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SOVIETU ŽYDŲ VEIKĖJAS VERGELIS 
ATMETA ŽYDŲ KALTINIMUS MASKVAI

MASKVA — Leningrado teismas nuteisė devynis sovietų 
žydus kalėjimo bausmėmis nuo 10 metų iki vienerių metų. Di
džiausią bausmę gavo 39 metų inžinierius Butman — 10 m. Dr. 
Korenblit gavo 7 m., Kaminsky — 5 m., Mogilever — 4, Dreizner, 
Korenblit (brolis dr. Korenblito) ir Boguslavski — visi po 3 me
tus ir 30 gydytojas Stilbans — m. Teisėja pareiškė, kad trys 
žydai Dreizner, Korenblit ir Mogilever gavo sumažintas baus
mes, nes jie nuoširdžiai apgailestavo savo klaidas ir kvotos metu 
padėjo milicijai išaiškinti nusikaltėlius. Reiškia žydų grupėje 
buvo ir išdavikų.

PADARYTAS ŽINGSNIS PIRMYN į 
JUNGTINES EUROPOS VALSTYBES
PARYŽIUS. — Po Britanijos premjero Heath ilgų dery

bų su Prancūzijos prezidentu Pompidou abu paskelbė, kad Brita
nijai kelias į Europos Bendrąją Rinką yra atidarytas. Abu po
litikai sutiko, kad jie nori sukurti Europą, kuri pasaulyje turėtų 
didesnę įtaką ir galėtų atsverti didžiąsias galybes: —menką ir 
Sovietų Sąjungą. “Mūsų-pažiūros yra pakankamai artimos, kad 
galėtume be pesimizmo tęsti derybas toliau”, pareiškė preziden
tas Pompidou. “Mes sutinkame dėl bendro Europos koncepto, dėl 
jos organizavimo ir jos tikslų”, pasakė Pompidou.

................ —■ ■1 ■ = Prancūzų laikraštis “Le Figa-
Vieno tokio žydo laiškas yra 

“New York Times” laikraščio 
penktadienio laidoje. Sovietų žy
dų laikraščio “Sovietisch Heim- 
lan” redaktorius Aron Vergelis 
rašo, kad jis su dideliu nusiste
bėjimu skaito Amerikos spau
dą apie žydų vargus Sovietų Są
jungoje, kad draudžiama žydų 
kultūra, kad žydų masės trokš
ta išvažiuoti ir kitas nesąmo
nes.

Vergelis, kaip redaktorius, 
žinąs apie žydų kultūrą Sovie
tų Sąjungoje, žydų kilmės so
vietų piliečiai yra padarę ir 
dabar daro didelius įnašus 4 
daugiatautinę sovietų kultūrą. 
Jis nežinąs, kiek knygų išleidžia-Į 
ma Yiddish kalba New Yorke, 
tačiau Sovietų Sąjungoje, nors 
ten žydų mažiau, kaip Ameri
koje, žydiškų knygų išleidžiama 
kasmet labai daug.

New Yorke užsidarė žydų te
atras, tuo tarpu Sovietai Sąjun
goje yra žydų teatrai, profesio
nalų ir mėgėjų, Vilniuj, Kaune, 
Kišineve, Dvinske, Birobeidža- 
ne ir kitose vietose, žydų dai- 

; nos įrašomos į plokšteles ir pla- 
tinamos. -°-

PanaŠūS melas liečiąs ir žydų 
norą iŠ^iuoti. Vergelis išstu- 
'dijavęs ir’patyręs tiesą: tik la
bai nežymus skaičius žydų sie
kia leidimo išvažiuoti. Dažniau
siai tokį norą turi asmenys, ku- 
rięj siekią susijungti su giminė-, 
miš Izraelyje. Visi žydai, ku
ri^ norą išvažiuoti, gali, kasmet 
apie T,000 žydų išvažiuoja, ži- 

; noma, jiems neleidžiama grobti 
lėktuvų, pridėjo Vergelis. Di
džioji sovietų žydų dauguma yra 
pasišventę aukštiems socializmo 
tikslams, kaip ir kitos sovietų 
tautybės ir atmeta ryžtingai zi- 
onistų pretenzijas.

Vergelis sako, kad tokį melą 
skleidžia Izraelio zionistai to
dėl, kad sugriuvo jų svajonės. 
Zionistaf galvojo, kad įsteigus 
Izraelį, viso pasaulio žydai sku
bės į jį gyventi, bet taip neatsi
liko. Zionizmas ideologiniai ir 
politiniai yra bankrutavęs.

Gomulka išėjo iš 
valstybės tarybos 
VARŠUVA. — Buvęs Lenki- 

v jos komunistų partijos vadas Go- 
. .mulka buvo atleistas, jam pa

čiam prašant, iš Valstybės Ta
rybos, kurioje yra 16 narių. Tuo 
būdu Gomulka išėjo iš visų Len-

- kij oš valdžios organų ir yra tik
- paprastas seimo narys. Pasku

tiniame seimo posėdyje Gomul-
, ką nedalyvavo. Sakoma, kad jis
- serga kraujo apytakos sutriki- 
,mu, Joins palietė jo regėjimą.

Varšuvoje neabejojama, kad 
Gomulkos atleidimas iš valsty
bės tarybos yra ne dėl kokios li
gos, bet dėl “rimtų klaidų”, ku
inas padarė jo vadovaujama par
tija ir kurios privedė prie gruo
džio mėnesio darbininkų riau
šių.

IŠ VISO PASAULIO
♦

SANTIAGO. — Čilės vyriau
sybė privertė amerikiečių Cer- 
ro korporaciją parduoti savo va
rio kasyklas ir įrengimus Čilei 
už 55 mil. dol.

BOSTONAS. — Vos pasibai
gus amerikiečių ir sovietų de
legacijų pasitarimams dėl žuva- 
vimo teisių prie Amerikos kran
tų, sovietų laivai vėl sugadino 
dviejų amerikiečių vėžių gaudy
tojų tinklus. ;

BONA__ Vak. Vokietijos vy
riausybė pareiškė pasitenkini
mą senato balsavimu, kuris at
metė sen. Mansfieldo pasiūly
mą sumažinti per pusę Ameri
kos kariuomenę Europoje.

WASHINGTONAS. —.Prezi
dento duktė Patricia po savo ve
dybų birželio 12 d. su Edward 
Finch Cox, gyvens Cambridge, 
Mass., netoli Harvardo univer
siteto./ Jaunavedžiai išsinuoma
vo butą su dviem miegamais už 
180 dol. Tame name yra dar 15 
butų. Vienas bus išnuomotas 
Slaptosios Tarnybos, kuri sau
gos naują šeimą.

LONG BEACH. — Laidotu
vių direktorius John Savino ge
rokai išsigando, kai pradėjo ruo
šti mirusios moters kūną laido
tuvėms, o ši pradėjo kosėti. Li
goninė buvo paskelbusi, kad po
nia Roseberry mirė po širdies 
smūgio. Daktarai bando išgy
dyti “mirusią” moterį ir gal
voja, kad vežama greitosios pa
galbos mašina į laidotuvių kop
lyčią moteris nuo kratymo at
sigavo, širdis vėl pradėjo plak
ti. Roseberry dabar gydoma, ta
čiau — kitoje ligoninėje.

Amerika sutinkanti 
priimti Kiniją

HONG KONGAS. — Iš Japo
nijos gautomis žiniomis, Mark 
Gayn, žinomas Kanados žurna
listas paskelbė, kad Amerika nu
tarė daugiau nesipriešinti ko
munistinės Kinijos priėmimui 
į Jungtines Tautas. Amerika 
paprašiusi Japonijos ištirti, kaip 
pasisektų pravesti naują formu
lę, pagal kurią Kinija būtų pri
imta į JT ir užimtų Saugumo 
Taryboje Kinijai skirtą nuola
tine vietą kartu su kitomis di
džiosiomis valstybėmis. Tauti
nė Kinija būtų išmesta iš Sau
gumo Tarybos, tačiau galėtų 
likti Jungtinėse Tautose, kaip 
Formozos atstovė.

Japonija patyrė, kad apie 20 
svarbesnių valstybių paremtų 
šitokį planą Susilaikiusi tik Bri
tanija. Pati Tautinė Kinija grei
čiausiai pasitrauktų iš organi
zacijos. Japonija irgi pritartų 
Tautinės Kinijos pakeitimui 
Saugumo Taryboje, bet reika
lautų dviejų trečdalių balsų, nes 
toks pakeitimas pagal JT nuosta
tus būtų “svarbus klausimas”.

Amerikiečiai jau gerai pažįsta prezidento Ntxonc profilį. Fotografija buvo daryta helikopteryje, 
kuriuo prezidentas skrido apžiūrėti būsimo Valstybinio Parko prie įėjimo į New Yorko uostą.

Kanada laikysis 
savitos politikos

MASKVA. — Kanados prem
jeras Trudeau Maskvos spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad Ka
nada svarstys būdus sumažinti 
Europoje kariuomenę. Kanada, 
kuri yra Nato narė, turi Eu
ropoje 5,000 kareivių, anksčiau, 
prieš kariuomenės sumažinimą 
Kanada turėjo 10,000 kareivių. 
Be to, Kanadoje yra vienas pa
rašiutininkų batalionas, laiko
mas Nato žinioje. Reikalui 
esant, jis galėtų būti skubiai 
perkeltas į Europą.

Kanados užsienio reikalų mi- 
nisteris Sharp, premjerui išvy
kus, eina jo pareigas. Jis parla
mente pareiškė, jog susitarimas 
su sovietais dėl artimesnių ryšių 
negali prilygti Kanados santy
kiams su Ameriką Britanija ar 
Japonija. Su tomis šalimis Ka
nada turi daug platesnius ry
šius.

•Premjeras Trudeau spaudai 
pareiškė, jog daug kanadiečių 
bijo Amerikos ir jos labai di
delės įtakos Kanadai, todėl jis 
bandęs vesti nepriklausomą Ka
nados užsienio politiką, kuri ne
priklausytų nuo didžiojo kaimy
no — Amerikos.

SAIGON AS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname buvo mažiau ka
ro aukų. Kovose žuvo 24 ame
rikiečiai ir 240 buvo sužeisti. 
Vietnamiečių žuvo 280 ir su
žeistų buvo 812. šiaurės Viet
namas neteko 1,400 kareivių.

