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AUKŠČIAUSIAS TEISMAS PALAIKO

WASHINGTONAS. — Aukščiausias Teismas turi jau apif 
120 bylų, kuriose nuteisti mirti apeliuoja ir prašo jų bylas per
žiūrėti, dovanojant mirties bausmę. 'Pirmadienį Aukščiausia.' 
Teismas paskelbė sprendimą, kad valstijos nelaužo konstitucijos 
leisdamos teismų jury komisijoms skirti svarbiose bylose mir
ties bausmesį Kartu teismas palaikė procedūrą, kurioje jury ko 
misija, priėjusi sprendimo “kaltas”, gali tuoj pat neklausydami 
tolimesnių įrodinėjimų, skirti mirties bausmę.

metai Amerikoje 
nežudomi, nors 
mirties bausmės, 
laukė, ką apie tų

IŠ VISO PASAULIO
Jau ketveri 

nusikaltėliai 
jiems skirtos 
Gubernatoriai
bausmių teisėtumą pasakys 
Aukščiausias Teismas, šitaip 
belaukiant, Amerikoje atsirado 
649 kaliniai, nubausti mirties 
bausme, kuriems ta bausmė dar 
neįvykdyta. Amerikoje yra 38 
valstijos, kuriose dar nepanai
kinta mirties bausmė,tačiau iš 
jų šešiose valstijose šiuo metu 
nėra kalinių, nubaustų mirties 
bausme. Daugiausia tokių kali
nių yra Kalifornijoje — 99.

Įvairios teisininkų ir negrų 
organizacijos seniai kovoja prieš 
mirties bausmes. Jos sako, kad 
niekas neturi teisės atimti ki
tam žmogui gyvybės, net ir 
žmogžudžiui. Spaudimas į at
skiras valstijas gerokai sumaži
no mirtimi baudžiamų nusikal
timų kategoriją. New Yorke 
mirties bausmė gresia tik už po
licininko nužudymą.

Illinois valstijoje šiuo .metu 
yra 31 mirties bausme nuteis
tas kalinys. Peniai | valstijos 
balsuotojai atmetė pasiūlymą 
panaikinti mirties bausmę.

Mirties bausmės priešininkai 
tvirtina, kad nusikaltėlio nužu
dymas yra tik visuomenės kerš
tas jam už padarytą nusikalti
mą. Mirties bausmė daugiausia 
skiriama vargšams, juodiems, 
bemoksliams nusikaltėliams. To
kia bausmė esanti nemorali.

šiame šimtmetyje vis dau
giau valstybių panaikino mir
ties bausmę. Amerikoje Wiscon- 

. sinas ir Rhode Island mirties 
bausmės nebeturi jau nuo 1853 
m. Minnesota ir šiaurinė Dako
ta mirties bausmę panaikino 
1911 m., nors Dabotoje dar gre
sia mirtis piratams ir išdavi
kams. Nuo 1930 metų Ameri
koje mirties bausmės buvo 
įvykdytos 3,859 kaliniams. Pas
kutinieji tos bausmės vykdymo 
metai buvo 1967 m., kada Ka
lifornijoje ir Colorado valstijo
se buvo nužudyti 339 nusikaltė
liai.

ieriko|e ir Sovietu Sąjungoje mokslininkai planuoja statyti pastovias žemės palydoves — stotis erdvėje. Čia 
matomas sovietu įsivaizduojamas projektas rodo tris jsailgus vamzdžius sujungtus su centre esančiu rutuliu, i

PARTIJAI VADOVAUTI PASKIRTAS

BERLYNAS. — Walter Ulbricht, 77 m., vadovavęs vokiečių 
komunistų partijai per 25 metus, pasitraukė iš pareigų 16-tame 
rytų Vokietijos komunistų partijos centro komiteto plenume. Jo 
vieton išrinktas 58 m. Erich Honecker, ištikimas Ulbrichto rė
mėjas ir patikėtinis. Ulbrichtas nurodė, kad jo amžius ir sveika
ta neleidžia toliau vadovauti partijai. Jis liks Valstybės Tarybos 
pirmininku — valstybės galva. Ulbrichtas 60 metų 
munistų organizacijose ir buvo 1918 m. vokiečių 
partijos vienas steigėjų.

išdirbo ko- 
komunistų

gyventojai

Arabai nenori 
žydo sekretoriumi 
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų sekretoriui U Thantui pa
sitraukiant, Suomija pasiūlė sa
vo diplomatą Max Jakobsoną se
kretoriaus vietai užimti. Jį re
mia kiti Skandinavijos kraštai. 
Diplomatų tarpe jis la5komas 
stipriausiu kandidatu.

Jo kandidatūrai opoziciją pa
reiškė 13 arabų valstybių, nes 
paaiškėjo, kad Jakobson yra 
Suomijos žydas. Jo tėvas buvo 
tikras žydas, o motina. — pro
testantė, perėjusi į žydų tikėji
mą. Arabai sako, kad Jakobso
nas gali pasiduoti Izraelio spau
dimui. Pats Jakobsonas pareiš
kė, kad geriausiai būtų, jei JT 
sekretoriumi būtų žmogus be 
jokios religijos, be jokios rasės 
ir be ideologinių įsitikinimų, bet 
kur tokį žmogų rasti?

MASKVA. — Sovietų medici 
nos žurnalo redaktorius ir kel 
padėjėjai buvo pašalinti iš pa 
reigų, nes nesuskaičiavo, kiel 
kartų buvusiame partijos kon 
grėsė kalbos buvo pertraukto: 
plojimais, žurnalas parašė, kac 
— 117 kartų, o turėjo būti 127 
Svarbiausia priežastis, žurnalas 
pasišaipė, kad buvo plota, kai 
Podgornas kalboje paminėjo Che 
Guevaros ir Ho Chi Minho mirtį.

BERLYNAS. — Iš Rytų Vo
kietijos, perplaukęs Spree upę, į! 
vakarus pabėgo 20 mėtų karei
vis, atvežtas į Rytų Berlyną da
lyvauti gegužės 1-mos parade.

KENT. — Studentai tyliomis 
demonstracijomis paminėjo prieš 
metus Kent universitete žuvu
sius riaušių metu keturis stu-. turi teisę į suvereninę valstybę, visi turi 
dentus.

ROMA. — Vatikane lankėsi
Lenkijos valdžios delegacija, va-! paskutiniųjų 25K metų įvykiai 
dovaujama religinių reikalų įs- rodo, kad taip nėra w siūlo sku- 
taigos direktoriaus Skarzinskio, 
kuris ilgai tarėsi su arkivys
kupu Agostino Casaroli, kuris 
vasario mėn. lankėsi Maskvoje.

VANCOUVERIS. — Britų 
Kolumbija Kanadoje švenčia 
100 metų sukaktį. Ta proga at
vyko Britanijos karalienė Elz
bieta, princas Pilypas ir duktė 
princesė Anne. Jie išbus provin
cijoje 10 dienų.

SEATTIE. — Washingtone 
pagauta “kovotoja dėl taikos” 
Leslie Bacon, 19 m. prisipažino 
dalyvavusi sąmoksle sudeginti (balti žmonės norėjo pasinaudo- 
^eW .Y?.^0 ^an^' Alanoma, |.į apsisprendimo principu, Jung-
kad ji žino, kas susprogdino ko- j -^nės Tautos ne tik nepadėjo, 
vo 1 d. senato rūmuose bombą, ^et visada politiniai ir moraliai

PHILADELPHNA. — Ame- parėmė prispaudėjus, čekoslo- 
rikos Ukrainiečių ortodoksų baž
nyčios galva metropolitas Theo- 
dorovich mirė ligoninėje sulau
kęs 83 m. Amerikon jis atvyko 
1924 m.

WASHINGTONAS. — Armi
jos vadovybė svarsto kelti by
lą generolui, kuris kaltinamas. 
žiauriu elgesiu Vietname su ci
viliais. Renkama kaltinamoji 
medžiaga.

COVINGTONAS. — Jaunuo
lis, nusipirkęs automobilį, pir
mą kartą išvažiavo Georgijoje 
pasivažinėti, paimdamas net de
vynis draugus. Visi jie žuvo, kai 
pervažoje ant automobilio užva
žiavo prekinis traukinys.

JUNGT. TAUTOS IR APSISPRENDIMAS
NEW YORKAS. — Gegužės 4 d. New- York Times įsidėjo 

ilgą Emery Reves laišką, pavadintą “Apsi&rendimo teisė ir 
Jungtinės Tautos”. Autorius gyvena Prancūžijoje. Jis yra pa
rašęs knygą ‘The Anathomy of Peace”. Autorius sako, kad įvairių 
karų ir kraujo praliejimo sukelia nesupratimas ir neteisingas in
terpretavimas tautų apsisprendimo principo. IKada šis principas 
buvo Jungtinių Tautų paskelbtas, visi suprato, kad visi žmonės 

isę pasirinkti vai-
džios formą ir tapti Jungtinių Tautų nariais.

Autorius toliau nurodo, kad 1 --------

biai tą apsisprendimo principą 
išaiškinti ir paskelbti, nes jo ne
supratimas sukelia sukilimus, 
žiaurius civilinius karus, kurie 
neįvyktų, jei žmonės teisingai 
suprastų gražiai skambančius 
Jungtinių. Tautų idealus.

Per paskutinius 25 metus JT 
visa širdimi rėmė spalvotų žmo
nių pastangas išsivaduoti iš bal
tųjų valdžios. Tas procesas, pa
vadintas dekolonizavimu sėk
mingai įgyvendintas 95% buvu
sių kolonijų. Tačiau kada tik

vakijos, Vengrijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir kitų tautų 
žmonės gali paliudyti.

Nigerijos gentys turėjo teisę 
būti nepriklausomom nuo Lon
dono, tačiau Biafros gentis ne

teisės būti nepriklausoma 
Nigerijos. Kongo gentys 
teisę būti nepriklausomos 
Belgijos, tačiau Katangos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ap-

at- 
at-

“Kiek ilgai dar 
laikysis režimas?”...
Paryžiuje leidžiamas jžurna-

Aeroflotas apgauna 
Pan American

NEW YORKAS. — Pan Ame
rican oro linija kaltina sovietų 
Aeroflotą nelegaliai mažinant 
įmerikiečių bendrovės uždarbius. 
Kada Amerika ir Sovietų Sąjun
ga susitarė atidaryti tiesioginę 
liniją tarp Maskvos ir New Yor
ko, buvo sutarta, kad minėtos 
dvi bendrovės vežios keleivius 
lygiai. Pradžioje buvo tik vie
nas skridimas per savaitę, o šiuo 
metu kiekviena bendrovė jau tu
ri po trs skridimus ten ir atgal.

Pan American bendrovė sako,

Suimti senieji 
triukšmadariai

WASHINGTONAS. — Polici
ja suėmė Washingtono demon
stracijų rengėją Rennie Davis, 
kuris pagarsėjo 1968 metais 
rengdamas riaušes Čikagoj. Dar 
ieškomas kitas Čikagos riaušių 
organizatorius John Froines. 
Teismas Davisui nustatė užsta
tą — 25,000 dol.

Tarp suimtųjų yra Abbie 
Hoffman ir garsus komunistinių 
darbų rėmėjas, vaikų gydytojas 
Benjamin Spock.

turi 
nuo 
turi 
nuo
gentis negali atsiskirti nuo Kon
go. Musulmonai galėjo atsiskir
ti, išsivaduoti nuo britų valdžios 
Indijoje, tačiau 70 milijonų ben
galų žmonėms neleidžiama at
siskirti nuo karinės valdžios Ka
rachi, nors ji yra 1,000 mylių 
atstume. Sovietai žada Pakis- 
tanui ginklus nugalėti benga
lams, o Amerika planuoja su
stabdyti kviečių siuntimą ir sie
kia badu juos priversti pasi
duoti. O Jungtinės Tautos ty
liai pritaria.

Autorius Emery Reves siūlo 
paskelbti aiškius principus: Tau
tų laisvo apsisprendimo teisė 
taikoma tik spalvotiems žmo
nėms, kada jie siekia išsivaduo
ti iš baltų valdžios. Apsispren
dimo teisės neturi balti žmonės, 
kada jie siekia išsivaduoti iš 
kitų baltųjų valdžios. Apsi
sprendimo teisės neturi spalvo
ti žmonės, jei jie valdomi ki
tų spalvotų žmonių.

Vakar apie 200 jaunuolių 
demonstravo Čikagoje, prisi
mindami Kent universitete per
nai žuvusius keturis studentus.

Washingtone minia pro
testuotojų susirinko vakar prie 
Teisingumo departamento rūmų.

Karinė vadovybė traukia 
teisman 8 armijos kareivius, ku
rie Vietname iš helikopterio 
šaudė civilius.

Komunistai Paryžiuje 
metė Amerikos pasiūlymą
siųsti karo belaisvius Į neutralią 
valstybę — Švediją.

Vakar valstybės sekr. Ro
gers atvyko i Egiptą derėtis su 
vyriausybę dėl Suezo kanalo ati
darymo.

