdyti.
Sovietų erdvėlaivis buvo su

sijungęs erdvėje su anksčiau pa
rleistu satelitu “Saliut” ir skri- 

■ do susijungę 5 vai. 30 min. Po 
•” grįžo žemėn, o 

i “Saliut” pasiliko skrieti erdvė- 
J j e. Kai kas net spėlioja, kad šio

mis dienomis į erdves bus iškel
tas dar vienas erdvėlaivis su 
kita įgula, tačiau viešumos bi
ją sovietų vadai nieko neleidžia 
skelbti apie mokslininkų pla
nus.

Sovietu aviacijos 
bazė Ceylone

COLOMBO. — Ceylono ka
riuomenė pirmą kartą panaudo
jo artileriją prieš savo sukilėlius 
Kegale apylinkėse. Sovietų karo 
lėktuvai, septyni Mig-17, jau at
vyko į Ceyloną, o su lėktuvais 
atvyko ir 66 sovietų technikai ir

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Du JAV ka

ro laivyno lėktuvai nusivijo ko
munistų Mig-21 giliai į šiaurės 
Vietnamą, kur Amerikos lėktu
vus ėmė apšaudyti priešlėktuvi
nės raketos. Komunistų lėktu
vas paspruko, raketos lengvai 
sužalojo vieną amerikiečių lėk
tuvą. Paskutiniu metu Laoso 
fronte komunistai dažniau at
siunčia savo lėktuvų, kurių tik
slas yra įvilioti amerikiečius į 
Šiaurės Vietnamą, kur pasiruo
šusios laukia sovietų raketos.

Pietų Vietname amerikiečių 
dalinys išsprogdino komunistų 
užtaisytą bombą, kuri 7 ameri
kiečius užmušė ir 12 sužeidė. 
Komunistai netoli Saigono puo
lė džiunglėse dirbantį amerikie
čių inžinerijos dalinį. Keturi 
amerikiečiai žuvo ir 13 buvo su
žeisti, sunaikinti du žemės ka- smarkiai padidina sovietų griau
simo traktoriai. namą ją galią.

*AIivp vvl AGIO LzKZL A.xZl Izčb &U1C A V ■ « • • ** . j — •... x v. c . . • • m kariai. Vakaru spauda rupina-tukstanciu Saigono kareivių. To- . , , . ; ; . , .• oi Iran mrmn irarta cnviatu lra_
liau vyksta priešo ieškojimas 
Shau slėnyje.

nadoję priešnuodžius, išgelbėti 
mokslininko gyvybę. Todėl bri
tai, prisibijoję, kad Tkačenko 
nemirtų Anglijoje, jį grąžinę 
rusams, šie, kalinį atgaivinę, 
reikia manyti, jį pasiuntė 
priv. darbo stovyklą ar... į 
vų kliniką

Pagaliau, visai neseniai
ta žinių, kad britų įstaigos Hong 
Konge jau pradėjusios grąžinti 
atgal, į komunistinę Kiniją pa
bėgėlius kinus laisvės siekusius.

' (E)

ar j 
ner-

gau

si, kad pirmą kartą sovietų ka
rinės jėgos įkėlė koją į Indijos 
vandenyną. Praktika rodo, kad 
ten, kur sovietai kartą įžengia, 
jie bando ir pasilikti, plėsdami 
savo įtaką ir didindami jėgas.

Ceylono vyriausybėje su ke
liomis kitomis partijomis yra ir 
komunistai. Galimas daiktas, 
kad sovietai, komunistų parti
jos padedami, toliau plės bazę 
Ceylone, o tas kelia susirūpini
mą Britanijoje ir Amerikoje.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas priėmė Ameri
kos Stalo Teniso sąjungos gar
bės nario titulą.

NAUJAS POSŪKIS “PANTERŲ” ŠTABO 
ČIKAGOJE UŽPUOLIMO KVOTOJE
ČIKAGA. — Visi atsimena Čikagos policijos puolimą Juodųjų 

Panterų partijos štabe, 2337 W. Monroe gatvėje. Puolimas įvyko 
1969 m. gruodžio 4 d. 4 vai. ryto, šiame puolime žuvo du “pan
terų” vadai Hampton ir Clark. Jau trys jury komisijos aiškino 
šio puolimo aplinkybes ir eigą. Pirmoji nustatė Hamptono ir 
Clark mirties priežastį. Antroji komisija apkaltino tame name 
buvusius septynis negrus, “panterų” narius ar rėmėjus, tačiau 
prokuroras prieš juos bylos nekėlė. Trečia — federalinė grand ju
ry komisija jau ėmė kaltinti prokurorą ir policiją.

. Dabar ketvirtoji grand jury 
ne tik pritarė federalinės komi
sijos sprendimams, bet apkalti
no prokurorą Hanrahan ir kele
tą kitų už teisingumo vyksmo 
trukdymą. Sąmoksle dalyvavęs 

I ir Čikagos policijos vadas James 
Conlisk.

Policija jau asksčiau, po tre
čios komisijos sprendimo paskel
bimo, pašalino iš pareigų aukš
tus policijos valdininkus: kapi
toną Ervanian, policijos vidaus 
bylų skyriaus viršininką, kapito
ną Mulchrone, kuris vedė po
licininkų, dalyvavusių “pante
rų” būstinės puolime kvotą, ir 
kapitoną David Purtei!, policijos 

Į kriminalistikos laboratorijos di
rektorių.

Dabartinės grand jury komi
sijos nutarimas kelti bylas aukš
tiems miesto pareigūnams di
džioje spaudoje buvo nutylėtas, 
kaip prisipažįsta “Chicago Tri
bune”. Tą žinią paskelbė keli 
mažesni Čikagos laikraščiai. Ko
misija apkaltino valstijos proku
rorą, du jo pavaduotojus ir šešis 

*3ttkšttfš policijos valdininkus.
Teisėjas Joseph Powers dar 

bando įtikinti jury komisiją sa
vo sprendimą pakeisti, tačiau 
komisijos pirmininkas priešina
si ir kaltina teisėją, kad jis kiša
si į grand jury komisijos reika
lus. ; ■

šitoks visos bylos pakrypimas 
sudaro laimėjimą negrų organi
zacijoms, kurios visą laiką tvir
tino, kad “panterų” vadai buvo 
policijos nužudyti be jokios pro
vokacijos.

OAS suvažiavimas 
nieko nedavė

SAN JOSE. — Costa Ricoje 
pasibaigė Amerikos Valstybių 
Organizacijos (OAS) užsienio 
reikalų ministerių suvažiavimas, 
kuris nedavė nieko naujo. Dar 
pernai buvo nutarta rengti to
kius suvažiavimus periodiškai

Buvo pasakyta daug gražių 
kalbų, iškeltas nusiginklavimo 
klausimas, bandyta suderinti

Amerika ir jos kara Vietname. susipykušus kaimjmus Salvado-
rą ir Hondūrą, tačiau nepavy
ko. Suvažiavime lankėsi ir JTLondone demonstravo 1,500, Ko

penhagoje — 5,000. Dubline ir j _ . . TT _ , , .
Londone buvo sudegintos Ame- l.sck^™S ‘ 
rikos vėliavos. Romoje žygiavo 
prieš “Amerikos imperializmą” 
apie 2,000 asmenų.

“Chicago Tribune” pasakoja, 
kaip Maskvoje pernai susitiko 
Amerikos jipių vado Jerry Ru- gers susitikimas su nauju CiĮėa 
bin žmona ^fancy-sftr spvietų-val—Tižsreniurire3calų mimsteriu, ko 
džios kritiku Vladimiru Bukovs- 
kiu. Šis, sužinojęs, kad “jipiai 
turi savo laikraščius ir skleidžia 
savo propagandą gatvėse, laisvai 
sako kalbas ir šaukia mitingus, 
paklausė: “Tai dėl ko jūs pro
testuojate?” Bukoyškis, kaip ži
noma, prieš mėnesį buvo suim
tas, nes jo bute buvo rasti raš
tai, draudžiami sovietinės cen
zūros.

vo kalboje ragino Pietų Ameri
kos atstovus padėti priimti ko
munistinę Kiniją į Jungtines 
Tautas.

Dar vienas reikšmingesnis 
įvykis — JAV sekretoriaus Ro

munistu Clodomiro Ahneyda. 
šis pakvietė Rogers atvykti į Či
lę. Pakvietimas buvo priimtas, 
tačiau data nenustatyta.

Pakistanas uždarė 
Kalkutos konsulata

NEW D)LHI. — Pakistanas 
pranešė Indijai, kad jis uždaro 
Kalkutoje esantį konsulatą ir 
pareikalavo, kad Indija uždary
tų savo atstovybę Daccos mies
te, Rytiniame Pakistane. Pa
kistanas buvo priverstas konsu
latą uždaryti, nes jo štabas per
ėjo į sukilusių bengalų pusę, o 
naujai atsiųstą konsulą Kalku
tos gyventojai labai nedraugiš
kai sutiko. Dėl to Pakistanas 
kaltina Indijos vyriausybę.

Bengalų politinis vadas Mau- 
lana Abdul Bhashani kreipėsi į 
Kinijos premjerą Chou En Lajų 
ir į prezidentą Nixona, prašyda
mas pripažinti naujai sudarytą

WASHINGTONAS. — Pen- Bengalijos vyriausybę. Prašo- 
tagono šaltiniai patvirtina, kad -taip pat sustabdyti Pakista- 
sovietai gali turėti pastatę nau- no kariuomenės žiaurų elgesį 
jų daugiagalvių raketų, kurios

Gėdos siena
Vak. Vokietijoje paskelbta: 

per 10 pastarųjų metų žuvo 86 
gyventojai, siekę pasitraukti iš 
Rytų Vokietijos į laisvąją Va
karų Vokietiją. Vokiečių pa
sienio policijos duomenimis, Ry
tų Vokietijos įstaigos išilgai sie
nos su Vakarų Vokietija yra 
įrengusios 2 milijonus minų, 
424 stebėjimo bokštus, gi spyg
liuotų vielų ilgis siekia net 52,- 
500 mylių. (E)

Kasmet Armco bendrovė paskelbia studentams varžybas inžinerijos 
projektams pagaminti. Šiais metais varžybose dalyvavo 85 univer
sitetu studentai. Bridgeporto universiteto studentai pasiūlė naują 
aerodromy* konstrukciją, kuri užima mažiau vietos. Pakilimo takai 

' yta iškelti j orą. Visos Įstaigos įrengtos po žeme.

Rytų Pakistane, kurs pasivadi
no Bengalija. Nurodoma, kad 
Pakistanas bengalus žudo iš Ki
nijos ir iš Amerikos gautais gin
klais.

New Yorke Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus pirmininkas 
Marcel Naville tarėsi su Jungti
nių Tautų sekretoriumi U Than- 
tu ir Amerikos ambasadoriumi 
George Bush apie Rytų Pakis
tano gyventojų padėtį ir gali
mus žygius jiems padėti.

CIURICHAS. — šveicaras, ku
ris buvo pagrobęs Austrijos kon
sulato tarnautoją, ją paleido, ne
laimėjęs jokių savo reikalavimų. 
Jis grasino susprogdinti konsu
lato namus arba juos sudeginti. 
Jis gyrėsi turįs 66 svarus di
namito ir 100 galonų gazolino. 
Manoma, kad pagrobėjas nevi
sai sveikas.

Pasirinko laisvę
Komjaunuolis Demčenko pa

sirinko laisvę — apie tai Am- 
sterdamame, Olandijoje balan
džio 14 d. skelbė dienraščiai. 
Eugenijus, Dimitri j aus sūnus, 
Demčenko, 24 d. amžiaus jau
nuolis, specialistas propagan
dos srity, atsidūręs Olandijoje, 
nutarė pasilikti Vakaruose.

