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AUSTRALIJA DAUGIAU RENKASI SST STATYBĄ
WASHINGT0NA3. — Dar tik septynios savaitės, kai Kon

gresas atėmė lėšas supersoninio lėktuvo SST statybai. Trečiadienį 
Atstovų Rūmai, lėktuvo šalininkams vadovaujant Gerald Ford, 
Michigan© atstovui, 201 balsus prieš 197 nutarė skirti 85B mik 
dolerių to lėktuvo statybai. Vyriausybė irgi stipriai rėmė SST 
projektą ir pareiškė viltį, kad senatas irgi panašiai pasielgs ir 
pritars darbo tęsimui. Kai kurie Atstovų Rūmų nariai, kurie 
kovo mėnesį balsavo prieš lėktuvo gamybą, dabar pakeitė nuo
mones ir balsavo už lėktuvą. /

SAVO NAUJUOSIUS GYVENTOJUS
SYDNžJUS. — Australija ilgą laiką viliojo sveetimšalius 

j savo kraštą ir apmokėdavo kelionės išlaidas naujiems imigran
tams, padėdama jiems įsikurti naujoje tėvynėje. Dabartinė vy
riausybė nutarė imigrantų skaičius mažinti ir per ateinančius 
metus įsileisti ne 170,000, o tik 140,000. Valdžia padės padengti 
kelionės išlaidas tik 100,000 imigrantų. Ateiviai iš Britanijos salų 
bus irgi apriboti iki 57,000. Vyriausybė daugiau žiūrės į imi
grantų kokybę, ne tiek rūpindamasi jų skaičiais.

Pastebėta, kad iš Britanijos 
atvykstą imigrantai yra seni 
unijų nariai, dažnai jų buvę va
dovai. Australijoje jau prasi
dėjo įvairūs streikai, kurių agi- 
tavimą dažnai pradėjo britų imi
grantai. Sakoma, kad iš Ame
rikos, Jugoslavijos ar Pietų 
Amerikos atvažiuoja “geresni 
žmonės”. Amerikiečių skaičius 
Australijoje vis didėja. Iš Ju
goslavijos šiais metais atvyksta 
32,000 asmenų, tarpe jų ge
rai paruoštų mechanikų, meta
lo pramonės darbininkų. Dau
giau įsileidžiama graikų, italų,
olandų, vokiečių.

Australijos imigracijos įstai
gos ir toliau varžo spalvotų ra
sių imigraciją. Nors-Australi
joje studijuoja nemažai studen
tų iš Azijos kraštų, jiems nelei
džiama, baigus mokslus, apsi
gyventi Australijoje. Studentai 
turi pirma penkeriems metams
sugrįžti į savo gimtuosius kraš
tus, o tik paskui jie gali ban-

matoma įsileisti šitie tiek japo
nų, kurie bus reikalingi ben- 

. ė driems australų-japonų biznio
. . projektams. x

Nauja imigracijos politika sie
kia sukurti Australijoje ne “bri
tų provinciją”, bet įvairių tau
tybių, tikėjimų ir pažiūrų tau
tą, kuri ateityje taptų “Naują
ja Australija”.

Čikaga bus svarbus 
pašto centras

- - WASHINGTONAS. — Pašto 
valdybos paskelbta persitvarky
mo prograrta padarys Čikagą 

; vienu svarbiausiu Amerikos paš
to sistemos centru. Vietoje da
bar esančiu 15 pašto apygardų, 
bus įsteigtos tik penkios. New 

p- Yorkas apims savo apylinkes, 
Puerto Rico ir Virgin salas, Pie
tinė apygarda su centru Mem
phis mieste, Rytinė apygarda su 
štabu Philadelphijoje, San Fran

cisco apygarda, apimanti Hava
jus, Aliaską ir Čikagos apy
garda.

Nuo liepos 1 d. Čikagos cent
ras tvarkys pašto reikalus net 
13 valstijų: Illinois, Michigan, 
Ohio, Indiana, Iowa, Kentucky, 
Wisconsin, Minnesota, Misouri, 
N. Dakota, S. Dakota, Nebras
ka ir Kansas. Iki šiol Čikagos 

, centre buvo tik Illinois ir Michi- 
gan. . .

» Pašto apygardų viršininkai 
.. turės nemažą atsakomybę ir ga- 
r. <iią. Pašto viršininkas Winton 
^Blount tikisi, kad pagerės pašto 

;4.tvarka, sumažės biurokratija, 
,bus teikiami geresni patarnavi
mai publikai.

ROMA, —t Guglielmo Marconi, 
garsaus radijo atradėjo sūnus 
Giulio Marconi mirė 60 metų. Jis
buvo dviejų elektroninių įmo- Per dvi dienas buvo du panašūs 
nių gavinjnkM, buvęs italų karo atsitikimai ir per savaitę — ke- 
laivyno kapitonas. turi.

iŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Ame- 
rika sutiko parduoti Britanijai 
sviesto, kurio JAV sandėliuose 
yra 170 milijonų svarų. Sviestas 
britų šeimininkėms kainuos pi
giau, negu už jį moka ameri
kietės. Britai paprastai gauda
vo pakankamai- sviesto iš Aus
tralijos ir Naujosios Zelandijos, 
tačiau šių metų sausra sumaži
no tų kraštų gamybą.

NEW YORKAS. — Vienas 
taxi vairuotojas Brooklyne per
šovė žmogų, o kada atvyko po
licija, tai jis peršovė tris poli- 
ninkus ir pabėgo.

SADDLE BROOK. — Sen. 
Barry Goldwater pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga greit vejasi 
Ameriką įvairių ginklų rūšių 
gamyboje ir greit pralenks Ame- 

jis ragino prezidentą Nbtoną iŠ-' 

riusią padėtį.
SAIGONAS. — Pietų Viet

namo dalinius A Shau slėnyje 
puolė komunistų jėgos, tačiau 
įsikišus amerikiečių aviacijai, 
jos buvo atmuštos su dideliais 
nuostoliais. Tame slėnyje viet
namiečiai surado didelius pože
minius sandėlius ir ginklų dirb
tuves.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
vyriausybė ištrėmė amerikietį 
žurnalistą Don Luce,’ kuris bu
vęs ryšininkas tarp amerikiečių 
protesto grupių vadovybės ir Sai- 
gono studentų grupių. Toks jo 
elgesys nesiderinęs su žurnalis
to darbų.

WASHINGTONAS. — Ra
miajame vandenyne buvo išban
dyta gynybos raketa Sprint, ku
ri radaro vedama, pasivijo ir 
sunaikino povandeninių laivų ra
ketą Polaris.

ROMA. — Romos miesto dar
bininkams baigus streiką, strei
kuoti pradėjo Milano miesto dar
bininkai.

Sovietų laivai 
trukdo JAV laivams

BOSTONAS. — Sovietų žve
jai prie Amerikos krantų tiek 
įsidrąsino po visų pasitarimų ir 
susitarimų su valstybės depar
tamentu, kad dabar jie jau truk
do amerikiečiams žvejoti prie 
JAV krantų. Trečiadienį apie 20 
sovietų laivų įplaukė į amerikie
čių laivo 100 mylių į pietus nuo 
Nantucet salos tinkins, nutraukė 
19 lobsterių gaudymo linijų ir 
susikrovė įrankius į savo laivus.

“Prelude” bendrovės savinin
kas, kuriam priklausė vėžių gau
dymo laivas, pasiskundė Pakran
čių Sargybai, kurios helikopte
riai rado rusų laivus apie 10 
mylių nuo amerikiečių laivo.

SO-

Gijanos kariuomenėje, Piety Amerikoje, tarnauja ir moterys. Čia matomas motery dalinys sos
tinės Georgetown parado metu. Uniformos ir ginklai visy vienodi, kai' kurios nešioja skirtin

ga* skrybėles.

Bandys praplėsti 
Ženevos konvenciją 
ŽENEVA. — Raudonojo Kry

žiaus iniciatyva gegužės 24 d. 
prasidės tarptautinių teisės ži
novų konferencija, kuri svarstys 
Ženevos konvencijos karo klau
simais praplėtimą ir papildymą. 
Dabar konvencija apima kariau
jančių valstybių belaisvių, su
žeistų kareivių klausimus. No
rima' konvenciją išplėsti ir į 
civilinių karų, sukilimų, parti
zaninių karų dalyvių teises.

Šis suvažiavimas bus tik pa
rengiamasis. Ateinančiais me
tais bus šaukiama vyriausybių 
atstovų konferencija, kuri jau 
galės keisti tarptautinius susi
tarimus ir karų taisykles.

Kinija, Kuba ir Pakistanas at
metė Raudonojo Kryžiaus pa
kvietimą atsiųsti atstovus. Tau
tinė Kinija, šiaurės ir Pietų 

Vietnamai nebuvo pakviesti.

Padidino mokesčius
ČIKAGA. — Čikagos gyven

tojai, mokesčių mokėtojai, tu
rės šiais metais sumokėti 9.5% 
daugiau nuosavybės mokesčių, 
negu praėjusiais metais, šį pa
kėlimą paskelbė County Clerk 
Edward Barrett antradienį. Pir
mieji mokesčių įstaigos paragi
nimai jau siuntinėjami.

Čikagos nuosavybių savinin
kai turės mokėti 6.89 dol. nuo 
kiekvieno jų nuosavybės įverti
nimo 100 doL Čikagoje yra virš 
750,000 nuosavybių savininkų. 
Tie, kurie gyvena į pietus nuo 
87 gatvės ir 8-to wardo dalyje, 
mokės nuo 100 dol. 6.912 dol., 
nes tose apylinkėse naikinami 
uodai ir mokesčiai yra didesni.

Švedų studentai 
kovoja dėl medžių
STOKHOLMAS. — Apie 1,200 

švedų jaunuolių puolė policiją 
ir darbininkus, kurie norėjo nu
plauti 15 didelių medžių. Ko
va dėl tų medžių tęsiasi jau ke
lios dienos. Studentai, protes
tuodami prieš medžių kirtimą, 
grupėmis saugo juos ir akme
nimis apmėto atsiųstus jų nu
plauti darbininkus. Gerai susi
organizavusi grupė net apmoka 
darbininkams algas, kad tie ne
plautų medžių, o kartu ir nepra
rastų algų.

Švedų policija naudojo prieš

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

Hanojus apkaltino Ameri
ką, kad ii sulaužė buv. prezi
dento Johnsono duotą pažadą ne
bombarduoti šiaurės Vietnamo. 
Paryžiaus derybos buvo atidė
tos dviem savaitėm. Derybos 
vyksta jau treji metai. Per tą 
laiką kare žuvo 22,000 amen* 
kiečių, 51,722 vietnamiečiai ir 
394,659 komunfetųkareiviai.

Lenkijoje Leokadia Pych- 
ert, 32 m. amžiaus, pagimdė 
penkis vaikus.

Čilės senatas pakeitė kon
stituciją ir dabar Čilės vyriau
sybė'galės suvalstybinti Ame
rikos valdomas vario kasyklas.

< Japonų lakūnas nepaklau
sė korėjiečio, kuris grasindamas 
susprogdinti lėktuvą, reikalavo 
skristi į šiaurės Korėją. Lakū
nas nusileido Tokijo aerodrome, 
kur korėjietis buvo policijos su
imtas.

Henry Ford II-sis pareiškė, 
kad įvedus visus pakeitimus, ku
rių reikalauja saugumo eksper
tai Amerikoje, automobiliai pa
brangtų kiekvienas po 600 dol. 

+ Senatas sutiko, kad pasiun
tinių vietoms senate būtų sam
domos ir jaunos mergaitės, tik’ 
pavedė žiūrėti, kad jų niekas 
neskriaustų darbe ir grįžtant iš 
darbo.

Generolas Goodpaster, Eu
ropos karinių jėgų vadas, su* 
grįžo į VVashingtoną, kur jis 
kalbės prieš JAV kareivių skai
čiaus sumažinimą Europoje.

Meksikoje buvo suimtas 
Peru pilietis ir jo duktė. Jų la
gaminuose muitininkai rado ko
kaino, kuris vertas 2 miL dolerių.

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos valdžia atsisakė įsileisti į 
Rytų Berlyną lankytojus iš Va
karų Berlyno. Buvo bandoma 
gauti leidimą pereiti sieną Sek
minių proga.

GREAT FALLS. — Susidū
rus dviem Burlington prekiniam 
traukiniam, žuvo 4 asmenys ir 
du buvo sužeisti.

prieš jaunuolius šunis, raitelius 
ir dujas. Nieko nepadėjo ir po
licijos rezervų atsiuntimas. Iki 
šiol buvo sužeista 12 asmenų, jų 
tarpe 3 policininkai.

Gamtos mylėtojai tvirtina, 
kad medžiaus reikia palikti, o 
planuojamą jų vietoje požemi
nio traukinėlio stotį statyti ten, 
-kur nėra senų, gražių medžių.