Izraelio ambasadorius Wa
shingtone Rabin išskrido į Tel 
Avivą pasitarti su vyriausybę.

Floridoje dėl sausros val
džia įsakė gyventojams suma
žinti vandens naudojimą bent 
29%.

šiaurinėj Airijoj sprogo! 
dvi bombos. Viena sužalojo ta* 
verną, kita — kunigo namus. 
Trys asmenys buvo sužeisti.

sa- 
8,-

SAIGONAS. — Praėjusią 
vaitę iš Vietnamo išvažiavo 
000 amerikiečių kareivių.

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje bonbos sprogo prie 
dviejų policijos aukštų valdinin
kų namų. Abu namai buvo ge
rokai apgriauti.

VAN WERT. — Ohio mote
ris teisėja nubaudė du jaunuo
lius, kurie kapinėse sugadino 
kelis paminklus, iškasti toms ka
pinėms 15 duobių, nes jie įro
dė mėgstą būti kapinėse.

šitaip išaiškinti principai su
mažins liuzijas, sustiprins rea
listinį žvilgsnį į šių dienų pa
saulį, sumažins kančias dėl lais
vės kovojančių žmonių ir ap
gins Jungtines Tautas nuo kal
tinimų, kad jos — veidmainiš
kos.

las ‘Tant qu’il fait jour” š. m. įad Aerofloto taktika atima jai 
vasario mėn. laidoje, skyriuje apje 1,500 keleivių per metus, 
apie “tyliąsias Bažnyčias” pa- Rusai, parduodami savo žmo- 
skelbė platų straipsnį “Lietuva nėms bilietus, sako, kad jie tu- 
71 ■— religijos laisvė 
Kremlių”.

Prof. J. G. H. Hoffmann’o 
straipsnyje nurodoma: “Mums, formuojami, kad jei jie nori bi- 
vakariečiams,' turint neišmatuo-; pirkti *už, rublius turi
j amą naivumą, mes galvojome, 
kad Lietuva pati gali tvarky
ti savo vidaus reikalus. Atrodo, 
kad mes visiškai suklydome”...

Autorius toliau pateikia “ko
misaro”- J. Rugieniaus pasirašy
tas taisykles religiniam gyveni
mui Lietuvoje tvarkyti. Piktai 
klausiama: ar, tie potvarkiai 
reiškia “religijos laisvę?”

Pagaliau, mėnesinis žurnalas hngus dolerius, 
pažymi, kad Lietuvoje pastebi
mos aiškios gyventojų nepasi
tenkinimo žymės, nurodo Bra
žinskų pavyzdį, primena maiš
to nuotaikas sovietų intelektualų 
tarpe, ir straipsnio pabaigoje 
klausia: “Kiek ilgai dar laiky-, 
sis režimas, kurio vienintelė pa- į 
jėga — armijos gala, dar su- 

____ _ __ _ ____ ________
(E) i 9 d. Jis nedalyvavo balandžio 

 21 d. sovietų ambasados pri
ėmime, nedalyvavo centro ko- 

NEW YORKAS. — Policija miteto posėdyje ir gegužės 1-mos 
suėmė 79 jaunus žydus, kurie su- parade, 
stabdė judėjimą gatvėjfe prie 
sovietų JAV atstovybės. Net 19 
suimtųjų neturėjo dar 16 me
tų amžiaus. Jie visi šaukė: “Let 
my people go”.

pagal | rj skristi tik sovietų lėktuvais, 
net ir kitų valstybių keleiviai 
iš Afganistano ar Irano yra in-

skristi Aerofloto lėktuvais. 
Kartais sovietų bilietų agentū
ros informuoja keleivius, kad 
Pan American lėktuvai visi pil
ni, nėra juose vietų. Arba siū
lo iš New Yorko skrendantiems 
įvairius sutartyje nenumatytus 
priedus, kaip viešbučių kamba
rius sovietu miestuose. Trum- 

,pai sakant, rusai amerikiečius 
j apstato ir medžioja jiems reika-

Kur dingo Moczar?
VARŠUVA. — Lenkijoj sklin- 

tarpe, ir straipsnio pabaigoje: ,da ivairOs gandai a/e Mi<jczys- 
klausia: "Kiek ilgai dar laiky-|’.aw Moczar’ ku™ d,ng«s ,š y,e- 
sis režimas, kurio vienintelė pa-i 50 gyvenim0;. J1S yra svarbus 

- - partijos politbiuro narys, pa-
stiprinta negluestingu teroru’'" skatini kartąmatytas balandžio 

(E)l

Varšuvoje spėliojama, kad 
Moczar buvo išvalytas iš polit- 
biuro. Kiti kalba, kad jis ga
vo širdies smūgį.

' g. lv?vv^

Barban Hackman Franklin paskirta į 
Baltyiu Rūmv itabą. Jos pareigos 
ieikoti vyriausybei naujy tarnautoju 
— motery. Ji buvo vieno New Yorko 

banko viceprezidente.

Rygoje paleido 
valdžios kritika

MASKVA. — Sovietų valdžios 
kritikų tarpe kalbama, kad lat
vis Ivan Jakimovič, kuris dėl 
įvairių protestų buvo uždarytas 
į Rygos beprotnamį, kur jau iš
buvo dvejis metus, pirmadienį 
buvo iš jo paleistas.

Jakimoviš pagarsėjo savo at
sišaukimu į politbiuro narį Sus
lova. Tas laiškas pateko į už
sienio spaudą. Jakimovič buvo 
geras sovchozo pirmininkas, bai
gęs Rygos universitete filologi
jos mokslus. Vėliau jis prisi
dėjo prie gen. Grigorenkos pro
testų prieš rašytojų teismus, Če
koslovakijos okupavimą ir toto
rių teismus.

Rytų Vokietijos 
parodė nedidelį dėmesį Ulbrich
to pasitraukimui, sakydami, kad 
niekas iš tiesų nepasikeis jų gy
venime. Honecker laikomas tos 
pačios kietos linijos, kaip ir Ul
brichto vesta, šalininku, neabe- 
jojančiu Maskvos tarnu ir jos 
įsakymų Vykdytoju. Horieckei- 
ris gimė Saaro krašte, įsitikinu
sio komunisto šeimoje. Jis vai
kystėje buvo “pionierius”, vė
liau komjaunuolis ir 17 m. bū
damas tapo komunistų partijos 
nariu. Hitlerio laikais Honecke- 
ris 10 metų sėdėjo kalėjime, kol 
jį išvadavo sovietų kareiviai 
1945 m.

Po karo Honeckeris vadova
vo komunistinio vokiečių jauni
mo organizacijai ir anksti tapo 
Ulbrichto žmogumi partijoje. Jo 
pirma žmona buvo komunistė, 
už jį trimis metais senesnė. Vė
liau jis vedė kitą, jaunesnė, ta
čiau irgi komunistę moterį, ku
ri 1963 m. buvo Rytų Vokie
tijos švietimo ministerė.
; - yffinctias palieka, Hanecke- 
riui gerai organizuotą, apie dvi e- 
jų milijonų narių komunistų or- 
ganizaciją, kuri valdo visas Ry
tų Vokietijos gyvenimo sritis. 
Ulbrichtas buvo vienintelis sa
telitinės šalies partijos vadas 
per visus laikus nepasikeitęs. Jis 
yra ir vienintelis pats pasitrau
kęs iš pareigų. Visi kiti sateli
tinių Maskvos valstybių vadai 
buvo pašalinti. Neskaitant, ži
noma, Jugoslavijos Tito, kurio 
negalima laikyti ir pilnu sateli
tu.

“Aš esu išdidus ir laimingas, 
kad galėjau tokį ilgą laiką iš
būti šio išbandyto kolektyvo 
pirmuoju sekretoriumi”, pareiš
kė Ulbrichtas centro komitetui. 
Ar tokie pat laimingi buvo R. 
Vokietijos gyventojai, kurių virš 
trijų milijonų pabėgo iš Ulbrich
to režimo, kitas klausimas. Ul- 
brichtas palieka Berlyne pamin
klą — gėdos sieną, kuri geriau 
už visus oficialius pareiškimus, 
paliudija Ulbrichto valdymo lai
mėjimus. Jo pasitraukimas ga
li pagerinti vokiečių santykius 
su kitomis komunistinėmis Eu
ropos šalimis, nes Ulbrichtas ir 
kitų komunistų buvo tiek pat 
nekenčiamas, kaip ir ne komu
nistų.

Kambodija vėl 
grįžta prie Lon Nol

PTNOM PENHAS. — Kam
bodžos politikams nesugebant 
sudaryti naujos valdžios, nega
lint surasti naujo premjero, vėl 
buvo sugrįžta prie pirmo spren
dimo. Premjero titulą sutiko 
pasilaikyti senas premjeras, pu
siau suparaližuotas maršalas 
Lon Nol, o jo padėjėju ir faktiš
ku vyriausybės vadovu liks gen. 
Sirik Matak.

Lon Nolo pasilikimas valdžio
je duos jai moralinį tvirtumą, o 
Matako organizaciniai sugebė
jimai duos efektyvią vyriausy-
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Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629
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Sis mėnuo labai svarbus,

KAD PAVASARIO IR VASAROS DARBAI 
GALĖTŲ VYKTI KARTU

"Ligi maloniai susitinkant": Antanas Saulaitis

MALONŪS BROLIAI IR SESĖS!
Nuo pr. vasaros užtrukę įvairūs svarstymai privedė prie to, 

kad Lietuvių Jūrų Skautija Įsijungia į Lietuvių Skautų Sąjungą. 
Pagal LJS ir LSS vadovybių nutarimus sudarytos konkrečios są
lygos reikalus užbaigti gražiais veiksmais.

ŠIEMETINIS NEW YORKO SKAUTAMS REMTI KOMITETAS
Iš kairės: D. Šilbajorienė, J. Vii galy s, A. Bulotienė ir I. Garun kitime.

R. Kisieliaus nuotr.

sis maišas, tvarkinga uniforma, 
stovyklinė darbo uniforma ir 
tvarkingi civiliniai drabužiai 
kelionei (negalima bus dėvėti 
jokių vadinamų “jeans”).

Lovelių ir valgymo priemonių 
nesigabenama.

★ Pavasarinė Kernavės tun
to sueiga įvyks sekmadienį, ge
gužės 16 d., šv. Pan. Marijos 
Gimimo parapijos salėje, Mar
quette parke. Visos organizuo
tai dalyvausime šv. Afišose, po 
kurių įvyks sueiga. Kernavietės 
renkasi 10:15 vai. ryto. Tėve
liai ir svečiai kviečiami atsi
lankyti.

★ Miško Brolių stovyklą Šiais 
metais ruošia Chicagos Litua- 
nicos tuntas. Stovykla įvyksta 
liepos 10-24 Rako ąžuolyne; va
dovaus s. Juozas Balčiūnas. Sto
vykla pavadinta Miško Brolių 
vardu. Viršininkas praneša, kad 
visa stovyklos eiga — žaidimai, 
pratybos, valgymas, rikiuotės ir 
kt. — vyks skilčių sistemos pa
grindais.

ATEINA BIRŽELIS

Dabar LSS Tarybos Pirmi- 
jos š. m. IV.23 rašte išdėstytos 
techniškosios detalės, išdirbtos 
drauge su LJS vadovybe, turėtų 
visiems palengvinti suartėjimo 
veiksmus vietovėse.

LJS nustoja egzistavusi kaip 
atskira organizacija. Visi jos 
vienetai ir nariais-ės gali ramiai 
įsijungti į Lietuvių Skautų Są
jungą. Sudarytos sąlygos, kad 
tas įsijungimas būtų lengviau
sias.

Man tenka maloni pareiga — 
pakviesti tai padaryti galimai 
greičiau, kad skautiškojo gyve
nimo pavasario ir vasaros dar

bai galėtų vykti jau visiems 
drauge dalyvaujant juose.

Būtų svarbu, kad įsijungimo 
eigos metu nenubyrėtų LJS na
rių į visas pusės. Mums rūpėtų, 
kad visi galėtų palikti skautais 
-ėmis ir, nutrupėję, neatsidur
tų pavojuje išskristi ir iš lietu
viškojo gyvenimo. Norėtumėm 
visi susiburti gražioje lietuviš
koje skautų-čių šeimoje!

Ligi malonaus susitikimo!
Budžiu

v. s. A. Saulaitis, 
Liet. Skautų S-gos Tarybos 

Pirmininkas

DAILINlNKį
INĄ NENORTIENĘ

Chicago šiltai sutiko

Aušros Vartų tunto vyr. skau
čių Kunigaikštienės Gražinos 
būrelis balandžio 24-25 Chica
gos Jaunimo Centre buvo suren
gęs bostonietės menininkės s. 
Inos Nenortienės emalio darbų 
parodą, kurioje

buvo išstatyta arti 80 
jos meno kūrinių.