Olandų dienraštis “Telegraf” 
skelbia, kad Demčenko lydėjo į 
užsienį išvykusią sovietų stu
dentų grupę. Jis jau anksčiau 
buvo svarstęs žygį — pasilikti 
Vakari; krašte. 1

Minėti studentai viešėjo ke
liuose Pietų Amerikos kraštuo
se, tačiau Demčenkai nepatiko 
tų kraštų režimai. Kai grupė, į 
Sovietiją grįždama, atvyko į 
Olandiją, Demčenko nusprendė: 
jau atėjo laikas pasitraukti, š. 
m. kovo mėn. 22 d. jis, niekam 
nepastebėjus, pasitraukė iš vieš
bučio ir kreipėsi į olandų polici
ją ir paprašė ’jam suteikti po
litinį prieglobstį. Nors sovietų 
ambasados Hagoje pareigūnai 
darė žygių su Demčenko pasi
matyti, jis griežtai atsisakė kal
bėtis su rusais. Paklaustas, ko
dėl jis pasitraukė iš Sovietų Są
jungos, Demčenko atsakė: “Ko
munizmas jau išsisėmęs, jis 
trukdo krašto plėtrai. Būtinas 
perversmas krašte” — tokią pa
sitraukusio nuomonę nurodė 
olandų dienraštis. (E)
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ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
buvo peronkštos

Ne kiek priekaištaudamas šiai 
korespondencijai antraštę pa

nui Švobai. Linkėjo, kad tokia 
paroda nebūtų paskutinioji. Kal
bėjo pusiau, Floridoje, pusiau 
Michiganę gyvenanti, tik pora 
dienų prieš parodą iš Floridos su- 
bene tuzinu paveikslų ir vienu 
keramikos darbu, atvykusi, Ku
nigunda Kodatienė. Kalbėjo ki
tas parodos dalyvis — portretų 
tapytojas — Aleksandras Staus
kas. Jeigu, meno parodas ati
darant, pas mus niekada kalbos 
ilgai neužtrunka, tai šiuo at
veju jos truko už vis trumpiau
siai, gal 3-5 minutes. Ramiai pa
stovėjusi ir paklausiusi, publika 
vėl puolė į visas puses. Apžiū
rinėjo, diskutavo, gyrė, ginči
josi.

Prie durų gavome sąrašą, ku
riame išvardyti 16 dalyvių. Pa
rodą atidarydamas J> Švoba pa
skelbė, jog keturi prisidėję pa
skutinę minutę ir dabar jau esa
ma 20-ties dailininkų ekspona
tų. Tik kai norėjau toje maiš- 
ty sužinoti į sąrašą nepatekusių 
pavardes, tai vos vieną man be
pasakė. Kad skaitytojas susi

kė, be jokio vargo talpinusi visą 
' t ilę paveikslų bei skulptūrų, pa
rodų/šį kartą buvo kimšte per- 
kimšta eksponatais ir publika.

Apie kokią parodą čia kalbų ? 
Ogi apie “Michigano lietuvių 
menininkų, mėgėjų ir pritaiko
mojo nąeno” parodą (į svetim- 
ženklius paėmiau nei raide ne
pakeistą, rengėjų suteiktą pa
vadinimą)., kurią balandžio 17- 
25 dienomis surengė Stasio But
kaus šaulių kuopa. Kuopos švie
timo vadovas Jonas Švoba, ba
landžio 17, parodą atidaryda
mas, dėkojo, gausiai publikai ir 
visiems tiems, kas prie paro
dos surengimo prisidėjo. Po jo 
trumpai kalbėjęs LŠST pirmi
ninkas Vincas Tamošiūnas džiau
gėsi dalyvių bei eksponatų gau
sumu, publikos daugybe ir sa- darytų šiokį tokį vaizdą, kas ir 
vo ruožtu dėkojo daugiausia pa
sidarbavusiam ją rengiant Jo- šą čia nurašau: Vanda Balynie-

JAV LB Kultūros fondo valdyba. Sėdi is kairės: sekretorė Marija Remienė, pirminin
kas Anatolijus Kairys ir iždininkė Marija Grėbiiūnienė. Stovi iš kairės: valdybos 
narys Vytautas Jasinevičius, vicepirm. Juozas Šlajus ir knypy sand, vedėjas Anta

nas Kareiva.
Nuotrauka P. Maletos

■ čiau. Galėčiau kalbęti ir dar, 
galėčiau minėti dar eilę pavar
džių, bet gana. U i <•! /

Belieka tik mūsų šauliams pa
sakyti ačiū. Ir belieka su V. 
Tamošiūnu paprašyti, kad pa
našios parodos būtų rengiamos 
jei ne kartą per metus, tai bent 
kartą kas antri metai. Pamatė
me, jog dailės talentų turime 
didelį būrį. Kodėl gi jie nega
lėtų dažniau parodyti, ką su
kūrę? Tik kitą sykį tokia pa
roda turėtų būti perkelta į dvi
gubai erdvesnę viršutinę (spor
to) salę, kad būtų vietos pla
čiau eksponatus išdėstyti ir šim
tai publikos galėtų laisvai tarp 
tų eksponatų, judėti.

Aritmetikos pamokos metu 
mokytojas tarė vaikams:

čiuokite, kiek palūkanų susida
rys per dvejus metus už milijo
ną dolerių, jei kapitalas bus sko
linamas iš pusės procento.

Visa klasė palinko prie sąsiu
vinių. Vien tik Jonelis nesku
bėjo.

klausė mokytojas,
__ Pusė procento manęs visiš

kai nedomina, — atsakė mokinu-

BIZNIERIAU KURIE GARSINASI
NAUJIENOSE'1. — - ............. ■"

OISEKIMA BIZNYJE
TURCGERlAUSIą

kuo parodoje pasirodė, tą sąra-

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo, pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kadL liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 1 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: , į " ’ r

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED S(L, CHICAGO, ILL. 60608

O T A SUSIVIENIJIMAS 
S . A LIETUVIŲ 
>—f AMERIKOJE

- _ - ' - - '.r - * A -

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir. išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS. M1ŲJONTJS dplerių savo apdraus
tiems nariams.

j SLA didžiausia lietuvių fratęrnalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. •

SLA _  jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą,
, tad jo apdrauda tikra ir saugi._ Kiekvienas lietuvis čia gali

uti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
i $10*000.00.

jaunimui duoda gerą Taupomąją. Apdraudę, • Endowment in
surance, kad. jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir- gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę, 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA, —- AKCmENTALf: APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
n ims," rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ it. draugijų na; 
riems. Ui $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

$LA — kuopos yra, daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas, informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
:S<I7 VyEST 30 STREET. NEW YORK. N, Y. 10001

ai

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

S. Petersonienė

Eoezija xr pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: ..

1. N. Butkienė, VELYKŲ FJĄSĄKOS, 32 pst, telpa 6. pasakos ir DVY
NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankie n e - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra 
žus lęulinys.

3. A Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman 
kevjčiąu^ iliustruota, 130 psL, $1,8Q.

4. Sta^ė Vanagaite - Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, lęietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota* 
psl, kainas dol. ' , ?

' 5. Maironis, JAUNOJ LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui* DaU. A, Trinkūno virbelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kąina 4 dpL

7. Jugz^rs švaistas, ŽAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių, iliustruota dali. Z. Sodeikienes 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl leidinys. $3.00:

8. Jonas Valaitis, SENQyES; LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos^ ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
etai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

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 žaisliu— netuvisko auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

nę — tapyba; Jurgis Baublys 
— įvairūs medžio darbai; Jonė 
Beržanskytė — keramika ir mo
zaika; Alė Butkūnienė — ta
pyba; Irena Černiauskaitė — 
Christou — grafika, tapyba, ke
ramika ; Albinas Grigaitis — ta
pyba; Juozas Jasiūnas — au- 
dybos menas; Antanina Jony- 
nienė — mozaika; Jonas Kava
liauskas — tapyba; Kunigunda 
Kodatienė — tapyba; Sofija Pe- 
travičienė — keramika; Aldo
na Petrauskaitė — tapyba, gra
fika; Aleksandras Stauskas — 
portretai; Pranas Zaranka — 
tapyba; Ringailė Zotovienė — 
tapyba; Danguolė Jurgutienė — 
tapyba; ir iš keturių sąraše ne
paskelbtų mano atrasta Eleono
ra Rastenienė — tautinių raštų 
pagalvėlės. Teatleidžia trys da
lyviai, kurių pavardžių neatse- 
kiąu .

Kalbėti apie kiekvieną atski
rai bijau ir pradėt. Aplamai, 
vaizdas buvo nepaprastai Įdo
mus, patrauklus, margas. Pa
veiksluose vyravo modernizmas, 
nors grynų abstraktų maža te
buvo. Daugiausia tapyta alie
jumi, bet buvo ir akrilikos, ke
letas akvarelės - darbų ir kito
kių. Didelis pasirinkimas na
tūralistinių, ir modernių peiza
žų, bet labai maža portretų ban
dymų ir šiaip žmogaus kūno stu
dijų. Žmogų radome skulptūro
se, kurių irgi buvo nemaža.

Negaliu išskirtinai nepakalbė
ti tik apie keletą dalyvių. Pir
miausia, Jurgis Baublys. Apie šį 
dailininką mėgėją, iš profesijos 
agronomą, jau ne kartą teko ra
šyti ir, manau, dar daugelį kar
tų teks. Jo “paviljonas” deši
niame salės kampe, prie durų, 
talpino eilę medžio darbų ir, 
rodos, tik vieną mozaikos pa
vyzdį. Tai porą medinių lietu
viškos sodybos namų modelių 
(gyvenamas namas ir klėtelė; 
dailininkas planuojąs visus so
dybos pastatus ir čia esą tik pir
mieji bandymai), keletas įvai
raus dydžio medinių koplytstul
pių, jau ankstesnėse parodose 
rodytas medinis Kauno Vy
tauto Didžiojo Karo muziejaus 
modelis (nebepamenu, kokiu 
masteliu padarytas, bet atkur
ta tiksliausioj proporcijoj!) ir 
1:532,000 masteliu pagamintas 
Lietuvos reljefo modelis. Pa
starojo eksponato dar niekada 
nebuvau matęs, nes J. Baub
lys neseniai jį užbaigė ir tik

kartą prieš bene pora mėnesių formų puodų įvairume galėjai •» * T 1 • I • A* _ • 1 * 1 • J • • •_1 •publikai terodė. Tai kelerių me
tų dailininko-mėgėjo darbas. 
Reljefas nulipdytas iš nežinau 
kokios medžiagos tamsiai rudos 
masės. Atvaizduoti Lietuvos te- 
reno visi pakilimai, visos lygu
mos ir daubos, visos upės ir vi
si ežerai-ežerėliai, visi didesni 
vandenys, įskaitant ir Kauno 
jūrą. Ežerai, kaip akutės, žiba 
mėlynai dengti, o upių vagoms 
parinkta tamsiai juoda spalva. 
Tokia pačia tamsia spalva, tik 
brūkšneliais, ar taškais ir. brūkš
neliais, nužymėtos Lietuvos ru- 
bežių sienos. Autorius čia man 
aiškino, jog sienas davęs 1920- 
jų metų sutartyje nužymėtas, 
o taipgi ir Vliko nustatytąsias. 
Ryškiais taškais sužymėti ir 
dviem pirmosiomis pavadinimo 
raidėmis paženklinti, visi didie
ji (ir apskričių) miestai. Ma
nau, kad apie tą reljefo modelį 
dar ne vienas..ateity rašys, jį 
fotografuos ir skelbs moksliniuo
se leidiniuose. Teks anksčiau ar 
vėliau gal ir man prie jo ir jo 
autoriaus grįžtu Drįstu prana
šauti, jog su šiuo reljefu Jur
gis Baublys ilgai gyvens ir po 
mirties.