Vakarę Vokietijos koncleris Willy 
Brandt turi daug rūpesčiu, tačiau žio
ja nuotraukoje jis linksmas. Kancle
ris dalyvavo britų laikraščio "The 
Guardian" (150 metu sukakties mi

nėjime.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Komunistai susprogdino 

vieno P. Vietnamo kaimo drė
kinimo sistemą, kurią laisvalai-. 
kiu pastatė amerikiečių karei
viai. Aštuoni vietnamiečiai, ku
rie saugojo kaimą buvo nužu
dyti.
e Jaunas Baltimorės gyven

tojas, žinomo politiko 25 m. sū
nus, paėmė per daug narkotikų 
ir nagais išplėšė sau abi akis. 
Paskutiniu metu narkotikų rin
koje imta pardavinėti gyvulius 
raminančius vaistus, kurie žmo
gui atima skausmo pajautimą.
e Montrealio policija suėmė 

70 jaunuolių, kurie demonstra
vo prieš karą Vietname ir bandė 
žygiuoti į Amerikos konsulatą. 
Sužeisti 25 demonstrantai ir 8 
policininkai.
e General Motors bendrovės 

suvažiavime pirmininkas pareiš
kė, kad bendrovė jau daug iš
leido pinigų, ieškodama būdų su
mažinti oro teršimą, bus išleis
ta dar 150 mil. kad automobiliai 
neterštu oro. (p ■*

4b- Great Failes, Montanoje 
vienas tėvas gavo 15 metų ka
lėjimo. Jis parūpino LSD nar
kotiku savo 16 metu sūnui. Ka
da šis pradėjo narkotikus nau
doti, tėvas parūpino daugiau ir 
liepė vaikui platinti juos apy
linkės jaunimo tarpe. Teisėjas 
pareiškė nematęs savo karjero
je pavojingesnio visuomenei nu
sikaltėlio, kaip toks tėvas.

Kiniją giria, 
o Ameriką - peikia
RAWALPINDI. — Pakistano 

spaudoje daug rašoma apie Ki
nijos paramą Pakistanui, tačiau 
vis nepamirštama pridėt, kad 
Ameriką prasidėjus bengalų su
kilimui Rytų Pakistane, nu
traukė Pakistanui savo paramą. 
Kaip pasitaiko ir kituose kraš
tuose, Amerikos didelė parama 
pamirštama, o komunistų maža 
— labai iškeliama. Amerika Pa
kistanui yra davusi 20 kartų 
daugiau, negu Sovietų Sąjun
ga ir Kinija kartu paėmus.

Amerikos paramą Pakistanui 
prisimena tik sukilėliai benga
lai, kurie kaltina Washingtoną, 
kad tas remia juos žudančią cen
trinę Pakistano valdžią. Duoda
ma ar neduodama Pakistanui 
paramą Amerika susilaukia tik 
priekaištų.

Naujas visos Amerikos Prekybos Rū
mų pirmininkes yra Winston-Salem, 
N. C. banko direktorius Archie Davis.

Pirmoji kardžuvės 
gyvsidabrio auka 
NEW YORKAS. — Viena 

New Yorko gyventoja jau tapo 
apnuodytos žuvies-merkurio ar 
gyvsidabrio nuodų auka, ši 38 
m. moteriškė nutarusi numesti 
svorį ir pradėjusi kardžuvės die
tą. Ji nieko nevalgė tik šią lie
są žuvį —keturias uncijas prieš
piečiams ir šešias — pietum. 
Per devynis mėnesius ji nume
tė 45 svarus, tačiau ėmė pa
stebėti įvairius simptomus: le
targijų, galvos skausmą'-akrų 
silpnėjimą ii- drebulį. Manyda
ma, kas tie simptomai atsirado 
dėl svorio netekimo, ji į dakta
rus nesikreipė, bet, kiek pasto
rėjusi, vėl griebėsi kardžuvės 
dietos.

Po dviejų metų moteriškės, 
kurios pavardė neskelbiama, 
sveikata tiek pablogėjo, kad ji 
kreipėsi į daktarus, šie gerai pa
tikrinę nutarė, kad jos liga nė
ra fizinė, bet psichiatrinė. Ji 
lankė psichiatrą kas savaitę, bet 
pagerėjimo nesimatė. Tik kada 
vienas rimtas neurologas, pa
skaitęs jos ligos istoriją, pra
dėjo ieškoti organinių nuodų 
jos kūne, paaiškėjo, kad ji pil
na gyvsidabrio nuodų ir pradė
ta ja tinkamai gydyti. Ji šiek, 
tiek pagerėjo, tačiau nežinia, ar 
jos sveikata visiškai pasitaisys.

4b Izraelo vicepremjeras Allon 
pareiškė, kad Izraeliui teks už
mokėti už Egipto valdžios pasi
keitimus, nes Amerika galvoją 
kad Egiptas dabar bus palan
kesnis vakarams ir bandys 
spausti Izraelį nusileisti Egipto 
reikalavimams.

Amerika turinti 
paspausti Izraelį

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadat pasakė 90 min. kal
bą Nacionalinėje Asamblėjoje, 
kurios pirmininkas, du vicepir
mininkai ir dar 15 narių iš 360 
narių skaičiaus praėjusią savai
tę buvo suimti už sąmokslo prieš 
prezidentą planavimą. Sadatas 
palietė kalboje patį sąmokslą 
kurį ruošusi slapta Arabų So
cialistų Unijos grupė. Nors Sa
datas pasakė, kad ta grupė bu
vusi linkusi į komunizmą jis 
toje pačioje kalboje pagyrė So
vietų Sąjungą už “garbingą” el
gesį ir paramą Egiptui, šie jo žo
džiai susilaukė atstovų plojimo.

Sadatas pareiškė kalboje, jog 
Amerika privalanti paspausti 
Izraelį, nes iš Egipto daugiau 
nuolaidų nebebus. Egipto ka
riuomenė trokštanti karo ir Sa- 
datui esą nelengva kariuomenę 
prilaikyti. Egipto pasiūlymas 
atidaryti kanalą lieka nepakeis
tas, tačiau' priimti Egipto nu
rodytas sąlygas, kurios yra: ka
nalo atidarymas nėra atskiras 
klausimas, bet tik dalis Izraelio 
pasitraukimo iš okupuotų žemių 
ir dalis visiško susitarimo. Ne
gali būti kalbos, kad Egipto ka
riuomenė neperžengs kanalo į 
rytinę jo pusę, iš kurios turi pa
sitraukti Izraelis. Negali būti 
jokios pastovios paliaubų sutar
ties, kol nors vienas izraelitas 
liks arabų žemėje.

Sadatas pavedė asmblėjai pa
rašyti naują Egipto konstituciją 
ir pranešė, kad jis nekandida
tuos į prezidento vietą 1976 me
tų rinkimuose. Jis pareiškė, kad 
jau prezidentas Nasseris matė 
sunkumus arabų socialistų par
tijoje, tačiau karas su Izraeliu 
nedavęs jam laiko išvalyti par
tijos vadovybę. Nasserio užra
šai apie partijos problemas din
go po Nasserio mirties iš jo sei
fo jo namuose. Kažkas tuos už
rašus pavogė.

Svetlana Stalinaitė 
pagimdė dukterį

SAN RAFAEL. — Buvusio 
sovietų diktatoriaus duktė Svet
lana Kalifornijoje pagimdė duk
terį ir pavadino ją Olga. Duk
tė ir motina abi sveikos. Svet
lana Peters, architekto William 
Peters žmona, pareiškė ligoni
nėje, kad ji labai laiminga ir 
kad “ši graži mergaitė dar dau
giau susiprins mano ryšius su 
šia šalimi”.

Svetlanos vyro sesuo yra po
nia Hayakawa, pagarsėjusio San 
Francisco kolegijos preziden
to žmona. Hayakawa kietai ko
vojo prieš studentų riaušes.

Pranešama, kad netrukus Sta
lino duktė su savo nauja šeima 
apsigyvens Springs Green mies
te Wisconsine. Du Svetlanos 
vaikai, jau suaugę, gyvena Mas
kvoje.

ro” pirmame puslapyje paskel
bė vedamąjį, kuriame sako, kad 
padėtis žymiai pasikeitė, nes -ne
bėra de Gaulle, kuris vetavo bri
tų įstojimą į Europos rinką 1963 
ir 1967 metais. Be to, paskuti
niais metais ir pats de Gaulle 
suprato, kad neįmanoma išjungti 
Britanijos iš Europos reikalų. 
Praeityje Prancūzija ir Brita
nija visada suartėdavo, kai kil
davo Vokietijos pavojus. Ir šiuo 
atveju Vakarų Vokietijos ga
lybė padėjo Prancūzijai pakeis
ti savo nuomonę apie Britaniją, 
sako laikraštis.

Nepaslaptis, kad britų kan
didatūrą smarkiai rėmė Vokie
tija ir Olandija. Prancūzija bi
jo, kad Britaniją būdama rin
koje, vis vien palaikys artimus 
ryšius su Amerika ir su savo 
komonvelto valstybėmis. Paaiš
kėjo, kad Britanija atsisakys sa
vo specialių ryšių su JAV ir ben
drai su kitomis Europos valsty
bėmis spirsis prieš Amerikos 
dominavimą

Artimoje ateityje das teks iš
spręsti praktiškus britų įstojimo 
klausimus. Derybos bus ilgos, ir 
kietos,, tačiau joms pasibaigus, 
Vakarų Europoje bus sukurta 
250 milijonų gyventojų prekybos 
sritis, kuri sieks ir politinio ap
jungimo. Amerikai. tas. reikš 
dar stipresnę konkureeiją biz
nyje ir prekyboje.

Apie amerikiečių 
šeimų uždarbius

WASHINGTONAS. — Ame
rikos statistikos biuras paskel
bė, kad 1970 metais pirmą kar
tą per devynerius metus Ame
rikos gyventojų perkamoji ga
lia nepadidėjo, bet sumažėjo, 
šeimos pajamų vidurkis per me
tus buvo 9,870 dol., kas buvo 
440 dol. daugiau už 1969 m. vi
durkį. Tačiau infliaciją kainų 
kilimas tą padidėjimą panaiki
no ir perkamoji galia nusmuko 
1.2%.

Tais pačiais 1970 m. pirmą 
kartą per 10 m. padidėjo netur
tingų šeimynų skaičius. Statisti
ka atidengia ir skirtumus uždar
biuose. Moterys, dirbusios pil
ną laiką, uždirbo tik 60% to, ką 
uždirbo vyrai. Negrai uždirbo 
65% to, kad uždirbo baltieji.

Kiek reiškia uždarbių srityje 
švietimas, matosi, iš statistikos. 
Universitetus baigusieji Su 16,- 
000 dol. per metus uždarbio vi
durkiu uždirba tris kart daugiau 
už žmones, nebaigusius pradžios 
mokyklos. Pietinėse valstijose 
uždarbiai yra apie 2,000 dol. 
magesni už šiaurės uždarbius.