BALANDŽIO 23-JI YRA VISO PASAULIO SKAUTŲ GLOBĖJO 
ŠV. JURGIO ŠVENTĖ

Nuotraukoje: Cleveland© Pilėnu ir Neringos tuntu skautai-ės šv. Jurgio 
dienos proga priima šv. Komuniją iš kun. J. Angelaičio.

V. Bacevičiaus nuotr-

Parodą per abi dienas aplan
kę gausūs lankytojų būriai gė
rėjosi menininkės darbais, ku
rių didesnė dalis nupirkta ir da
bar puošia chicagiečių butus.

Į Parodos atidarymą atsilan
kė didelis būrys buvusių meni
ninkės mokslo ii- klasės draugų, 
kurie nesimatė 20 metų. Gau
su buvo ir skautinihkių-ų. Vi
siems buvo malonu susitikti, pa
bendrauti ir menininkės atsieki- 
mais pasidžiaugti.

Parodą atidarė būrelio narė 
vyr. si. Irena šerelienė, o 
menininkės darbus, emalio 
techniką ir istoriją trumpai 
aptarė buvęs jos klasės 
draugas ps. Vytautas Ger-

manas.

ninkų-kių, tačiau jų nepropa
guojame. Pagirtinas šis Kuni
gaikštienės Gražinos būrelio 
bandymas pristatyti plačiajai 
visuomenei kūrybingą skautę-

Dailininkė
s. INA ŠIMĖNAITĖ - NENORTIENĖ, 
kurios kūriniu paroda įvyko balandžio 

2.4-25 d. j Chicagoįe.

menininkę, surengiant nors ir

i norinčios šeimininkauti IX-toje 
I Romuvos stovykloje, tepraneša 
j s. L Meiklejohn tel. 499-1092.

IX Romuvos stovyklos ūkio 
viršininku sutiko būti stovykla
vietės k-to pirm. B. Saplys. Sto
vykla prasidės liepos 17 d. č. S.

Visi kviečiami į jauniklių 
.laužą Chicagos Marquette Par
ke. Chicagos paukštyčių, ūdry- 
čių, vilkiukų ir bebrų (visų vie
netų) bendras laužas įvyks penk
tadienį, gegužės 14 d., 7:30 vai. 
■Marquette Parke, dauboje prie 
Dariaus ir Girėno paminklo. Tė
vai ir visuomenė kviečiama at
silankyti.

■4- “Slim jeans” į Europą ne
sivežame. Visiems vykstan
tiems Į Europos lietuvių skautų 
stovyklą (liepos mėn. Vokieti
joje) kelionės vadovų buvo iš
siuntinėti asmeniški nurodymų 
lapai — prašome juos gerai įsi
skaityti. Tačiau vis gaunama 
paklausimų, ypač pasiimamo 
bagažo reikalais. Prašome įsi
dėmėti: kiekvienas vykstantis 

gali pasiimti iki 44 svarų ba
gažo, į kurį jena — miegama-

Seniau, mus žudė kulkomis, dabar
— daina. Prel. J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentu agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomumstinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri
siminimai apie komunizmo vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 
ir badu. Kaina $3,00.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČtKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaime, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. Si knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00.

Dr. J. Kaškells, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika 
ir įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. $1,00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU j VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ l ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

H. Tautvaišienė, TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus 
autorės paliudijimas apie tai. $1.25.

Komunizmas yra.žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Plėperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir Įriti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

LOS ANGELES TĖVAI 
PASIRINKO
PRAKTINI KELIĄ
Nerenka Bendro Komiteto
Darbo naštos atskirai užgulė 

abiejų tuntų tėvus

Los Angeles yra įprasta tė
vų komitetą rinkti tradicinės 
šv. Jurgio iškylos metu. Pra
eityje tėvų komiteto susirinki
mai būdavę gana triukšmingi, 
tačiau šiemet praėjo gana ra
miai.

Susirinkime dalyvavo apie 40 
tėvų. Pirmininkavo s. v. B. Stan
čikas, sekretoriavo fil. ps. P. 
Abelkis, balsus skaičiavo fil. v. 
s. E. Vilkas.

Pranešimą apie 1970 Komite
to veiklą padarė pirmininkas p. 
J. Žukas, kuris nurodė, kad ypa
tingos veiklos nei jis nei K-tas 
neišvystė: pinigų neuždirbta, o 
išlaidos ribojosi dovanomis sto
vyklos vadovams ir kelių užkan
džių skautams paruošimu. K-to 
ižde todėl liko apie 60 dol. Tiks
lių apyvartos duomenų pirmi
ninkas neturėjo, nes iždininkas 
jų nepristatęs. Didžiausias 
K-to rūpestis buvęs ieškant sto
vyklai seimininkės, kuriai ir už 
darbą norėta mokėti, tačiau

jokia moteris nesutikusi šių 
pareigų priimti, iki atsira
do ponia Paškauskienė, ku*

ri ne tik dovana dirbo, bet 
dar su vyru stovyklavie

tei paaukojo 100 dol.
Ramiojo Vandenyno Rajono 

vadas s. R. Dabšys, kalbėdamas 
apie skautų reikalus, suabejojo, 
kad tėvai laikytų patenkinama 
veikla, jei ir skautų vadovai tik 
tiek pasidarbuotų, kiek prie 
bendrų reikalų 1970 prisidėjo 
tėvai. Ateities klausimais Rajo
no vadas tariąs, kad jam vis
kas bus priimtina, kas tiks tun- 
tininkams. Užklaustas apie Jū
rų Skautijos įjungimo reikalus 
Los Angeles, R. Dabšys atsakė, 
kad jis tebelaukiąs nurodymų 
iš savo vyriausio vado — Tary
bos Pirmininko, bet tikisi, kad 
viskas bus sutvarkyta dar prieš 
stovyklavimo sezoną.

Abu tuntininkai pranešė, kad 
jiems atrodą tiksliau tėvų ko
mitetus organizuoti laikantis 
LSS tėvų-rėmėjų nuostatų, ku
rie nurodo tuntų tėvų komitetus, 
o ne vieną Rajonui bendrą K-tą. 
Didžiausias tuntininkų rūpestis 
dabar yra pasiruošimas stovyk
lai, stovyklavietės patobulinimai 
ir personalo suradimas.

Rajono vadas pranešė, kad l 
šiemet jis pakvietęs stovyklos 
viršininku fil. s. V. Varną, ku
ris rūpinsis visais stovyklos 
ūkio ir tvarkos reikalais. V. Var
nas pasidžiaugė, kad

jau surastas stovyklai iždi
ninkas, tačiau dar reikia 
ūkio \eJėjo. sunkvežimio

Menininkė trumpu žodžiu nuo
širdžiai pasidžiaugė, galėjusi sa
vo kūrinius Chicagai parodyti. 
Dėkojo parodos rengėjoms ir at
silankiusiems. Svetingos rengė
jos visus atsilankiusius abi die
nas vaišino kava ir savo keptais 
tešlainiais.

Skautų-čių tarpe turime įvai
rių profesionalų, sėkmingai be
sireiškiančių savo profesinėse 
srityse, turime ir nemažai me-

vairuotojo, gailestingos se
sers, šeimininkės, o kai kas 
siūląs šiemet net kviesti 
vyrus apsaugai, bet tai gal 

ir nebūtina.

Stovyklavietės K-to vardu 
kalbėjo fil. s. A. Avižienis. Sto
vyklavietė turinti du rūpesčius: 
trūkumą lėšų, kurios dabar nu
kritusios iki $60, ir elektros 
darbų baigimą. Lėšom surinkti, 
A. Avižienis paprašė visų gau
siai dalyvauti stovyklavietės po
būvyje ir sol. B. Dabšienės ir R. 
Apeikytės ruošiamame koncer
te, kurio visas pelnas būsiąs pa
skirtas stovyklavietės naudai.

Pranešimams pasibaigus, pri
eita prie svarbiausio susirinki
mo tikslo — 1971 metų Komite
to sudarymo. Gana garsiai ir 
karštai buvo diskutuotas tun
tininkų pasiūlymas sudaryti at
skirus tėvų komitetus tuntams 
vietoje vieno visam rajonui. 
Klausimas buvo išspręstas bal
savimu : 33 pritariant atskiriem 
tuntų tėvų komitetams, 7 pa
sisakant už vieno bendro tėvų 
komiteto tęsimą.

Tokiu būdu Los Angeles buvo 
baigta bendro tėvų komiteto era, 
ir ateityje kiekvienas tuntas 
remsis atskirais tėvų komitetais, 
kurie bus sudaryti remiantis 
draugovių tėvų būrelių pagrin
du. Tuntų tėvų komitetų suda
rymas buvo paliktas tuntininkų 
atsakomybėje. s. v.

trumpalaikę joąrdąrbų parodą. ’
Ir.

VEIDAI f 
IR 
t DARBAI

Gegužės 31 (L baigiasi for
malus Liet. Jūrų- Skautijos įsi
jungimo terminas. Patyrėme, 
kad LJS vienetai ir nariai-ės 
turėtų tuč tuojau atitinkamai 
susisiekti savo Vietovėse su LSS 
tuntininkaisėmii ar vietininkais J 
-ėmis.

LJS vadovybe, atsiklaususi 
kiekvieno savo! skautininko-ės, 
pateiks LSS Tarybos Pirmijai į 
LSS-gą Įsijungiančių skautinin- 
kų-ių sąrašą, kuris Pirmijai jį 
priėmus, bus paskelbtas papil
domai.

LJS, kaip organizacija, nusto
ja atskirai veikusi; jos nariai, 
neįsijungę į LŠS-gą ligi sutar
to 1971 gegužei 31 d. termino, 
savaime aišku, nebeteks LJS na
rio statuso; to^ėl geriau pasi
naudoti labai suprastintomis są
lygomis ir į L&S-gą įsijungtų 
dabar. Kviečiani tai padaryti!

Gyvas pavasarinis judėji
mas Toronte. “Šatrijos” ir Ram- 
byno” tuntų t4vu susirinkime 
bal. 18 d. dabartinis komitetas, 
vad. K. šapočkino, paprašytas 
likti iki rudens, jį papildant • 
draugovių korriitetų atstovais. 
Komitetas suminiai telkė lėšas 
ir tuntams paskyrė po $500. 
“Rambyno” tunto tunt. ps. dr. 
A. Dailydei pasiiraukus iš parei
gų, jas sutiko eiti ps. P. Būtė
nas. Visais “Ęambyno” tunto 
reikalais kreiptis: 20 Brumell, 
Toronto 9, tel. *769-1489.

Romuvos stovyklavietės komi
teto pirmoji išvyka į stovykla
vietę — gegužės 8 d. Mamytės 
ar šiaip geros valios talkininkės,

How aminus 
on your paycheck 

can be aidus 
in your future.

Sound confusing? It isn’t, really. 
When you join the Payroll Savings 
Plan where you work, an amount you 
designate will be set aside automati
cally from each paycheck. That’s the
minus.
That amount will then be invested 

in U.S. Savings Bonds. That’s where 
the “plus” comes in. Because you’re 
automatically saving for your foture, 
withoneof theinvestments there 
arę: ILS. Savings Bonds.

And, by deducting a little at a time • 
from each paycheck, you don’t feel 
the pinch financially. Before you 
know it, you’ll have quite a tidy sum 
tucked away.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
£ Bonds, when held to matu-

ity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra %%, payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970. • • 
with' a comparable improvement for 
all older Bonds.

Put a little “plus** in your future. 
Join the Payroll Savings Plan.

Bonds arc safe. If Jost, stolen, or destroyed, 
*e replace than. When twwtW, dsey can be 
čashei at your b«k. Tax may be deferred 
vn^l redemption. And ahray» jenczobcr* 
Bond* are a proud way to .

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

2 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, n.u — WEDNESDAY, MAY 5, 1971



PROGRAMOJE:
Detroito Tautinių šokių Grupė 

ŠILAINĖ, Dainuos iš Toronto 

solistas baritonas J. VAŠKEVI

ČIUS, Baletą šoks C. PRANAUS- 

KAITĖ. Bus vaišės ir šokiai.

ŠOKIAMS gros ĄŽUOLO STEL

MOKO orkestras. Staliukai už

sisakomi LTV studijoje telef. 

254-2233, Marginiuose ir pas 

LTV valdybos narius. Banketo 

eiga bus filmuojama.

“Lietuviai Televizijoje” dirba

0 MES AR VERTINAME JŲ DARBUS?
JURGIS JANULAITIS

Pokalbyje su “Lietuviai Tele
vizijoje” valdybos žmonėmis 
plačiau pažvelgiame į progra
mas, jų reikšmę, meninę vertę 
ir pastangas jas turėt geresnes.

Tiesa, televizijos pusvalan
džiui užpildyti reikia daug ir 
įvairios medžiagos, čia reikia 
daug žmonių, daug gerų talentų, 
daug sumanumo ir ryžto. Kada 
piniginiais reikalais rūpinasi vai 
dyba, tai programos vedėjui 
galvą skaudina artėjanti pro
grama, artėjantis sekmadienis. 
Tiesa ir tai, kad šiuo metu mū
sų televizijos programos meni
niu lygiu negalėtų pasididžiuoti. 
Tai puikiai supranta ir pripa
žįsta LT vadovybė. Bet ką da
ryti? Ar dėl to turėtų sunkiai 
išugdytas LT pusvalandis užsi
daryti?