Antras man labiausiai akysna 
kritęs, tai Juozas Jasiūnas. Ne 
todėl, kad jis buvo įsikūręs ša
lia Baublio (kaip tik Baublio 
reljefas ir Karo muziejus nuo Ja- 
siūno žiūrovus viliojo). J. Ja- 
siūno stalas traukė lietuviškų 
juostų, takelių/ ranšluosčių bei 
kitokių tautinių raštų audinių 
akį veriančiomis spalvomis ir 
trimis tuzinais lietuviškų vely
kinių margučių. Audinius, pa
gal išstatytus pavyzdžius, pas 
J. Jasiūną buvo galima užsisa
kyti, o margučiai tai tik pasi
žiūrėjimui, tik pasidžiaugimui, 
nei parduodami, nei užsakomi.

Kitame salės gale — Antani
nos Jonynienės mozaikos lėkš
tės, vazos, apvalainiai staleliai. 
Nepaprasti tautinių raštų jun
giniai tuose praktiškuose bei 
dekoratyviuose daiktuose. Ne
paprasta simetrija, nepaprastas 
kruopštumas. Girdėjau, jog A. 
Jonynienė Lietuvoje buvusi ge
ra audėja. Dabar ji viską “įau
džia” į savo pamėgtas mozai
kas. 0 tų eksponatų čia buvo 
apie puskapis.

Šalia jos — ‘Sofijos Petravi- 
čienės keramika, čia nieko lie
tuviško, bet žiestų, degintų, la
kuotų visokio dydžio ir visokių

jausti specialistės, dailininkės 
ranką.
— apie 
ėmusi.

Man, 
didesnį įspūdį paliko Irenos Čer
niauskaitės grafika, Ringailės 
Zotovienės akvarelės, Danguolės 
Jurgutienės, Jono Kavaliausko, 
Alės Butkūnienės, Albino Grigai
čio, Prano Zarankos tapybos 
darbai. Vieni gal todėl, kad jau- 
tesi ir talentas ir mokykla, kiti 
gal todėl, kad tai mano gerų pa
žįstamų, kaimynų darbai, apie 
kuriuos nieko nežinojau, nesiti
kėjau pamatyti ir, va, pama-

Ir gausybė nepaprasta 
40, visą salės galą už-

sakau asmeniškai man.

■

YRĄ GURIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Seruą 
asmeniškai pažino, skaitė jo siraipsnius, knygas ir klausėsi 
iu paskaitų Dabar lit gali paskaityti gražiai surašytą Dė- 
•tės šerno gyvenimą. Jiems bus įdumų prisiminti sęimslav. 
kus ir pasiskailvti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko tiara * 
■iytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės. šerno gyvcnjmp 
bruožus. Jie pradžiugins klekyieną, kas jį atsimena ir pa 
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jiuminųii. rašylotO A 
Rūko lengvas, vaizdus gražią lįterąlfirine forma pa,sakoj).' 
mas duos progos susipažinti su mūąų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kietą, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMIM3TRACU.0JE

1739 So H AISTEI) Si.. CHICAGO.- ILL. WIW.

at GLAIR’S

There’s no reason 
for a hot summer day 

to last all night

Michigano universiteto studentas suprojektavo toki automobilį, ku
rio visos sienos ir lubos yra pcrmatcnos.

Get The Sleeper 
Air Conditioner.

Cools with whisperquiet performance... 
let’s you sleep in peace, ' {_ 
Pic\one up... carry it home,! 
Features built-on window kit 
Installs in minutes.
Four handsome models— 
5,000,6,000, and 3,000 8TUĮS,

Model LO6-1OG

APHORIZED AIRTEMP DISTRIBUTOR CHRYSLER 
yįff coapoHATięu

o FURNITURE AND APRJANCE COMPANY
So. KĘDZIE ĄVE. s , .. .f ĘJtgspi*! MW

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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PRASILENKIMAS SU
Nuo vilko bėgęs, meška užbėgęs 

(Laiškas iš šv. Petro miesto)
Velykų antrąją dieną Pilkuo-|mėse išsimėtusios bakūžės 

visur tuščia, be gyvos dvasios. 
Nei darželio, nei medelio, jokios 
sodybos, kaip buvome pratę ma
tyti ir turėti toli likusioje Tė
vynėje. Net šuns ar katino, ar 
žaidžiančio vaiko... Yra namai, 
nameliai su durimis ir langais, 
bet jie uždaryti. Visi viduj 
kiaurias dienas prie televizijos 
prirakinti. Amerikiečiai mėgsta 
statistikas, bet ar kas drįso ap
skaičiuoti, kiek darbo valandų 
Amerikai nutraukia toji tuščių 
šešėlių industrija...
Lygi pusė metų be lašo lietaus 

Florida, jos atradėjo tinka
mai pavadinta Gėlių žeme, ilgu 
pusiasaliu įsiterpusį tarp Atlan
to okeano ir to paties okeano di
džiulės užlajos — Meksikos Įlan
kos, amžinojo pavasario šalis, 
kai kieno apkalbama, kaip šilto, 
drėgno, šutinančio klimato sub- 
tropikas. Bet ką tie apkalbėto- 
jai sakytų šiemet, kad nuo pra
eito rugsėjo mėnesio, atseit, per 
šešis mėnesius su viršum, pieti
nė Florida neturėjo “nė laše
lio” lietaus!... Oras tyras, dan
gus žydras, saulė dieną iš die
nos, per visą rudenį, žiemą ir 
pavasarį į paplūdimius kviečia; 
temperatūra šiuo metu apie 60- 
65 laipsnių naktimis, 80-87 die
nomis. Daug dar naujai iš šiau
rės atkeliavusių baltuose pa
plūdimiuose matysi lyg iš lavo
ninių atgabentų, bet didžiausioji 
dauguma, čia gyvenantieji ir il
giau saulės kultą išpažinę sve
čiai savo bronzine spalva su bal
tuoju smėliu didelį kontrastą 
sudaro.

Užmiršti Chicagos motorve- 
žimių, incineratorių, O’Hare or- 
laukio sprausminių lėktuvų, plie
no fabrikų ir rafinerijų dūmų, 
dujų, degėsių, suodžių ir sieros 
anglinio viendvidegio visur esan
čia taršą, tikriausiai pasitikint,

ju Skaliku (Greyhound) aplei
džiant Chicagą, tik gerai pasi
dairius kur ne kur galima buvo 
pastebėti pirmuosius pavasario 
avangardo žvalgus ir taip tolyn 
iki vakaro. Indianapolyje tem
peratūra tebebuvo kaip Chica- 
goje — naktis svyravo tarp šili
mos ir šalimo laipsnio.

Kitam rytui išaušus Nasvil- 
lėje, Tennessee, jau viskas žalia
vo, o kai kas net žydėjo, nors 
kai kurie medžiai iki pat Flori
dos sostinės Talarassee tebero- 
dė pastyrusias nuogas tuščias 
šakas, matyti, dar negavę iš sa
vo DNA genetinės informacijos, 
kad jau laikas pumpurus krauti 
ir lapus skleisti.

Su pergalingai šiaurę šiau- 
rėn stumiančiu pavasariu būsi
me nakties metu prasilenkę, nes 
teritorijos j pietus nuo Tennes- 
see-Alabamos visos buvo pilno
je pavasario valdžioje.

Daug jau metų sukarta, bet 
malonesnės rekreacijos kaip ke
liavimas neteko patirti. Jei tokia 
bus paskutinioji kelionė, tai nė
ra ko būkštauti. Plauki kaip pa
vienis lašelis erdvės ir laiko upė
je, pavandeniui plačioje gyvojo 
gyvenimo srovėje. Iš kur, kur ir 
ko, — nė galvon neateitų, jei 
kelionės biliete nebūtų įrašyta 
ir konduktorius retkarčiais ne
patikrintų...

Kadaise teko matyti fanta
stinį filmą, kur žemė po totalinio 
karo radiacijos, bakterijų ir 
nuodingųjų dujų ginklais buvo 
likusi be gyvybės. Kažką pana
šaus jauti važiuodamas išilgai 
ar skersai Amerikos kraštą su 
namu nameliais, vienkiemiais, 
farmomis, miesteliais ir kitokiais 
gyvenviečių keknlais. Kur žmo
nės?! Namai ar trobelės, rezi
denciniai priemiesčiai ar pakrū-

Ši hipopotamu porelė nufotografuota San Diego zoologijos sode.

kad už dvylikos šimtų mylių bus bus nauja ledų gadynė, nes dū- 
kitas pasaulis, bet ką šį pasaulį mų, dulkių ir dujų danga kaž- 
pasiekęs randi;

Dar pusiaukelyje, Birming- 
hamo miesto, Alabamoj, spau
da paskelbė, kad “smogas pa
siekė pavojaus lygį” ir oro tar
ša tą dieną trigubai viršijo ly
gį, koks JAV sveikatos tarny
bos yra nustatytas kaip kritiš
koji riba, ir kad miesto pareigū
nai nemato ženklų, kad padė
tis pagerėtų. Jau daugiau kaip 
savaitė laiko viršum ir aplin
kui Birminghamą taršos dalely
čių ore esama apie 300 ar dau
giau. Viešosios Sveikatos Įstai
ga nustačiusi, kad teršalų me
džiagos saugioji riba yra 80 mi- 
krogramų ir kad virš 200 mi- 
krogramų jau yra kritiška ir 
dėlto birmingamiečiams pataria
ma, ypač tiems, kurie turi šir
dies ar kvėpavimo negalavimus, 
pasilikti viduje...

“Nėra to blogo, kas neišeitų 
Į gerą”!

“Nėra to blogo, kas neišeitų 
į gerą”, sako nepataisomi op
timistai, ir kartais pasirodo tei
singi.

Meteorologai, klimatologai, 
ekologai ir kitų jiems giminin
gų “disciplinų” rabinai jau bu
vo nustatę kaip mokslinę aksio
mą, kad žemės atmosferos už
teršimo neišvengiama pasekmė

kur stratosferos aukštybėse su
kliudo saulės radiacijai laisvai 
siekti atmosferą ir rezultate mū
sų oras palaipsniui pradeda at
šalti... Tai autoritetingų moks
lo vyrų tiesai vargu kur tiek 
tvirtai patikėta, kaip Floridoje, 
kuri metai iš metų kenčia vis 
pasikartojančias šiaurės invazi
jas, o kaip Tampos Lietuvių 
Kaimelio korespondentė Onutė 
neseniai Naujienose rašė, kad 
praeitą žiemą Floridoje net 
“penkios žiemos”, sekė viena 
po kitos! Ar geresnio įrodymo 
bereikia, kad ledų gadynė grįž-

dalelytės absorbuoja (suima j sa
ve) tiek pat radiacijos, kiek jos 
atmuša ir išsklaido erdvėje, ir 
dėlto ta danga, palaikydama sa
vyje saulės šilumą, mūsų Žemę 
daro

Tuo tarpu vienas šiaip labai 
rimtas klimatologas J. Murray 
Mitchell Jr. iš Nacionalinės Oke
anų ir Atmosferos Administra
cijos (NOAA) Washingtone ap
linkos teršikus stačiai pradžiu
gino ir pesimistus apramino pa
skelbdamas, kad esą industrijos 
daromas oro teršimas gali būti 
mūsų žemę daro šiltesnę, o ne 
šaltesnę, kaip kiti terorizavę.