Iš viso apie 25.5 milijonai šei
mynų, arba 49%, uždirba per 
metus 10,000 dol. Prieš 10 me
tų tokių šeimų buvo mažiau — 
40%. Iš visų Amerikos 52 mil. 
šeimų 14% turėjo 4,000 dol. ar 
mažiau uždarbio per metus, o 
17.7% uždirbo tarp 15,000 ir 
25,000 dol. Pusė nuošimčio už
dirbo 50,000 ar daugiau.
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JAUNIMO TEATRAS stato Anatolijaus Kairio trijų veiksmų dramą

Režisūra, muzika, scenarijos ir efektai — DARIUS LAPINSKAS

LB J a u n i m o
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PRISIMENANT DOLERIO “KRIZĘ”

Kai dabar Vokietijoje mažiau 
duodama vokiškų markių už 
amerikonišką dolerį ir imama 
visur kalbėti apie dolerio krizę, 
tad tokiu atveju tenka prisimin
ti beveik panašius įvykius Lie
tuvoje, maždaug prieš 47 me
tus. . Mat, tais laikais, kai Lie
tuvoje buvo įvesti lietuviški pi
nigai, kurių vienetas buvo litas, 
tad iš pradžių už vieną ame
rikonišką dolerį reikėdavo duo
ti dešimt litų. Bet praslinkus 
vieniems kitiems metams tekda
vo už vieną dolerį mokėti šiek 
tiek mažiau negu dešimt litų, 
o praslinkus dešimčiai metų nuo 
lito įvedimo (nuo 1922 m.) už 
dolerį jau tekdavo duoti dar ma
žiau Etų, beveik tik septynis li
tus. Ir tada niekas nekalbėda
vo, kaip kad dabar, apie dolerio 
krizę, bet kalbėdavo apie paties 
lito vertės padidėjimą.

ATEINA BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar

— daina. PreL J. Kučingis
Yra nę 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 agitpfopo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietu vykdomą genocidą, i 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob-

* jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:
Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 

intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas, 273 psl., kaina 5 doL Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

Jurgis Gliaudą, ŠIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo I 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- I 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 1 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas if stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol. < . J

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- . 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku 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. 1 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 1 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalba.

K. Bielinis, TĖftORO IR VERGUOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. §i knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00.

D. Kvriitiv MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D/ Kuraitis, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. MaciOdas, 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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl, S1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

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

šiais metais Urugvajus ren
ka prezidentą. Prezidentas iš
renkamas 5 metams. Partijos 
veda didžiausią rinkiminę kom
paniją. Montevideo, mieste var 
žinėja automobiliai ir perjgar- 
siakalbius ragina*žmones balsuo
ti už krikščionių' demokratų par
tiją. Kadangi yra tik dvi par
tijos — baltųjų ir raudonųjų -A 
tai kiekviena nori rinkimus lai
mėti. Darbininkai, skurdžiai ir 
bedarbiai laukia valdžios pasi
keitimo. Bėdnuomenė nori, kad 
prezidentinius rinkimus laimė
tus jų — raudonųjų partija, at
seit, komunistams palanki. Bėd
nuomenė ir darbininkai remia ir 
pasižada balsuoti už raudonuo
sius. Politikieriai ir aukšti val
dininkai, sulindę Į valdžios aukš
tas vietas, nesirūpina skurde gy
venančia bėdnuomene.

Valdžios aukštieji valdinin
kai turėtų žinoti, kad neturtas 
ir skurdas pagimdo komuniz

mą.
Praeityje buvo nemaža atsiti

kimų, kad aukšti valdininkai pa
sisavino (pagrobė) milijonines 
sumas valdžios pinigų ir išbėgo 
į kaimynines Čilės ir Brazili
jos valstybes ar kitur.

Urugvajaus gamta graži, kra
štas turtingas, tik viena nelai
mė,kad labai paraudonavęs. Kai
myninė Čilės valstybė jau turi 
prezidentą marksistą Alende. 
Taigi Urugvajaus pašonėj yra 
atsiradus lyg ir antroji Kuba, 
tik jos prezidentas Alende dar 
nespėjo užsiauginti Castro barz
dos.

Naujokų šaukimo į kariuome
nę nėra. Jauni vyrai stoja į 
kariuomenę patys. Vadinasi, 
savanoriais. Urugvajus turi per 
80,000 tūkst. kariuomenėje vy
rų. Visi savanoriai, Rio de La- 
platos vandenyse plaukioja di
deli Urugvajaus turtai — žuvys, 
žuvų niekas negaudo, O jų yra 
labai daug. Fabriko žuvims ap
dirbti nėra, žvejų laivai atplau
kia iš kaimyninės Čilės valsty
bės į Montevideo vandenis, pri
sigaudę žuvies ir išsiveža. Yra 
draudžiama svetimų valstybių 
žvejų laivams gaudyti Uragva- 
jaus vandenyse žuvis, bet kas 
juos sukontroliuos?

Sekmadienį, balandžio 25 d., 
11 vai. nakties mus prižadino iš

STANDARD
FEDERALC

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

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

OFFICE HOURS:
Monday, Tuesday, Thursday,. Friday — 9 A. M. to 8 P. M. 
Saturday — 9 A. M. to 12 Noon.
Wednesday — no business transacted.

Kai 1922 metais buvo Lietu
vos vyriausybės nutarta išleisti 
lietuviškus pinigus, vietoj dar 
vartotų vokiškų markių, tad 
žmonėse pasireiškė visokių nuo
monių. Kai kurie asmenys pra
našavo, kad vadinamojo lito ver
tė turėsianti sumažėti. Apie E- 
to vertės sumažėjimą imta dau
giau kalbėti tada, kai tokio klau
simo svarstymą pagvildeno vi
siems tada plačiau žinomas A. 
Voldemaras, kuris ne tik savo at
virais žodžiais, bet ir savo pa
rašytais laikraštyje straipsniais 
įrodinėjo lito vertės smukimą 
ir pranašavo, kad po kelių metų 
už vieną dolerį teksią mokėti ne 
10 litų bet gal 15 ar 20 litų. Tai
gi kai kurie žmonės ėmė many
ti, kad turimas santaupas rei
kia paversti doleriais. Ir tuos 
dolerius daug kas, taip sakant, 
ėmė gaudyti. Tokiems žmonėms

. -nnT—

M
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Nepagalvokite, kad šioje nuotraukoje parodytos žmogaus ir arklio lenktynės. Argentinos "kau
bojų", vadinamu gaučę raitelis tik ką nukrito nuo nepabalnoto arklio Buenos Aires mieste su- 

*• ruoštame rodeo.

turintiems didelių rūpesčių dėl 
lito vertės smukimo, atėjo į pa
galbą vadinamąsai Ūkio Bankas, 
kuris buvo įkurtas brolių Vai
lokaičių. Į tą banką žmonės ga
lėjo savo indėlius įnešti ne li
tais, bet ir doleriais, ir savo 
pinigus, su užaugtais procentais, 
atgal gauti tik doleriais. Tai
gi kai kurie žmonės stengėsi sa
vo turimus dolerius padėti ūkio 
Banke, nes jiems atrodė, kad 
tokiu būdu galės save apsaugo
ti nuo lito vertės smukimo.

Keliems metams praėjus vi

Atostogos Urugvajaus sostinėje

si pamatė, kad Eto vertė ne 
smunka, bet didėja, ir už vieną 
dolerį jau nereikia mokėti de
šimt litų, bet daug mažiau. To
dėl daug kas ėmė stengtis savo 
tuos indėlius, skaičiuojamus do
leriais, pasiimti atgal, arba sten
gėsi tuos dolerius pakeisti li
tais. Visi tada vėl įsitikino, kad 
lito vertė nemažėja, bet didėja. 
Taigi dabar ir Vokietijoje gali
ma būtų panašiai pasakyti, kad 
vokiškos markės vertė yra padi
dėjusi,' o pačiam doleriui nėra 
jokios krizės. A. Kelmutis 

miego didelis trenksmas, nuo 
kurio namas - sudrebėjo. Rytui 
išaušus, per radiją .pranešė, kad 
mieste prie-valdžios pastato bu-; 
vo < susprogdinta bomba, žmo
nių aukų nebuvo, tik pastato lan- 

bombų,

čekius 
bankų

ta ..bomba susprogdino, maisto 
krautuvę, žmonės Raibėjo, kad 
krautuvė buvo milijonieriaus, 
kuris turįs dar 60 tokių pat 
maisto krautuvių.
- Mėtymas Molotovo 
tai raudonųjų darbas.

Bankuose turistams 
keičia pagal nustatytą 
kursą, būtent duoda 248 pesus 
už vieną .dolerį. Kitos pinigų 
keitimo kontoros už dolerį mo
ka net 350 .pesų.

Biznieriai labai gaudo dole
rius ir moka daugiau negu yra 
nustatytas bankų kursas. Neno
riu būti pranašu, bet numatau, 
kad Urugvajus turės daug bėdos 
su raudonaisiais. (Pabaiga)

Petras Markūnas

Jaunųjų poezija
Jaunutė poetė Judita Vaičiū

naitė jau yra paruošusi penkias 
eilėraščių knygas. Jos turėju
sios palanki! skaitytojų bei kri
tikų įvertinimą.. Noriu čia kiek 
sustoti ties, jos eįlėraščiu “Jūros 
viesulas”, kuris prasideda daug
taškiu. štai jis;
...Jau pamesta tuščių kriauklių

(apyrankė, 
kurią tu glostei.
Klostėmis
nukrinta rūkas. Drėgsta

[kambarys.
Kaip nors išbrisim
į laukinę blaškomą birželio

[šviesą. 
Sutemo. Baltą smėlį sviesdamas, 
jau šaukia jūros viesulas.

Ir sušiaušti plaukai — lyg
[raganos..

Ir džiaugsmas jau čia pat — 
(lyg uraganas.

Tai ir viskas. Atėjus uraga- 
niškam džiaugsmui, padėtas 
taškas. Daugeliui skaitytojų gi
lesnė prasmė liks neaiški, žinau, 
kad kai kuriose redakcijose ir or
ganizacijose turim paniučių (gal 
viešai ir neminėtino amžiaus), 
gerai nusimanančių literatūri
niuose, poetiniuose ir morali
niuose. klausimuose. Gal net ge

riau už jaunutę poetę ir leidėjus 
jos raštų. Būtų labai įdomūs 
jų paaiškinimai bei atsakymai 
kad ir į tokius klausimus:

Gal Judita, prieš parašydama 
tą eilėraštį, pirma turėjo pasi
tarti su mama ar nusimanančio
mis poniutėmis?