— Kritikų turime daug. Ašt
riai kritikuojami visi mūsų dar
bai, o ypač programų turinys.

Bet nei vienas iš kritikų nepa
teikė recepto, kaip programas 
pagerinti, kaip sutelkti turimas 
menines, visuomenines, kultūri
nes ir politines pajėgas, kad tuo 
būtų praturtintos programos, 
kad jos džiugintų žiūrovą. At
vejų atvejais prašėme mūsų 
rašto žmones, įvairius talentin
gus menininkus, visuomeninin
kus, organizacijas, jaunimą, kad 
ateitų talkon, kad suplanuotų, 
paruoštų bent po vieną gerą 
programą. Deja ... lai buvo ty
ruose šaukiantis balsas. Vos ke
liais atvejais tepasirodė mūsų 
didesnieji talentai. 0 progra
mas teko planuoti iš tos me
džiagos, kurią pavykdavo gauti. 
Gal mūsų visuomeninio, kultū
rinio gyvenimo vairuotojams ar 
organizacijoms atrodo per pra
sta vieta pasirodyti televizijos 
programose, gal nedrįstama, gal 
ir daugelis .. . gal.

Pokalbyje apie "Lietuviai Televizijoje" sėkmes ir nesėkmes bei ateities planus: Iš kai
rės į dešinę Valdybos vykd. sekretorius ir programą vedėjas T. Siutas, J. Janušaitis 

ir K. Petrauskas.

Kiek JAV kaštuos 
Vietnamo karas?

Time savaitraštis straipsny
je “Išlaidos, kai karas bus 
baigtas” praneša, kad karas 
Vietname JAV-bėse iki šiol 
kaštavo 44,876 amerikiečių gy 
vybių ir 120 bilijonų, dolerių...

liekantis dokumentas, liudijąs 
lietuvių gyvastingumą ir tauti
nę kultūrą. Ar susidomės juo 
mūsų kultūrinio gyvenimo vai
ruotojai? — Nežinau, — kal
bėjo T. Siutas.

Tokiomis nuotaikomis Štai 
artėjame į “Lietuviai Televizi-, 
joje” penkerių metų veiklos su
kaktį. Gegužės 8 d. Jaunimo 
Centre ši sukaktis su menine 
šaunia programa ir baliumi bus 
atžymėta. Programoje svečiai 
iš Detroito — šaunioji tautinių 
šokių grupė “Šilainė”, vadovau
jama G. Gobienės, baritonas J.

Kiek karą baigus JAV-bės 
karo medžiagos paliks Pict. 
Vietnamui ?

Be jokio atlyginimo Piet. 
Vietnamui atiteks milžiniškas 
arsenalas, be kitko 1,20(1 karo 
lėktuvų, pradedant U 17 ap
mokamaisiais baigiant F - 5
sprausminiais kautynių lėkti- 
vais, kas Pietų Vietnamą pa
darys septintąja didžiąja pa
sauline oro galybe.

Vietnamo laivynas jau gavęs 
veik visa ten veikusi JAV lai
vų skaičių — 16(X), pradedant 
valtimis, baigiant karo laivais. 
Sausumos kariuomenei be 
kitko liks 640,000 M — 16 ka
rabinų, 20,000 kulkosvaidžių, 
34,000granatsvaidžių, 870 hau
bicų , 10,000 81 — mm morta- 
rų, 220 M — 41 tankų. 1.1X10 
šarvuotų transportinių veži
mų, 44,000 sunkvežimių ir 
-10,000 radio aparatų.

Tuo tarpu “Lietuviai Televi- 
vijoje” puoselėja lietuvišką žodį, 
liaudies dainas, tautinius šo-

prisideda ir prie pačios lietuvy
bės išlaikymo. Duoda progos 
jauniems talentams pasireikšti

kius. Savo programomis daug ir tuo pačiu jie pristatomi tūks-

Now at GLASER’S

ir tik tenka šios

tančiams žiūrovų. LT yra puiki 
ir gyva, greita ir efektinga prie
monė visokeriopai informacijai 
apie lietuvių šakotą veiklą. Tik 
ir čia svarbu,- kad kas nors kas 
savaitę paruoštų geras trumpas 
apžvalgas, žodžiu LT puiki 
priemonė, tarnaujanti lietuviš
kam reikalui
programos paslaugomis pilnai 
naudotis.

“Lietuviai Televizijoje” pro
grama bandoma patenkinti tri
jų kartų žiūrovus: ’ ■
kartą, čia ilgus metus gyvenan
čią, naujuosius ateivius ir jau
nimą.

Šių trijų kartų skoniai ir pa
geidavimai yri? 'skirtingi. Kas 
gražu naujiesiems ateiviams, 
kartais sunkiau suprantama se
nesniosios kartos lietuviams, kai 
taikoma aniems — menkai be
sidomi jaunimas. Turint tai 
galvoje, ieškoma vidurio ir kar
tais dėl to tenka kiek sumenkin
ti pačios programos meninę 
vertę. Bet džiugu, kad visos 
trys kartos gyvai reaguoja, dis
kutuoja, bara, peikia, giria, pa
geidauja ir tai rodo, kad šios 
programos reikalingos ir bū
tinos.

senesniąja

Tuo tarpu pradžiai kuklus 
prašymas: Jaunimas, organiza
cijos, pavieniai ar organizuo
tai, meno, rašto žmones, kultū
rininkai ir visuomenininkai su
planuokime po vieną, gero turi
nio programą ir ją pasiūlykime 
“Lietuviai Televizijoje” vado
vybei. Pabandykime, juk gera 
proga į tūkstančius žiūrovų pra
bilti savais darbais, savais ta
lentais.

Tokiomis mintimis pokalbyje 
guodėsi ir sielojosi T. šlutas, 
kuriam tenka nemaža pylos ir 
už pačias programas.

Ir prie viso to štai dar viena 
mažytė, bet reikšminga smulk
mena. T. šlutas pagamino iš 
Trečiosios tautinių šokių šven
tės spalvotą filmą, atseit, nu
filmavo visą šventės'eigą. Jos 
pagaminimas kaštavo 2500 dol. 
Bet darbas nebaigtas, reikia dar 
apie 2000 dol. filmui užbaigti. 
Pinigų tam reikalui niekas ne
paskyrė ir niekas neatkreipė dė- j 
mesio. O šis filmas ilgam iš- Į

Vaškevičius, akomp. J. Govedas, 
baleto šokėja C. Pranauskaitė, 
ir netikėta staigmena, kurią pa
matysime vakaro metu.

Čia susirinksime atšvęsti ku
klios, bet gražų ir reikšmingą 
kelią nuėjusias “LT” sukakties. 
Gi savo atsilankymu prisidėsi
me prie tų ryžtingųjų žmonių 
pastangų, kurie yra pasiryžę 
žūt būt ir ateityje į mūsų namus 
kiekvieną sekmadienį sugrįžti 
su “Lietuviai Televizijoje” pro
gramomis.

NEW YORKE DAUG 
NARKOTIKŲ AUKŲ

Kaip kituose miestuose, taip 
ir New Yorke, labai prasiplati
nęs narkotikų vartojimas. New 
Yorkas esąs užkerėtas, nes juos 
vartoja net 15 metu amžiaus 
vaikai. Heroino narkotikai at
neša didelį nuošimtį mirčių. Esą 
mieste yra 100,000 heroino var
totojų. 50*7 papildoma krimi
naliniu nusikaltimu dėl narko
tikų.

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik_____ „__ ________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA —- ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai ’Vietoje "$2.00 dabar 
tik ___________________ _____ _________ ___________
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 

money order}.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

$3.00
$2.00

$1.50

There's no reason 
for a hot summer day 

to last all night.
Get The Sleeper 
Air Conditioner.

Cools with whisper quiet performance... 
let’s you sleep in peace.
Pick one up... cany it home I
Features built-on window kit 
Installs in minutes.
Four handsome models— 
5,000,6,000, and 8,000 BTLTS.

Model LOB-1 OG

irtemp AUTHORIZED AIRTEMP DISTRIBUTOR CHRYSLER
Jjįįį CORPORATION

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
5115-5123 So. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
-------- -----------------------.....J,-------------------------------------- --- ---- ------------—---------—------ --------- ----- -*------------- ..------ I -I- ---- --- ---- ---- -- ---- - --- -- ---------------------------- --------—--- - ------ "T?

Konstatuojama, kad sekma
dienio vakarais ir mokyklinio 
amžiaus vaikučiai su dėmesiu 
seka lietuvių televizijos progra
mas. Jie mato savo draugus, 
juos net pakritikuoja, dažnai 
gėrisi jų gražiomis dainomis, 
tautiniais šokiais, deklamacijo
mis, programų pravedimu, ir 
jie tuo ima didžiuotis ir juos 
vilioja lietuviškoji veikla.

Yra būtina turėti specialią 
komisiją programai moderuoti. 
Jon turi ateiti mūsų meninin
kai, režisieriai ir žmonės bet 
kurį talentą turį. Tada progra
mos būtų planuojamos ne pas
kutinę dieną, bet ateičiai keliems 
mėnesiams į priekį. Bet ar at
siras ir čia pasišventusių? Pa
rodys ateitis. Gi mes dėsime ta 
linkme visas pastangas.

Tad grįžtant prie kritikos, 
labai būtų pageidautina, kad tie, 
kurie sielojasi LT programo
mis, spaudoje, ar LT vadovybei 
pateiktų konkrečių siūlymų, 
kaip tas programas padaryti 
įdomesnėmis ir aukštesnio me
ninio lygio.

Žvelgdami į “Lietuviai Tele
vizijoje” nueitą penkių metų 
darbų kelią, paklauskime patys 
savęs, ar mes bent kuo prisidė
jome, kad LT lengviau alsuotų, 
geresne programa duotų, kad 
neslėgtų finansiniai sunkumai 
ir kad dirbantiems lengvintume 
darbą savomis pastangomis.
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In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
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other USA localities $20.00 per year, 
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other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams_________ $6.00
vienam mėnesiui$2.00

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

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 -------  ..._________  $23.00
pusei metų$13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Gyvenimo keliu praeina vi
si, kurie tik gimsta, bet ne vi
si įspaudžia gilesnius pėdsa
kus; jatseit, palieka savo gy
venimo žymes ateities kartoms. 
Dr. Dionizas Monstavičius bu
vo vienas tokių, kuris švietė 
savo tauria asmenybe, tautine 
ištikimybe ir profesiniu teisi
ninko sugebėjimu. Velionio 
Monstavičiaus mirties penk

mečio sukaktis suėjo šiemet ir 
ta proga jis buvo Chicagos pla 
čios visuomenės prisimintas ir 
pagerbtas. Buvo atlaikytos, 
muzikos akordais skamban
čios, iškilmingos pamaldos, 
suorganizuota akademija ir 
vaišės. Pamaldas atlaikė ir 
jautrų pamokslą pasakė kun. 
J. Borevičius, pasigėrėtinai 
gražiai pagrojo kelis muzikos

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Naudingi patarimai Bendruomenes 
vadovybei

A. Juodvalkis, East Chicagos atsakomingas ir veik
lus narys, ne padebesimis skaido, bet vaikščioja žeme. 
Jau ne vieną kartą jis turėjo drąsos pasisakyti keliais pa
grindiniais JAV Lietuvių. Bendruomenės reikalais. Jis 
Drauge [parašė straipsnį “JAV LB įstatų keitimo rei
kalu”, kuriame padarė pastabų ir kitais šios organizaci
jos reikalais. Didelė šios organizacijos narių dauguma 
yra žeme vaikščiojantieji lietuviai, kaip ir p. A. Juodval
kis, bet į aukštąją šios organizacijos vadovybę koją yra 
įkėlę keli mūsų tautiečiai, kurie iš padebesų nenori ant 
žemės nusileisti. Jie įsivaizduoja, kad jie yra kitokio 
molio, kad paprastas organizacinis darbas jiems nerei
kalingas, kad kiti privalo jų klausyti.

Kaip viršžmogiams, viršmoksliams ir viršpročiams, 
jiems ir susitarimai neprivalomi. Jie savo įsipareigojimų 
gali nesilaikyti, bet jie turi teisę kištis į kitų organizaci
jų vedamą darbą. Jie gali pasižadėto darbo nedirbti, bet 
griebtis to darbo, kurį kiti sėkmingai dirba. Kada lais
vame pasaulyje esantiems lietuviams reikia parodyti 
stiprus vieningumas, jie gali kuolus kaišioti į daugumos 
vežamą vežimą ir bandyti primesti savo valią.