Bando sutvarkyti 
apgaudinėjimus

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė Prekybos komisija paskel
bė taisykles kurios draudžia 
maisto krautuvėms garsinti 
įvairius “specialius išpardavi
mus”, jei tų parduodamų pre-' 
kių krautuvėse nėra pakanka
mai arba jei jbs neišstatytos to
kiose vietose, kur publiką jas 
lengvai-^pastebėtų. Draudžiahia~ 
skelbiamas specialias prekes par
davinėti brangesnėmis kaino
mis, negu skelbiama spaudoje ar 
kitais būdais.

Komisija patyrė, kad San 
Francisco mieste iš 137 didžiųjų 
maisto krautuvių, paskelbus spe
cialius išpardavimus tik 8 krau
tuvės tas prekes turėjo visas. 
Kitos krautuvės turėjo tik 11% 
visų skelbiamų prekių. “Specia
lių” kainų garsinimas būdavo 
skelbiamas tik privilioti pirkė
jus, kurie neradę paskelbto pro
dukto, pirkdavo kitus, branges
nius.

Australijos gynybos ministoris John 
Gorton išbandė Anglijoje naujg karo 
lėktuvą, čia jis matomas pratimuo

se prieš skridimą.

Maskvos teisme 
kaltina Izraelį

MASKVA. — Paskutinis 
vietų žydų teismas tuo skiriasi 
nuo ankstyvesniųjų, kad šį .teis
mą aprašo sovietų laikraščiai ir 
“Tass” agentūra skelbia apie jį 
žinias. Agentūra pranešė, kad 
teisiama grupė žydų kreipėsi į 
Izraelį prieš planuodama pagrob
ti sovietų lėktuvą, kuriuo jie pla
navo pabėgti į Švediją. Vienas 
teisiamųjų turėjęs grupės pavei 
dimą palaikyti ryšius su Izrae
lio vyriausybės asmenimis.

Kitas, išleistas išvažiuoti žy
das, nuvežęs grupės pageida
vimus “instrukcijų” iš Izraelio. 
Kontaktus tarp grupės ir Izrae
lio padėjęs palaikyti vienas ame
rikietis ir vienas norvegas. . _

Teisme kai kurie kaltinamie
ji pasmerkė Amerikos žydų pro
testus ir chuliganizmą. Vienas 
prisipažino ir prašė jį nubausti 
pagal sovietų įstatymus. Tik 
du iš devynių grupės kaltais ne
prisipažino.

Paryžiuje keli tuzinai jaunų 
žydų prisirakino grandinėmis 
prie sovietų konsulato vartų, 
protestuodami prieš žydų teis
mą Maskvoje. Policija suėmė 15 
asmenų.

Maskvos jaunimas 
laukia Elhngtono 
MASKVA. — Sovietų publika 

labai laukia, kaip praneša užsie
nio korespondentai, į Maskvą, 
Leningradą ir dar tris miestus 
atvažiuojančio JAV džiazo or
kestro, vadovaujamo Duke Ell
ington. Jis yra Sovietų Sąjun
goje gerai pažįstamas ir jauni-, 
mo labai mėgiamas. Orkestras 
gastroles pradeda rugsėjo mėn.

šiais metais baigiasi Ameri
kos - Sov. Sąjungos kultūrinio 
pasikeitimo dviejų metų sutartis 
ir teks vėl tartis dėl naujų ben
dravimo programų. Pasikeiti
mų programa šiek tiek nuken
tėjo dėl Amerikos žydų trukdy
mų. Dėl to sovietai atšaukė sa
vo Bolshoi Operos ir Baleto gas
troles. Atšaukta ir sovietų liau
dies meno paroda, kuri turėjo 
prasidėti rugsėjo mėn. Sovietai 
nenori, kad ir amerikiečiai siųs
tų savo paskutinę šių metų gru
pę — penktą po Duke Ellingtono 
orkestro.

Pasikeitimo ir kitų kultūrinio 
bendravimo formų likimas yra 
neaiškus. Amerika nutarė boi
kotuoti Maskvos Tarptautinį 
Filmų festivalį, nes per du pra
ėjusius festivalius sovietai ro
dė propagandinius, politinius 
filmus. Paskutiniu metu sovie
tų spauda vis daugiau rašo apie 
kultūrininkų amerikiečių pa
naudojimą šnipinėjimui. Tuo 
buvo apkaltintas net ambasados 
kultūros reikalų patarėjas. So
vietų piliečiai yra įspėjami ne-

Naujas lėšų paskyrimas buvo 
iššauktas kelių aplinkybių. Svar
biausia buvo ta, kad lėktpvo 
statymo darbų nutraukimas vy
riausybei kainuotų1 daugiau, ne- 

‘gu darbų tęsimas. Tektų su
mokėti lėktuvo dalių gaminto
jams, sandėliams, darbų admi
nistratoriams. Tektų sugrąžinti 
pinigus oro linijų bendrovėms, 
kurios jau sumokėjo rankpini
gius už naują lėktuvą. Buvo ap
skaičiuota, kiek teks sumokėti 
socialinio draudimo pašalpų be
darbiams, kurie neteko darbo 
dėl lėktuvo darbų sustabdymo. 
Apskaičiuota buvo, kiek federa
linė valdžia neteks pajamų mo
kesčių, kai darbininkai, kurie 
juos mokėdavo, neteks darbo.

—^1^ ą apskaičiavus, ■ paaiškė
jo, kad nutraukti lėktuvo staty
mą kainuotų vyriausybei 678 
milijonai dolerių, o tęsti jau pra
dėtus darbus kainuotų 478 mik 
dol. • .. • -

savo 94 respublikonai ir 107 de
mokratai. Prieš balsavo 68 res
publikonai ir 129 demokratai. 
Apie 20 atstovų pakeitė savo 
nuomonę, o kiti, kurie buvo ži
nomi, kaip lėktuvo priešai, bal
savime nedalyvavo.

Darbo unijų federacijos pre
zidentas George Meany stipriai 
pasisakė už tolimesnius darbus 
prie šio lėktuvo statybos. Jo 
pareiškimas paveikė ne vieną 
politiką, kuris tikisi darbininkų, 
unijų palankumo būsimuose rin
kimuose.

Senate kova bus daug sunkes
nė. Senatoriai Proxmire ir Nel
son iš Wisconsin© vėl ėmė gru
puoti savo šalininkų jėgas prieš 
lėktuvą, kurį “New York Times” 
pavadino “nenaudingu, triukš
mingu, aplinką teršiančiu ir ne
pelningu lėktuvu”.

Pakistanui nereikia 
tarptautinės šalpos
NEW YORKAS. — Pakistano 

prezidentas, atsakydamas į JT 
sekretoriaus laišką, pranešė, kad 
Pakistanui jokios paramos ar 
šalpos šiuo metu nereikia, o jei 
kada reikės, tai tą šalpą tvarkys 
paties Pakistano šalpos organiza
cijos. Pakistanas tuo atsakė į 
Jungtinių Tautų šalpos pasiū
lymą civilinio karo nuteriotai 
Rytų Pakistano provincijai.

Stebėtojai tvirtina, kad Pa
kistano gyventojams gresia ba
das. Indija skundžiasi, kad ji 
nebegalinti aprūpinti tūkstančių 
pabėgėlių iš Pakistano. Jungti
nių Tautų socialiniame komite
te Pakistano ir Indijos atstovai 
piktai susikirto. Pakistano at
stovas tvirtino, kad Indija išpū
tė visą reikalą, padėjo sukilė
liams ir dabai* perdedanti visą 
pabėgėlių klausimą.

........ . - - - . --

susitikti sn amerikiečiais. pasi
keitimų programos studentais ar 
menininkais.



ALFONSAS NAKAS

IN
Paminėjome motinos dienų

Gegužės 9 d. Lietuvių namuo
se buvo paminėta Motinos die
na. Į maždaug pustrečio šimto 
publiką prabilo LB Detroito apy
linkės švietimo vadovas Marty
nas Stonys. Kalbėjo jis nela
bai garsiai, be mikrofono, tru
putį per ilgai, trupufįme į temą. 
Tiesa, kažkur paminėjo ir moti
nas bei jų reikšmę, bet daugiau
sia kalbėjo apie kufttfrinius da- 

.lykus, apie lituanistinių mokyk
lų paskirtį, apie mokytojų dar
bo svarbą. Labai germ, kad tik 
vienas kalbėtojas ir ptebuvo, o 
visa kita— daugiau kaip valan
dą- užtrukusi lituanistinių mo- 

-kyklų mokiu ukų“jųėęinė” pro
grama. ■ ' *•

Pirmieji scenoje pasirodė Auš
ros šeštadieninės ntuanistinės 
mokyklėlės vaikai. Sakau mo
kyklėlės todėl, kad ji skaičiumi 
labai nebegausi, kad joje kažkas 
apie trisdešimti vaikučių besi
moko. Montažą (pavadintą, ro
dos, “Tau, mamyte”?), mokyto-, 

-jos Stefos Kaunelienės paruoš
tą, atliko apie pusantro tuzino 
vaikučių. Ten buvo ir “motina” 
ir visokio amžiaus jos “vaikai” 
— nuo gulinčio (lėlės) lopšelyje, 
iki partizanu. Net ir dekoraci
jas montažui buvo pasigaminę: 
lietuviško stiliaus namo priean
gis (gonkai), kur mama, dai-. 

-nuodama lopšinę, kūdikį supo; 
^ir lietuviškas kryžius T— koplyt- 
’stulpis kieme, prie kurio motina 
‘ vėliau partizanus laimino ir, 
Juos į kovą išleidusi,- suklupusi 
; meldėsi. Čia girdėjome pamai
nomis tai mergytę jmotiną), tai 
-berniuką solo dainuojant, girdė- 
»j Ome pavienius deklamatorius, 
J visą dalyvių daineles. Plojimai 
r po’ atskirų “aktorių” pasireiški- 
.‘mo. ’dar didesni plojimai mon- 
’tažui užsibaigus parodė, kaip la
* :

Jau atspausdinta: tr galima gauti knygų rinkoje

: CHICANOS LIETUVIŲ ISTORIJA
į Alekso Ambrose’ knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
» Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
< viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Eleido Amerikos Lietuvių Etori-
• jos Draugija.
• Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos
• lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž

nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai,-9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir _

- kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-
- kai ir kt. ,
” . Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
. - Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
- vardu ir pasiųsti:
T 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
**v ■ •ta ____
* ■■■■imi ■■■■■■&■■■ iiBiiiiiiimiiiii k ■■
. ' POEZIJOS PAVASARIAI------
■ Amžina tautos dvasia,
* Laimink mūsų siekį —
* Vėl gyvenki mumyse,
‘ Giesmėje skambėki.

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

j lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste-

- buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,
’juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
tgelmes. . v .-v

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

mato, 126 psL Kaina $L—. , ,. . • ‘ ~ '
Z . 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

KEeninio formato, 157 psL $2.00. x-.:, ,
’ X 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 psL $2.00.
9. Pranas K ozui is, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. S0,75.

. 10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl $2.00.
* H. Alė Rūta - NakalTė, Bf TAVĘS. Poezija, 133 psi. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
<3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
* 13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psi. $2.00.
« i 14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.

15-Stasys. Santvar<«ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
- 18. Stasys $antvar«^JkUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
* 17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 
: liai. 92 psU SL0Q. . A

13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
* 19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psL, $1.00.
* 29. Etaną Tumier^KĄRALIAl IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl $2.50.
- žl. Alfonsas TyruoTh, METŲ VINGI A L Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
* 22. Jonas Valaitis; SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 
'55 psL SLOO. „Kk > . t
’ • 23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra- 
-šymu ir gausybe dainų. 80 psl. 32J0.
* 24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija 115 psl. $3.00
* Norėdami Įsigyti Mas ar kitas knyfas pratome atsilankyti Į Naujienų
* raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.
į ’ - - N AIT J OS,

* 1739 So. DL G0608

bai publikai šitas montažas pa
tiko.

Didžiąją programos dalį atli
ko LB Detroito apylinkės litua
nistinė mokykla, čia progra
mos vedėja, pranešėja, modera
tor^ ar kaip mes ją bepavadin
tume, buvo mokytoja Danguolė 
Jurgutienė. Pačioje piMdžioje ji, 
paaiškino, kad mokinukai į sce
ną išeina atiduoti savo dovaną. 
Ne tokią, kuri vyniojama į gra
žų popierį, kuri surišama šilko 
kaspinu, kuri papuošiama gra- 
čia gėle. Mokinukai atnešė daug 
geresnę dovaną: Antrosios kal
bos žinojimą. Tikrai, kai sky
rius po skyriaus, pradedant pa
rengiamuoju, pradėjo scenoje 
reikštis, įsitikinom, jog tie visi 
kelių ir keliolikos metų vaikai 
savo mamyčių gimtąją kalbą la
bai gerai žino. Jie deklamavo, 
dainavo, šoko tautinius šokius. 
Banga po bangos jie užtvindy
davo sceną ir vis ką nors naujo 
gražiai pasakydavo, parodydavo.