Esą buvo plačiai teigiama, jog 
su industrijos atmatomis į orą 
išmetamos smulkiosios medžia
ginės dalelytės šaldančiai veikia 
žemę, kadangi tų dalelyčių dan
ga atmuša atgal erdvėn Į žemę 
siunčiamą saulė radiaciją. Mit- 
chell’io teorija aiškina, kad tos

šiltesnę...

Milžiniški gaisrai 
Everglades raistuose

Ar Washingtono mokslinin
kas savo naująja teorija pra
džiugins ir apramins pietinės 
Floridos žmones, teks labai pa
abejoti, nes jei jo tiesa būtų, tai 
nuo Miami iki pat Okeechobee 
ežero visas pietinis Floridos ga
las gaisrų rezultate turėtų pasi
justi kaip katile po dangčiu.

Nuo praeito rugsėjo mėnesio 
nepaliaujamos sausros išdžio
vintoje pietinėje Floridoje, žy
miausia dalimi Everglades rais
tuose nuo Naujų Metų prasidėję 
gaisrai iki šiol jau spėjo išde
ginti vienomis informacijomis 
400,000, kitomis net 500,000 ak
rų plotų. Sausra, kokios nėra 
čia buvę per mažiausiai 25 me
tus, siekia net iki Ocalos Nacio
nalinės Girios, tai yra iki Day
tona Beach. Naujausiai užside
gė ir išdegė 50,000 akrų į šiau
rės rytus nuo Everglades Na
tional. Parko, arti 41 plento, ir 
25,000 akrai į šiaurės vakarus 
nuo parko ir nepaisant visų pa
stangų gaisrus sulaikyti, jie 
naujus plotus apima. Išnaikinti 
milžiniški palmetų, pušų ir ki
parisų plotai. Viename tik Dade 
apskrityje, į kurį įeina ir Miami, 
nuo šių metų pradžios buvo 203 
gaisrai! Vienas milžiniškas 
gaisras, apėmęs 23,000 akrus pu
šynų, kiparisų ir palmetų plo
to per 30 mylių išilgai plento 41 
pagaliau “sukontroliuotas”. Įta
riama, kad gaisrus padegioja 
kažkoks nenormalus žmogus.

Visoms priemonėms pasiro
džius neefektingoms, gaisrų ge-

gintoj
Kanadoje, kovai su mišky Rais- 
rais už $1,400,000 pasigamin
tą “skraidančią statinę” — lėk
tuvą, kurs'jtąjri du tankus van
deniui gabenti.' Tas lėktuvas 
skrisdamas per Okechobee eže
rą per 20 sekundžių prisisemia 
6 tonas, vandens ir nulakinęs 
išlaisto į pavojingiausias gais
ravietes. Tokius skraidančius 
vandens tankus jau turi Kana
da, Prancūzija ir Ispanija, bet 
JAV neturi...

Floridos gaisras skaitomas 
blogiausiu visoje šios valstijos 
istorijoje. Vien Dade (Miami) 
ir Palm Beach apskričiuose iš
degė daugiau kaip 200,000 ak
rų vegetacijas. Vėjai dūmus 
nuginė iki Tampos Įlankos ir iš
tisą savaitę aitrus dūmų “liet
sargis” kabėjo viršum viso Auk
sinio Pakraščio. Ko labiausiai 
prisibijoma, kad nepasisuktų 
vėjas ir nenukreiptų gaisrą į 
Everglades Nacionalinį Parką, 
kurio apsauga labiausiai ir rūpi-

Kvebeko, | namasi. Nepaisant, kad augme
nijai nudegus, gaisras kaip tuks 
skaitomas baigtų, bet per, tūks
tančius metų susigulėjęs sto
ras gilus į “parąką” pavirtu
sių sutrūnijusių lapų klodas dau
gelyje vietų yrir“jsirusėjęs ir 
visose pusėse juodos žemės 
rūksta.

“Nėra spektakuliariškesnio re
ginio, kaip stebėti vėjo gena
mas liepsnas linksmai šokinė
jančias per išdžiūvusias pjūkla- 
žoles”, sako pats gesintojų prie
vaizda Tom Hartman.

Miami viešosios sveikatos de
partamentas įspėjo gyventojus, 
kad pelenų ir dūmų teršalais už
krėstas oras darosi kenksmin
gas sveikatai ir kad ligoninėse 
padaugėjo pacientų su gerklės 
ir plaučių negalavimais...

(B. d.) J. Pr.

SKAITYK "NAUJIENAS” -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS
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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 tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. .

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
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. Butkų 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 osl. $2.00.
9. Pranas Kozulls, DULKĖS EŽERE. E’lės. 62 psl. $0.75.

10. Pranas Nauiokaitis, 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 anie 

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. S1.00.
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 Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. *-------....................................................................................................
20.

-21.
22

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS.

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. S2.50.
j. 24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti i Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608
■ IIIIIIIIIllIlimiIIIIKIIIIIIIIIKlSHM

Eugeniius Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. -.Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

Su trumpu ju.apra-

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

o
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! NSURED

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

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

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Buvo daug aršiau, negu mes rašėme
Maskvai ištikimi komunistai visą laiką rašo ir pasa

koja, kad Naujienos niekad gero žodžio neparašo apie 
“tarybinės” Lietuvos “laimėjimus” žemės ūkyje, pra
monėje, mokyklose, literatūroje ir kitose srityse. Dėl 
aiškios Naujienų pozicijos okupanto ir vadinamų “socia
listų” ar net “komunistų” atžvilgiu, prieš Naujienas 
maskviniai varo labai aštrią šmeižtų propagandą savo 
spaudoje, o jei kas nuvažiuoja Į Vilnių ir išsikalba su įta
kingesniais komunistų partijos vadais, tai tuojau paste
bi, kad didžiausia neapykanta reiškiama Naujienoms. 
Kitoje spaudoje okupanto agentai vis dar įžiūri vieną 
kitą palankesnę mintį, bet Naujienos jiems karčiausios.

Niekad neskelbėme iš piršto išlaužtų žinių. Vadova
vomės Lietuvoje buvusiais patikimais liudininkais, ma
čiusiais ir pažįstančiais gyvenimą sovietų karo jėgų oku
pacijoje. Naudojome ir naudojame pačių komunistų skel
biamus duomenis ir surinktas įvairias statistines žinias. 
Gyvenimas rusų okupuotoje ir tariamų komunistų val
domoje Lietuvoje yra daug sunkesnis ir vargingesnis, 
negu Naujienos rašė. Tai patvirtina patys komunistai, 
nejučiomis vis daugiau faktų paskelbdami

Aną dieną sakėme, kad grįšime prie rašytojo Jono 
Avyžiaus. Jis partijos centro komiteto buvo pasiųstas į. 
valstybinį Beinoravos sovchozą, kad galėtų žodį kitą pa-, 
rašyti apie geriausią “tarybinės” Lietuvos melžėją Ja
niną Domkienę. Avyžius paruošė apybraižą ne tik apie 
pačią melžėją, bet ir visą Beinoravą, primindamas buvu
sias nuotaikas ir šiandien joje .gyvenančius ir dirbančius 
žmones. Penkiasdešimtus metus bebaigiąs rašytojas visa 
galva iškilo aukščiau už visus kitus Lietuvoje iš plunks-1 
nos gyvenančius rašytojus. Jam ir kalba pažįstama, ir 
žmonės, pagaliau jis ir gyvenimo tikrovės nebijo. Štai 
dar viena citata iš jau minėtos apybraižos apie Beinora
vos melžėją: . . f * .

“Taip, nėra ko ginčyti, kaip visur, taip ir Bei- 
noravoje pasitaiko tokių, kurie į savo darbą žiūri 
pro pirštus, pamiršdami savigarbą ir atsakomybę 
prieš kolektyvą. Bet dauguma dirbančiųjų — tik ge
ro žodžio nusipelnę žmonės. Ir jų skaičius tolydžio 
auga, savo užkrečiamu pavyzdžiu darydamas tei
giamą poveikį kitiems. Juk tai tokių, visa širdimi 
atsidavusių darbui žmonių dėka, Beinoravos tary
binis ūkis praėjusiais metais gavo netoli pusės mili
jono rublių pelno. Sunku net patikėti, kad maždaug

KOMUNISTINE AGITAOJA BE
APSKAIČIAVIMO

■ /• • • V 1Vasario pabaigoje ir kovo 
pradžioje Amerikos universi
tetų miestuose viešėjo žymus 
okupuotosios Lietuvos mate
matikas Statulevičius. Jis sve
čiavosi Amerikos univers’tetų, 
pakviestas ne kaip lietuvis 
mokslininkas, bet kaip vienas 
iš Sovietų S-gos mokslininkų 
elito.

Viešnagę pradėjęs nuo Bos
tono, pasiekęs Pensilvaniją ir

* Kaliforniją, kuriam laikui 
mokslininkas buvo sustojęs ir 
Čikagoje. Nakvynę jam parū
pindavo universitetai, kuriuos 
jis lankė, tačiau laisvalaikiais 
Statulevičius dėjo pastangų 
susitikti ir su Amerikoje gyve
nančiais lietuviais, ypač su 
čia jau mokslus ėjusiais. Kai 
kurių adresus jau iš okup. Lie 
tuvos atsivežęs ir čia visai jam 
nepažįstamiems žmonėms pri- 
sistatydamas.

prieš penkiolika metų tame pačiame ūkyje karvės 
buvo šeriamos nuo stogo nuplėštais šiaudais ir dar
bininko mėnesinis uždarbis retai viršydavo penkias
dešimt rublių, kai tuo tarpu šiandien nemaža žmo
nių, uždirbančių po 200 — 300 rublių per mėnesį. O 
pašarai? Kiekvienas nemirktelėjęs pasakys: mūsų 
karvės gauna viską, ko reikia, kad duotų' tiek pieno, 
kiek leidžia jų produktyvumas”. (Tiesa, 1971 m. bal.
16 d., 4 pusi.). ‘
Kiekvienas ūkininkas, turįs šiokią tokią nuovoką 

apie galvijų šėrimą, supranta, kokia padėtis Beinoravoje 
ir visame krašte turėjo būti, jeigu teko plėšyti stogus ir 
šerti karves. Kiekvienas žino, kad lietuvis niekad paša
riniais šiaudais stogų nedengė. Taip pat reikia neužmirš
ti, kad Beinorava nepaprastai derlingos žemės dvaro cent
ras, nepriklausomoje Lietuvoje paverstas pavyzdiniu 
ūkiu ir visą laiką buvo tvarkingai prižiūrimas. Jeigu te
ko plėšti Beinoravos pavyzdinio ūkio stogus pavyzdinėms 
karvėms šerti, tai kas reikėjo daryti žmonėms maitinti? 
Reikia neužmiršti, kad tokia padėtis buvo ne karo metu, 
ne tuojau po karo, bet, kaip Avyžius rašo, prieš penkioli
ka metų, kai “socializmas” jau seniai buvo “įvestas” ir 
“tarybinė” valdžia gerai įsistiprinusi.