Didžiųjų Amerikos lietuvių organizacijų atstovai 
jau praleido nepaprastai daug laiko ir pinigų įvairiems 
pasitarimams ir išsiaiškinimams su “aukštais bendruo
menės vadovais”. Spaudoje buvo žinių, kad balandžio 
24 — 25 dienomis New Yorke turėjo būti didžiųjų lietu
vių organizacijų pirmininkų ir jų artimiausių padėjėjų 
pasitarimas. Ten turėjo susitarti dėl platesnės veiksnių 
konferencijos, išaiškinti nesklandumus ir paruošti pla
nus darnesniam darbui. Jau praėjo pusantros savaitės 
nuo to pasitarimo, bet nei spauda, nei radijo valandos 
negavo jokio pranešimo apie tą pasitarimą. Ar New Yor
ke besitarusieji negalėjo susitarti dėl spaudos pranešimo, 
kaip anais metais įvyko Chicagoje, ar .jie nutarė lietuvių 
visai neinformuoti apie pasitarimų ir susitarimų eigą? 
Gal žeme vaikščiojantieji visai negalėjo susitarti su pa
debesimis skraidančiaisiais?

Ponas Juodvalkis, baigdamas savo straipsnį apie 
reikalingus keisti JAV LB įstatus, šitaip savo nuomo
nę formuluoja:

“Šiuolaikinės B-nės aukščiausios vadovybės pa
sišovė skverbtis į kitų organizacijų dirbamą darbą 
ir įnešė tam tikrų nesklandumų ir erzelio”. (Drau
gas, 1971 m. balandžio 28 d., 4 psl.)
Apie bendruomenės “aukščiausios vadovybės” su-

keltą erzelį Naujienos jau prieš porą mėtų yra rašiusios, 
o apie į padebesis pakilusių vadų keliamus nesklandu
mus jau ir anksčiau buvo rašyta. Tenka tik stebėtis, kaip 
Draugas, iki šio meto erzelio kėlėjams davęs tiek daug 
vietos, praleido šitokią p. Juodvalkio mintį. Reikia ne
užmiršti, kad prieš porą metų “aukštosios vadovybės” 
pradėti erzeliai yra tęsiami. Turime susigyventi su min
timis, kad jie bus tęsiami, kol toje vadovybėje bus keli 
“aukšti vadai”, įsivaizdavę, kad jie geriau supranta, 
daugiau žino ir, kad didelė Amerikos lietuvių dauguma 
turi paklusti jų planams ir įsakymams.

Juodvalkio rašinyje yra ir daugiau labai sveikų min
čių, kurios “aukštajai bandruomenės vadovybei” jau 
anksčiau buvo nurodytos, bet į kurias ji nenori kreipti 
reikalingo dėmesio. JAV LB įstatų keitimas jau pradė
tas. P. Juodvalkis, su šiuo klausimu nuodugniai susipa
žinęs, sako, jog tai yra sunkus darbas, reikalaująs gi
lesnių ir didesnių studijų. Jis nemano, kad įstatus pa
skubomis būtų galima pakeisti. Jis net pasiūlė bendruo
menės pagrindan padėti demokratinius principus. Jis 
šitaip rašo:

“Naujuose įstatuose turėtų būti išlaikytas de
mokratinis principas, pradedant apylinke ir baigiant 
taryba... Balsuoti gali tik solidarumo mokestį susi
mokėję... (Ten pat).
JAV LB daugiur savo narių sąrašų neturi. Neturė

dama sąrašų, ji negali ir nario mokesčio, kurį vadina so
lidarumo mokesčiu, rinkti. Jei organizacija neturi narių 
sąrašų, jeigu iš jų nerenka mokesčių, kad ir mažiausių, 
tai kaip ji gali pravesti rinkimus? 0 bendruomenė tokių 
“rinkimų” jau yra pravedusi net kelis. Rinko kas norėjo 
ir kaip norėjo. Didelė Amerikos lietuviu dauguma to
kiuose “rinkimuose” nedalyvavo, nes tai buvo tik pasi
tyčiojimas iš rinkimų. Didokas skaičius buvusių bendruo
menės veikėjų atsisakė tokiuose “rinkimuose” dalyvauti, 
o kiti atėmė savo kandidatūras. Blogiausia, kad tokius 
įstatus turinti organizacija ir nevykusiai surežisuotais 
“rinkimais” priešakiu pastatyti žmonės nori kalbėti visų 
Amerikos lietuvių vardu ir stato nepatikėtinus reikala
vimus.

Ponas Juodvalkis iškėlė kelias JAV-LB naudingas 
mintis. “Aukštoji vadovybė” turėtų į p. Juodvalkio pa
stabas atkreipti dėmesį. Mes tiktai nežinome, kuriais su
metimais p. Juodvalkis, kalbėdamas apie bendruomenės 
narių mokestį, pavartojo žodį “susimokėję”. Amerikoje 
nario mokestį mes mokame, užmokame. Nario mokestį 
“susimoka” tik ’’susimokėliai”. Susimokėlis yra sąmoks
lininkas, konspiratorius. Susimokėlio sąvokos persitvar
kyti pasiryžusiai bendruomenei reikėtų vengti. Prieš 20 
ar daugiau metų, kai “aukštieji vadovai” nepanoro susi
tarti su Amerikos lietuvių organizacijų atstovais, Ame
rikos lietuvių tarpe pasklido mintis, kad susimokėliai yra 
pasiryžę primesti savo valią. Vertėtų vengti kiekvieno 
žodžio, primenančio prievartą. į

klasikų kūrinius Mariukas 
smuiku ir M. Motekaitis var
gonais.

Akademinę dalį pravedė tei 
sininkas Mackevičius. Jis pla
čiai apžvelgė velionio nueitą 
asmeninį ir profesinį gyveni
mo kelią. Kalbėjo ir buv. Šiau
lių Apeliacinių rūmų proku
roras, teisininkas Bulota. Abu 
kalbėtojai velionį pristatė kaip 
garbingą, malonaus būdo ko
legą, iškilusi teisininką, tau
tos didvyrį, Vokietijos nacių 
politinį kalinį.

Velionio žmona, dr. Juk 
Monstavičienė, minėjimo or
ganizatorė, širdingai padėko
jo visiems atsilankiusiems ir 
pagerbusiems jos vyrą ir kaip 
med. daktarė kvietė visus da
lyvius kreipti daugiau dėme
sio į savo sveikatą, ją saugoti 
ir branginti kaip patį didžiau
sią žmogaus turtą.

Dr. Dionizo mirties minėji
me dalyvavo apie pusantro 
šimto asmenų. Akademija — 
vaišės vyko Jaunimo Centre. 
Gražiai dekoruotoje salėje bu
vo pakabintas velionio portre
tas ir mirgėjo degančios žva
kės, it jsaviti žmogaus taip 
trapaus gyvenimo liudininkai..

DR. D. (MONSTAVIČIAUS 
(BIOGRAFINIŲ ŽINIŲ 

ŽIUPSNELIS
Dr. D. Monstavičius, bu

vęs Kauno Apeliacinių rūmų 
prokuroras, ateities istorikui

paliko gilius jNepr. Lietuvos!pensijos” gyvena įsikūrę dau- 
teisme pėdsakus, susijusius giau kaip 20. Kai kunuos pavy-
ypač su 1934 — 1935 metų Neu- 
manno — Sasso politine byla. 
Prokuroras D. Monstavičius 
buvo Lietuvos valdžios įgalio
tas vesti tą politinę bylą prieš 
ano meto Vokietijos nacius, 
siekusius atplėšti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos valstybės. 
Jis tą bylą vedė patrioto lietu
vio taurumu, teisininko dide
liu sugebėjimu ir atsakomybe. 
Bylą jis laimėjo Lietuvos nau
dai, gindamas energingai ir 
drąsiai Lietuvos teises. Visai 
nebojo ano meto Vokietijos 
didybės, jos galybės ir grasi
nimų. Suprantama, naciai to 
niekados jam negalėjo dova
noti ir nedovanojo: Antro Pa
saulinio karo metu, kai tik už
ėmė Lietuvą, tuojau jį suėmė 
ir išvežė į Sachsenhausen kon
centracijos lagerį ir ten jį kali
no iki amerikiečiai kariai jį iš
laisvino. Žiaurios lagerio gy
venimo sąlygos palaužė jo 
sveikatą, į Ameriką atvykęs 
neilgai gyveno. Mirė 1966 me
tų balandžio mėnesį.

Iš tikrųjų lietuvių tauta am
žiais galės didžiuotis tokiais 
tauriais, ištikimais savo sūnu
mis, koks buvo velionis Dr. 
D. Monstavičius. Velionio dva 
sios taurumas, tautinė ištiki
mybė tešviečia didžiu pavyz
džiu mūsų kartų kartoms!...

A. Beržienė

ko pasižymėti:
Vincas Bielskis, pensininkas; 

Mr. Bučis, motelio savininkas; 
Antanas Ceikis, inžinierius (gyv. 
Treasure Island); Kostas Dimas, 
Bruno Men’s Wear kompanionas; 
Mrs. Cervich, motelio Plaza sa
vininkė; Viktoras Galinis, real 
estate; Stasys ir Emilija Gru
šai pensininkai; nusipirko arti 
paplūdimio namus, bet vasarai 
grįžo į savo Cape Cod, Mass.; 
Viktorija Jacobs, garsėjanti kaip 
ESP, tai yra tokia, kuri be j us
nių pagalbos “nujaučia, atspė
ja, žino ir perspėja” praeities ir 
ateities įvykius”, lietuviškai ta
riant, yra žynė; turi keletą na
melių Treasure Island; inž. Ja- 
kusovas ir jo žmona Veronika 
Laima — real estatininkė — 
motelio “The Plaza” savininkai; 
inž. Jakusovo tėvas, apartmen- 
to namo savininkas; Mr. Jurgė- 
la, auto mechanikas; Dr. Vin
cas Jogaila (Yagiella); Antanas 
Lukas, motelio savininkas; Vin
cas Puzar, realestatininkas; 
inž. ir Mrs. Radzevičiai; Mr. & 
Mrs. John Senkus, pensininkai; 
Pranas ir Mrs. šeštokas, buv. 
vaistininkas; Antanas ir Faus
tina Tūliai; jis rašytojas, buvęs 
redaktorius ir vaistininkas; da
bar pensininkai; savo Cay Surf 
motelį pardavė. Mr. Zuris, 
dailininkas dekoratorius; Mr. 
Ugianskis, namų savininkas, 
Lietuvių klubo bendradarbis; 
Mrs. Marija Valiulis, našlė pen
sininkė.

PRITRUKS VIETOS PO SAULE
Florida gali nueiti Kalifornijos keliu?

(Laiškai iš švento Petro Miesto)
4

O lietuvių kolonija 
gražiai tarpsta

Prieš gerą ar blogą, bet Flo
rida auga ir plečiasi kaip “kali- 
fijorinis” grybas po lietaus. ŠĮ 
rudenį Florida žada pačią Ka
liforniją pralenkti, atidaryda
ma Walt Disney World, pana
šų kaip Disneyland prie Los An
geles. Jau pirmais metais tiki
masi turėti 8 milijonus lanky
tojų, o per sekančius 10 metų 
lankytojų skaičių padidinti iki 
pusės vsų JAV-bių gyventojų 
tai yra virš 100 milijonų!

Nors Dr. Bosserman į tai Sū
ri labai nepalankiai, bet jaučia
si priverstas pripažinti, kad tai 
yra ženklas, jog Florida visiškai 
pasiduoda turistų interesams. 
Laisvalaikio gadynei (Leisure 
Era) Įgaunant tempą ir vis dau
giau saulės garbintojų atplūs- 
tant Į Floridą, vis daugiau vis 
didesnių korporacijų pradės in
vestuoti Į pelningas laisvalaikio 
reikalavimams pritaikintas pra
monės šakas. Kad Florida ne
pavirstų vienu milžinišku mega
lopoliu, kaip kad jau yra Ameri-

no iki Washingtono, anot Dr. 
Bessermano, Florida turi būti 
apsaugota nuo “Babilonijos li
kimo”. Jis pateikė planą visą 
Floridos pusiasalį paskirstyti 
zonomis, apribojant biznio Įmo
nių skaičius ir turistų atrakci
jas, aprėžti gyventojų apsigy
venimo tankumą (kad nebūtų 
namas prie namo ir t. p.) ir iš
laisvinti Floridos paplūdimius 
“ne kai kuriuos, bet juos visus... 
Mes užleidome tuos gražiausius 
paplūdimius užvaldyti begali
nėms motelių eilėms. Juos mes 
turėsime nugriauti”, pasakė jis.

Yra ir keletą lietuviu mote- 
lių biznyje. Kalbu tik apie St. 
Petersburg Beach, kadangi tik 
jį vieną pažįstu. Stambiausi 
prie paties paplūdimio yra Ja- 
kusovų Motel Plaza ir J. Bučio. 
Mrs. Cervich ir Antano Luko 
moteliai. Visi prie paplūdimio. 
Mrs. Radvilienė iš Chicagos prie 
Gulf boulevard ir 75th avenue 
turi įsigijusi puikią valgyklą 
Continental Dinner; yra lietu
vių keli realestatininkai.