Kas ir kokią poetės apyran
kę glostė? Kodėl ji tapo pames
ta?

Koks čia kamabarys pajūryje 
atsirado ir kodėl jis pradėjo 
drėgt?

Toliau poetė brenda į laukinę 
ir blaškomą birželio šviesą. Ir, 
bebrėndant, sutemsta..; Kodėl ? 
Kas ten atsitiko?

Tamsoje pradėjo šaukt ir mė
tyt, t. y. svaidyt, baltą smėlį 
jūros viesulas. Jis, matyt, ir 
jos plaukus sušiaušė — lyg ra

o

lake stock in America 
Buy US Savings Bcoi

Even the seventh, or eįhfių 
or ninth Savings Bond 
be as welcome as the first. 
Which is one reason why 
they make a pretty nice 
Especially for a Tedding. 
And in a few years, a young 
couple vriH open up that 
bottom drawer to cash fe 
their wedding Bonds. 
Mattered and filled w& 
interest.
It’ll be Eke fnmM moocy. 
What’s more, in a few yean 
there might be a courfe 
of kids.
A few mere expenses. 
Who ever heard of some 
found money not being put 
to good use? 
So you see, even if your 
Bond is the umpteenth one 
they get, they 
can use it, 
A lot better 
than three 
chafing 
dishes.

you ever hear of 
a SavingsBond

too many,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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ganos. Kas gi daugiau, jei ne 
tas jūros viesulas?

Bet ant galo visaip sušiauš
ta ir suvelta jaunutė Judita, net į 
raganą pasidarius panaši, stai
ga pajunta artėjantį džiaugs

LAKESIDE VILOS KVIETIMAS
Valdžiai įjungiant į steigiamąjį Nacionalinį Kopkalnių Parką dalį 

Beverly Shores paežerių, žinomoji lietuviška vasarvietė Lakeside 
Villa šiemet veikia paskutiniuosius metus. Sezonui pasibaigus, T jake- 
side Villa likviduojama ir įjungiama į parką.

Vilos savininkai maloniai kviečia savo gausius prietelius ir 
buvusius vasarotojus bei lankytojus per veserą pasinaudoti šia jau
kia ir patogia lietuviška vasarviete.

ST. J. ČĖSNAI ir
T. A. MILDAŽIAI

1971 CHRYSLER

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

• % T > ? .. • s.' » • . t • -

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

J- m z

Chrysler Royal 4-Door Hardtop 
Oįfc -i

mą _ “lyg uraganą”. Neaiš
ku. Apie tokius “uraganus” gal 
tos poniutės geriau nusimano, 
gal jos galėtų pasakyti aiškiau ?

O gal tas eilėraštis iš viso ne 
literatūriškas? Kazys ToUūnas



ALFONSAS NAKAS

PO ČIURLIONIEČIŲ VIEŠNAGĖS
MAŽOSIOS DAINŲ ŠVENTĖS

Gegužės šešioliktoji Detroite 
buvo karšta ir tvanki. Tai ant
roji šio pavasario diena su 80 
Fahrenheit© laipsnių tempera
tūros. Naujos, modernios Crest
wood vidurinės mokyklos salė, 
nors, erdvi, su didžiule scena, vė
lyvo pavasario pokštui nebu
vo paruošta: dirbtinam vėsini
mui neveikiam, turėjo prakai
tuoti žmonės scenoje ir salėje. 
Nepaisant to nemalonumo visi, 
kas koncerte dalyvavo į namus 
grįžo kupini gražiausių įspūdžių. 
O dalyvių buvo labai daug, apie 
septynius šimtus. Ir tai .ne vien 
Detroito bei apylinkių, ne vien 
kaimyninio Windsoro tautiečiai, 
ne tik iš Ann Arboro ir Flin- 
to, bet ir visas Grand Rapids lie
tuviškasis aktyvas suvažiavo. 
Jau ne pirmas kartas, kai Grand

Rapids lietuviai pas mus didžiu
liu autobusu atkanka. Tik pa
žiūrėkite į žemėlapį. Jiems ge
rokai toliau, negu patiems čiur- 
lioniečiams. Tai bent Michiga- 
rio lietuvių solidarumas!

Bet grįžkime prie čiurlioniečių 
Lietuvių Tautinio Meno Ansam
blis “Čiurlionis” — toks jo pil
nas vardas — 1940 metų sausy
je Vilniuj gimdytas, okupacijų 
laikais Vilniuje ir provincijoje 
lietuviška daina ir tautiniu šo
kiu guodęs prislėgtą tautą, Vo
kietijoje 
garso ir 
gracijos 
tas, bet 
prieš dvidešimt dvejus įnetus 
atsikūręs Cleveland©, per tą ilgą 
laikotarpį daug dalyvių pakeitęs, 
bet vis gyvas, originalus, ga-

Alfonsas Mikulskis

salės godžiai žiūrime j spalvas, 
j šypsančias akis. Iš dešinės pu
sės ateina Maestro ir pasipilia 
katutės. Salėje tik retas neži
no, kad tas vyras yra pats “Čiur
lionio” ansamblis. Prie jo var
do grįšiu rašinio gale.

Pirmoje dalyje — septynios 
mišraus choro dainos ir ketu
rios vyry choro. Viskas taip, 
kaip programoje surašyta. Aš 
neminėsiu čia jų visų vardų, nes 
po Detroito su ta pačia progra
ma dar seks trys koncertai. Tik

DETROITO ETNINĖS GRUPĖS
Kaip Chicagoje buvo Jane Addams, taip Detroite yra 

naujųjų ateiviu globėja Florence Cassidy

gudais, švedais, šveicarais 
turkais.

pasiekęs didžiausio 
žydėjimo laikus, emi- 
apskaldytas, suluošin- 
iš vėžių neišmuštas,

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

1 mokama vieny
— metu certifi-
4catams. Mažiau

sia $5,(XX) 
ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

'^VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

jus likęs, šiuo metu vėl pas mus 
vieši. Scena atsidaro. Tamsiai 
violetinės šviesos keičiamos vis 
skaidresnėmis, vis aiškesnėmis, 
iki saulutėmis pražįsta tauti
niais rūbais rėdyti mergaitės, 
moterys, vyrai, žiūriu į jų dra
bužius ir žiūriu į jų veidus. Kur 
jie, iš Vilniaus ir Vienos? Kur 
jie, iš Langenargeno, Tuebinge- 
no ir Muencheno? Matau, yra 
dar ir iš tenajos, pačių pirmųjų. 
Va, pora vyresnių ponių su 
nuometais. Va, aukštai, dešinė
je, keleto vyrų veidai raukšlių 
išvagoti, jų paretėję plaukai žili, 
jų žvilgsniai ilgesingi ir melan
choliški. Tai ansamblio daly
viai, kurie gal ir Gedimino mie
stą dar matė. Didelė dauguma 
gi — Cleveland© augę ir brendę, 
kiti Cleveland© jau gimę, Taip, šį 
kartą labai daug tokių. Ar ne 
dešimta karta čiurlioniečiai nuo 
1950-tų metų į Detroitą atva
žiuoja, bet šį sykį daugiausia 
jaunų veidų pamatėme.

Iš kur ta “Čiurlionio” jėga, iš 
kur ta jaunystė? Puskapis me
tų yra ilgas laikas net valsty
bių gyvenime. O čia, va, tau
tinės dainos, tautinio šokio, tau
tinės muzikos ansamblis. Po 
puskapio metų ne tik nepakri
kęs, bet, priešingai, atsigavęs 
ir atjaunėjęs, į kitą pasaulio 
kraštą sparnus pakėlęs, švie
sos keičiasi. Su jomis keičiasi 
tautinių rūbų spalvos. Mes iš

UP to /A 
$20,000.

^/SAFETY 0FXy 
YOUR SAVINGS

INSURED

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

, % PER ANNUM-

l

• ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts

$100.00 MINIMUM

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. K, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fix 9 to 8. Sat 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

Pirmiausia, tai ta tradicinė, A. 
Mikulskio harmonizuota, “Mes 
padainuosim”. Paskui, M. K. 
Čiurlionio harm. “Anoj pusėj 
Nemuno”, kuri mane nukėlė į 
bene 1945-jų Ravensburgą. Pas
kui J. Žilevičiaus stilizuota “Anoj 
pusėj ežero”. Paskui, vien vyrų 
labai subtiliai išdainuota, A. 
Mikulskio “Lopšinė”. Visos čia 
paminėtos dainos mane labiau
siai sujaudino. Tuo nenoriu pa
sakyti, kad jos buvo “geriau
sios”, ar “geriausiai atliktos”, 
čiurlioniečiai visas dainas ge
riausiai sudainuoja. Minėtos tik 
labiausiai pataikė į mano skonį.

Antroji dalis buvo pradėta 
tautiniu šokiu “Blezdingėle” 
(pavadinimų, ypač tautinių šo
kių, galėčiau tarp kabučių ne
rašyti ; bet kadangi kelių žodžių 
dainų pavadinimus daug pato
giau skaityti, kai jie kabutėmis 
išskirti, tai, dėl vienodumo, tarp 
kabučių rašau ir taut, šokių pa
vadinimus). šokis kaip šokis, 
Maloni naujiena čia buvo Ryto 
Babicko vadovaujamas bene še
šių vyrų orkestrėlis, iš visokių 
pučiamųjų instrumentų sudary
tas. Paskui klausėme moterų 
choro, su vienuolika kanklinin
kių (atsiprašau, du iš 11 buvo 
berniukai). Ne akordeono čiur- 
lioniečiams nereikia.

šaltoką publiką labai įaudri
no visomis ansamblio priemo
nėmis atlikta “Subatėlė”, čia 
plačiuose scenos iškyšuliuose 
buvo susodintos kanklininkės, o 
abiejuose scenos šonuose — cho
ristai. Miklus jaunimas, labai 
artistiškai į sceną susirinkęs, 
gerai lygiuodamas šoko, o vi
sokie instrumentai ir choras šo
kėjams pritarė. -Lengvas šokis 
nekomplikuota, bet melodinga 
muzika, į palubę visus kelianti 
daina. Nespėjo jie visi nė pa
baigti, kai publika ėmė ploti ir 
klykti “valio”, “bis”. Sekęs “Kal
velis” jau tokio įspūdžio nepa
darė vien todėl, kad “Subatėlė” 
yra visų pati mėgstamiausia. 
Pagaliau, į šokių pabaigą nukel
tas “Malūnas” (čia choristai 
dainavo “Ant kalno rugiai”) šo
kėjus visiškai papjovė. Jie ne
beteko lygiavimo ir malūno spar
nai gerokai sukrypo. Mums, de- 
troitiečiams, tai nieko, nes pažįs
tame ir šokį ir jaunimą Tik su 
“Malūnu” Pietų Amerikoje rei
kia atsargiai. Su tuo šokiu mū
sų šilainė užsiutina jaunus ir 
senus amerikiečius, bet jį reikia 
šokti nepavargus ir gerai sure
petavus, lygiuojant.