Programos gale į scenos pa
pėdę buvo sušaukta didžiausias 
būrys — suskaičiau jų 50 — 
mokyklos choras. Jie sudaina
vo keturias daineles. Jiems di
rigavo mokytojas Pranas Zaran- 
ka, ■ iš visų tokio amžiaus vai
kučiams diriguoti bandžiusių, 
pats geriausias dirigentas. Gra
žios buvo dainelės ir gražiai jos, 
nuskambėjo. Prieš chorui dai
nuoti pradedant D. Jurgutienė’ 
paskelbė, kad šalia S. šližio ve
damo jaunimo choro, į Čikagą, 
j Ketvirtąją Dainų šventę liepos' 
4 d., važiuoja ir Šis P. Zarankos 
diriguojamas mažųjų choras. 
Jos žodžius palydėjo triukšmin
gi plojimai.

Minėjimas buvo baigtas visų 
kartu giedama “Marija, Marija” 
giesme. ..

Norėjau čia paskelbti daugiau 
pavardžių, tiek montažo kaiku-

KAZIMIERAS VARNELIS DEKORATYVINIS KŪRINYS

riuos geresnius veikėjus prisi
mindamas (pav. labai gerai vai
dinusią ir dainavusią “motiną”, 
apie gražiai solo dainavusį ber
niuką), bet nežinau jų pavar
džių. Labai gaila, kad Aušros 
mokykla neparuošė publikai jo
kio programos lapelio. O ir LB 
Detroito apyl. mokyklos progra
moje ne viskas buvo surašyta, 
ką paskui pranešėja žodžiais dės
tė. Norint, kad vaikučiai, bent 
jau patys iškilieji, būtų pamini
mi pavardėmis 'ir vardais spau
doje, reikia tas pavardes pro
gramoje paskelbti. Taigi, reikė
jo ir skyrių mokytojų, kurios 
savo vaikučius gražiai paruo
šė, į programos lapą pavardes 
Įrašyti.

Aplamai, minėjimas buvo ge
ras ir,-tikiu, mamytės tikrai sa
vo mažaisiais: buvo patenkintos.

Detroite bus pagerbti 
rašytojai

Detroito Lietuvių Kultūros klu
bas’,-kuris vis šį tą naujo išgal
voja' (pavyzdžiui, prieš keletą 
metų suruošė akademiją moky
tojų garbei), dabar nutarė su
rengti lietuvių rašytojų pager
bimą. Tas pagerbimas, jeigu 
laiku skaičiuojant, dar už kalnų, 
nes numatytas spalio mėnesį. 
Tačiau,' turint galvoje, kad už 
pusantro mėnesio vasaros karš
čiai visokius veikimus suparali- 
žūos ir prie visuomeninio dar
bo bus grįžtama tik rugsėjo ga
le, laikd labai daug jau nėra.

Antanas Musteikis, vienas iš 
užmojo iniciatorių čia rašančiam 
pasakojo, jog su LRD pirminin
ku Leonardu Andriekum jis jau 
kontaktu Užmezgęs ir gavęs pri
tarimą.- U’ -

Apie tikslią renginio datą, 
apie jo pobūdį ir kitus dalykus 
pranešime vėliau. Su A. Mus-

č*lra*l«vaki|oj« tiesiama naftos vamzdžiu linija. Darbas nesustoja 
ir lyja*tJtatuL iDarbtainkai turi netoHese pasidėję lietsargius, po 

kuriais tęsiamas darbas.

Turisto laiškas
Jonui Lukoševičiui
Išeiviams, tremtiniams ir pa

bėgėliams lietuviams skirtas ko
munistų Vilniuje leidžiamas 
“Gimtasis kraštas” kažkaip ne
jučiom nustojo girtis dideliais 
ekonominiais laimėjimais gerais 
keliais ir “geru bei sočiu gyve
nimu” rusų okupuotoje Lietuvo
je.’

Praeitą vasarą “Gimtojo kraš
to” redaktorius J. Lukoševičius 
rodos pirmą kartą aplankė Ame-1

teikiu bekalbėdamas pageida
vau, kad kada nors kas 
nors tegu surengia akadme- 
miją ir lietuvių žurnalistų gar
bei. Jeigu mokytojas ir grožinės 
kūrybos — literatūros atstovas 
turi daug nuopelnų .mūsų kul
tūros, labui, taizjfi^u būdu ne
mažiau nuopelningas yra ir pe
riodinės raštijos atstovas laik
raštininkas, arba žurnalistas. 
A. Musteikis, pats būdamas vie
nas iš5 r spaudą rašančių jų, man 
pritarė. '

Nepamirškime, kad 
Čiurlionio ansamblis...
Taigi, taigi: šį sekmadienį, ge

gužės 16, 3 vai. po pietų, Crest
wood High School Auditorijoje. 
Čiurlionio ansamblis, su būriu 
jaunų ir naujų choristų, su vi
siškai nauju, Pietų Amerikai pa
rengtu repertuaru. Rengėjai — 
Detroito šauliai — prašo, kad 
publika nevėluotų. Prašo, kad 
ypač anksčiau ateitų tie, kurie 
bilietų iš anksto neįsigij a, nes 
kitaip susidarytų didelė kamšatis 
prie kasos. Salės .adresas: 1501 
N. Beech Daly Road, netoli Ford 
Road, Dearborn Heights, Mich.

riką ir ją išvažinėjo nuo Atlan- 
to iki Pacifiko. Pamatęs Ame
rikos gyvenimą, jos kelius, srau
tus automobilių, gėrybių per
pildytas krautuves gal ir jis ža
do neteko rašyti apie “skurdžią” 
Ameriką ir jos “menkus” kote
lius bei motelius, tad prisirin
kęs per kelis “Gimtojo krašto” 
numerius surašė įvairias neigia
mybes, kurias mes ir be jo ži
nome. '

Taigi, gerbiamas ponas Jonai, 
atvažiavai f šį kTaštąp isvažinė- 
jai jį skersai ir išilgai, susiti
kai "su kuo tik norėjai, užėjai 
kur pageidavai, niekas tavęs ne
trukdė, su savo draugais kalbė
jai ką tik norėjai, lankei jų pa
rengimus, klubus, spaustuves 
bei jų namus, tad galėjai susi
daryti vaizdą ir teigiamą ir nei
giamą, kokį norėdamas. Ar ne

Someday you’re going to retire.
Let’s hope you’re ready.
Let’s hope that you won’t be Eving off . 

your children. < '.,
Let’s hope you’ll have more to Enaį , 

and for3 than Sodai Security. - -
Let’s hope you’ll be sdf-BuSderit, able 

to grow old with dignity, respected If 
others and able to keep your own chin vfb

Let’s hope you’re planning for tomoe- 
row.

Regardless of the ups and downs rf 
your other assets, you have to start witk 
a nest egg, a Id tty, something in the sock 
you can always depend on.

One way you can do this most pairu 
lessly is by participating in the Payroll 
Savings Plan where you work or the Bead- 
a-Month Plan where you bank.

ILS. Savings Bonds now pay 5% hw ' 
terest when held to maturity of 5 years* 
10 months <4% the first year; thereafter 
5.20% to maturity). That’s the iughest 
rate ever. • >

Let’s not hope for a better tomorrow# 
Let’s pto on it.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago. HL 60608
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gera- demokratinė - santvarka ?
Mes gi, parvažiavę savo my- 

limon Lietuvon savaitei, dau
giausiai keliolikai dienų, nelei
džiami pasižvalgyti, draudžiami 
gimtąsias tėviškes pamatyti, gy
vus tebesančius gimines, arti
mus bei kaimynus aplankyti... 
Ar supranti, kaip mums skauda 
širdį?

Kodėl ir kodėl taip yra? Deja, 
čia ne nuo tavęs priklauso ir tu 
atsakyti negali. Lietuvos okup- 
pantas daro savo, o tu už 3 rub
lius uždarbio turi jį girti ir 
“džiaugtis geru gyvenimu". Vi
sa, ką tu gali laisvai daryti ir 
už tai pagirtas būti, tai peikti 
Ameriką.

Daug apie ką galėtume pole
mizuoti, bet su belaisviu argi 
verta. P. L.

ŽADA UŽDRAUSTI
SUTUOKTUVIŲ MARŠUS
Liturgijos kongregacija savo 

mėnesiniame laikraštyje “Noti- 
tiae" pasisakė prieš tokias ce
remonijas, kaip Mendelsono su
tuoktuvių maršas, grojamas 
bažnyčioje tėvui atvedant duk
terį prie altoriaus, ir net prieš 
Shuberto Avė Maria, giedamą 
sukeičiant žiedus.

“Tokie dalykai priklauso tik
riausiai teatrui, ne bažnyčiai”, 
pareiškė kongregacijos organas, 
siūlydamas tokią muziką pa
keisti kuo nors “šventesnių”.

Katalikės nuotakos gali dar 
nepamesti paskutinės vilties, 

Prof. Vadovo Biržiškos ~ ■*
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA-
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust ' 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00,

* o kietuose viršeliuose už $6.00. 5’ ■ -
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu: ’ 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street > - . Chicago 8, Ūliiūds >

h Į . . Į... . I.l. ,

An important reason for 
buying Bonds when you’re young 
is for when you’re old.

nes pranešime teigiama, kad 
šis pasisakymas nteąs ‘ ga
lutinus ir kad kai kurios vys
kupų konferencijos galinčios nu
tarti ir toliau leisti tą “profa
nišką” muziką.

ĮRODYMAS NEPAGELBfiJO
San Francisco arkivyskupas 

ekskomunikavo Pacifica, 
parapijos kun. Robertą Duryea, 
kurs pasirodė septyneri metai 
kaip vedęs ir turi penkių metų 
sūnų. . - t " W

“Aš įrodžiau sau ir visiems ki
tiems, kad tradicinis nusistaty
mas prieš vedusius kunigus yra 
nesąmonė, , būtent kad vedęs 
žmogus negalįs pilnai pasišvęs
ti kunigystės pareigoms”, aiški
nosi ekskunigas Duryea, pridur
damas, kad jį sutuokė kitas ka
talikų kunigas 1964 metais.

KRIMINALAS AUGA
Naujasis Cook apskrities še

rifas Richard J. Elrod praneša, 
kad kriminalas pemkorporuO- 
tose apskrities vietovėse" per 
praeitus 5 metus padidėjo 13 
nuošimčių.

Elrodo pareiškimu, 1970 mie
tais neinkorporuotose srityse 
įvyko kriminalinių nusikaltimų 
viso 3,952, kai 1965 metais tb- 
kių buvo dar tik 7,560.. Nusikal
timai buvo visų sunkiųjų rūšių, 
pradedant plėšikavimais ir nar
kotikų - įstatymams nusikalti
mais baigiant žmogžudystėmis.

4



JURGIS JANUŠATTIS

DABAR ARBA NIEKADA
Tolimesnės pastangos šv. Kazimiero lietuvių kapinių 

problemoms spręsti
. šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių problemų narpliojimas tę
siasi jau ilgokų laikų. Neatlai- 
džiai ir ilgus pasitarimus su 
arkivyskupijos vyr. kapinių 
administracija vedė ‘ LB Pa
sauliečių teisėms apsaugoti šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
komiteto energingas pirminio 
kas Algis Regis. Tačiau pasi
tarimų vaisiai, palyginant, su 
problemų gausa, yra labai ri
boti. Sugrąžintas kapinių lie
tuviškas pavadinimas ir dabar 
leidžiama, jeigu kas įsakmiai 
to reikalauja, savo artimuo
sius laidoti pagarbiai, tiesiog 
prie amžinojo poilsio vietos ir 
praktikuojant gražiąsias reli
gines ir tautines laidojimo tra
dicijas. žinoma, ir šis atsie- 
kimas sveikintinas ir saky
čiau, problemų sprendime pa
sistūmėta gerokai į priekį.

■ Tačiau toli gražu šios kuk
lios 'kapinių administracijos 
nuolaidos neišsprendžia rei
kalo iš esmės.
, t. . . ■»

; Meskime žvilgsnį į pačias, 
lietuvių pinigais ir darbu įgy
tas kapines, štai čia neranda 
vietos ir gražioji lietuvių kal
ba. Koplyčioje išrašai iš šv. 
rašto ir religinės frazės sieno
se rašoma vien anglų kalba. 
Lietuvių. kalba užtinkame vie
nintelį įrašų, nurodantį kryptį 
^išvietę. Ar tai ne pasityčioji
mas iš lietuvių kalbos! Tuo 
tarpu amžinajame poilsyje il
sisi didžioji dauguma lietuvių 
ir kapines lanko jų artimieji 
taip, pat lietuviai.