Avyžius labai šiltai atsiliepia ir apie Beinoravos so
dininką Feliksą Malčiauską, nuo jaunų dienų suaugusį su 
Beinorava ir jos žmonėmis. Jis šitaip sako:

“Tai tas pats žmogus, kurio dėka užsodintas nau
jasis sodas, baigiamas įrengti parkas, o tarybinio 
ūkio keliai puošiasi jaunais medeliais. Jo nepapras
tas sugebėjimas išnaudoti kiekvieną laisvą valandėlę 
ir begalinė meilė darbui — užkrečiamas pavyzdys 
visam ūkio kolektyvui. Žodį “sodininkas” greta Fe
likso Malčiausko pavardės reikėtų rašyti didžiąja 
raide. Šitoki žmonės verti poeto plunksnos”.
Mums atrodo, kad ne vien “Sodininkas” didžiąja rei

kėtų rašyti prieš Malčiausko pavardę, bet tokios pačios 
pagarbos yra vertas kiekvienas lietuvis ūkininkas, kuris 
pavyzdingai tvarkė savo ūkį, bet rusų buvo suimtas ir 
išvežtas į prievartos .'darbo stovyklas. Jeigu ūkininkai 
nebūtų išvežti, o žemė iš lietuvių nebūtų atimta, tai ne
būtų jokio reikalo karvių pašarui plėšti Beinoravos stogų. 
Mums taip pat atrpdo, kad lietuvių darbu išaugintų Lie
tuvos žemių derliumi turėtų naudotis lietuviai, o ne rusai. 
Dabar valstybinis Beinoravos ūkis padaro pusės milijono 
rublių pelno, kurį nusineša rusai, o to ūkio nuoširdūs dar
bininkai, kaip ir melžėja Domkienė, turi dirbti šventadie
nius be jokių atostogų, o dabar jau ir šeštadienius be jo
kio atlyginimo.» Derlingos Beinoravos gyventojai paver
sti sovietinės valstybės vergais, o derlinga Lietuva tapo 
rusiškojo imperializmo kolonija.

Gavome keletą informacijų 
apie šio matematiko viešnagę. 
Padarę jų santrauką spaus
diname, pavadinami koniunis 
tine agitacija be apskaičiavi
mo. Matematiko esama mėgs
tančio kalbėti už rusus, už So
vietų S-gą agituoti, tačiau 
agitacija nevisada pavykusi, 
neapskaičiavo matematikas, 
ką jis turi čia kalbėti.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS NEBUVĘ...

Matematikas Statulevičius 
apie 40 metų amžiaus. Stipraus 
lietuvio artojo išvaizdos. Moks
lus ėjęs jau sovietinėje mokyk 
loję. Apie nepriklausomą Lie
tuvą tiek ir težino, ar tik tiek 
ir tekalba, kiek kompartija 
jaunosios kartos žmonėmis, 
apie ją leidžia kalbėti. Kom
jaunuoliu įstojęs jau gimnazi
joje būdamas , o dabar parti
jos remiamame moksle aukš
tai iškilęs, mokslų akademijos 
administracijoje ir universite
te. Pasikalbėjimuose ne kartą 
pabrėžtinai paminėjęs, jog jo 
alga siekia 800 rublių mėne
siui, turįs tarnaitę “niauką”, 
valdžios automobili ir valdžios 
apmokamą šoferi. Jo šoferis 
gaunąs valdžios nustatytą al
gą, apie 160 rublių mėnesiui.

Pasigyręs matematikas, jog 
prieš porą metų lankęsis Aus
tralijoje ir susitikęs su tenykš
čiais veikėjais, pvz. su Simu 
Narušiu, kurs dabar jau yra 
miręs, ir su kitais. Ten buvu
si tokia didelė reakcija prieš jo 
lankymąsi, kad su kaikuriais 
Australijos lietuvių bendruo
menės veikėjais jam tekę susi
tikti slaptai.

Australijoje sutikęs lietuvių,

kurie pasjgyrę savo turtais, ro-' 
dę pinigų pluoštus ir banko 
knygutes. Tai viską jis verti
nąs kaip vaikišką pasididžia
vimą. Tačiau te vaikiško ar 
tuščio uasididžiavūno, kaip 
mūsų informatoriai sako, ne 
išvengęs ir žymusis svečias 
matematikas, čia Amerikoje, 
savo pasipasakojimais apie 
algą, tarnaitę ir šoferį.

Matematikas aiškinęs, jog 
nepriklausomos Lietuvos ne
buvę. Lietuva nė uknolio ne- 
pasigainindavusi, turėjo im
portuoti. Vokiečiai atsisakę 
pirkti žąsis, lietuviai nebetu
rėję jų kur dėti, valdžia ver
tųsi valdininkus žąsis valgyti. 
Kokia čia nepriklausomybė?

Į tokią matematiko filosofi
ją buvę atsakyta, jog ir Sovie
tų S-ga neišsiverčia be užsie
nio prekių. Nepriklausoma 
Lietuva nesigamino arklio pa
sagoms prikalti uknolių, bet 
pagamindavo daug mėsos, pri
augindavo arklių pardavimui, 
parduodavo daug sviesto ir 
kitų žemės ūkio produktų, tad 
galėjo reikalingų prekių užsie
niuose pirkti.

Lygiai ir dabar Sovietų Są
junga daug prekių parduoda, 
daug prekių užsieniuose per
ka, bilijonus bušelių grūdų 
įskaitytinai. čia pat matema
tiko buvę padejuota, jog Ame 
rika nevisas Sovietų S-gai rei
kalingas prekes ^parduodanti. 
Pavyzdžiui nurodęs, jog esą 
labai reikalingi naujieji Ame
rikos kompiuteriai, bet juos, 
uždrausta sovietams parduoti^ 
Esą, Sovietų S-ga vedanti de~. 
rybas su Suomija, kad ta kom 
piuterius nupirktų ir juos per
leistų sovietam. Vadinasi, So-.

vietų S-ga įvairiausius tarp- 
kautinius mainus veda, bet 
dėl to negalima sakyti, kad ji 
nėra nepriklausoma valstybė, 
lygiai kaip netikslu Lietuvos 
nepriklausomybės nepripažin
ti, jei ji uknoHus iš užsienio 
įsiveždavo.

Nepriklausoma Lietuva tu
rėjo savo tautinę laisvą kultū
rą, savo mokslo įstaigas. Vo
kiečiai, anglai ar kiti tarptau
tiniai pirkliai pasaky<lavo ne
priklausomai Lietuvai, kada 
ir kiek jie pirks žąsy, pieno 
produktų ar bekoninių kiau
lių, bet jie negalėjo padiktuo
ti, kas turi būti mokoma Lie
tuvos mokyklose, kokios turi 
būti leidžiamos knygos, ką 
laikraščiuose spausdinti.

Kultūrinės nepriklausomy
bės, politinės nepriklausomy
bės matematikas agitatorius 
neskiria nuo ekonominės pri
klausomybės, nuo mainų poli
tikos. Tegul ir didžiuojasi da- 
dartinieji Sovietų S-gos užau
ginti mokslininkai, kad jie turi 
plačias galimybes dirbti, kad 
geromis algomis, tarnaitėmis 
ir šoferiais aprūpiti, bet vis 
dėlto yra tikra, kad jie yra 
sukaustyti ruso komunisto po
tvarkiais, nusakančiais ką ra
šyti, kokias knygas leisti, ką 
mokyklose dėstyti. Ekonomis
tai priversti visą gamybą pro
jektuoti pagal Maskvos padik
tuotus reikalavimus. Ten da- 
dar visiška maskvinių komu- 
nžistų padiktuota priklauso
mybė arba vergįja.

(Bus daugiau).

SKAITYK PATS LR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI 
N A UJIENAS

Iš prof. Schmttiein "Etudes sur ia natini te des Aesti J" 
išleistos Bade 1948 m., Vol. j, psl.

Tryliscaae šimtmetyje po Kristaus baltiečių apgyventos 
vietos pagal K. .Lugos 1924 m. paruoštą žemėlapį

VINCAS .ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS - 
Į BALTIJOS JŪRĄ

(Etnografinių sienų klausimais)
8

Pavyzdžiui, aš čia pateikiu vieno sve
timšalio makslininko istorinius duomenis 
iš IX šimt. po Kr., kokių tikrai ir su žiburiu 
pas kai kuriuos mūsiškius nerastum, vien 
iš baimės , kad kas nors iš kaimynų neap
šauktų neobjektyviu, trumparegiu šovinis
tu. prof. G. Vernadsky savo veikale “An
cient Russia’’ 1959 m. įdėtam žemėlapy: 
“Slavic and adjacent tribes in the 9th cen
tury A. D.” be rusų — slavų, lietuvius taip 
pristato. Smulkiu šriftu savo vietose įra
šyta: Kors, Letgola, zimigola, prussians, 
(nuo Vyslos Baltijos pajūriu), goliad (ga
lindai), jatviagians, o per visus juos pra
dedant prūsais ir baigiant letgaliais stam
biom raidėm užrašyta: Lithuanians, (žr. 
pridėtą žemėlapį) Taigi autorius IX šimt 
randa vien lietuviškas kiltis, kurias dabar j 
mūsų ir svetimi mokslininkai pavertė 
“baltais“.

5.

Kad aiškiau nušviesti anksčiau pami
nėto prof. K. Būgos žemėlapio netikslu
mus, vaizduojančius istorinę 1201 metų ta
riamą padėtį, prašysiu gerb. skaitytoją 
man atleisti, kad gal per toli buvau nukly

dęs nuo mano str. temos, bet tai davė gali
mybės akyliau ir nuodugniau juos paste
bėti. Pirmoje eilėje tenka pabrėžti, kad 
šis žemėlapis su įrašu: “XIII amžiaus pra
džia” yra įvairių laikų gryna mišrainė, 
svarbiausia, kad jis vaizduoja Pabaltijį, 
kai po pralošto Pirmojo Pasaulinio karo, 
pradėjo jį klastoti ir iki šiai dienai piešia 
vokiečiai — pangermanistai.

1201 m. Kryžiuočių Ordino Pabaltyje 
dar nebuvo, o kalavijuočių Ordinas Dau
guvos žemupy buvo jau užgrobęs mažą 
dalį livių žemių, pasistatęs 1202 metais 
Rygos pilį ir pasivadinęs Livonijos ordinu. 
Prūsai čia parodyti, kaip juos atvaizdavo 
kryžiuočių kronikininkas Dusburgas (1283 
m.), o Klaipėdos kraštas pagal Melno su
tartyje nubrėžtas sienas. Net lenkai ir ru
sai rodo tais laikais jotvingus, gyvenusius 
daug toliau į pietus už Augustavo — iki 
Bugo — Narevo upių. Turėtų būti ne Bie- 
lostukas, bet liet Balstogė, Karaliaučius 
Įkurtas iki 1254 m^ tais laikais toji vieto
vė buvo vadinama Tvankstė, Lomža -— 
Lomašiliu, Gdanskas — Gedoniais ir Vys
la — Visula, Vilksla. Nei Augustavo, nei 
Gonrondzo (Ganionis?) gal ir Tilžės ne
buvo, tik netoli Tilžės Raganytės (dab. 
Ragainė ) pilis. Tikrųjų prūsų (prulėnų) 
uostas Elbingą jau bnvo.