Dar kartą scena atsidarė. Dar 
kartą mišrus choras, su kanklė
mis ir pučiamaisiais instrumen
tais. Turėjo nuskambėti šešios 
dainos, o gavome aštuonias. Ga
vome todėl, kad labai prašėme. 
Iš jų tik pirmoji, “Lietuva, bran
gi”, buvo J. Naujalio, o visos ki
tos — A. Mikiulskio harmonizuo
tos. Po penktosios, kuri vadina
si “Nuvažiav’ tėvelis”, maestro 
atsisuko į publiką ir maždaug 
šitaip prašneko. Ruošiamės, sa
ko, didelei misijai. Išvažiuoja
me Lietuvos (?) garbei laurų 
parvežti. Tik ką dainuotą dai
ną kai kurie kritikai laiko ne
lietuviška, o slaviška. Tai ab
soliučiai neteisinga. Per ją kaip 
tik pasireiškia tautos kūrybinis 
genijus, aiški logika ir psicholo
ginis įžvalgumas, čia tik tiek 

Į yra duota slaviško elemento, 
kiek reikėjo parodyti svetimtau
čio, slavo, girios valdauninko 
sielos. Tas valdauninkas mal
dauja lietuvį tėvą, kad atiduotų 
jam savo dukrelę betkokia kai
na, nes jam nieko kito, kaip tik 
tos dukrelės tereikia. Kaip ge
nialų mūsų folkloro pavyzdį, šią 
dainą sąmoningai j repertuarą

Detroito Free Press paskel
bė ilgą studiją apie įvairių tau
tybių imigrantus ir jų pasiskirs
tymą įvairiose miesto dalyse.

Priskaityta iki 38 etninių 
grupų (tautybių) su jų svar
biausiomis institucijomis. Lietu
vių institucijų pažymėta tik 
American Lithuanian Veterans 
Memorial Building, 16003 West 
Warren; šv. Antano lituanisti
nė mokykla, 3567 West Ver
non, ir Šv. Petro lietuvių bažny
čia, 4114 West Vernon.

Straipsnyje primenama, kaip 
1911 metais laivas Lusitania at
gabeno ir verste išvertė į Eillis 
Island 2,000 naujų ateivių, ku
rie lyg kokie galvijai buvo lai
vo apačioje ankštai suslėgti.

Tuomet dar nereikėjo nei pa
sų, nei vizų, nei daktaro pasira
šyto sveikato liudijimo. Ellis 
Islande buvo du sveikatos in
spektoriai, kurie tik pakeldavo 
akių blakstienas, žiūrėdami tra
chomos, ir patikrindavo krūti
nes. Jei kurio krūtinė buvo įkri
tusi, tokiam nugaroje buvo krei
da įbrėžiamas ženklas ir jis iš
vedamas iš eilės vėlesnei inspek
cijai.

Panašiu būdu nuo 1900 iki 
1920 metų į JAV imigravo apie 
15 milijonų žmonių, daugumo
je be jokio amato, nepatyrę, 
dažnai nesveiki, nemoką nei žo
džio angliškai, priblokšti jiems 

• nematytos naujos kultūros ir 
vietinių, čiagimių, amerikiečių 
nemėgiami ir niekinami.

Tais bedaliais susidomėjo ir 
nuo tol visą savo amžių jiems 
pašventė šiandien jau 80 metų 
amžiaus socialinė veikėja, jau 
37 metus gyvenanti Detroite ir 
esanti. International Institute, 
111 East Kirby st., patarėja 
Miss Florence Cassidy. Tas In
stitutas šiomis dienomis padėjo 
suorganizuoti Trečiąją Metinę 
Etninių Bendruomenių konfe
renciją Detroite (Pirmoji įvyko 
Chicagoje, antroji pernai De
troite).

Pernai tokioje konferencijoje

dalyvavę arabai, žydai, negrai, 
lenkai, serbai, maltiečiai, kroa
tai, vengrai, graikai, korėjiečiai, 
ispano — amerikiečiai, latviai, 
lietuviai, vokiečiai, ukrainiečiai, 
Amerikos indėnai ir belgai. De
troite 1938 metų studija mini 
dar bulgarus, makedoniečius, 
suomius, italus, slovėnus ir ru
munus, o 1951 m. sąrašas pa
pildytas dar albanais, britais, 
airiais, kanadiečiais, kinais, slo
vakais, danais, olandais, estais, 
japonais, norvegais, filipinais,

> Svetur gimusiais piliečiais De
troitas su 25 nuošimčiais sto
vi trečioje eilėje — New Yor- 
kas turi 33'< svetur gimusių, 
Clevelandas 26%.

Miss Cassidy sako, kad seno
ji teorija, jog Amerika yra tau
tybių tirpomasis katilas, yra ne
gera, netikusi ir klaidinga. Ji 
randa, kad Amerika yra tauty
bių simfoninis orkestras, kuria
me kiekvienas instrumentas tu
ri skirtingą natą, bet visi su
daro gražiausią harmoniją. Mok
sliškai tokį tautybių orkestrą ji 
vadina kultūriniu pliuralizmu.

Nuo

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
Al! accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE: 254-4470

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

IMSUKO

MR. BUILDING OWNER
IS YOUR BUILDING LOOKING SAD?

Aiži:

įtraukiau ir į Pietų Ameriką ve
žuosi... (Maestro žodžių į sve- 
timžeklius nedėjau, nes juos tik 
laisvai čia atpasakoju; bet at
pasakojau, tikiu, labai apytiks
liai, nes buvau pasižymėjęs 
bloknote). (B. d.)

IS THE MORTAR DISTINTEGRAT- I 
ING between the bricks or stone? į 
WATER PENETRATING into the | 
walls? Does it look OLD or ANTI- I 
QUATED? Do the cornices need re- 1 
mowing to PREVENT FATAL ACCI- | 
DENTS and serious LAW SUITS? Do | 
your windows' need caulking? Are I 
there serious masonry repairs to be I 
made? EXTERIOR MAINTENANCE į 
& REPAIR is our business and we are | 
EXPERTS in making your building | 
look “GLAD” instead of “SAD”. To I 
make your building “GLAD” the I 
Queen’s Tuckpointing and Masonry 
Com patrypiu inspect it an give you i 
a FREE ESTIMATE on any of the I 
following operations that may be ne- 1

FINANCING AVAILABLE cessary in your particular case:
QUALITY WORK AT REASONABLE PRICES 

QUEEN’S TUCKPOINTING & MASONRY, INC.
CALL 375-3274 I

7683 SOUTH CHICAGO AVENUE CHICAGO, ILL. 60619

• BUILDING CLEANING
* TUCK POINTING I
• WATERPROOFING

• CORNICE REMOVAL
• PAINTING ‘ x 

FULLY INSURED

Raginkite savo apylinkę] 
augti • taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

PATS PAVASARIS

Pakelės berželiai OicfiroshK Sathari’y Pelkės srityje

(Bus daugiau)

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$6.00
$2.00

aldybos pir-
Martinkus

ryti Į kalėjimus. Plataus vartojimo prekėms 
pastoti tiktai patys komunistai.

Pub. Co., Inc.
HA M100

ri jau per 200,000,000 gyven 
tojų.

KIEK ŽMOGUS TURI ŽEMĖS? 
„ Jeigu visa JAV žemė būtų pa

dalinta kiekvienam šio' krašto 
gyventojui, tai išeitų tiktai po

Kitose JAV vietose 
metams ____

pusei metų ___

Paklausimuose ir 
se aktyviai reiškėsi

nes it gervuogės, 
ašarė les (Drosera) 
virškinanti augalą.

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

kitose 
šalpos 
lietu-

Balandžio pradžioje Brežnevas, Kosyginas ir visa 
komunistų partijos viršūnėlė dar buvo išsigandusi Len
kijos uostų darbininkų nuotaikų. Komunistų partijos 
vadai bijojo, kad Lenkijos darbininkų nuotaikos neper
simestų Į svarbesnius sovietų pramonės centrus. Nieko 
Sovietų imperijos valdovai taip nebijo, kaip darbininkų. 
Visas kitas krašto jėgas jie išnaikino arba pavergė sa
viems tikslams, jie pavergė ir Rusijos darbininkus, bet 
jie labai gerai žino, kad darbininkai gali padaryti komu
nistinei sauvalei ir išnaudojimui galų.

Gmtner 
. Dalyva- 
rr apie 20 

Balfo šalpos darbuotojų.
Svarbiausia buvo sužinoti,

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

. Kelionė per tokį raistą būna gana varginanti. Nei 
kelių, nei ryškesnių takelių čia nerasi. Vidurvasario 
.saulė kepina be pasigailėjimo, gi apie galvą be paliovos 
Jyg kulipkos zuja grėsmingai zvimbiantys ir dūzgian
tys Įkyrūs- vabzdžiai — bimbalai, gy liai, sparvos, vaps
vos, širšės, bambliai. Be to, vietos gerai riepažistančiam 
.asmeniui yra gana pavojinga klaidžioti po tokius rais
tus. Samanų dangos paviršius siūbuoja po kojomis, 
žingsnį žengiant kojos klimpsta į drėgmės prisisunku
sius kiminus, iŠ kurių į visas šalis trykšta rudo, dotrrpi- 
nio vanedns sriautai. Neatsargus keleivis gali įklampo- 
ti į lengvu samanų sluogsniu padengtą atviro vandens

Laimei nereikia nieko daugiau kaip vietos pastovėti, pasėdėti ir išsitiesti 
gražiame Michi gano paežeryje.

kus pakenčiamam skaičiui šal
pos darbuotojų, Balfo centro 
valdybos sekretorius Alb. Dzir- 
vonas atidarė susirinkimą ir 
pasveikino Balfo CV pirm, 
kun. V. Martinkų bei posėdžio 
dalyvius, pristatydamas Balfo 
direktoriui Antaną 
pravesti susirinkimą 
vo keli direktoriai

Apie 
ir ra-

Tas pats Kulvietis skaitytojams primena, 
tuje jau pastatyta šaldytuvų gamykla, kad 
jau sudedami televizoriai, o Utenoje Įrengtas 
fabrikas. 0 Panevėžyje ir Klaipėdoje baigiama statyti 
didelės pyragaičių kepyklos, kurios galės aprūpinti Įvai
riausiais pyragaičiais, pasaldintais uogienėmis ir kito
kiais prieskoniais. Šiais metais keliose vietose pradėtos 
statyti duonos kepyklas, kurios aprūpins kiekvienų kol
chozų šviežia, šilta ir gerai iškepta duona. Iki šio meto 
lietuviams dažniausiai tekdavo valgyti žalia duona, nes