ŠV. Kazimiero lietuvių kapi
nėse telkiasi daug gražių pa

minklų, kuriuose sukaupta 
tautinio ir religinio meno. De
ja pačioje gražiausioje kapi
nių vietoje, pačiame centre, 
sklypuose kapinių administra 
ei j a pastatydino pigių (gal 
perkant ir daug kaštuojančių) 
vieno stiliaus paminklų. No
rintieji šiuos sklypus įsigyti 
turi nusipirkti ir paminklų, jau 
iš anksto pastatytą ir už jį taip 
pat sumokėti aukštą kainą. Ir 
kas svarbiausia to paminklo 
tik vieną pusę, nes kita pusė 
priklaso kitam savininkui. Tuo 
tarpu patys gražiausi tautinio 
ir religinio meno paminklai te 
randa vietos nuošalesniuose 
sklypuose, o daugelis jų pa
čiame kapinių patvoryje.

Kapinių administracija ne- 
sitaria su teisėtais kapinių šei
mininkais sklypų savininkais, 
bet visus reikalus tvarko pati, 
ignoruodama be kokius lietu
vių pageidavimus.

Sklypai siūlomi visiems, ta
čiau lietuviai pirkdami skly
pus nežino kokios rasės bus jų 
kaimynai. Juk kordinolo Cody 
ir kapinių administracijos ir 
buvo užmačios į šias kapines 
leisti laidoti ir kitų tautybių 
mirusiuosius.

Pagarbus mirusiųjų laidoji
mas tepraktikuojamas tik da
linai, to įsakmiai reikalaujant. 
Biaurūs kabliai ir trokaįjr da
bar tebenaudojami. Jeigu ne
būsime budrūs ir nepasieksi
me susitarimo ir galutino už
tikrinimo, kiek mūsų pastan
goms pritilus, vėl bus atnau
jintas nepagarbus laidojimas, 
vėl bus kabliai ir trokai nau-

Nežiūrint ekonominių sunkumų britų automobilių įmonės išleidžia garų automobilių, kurie popu
liarūs ir Amerikoje. Čia matomas Jaguar 12 cilinderių sportinis automobilis.

nų laiką sumažinti iki tik 14 ar 
galbūt net 9 dienų. To pasekmės 
būtų drastiškos. Laikas (medi
ciniškai) reikalingas širdies ata
kos atveju yra nuo trijų iki ke
turių savaičių. Aišku, negalima 
laukti, kad > papildomas draudi
mas (co-insurance) apmokėtų 
už visą savaitę buvimo ligoninėje. 
To tektų laukti, jei apmokėjimas 
būtų sutrumpintas. Bet gi joks 
atsakingas gydytojas neišrašys 
paciento kol jis nėra pasveikęs.

0 ką turi daryti pacientas, 
kurs neturi papildomo draudi
mo ir kurs su dideliu vargu te
gali sumokėti tuos 20%, kurių 
Medicare neapmoka? Valdžia 
buvo geraširdė padidindama So
cial Security benefitus, bet ar 
tatai tui ’ būti daroma žmogaus 
Medic .m aj mokėjimų sąskai-

didele iškilme per Kapų Puoši
mo Dieną.

Upytės klubo vardu paimti du 
bilietai Naujienų ruošiamam 
Kosto Augusto ir Juozo Šmote
lio pagerbimui.

Gimtadienio proga pagerbtos 
narės Mary Radziukėnas, Ber
nice Vilkas, Bernice Žemgulis ir 
vardadienio proga Stanislava 
Kiaunis. Nariai atsistoję sudai
navo celebrantėms Happy birth
day ir Ilgiausių metų.

Linksmai pasivaišinę visi na
riai linksmi išsiskirstė į savo 
namus.

Ona Condux, pirm, ir kor.

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

GEROS DOVANOS
iios knygos parduodamos dabar "Naujienose44 su 

didelėmis nuolaidomis:
Or. A. X Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis..

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik_______ :__________________- $1-50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki trba 
money orderį

-CK U A AV vz

1739 SO. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.
J

ATEINA BIRŽELIS...
! 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 agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan- 
Į tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo
> birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
J kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob- 
! jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSlM PASAULI. Atsiminimai ir 
[ intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose, 
i Kainuoja po 4 doL tomas. Juose yra 517 psl.
! Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas romą-
1 nas, 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
[ vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psL, kaina 5 dol. Ap- 
! rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na-
► rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- 
; minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 
! vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 

rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- 
! nuoja 6 doL

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

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.
ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, 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.

1G Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN- 
GA. Si knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualiu. 309 psl., 
$1.00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRtVt SAVO LAUKUOS^ 1944-54 m. 49 ■ 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- i 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- ! 
kingL Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. < 
52 psl., $1,00. ;

» Šie ir kiti leidiniai yra gaunami i
NAUJIENOJE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

abdlankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant
čekį ar piniginę perlaidą.

i 
i
< 
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dojami mirusiųjų laidojimui.
Pagal ekumeninę dvasią ir 

Šv.-Tėvo nuostatus, pasaulie
čiai turi dalyvauti bažnyčios 
administravime, neaplenkiant 
šiuo atveju ir bažnyčiai pri
klausančių kapinių.

Lietuviai įsigijo patys savo 
amžinojo poilsio vietą, tat vi
sai su pagrindu mes ir turime 
pilną teisę į šių kapinių admi
nistravimą. Ir kapinių tvarky
mo reikalais arkivyskupija tu
ri susitarti- su pasauliečiais vi
sais Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių reikalus liečiančiais klau 
simais.

Deja iš arkivyskupijos nero
doma jokio noro taikiai šias 
problemas išspręsti. Gi lietu
viai tikintieji taip pat nemano 
kapituliuoti.

Šioms problemoms iš esmės 
svarstyti gegužės mėn. 16 d. 2 
vai. po pietų Gagė Parko Field 
haus salėje prie 55 ir Western 
Ave., gatvių yra šaukiamas 
labai svarbus visų Chicagos 
lietuvių susirinkimas, . kuria
me bus aptarta tolimesni pla
nai sprendžiant šv: Kazimiero 
lietuvių kapinių problemas.

Pramatoma piketuoti kardi
nolą Cody dar prieš Kapinių 
puošimo dieną ir galimybės 
net pasiekti šv. Tėvą, Romo
je.

Pradėtoji kova gali dar tęs
tis, tačiau mūsų pastangoms 
ryžto neturi pritrūkti, šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių pro
blemos yra mūsų -visų reikalas, 
tad šioms pastangoms turime 
skirti ypatingą dėmėsi.

Susirinkimai iki šiol būdavo 
skaitlingi, siekiamiems tiks
lams mūsų pastangos būdavo 
vieningos. Tad ir šiame susi
rinkime dalyvaukime, nes čia 
bus sprendžiama aktualūs 
klausimai.

Jeigu atsisakysime nuo ga
lutinos pergalės, vargu kada- 
begalėsime- savas teises taip 
sėkmingai ginti, kaip iki šiol

MEDICARE GLOBA
'

Naujai St. Petersburg© mies
te, Fla., pradėtas leisti dieni
nis laikraštis “Voice of Pinel
las” (Pinellas Balsas) — Pinel
las yra apskritis, į kurį įeina 
St. Petersburg miestas, kaip 
Chicaga įeina į Cook apskritį.

šio laikraščio štabo narys — 
Advertising and Circulation me- 
nageris yra jaunas čikagiškis 
lietuvis Dr. Vincas Jogaila (Vin
cent Jagiella).

Pirmajame “Voice” numeryje 
yra keletas aktualių straipsnių. 
Vienas tokių, editorialinis “Me
dicare Alert!” čia perspausdina
mas:

šis straipsnis yra vienas iš se
rijos straipsnių, liečiančių Me
dicare— jos naudą ir jos proble
mas.

Dėl naujausių pakitimų Me
dicare benefitų (Medicare be
nefits vadinama nauda, ku
rią turintis teisę naudotis me
dicinos patarnavimais gauna. 
Vert.) srityje mes jaučiamės 
priversti atkreipti mūsų skaity
tojų dėmesį į stoka.apmokėjimo, 
(Coverage),-kokį Medicare tei
kia. Anksčiau Medicare už gu
lėjimą ligoninėje apmokėdavo 59 
dienas bertainyje. Tačiau buvo 
daug atsitikimų, kurių Medicare 
atsisakė mokėti net už mažiau 
kaip 59 dienas gulėjimo ligoni
nėje.

Medicare turi savo nustatytas 
taisykles kas liečia ligas, tačiau 
tos taisyklės gali būti keičiamos 
(matyti priklausoinai - nuo Me
dicare departamento kaprizų). 
Ir daktaras ir pacientas gali są
žiningai elgtis pagal reikalau
jamas taisykles paguldant paci
entą į ligoninę; paskui, kai pa
cientas yra jau išrašytas, kar-

tais pasitaiko kad Medicare ran-i 
da diagnozę nebuvusi bona fide 
(sąžininga) pacientui j ligoni
nę padėti, arba randa, kad ligo
ninėje per ilgai gulėta, ir atsi
sako apmokėti.

Galima būtų manyti, kad Me
dicare noriau apmoka už paci
entų buvimą slaugymo namuo
se, kadangi iškaščiai yra daug 
mažesni; bet gi taip nėra. Iš pra
džios, Medicare pasisakė, kad 
ji .neapmokės už priežiūros glo
bą. Tai savaime suprantama, 
nes jei Medicare apmokėtų, tuo
met daug žmonių bevelytų gy
venti slaugymo namuose. Dabar 
Medicare apmoka tik apie 5% 
slaugymo namuose -esančiųjų. 
Vienu ypatingu atveju,. pacien
tas buvo paguldytas i ligoninę, 
turėjo operaciją, išbuvo ligoni
nėje dvi savaites ir buvo per
siųstas į slaugymo namus toli
mesniam sveikimui. Jam bu
vimas slaugymo namuose buvo 
reikalingas! Tačiau Medicare 
atsisakė mokėti už slaugymo na
mus. Pacientas buvo priverstas 
apleisti slaugymo namus dėl fi
nansinių priežasčių Paciento 
daktaras parašė į Medicare ape
liuodamas jos nuosprendį ii’ nu
rodydamas priežastis, dėlko pa
cientas turi pasilikti slaugymo 
namuose. Medicare sutiko apmo
kėti, bet pacientas-per tą laiką 
jau buvo išrašytas, visas pro
cesas truko mėnesį laiko ir paci
entui speciali globa nebebuvo 
reikalinga.

• ■ t -

Mum dabar rūpimoji problema 
yra kad daromi planai tą 59 die-

Upytes Klubas
Upytės draugiško klubo susi

rinkimas Įvyko gegužės 7 d. 
Daug narių dalyvavo ir daug 
dalykų apsvarstė.

Upytės klubo piknikas įvyks 
birželio 27 d. Onos Bruzgulie- 
nės darže. Išrinkta pikniko ko
misija iš Mary Naberieza, Ag
nes Deikus ir Ona Condux, taip 
pat išrinkti darbininkai.

Gautas laiškas iš Dariaus Gi
rėno ir Don Varnas legionierių 
postų dėl vėliavų iškėlimo Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. Na
riai vienbalsiai nutarė nupirkti 
vieną stulpą vėliavai iškelti. Vė
liavos bus Įteiktos ir iškeltos- su

Sustabdykite tą niežėjimą
BRAXON PASTA

tuojau sumažina len- 
gvą odos niežėjimą, 
gydo kojų grybelius, 
nuskusto veido per’ 
sėjimą ir palengvina 
visą eilę odos nega- 

\ « /MB lavimų/ Pastą paga- 
mino 30 metų patyri- 
mą turįs vaistininkas. 
Pasiųsim 2 Braxon 
uncijas gavę $2.50, 

4 unc. gavę $4.00, atsiųstus tokiu ad
resu:

BRAXON PASTE
Dept. NA

2914 So. WALLACE ST.
Chicago, Illinois 60616

Nesiųskite COD. Pastą išsiųsime, ga
vę pinigus. Pilnai nepatenkintiems 
pinigus grąžinsime.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRL’OŽAl
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, 
kaina 2 doL '• .

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

gynėme.
Tegul šie svarbūs uždaviniai 

ateinantį sekmadienį visus su
veda į šį svarbų susirinkimą, 
pppp- .chzznpp čkcM?uį

Kun. T. Piotrowski motociklas Pannsylvanijoj, kur univoraltotas 
turi speciali* automobilipastatymo vlot< kunigams.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

ERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St. Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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BENDRADARBIAVIMO IR BENDRAVIMO 
POKALBIS SU UETUVOS “TARYBININKU”

Bendravimo ir bendradarbia- dimo iki šio laiko vis dar nepriei- 
vimo klausimais mūsų spaudoje
jau buvo daug pasisakymų ir ko- Mūsų laisvinimo veiksmai sa- 
mentarų, bet prie vieningo spren vo konferencijoje Clevelande bu

ta.