Vien St. Petersburg Beach

Reikia pastebėti, kad visi lie
tuviai čia turi nuosavus namus 
ir juos pavyzdingai užlaiko, vi
si yra St. Petersburgo liet, klu
bo nariai ir pavyzdingi flori- 
diečiai. Dėl to kuo-jau-kuo, bet 
St. Petersburgo lietuviais pro
fesorius Bosserman gali tik pa
sidžiaugti. J. Pr.

SIAUBINGI POTVYNIAI
Po 40 dienų sausros Rio de 

Janeiro (Brazilija), mieste pri
lijo 360 milimetrų (14.2 inčai) 
per 24 valandas 85 upės išsilie
jo per krantus. Daugiau kaip 
3,000 šeimų neteko namų, 700 
žmonių,buvo sužeista, o 40 as- 
menų*žuvo potvynio metu. Vie
tomis vanduo pakilo 2 metrus 
(daugiau kaip pėdas). Sao 
Paulo mieste 2,000 šeimų pali
ko be namu.

MEDŽIAI PADEDA
Jeigu medžiai ir miškas stai

ga dingtų dėl užterštos atmos
feros, tai žmonės ir kiti gyvi su
tvėrimai dūstu ir mirtų dėl oro 
stokos. Medžiai suima nešva
rumus, dūmus bei kitus terša
lus.

SKAITYK ’’NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

kos rytinis pakraštis nuo Bosto- lietuvių biznyje, darbe ir “ant

VINCAS ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS -
Į BALTIJOS JŪRĄ

(Etnografinių sienų klausimais)
16

Atsakymas į klausimą, kada gi slavai 
pertraukė baltų sodybų grandį ir perskyrė 
į dvi dalis baltų gyvenamąją teritoriją, 
nusikeldami toli šiaurčn net iki Ladogos 
ež., autorius primena, kad yra tikra, kad 
nedidelė galindų (goliad) giminė, gyve
nusi net XII šimtm. Okos upyne, Protvos 
aukštupy, yra baltų gyventojų likutis. Go
tų istorikas Jordanes apie 550 m. po Kr. 
užrašė, kad Vyslos žemupy gyvena Vidi- 
varii: post quos ripam oceani Aesti te- 
nunt, pacatum hominum genus omnino, 
quibus in austrum adsided gens Acatziro- 
rum fortissimo. (Už Vidivarių, jūros pa
kraščiu gyvena aisčiai, taikingiausių žmo
nių giminė, kurios pakraštinės sritys sie
kia akacirų karingą gentį.).

Tas parodo, kad baltai buvo ramūs 
žemdirbiai, o akacirai karingi stepių kla
jokliai. Kraštinė siena tarp jų turėjo būti 
Cnos upynas, Okos įtakai ir Dono aukštu- 
pis. čia baigiasi baltų toponimija ir toliau 
eina iranų ir turkų kilmės nomenklatūra. 
Taip kad baltų gyvenami plotai, vidury

pirmojo tūkstantimečio po Kr., anot Jor
dano, tęsėsi nepertraukiamai nuo Vyslos 
žemupio iki upės Cnos rytuose. Slavai pa
sirodė prie Ilmenio ežero, būsimo Didžio
jo Naugorodo srity, neanksčiau kaip 7-am 
šimtmety po Kr. Archeologiniai ir kalbi
niai duomenys nurodo, kad ir krivičiai 
pasiekė Nemuno aukštupį neanksčiau 7-jo 
šimtmečio.

Apie etninę lietuvių - rusų sieną pader
mių epochoje, anot H. Lowmianskio, ga
lima spręsti pagal išsidėstymą krivičių 
vardo vietovardžių. Šie vardai, paeinanti 
nuo padermės, ar identiški padermei, ga
li būti skirstomi į dvi dalis. Pirmosios gru
pės vardai bus duoti jų kaimynų atskirom 
vietovėm, pagal vardą padermės periferi
niai, pakraštiniai pavadinimai. Antros 
grupės, tai gyvenvietės gavę padermės 
vardą — keliu belaisvių kolonizacijos; jie 
yra eksteritorialūs, neturinti reikšmės 
tautybių sienai. Vertingi yra savo archaiš
kumu pasieniniai padermių gyvenviečių 
vardai; jie atsiradę anksčiau rašytinių 
šaltinių. Atsiradimas vėliau valstybių, kas 
Rusijoj įvyko IX — X šimtmety, pader
mių pavadinimus privedė prie pamirši
mo; juos pakeitė bendras visam kraštui 
Rusios vardas. Krivičų pavadinimas Ru
sijoje užsiliko iki XII šimtm., bet pas kai
mynus ilgiau, taip Ducsburg, Naugardu
ko žemei pabrėžti, dar sako — terra Crivi-

cia, Latviai ir vėliau visus rusus vadino 
Krievija.

Tokiu būdu “Krywicze” vietovių pava
dinimai pasieny su lietuviais negalėjo atsi
rasti vėliau XII - XIII šimtm. ir ne anks
čiau VII - VIII amž. Išsidėstymas krivičių 
vardo vietovių būdingas vėlesnėse Poloc
ko ir Minsko žemėse, į vakarus nuo met
raščiuose paminėtų miestų linijos: Sloni
mo — Naugardėlio -- Minsko — Iziaslavo 
(Zaslavo) — Lohojsko. Seniausias iš jų 
Zaslav — prieš 1015 m. Sunku spręsti — 
ar jis buvo pastatytas kaip rusų sargybos 
miestas rusų - lietuvių; sienoje, nes netoli 
jo į vakarus išlikę lietuviški vietovių pa
vadinimai — Girniele (Girneliai), Girewi- 
cze (Giriavietčs), Polikszty (Paliekštai), 
Szwily (žviliai).

H. Lowmianski padermių epochoje ve
da šią vakarinę “Krywicze” vietovių pa
vadinimų kryptį: ji eina ilga lenkta lini
ja nuo Krywicze vietovės prie Servečio 
upės, į rytus nuo Naručio ežero per du to 
vardo kaimus, į vakarus nuo Rakovo 
(apie 2 mylios). Kitas Krywiecze kaimas 
prie Nemuno į šiaurės vakarus nuo Nau
garduko, toliau kaimas prie želvos (Zel- 
wiance) upės tarp Voflcovisko ir Slonimo. 
Du kaimai Pinsko apylinkėje į šiaurės va
karus nuo to miesto, aiškn priklauso dre- 
govičių sričiai, kaip kolonizaciniai.

Viso H. Lowmianski nuo Servečio iki

Želvos rado 5 “Kryviče” vardo kaimus, M. 
I. Griblat suradęs net 10 šiose apylinkėse; 
Glębokie, Dokszyce, Miadziol, Wilejka, 
Molodeczno, Iwie, iSlonim, J-uban ir 
Pinsk. Bet kitus, kaip Krewo, Zakrewo ir 
Krejwance, aiškiai lietuviškos kilmės, 
prie jų priskirti negalima.

Pagalbiniai vardai nustatymui lietuvių 
— kriviču sienos vra Rusaki. šis vardas 
yra vėlesnio laiko, atsiradęs po išstūmimo 
krivičo vardo, galbūt XIII —XIV šimtme
ty. Rusaki vardai yra kiek į vakarus nuo 
kriviči vietovių vardų. Jie nurodo į rusų 
gyventojų lietuviškam pasieny pasitūmė- 
j imą po paderminės epochos — viduram
žiuose. Prisilaikant Kriviči — Rusaki vie
tovių vardu, galima išvesti šia lietuviu — c c’ O t t
krivičų sieną. Pradedant Plisa, netoli jos 
i rytus vietovė Kryvicze. Toliau į pietus 
dvi vietovės Rusaki į rytus ir vakarus nuo 
ežero Glubokie rodo, kad čia rusų pasistū
mėta vėliau į vakarus. Toliau į pietus pro 
vietovę Litovce, per Berezinos aukštupį, 
pro vietovę Krywiczane siena ateina į lie
tuvišką Daukšytę (Dokszyce), į rytus nuo 
Vilkalotos (Volkolata). Nuo Daukšytės 
sienos linija pasaka pietų vakarų kryptimi 
į Budslavą (Budslaw) ant Servečio (Ser- 
wacz) upės, kur yra dvi Kryvicze Male ir 
Kryvicze Wiclkie vietovės, o nuo jų 16 
km. j vakarus esantis Rusaki kaimas nuro
do į vėlesni rusų pasistūmėjimą į vakarus.

Kryvičiai pasiekė Kuršenietį (Kurzeniec), 
netoli jo vietovės Litvinki ir Rimša (Rym- 
sza) rodo į lietuvišką sritį. Njuo Kurzeniec 
sienos linija suka lanku i rytus per upes 
Viliją (Nėrį) ir Iliją, apsupa keturias 
Bokštų (Bakšty) liet vietoves ir Gainią 
(Hajna) į vakarus nuo Lahajsk. Gainia 
(Hajne) buvo viena iš pirmųjų katalikų 
parapijų lietuvių valstybėje, įsteigta Jo
gailos 1387 metais. Toliau siena vėl suka į 
vakarus pro Radoszkowdcze ir Deksnėnus 
Dekszniany), apeina iš vakarų pusės vie
toves Kryvicze Wielkie ir Male ir Polo- 
czanka į vakarus nuo Zaslaw, kuris buvo 
rusų įkurtas 1015 m.; po to praeina liet, 
vietovę Girnelė (Girniele), eina į rytus nuo 
Bokštų (Bakszty) ir Gerdatiškių (Gierdu- 
ciszki) ir į vakarus nuo linijos Rakow — 
Wolma.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBE
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLRS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso tolefa PRospect 8-322$ 

Rsztd. tolofu WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

įuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rm. toL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

telef.: PRospoct 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
nkrai antradieniai^ ir penktadieniais 
ireėiad. ir sekmacL ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

DR. P£TER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5349 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

nrmadieniais ir ketvirtai! 1—7 vaL, 
antrad,, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISIMAS 
MikUSfcKiJA *K AkUlERv MfeūS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 30. Kedzie Ava., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamoind Ml 3-U001.

Dr. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. 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
P Trečiadieniais uždaryta-- - f

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

"contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 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 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai., 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 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tel'*.. Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS. 0. P.
"jre ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
ttz Aparatai - Protezai Med. Bae- 

dažai Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir t L

y pi ■ g__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI 
naujienas

SAN JOSE, Calif. — Senior 
Education Centras 1971-IV.7 d. 
buvo suorganizavęs pensininkų 
ekskursiją aplankyti San Rafae
lio misiją, Marin apskrities ir 
vietos miesto įstaigų namus bei 
Oaklando muziejų.

Iš San Jose važiavome naujai 
pravestuoju keliu j San Fran
cisco, o iš ten per Golden Gate 
tiltą į San Rafaelį.

San Rafaelio misija buvo 
įkurta 1817 metais. Pastatėlis 
buvęs labai mažas — vos 14x19 
pėdų grindų ploto, padalytas į 
koplyčią, ligoninę, sandėliuką ir 
patalpą vienuoliui gyventi. 1833 
metais misijos turtas, kartu su 
kitų gretimų misijų nuosavybė
mis, buvo konfiskuotas to lai
ko vietos valdžios, tad ir pir
mykštės koplyčios — misijos 
pastatėlis laiko tėkmėje sunyko. 
1949 metais misijos pastatas bu
vo atstatytas, pasinaudojant 
užsilikusiais užrašais ir kitais 
daviniais.

Iš misijos vestos tais laikais 
registracijos ir metinių santrau
kų matyti, kad 1818 m. pakrikš-

GRAOINSKĄS
1

I į

GARANTUOTAS j

AM RADIJAS i

TIK 8.50 ;
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 I

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MOVING
Apdraustas perieraustymas 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
Tel.: F Rentier 6-1882 

V—

SOPHIE BARČUS]
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
. 1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti j 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 rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės Į

WALTER RASK - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
viH teB you row you can help.

•riticri wMh The

AO MAT NO. MR-41-47 
O toluma x 58 Boat}

EKSKURSIJA
tyta 212, gyv. miestely būta 
387; 1824 m. pakrikštyta 1,174, 
gyv. — 939; 1831 m. pakrikš
tyta 1,796, gyv. — 1,073 (kitų 
metų duomenų nebeužsirašiau), 
o šiandien San Rafaelio miestas 
turi apie 40,000 gyv.

Labai mielą įspūdį daro Ma
rin apskrities ir vietos mies
to įstaigų 3 aukštų mūro pa
statas, pagal garsaus architekto 
Frank Lloyd Wright’o projek
tą. Iš atokiau žiūrint, atrodo 
lyg didžiulis 2^-3 blokų tiltas, 
su. arkos pavidalo pravažiavi
mais (prisitaikant prie tarpu
kalnių) neiškyliu stogu. Antra
me aukšte, pastato viduriu, per 
visą ilgį platus koridorius, ku
riame tam tikrais tarpais įreng
ti gėlynai, pasodinti medeliai ir 
t. t., trečiame aukšte toks pat 
koridorius su plačiomis ango
mis tais gėlynais iš viršaus pa
sidžiaugti. Stogas trečiojo aukš
to koridoriumi dengtas storu 
spec, lenktu (gaubtu) stiklu be 
rėmų. Pastatas iš lauko ir vi
daus labai gražus.