Plote tarp Dauguvos ir Nemuno žemu
pio arčiau Baltijos jūros nėra jokių^istori- 
nių duomenų, kad būtų buvusi žemaičių 
sritis, žemaičiai Žemaitija (kaip anks
tau nusakyta) -buvo lai Vakarinės Lietu

vos plati provincija, ji apėmė atskiras sri
tis nuo Dauguvos žemupio iki už Prieg
liaus (Skaros) žemupio, gal siekė net 
Vyslos, žemaičiai, kaip čia K. Būgos api
brėžti, yra grynas vokiečių fantazijos pa
daras: žemaičių provincijos riba galėjo 
eiti Dubysa ar Nevėžiu, bet tik ne į rytus, 
kaip čia nubrėžta — Nevėžio, net siekti 
Nėrio upės, kas priklausė Aukštaitijai. 
Kuršiai buvo, kaip čia nurodyta, ne ugro
— finų, kaip liviai, bet lietuvių kiltis. 
Šiaurinėje dalyje arčiau livių jie vadinosi 
kuršiais, gal kaimynystėje turėjo kiek li
vių priemaišos, (slav: kors, vok. kuren), 
piečiau link Nemuno — karšiai Karšuva, 
(vok.: karšau); greičiausiai jie abeji yra 
buvę dab. žemaičių proseneliai. Latvių 
kilties, kaip tokios, nėra buv. Už Daugu
vos plačiam pajūrio ruože gyveno liviai, į 
rytus, maždaug nuo Aivekstės upės — 
lietga liai (Henr. Liv. — Lotti, Lethigalli, 
rusas Nestoras — Letigola dalis lietgalių 
lietgaliai (Henr. Liv. — Lotti, Lethigalli, 
susimaišiusių su liviais (Vidžemėje) vė
liau lietuvių pradėta vadinti latviais. (Žr.: 
Latvija Liet. Enc. XIV t) Aukštaitijos sri
ties taip pat nėra buvę; taip buvo vadina
ma rytinės Lietuvos provincija, kuriai pri
klausė šios sritys: Lietgala, Sėliai, Deval- 
tuva, Nalšionys Tikroji Lietuva ir Dainava.

Ko šiam K. Būgos žemėlapiui stokoja, 
tai — per prūsus — kuršius — žemgalius
— sėlius — latvius — įgaunius stambiom 
raidėm užrašo: vokiečių kryžiuočių ordi
no žemės. Tikėkite, kad vokiečiai “ostfor

deriai”, gal ir kitur, bet tikrai panašiam 
■ jų išleisto 1970 m. atlaso žemėlapyje 
j (Grosser Historischer Weltatlas) su dide

liu malonumu užrašė: Die Gebiete dės 
Deutschen Ritterordens. (Vokiečių riterių 
Ordino žemės).

Kaip žinome vokiečiai, pasitarnavu
siems jų politikai, stengiasi kuo galėdami 
atsilyginti. Kadangi žemėlapio autorius 
1924 m. pasimirė, tai už tai, vokiečių pan 
germanistinėje (“Ostforšerių’’) literatu 
roję, jis su didele pagarba kiekviena pro
ga prisimenamas.

Niekas negali ginčyti ar abejoti, kad, 
kaip rašoma L. Enc. 3-čiam tome, 323 pust, 
Kazimieras Būga yra “vienas didžiausiųjų 
lietuvių kalbininkų, savo darbais didžiai 
nusipelnęs ne tik lietuvių kalbos mokslui, 
bet ir bendrai kalbotyrai”. Petras Beržinis 
str.: “Ateitininkai ir Internacionalas” (žr.: 
“Naujienos” vas. 27, kovo 1 — 4, 1971.), 
apie kitą mūsų mokslo įžymybę prof. St. 
Šalkauskį, pastebi: “Didis žmogus, bet 
didelės ir klaidos”. Tų klaidų būta apsčiai: 
K. Būgos parašytus du tomus (vieną tomą 
išleistą) “Aistiškų studijų”, jis ir pats vė
liau pripažino, kaip, “kiaurai klaidingus”, 
taip ir tvirtinimas apie įkūrimą lietuvių ir 
latvių dabar gyvenamuose plotuose VI — 
VIII amž. po Kristaus, arba iš pasirinktų 
dešimties kitos vietovardžių ir asmen
vardžių Gerulio įtakoje “suprūsinimas“ 
sūduvių — jotvingių ir kt Visa nelaimė, 
kad tos klaidos patekę į mažai kritiškų, 

ar tendencingų svetimšalių rankas, pa
naudojant jo autoritetą, būna nukreiptos 
prieš pačių lietuvių tautos interesus.

Turiu pasakyti, kad atsiradimas šio 
žemėlapio su pangermanistinėm tenden
cijom ir pridėta K. Būgos etikete mane už- 
intrigavo. Platesnių duomenų pateikimas 
ir vėl nuvestų per toli nuo str. temos. Dėl 
to glaustai santūrus. Kas norėtų šį klausi
mą nuodugniau pažinti, patarčiau pra- 

; džiai pastudijuoti nors šias dvi studijas: 
I) J. I. Jonaitis La propogande Alleman 
de contre la Lithuania, Kaunas 1936. 21 
Visėes annexionistes Alleman, des sur la 
Lithuaniae par Commille Charles Rivas, 
Lausanne. Librairie Central de Nationa
lites, Rue Carolina (1919), taip pat Vin
co Vileišio ir prof. P. Pakarklio atspaus
dintas studijas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Dienrašti 

“NAUJIENAS” 

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS' I 
ALKIŲ. ĄUSŲ, NOSIMS 

GERKLES LIGOS ' 
ęB/TAIKO, AKLN1Ų6 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8*322$ 

Rezid. WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rez. tai. 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitari rn% 

Jei neatsiUepia, skambinti 374-8012

lalof.: PRospoct 8-1717

DR. S. BiEZiS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET___
Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
irečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. P£TER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

rirmadiemais ir ketvirtai!. 1—7 vaL, 
anuau., penataoienį nuo 1—5. ireč. 

ir sesuo. ūktai nusitarus

Rez. G| 8r0873

DR. W. M, £iSiN - tiSINAS
UiHcKuuUvIiMjĘ CH i KURGI J A 

6I3X ^Qe Reozie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siuepia, sKampinn Ml 3-UOU1.

Dr. A. JENKINS
GauXTOJAS IR CriiRUKGAS, 

3844 WEST- 63rd STREET*

OFISO VALANDOS;
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 

Lreę. ir šestad. uždaryta.
Ofiso teiu Portsmouth 7-6000 
Rezid. teiefu GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; 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 
2618W.71st St. — tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

JML LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra, praktiką ir chirurgija 

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

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

TaU PR- 8*1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 24’ ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

" pagal susitarimą.

SHĘBOYGEH, Wis. — Kad 
Žmonės daugiau suartėtų “Peo
ple to people” organizacija 
kiekvienais metais rengia tau
tų šventę, šiais metais tokia 
šventė • buvo suorganizuota ko
vo 28 d. Ant organizatorių pe
čių griuvo dideli rūpesčiai: tin
kamos salės suieškojimas, pro
gramos sudarymas ir įvairių 
tautų pakvietimas, šiam tiks
lui buvo parinkta pati didžiau
sia Sheboygan patalpa (armo
ry), kuri lengvai gali sutalpyti 
keletą tūkstančių žmonių. Jau 
8 vai. ryto salėje užvirė darbas: 
juk reikalinga buvo savo paro
dos ir maisto pardavimo sky
rius tinkamai paruošti ir išpuoš
ti, kad publika susidomėtų. Iš 
tolimesnių vietovių atvykstan
tiems anksti reikėjo keltis. Dau
gumas lietuvių vyko iš Kenosha, 
Wise., taigi turėjo padaryti virš 
šimto mylių kelio. Pats She
boygan įsikūręs prie Michigano- 
ežero. Seniau čia buvo veikli 
kolonija, buvo sukurta lietuvių 
parapija ir lietuviškos draugi
jos. Buvo net metas, kai kata-

likų lietuvių susivienijimo pir-l 
miainkas buvo iš Sheboygano. i 
Bet laikas savo atlieka. Naujų 
ateivių po antrojo pasaulinio ka-

Buvo or-1 
šokiai ir

švarus ir

GRAD1NSKAS
TAIP DAR

19” TV TIK $119.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ1

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO. ŠEIMOS. VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAU SKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

help your- 
HEART FUfcoV

help your HEART

BEVERLY HILLS G1LINYČIA | 
GtLSS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai*. PR 8-0833 Ir PR 8-08341

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ba? 
dažai. Spociali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

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

Telef.: P R os pec t 6-5084

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 
Antr., ketv. ir penkt Tel. 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., tree, ir šeštad. Tek 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

RENKITE TUOS BIZNIERIUS, 
‘KURIE GARSINASI’« * 

“NAUJIENOSE”

Every year we failv 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

Writ®: Th® Pr®t»d®nfa Comrritt®® 
on Mental Retardation, 
Washington D. C- 20301.

Mm_____________________  I
Mdrm.

tutt—

PubHaMd >• a pubHc aarMca M ooca> 
•ration wife Th® Ca***<

AO MAT NO. MR-41-67
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ro čia atvyko nedaug, 
ganizuojami tautiniai 
kt. Pavargo.

Pats miestas labai 
daro malonų įspūdį. Atrodo, kad
viešpatauja vokiška tvarka. 
Daugumas miesto gyventoj ų vo- i 
kiškos kilmės. Auditorijos bare 
šalia angliškų užrašų dar yra ir Į 
vokiški, ir tai dar labai pras-Į 
mingi: danguje nėra degtinės, 
vyno ir alaus, tad prieš iškeliau
damas pasiimk čia. Arba dar ki
tas: negersi — mirsi; gersi — 
irgi mirsi, tad geriau kiek iš
gert ir numirt.

Baras didelis, aptarnauja ke
li bartenderiai, o klientų pilna, 
vos spėja aptarnauti. Muzikos 
kapela linksmina, tad niekas ne
nori greitai išeiti: ūžia kaip bi
čių avilyje.

Aplankę barą, užsukame į sa
lę aplankyti paviljonus. Lietu
vių paviljonas įsikūręs prie pat 
virtuvės durų, kas lietuviams la
bai išeina į naudą. Moterys — 
Balčiūnienė, Darbutienė, Stefa
nija ir Marija Pelanis su Ge
niene, Lebeckiene, Kaminskai
te ir kitomis — visą savaitę lai
ko gamino valgius: kepė ause
les, beržo šakas, napoleonus, 
ežiukus, baravykus, žvaigždeles 
ir kt. Vien sausainiais ir tortais 
žmonės negyvena, — reikia ką 
nors ir šiltesnio užvalgyti nors 
ir retkarčiais. Tad šiltas valgis 
buvo gaminamas čia pat virtu
vėje. Skrajojo balandukai, va
žiavo cepelinai. Kur buvęs, kur 
nebuvęs prisiartino ir Sheboy
gano radijo stoties atstovas, ku
ris turėjo su p. Balčiūniene in
terviu. šis interviu tuoj pat po 
pietų buvo perduotas radijo ban
gomis. Vėliau priartėjo ir tele
vizijos kanalo 2 atstovas su apa
ratais ir lietuvių stalą užfiksavo 
filme, žadėdamas dar tą patį va
karą su žiniomis iš Green Bay 
stoties perduoti visai apylinkei.

žmonių prisirinko minios. Be 
lietuvių, savo, paviljonus dar tu
rėjo rusai, graikai, korėjiečiai, 
vokiečiai, austrai ir kitos tau
tos bei organizacijos. Vėliau pra
sidėjo programa. Pirmutiniai 
pasirodė rusai. Jų programa už
ėmė apie 25 min. Pašoko cha
rakteringiausius rusams šokius, 
neišskiriant ir kazoką. Visa pu
blika karštai jiems plojo. Toliau 
sekė graikai. Jų šokiai grakš
tūs ir elegantiški bei lengvi, šo
kėjai tąrtum lakioja ore, pakilę 
nuo žemės. Jų grupė neperdide- 
lė, tačiau gerai išmankštinta. 
Sekė įvairių amerikiečių orga
nizacijų programą, neišskiriant 
ir pirmųjų Amerikos gyventojų, 
atseit, indėnų: jų kostiumai žvil
ga šviesoje, žvanga įvairūs “pen 
tinai”. Ypač jų programa buvo 
patenkinti vaikai. Ne vienas 
vaikas, nuėjus jiems nuo scenos, 
artinosi prie jų paglostyti jų 
plunksnas. Reikia apgailestau
ti, kad lietuviai šokėjai tik dėl 
jiems žinomų priežasčių neda
lyvavo ir tuo būdu prarado svar
bią vietą savo pasirodymams. O 
jie buvo kviesti. Klausimas — 
ar kvies ateityje? Gyvenimas 
du kartus nepasiūlo progos. Prie 
šito paruošimo prisidėjo ir lie
tuviai iš Sheboygano. Reikia ti
kėtis, kad kitais metais dar dau
giau prisidės. Jiems labai nuo
širdus ačiū.