^KW>l~TTJ~— 11TW.II. *

Piliušenkina lietuvišką kultūrą
Leokadija ’Diržinskaitė. Piliušenka, aukštesnės 

mokyklos nebaigusi, “tarybinėje” Lietuvoje rusų leidžia
muose “Kultūros baruose” parašė straipsnį apie komu
nistų partijos “auginamą” lietuvišką kultūrą. Lietuvo
je yra didokas skaičius aukštąjį mokklą baigusių ir apsi
švietusių žmonių. Partijos vadovybė būtų galėjusi bęt 
kuriam inteligentui užsakyti reikalingą straipsnį, ir jis 
vargu būtų galėjęs atsisakyti. Tuo tarpu žinome, kad 
Lietuvoje tiktai Kazys Boruta atsisakė panašų užsaky
mą vykdyti. Galėjo atsisakyti ir kiti inteligentai, bet lais
vųjų lietuvių dar nepasiekė žinios apie jų drąsą pasakyti 
okupantui — ne.

Jeigu tuo klausimu būtų rašęs kitas lietuvis, tai vi
sa problema nebūtų taip supiliušenkinta kaip tai pada
ryta jau minėtame rašinyje. Sniečkus, matyt, neturi pro
tingo kultūrinių reikalų patarėjo, jeigu jis leidžia Dir- 
žinskaitei kalbėti apie tokius reikalus, apie kuriuos ji ne
turi jokio supratimo. O gal josios sijonas jau turi dau
giau įtakos atsiųstų naujų komisarų tarpe, negu Snieč
kaus sudaryta administratorių grupė. Teisybė, Diržins
kaitė labai jauna, vos 15 metų, Vilkaviškio srityje pra
dėjo nešioti ir platinti komunistų atsišaukimus, bet tai 
dar nereiškia, kad ji turėtų nuovoką ir apie lietuvių kul
tūrą. Karo pradžioje ji išrūko į Rusiją ir gyveno trem
tinės gyvenimą Ivanovo srityje. Rusijoje įstojo į komu
nistų partijos kursus, o 1951 metais patys rusai pasiuntė 
ją į Maskvą, kad galėtų baigti partinę mokyklą. Ji gali 
būti labai atkakli partietė, bet josios nuovoka apie lietu
višką kultūrą yra labai jau silpnutė. Kaip ji į kultūros 
klausimą žiūri, matome tame pačiame straipsnyje. Ji 
rašo:

“Mes didžiuojamės Lenino parengta ir mūsų 
partijos įgyvendinta kultūrinės revoliucijos progra
ma. TSKP CK (rusų komunistų partijos, N. Red.) 
nutarime “Dėl pasiruošimo 100-sioms V. Lenino gi
mimo metinėms” pabrėžiama: “Kultūrinė revoliu
cija mūsų šalyje atnešė tarybiniams žmonėms išsi
laisvinimą ir švietimą, mokslo klestėjimą, sudarė’ 
sąlygas susiformuoti ir išaugti liaudies inteligenti
jai, įtvirtino socialistinę ideologiją visose dvasiilio 
gyvenimo sferose, išsaugojo ir pagausino pasaulinės 
kultūros vertybes”. (Kultūros barai, 1971 m. kovo 
mėn., 3 psl.)

Iki šio meto “kultūrinės revoliucijos” terminas buvo 
rišamas su Mao Cetungo pravestomis Kinijos komunis- 
tų partijos centro komiteto, valstybinių įstaigų ir kariuo
menės vadų skerdynėmis, o Diržinskaitė dabar komu
nistinės “kultūrinės revoliucijos” matą bando taikyti ir 
lietuviams, pagrindines savo straipsnio mintis ji dar ši
taip papildo:

“Nemirtingos Lenino idėjos, Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos patyrimo panaudojimas, broliš
ka tarybinių tautų parama padėjo per, palyginti, 
trumpą laiką išugdyti -ir suformuoti socialistinę lie
tuvių tautos kultūrą, kuriai būdingas kompartijos 
idėjiškumas, liaudiškumas, prieinamumas plačio
sioms darbo žmonių masėms. (Ten pat).
Kokios yra tos Lenino idėjos ir koks yra komunistų 

partijos patyrimas platesniems lietuvių sluogsniams dar 
nežinoma. Svarbiausią partijos patyrimą tebežino tiktai 
rusai čekistai, nes, “pravedus kultūrinę revoliuciją”, 
Minsko požemiuose teliko tiktai Lietuvos Centro Komi
teto ir įtakingesnių partijos veikėjų lavonai. Stebuklin
gu būdu iš senų veteranų liko gyvas tiktai Vincas Kap
sukas, skundęs visus partijos narius Stalinui. Bet Kap
sukas savo patyrimų niekur neužrašė, jo biografijoje jie 
dar neužregistruoti. Reikalas paaiškės, kai bus atidengti 
čekos archyvai.

Apie lietuvių .tautos kultūros “augimą” neverta kal
bėti, .bet .verta priminti visiška supiliuškįntą pačios ko
munistų partijos narių augimą ir kultūrėjimą. Anks
čiau patys lietuviai komunistai galėjo redaguoti ideologi
nis ir kitokius savo žurnalus. Šiandien lietuviams komu
nistams primestas Honanas Zimanas, kuris NewYorkan 
atvažiavęs įrodinėjo Amerikos žydams Rusijoje turimas 
dideles laisves. Kai Zimano paklausė, kodėl rusai nepa
veda jam redaguoti žydiško žurnalo, tai jis susimaišė ir 
nežinojo ką atsakyti. Lietuviai komunistai tiek sukultū- 
rėjo, kad savo eilėse negali rasti tinkamo žmogaus prem
jero pareigoms. “Tarybinės” Lietuvos premjera pareigas 
eina gudas Ošifas Maniušiš. / -'C-? -d _

Kokio yra ta piliušenkiniška kultūra ir kasotas “ko
munistinis idėjiškumas”, matyt tuose pačiuose 3 “Kultū
ros baruose”. Tą idėjiškumą pavaizdavo Alfonsas Ju- 
džentis savo laišku iš kaimo. Be nepaprastai gražių “ta
rybinės” Lietuvos “machanizacijos” vaizdų, įdętas tik
ras šių dienų Lietuvos vaizdelis: •?

F .
“Gyvenimas tapo judresnis, žmonės lyg ir pri

trūko laiko. Būdavo, dar prieš metus kitus moterys 
sekmadieniais susirenka ant kaimo kapinaičių, 
patvarko artimųjų kapus, gėlių pasodina, puokščių 
atneša, pasikalba. “Jeigu jau kuri neateina, tai ži
no, kad serga ar kokia nelaimė, •— prisimena Anė 
Drobnienė, — tuojau einam lankyti.” (Ten pat

Tokia yra supiliušenkinta “tarybinės” Lietuvos masi
nė kultūra.

vo sudarę net spedajją komisiją, 
kuri turėjo paruošti 'atitinka
mas taisyklos, kaip Kiekvienu 
atveju elgtis. Tačiau iki šio lai
ko tokių taisyklių dar vis nesu
silaukta. Tad savaime susidarė 
tokia padėtis, kad kiekvienu at
veju paliekama laisvė kiekvie
nam spręsti individualiai, išei
nant iš asmeninių 'santykių.

Artimesnio bendradarbiavi
mo šalininkai daugiausia reiškia
si jaunojoje kartoje, kuri yra 
susispietusi Akiračių ir Metme
nų, o paskutiniuoju laiku jų ima 
rastis Laiškų Lietuviams ir 
Draugo bendradarbių eilėse.

Amžių bėgyje visuomet taip 
jau buvo, kad jaunoji karta sa
vo idėjomis ir užsimojimais iš
siskirdavo iš senosios. Ir mums, 
kuomet augome, tėvai bardamie- 
si nuolat kartojo: “Kaip jūs vai
kai gyvensite? Jums tik Šokti, 
dūkti ir dainuoti”.

Šių dienų mūsų jaunimas, lan
kantis ar baigęs aukštuosius 
mokslus, nebuvo pažeistas tomis 
maskoliškojo imperializmo už
mačiomis ir apgaulėmis, kurias 
mUms teko skaudžiai išgyventi 
ir patirti. Jis prisiskaitęs įvai
rių propagandinių Knygų, uni
versitetuose prisiklausęs libera
liškai nusiteikusių profesorių 
paskaitų, norom nenorom ima 
abejoti ir galvoti, kad jųjų se
noji karta savo protavimu ir 
įvykių analizavimu yra susenu
si, užsispyrusi, nuo realiojo gy
venimo atitrūkusi ir neieškanti 
nauju suartėjimo kėlių Afei'bū
dų " r ■

Iš kitos pusės, ir patsai Mask
vos imperializmas stengiami mūs 
kaip nors labiau dezorganizuoti, 
veikia jaunąją kartą, siūlyda
mas suartėjimui įvairių naujų 
ėjimų, kad galėtų labiau su- 
kirštinti, sukelti vienų kitais 
nepasitikėjimą ir tuo nukreipti 
nuo vieningo veiksmo kovoje už 
laisvės atgavimą savo tautai.

Todėl manau, kad mums jau-; 
nosios kartos atžvilgiu reikia 
būti kiek atlaidiems. Bandy
kime visai ramiai str jais kai-" 
bėtis, aiškintis ir operuoti gyve
nimo neginčijamais faktais, ku-j 
rių mes apsčiai turime ir ku
rių iš istorijos puslapių ir no
rėdamas niekas išbraukti jau 
nebegali.

Gerai prisimenu savo jaunes
nes dienas, kai ^eko klausytis 
vyresniosios kartos žmonių pa
sakojimų apie tuos žiaurumus, 
kuriuos jiems teko išgyventi ir 
ne vienam net ant savo kailio 
patirti. Jie pasakodavo, kad ca- 
ristinės Rusijos revoliucijos me
tais viskas buvo grindžiama 
skambiais Laisvės, Lygybės ir 
Teisingumo ©balsiais; ~ J

Ne kartą tuomet pagalvoda
vau ir save įtikinti norėjau, kad 

kvisko galėjo būti tais revoliuci-

jos metais, bet jau dabar, tai
kos metais, nebeturėtų bflti to 
melo, apgaulės, nes kiekvienam 
žmogui yra įgimta teisė svei
kai galvoti, gyvenimo įvykius 
šaltai analizuoti ir tuo siekti tei
singumo, laisvės ir medžiaginio 
gerbūvio.

NeprikL Lietuvos netekimo iš
vakarėse taipgi buvo nemažai, 
rodos, patikimų ir rimtų valsty
bės vyrų, kurie taipgi buvo sau 
įsikalbėję ir net kitiems aiškino, 
kad per tuos 23 metus Sovietų 
Rusijos gyvenime galėjo būti 
padaryta daug klaidų, bet nie
kas nenori klaidose gyventi, 
stengiasi tas klaidas išlyginti, 
ieškant naujų kelių, naujo su
tartino darbo, kad greičiau bū
tų atsiekta tai, apie ką visą lai
ką spaudoje ir susirinkimuose 
buvo kalbama ir aiškinama.f - - * f

Tada savaime piršosi mintis, 
kad tie vyrai, kurie stovi vals
tybės priešakyje ir neša atsako
mybę prieš visus krašto gyven
tojus, privalo ieškoti naujų ke
lių ir būdų visų gerovei pakelti, 
kad tuo ištęsėtų duotum pažadus. 
Pagaliau turi turėti drąsos prisi
pažinti ir prie padarytų klaidų.

Grįžtant arčiau užsibrėžtos 
bendradarbiavimo ir bendravi
mo temos, tenka kiek stabtelė
ti' ties 1940 metais, kai turėjo
me jau sukomplektuotą menamai 
Tarybinę Vyriausybę, kuri sa
vo veiksniais dieną po dienos 
vis labiau “džiugino” krašto gy
ventojus.

Aš tada gyvenau Vilniuje, ku
ris, anot Pupų Dėdės posakio 
buvo “Vilnius mūsų, o mes ru
sų”. Ėjau Lietūkio direktoriaus 
pareigas. Buvau 3-4 kartus pa
kviestas atsilankyti į anksčiau 
buvusių aktyvesniųjų demokra
tų pasitarimus, kurie vyko pri
vačiame bute šeštadienių vaka
rais fr Į kuriuos atvykdavo net 
iš Kauno vienas kitas aktyvis
tas, jau spėjęs įsijungti į Tary
bų Lietuvos vairuotojų eiles.

Pasitarimuose, kurie nusitęs
davo dažniausiai iki vidurnak
čio ir kuriuose dalyvaudavo apie 
10 vienminčių iš artimų bičiu
lių, svarbiausia norėta išsiaiš
kinti: kaip mums, buvusiems 
veiklesniems demokratams, ko
vojusiems su fašizmo posūkiais 
Nepriklausomoje Lietuvoje,- da
bar reikia elgtis, kad geriausiai 
galėtume pasitarnauti savo tau
tai.

Pirmas vakaras^praėjo beveik 
išimtinai benagrinėjant ir bea
nalizuojant klausimą; koks liki
mas laukia mūsų tautą? Ryš
kėjo trys galimybės: 1) būti 
visiškai Sovietų Sąjungos pa- 

' jungtiems, 2) patekti Hitlerio 
imperijon, ir 3) po visų audrų 
išlikti laisviems ir nepriklauso
miems.