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60606. Telephone

Povilas Kulvietis, sovietų valdžios lietuviams pri
mesto premjero gudo Maniusio pavaduotojas ir sovieti
nės ekonomijos speciahstas, Tiesoje prižadų reikalu pa
rašė ilgokų straipsnį, kuri pavadino “Liaudie^ vartojimo 
prekėms — platų kelių”. Kiekvienam* turėtų Būti aišku, 
kad “tarybinėje” Lietuvoje niekas plataus' ar siauro ke
lio dabartinei valdžiai pastoti negali. Jeigu kada kas 
bandė jai kelių pastoti, tai sovietų karo jėgų ir specialios 
policijos buvo likviduotas. Visi “liaudies priešai3* buvo 
likviduoti pirmais rusų okupacijos metais, kiti suimti ir 
su šeimomis arba be jų išvežti Į Sibirą, o tretieji suva- 

kelia gali

Valdžia pristeigė daug nau
jų valdininkų žemės, vandens 
ir oro švarai saugoti, bet žmo
nės daugiausia vilties deda Į 
Jaunąją kartą moksleivius, 
skautus' ir kitus, kurie vis la
biau pradeda žodžiu ir darbu 
rodyti meilę savo gyvenamos 
žemės aplinkai. J- Pr.

Mokslininkai, tyrinėję Didžiosios Samanų pelkės 
.išsivystymo istoriją, yra atidengę daug Įdomių paslap
čių. Atvirų Vandens akių gelmė čia siekia 8' — 10 met
rų. Bet kitose vietose raiste randasi nemažos apimties 
kalnelių grandinės tvirtos žemės phitos, su derlingu 

’dirvožemiu i? šiose vietose Įsikūrusiais kaimais. Taigi, 
’šioš pakylėsnės’vietos čia išsilaikė iš tų senų laikų, kai 
žemės p Fu t a šiame rajone pradėjo grimsti ir šias vietas 
užliejo prasiveržęs marių ar jūrų vanduo. Kad žemės 
pluta prieš daug tūkstančių metų buvo Įdubusi liudija 
ir tas faktas, jog durpynų dugne po storu durpių 
sluogsniu užtinkami medžių kelmai — liekanos čia 
anais laikais prieš jūros Įsiveržimų augusio miško. 
Žemės paviršiaus grimzdimo ir kilimo ar atsitiesimo 
procesai yra labai lėti, beveik nepastebimi žmogabs 
amžiuje, nes per šimtą metų žemės paviršiaus lygis 
pakihta tik 30-čia centimetrų. Bet per ilgus tūkstant
mečius tas žemės paviršiaus lygio svyravimo procesas 
atneša didelius pasikeitimus.

duobę ir nugarmėti Į prarają. Ne veltui vietiniai gy
ventojai turi sukūrę apie raistus begalę šiurpulingų 
pasakojimų, jog raistuose prisilaiko nelabasis, kuris 
stengiasi pakeleivi suklaidinti ir j j pražudyti. Ėai ku- 
jrie raistai tiesiog ir vadinami paklydimų raistais ir 
kiystpelkėmis. Užtat iš didesniu miestų f raistus atvykę 
botanikai, gamtininkai, durpynų tyrinėtojai ir moksli
nių ekskursijų grupės savo kelionės vadovais kviečiasi 
.vietinį gyventoją, gerai žinantį apylinkes ir vietos pel
kynų charakteristikas. Vis tik bUvo įdomu girdėti, kad 
net ir vietinis lietuvis, tokių ekskursijų vadovas kartą 
išsireiškė, jog tomis kelionėm^ po3 raistilk jis kiekvie
ną kartą atperka net ir sunkiausias savo gyvenime pa
pildytas, ar dar ateityje jo daliai išgulsiančias nuo
dėmes.

padėką už 
šalpos sri-

$22.00
$12.00
$3.00

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$23.00
$13.00
$3.50

Ogden Dunes ir Dune Acres 
buvo apstatytas plieno fabri
kų pusmylio ilgumo pastatais 
su kaskart labiau gausėjančiais 
kaminais, iš kurių kol kas ne 
po daug dūmų rūksta, bet pa
dangė iki pat Lituanikos (Be
verly Shores)’ jau melsvame 
dūmų rūke paskendusi.

Vietiniai prieš plieno fabri
kų invaziją dar nerūgoja, nes 
tatai žymiai pabrangino skly
pų kainas ir namų bei butų 
nuomas, bet dėl savo gražiojo 
ežero ateities liūdnai kraipo 
galvas.

Gerai ar ne, bet šiemet eže
ro vanduo nepaprastai aukš
tas ir šaltas, tad tikisi, kad tos 
imigrantės “alwives” žuvytės 
spės išmirti ir būti smėlyje pa
laidotos dar kol vasaros mau
dymosi sezonas neprasidėjo. 
Deja, kad ir aukštas vanduo, 
bet paplūdimiuose, ypač išil
gai Indiansf Dttnės' State Par
ko, iš kažkur bangų prinešta 
popiergalių, sąšlavų ir. nešva
rumų ~ ir tebemirštančių žuvy-

nimai vokiečių mokslininkų buvo įvesti ir Į durpių pra
monę liečiančios technikinės literatūros žodyną, kur 
užakusių ežerų atviro vandens akims apibūdinti yra 
vartojamos ‘‘Burbolinen’’ ir “BIaenken ” sąvokos. To
kių atviro vandens akių pakraščiai yra tvirti ir išlaiko 
žmogaus svorį, čia auga kreivos pušaitės, gi monoto
niškose raisto erdvėse kai kur pasimaišo beržas keru
žis. Iš kitų augalų šiuose plotuose mėgsta veistis pel

kinio gailio krūmai, baltasis viržis, spanguolės, bruk- 
čia taip pat galima užtikti ir saulės 

šiaip jau gana retą, vabzdžius

ką šiuo metu Svarstė, planuo
ja ir vykdo Balfo centro val
dyba. Tokia tema ir vyko visas 
pasitarimas. Pirmiausia buvo 
išklausytas pirmininko prane
šimas, o vėliau prasidėjo pa
klausimai ir diskusijos.

Pirmininkas pareiškė, kad 
jis kalbėsiąs ir per vietos radi
ją tuo reikalu. Jis pažymėjo, 
kad Balfo šalpos visai neremia 
Kanados lietuviai. Tiesa, kad 
ten yra kita valstybė ir kitoki 
įstatymai, bet ir ten lietuviai 
yra pakenčiamai Įsikūrę. Ta
čiau pas juos šalpos darbai sto 
vi paskutinėje vietoje, 
tai reikia viešai kalbėti

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

mens, 
darbu 
nui,

Balfo centro 
mininkas kun. 
atvykęs į Chicagą, gegužės U 
d. Jaunimo centre turėjo in
formacinį pranešimą apie ben
dros šalpos reikalą. Buvo pa
kviesti Balfo direktoriai, sky
rių valdybų atstovai ir visi as- 

kurie domisi šalpos 
Esant skubiam termi

tai buvo padaryta tik 
spaudos ir radijo talka. Atvy-

kad Aly- 
Šiauliuose 
mezginių

NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS

Panaši padėtis yra ir 
valstybėse. Todėl visą 
naštą tenka nešti JAV 
viams. Dabar CV posėdyje yra 
nutarta, kad Kanados ir kitų 
valstybių lietuviai, kurie ne- 
.padeda šalpos darbe, negaus 
jokių pašalpų ir siuntinių pa
siuntimui Į Lietuvą, Sibirą ar 
kitur. Tai turi aprūpinti tų 
kraštų Liet. Bendr. ar tam pa
našiai.

Plačiau buvo patiesta siun
tinių persiuntimo tvarka jų pa
skirstymas ir atskaitomybė, 
testamentų palikimo tvarky
mas , pašalpa Lenkijos lietu
viams, Vasario 16 gimnazijai, 
vietinės rinkliavos ir jų tvar
kymas, kartotekų sudarymas, 
laimės šutinių tvarkymas, rink 
liavų prie bažnyčių surengi
mai, kaip daroma kas mėtai 
Marquette Parko lietuvių ko
lonijoje, surenkant iki $1,000 
— Daug ir kitokių klausimų 
btfvo paliesta, išsiaiškinta ir 
sutvarkyta.

Prel. dr. Juozas Končius, il
gametis Balfo C V pirmininkas 
jau galutinai apleidžia Flori
dą ir rengiasi išvažiuoti pašto- 

apsigyvenimui į Romą.
savo 80 

Žada 
todėl

Pavasaris pagaliau jau Čia. 
Pasidžiaukime juo pagal iš
gales. Reliatyviai nedaug mums 
jų apskaičiuota turėti... '

Dabar pats floros sužydėji
mas, prasidėjęs prieš gerą sa
vaitę, bet vėsaus oro dėka dar 
kokiai savaitei nusitęs. Nors 
margasparniai paukščiukai, 
šeimų auginimu užimti, gie
doti nebeturi laiko, bet darže
lių, palangių, patvorių ir pa
miškių naminės ir laukinės gė 
lės pačiame suklestėjime, ne
bekalbant apie žiedais pabalu
sius ir paraudusius, parkų ir 
miškų saugomų medžius bei 
krūmus.

Chicagos miestas šavb pir
mųjų “tėvų” būva gausiai ap
rūpintas parkais pačiame mieš' 
te ir originalios gamtos rezer
vatais užmiesčiuose. Deja, 
šiandien miesto parkuose žfno^- 
gui nebejauku ir dienos metu 
pasirodyti, o užmiesčių šaū- 
gonės nelengva dėl blogos 
transportacijos pasiekti.

. Dėlto. daugelis yis labiau 
pradeda savomis ar masinė
mis transportacijds priemonė
mis važiuoti Įmanomai toliau.

Toliau yra 1,400 akrų Mor
ton Arborertum botaniškas 
parkas ir McCormick Memo
rial Gardens; Illinois valsty
binis “parkas”, tai yra paeže
rės tarpas kelių mylių atstu 
nuo Waukegano ir Indianos 
okupuota ir piktai išnaudota 
gražiausių paežerės kopų juos
ta nuo Gary iki Michigan City.