Be aukščiau išvardintų žmo
nių daug darbo įdėjo: Blash, 
Gedgaudas,Vadeiša, Darbutas ir 
jaunieji darbininkai — Juozu
kas su Vytuku. Labai gerai, kad 
atsiranda žmonių, kurie rūpina
si iškelti lietuvių vardą kita
taučių akysee. Progų yra labai 
daug, tiktai jas reikia tinkamai 
išnaudoti. Jeigu amerikiečiai 
mažai težino apie Lietuvą ir ki
tas pavergtas tautas ir bolševiz
mą, tai mes esame patys kalti. 
Nematoma ranka organizuoja j mas. Turėtume žinoti, jeigu ka- 
demonstracijas ir riaušes prieš h4“ —1

BUY U, i. JAVINGS BONDS

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antk> 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS*
Į 5525 So. Harlem Ave. 586-1221

PET
TĖVAS IR SŪNUS 

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

Ei*

KUTCHINSPANELĖ LONGINĄ

ši v metu vasario mėn. 6 dieną Phillip Neri bažnyčioje susituokė su p. An
thony B. Perino. Josios tėvai ponai Lawrence Kutchins suruošė puikią ves
tuvinę puotą South Shore Country Club patalpose. Paveiksle matome panelę 
Kutchins vestuviniuose drabužiuose. į

Pamergėmis buvo panelės Betty Perino, Patty Fox, Eve Sobut, Zenia 
Pozulp ir Krista Kaliebe. Pabroliais buvo Phillip Perino, Tom ir Chris Ba- 
lich, Anthony Basile ir Roger Hug. Algirdas Brazis pagiedojo Avė Maria. 
Frank Woidat Jr., pasakė turiningą kalbą apie vestuvių svarbą.

Panelė Longiną yra pony Frank Vizgird ir Longin Kutchin anūkė. Ves
tuvėse dalyvavo šie giminaičiai: Leslie Rudy, Gayo Kutchins, J. T. Sim
mons ir Bertha Ličkus. Vestuvėse dalyvavo John Evens, Marcia Evans, John 
Evans Jr. su žmona, F. Dodge su žmona, A. G. Allen su žmona, Al Brazis 
su žmona, L. Block su šeima, R. Kasliebe su žmona, W. Sobut ir žmona, Dr. 
W. Osinskis su žmona, J. Svilainis, R. Stasiukaitis su žmona, A. Aleksiū- 
nienė, J. Zolpis, E. Kutchins, ponia M. Bormus, B. Simon su žmona, E. Buch- 
binder su žmona, ponia E. Kasper, ponia A. Wizbut, C. Conrad ir visa eilė 
kitę žmonię.

Medaus mėnesį jaunieji praleido Lake Geneva Play Boy viešbutyje, 
o dabar gyvena Orland Parke, 13960 Citayion Drive. Kaimynė

Nijolė Jan- 
josįos žo- 

esanti novelės 
josios puoselėtoja, iš 

ji kaip novelistė 
antalogijoje

“klasiškai išlyginto 
tekinėje autorė 

Amerikos lietuvių 
gyvenimo temas,

POPIETĖ SU RAŠYTOJA
“Imkite mane ir skaitykite’’, 

Mažvydo Katekizmo (1547 m.) 
įvadiniu sakiniu, Lietuvių 
Tautinių Namų pirmininkas 
J. Jurkūnas i pradėjo sekma
dienio popiety, 1971 m. balan
džio 1 8d., sų rašytoja Nijole 
Jankute - Užubaliene.

Programos vedėja Eglė Vi- 
lutienė gražiai pasekė rašyto
jos pirmuosius kūrybinius rū
pesčius, paskatas, josios jau
nimui, vaikams skiriamų kny 
gų (Žebriuko nuotykiai miš
ke, Danutė stovyklauja, kaip 
Algiukas vėjo ieškojo...) kri
tikos vertinimą, 
kūtė Užubalienė. 
džiais tariant, 
meilė,
antros pusės.
Lietuvių Prozos 
aptariama: 
pasakojimo 
vaizduoja 
kasdieniško
jas nuspalvindama vienur švel
niu humoru, kitur aštresne sa
tyra. o labiausiai meile pap
rastam žmogui”. Be pasakoji
mų ir Scenos veikalų vaikams, 
novelių suaugusiems, Nijolė 
Užubalienė talkininkauja lite
ratūriniais straipsniais ir re
cenzijomis spaudoje, keleri 
metai veda ‘‘Laiškai lietu
viams” apžvalgini knygų sky
rių, aklvviai dirba, su jauni
mu, skautija.

Aktorė Eglė Vilutienė ir pati 
autorė meistriškai paskaitė ke
letą ištraukų iš Užubalienės raš
tijos. Popietės dalyviai turėjo 
malonią atgaivą. Skaitymo pro
tarpiuose aktorė ir autorė vedė 
įdomų pokalbį. Iš jo sužinota 
rašytojos pažiūra į novelę, prie
žastys vertusios ją greta novelės 
atsidėti vaikų literatūrai, pasta
rosios literatūros į pasaulį iš
leidimo sunkumai. Išskirtiną 
akcentą tenka skirti rašytojos

laikas pajudėti, kad neištiktų 
ir mus Rusijos diduomenės liki-

___  . Ida nors bolševikai paimtų val- 
karų. Pagalvokime, ką mes pa-1 džią į savo rąnkas, tai jau mū-
darėme amerikiečiams apšviesti. 
Keliose vietose buvo parodyta 
genocido paroda? Ar nebūtų

sų tikrai nepasigailėtų. O kaip 
valdžią labai lengva paimti, pa
rodė Groppi iu. savo šaika. D.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Laidotuvių Direktoriai

pažiūrai į nūn vienintelį šiapus 
geležinės uždangos einantį vai
kams periodinį laikraštėlį “Eg
lutę”. Rašytojos nuomone, šįs 
vaikų laikraštis turėtų būti dau
giau visų lietuvių remiamas. 
Jis turėtų rastis ne tik kiekvie
noje šeimoje,, bet ir kiekvienoje 
lituanistinėje mokykloje, kaip 
pagalbiniai skaitiniai mūsų jau
niesiems lietuviukams!

Visa popietės programa praė
jo darniai ir su dideliu susido
mėjimu visų dalyvių sekama, o 
vėliau ten pat vykusiose gru
piniuose pašnekesiuose plačiau 
aptariama, diskutuojama. Ra
šytoja ir aktorė palydėta ilgai 
trukusiomis katutėmis ir apdo
vanotos gėlių puokštėmis.

Rep.

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

PAUL J. BACKAUSKI 

(BAČKAUSKAS)

Daug metų gyveno Northsidė j e, 
mirė Hot Springs, Ark.

Mirė 1971 m. balandžio 23 d., 
sulaukęs senatvės. Gimęs Lie
tuvoje.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: mirusios žmo- 

' nos vaikai: John Kamin, Aldona 
Sedowski, Mary Hali, Charles 
Kamin.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia Avenue.

Antradieni, balandžio 27 die
ną 10 vai. ryto bus lydimas iš 

I koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a. a. Paul Backauski gi
minės. draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku- 

i tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:

Mirusios žmonos vaikai 
ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

t ■"""tv ’ "WWW-----tHL-’r MBWUl IWIW

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS ~ GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS. AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Kadangi su tokia cenzūra ne
galiu sulikti, nuo š. m. balan
džio mėn. 21 dienos iš vyriausio 
Ateities žurnalo redaktoriaus 

1/ d. rengiami kursai nau- pareigų pasitraukiau.. Nuo šios 
dalos, už belkoktas .nuomones, 
išreikštas Ateities žurnale, nesu 
atsakingas.

Asmenis, suinteresuotus toli
mesniais Ateities žurnalo reika
lais, prašau į mane nesikreipti, 
bet susisiekti su asmenimis, at
sakingais už būsimą Ateities 
žurnalo- tvarkymą.

• .♦. Jonas šoliūnas,
, Buvęs Ateities žurnalo 

vyriausias redaktorius

Tautiniu šokių 
Institutas

primena, kad š. m. liepos mėn.

jiems tautinių šokių mokyto
jams paruosti. Kursai vyks 
Chestcrtone, Indianoje, V. Jony
no vasarvietėje.»

Norintieji šiuose kulisuose 
dalyvauti, prašomi pranešti ne 
vėliau šių metų birželio 1-mos 
dienos.

Kursantai gaus pilną pragy
venimą, tik turės pa lys apmo
kėti kelionių išlaidas. Rašyti 
šiuo adresu:
Institutas, %
7222 South Whipple St., Chica 
go, Illinois 60629.

Tautinių šoktų 
Irena šilingas,

Paminklas 
Juozui Stroliai

Komp. Juozui Stroliai norima 
pastatyti paminklą Lietuvių
Sv. Kazimiero kapinėse Chica- 
goje. Nors jis pats savo kūryba 
pasistatė sau amžiną paminklą 
ir žemiškiems paminklams pri 
skyrė labai praeinančią vertę, 
mūsų pastatytasis tebūna pa
dėka jam už 
nį lobį. Gyviesiems ir ateinan
čioms kartoms tai būtų ženk
las, kur ilsisi dainų, giesmių ir 
instrumentalinės muzikos kūrė
jas, lietuvių liaudies dainų rin
kėjas, muzikologas.

Komitetą paminklui statyti 
sudaro Donatas Bielskus, Stasė 
Petersonienė ir Irena Smieliaus- 
kienė.

Aukas siųsti Juozo Strolios 
paminklo sąskaiton, Nr. 61961-9 
Chicago Savings & Loan Assn. 
6245 So. Western Ave., Chica
go, Ill. 60636.

TELLER — TYPIST

6725 CERMAK
GU 4-8100

Čikagos 
miestas 
mažiau

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

PERMANENT POSITION
(Serious applicants, only, please) 

Typing ability and aptitude 
for learning teller operation.

BERWYN SAVINGS & LOAN

Will train excellent typist for 
legal dictaphone work.

For appointment phone
FI 6-5800Greičiausias Washingtono, D. C. kelneris yra Claude Grassia. Jis 

aptarnauja svečius restorane prisirišęs ant batv ratukus. Iki šiol 
jis nepargriuvo ir nieko neaplaistė karšta sriuba.

Čikaga mažiau gaus 
iš gazolino mokesčių

Sumažėjus 
tojų skaičiui, 
valstijos iždo
surenkamų gazolino

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

Knowledge of Spanish helpful.

Co. benefits.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

WM. COOPER & 
NEPHEWS, INC.

TYPIST — DICTAPHONE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L 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 TAXgaus iš 

pinigų, 
mokes- 
Gyven- 

tojų skaičius nukrito 5.2%, to
dėl miestas gaus 8 ar 10 mili
jonais dol. mažiau.

Viešųjų darbų valdyba da
bar svarsto, kur galima būtų 
sutaupyti, kokių atsisakyti 
projektų, žiemos metu gatvė
se atsirado daug skylių, kurias 
reikia lopyti. Planuojama sta
tyti greitkelį — 'Crosstown 
Expressway. Viešųjų darbi) 
vadovas Milton Pikarsky sa
ko, kad gali tekti atidėti nau
jų tiltų per Čikagos upę prie 
Erie ir Taylor gatvių statybą. 
Crosstown greitkelio jis žada 
neatsisakyti, nes apie 90% jo 
išlaidų padengs federalinis iž
das.