Juodžiausiomis spalvomis bu* 
vo bevelk visų plečiamas Hit
lerio įsiviešpatavimas. Iš kažr 
kur jau buvo gautos žinios, kad 
Hitlerio planuose esąs paruoštas 
projektas didesniąją Lietuvos 
gyventojų dalį perkelti į Rūro 
kraštą anglių kasyklų darbams, 
paliekant tik mažažemius ūki
ninkus, kurie gyvendami tarp 
vokiečių kolonistų greit suvokle- f 
tėsią.

Apie 1939 metais pasirašytą- . 
ją Stalino ir Hitlerio sutartį pa^ < 
gal kurią Pabaltijo kraštai bu
vo jau pasidalinti nebuvo žino
ma ir todėl apie tai nebuvo už
siminta. Bendrai, Hitlerio oku- z 
pacija buvo laikoma viena iš 
skaudžiausių lietuvių tautai ir ‘ 
todėl buvo nusistatyta visomis 
galimomis priemonėmis j ai prie
šintis. d.)

Beisbolo auka
Roselando gyventoja 'Sheila 
Finley mirė , visą savaitę iš
buvusi ligoninėje be sąmonės. 
Aštuonių metų mergaitė eida
ma iš mokyklos ir sustojusi pa 
žaisti* buvo {netyčia užgauta ..? 
per galvą su beisbolo lazda. 
Jai buvo perskeltas galvos, kau 
las.

Išvadavo ir nužudė
Policija dabar nežino, ar 

Fread Curry, 26 [m. gyv. 1357 
Marquette Rd., iš daboklės iš
vadavo draugai ar priešai. Jis 
atvyko į policiją, norėdamas 
kaž ką pranešti, tačiau buvo 
tiek girtas, kad policijos bu
dėtojas jį patalpino dahoklėn 
už netvarkingą elgesį. Po va
landos į nuovadą atvyko ketu
ri vyrai ir sumokėję 25 dol. 
užstatą, išėmė Curry iš (da
boklės.

Trečiadienio vidurnaktį, va 
landą po Curry išvedimo, prie 
6627 S. Bishop buvo rastas au
tomobilis, o jame sėdėjo Cur
ry, peršautas per krūtinę, ne
begyvas. Policija ieško ketu
rių vyrų, kurie išvadavo ve
lionį iš policijos arešto.

Plėšiko auka
Maria Tomaszewska, 68 m., 

gyv. 928 N. Winchester buvo 
rasta negyva savo bute. Jai 
ant galvos buvo užmautas mai 
šas, o burna užkimšta dideliu 
skuduru, rankos surištos už-v • 
pakalyje. Policija spėlioja, 
kad ji buvo plėšiko auka. Jis 
nemokėjo užrišti jai burnos ir 
moteris užduso. Velionės bu
tas višas išvartytas, matyt, 
plėšikui ieškant pinigų ir bran ; 

Igenybių. '

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
D-Oji dalis

7
Iki 1918 metų Bendysių dvaras buvo Brausewetter 

šeimos nuosavybė. Iš kur ši šeima atsikraustė į Mažąją 
Lietuvą, net ir patys dvaro savininkai nebeįstengė 
tiksliai atsekti. Nors prisilaikoma tradicijų, kad jų 
šeima yra atsikėlusi iš Austrijos, bet taip pat yra duo
menų prielaidai, jog jie gali būti ir išeiviai iš Olan
dijos. Kokia ten bebūtų tos šeimos kilmė, vis tik rei
kia paminėti, jog šios šeimos prosenelis, statydamas 
Bendysių dvaro rūmus, čia kartu užvedė ir gražų par
ką, pastatė mažą šiltnamį — oranžerėją egzotiškiems 
augalams auginti ir įrengė parke labai skoningo sti
liaus mauzoliejų, kur buvo laidojamos viena po kitos 
šio dvaro savininkų generacijos.

Laigyčiu bažnytkaimis prie sovietu. Matosi b^nyčios boUtas ir buvęs klebonijos 
namas. Dabar sovietai się vietovę pavadino Mordovskaja vardu.

Lalgyžlu parapijos bažnyčia. Kai kurios da
ta lės pirmojo bažnyčios pastato, statyto aplo

Paskutinieji Bendysių dvaro savininkai buvo du 
broliai BYausewetter, abu likę viengungiais, kurių 
vienas kaizerio kariuomenėje buvo išsitarnavęs majo
ro laipsnį. Abu jie pasimirė pirmojo pasaulinio karo 
pabaigoje, susilaukę gilios senatvės.

' LABLAUKIŲ DVARAS
Kitas kolonistų dvaras šioje Labguvos apskrities 

dalyje yra Lablaukių dvaras, besirandąs Laigyčių pa
rapijoje, pamario zonoje.

Šio dvaro rūmai buvo statyti prieš pdrą šimtų me- 
(tj* tai» laikais, kai šio dvaro savininku buvo baronas

Ludwig von Ostau (1633 —1727 m. laikotarpyje). Yra 
pasakojama, kad šio dvarininko šeimoje iš generaci
jos į generaciją gimdavo lik dukterys, todėl, dvaro 
savininko dukterims imant užkurius, dvaro savininkų 
pavardės keisdavosi su kiekviena nauja generacija. 
Po .baronų von Ostau, Lablaukių dvaro savininkais 
topo baronų Wunk šeima, vėliau dvaras tapo Gustedt 
šeimos nuosavybe, gi paskutiniu laiku’Lahlaukių dva
ras priklausė tūlam Franž Waldniauer, gyvenusiam 
Pronyčių (vok. Pronitten) dvare. Jis savo dvaro neap
leido ir sovietams užėjus, ir buvo čia’ rusų kareivių

Dvaro savininkams iŠ generacijos į generaciją be

sikeičiant, naujieji dvaro šeimininkai, gerbūviui ky
lant, prie pagrindinių dvaro rūmų vis pristatydavo 
pagal savo skonį po naują priestatą, mažai kreipdami 
dėmesį į pagrindinio pastato stilių. Su laiku dvaro rū
mų ansamblį sudarė trejetas pastatų, dviem aukš
tais, pusračiu prišlietų vienas prie kito. Paradi
nės rūmų durys buvo centriniame pastate. Per jas 
buvo patenkama j erdvią įeinamą sale, kur sienas 
puošė trofėjinių briedžių ragai, o ant grindų buvo pa
tiesti sumedžiotų briedžių kailiai, ši salė buvo apsta
tyta masyviais ąžuoliniais baldais: ąžuolinės kėdes, 
stalai, spintos, komodos ir drabužinės. Pikius, tam
siai ruda spalva nupoliruoti laiptai salės gale vedė į 
antrąjį rūmų aukštą. Kambarių gi dvaro rūmuose bu
vo ištisas labirintas per abjus aukštus. Rūmų vidu
je prieblanda viešpatavo net ir dienos metu, nes prie 
rūmų augo aukšti, plačiai savo šakomis išsikeroję me
džiai, seni topoliai ir liepos, nedaug šviesos pralek 
džiantys į rūmų vidų, šių medžių stori liemenys be
veik Kėtė mūro sienas, o jų šakos virš stogo beveik Su
sisiekdavo su kitame rūmų-, šone augančių , medžių ša
komis.

Plačios stiklinės durys iš valgomojo pirmajame 
aukšte vedė tėisiog į parką, kur prieš pat rūmus,- ta
rytum patriarchas sargybinis, stovėjo plačiai išsiskė- 
tusi viena iš seniausių parko liepų, šimtamečių skrob
lų palisados rikiavosi palei pagrindinę parko alėją. 
Kitų parko takelių ir keliukų pakraščiuose augo tan
kūs alyvų ir jazminų krūmai. Vienas toks takelis kirto 
parką rytų — vakarų kryptimi. Mūrinėje sienoje, su
pančioje parkę, šio takelio abiejuose galuose buvo 
įmūryti aukšti arkiniai langai* įsodinti j • masyvius 
rėmus.

(Bus daugiau)
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OR. AMU RAMONAS WO «USV
IR GEMCLtS IIW 
'RITAfX<"> AKINKI* 

2859 W < 63rd tTRBFr 
Xi|9 t»l«f.: PRo»p«ct 8-3225 

?.iid »•!•»• WAIbrook 5-5076 
Kasdien ouo 10 iki 12 vai ryte 

no 7 Od 9 vai vak Treč. uždaryta

9«i **] 239-4683

jR K G BATUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGJNB CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

■Aodical Building). Tai LU 5-6446 
Priima ligoniui pagal susitarimą 

>ei neatsiliepia, skambinti 374-3012

oRospeci 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYOYYTOJAS ir chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET 
valJ kas diena po pietų 1-3: vak 7-8 
iktai antradieniais ir penktadieniais 
fYečiad ir sekmad ofisas uždaryta* 

Rax.- 3241 WEST 46th PLACE 
Phono- Republic 7-7868

ok PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

7434 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rand.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad- penktadieni nuo 1—5. treč 

ir šeštad tiktai susitarus.

Rex. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 va) 
" Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rexid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
"GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71«t STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 y. p. p.; antrad. ir ketvirtad 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai ' - 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo'l—4 po pieta, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TaU 9258296

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

uždaryta.
_______ Rex, tol- WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

T.L: PR 8-1223
OFISO VAL.: pinm. antratL, trečiai 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
oiaia 24 vaL po pietų ir kitu laiku 
_________pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71sf STREET 
Ofiso Hlof? HEmiock 4-2123 
Rezid. teteik Glbton 8-6195

Priima ligon<as pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
lei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P. jS ORTOOPBOAS-PliOTEZlSTAS 
W Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

Speciali pagalba kojomi
' (Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”

************
HELP STRENGTHEN 

AMERICA > PEACE POWER
Į BUY U S SAVINGS BONDS

. MIAMI FLA.
1971 metų kovo 15 d. Naujie

nose tilpo Miami Lietuvių Ta
rybos Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo aukų atskaita. Ir 
ten yra klaidingai pažymėta, kad 
Miami Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubas aukavo Lietuvos 
laisvinimui $435.00, o tikreny
bėje aukavo tik $35.00. Jau per 
paskutiniuosius 6 ar 7 metus 
nieko nebuvo aukavę. Tik šie
met paėmė už svetainės naudo
jimą, taip kaip ir svetimtau
čiams, fkad paima nuomą. Pir
miau už vartojimą svetainės pa
imdavo tik už virtuvės gesą ir 
už staltieses.

Antroji klaida, kad A. D. Kau- 
lakis pravedė vakaro programą. 
O tikrenybėje A. D. Kaulakis 
tik atidarė vakaro programą ir 
pasakė trumpą atidarymo kalbą, 
kaip Miami Lietuvių Tarybas 
pirmininkas ir programai vesti 
perstatė gerbiamą Vytautą Se
mašką, nes buvo susirinkimo iš
rinktas vadovauti programai, 
kurią jis gerai atliko.

f------------....................................................................... ...................  s
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

HEmiock 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 rugpjūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

The iron Curtain 
ism soundproof.

•M cent come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get JM 
Vuth through.
an tt rmm rna Earotw 
m 1888. Kt V8NMB. KT.

fritaa i a ■ i ■ k aei M įįmh

Prie progos turiu padėkoti vi
siems draugijų atstovams už 
nuoširdų pasidarbavimą per Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimą. Todėl ir turėjome gerą 
pasisekimą. Aukų buvo surink
ta apie $1,200.00, tai yra dau
giausiai ką esame surinkę iki 
šiol. Dar kartą vardu Miami 
Lietuvių Tarybos tariu visions 
širdingą ačiū.

A. D. Kaulakis, Pirmininkas

SAN FRANCISCO, CALIF. 
^Lietuvių Bendruomenės žinios 
t ■ . -... ... .. ..

San Fracisco lietuvių Ben
druomenės Pavasario Balius 
įvyks šeštad-, 22 gegužės, 8 vial. 
Sokol salėje, 847 No. San Mateo 
Drive, San Mateo, Calif. Bus 
įvairi programa su bufetu, baru 
ir dovanomis. Gros 4 žmonių Ha- 
vajietiškas šokit) orkestras. Ma
tysime ir dailės parodėlę. Lat
viai, estai ir vengrai žadėjo irgi 
atsilankytu

R. Pažanėnas buvo pakvies
tas į iždininko pareigas Paverg
tų Tautų Organizacijos -r- San 
Francisco Apylinkės skyriuje. 
Organizacijoje šiuo metu akty
viai reiškiasi lietuviai, čekai, len
kai, ukrainiečiai, vengrai ir ser
bai. Mažiau aktyvumo prodo 
latviai ir estai.

Captive Nations Week bus 
pravesta Golden Gate Parke sek
madienį, liepos 18 d., 2 vai. p. p.' 
Koncerte pasirodys ir lietuvai
tė dainininkė Adelė Druktenytė. 
Captive Nations -Ball yra nu
matytas lapkričio iriėn. 6 d.