Praeitą sekmadienį South 
Shore Line traukinėliu prava
žiuojant, visas buvusių gra
žiausių kopkalnių terenas tarp

Subscription Ratos:
hi Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months. $6.00 per 
three months; Canada $22 00 per year; 
other countries $23.00 per year.

vram
Jis dabar švenčia ir 
mėtų’ amžiaus sukaktį 
atvykti Į Dainų šventę, 
Balfo šalpos darbuotojai pla 
nuoja jam surengti atsisveiki
nimą ir pareikšti 
io atliktus darbus

t “Lietuvos buitinės chemijos” firma, kuri jungia 
penkias panašaus tipo Įmones,- tapo vienintele buiti
nės chemijos dirbinių gamintoja respublikoje; Ji pri
valės atlikti didelį darbą, plečiant buitinės chemijos 
gaminių- apimtį, asortimentą bei gerinant- jų kokybę. 
Jau šiais metais Įvairių pastų, miltelių ir skystų pre
paratų firma numato išleisti daugiau kaip už 20 mil. 
rublių, o 1975 m. jų gamyba padidės beveik dvigubai. 
(Ten pat).
Kosyginas maisto produktais prižadėjęs užversti 

krautuvių lentynas dar šiais- metais/ o Kulvietis priga
mins pastų ir miltelių už penkerių metų. Ministrų tary
bos pirmininko pavaduoto jas Kulvietis, niatyt, laikėsi 
senos lietuviškos patarlės: — Prižadėsi — patiešysi, ne
duosi — nesugriešysi...

diskusijo- 
Alb. Dzir- 

vonas, dir. D. Bobelienė dir. 
Jz. Mackevičius, F. Sereičikaš, 
O. Zailskienė, A. Stankus, Košt 
Repšys, Litvinas, Baleišytė, K. 
Juknis ir daug kitų kalbėtojų. 

Pasitarime dalyvavo ir gerb. 
'<un. Benediktas Sugintas.

A. Gintneris

$22.00
$12.00
$7.00
$3.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ______________
pusei metų ____ ______
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui __

Prižadėsi - patiešysi, neduosi...
Maskvoje vykusioje komunistų partijos konferenci

joje Sovietų Sąjungą kontroliuojantis generalinis sekre
torius Leonidas I. Brežnevas užsiminė, o premjeras Alek
sejus Kosyginas prižadėjo dar šiais ir ateinančiais metais 
taip užversti krautuvių lentynas maistu, drabužiais ir 
apavu, kad jos ne tik sulinktų, bet vietomis ir lūžti pra
dėtų. Tų maisto produktų komunistų dirbtuvėse nėra, Į 
krautuves vežti jų negali, bet Maskvon suvažiavusiems 
savo bendradarbiams jie rado reikalo prižadėti ir klau
sytojus patiešyti.

Raistai, durpynai ir pelkės skirstoma Į du tipus: 
taip vadinamas žemutines ir aukštutines pelkes, ku
rios susiformuoja jose augančiai augmenijai bepūvant. 
Įvairių rūšių nuosėdos teikia maistą vandenyse augan
tiems nendrynams ir Įvairioms vandens žolėms, ku
rios kas metai nusėda Į dugną ir sudaro iš lengvo pū
vančių durpių sluogsnius. Tokių pelkių paviršius yra 
lygus, ar net ir kiek žemesnis nei krantai, todėl jos ir 
vadinamos žemutinėmis pelkėmis. Joms užankant, 
ant jų šlapio paviršiaus pradeda želti alksnynai, ber
žai ir karklynai bei gluosniai su žibučiais, o taip pat ir 
eglaitės bei pušaitės.

Aukštutinės pelkės atsiranada, kai pastorėjusių dur
pių sluogsnis užauga virš vandens paviršiaus ir čia au
ganti augmenija, nebepasiekdama durpių sluogsniu 
užgožtą vandenį, pradeda nykti ir menkėti. šių auga
lų vietoje pradeda veistis mažiau reikli augmenija, 
daugiausia durpinės samanos, kurios pasitenkina ir 
vienu lietaus vandenin bei kritulių teikiama drėgmė, 
sugerdamos lietaus vandenį i savo tirštą kilimą it jį 
ilgai išlaikydamos.

šios Kuršių pamario srities pelkės kaip tik ir yra 
aukštutinio tipo pelkės, tarp jų ir Didžioji Samanų 
pelkė. Joje durpių sluogsnis turi nuo 6,3 iki 10 mėtrų 
storio. Didžiosios Samanų pelkės dalį sudaro užaugęs 
gan didokas ežeras, kurio viduryje yta likusios bent 
45 atviro vandens akys, vietos gyventojų vadinamos 
burbulinėmis, arba blankėmis. šie lietuviški pavadi-

Lietuvoje seni pečiai jau sugriuvo, o naujiems statyti 
okupantas nedavė ir neduoda medžiagos.

Kulvietis kalba apie priemones “liaudies vartojimo 
prekėms” gaminti, bet jis bando iš anksto apsidrausti, 
jeigu dar šiais metais tų prekių pakankamai nebus. Jis 
primena kas jau šiandien atsitiko, kai Lietuvos valdovai, 
vykdydami Maskvoje padarytą nutarimą ir gautą įsaky
mą iš sandėlių vežti prekes Į krautuves. Bėdos nebūtų, 
jeigu tų prekių būtų buvę sandėliuose, bet reikalas pa
blogėjo, kai paskutinės atsargos iš sandėlių buvo išvež
tos, o naujų prekių gamyba iŠ anksto nepasirūpinta. 
Taip jau atsitikę su kaikuriomis maisto atsargomis ir 
drabužiais. Papasakojęs apie nemalonią padėtį dėl ne
samų maisto atsargų, jis šitaip rašo:

“0 ką jau bekalbėti apie moteriškus rūbus. Kad 
moterys galėtų pasirinkti pageidaujamo audinio, 
spalvos, rašto, ūgio, dydžio bei modelio, pavyzdžiui, 
paltų, jų parduotuvėse turėtų būti ne vienas tūks
tantis. Aišku, to kol kas dar nėra... ” (Tiesa, 1971 
m. geg. 11 d., 2psl.)
Sovietų Sąjungoje gyvenančios moterys paltų pasi

rinkti negalėjo per 50 metų, tų paltų jos negalės pasi
rinkti dar kelis metus. Sovietų valdžia moterų Į užsie
nius neišleidžia, o Į Maskvą arba Vilnių Įleistiems užsie
niečiams už geležinės uždangos laikomų moterų nebe
rodo. Daug blogiau, kai Į krautuves buvo išvežtos mais
to atsargos. Sovietų valdžia sandėliuose visuomet laiko 
maisto atsargas komunistų partijos nariams,- čekistams 
ir sovietų karo vadams. Jiems maisto' niekad netrūko ir 
negali trūkti. Kiti gali badauti, mažiau valgyti,- be va
karienės eiti gulti, bet to negali daryti didžiausias pri
vilegijas pasisavinę komunistai ir stipriausi sovietinės 
valdžios ramsčiai. Kariai ir čekistai turi gerai pavalgyti.

Bet Kulvietis ir čia vilčių nepraranda. Jis tvirtina, 
kad naujos gamyklos 1975 metais gamins žymiai' daūgiau 
gaminių, negu dabar gamina, o sandėlius vėl bus galima 
pripildyti. Jis rašo:

.... . Hitgf TBU- ssr



DR. ANNA BALIONAS 
*K*V. ausų, NOSIM 
Ht GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STRIKT 
Ofiso telef.; PRospect 83229 
Reūi tolei.: WAlbrook 5-5076

Rez. teL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Ri (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospect 8-1717

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

CICERO
| PALAIDOJOME 

ANTANĄ LUKAUSKI
Antanas Lukauskis buvo il

gametis šios kolonijos gyven
tojas ir geras amatininkas. Vi Įsas pastangas jo gyvybei išgel- 
sų buvo mėgiamas dėl savofbėti. 
malonaus būdo. Teko jam gy
venime ir kartumų patirti. 
Pirmas skaudus smūgis jį iš
tiko, kai mirė jo žmona. Per
gyvenęs tą liūdesį, jis vėl įsi
traukė į gyvenimą: susirado 
sau ištikimą draugę ir jo gyve
nimo dienos pragiedrėjo. Lai
mingai susilaukė ir pensinin
ko amžiaus, žodžiu, gyveni
mas, kaip sakoma, susiklostė

taip, kad gyvenk ir uurėk, 
juo labiau, kad buvo apsirū
pinęs ir savo pastoge.

Bet štai prieš kurį laiką nei 
iš šio nei iš to prisimetė nela
boji liga, žmonelė, nesiskai- 
tydama su išlaidomis, dėjo vi-

Bet (veltui: nepagydo
mos ligos priblokštas, jis at
siskyrė su šiuo pasauliu, 
šarvotas buvo sekmadienį But 
kaus koplyčioje (1446 S. 50 
Avė.). Laidotuvės įvyko gegu
žės 18 d. Iš koplyčios buvo nu
lydėtas Į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kur laidojimo apei
goms vadovavo 
kevičius.

Pa-

klebonas Stan

n T.

Only you 
can prevent 
forest fires!

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

tiktai antradieniais ir penktadipniaia
Trečiai ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rezu 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868 GRAD1NSKAS

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
grafos n sinfr gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY lt PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Hlllilllfeb .1 Ii ~ » jį 

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
■ -nrR>Ąl|l „ ---------

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razidu 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštai tiktai susitarus.

Rez. GI 80873

DR. W. M. E1SIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ava., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimų. Jei neat
siliepia. sKam trinti Ml 3-0001.

MOKYKLOS BAIGIMO

TIK $15.00 UŽ AM-FM
GARANTUOTĄ RADIJĄ

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštai uždaryta.
Ofiso tel4 Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

MOVING
Apdraustas perkraus tymas 

iš Įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placo 
Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

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

DU FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.: 9254296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nue 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 54099

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 • 1223
OFISO V AL.: pirm., antrai. trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimų.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tele... Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimų. Dėl 
valandos skimbinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

p. Šileikis, o. p
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Spocieli pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

2850 We«t 63rd SU Chicęo, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Menas
L . - -gi TūfYI sure

lietuviai taipgi p«r!“ r

naujienas

Iš bažnyčios 
nulydėtas į šv. 
pines ir palaidotas nenaudo
jant kablių. Palydovų buvo 
apie šimtas. Jie po laidotuvių 
buvo pakviesti į restoraną už
kandžių.

Šių laidotuvių proga noriu 
padaryti vieną pastabą. Velio
nis priklausė Šv. Antano drau
gijai, kurios įstatuose yra pa
žymėta, kad nario mirties at
veju draugija paskiria tris 
grabnešius. Tačiau iš tos drau
gijos nebuvo nė vieno grabne- 
šio! Tai jau nepateisinama, 
nes dėlei to susidaro daug ne
malonumų. Tuo tarpu Raudo
nos Rožės klubas, kuriam ve
lionis priklausė, savo pareigą 
atliko, prisiųsdamas tris grab 
nėšius.