Kadangi tame pastate dirba 
daug tarnautojų, o, tur būt, dar 
daugiau atvyksta interesantų, 
ekskursantų ir kt., tad trečiame 
aukšte įrengta didžiulė valgyk
la, kurioje ir mes pensininkai 
turėjome progą užkąsti. Tiesą 
pasakius, kainos labai žmoniš
kos.

Po pereitais metais įvykusios 
žiaurios nelaimės, kada teisia
mieji ar nuteistieji, dengdamie- 
si teisėju paspruko, o teisėją nu
šovė, dabar kiekvienas įeinantis 
yra policijos iškratomas. (Pirmą 
kartą savo amžiuje buvau poli
cijos tarnautojo “apčiupinė
tas”).

Per San Francisco įlanką, per
važiavę San Rafael-Richmond 
dviejų aukštų tiltu, pasiekėme 
Oaklandą ir ten aplankėme pe
reitais metais pastatytą (dar 
negalutinai įrengtą) muziejų. 
Ypač įdomūs gamtos ir istorijos 
skyriai. Kas charakteringa, kad 
iš lauko muziejus atrodo vie
no aukšto, tad pirmąjį pastatą, 
perėjus nustembi, kad aukščiau 
yra kitas, o po to dar trečias. 
(Mat, muziejus pastatytas at
kalnėje).

Man kaip pensininkui tokios 
kelionės patinka dar ir tuo at
žvilgiu, kad jos neiškaštingos, 
na, kad ir ši kelionė — vos 3^ 
dol., o išvažinėjome apie 130 
mylių. S. šurkus

LOS ANGELES, CALIF.
šauliai išsirinko korespondentus

J. Daumanto šaulių kuopos vi
suotiniam susirinkime išrinkti 
šaulių kuopos korespondentai, 
nes iki šiol per mažai būdavo pa
rašoma spaudai apie savo vei
klą. Jais sutiko būti K. Karu
ža ir A. Razutis. Iš moterų D. 
Mitkienė ir T. Mickevičienė. Tu
rint savo spaudos žmones, da
bar Los Angeles šaulių veikla 
bus pilniau aprašyta.

Dėl nesilankymo į susirinki
mus iš šaulių tarpo išmesti trys 
šauliai.

Pernai pravestas šaulių Są
jungos 51 metų minėjimas, bet 
jis davė nuostolių. Vėliau pra
vestas blynų balius davė pelno.

Šiemet šaulių veiklą norima 
pagyvinti. Be vado jam padė
jėjais išrinkti du asmenys. Nu
tarta, Ynoterys mokės nario mo
kesčius kaip ir vyrai. N. K.

MEDŽIAI NESUSTOJA AUGTI
Nežiūrint kaip medis senas, 

kol gyvas, nesustoja augęs. Su
stoja augęs žmogus ir gyvulys, 
kai pasiekia subrendimo am
žiaus. Jaunas medelis greičiau 
auga. Senas medis sulėtina au
gimą, bet nesustoja augęs, jeigu 
jis sveikas. Ligotas medis, aiš
ku, serga ir pradeda džiūti. Ta
da ir jo augimas bei pilnėjimas 
sustoja..

Ne visi medžiai yienodi ir ne 
visi vienodu greitumu auga. 
Epušė, eglė, pušis, gluosnis ir 
kt. medžiai greičiau auga ne
gu ąžuolas. Ne visų medžių 
vienodas amžius. Obelė, kriau-

Scviety fotografijoje parodoma kapitalistiniu pavyzdžiu pastatyta 
automobiliy linija naujame Volžskio fabrike prie Toglliačio miesto, 
kur gaminami Žigulio automobiliai. Fabriką pastatė ir prižiūri 

Italijos technikai.

šė, vyšnia, kurie duoda vaisius, 
trumpiau gyveno. Bet gigantiš
ki Sequoia, raudonmedžiai iš
gyvena tūkstančius metų ir už
auga šimtus pėdų aukštumo. 
Bet Segquoia medis labai tra
pus. Miško (kirtėjai bijo, kad 
griūdamas nesutrupėtų į gaba
lus. Dėl jo sunkumo nėra tikrų 
priemonių saugiai nuleisti že
mėn. Jo kamienas kartais bū
na 18 pėdų diametro. M. š.

IŠ MAžp GRŪDELIO 
MILŽINASi

Sequoia medis vakarinės J. 
A. V. vaistuose, kuris išauga 
iki 300 pėdų, sveria 6,000 to
nų. šis milžinas išauga iš ma
žos konkorėįo sėklos. 50,000 
jo sėklų skaičius sveria tiktai 
vieną svarą. I

Douglas elglė-išauga iki 200 
pėdų aukštumo. Jos mediena 
minkšta ir aukštos kokybės. Len
tos nepaprastai stiprios ir ats
parios puvimui. Labai gerai 
priima dažus. IŠ Douglas eglės 
gaminama gera faniera.

Parvažiavo iš svečių 
rado tik telefoną

David Reed,> žinomas Čika
gos negrų veikėjas, praėjusį 
savaitgalį buvo išvykęs iš Či
kagos. Kai jis sugrįžo Į savo 
namus, 5219 So. Greenwood 
Ave.-, bute rado tik telefoną. 
Visi baldai, drabužiai ir kitas 
turtas buvo išvežti.

Iš kaimynų Reed sužinojo, 
kad šeštadieni prie jo buto sto 
vėjo didelis baldų kraustymo 
trokas ir keturi ar penki vyrai 
dirbo nešiodami Reed daiktus. 
Policija ieško, kur dingo Reed 
baldai. Dingo ir bute buvę 150 
dol. pinigais.

Gary rinkimai
Antradienio pirminiuose de

mokratų rinkimuose Gary mie
ste negras meras Richard Hat
cher turėjo galimybės pralaimė
ti, nes jo konkurentą negrą gy
dytoją Alexander Williams rė
mė reguliari demokratų par
tija.

Gary mieste iš 150,000 įįy-

PADĖKA
A. + A.

JUOZAS GAŠKA
Mirė 1^71 m. kovo mėn. 23 dieną ir kovo mėn. 25 dieną palaido

tas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Velionis Juozas Gaška negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam 

paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. Todėl mes, 
atmindami ji ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugams, atvyku
sioms i šermenis, atsiuntusiems gėlių ir palydėjusiems Į kapines.

Dėkojame kun. Jonui Kuzinskui, kuris atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą. Dėkojame laidotuvių Direktoriui Donald Petkui už 
mandagų ir tvarkingą patarnavimą. Dėkojame karstanešiams, nu- 
nešusiems jį į amžinojo pailsio vieta^ ir visiems laidotuvėse dalyva
vusiems giminėms. draugams bei pažįstamiems. '

O* Tau, mūsų mylimasis, sakome — Ramiai ilsėkis šaltojoj že
melėj.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesuo ir broliai.I  I

x 10821 So. MICHIGAN AVE.
649 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

u.1. ........... .

ventoj ų apie 53% yra negrai. 
Meras Hatcher padaręs gyven
tojams daug gero, tačiau politi
kai, sako, kad Hatcher nemo
ka politikuoti. Jis niekam ne
padeda laimėti rinkimų ir iš 
niekeno nelaukia paramos pats.

Zarasiškiai ir nezarasiškiai 
linksminsis

š. m. gegužės mėn. 8 d. 7 vai.
vakare, Hollywood Inn svetai
nėje ( Western ir 43 gatvė) 
Įvyks. Zarasiškiu klubo links
mas vakarėlis — parengimas.

Bus skanių, lietuviškai pa
gamintų valgių. Gros Jurgio 
Joniko orkestras.

Zarasiškiu klubo valdyba ir 
šio vakarėlio rengėjai kviečia 
visus zarasiškius ir nezarasiš- 
kius aukštaičius, žemaičius, 
dzūkus, kapsus, klaipėdiečius 
ir visus lietuvius — atsilanky
ti ir linksmoje nuotaikoje va
karą praleisti. S. J.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— SLA 134-tos Motery Kuopos su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, gegu
žes 6 dieną, 7:30 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti.

C. Austin, fin. rast.

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, gegužio 
5 dieną Chicagos, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 so. Halsted St., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami į susi
rinkimą. Kurie dar neužsimokėjote 
savo nario mokesčio, tai būtinai užsi
mokėkite, kad neliktumėt suspen
duoti. A. Kaulakis, rast.

— Eržvilko Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gegužio 5 dieną 8 vai. vak. Talman 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
yra prašomi atsilankyti, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės. NuL rast.

— Chicagos Lietuvių Brighton Par
ko Motery Klubo narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gegužio 6 dieną 
Talman salėje. 4560 So. Talman Avė. 
8 vai. vak. Nares prašome atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišes.

Nut, rast.

— Upytės Draugiško Klubo eilinis | 
narių susirinkimas įvyks penktadienį, i 
gegužio 7 dieną Talman salėje, 4500 
So. Talman Avė. 8 vai. vak. Visus na
rius kviečiame atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir prane
šimui išklausyti.. Po susirinkimo bus 
vaišės. -

Antoinette Kalys, rast.

Į G UŽA U S K U)
I BEVERLY HILLS G8LINYČIA I

GŽLŽS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

iTolofonai: PR 8A833 Ir P* BOSMl
— --------------- - -------  . -------/

BUY U. S. SAVINGS BONDI

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS!
5525 So. Harlem Ave. — 586-1223

f .... 11 ~ " .....

PETKŲ S
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME į
■ 2533 W. 71st Street į

Bha 'jk Telef.: GRovehill 6-2345-6 į

£ £ * 1410 So. 50th Avė., Cicero Į
g Telef.: TOwnhall 3-2108-9 į
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS j
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIG.4 į I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI; j
■. . . •'■■'u - F

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID į 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742 ;

I 
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440 |

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

BPMMaSMBaHM—aBM — I IT

AMBULANCE I
PATARNAVI- ?
MAS DIENĄ I
IR NAKTĮ

*TURIME «
KOPLYČIAS I

VISOSE MIESTO į
DALYSE į

ANTANAS M PHILLIPS į
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 ;

— ♦ I
— I 111————— - - • I

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

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

GEORGE F. RUDJHNAS
3319 So. L1TUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
B

Phone Commodore 4-2x28 ‘X. IPhone COmmodore 4-2228 -
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Atviras laiškas 
Akiračiams

GERBIAMIEJI KOLEGOS:

1. Paskelbėte 1970 spalio (Nr.
9, psl. 14) str. Apie partizanus 
ir panteras. Pasirašo P. Žaha- 
duonis. Man žinoma Akiračių 
linija rasių reikalais mane ver
čia spėlioti, kad žaliaduonis dės
to redakcijos nuomonę.

šis autorius vengrus gretina 
prie rusų ir vokiečių.
. “Čia yra panašumų su... XIX 
šimtm. tautiniu atsibudimu ir 
pavergtųjų tautų kovomis prieš 
vengrus, vokiečius ir rusus”.

Aš čia norėč-au tik paklaus
ti pagal puskarininkiams žino
mus karo dėsnius:

Ar vengrai ginasi nuo rusų, 
ar rusai ginasi nuo vengrų?

Pagaliau, kokia supuvimo 
versmė draudžia vengrams gin- j 
lis nuo rusų?
t žaliaduonis toliau profesoriš
kai teigia:

“Juodosios rasės pavergėjai 
yra tie, kurie negrus atvežė Ame
rikon vergauti, tie, kurie pra
turtėjo negrus išnaudodami, 
...tie, kurie kategoriškai atsisa
ko Į savo rajonus Įsileisti juodą 
žmogų gyventi bei naudotis vi
somis pilietinėmis teisėmis”.

Aš Čia norėčiau tik paklausti:
— Kada ateis laikas, kai ir aš 

ir tu, mielasis žaliaduoni, ga- 
lėsiva naudotis “visomis pilieti
nėmis teisėmis?”

Jis toliau studentiškai rašo:
“...partizaninis judėjimas Lie

tuvoje prasidėjo ir vyko todėl, 
jog buvo pažeista Lietuvos vals
tybės nepriklausomybė, o parti
zaninis judėjimas Amerikoj pra
sidėjo, nes buvo pažeista vienos 
rasės žmoniij pilietinės ir žmo
giškos teisės”.
? Dabar, žaliaduoni, mums pa
sakyk, kas finansavo Lietuvos 
partizanus ir kas pinigais re
mia juoduosius Amerikos par
tizanus (jeigu tokių yra) ?

Paskutinis žaliaduonio pa
mokslas: f

“...mūsų solidarumas “law 
and order” klausimais... atspin
di moralini nejautrumą...”