Inž. Vytautas ir /Rita Salia
monai Floridoje, Jamaikoje, Ba
hamose ir Mexikoje; Vanda Šliū
pienė lanko draugus-ir tėvus Či
kagoje; Lila’Pažemėnienė atos
togauja Karibų jūros salose. 
{ Svečiai: lankėsi iš Lietuvos 
Kauno Medicinos Institute odos 
ir Veneros ligų katedros docen
tas, Dr. Stasys Ragaišis su žmo
na; iš Australijos daktarai L. ir 

X3L. Petrauskai, iš Los Angeles 
inž. Romas Ankaitis, inž. V. čer- 
hius Ir inž. Romas Venckas su 
žmona.

Naujakuriai: inž. Romas ir 
Danutė Ankaičiai artimu laiku 
tikisi persikelti pastoviam gy
venimui iš Los Angeles į San 
Francisco apylinkę. V. š.

Melrose Parkas
Motina ir keturi vaikai lanko 

lituanistinę mokyklą
Harry Vaišvilas ir jo šeima 

gyvena Prairie View, Ill. Jo 
žmona ir keturi" vaikai: Way
ne, Mark, Cliristopher ir San
dra įstojo į Melrose Parko Li
tuanistinę mokyklą ir labai 
rimtai mokosi lietuvių kalbos. 
Kai pradėjo lankyti lituanisti
nę mokyklą nei Vaišvilienė, 
nei:jos vaikai lietuvių kalbos 
bemokėjo. Dabar jau ir Vaiš
vilienė ir jos mažamečiai vaikai 
pradeda kalbėti ir rašyti lie
tuviškai.
1 Harry Vaišvilas kas šeštadie 
nį savo šeimą atveža į-mokyk
lą ir pats laukia, kol vaikai ir 
žntona baigia pamokas, nes at 
važiuoti iki Melrose Parko rei- 
kia 70 mylių kelią. Ir Harry 
Vaišvilas ii4 jo žmona yra tre-^ 
Čltoš kartos lietuvių tėvų vai
kai. Vaišvilienė, paskaičiusi 
anglų spaudoje apie Lietuvą, 
još garbingą praeitį, dabarti- 
hę sovietų okupaciją, apsis
prendė mokytis lietuvių kai-, 
bos pati ir paragino savo ma
žamečius vaikus. Per Lietuvos 
gėtiėralinį koftšulą dr. P." Dauž 
Vardį paprašė Yekomeiiduoti 
Iietmašką mokyklą’. Konsulas 
Vaišvilų šeimai, kaip arčiau
siai pasiekti, rekomendavo 
Melrose Parko lituanistinę 
tookyklą, kurioje Vaišvilienė 
ir jos keturi mažamečiai vai
kai labai rūpestingai mokosi 
lietuviškai kalbėti, skaityti, ra
šyti ir susipažįsta su Lietnvbs 
istorija.'- Hany’ Vaišvilas dar* 
kalba’silpnal Ėetuvižkai. Mi- 
Vusis kun. L. Vaišvilas buvo jo 

tikras pusbrolis. Vaišvilų šei
ma turėtų būti pavyzdžiu dau
geliui lietuvių. y

Motinos Dienos minėjimas
LB Melrose Parko apylinkė 

ir lituanistinė mokykla ruošia 
Motinos Dienos paminėjimą. 
Minėjimas įvyksta gegužės 
mėn. 16 d. 3 vai. po pietų šven 
čiausios širdies parapijos baž
nyčios mokyklos salėje. Meni
nę programą atliks mokyklos 
mokiniai, vadovaujami savo 
mokytojų. Pasibaigus minėji
mui visi dalyviai bus pavaišin
ti kavute ir saldumynais.- Vi
suomenė kviečiama motinos 
dienos minėjime dalyvauti.
Mokinių pagalba Bražinskams

Melrose Parko Lituanistinės 
mokyklos mokiniai, savo mo
kytojų vadovaujami, parašė 
ir oro paštu pasiuntė 32 laiš
kus Turkijos vyriausybės na
riams, prašydami, kad Pra
nas ir Algirdas Bražinskai ne
būtų grąžinami sovietams te
roru ir kančiomis sunaikinti.

. - (kt.)

Brighton Parkas
Našlių klubas darbuojasi

Chicagos Našlių klubo susi
rinkimas- įvyks šį penktadienį, 
gegužio 14 <L Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. nuo 8 vai. va
karo. Praeitas susirinkimas ba
landžio 9 d? dėl kai kurių prie
žasčių neįvyko, tai šio shsirinki- 
mo eigoje btis daugiau įvairių 
aptarimų klubo veiklos reika
lais.* *■’u'■

Dar reikės pasitarti apie pik
nikus, guriems turės būti iš 
anksto tiksliai pasiruošta. Su
sirinkimą užbaigus kaip visuo
met vyks šokiai ir draugiškos 
vaišės. A. Jusas

■  * Vt?.

Algos buvo negana
Lake apskrities, j Ind. advo

katas- -Niek Senak yra gynęs 
daug neturtingų" nusikaltėlių 
teismuose, tačiau dabar jam 
teks pačiam susirasti gerą gy
nėją. Jis buvo samdomas ap-
skrities tarybos, kaip viešasis 
gynėjas, atstovaująs kaltina
muosius, kurie negali patys 
nusisamdyti advokato. Už nė- 
turtingų gynimą advokatas 
gaudavo 14,000 doL per metus.

Paaiškėjo, ’ kad advokatas 
ėmė reikalauti iš ginamųjų pi
nigų, ypač, jėi sužinodavo, 
kad jie nėra tokie neturtingi. 
Kartais jis reikalaudavo atly
ginimo iš nuteistųjų giminių.

Beždžionė — ant galvos
Ponia Robinett labai išsigan 

do, kai einant pro savo na
mus, 1828 N. Burling gatvėj, 
Staiga iš medžio ant jos pečių 
užšoko (spider monkey). Kai 
moteris pradėjo šaukti ir mis- 
taguoti rankomis, išsigando ir 
beždžionė ir pradėjo kramtyti 
moteriai rankas.
1 Moteris atsidūrė ligoninėje, 
o beždžionė — Gyvulių Globos 
Centre. Policija dar neišaiški
no, iš kur fa beždžionė atsira
do Čikagos gatvėje.

Policija gaudė arklius
Čikagos pietvakarių Hicko

ry Hills priemiesčio gyvento
jai iš pat ryto trečiadienį pasi
juto lyg ’ Laukiniuose Vaka
ruose. Gatvėmis, po kiemus 
ir po golfo lauką lakstė turi-

Lietuvos kariuomenės Murėjui - savanoriui

> Kapitonui
VYTAUTUI NORUI 

mirus, Jo žmoną fironislavą, dukrą Ireną su 
šeima ir sūnų Kęstutį su jŠeima nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.

1* *4# "Mr i »

. - Ona ir Zigmas Kumšos

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

Garsi filmy aktorė Bette Davis nau
jame filme turi pagyvenusios Hippie 

moteriškės vaidmenį.

nas arklių, o paskui juos — 
šešios policijos mašinos.

Nežinomi piktadariai nulau
žė Green Acres Farm tvarto 
spyną ir tyčia paleido ten bu
vusius 12 arklių, kurie pasi
leido lakstyti po visą priemies 
tį. Policijai, kuri suvažiavo iš 
Palos Hills bei Justice miestes 
lių, padėjo ir septyni raitė-, 
liai. Vienas arklys nukentėjo, 
kai susidūrė gatvėje su auto
mobiliu.- . - 

Uždraus skleisti paniką
Springfieldo seimo teisingu

mo komitetas priėmė Įstatymą, 
kuris draudžia namų pardavi
nėtojams skleisti paniką ir 
kalbėti apie nuosavybių vertės 
nukritimą ar nurikaltimii pa
didėjimą, jei į kaimynystę at- 
sikraustys kitos rasės žmonės.;

Kitas įstatymas draustų na
mų pardavinėtojams kalbinti 
žmones parduoti savo nuosa
vybes, jei tie žmonės užsiregis
truoja atitinkamoje Įstaigoje, 
Prieš šiuos įstatymų projektus 
kovojo namų pardavinėtojų 
tarybos atstovas, sakydamas, 
kad toki Įstatymai būtų prieš 
konstituciją. /

šaltas gegužis
Trečiadienio rytą apie 6 vai. 

Čikagoje buvo tik 33 laipsniai 
šilimos, kas yra naujas rekor
das. Buvęs šalčio rekordas iš 
1960 metų — 35 laipsniai.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Našliu - Naš
liuku Klubo susirinkimas įvyks gegu
žio 14 d., penktadienį 8 vai. vak. Hol
lywood salėje. 2417 W. 43rd St. Val
dyba prašo visus narius ir nares gau
siai susirinkti. . Apsvarstysime atei
ties veikią, išgirsite komisijos prane
šimus. Po susirinkimo įvyks vaišės, 
grojant Joniko orkestrui.

M. Urbelis, rast.

— SLA 134-tos Moforp Kuopos pik
nikas įvyks sekmadienį, gegužės 16 d., 
Bruzgulienės sode. Willow Springs. 
Šokiams gros George Joniko orkest
ras. Bus skanių užkandžių, veiks lū
žėtas. Maloniai kviečiame . visus at
silankyti ir praleisti popietę gamtoje 
su mumis. -

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių.susi
rinkimas įvyks sekmadienį, gegužio 
16 <L L00 vaL popiet Hollywood sve
tainėje. 2417 W. 43rd St. Nariai ma
lonėkite. atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalas, kurių yra daug.

Rožė Didzgalvienė, rast.

GELIJK-X KAS 
’ (PUTHAMENTaS> * 

Linksmomp am ^f^ejsib-'valandoje 
gražiausios gėlės <tr vainikai antka- 

sęufuozas jj Įilfii a
kapaaKu^dėBdJ

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harl«hr*A^A^Mė1^ 
. ........... 'wjror — sM-iny.

SKAITYK PATS IRMTOLGINQ 
KI TUS ŠKAiririi -1N ’ į 
n a u. JVĮĮf:kJs

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
*«MMe>e*evt»e>«w*»*,w,««>K»eenevsee«»«t*»Me«t(«*»«*eMeM»MMait»«t^M<tt»MtatMiiM>tii»*ii*»ev{evw*«t«Mev«*«eeeuvo
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: o .

>.K?.*«- .-t'i ' .<

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMJD
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

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
< 4» < t , A • 11'*

3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) ' ' ”

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

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

SKAITYK •HAtįįlENAS*^- 
JŪS TElKi5LAC®^fW^IAS, 
TEISINGI*USTtiktis 
r^JSJJi STAS. T IMI AS

4 « U Ž A U S
■ ’ XG*LES VIJOMS PROGOMS

BEVERLY HILtS GM.INYČIA 
£-«$443- WEST -flrtF STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
A:------------ ----- - >

K r r < t w e r I Va “ •”

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE -
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Ši dviračiy krūva yra Japonijos tarptautinėje prekybos parodoje. 
Japonu dviračiai buvo dalinami burty keliu parodos lankytojams.

sisakė prieš tokį planą.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

Rado vaiko kaulus
Specialistai egzaminuoja ske 

lėtą, rastą Hoffman Estetes 
laukuose, į šiaurę nuo Palati
ne Road ir į vakarus nuo Ha
man Rd. Policija spėja, kad 
rasti kaulai vra mažo vaiko, 
apie 4 pėdų aukščio. Toje apy 
linkėję nebuvo žinių apie vai
ko dingimą. Suradus kaulus ir 
nustačius, kad jie — žmogaus, 
vietiniai vaikai papasakojo 
jau seniai tuos kaulus matę, ta 
čia u galvoję, kad tai kokio 
gyvulio griaučiai.

HELP. WANTED — FEMALE 
Darbinlftkly Reikia

C H I C A G O S ir] 
| APYLINKIŲ Į
—    Tį-—-v; ... .

♦
Mažiau bus žuvelių

Michigano ežero biologai 
pranašauja mažesni “alewives” 
žuvelių dvėsimą, nes šiemet 
šaltas pavasaris ir pačių žuvų 
yra mažiau, kadangi daug jų 
suėda ežere priveistos didžio
sios žuvys: coho salmon ir 
lake trout.

John Trinka , Čikagos par
kų distrikto tarnautojas ir spe
cialių uždavinių skyriaus di
rektorius, pareiškė, kad čika 
ga nebeturės tokios proble
mos, kaip 1967 m. Kada van

duo sušils ir žuvys ims dvėsti, 
vėjas pasisuks iš pietų vakarų 
ir nustipusias žuvis nuneš i ki
tų ežero pusę.

Tėvai nenori visų 
metų mokyklos

Emmet West pradinė mo
kykla, 140 S. Central Avė., po 
tėvų susirinkimo pranešė švie
timo tarybai, kad tėvai nesu
tinka, kad mokykla atidaryta 
ištisus metus ir vaikai turėtų 
pasivaduodami lankyti mo
kykla tik su trumpomis atos
togomis.