Kovo mėnesį Čikaga gavo iš 
Motor Fuel mokesčiu tik 2.8 
mil. dolerių, net 812 tūkstan
čių mažiau už 1970 metų kovo 
mėn.

paliktą kūrybi-Ifiais ? automobilistų.

JONO ŠOLIŪNO

Įvairiems pašaliečiams įtaigo- 
jant, Moksleivių Ateitininkų Są
jungos Valdyba pradėjo cenzū
ruoti Ateities žurnalą.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolls 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 ‘ hihui

State Farm Fire, and Casualty Company

DAŽAU NAMUS
B VIDAUS m LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tek CL 4-1050

Reikalauja lėšų
Demokratai Springfielde 

reikalauja subsidijos miesto 
transportui CTA. Demokratai 
siūlo, kad valstija duotų 2 do
lerius už kiekvieną vietinių sa
vivaldybių išleidžiamą doleri. 
Jie sako, kad subsidijos turė
tų būti apskaičiuojamos pagal 
keleiviu ir nuvažiuotu mvliu 
skaičių. Čikaga turinti gauti 
apie 32 milijonus dolerių.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpublic 7-1941

Naujagimis Lincoln Parke
Čikagos Lincoln zoologijos 

sode gimė dar vienas gorila, 
jau antras šio sodo istorijoje. 
Gorilienė Helen neprisileidžia

vyrai turi teisę tuoktis sulaukę 
18 metų be tėvų leidimo, ly
giai, kaip iki šiol galėjo mo
terys. Vyrams būdavo taiko
ma 21 metų riba.

Daugelis šio pasiūlymo opo
nentų įspėjo, kad 18 metų vy-

prižiūrėtojų, todėl dar nenu
statyta naujagimio lytis. “Tė
vas Freddie” vaikščiojąs dar 
išdidesnis negu visada po savo 
narvą. Abu patinas ir patelė 
yra 12 metų. Lincoln zoologi
jos sodas šiuo metu turi di
džiausią gorilų kolekciją visa-]rai dabar galės būti paveldė- 
me pasaulyje.

Brookfieldo zoologijos sodas 
pratęsia nuo sekmadienio lan
kymo valandas. Sodas bus 
atidarytas šiokiomis dienomis 
iki 5:45 vai. vakaro, o sekma
dieniais iki 6 vai.

Indianos laikas 
skirsis nuo Čikagos

Indianos legislatūra nutarė 
nesilaikyti Indianoje dienos 
šviesos taupymo laiko ir tas 
sukėlė sąmyšį šiaurinėje In
dianos valstijos dalyje, kuri 
turi tamprius ryšius su Čika
ga. Mat, šį sekmadienį Čikaga 
pasuka laikrodžius vieną va
landą pirmyn. . Daug čikagiš- 
kių dirba East Chicago, Ham
mond City ir Gary. Kita ver
tus daug tų vietovių žmonių 
važiuoja dirbti į Čikagą. Lai
ko nevienodumas labai juos 
apsunkintų.

Gary miesto taryba jau nu
tarė nesilaikyti Indianos laiko, 
bet Čikagos. Panašius nutari
mus priėmė ir kitos vietovės.

Viena sekretorė skundėsi, 
kad jai teks vaikus Į mokyklą 
siųsti pagal vieną laikrodį, o 
vyrą i darbą išruošti — pagal 
kitą. Manoma, kad daugelis 
šiaurinės Indianos vietovių pri 
siderins prie Čikagos laiko.

Nuo 18 m. galės 
kurti šeimas

Springfieldo legislatūra 
tarė po ilgų ginčų, kad Illinois

nu-SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas [vairiv prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas. 

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

SUSIŽIEDAVO 
PANELĖ CHERYL TOROK

Neseniai panelė Cheryl Torok susižie
davo su p. Ralph Luneburg. Buvo 
suruošta vakarienė Olympia Fields 
Country Club patalpose, kurios metu 
jaunosios tėvai Aldona ir William To
rok paskelbė sužieduotuves. Panelė 
Torok baigė Mississippi Universitetą 
ir įsigijo psichologijos magistro laips- 
nĮ. 1965 metais ji buvo Gintaro Ba
liaus debiutante. P. Luneburg tarna
vo du metu Marine Corps ir neužilgo 
baigs Illinois Universitetą. Vestuvės 
įvyks 1971 mėty birželio 26 d. South 
Holland Holy Ghost kata I iky bažny
čioje, o vaišės bus Olympia Fields 

Country Club.
6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, APRIL 26, 1971

HOUSEKEEPER 
WITH CHILDCARE

Live in. Suburban home, 2 doctors. 
1 child age 2%. 5 days per week, exc. 
pay, free room & board. Some Eng
lish necessary, must love children. 
Must be mature, dependable, recen : 

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BRICK BUILDING PAVASARIO PLANAS

I tojais ir palikimų tvarkytojais. 
Nors šių dienų jaunimas yra 
inteligentiškas, tačiau jam 
dažnai trūksta subrendimo. 
Kiti siūlo ne sumažinti vyrams 
vedybų metus, bet pakelti — 
moterų ir, tuo pačiu sulygini, 
abi lytis.

Naujas CTA šefas
Meras Daley paskyrė naują 

CTA tarybos pirmininką vie
toj mirusio George DeMent. 
Juo bus 46 metų Michael Caf- 
ferty, buvęs Washingtone 
transporto departamento jpa- 
tarėjas, advokatas, buvęs Wa
shingtone transporto patarė
jas Seattle mieste.

Nors teoretiškai CTA tary
ba pati renka savo pirminin
ką, ji paskyrė meras, tačiau 
dar teks gauti patvirtinimą iš 
miesto tarybos ir gubernato
riaus Ogilvie. Cafferty alga 
bus 35,000 dol. per metus.

TRUMPAI

— Sen. Frank D. Savickas 
(D-27) pasisakė prieš US Dist 
rikto teisėjo Richard Austin 
neviešą pasitarimą su Chicago 
Housing Authority ir su Ame
rican Civil Libertie Union dėl 
pigiųjų butų statybos. Jis pa
reiškė, kad tokie reikalai turi 
būti aptariami viešai.

— Brigita ir Silvija Kuraity- 
tės dalyvavo su lietuvių ir vo
kiečių tautiniais rūbais Harper 
aukšt. mokyklos tautybių pa
sirodyme.

— Antradienį, balandžio 27d. 
7:30 v. v., Gage Parko audito
rijoje, prie 55-4os ir Western 
Ave. bus parkų distrikto glo
bojamas koncertas, 
dalyvaus Kristina, 
Maria Giedraitytės,
Giedraitienė, Judy Sedaitytė, 
Claudia Sedath ir kitos grupės 
bei pavieniai scenos meninin
kai išpildydami muz. Antano 
Giedraičio paruoštą programą. 
Įėjimas nemokamas.

—John G. Norhut išlaikė re
gistruoto viešo buhalterio (CP 
A) egzaminus.' CPA Illinois 
draugija jam įteikė pažymėji
mą ir priėmė nariu Conrad 
Hilton viešbutyje.

— Stanley Slanus mirė ba
landžio pradžioje West Frank
fort, III. Paliki) žmona Anna 
(Sankutė), duktė Mildred, 3 
anūkai ir 3 proanūkai.

— Česlovas Rukuiža, kaip 
ir ne kartą praeityje, taip ir

kuriame
Anita ir

Alvina

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings, interesting 
work in Hotel managers office. Able 
to

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

Vicinity 24th Place - Western.

Tel. 656-2160

meet public. Some shorthand 
necessary. Light dictation.

Phone YA 7-5580
Ext. 283, for interview.

BY OWNER
House on approx. 67’ x 190’ lot. Large 
bedroom upstairs & 1 down, 
room, 
ches.

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED 

Companion, housekeeper for elderlv 
lady. Own room salary open, good 

home for right person. 
Southwest Chicago.

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

25 TO 30 YEARS OF AGE.

S. WEST AREA.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

DELICATESSEN

Ice cream freezer, 
meat scale & pop cooler, 

$50 to $200. 
721-3989 or 638-9423

sukaktuviniuose Chicagos Lie 
tuvių Operos spektakliuose — 
“Traviatos” operoje vadovau
ja technikiniams scenos dar
bams.

— Albinas Beniulis, kuris 
plačiajai lietuvių visuomenei 
žinomas Įvairiuose baldų per- 
kraustymo darbuose, Chicagos 
Lietuvių Operai, ryšium su 
“Traviatos” operos spektak
liams reikalingais baldais, 
juos atvežė nepaėmęs jokio at 
lyginimo. Taip pat ir vėl išveš 
iš Marijos mokyklos scenos be 
mokesčio, tuo prisidėdamas 
prie mūsų Operos išlaidų su
mažinimo.

Living 
dining room, 2 enclosed por- 
Cer. tile bath, 2 car garage. 
Basement. Low 30’s.

447-6291

E3

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

APDRAUDŲ AGENTŪRA: | 
Namu, automobi- Į 
liu. gyvybės, svei-l 

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ava. PR 8-2233 '
- ■ - -■ -■ <

MFVT4 rev

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Suomijoje, Helsinkio miesto rotušėje 
yra aukšta, moderni skulptūra, rodan

ti visą virtinę žmogaus pirštu.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Federaliniy Ir valstijos pajamy 
mokesčiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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 S7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47,700.

AR 14.000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apvnaujo anartamenti- 
nio mūro geroi vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76.900.

9 KAMBARIU pajamų mūras, nau
jai sutvarkyt^. Gražus, ramioj gat 
vėi. Kaina $19.000,

GRAŽI 15 METU REZIDENCIJA, 
kambariu mūras. 2 vonios, nauias 

garažas, prieš žaliąjį Marauette Parka.
2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 

garažas. $29.500
tvtptt 2 MŪRAI Brighton Parke 

V*rq $16.000 naiamų metams. Su nuo
laida už $51 000.

4 BUTU MŪRAS, nauias gazu šildy
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44.000.

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

. 1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sMvnas. Apylinkė 47tos‘dr 
Pulaski. $37 500

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

3 MIEGAMU auvnaujis mūras, ši- 
^ma aluminii^uę langai, eertri- 
niq vpsini.maę. 2 automobiliu 
71-mo<5 if Tnnxr anylinkpie $29 000.

4 MTE^MUJU mūrinis. Ka^fo 
vandens šilima gazu 2 auto garažas, 
IVfanniiAffo Parke. S23 500.

12 BUTU 4 metn mūras. Radiant 
šilima g^zu. alumimjau* langai. 12 
automobiliu nastatvti viefa. Platus 
skJvnas. Vir* $24.000 naiamu me- 
tarne Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

pALTKTMAS. Gražus šviesiu nlytu 7 
kambariu mūrinis. Nauja karšto van
dens gazu šilima, gera potwnio kon
trolė. 2 mašinų mūro garaToę, Mar

quette Parke. Tik $22.500
Tel. 471-0321.

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

lot. Central airconditioning. 
$59.500.
485-0032

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Sfafvb* Ir Remonfut

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius Ir 
sir-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius tr 
dogu rinas (gutters). Darbas atlie- 
•amas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai 
Puriu 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. rina$ ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
nautus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko Ir at 
iekame "tuckpointing” darbus Esama 

apdrausti, visas darbas garantuota*.
Skambinkit 

LA 1-6047
Įkainavimu vaitai, kreipkitės bet kad*