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 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, ^kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
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:

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

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

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOMB INSURED
LOANS SAVINGS

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

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

* SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

E. ŽUKAUSKAS 
l ----------------------------------- ------------------

Apiplėšė taxį
Trys banditai apiplėšė sek

madienį taxi vairuotoją, atim
dami iš jo 75 dol. ir užrakin
dami jį jo paties automobilio 
bagažininke. Taxi vairuoto
jas net septynias valandas triū
sė, kol su padangų keitimo 
įrankiu išsivadavo iš kalėjimo. 
Jo taxis buvo pastatytas tokio
je vietoje, kur paprastai taxiai 
nestovi ir nėra praeivių.

“Demonstracijos prieš 
demokratiją”

Sekmadienį Čikagoje lankė
si Washingtono, D. C. senato
rius Henry Jackson, kurį kai

JAV ir Kanados LB IV Dainy Šventės Lėšų Telkimo komitetas. Iš kairės Į dešinę sėdi: Jonas Baris, inž. Al
bertas Vengris, komiteto pirmininkas, Josephine Miller, John Evans. Stovi iš kairės į dešine: Algirdas Visoc
kis, Aleksandras Traška, Casey Oksas, dr. Petras Žliosa ir Anthony Plėnis. Trūksta Birutes Ciurinskienes. 

Dainy šventė įvyks liepos 4 dieną Chicagoje.

skamba nelietuviškai pagal 
savo turinį. Todėl aš jo nesu
prantu.

2. Paskelbėte 1970 lapkričio 
(Nr. 10 psl. 1) nepasirašytą (tai
gi savo vardu) str. Kudirka ir 
Bražinskai.

Cituoju:
“Lietuvių reakcija Į negrų 

teises Amerikoje... liudija dvi
gubo standarto buvimą žmo
gaus teisių atveju. Lietuviai ne
buvo sujaudinti nei Biafros tra
gedijos, nei baskų nuteisimo, 
nei galų gale kvebekiečių aspi
racijų”.

ir klausiu:
Kiek Biafros gyventojai, Is

panijos baskai ir Kvebeko pran
cūzai jaudinosi 1940 m., kai 

maskoliai įsibrovė Į Lietuvą?
Jūs, Akiračiai, pradėjote ra

šyti nebelietuviškai. Todėl ma
no namuose jūsų mėnraščiui vie
tos nebėra.

Su nejautria pagarba ir kole
gišku linkėjimu jums mokytis 
lietuviškai rašyti Jonas Kaunas

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

”1 Š C H I C A GO S IR* 
APYLINKIŲ

Rock koncertai 
neblogas biznis

šeštadienio vakare Čikagos In
ternational Amphiteatre susigrū 
do apie 20,000 jaunuolių klau
syti kelių rock muzikos grupių: 
Bloodrock ir Grand Fink Rail
road koncerto. Salėje buvo di
delis chaosas. Net 12 gydyto
jų budėjo su slaugėmis, padė
dami 45 patyrusių narkotikų 
problemose hipių, klinikoje, ku
ri davė pirmą pagalbą nuo LSD 
ar kitų narkotikų susirgusiems 
muzikos mėgėjams. Apie 150 
jaunuolių pasinaudojo klinikos 
patarnavimais. Vieni buvo mi
nios aplamdyti, suspausti, kiti 
Įpuolė isterijon nuo muzikos, o 
apie 30 per daug dideles paėmė 
narkotikų dozes.

Koncertą organizavo Diek 
Gassen ir Howard Stein. Sako
ma, kad niekad Čikagos istori
joje nebuvo po vienu stogu tiek 
žmonių. Bilietų kainos buvo — 
5 dol. Tvarką salėje bandė pri
žiūrėti karatės specialistai, žiū
rovų daugumą sudarė — 13— 
17 metų vaikai. Žiūrovus ir 
koncertą filmavo promoteriai, 
kurie vėliau ims pinigus už kon
certo filmo rodymą.

Gegužės 3 d. rekordas
šis pavasaris Čikagoje gar

sus Įvairiais oro rekordais 
Gegužės 3 d. buvo šalčiausia 
per visą eilę metų, termomet
ras rodė tik 33 laipsnius. Ank
styvesnis rekordas iš 1907 me
tų buvo 34 laipsniai, pakarto
ti gegužės 3-čią 1940 metais. 
Apie 6 vai. ryto pirmadieni ter
mometras rodė 32 laipsnius. 
Oro biuras mano, kad šį šal
čio rekordą bus nelengva nu
galėti.

Nusigėrę mirė
Sekmadieni dviejuose Čika

gos policijos nuovadose mirė 
du žmonės. Vienas 54 metų vy 
ras buvo rastas negyvas Mon
roe gatvės nuovadoje. Jis bu
vo suimtas girtas. Antras 60 
m. vyras mirė Bridewell kalė
jime ligoninėje, kurion irgi 
buvo atvežtas girtas, be sąmo
nės. Abu mirusieji gyveno Ma 
dison gatvės bomyno apylin
kėje.

kas laiko galimu demokratų 
kandidatu Į prezidentus. Jis 
spaudai pareiškė, jog pavojus 
demokratijai atsiranda tada, 
kai per daug žmonių išeina i 
gatves demonstruoti. Keli agi
tatoriai gali minią uždegti. 
Jis esąs už civilines laisves, ta 
čiau negalįs sutikti, kai de- 
montracijų tos laisvės panei
giamos kitiems žmonėms.

Sen. Percy (R. Illinois) irgi 
paskelbė, kad jis nepritaria 
karui Vietname., tačiau nesu
tinka ir su bandymais trukdy
ti vyriausybės darbui Washin 
gtone. Jis įspėjo, kad kai ku
rie Washingtono demonstra
cijų vadai nenori sustabdyti 
karo, bet siekia sustabdyti 
Amerikoje demokratinį proce 
są, užbaigti vyriausybės for
mą ir panaikinti jos instituci
jas. j j :

Įrengs negrams 
vaikų darželius

Gubernatorius Ogilvie pa
skelbė, kad Čikagoje bus stei
giami viešųjų ‘butų kolonijose 
vaikų priežiūros centrai. Kiek
viename tilps 1 apie 100 maža
mečių vaikų. Centrai bus ati
daryti nuo 7 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro. Pradžioje Čikagos 
Butų Valdybos-' namuose bus 
Įrengta 11 centrų, o visoje Illi
nois valstijoje jų bus 29. Pir
mas toks centras įrengiamas 
150 So. Western Ave. esančia
me Rockwell Gardens projek
te.

Gubernatorius apskaičiavo, 
kad tokie vaikų darželiai pir
mais metais kainuos 2 milijo
nus doleriu. C

■r ” ’ ’Wi
TRUMPAI

— Stasys Dagys, buvusio 
Lietuvos laivyno kapitonas, 
ilgametis “Naujienų skaityto
jas, prie pat savo gyvenamos 
vietos greitai pravažiuojančio 
automobilio buvo sunkiai su
žeistas, o jo mašina sudaužy
ta. Ligonis rūpestingai dr. Tu- 
masonio gydomas Šv. Kryžiaus 
ligoninėje pamažu sveiksta.

— Antanas ir Nijolė Mocke
vičiai, Brighton! kepyklos sa
vininkai, buvo išvykę atosto
gų, kurias praleido rytinėse 
Amerikos valstijose. Jie buvo 
sustoję Washingtono mieste, 
kai ten vvko įvairios demostra 
cijos prieš Vietnamo karą. 
Mackevičiai kalbėjo su dauge
liu ten suvažiavusių jaunuolių 
ir priėjo išvadą, kad dalis jų 
yra atvažiavę ieškoti nuotykių 
ir pritaria dabartinei prez. 
Nixono politikai.

— Tautinių Šokių grupė 
“šilainė”, vadovaujama Irenos 
Gobienės, atvyksta iš Detroito 
Chicagon ir gegužės 8 d. Jau
nimo centre atliks programą 
Lietuvių televizijos penkerių 
metų sukakties bankete — kon 
certe.

— Chicagos Apygardos švie
timo Komisija nutarė, kad 
šiais metais nebūtų pardavi
nėjama degtinė rengiamoje

HELP WANTED — MALE 
Derbininky Reikia

Opening for Spanish & English 
speaking man. Age open. Lite 
typing; figure aptitude. Tele

phone & sales. Will train.
NUGENTS - AMERICAN

1156 W. 51st STREET
268-6051

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WE NEED YOU!!
LIVE IN 

COMPANIONS 
HOUSEKEEPERS -

MAIDS
(Domestics) 

FL'LL OR PART TIME 
CALL — 332-6707 

UPJOHN - HOMEMAKERS 
22 W. MONROE ST.

W O M A N
For general housework and cooking. 

| Stay or go. Must be experienced and 
i have excellent references. Lake 
Shore Drive apartment. Two adults.

6 days.
Must speak some English.

645-0960.

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

to meet public. Some shorthand 
necessary. Light dictation.

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

TYPIST —
GENERAL OFFICE

Some secretarial.
Modern Broadview office.

Call 343-7840
MR. GALLAGHER

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

REIKALINGAS vyresnio amžiaus žmo
gus dirbti saliūne. Dalinės ar pilnos 
valandos. Kreiptis tarp 11 ir 1 p. p.. 
2453 W. 71st ST. — -“BUDWEISER”.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI .

i0 % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

Pavasario jaunimo šventėje 
Bučo sode. Nutarimas vra svei 
kintinas, jeigu kas nors jo ne 
sulaužvs. V

— Jonas Lengvinas išvyko į 
savo vasarvietes Union Pier, 
Mich. Iki šiol ten buvo jo bro
lis Petras. Gražiais pavasario 
savaitgaliais i Union Pier lie- 
tuvių vasarvietes jau suvažiuo 
ja iš Chicagos ir kitur daugu
moje jaunimas pažaisti, pa
dainuoti ir pasigrožėti pavasa
rio gamta.

♦ Paieškomas krautuvininkas 
šikšnys. Antanas šikšnys, tikras 
krautuvininko šikšnio sūnus, 
dabar gyvenantis Bokiškyje, 
ieško savo tėvo, prieš 25 metus 
Bridgeporte, 3512 So. Parnell 
gatvėje turėjusio maisto krau
tuvę. Antano šikšnio tėvą arba 
jį pažinusius prašome atsiliepti 
tokiu adresu: Walter Rask, 
9727 S. Western Avenue, Chica
go, Ill. 60643, arba patelefonuoti 
238-9787. (Pr).

IV Dainų šventės Lėšų Tel
kimo Komitetas praneša, kad 
galima užsisakyti ložes Į IV-tą 
Dainų šventę, kuri įvyks liepos 
4 dieną, Chicagoje. Ložės 6-ių 
ir 8-ių vietų kainuoja $100,00, 
12 vietų — $150,00. Taip pat 
priimami sveikinimai bei skel
bimai į šventės leidinį nuo 
$25.00 iki $100.00 didumo. Lo
žės, sveikinimus bei skelbimus 
reikia užsisakyti iki gegužės 15 
dienos šiuo adresu: Albertas 
Vengris, 9529 So. Hamilton St., 
Chicago, Bl. 60643. Telefonas 
233-4345. (Pr).

★★★★★★★★★★★★
HELP STRENGTHEN 

AMERICA'S PEACE POWER 
BUY US. SAVINGS BONDS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

i 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 
į • PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

A. T V i R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeU REpublic 7-1941 
> /

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
|imo sąlygos.

6455 So. Kedzie Ave. P R S-2233 
į— - - - — -y

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

RUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

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

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI..WAIbrook 5-8063 __ _ __________ M____ ___________ J

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

dT ■ \
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai.

-------------------------- ,
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

4"" lw 11 1 1 '
Federalinių ir valstijos pajamg 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

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 S7.000 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 
vėj. Kaina $19.000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambariu mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, nrieš žaliaji Marouette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
• garažas. $29.500.

TVIRTI 2 MURAI Brighton Parke 
Virš $16.000 pajamų metams. Su nuo- 
’aida už S51.000.

4 BUTU MŪRAS, naujas 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 sklvnas. Apylinkė 47tos -įr 
Pulaski? *$37 500.

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

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminiiaus langai, centri-

2 anMmnhiliu faravas, 
71-mo^ t” Trnxz anylinkėie. $29.0^0.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Ka^to 
vandens šilima gazu. 2 auto garažas, 
Marnuetfp Parke. $23 5^0.

12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 
šilima gazu. alnminijaus langai. 12 
automobiliu uastatvti vieta. Platus 
sklypas. Virs f*24.000 naiamų me
tame Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERTS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

PALIKIMAS. Gražus šviesių nlytų 7 
kambarių mūrinis. Nauja karšto van
dens gazu šilima, gera potvynio kon
trolė. 2 masinu mfiro garažas. Mar

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

OKLAWN BY OWNER
T-awlv 5 room house with 2 bedrooms. 
105 x 175’ lot. garage and garden tool 
shade. Beautifull maple and anie 
tree & shmberv. New firenroof sid

ing. Shopping center close by.
£5 0 EAA

423-6542 or 448-7712.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Ramentas

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

Apskaičiavimai nemokamai
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

’’NAUJIENOS’1 KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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