švietimo taryba Įvedė tokių 
sistemą devyniose Čikagos mo 
kyklose. Ir kita — Nįash mo-

Lėšos parkui
Illinois senatorius Adiai 

vensonas prašo senato lėšų 
komiteto skirti pinigų Indianos 
kopų valstybiniam parkui, nes 
tam ežero pakraščio parkui 
reikia lėšų keliams, takams nu 
tiesti ir paplūdimio įrengi
mams pastatyti. Valstybinių 
parkų t įstaiga jokių lėšų Indi
anos ežero pakrantėms nesky
rus).

Ste

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO. 

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

Didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų,, nertinių? - lietpalčių ir įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

Siūlė uždaryti
“Chicago Tribune” skaityto

ja, pasirašiusi “Vidurinio am
žiaus- motina’’ antradienį rašo 
laiške redakcijai, kad žinia 
apie dr. Benjamin Spock suė
mimą kartu su jaunais radika 
lais Washingtono demonstra
cijų metu priminė jai dr. Spo- 
cko knygą apie vaikų augini
mą. Jis pataręs motinoms, jei 
vaikas perpyksta ir ima spar
dytis, reikia jį uždaryti rainio 
je vietoje, kur jis nesusižeistų 
ar nesužeistų kitų ir reikia jį 
ignoruoti.

Matyt, autorė galvoja, kad 
šis patarimas tinka ir demon
stracijų dalyviams, kurių 
dėlė dalis buvo uždaryti, 
tarpe ir dr. Spock.

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą Užsienio gimnazijoms 
$920 už š. m. birželio mėn. 16 
Vasario ginui. $700, Salezie
čiams $200. Ihrnsko gimnazijai 
$20.

Dail. Stefanijos Kvietienės, 
Toronto, Ont., darbų paroda 
vyksta Runnymede viešojoje 
bibliotekoje, 2178 Bloor St. W. 
Uždaroma gegužės 29 d.

— IV Dainų šventės jungti
nio choro dirigentais yra pa
kviesti: Petras Armonas, Bro
nius Budriūnas, Bronius Jonu
šas, Algirdas Kačanauskas, Vin
cas Mamai tis ir- Vaclovas Veri- 
kaitis. Programoje bus ir jung
tinis vaikų choras. Šventė įvyks 
liepos 4 d. Chicagos Internatio
nal amfiteatre. Į šventę suva
žiuos ne tik choristai iš įvairių. 
Amerikos ir Kanados lietuviš
kų kolonijų, bet ir daug svečių. 
Daugelyje kolonijų yra organi
zuojamos ekškursijos lėktuvais, 
traukiniais ir autobusais.

— Rašyt. Juozas Kralikaus* 
kas parašė trečiąjį romaną iš 
Mindaugo laikų. Jis pavadintas 
Mindaugo sūnaus Vaišvilko var
du, nes turinys liečia jo asmeUj 
ir jo kerštą už tėvo nužudymą.' 
Romanas atiduotas spausdinti.

— Sudburio, Ont., Lietuvių 
medžiotojų ir žuvautojų klubas 
paskyrė 100 dol. stipendiją stu
dijuojantiems narių vaikams. 
Bešališkumui išvengti ji bus 
duodama burtų keliu. Klubas 
gražiai veikia . nepamiršdamas 
bendrų lietuviškų reikalų.

SECRETARY TO DISTRIBUTION 
MANAGER FOR INDIVIDUAL 
WHO HAS TYPING AND SHORT
HAND SKILLS. IF YOU HAVE 
TRAFFIC EXPERIENCE THIS IS 
DESIRABLE. EXCELLENT STAR
TING SALARY AND FRINGE BEN
EFITS: YOU WILL BE WORKING 

FOR ONE QF THE TOP 500 
COMPANIES, 

CALL PERSONNEL, 378-2579

LEAF BRANDS DIV.
W. R. GRACE CO.

1111 N. Cicero Ave., Chicago 
CTA TO OUR DOOR

KEY PUNCH OPERATOR 
OR

TYPIST WILLING TO LEARN 
Age is no handicap. 
$85 a week to start. 

Wilmette location.
Phone for appointment. 

Mr. BOCK, 256-3536,

EXPORT TYPISJ
Ocean freight f

— O’Hare']
' 678-432$^

MANNY G

STENOGRAPHER
Must foe able to use electric IBM 
typewriter, shorthand, accurate. Excel
lent working conditions. Vacations, 

pension plan, other benefits.
Call Mr. A. T. BONUCCHI 

after 9:00 A M.
MQ 641Į4

YOUNG WOMAN
Age 20—30. Experienced. General 
housework, some laundry. Beautiful 
large room, T. V., private bath, other 
help. No child care, 1 yr. minimum, 
top wages, paid vacation. Lovely 

Northshore residence.
Call 4464056 after 7 P. M. 

527-3090 days.

CO OK J

St Lawrence Monastery 
77 th & Central. - .

■į

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSD4OKEJIMAI?

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

. - 7.. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road « Chicago, IlL Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY |
INCOME TAX SERVICE

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVHtnNn VERTIMAI • EMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

TEL. 925-60152735 WEST 71st STREET

SKUBIAI parduodamas mūrinis na
mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

ATDARAS SEKMADIENĮ 
1--4 VAL.

6429 So. CAMPBELL AVĖ.

di- 
ju

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

I vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 1 
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:

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

i®—————————

Jis kaltina-

♦ šv. Kazimiero Lietuvių Ka
talikų Kapinių svarbiems reika
lams aptarti šaukiamas lietuviš
kos visuomenės susirinkimas Šį 
sekmadienį, 2 vai. po. pietų, Ga
ge Parko auditorijos salėje, prie 
Western ir 55-tos gatvės.

Visi kviečrami dalyvauti svar
biuose sprendimuose.

Penktadienį šitio reikalu kal
bės Bendruomenės Lietuvių Pa
sauliečių teisėms apsaugoti šv.- 
Kazimiero Lietuvių- Kapinėse 
Komiteto pirmininkas Algis

GL 8-6900 ’

RENTING IN GENERAL 
Nu o mos

IŠNUOMOJAMAS 3% iamb, butas 
naujam name, Marquette Parke nuo 
liepos 1 d. Pageidaujami yid. am

žiaus asmenys.- Tel. 776-0121. '

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Jr Įrengimai

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

' SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA j 

2608 West 69th St, Chicago, IlL 60629. • Tel. WA 5-2781 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

1 AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

E. ŽUKAUSKAS

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

............................... | HI . i m — i* w i ■ .. .. ... , .. .. ✓
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Sugavo taxi plėšiką
Čikagos taxi vairuotojai len

gviau atsikvėpė, kai policija 
pagavo 26 m. Curley Richard, 
gyv. 727 E. 38 St. Jis prisipaži
no permetus apiplėšęs 100 
taxi vairuotojų.
mas tik penkiais apiplėšimais. 
Kartais per dienų jis apiplėš- 
davo du ar daugiau, per sa
vaitę “padarydamas” 150 — 
200 dolerių.

Richard pareiškė policijai, 
kad jo veiklos plotas būdavo 
nuo miesto centro į pietus iki 
68 gatvės. Jis esąs patenkintas 
patekęs į kalėjimą, nes jam 
dabar- neteksią mokėti duok
lės Black P Stone Nation gau
jai, kuri iš jo paimdavo po 50 
dol. kas savaitę už apsaugą. 
Black Stone gaujos vadai pa
reiškė nieko nežiną apie Ri
chard tvirtinimus. Gauja to
kiais darbai neužsiimanti.

Regis per- Margučio’ ir Sophie »*** 
Barčus radiją. (Pr); •

PARDUODAMI ‘ *
IS MODELINIŲ ; NAMŲ BALDAI

♦ IV Dainų Šventės Lėšų Tel
kimo Komitetas praneša, kad . 
galima užsisakyti ložes į IV-tą 
Dainų šventę, kuri įvyks liepos-1 
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

dienos šiuo,, adresu: Albertas 
Vengris, 9529 So. Hamilton St., 
Chicago, Ill. 60643. Telefonas 
233-4345. (Pr). j

Kai kam gali atrodyti, kad madų pasaulyje jau niako naujo najma- 
noma sugalvoti. Pasirodo, kad iki šiol gan apleista sritis buvo batp 
padai. Dabar jia bus gaminami jvairiy spalvų ir raštų, sudarlftant 

juos su kelnėmis ir kitomis aprangos dalimis.

talimis ir išsimokėtinai.Aptarnauja 
........... lietuviai.

SOUTHWEST FURNITURE CO 
TEL. GR 64421 

H200 So; WESTERN AVE.

♦ JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės IV Dainų Šven
tė įvyksta š. m. liepos mėn. 4 d. 
Amfiteatro salėje, Chicago j e.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se”, 2511 West 69th Street, Chi
cago, III. 60629, teį - 778^4585. 
Bilietų kainos: $3.00, $4,00, 
$5.00, $6.00 Ir $7.00. '

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

Kas norėtų, kad bilietai būtų 
pasiųsti paštu, tam bilietai bus 
pasiųsti tik gavus už bilietus 
pinigus. Tuo atveju bilietų už
sakytojas turi atsiųsti kartu su 
pinigais ir sau pačiam adresuo
tą voką su pašto ženklu. Siųsti 
Čekius ar money orderius, ant 
kurių užrašyti: Pay to the order 
of Lithuanian Song Festival 
Committee, — adresas: 2511 
West 69th Street Chicago, Ill. 
60629, tel. 778-4585. (Pr).

♦ Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia Motinų pagerbimo 
pobūvĮ gegužės 15 d„ šeštadie
nį. Balio Pakšto salėje, 3800 S. 
California Ave. Motinų pager
bimo programą atliks Venecue- 
los lietuvių jaunimus., šokiams 
gros Balio Pakšto orkestras. 
Bus šilta ir šalta vakarienė. 
Veiks bufetas. 7:30 vaL vakare. 
Auka — $6.00.

Bilietus galima Įsigyti pas 
valdybos narius ir telefonais: 
4S&8345 ir 776-3737. (Pr).

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. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47 700 r-1

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

į 9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
Įvėj. Kaina $19,000.____ . __ ’

6 kambarių mūras, 2 vonios, naujas 
garažas, prieš žaliąjį Marquette Parką.

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

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virt $16,000 pajamų metams. Su nuo
laida už $51,000.

4 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šildy
mas, gera vieta. Rimtam pirkėjui, 

Įvertas $44,000. 7

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

Labai gwaiislrt^t^S miegamųjų ’ _ GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA.
mūras. Įrengtas rūsys, gazo šilima, 

Mūrinis garažas.
$22,500. Tel. 254-5553.

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, "ši-- - • - -i,l% aukšto 12 metų mūrinis. si
eli IMTINI Al I I IETĮ IV A Įima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 3IUIN IIINIMI į LIE I U v>į Įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik

ir kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654 IMtVBAI

blate Farm ftre and Casualty Company

Z
A. & L. INSURANCE & REALTY

dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

3 MIEGAMŲ apynaujis mūras. Ši
lima gazu, aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas, 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazu, 2 auto garažas. 
Marquette Parke. $23,500.

12 BUTŲ 4 metų, mūras. Radiant 
šilima gazu, aluminijaus langai, 12 
automobilių pastatyti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24,000 pajamų me
tams. Pietvakarių priemiestyje. — 
$175,000.

NERIS REAL ESTATE
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
. . . LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

264« WEST 69th STREET 
TeU REpublic 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios lisimokė- 

|lmo sąlygos.

M55 So. Kadžio Ave. PR S-2233

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kodzio, Chicago 
TEI____  254-5551

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

Tel.: 471-0321

NATIVITY PARISH 
New low price on an exceptional brick 
bungalow. 6 rooms, 1% bath, 2 car 

brick garage. 
Near 72nd 'and Whipple.

Call Mrs. RITNER, HE 4-4300 
McKEY & POAGUE 

, 3145 W. 63rd STREET 
-------- ------—................. ____

MARQUETTE PARKE 4 butu mūras. 
2 po 4 ir 2 po 5 kambarius. Viskas 
gerame stovyje. Tel. GR 6-8031.

SAVININKAS PARDUODA 8 BUTŲ 
5 metų namą antrame bloke i vaka
rus nuo Californijos gatvės. Pajamos 

$14,520 metams. Kaina $112,000 
Tel. 925-6130.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir penutau genus vi
sų rūšių namo apšildymu pečiui ir 
air-conditioning | naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų nnas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai, 
funu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING A SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO. ILL, 60609 
TEL.; VI 7-3447

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SIRVICR 
Taisomi auto motorai, ažabdžiel, 

tune-ups Ir ♦. f, 
4824 So. CALIFORNIA AVE.

Chicago, ill. til. vi 743

1 !?: * v