Mano patarimas draugijoms 
tokis: jei ką pažadate tai ban
dykite ištesėti. Cicero D.

velionis buvo
Kazimiero ka-

KffliiMnmnnmvKwyi

miestų reikalų

TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Senas čikagietis 
zoologijos sode

Birželio 12 d. Lincoln Parko 
.zoologijos sode Įvyks nemaža 
šventė su Įvairiomis pramogo
mis vaikams, su orkestrais, 
klaunais ir lėlių teatrais. Pro
ga — seniausio pasaulyje šim
panzės 5Q metų gimimo diena.

Zoologijos sodo šimpanzė 
“Heinie” į Čikagą atvyko 1924 
m. iš Vakarų Afrikos džiung
lių ir turėjo apie 3 metus. Jis 
dabar yra- seniausias Lincoln 
Parko Teridentas. Jis pergy
veno gorilą Bušmaną, du dram 
blius ir hipopotamą.

Sodo direktorius dr. Fisher 
pareiškė, kad Heiniė sulaukė

Čikagoje integracija 
ne tokia greita

Amerikos 
specialistas Pierre de Vise,
kuris vadovauja Čikagos Ii go 
ninių studijoms, apskaičiavo, 
kad Čikaga, sprendžiant pagal 
paskutinį 1970 m. gyvęntajų su 
rašymą tebėra, kaip ir buvęs 
per 1960 m. surašymą dau
giausia segreguotas miestas. 
Čikagos rasinė integracija 
esanti blogiausia iš visų di
džiųjų Amerikos miesų. '

De Vise nurodo, paėmus vi
są metropolinės Čikagos apy
linkę, negrų dauguma gyvena 
pačioje Čikagoje, Gary mies
te, Hammonde ir East Chicago. 
Šioje apylinkėje yra 267 atski
ros vietovės, 
rų gyvena tik

negrų: Park Forest, Midlothi
an ir Tinley Park.

Toliau šis statistikos eksper 
tas nurodo, kad prieš 10 metų 
Čikagos baltųjų rajonui pasi
keisti iš balto j juodą reikėda
vo 13 metų. Dabar tas pasikei
timas trankąs 12 metų.

Net 78% Čikagos negrų gy
vena rajonuose, kurie yra virš 
90% juodi. Prieš 10 metų tik 
66% negrų gyveno tokiose 
apylinkėse.

— Simanas Daukantas — 
teisininkas. Lietuvos istorikas.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

krityse

tačiau 99% neg- 
16-koje.

Jeigu šiats 1971 metais rengiatės gan ilgo amžiaus, nes šiinpan- 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš amžiaus vidurkis siekias r £^4—_ _ rnntoc I ~savo gimines, tai jau metasLietuvos i _ 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvų ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančių va
sarų 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

£ HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolte 'Tį?“ 
3208V1 W. 95th St.

GA 4-8654 IMĖMSAl

Stale Farm -fore and Casualty Company

Brangenyboe, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progoms.

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

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA ŠUPĖR SĖRVICB 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

prices.
3150 West 6$rd Street, Chicago 

Phene 4344815

apie 30 metų. Dėl to reikia 
sveikinti Hein-io prižiūrėtojus 
ir maitintojus, šimpanzė su
ėda per dieną 10 svarų maisto: 
žalios arklienos, šviežių vad- 
sių ir daržovių, biskvitų ir 
pieno. Per savaitę Heinie gau 
na tris žalius svogūnus. Jis 
sveria 160 svarų ir dar žada 
ilgai gyventi, nes tebeturi vi
sus dantis ir labai aktyvūs sa
vo narve.

Kas pakelia ir 
nepakelia mokesčius

Cook apskrities mokesčių 
tvarkytojas Cullerton sudarė 
pataisymų sąrašą namų savi
ninkams, kurie dažnai bijo 
Įdėti i savo namus daugiau 
darbo ar pinigo, nes tada pa
keliami tų namų mokesčiai.

Nurodoma, kad savininkai 
gali drąsiai taisyti šaligatvius 
ir takus, gali remontuoti laip
tus ir prieangius, sodinti gėles 
ar medžius. Nuo tų pagerini
mų nebus padidinti mokesčiai. 
Savininkai, kurie keičia elek
tros vielas ar kanalizacijos sis
temą, turi gauti miesto leidi
mą, tačiau mokesčių ir tie da
lykai nepakelia. Taip pat pa
keitimai grindų, Įtaisymai nau 
jų spintų, galimi be mokesčių 
pakėlimo.

Kapitaliniai remontai, ku
rie padidina pastatą, naujų 
vonių Įrengimai, visiškas na
mo vidaus atnaujinimas ar pa
keitimas iš vieno buto į kelis 
butus jau atsiliepia ir į mokes
čius. Cullertonas kviečia visus 
namų savininkus ateiti Į Coun
ty Building, Į jo įstaigą ketvir
tame aukšte ir pasiimti sąrašą.

Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
niniiimitnumtnmitimHiiiiHmiintimMHiiiHiiiniinuuiwuniiHiiHhiiniH’iHHimwiiimmiiiHum

— Brighton Parko Nainy Savininky 
Organizacijos susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužio 23 d. 11 vai. ryto po

Nariai ir svečiai kviečiami gausiai da
lyvauti. Bus svarstomi svarbūs rei- 
Ėaia? ■■■ - Valdyba

— Lietuviy Žagarės Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužio 23 dieną 1 vai. popiet Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Birže
lio mėnesį susirinkimo neturėsim, nes 
tų dienų yra rengiamas klubo pikni
kas. Taigi malonėkite dalyvauti su
sirinkime. Taipgi neužmirškite užsi
mokėti klubo mokesčius laiku.

J. Keturakis, rašt.

. UldlUVUĄ, gegužiu u.. Ji vai. jįjrvv yv
astuoniose aps- lietuvišku m i šių mokyklos patalpose.

J tačiau negrų 80
je. • Net 207

kaip 1%, ir į tai daugiausia 
tarnai ir tarnaitės, kurių buvo 
daugiau 1960 metų surašyme.

Tik trys priemiesčiai, kurie 
1960 m. turėjo vien baltus gy
ventojus, dabar jau jau turi

ELZBIETA MISEVIČIENE
' Gyv. 6922 So. Maplewood Ave.

Mirė 197J ‘m. gegužės 20 dienų, 3:40 vai. popiet, sulaukusi senat
vės. Gimusi Uetuvoje, Panevėžio aps., Oželių kaime.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Albert, marti Dolores, anūkai —- Norman 

ir Joyce bei kiti giminės, draugai, ir pažįstami.
Lietuvoje liko brolis Antanas su šeima.
Priklausė Kęstučio Pašalpos klubui ir Amerikos Lietuvių Pilie

čių klubui.
šeštadienį, 5 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack - Lackawicz ko

plyčioje, 2424 W. 69 Street.
Pirmadienį, gegužės 24 dienų 9:00 vai. ryto bus lydima is koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Elzbietos Misevičienės giminės, draugai 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.

ir pažįstami 
jai paskutinį

Tel. 737-1213.
et

A. + A.
ALEX GLINSKIS

Gyv. Chicago, Illinois

Mirė 1971 m. gegužės 20 d., 6:00 vai. popiet, sulaukęs 76 metų 
i amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Smilgių valsč.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Ruth (Kilokaitytė), 2 dukterys — Dolores 

Sikora, jos vyras Leonard ir Lee Aim, jos vyras Mal, anūkai — Sha
ron ir Robert Sikora, Fred Scott, Jerrey ir Roy Alm, sūnėnas Albert 
Glenn su šeima ir dukterėčia Helen Stett su šeima bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Upytės Draugiškam klubui.
šeštadienį, 3 vai. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 

. 4330 So. California Ave.
Pirmadienį, gegužės 24 dienų 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios | Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Alex Glinskis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų. \

• Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid. 
T61. LA 3-0440.

" ■ ■■ •—  —----------------------------------------------------—3    ------------—— ------------------------------------ ------------------ ...įį

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YAros 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

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

Waller High School moki
niai jau seniai Įkyrėjo CTA 
autobusų vairuotojams, jie su- 

Lineotn ir 
kelia didelį 
kitus kelei- 

neinoka

lipę i autobusus 
Larrabee rajone 
triukšmą, erzina 
vius ir, svarbiausia,
šoferiui už vežimą.

Trečiadieni grupė CTA de
tektyvų užrakino pilno auto
buso duris ir nusivežė 65 chu- 

Trvs vvres-

Kapų puošimo šventė
— Gegužės 31

Šiais metais Kapų Puošimo 
pieną Lietuviu Tautinėse Ka
linėse bus švenčiama pirma
dienį, geg. 31 dieną. Iškilmės 
prasidės lygiai 11 vai. ryto. Bus 
įdomi ir turininga programa.
, Kas nori gyvomis gėlėmis liganus i policiją, 
papuošti savo artimųjų kapus, nio amžiaus vaikinai buvo ap- 
tai ši sekmadieni ir kitomis kaltinti 
dienomis prieš geg. 31-ąją gali 
tai padaryti. Iš aukšto gėles 
galima gauti pigesnėmis 
nomis

kai-

netvarkingu elgesiu 
o kitiems policijos viršininkas 
pasakė griežtą pamokslą 
elgesį viešoje vietoje.

apie

INe žmogus, 
bet lokys

Hoffman Estates policija jau 
gavo žinią iš Illinois universi
teto specialistų, kad laukuose 
gegužės 9 d. surasti kaulai ne
buvo žmogaus, bet — * lokio. 
Du jaunuoliai rado skeletą 
apie 4 pėdų ilgio ar policija pa
galvojo, kad tai mažo vaiko 
kaulai.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

G. Dunne už loteriją

Apskrities tarybos preziden
tas George Dunne pasisakė už 
Illinois valstijos loteriją, kuri 
duotų lėšų valstijai, apskri
tinis ir miestams. Mokesčių kel 
ti daugiau jau nebeįmanoma, 
pareiškė Dunne, nes jie ir taip 
labai aukšti. New Yorko pa
vyzdys. parodė, kad žmonės 
labai mielai perka loterijos bi
lietus ir tuo pačiu sudeda ne
mažas sumas.

šiais metais jau sudaryta ko 
misija Springfielde, 
stys loterijos Illinois 
Įvedimo klausimą, 
šia bus legalizuotas 
lošimas.

kuri svar 
valstijoje 
Greičiau- 
ir bingo

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI

< .NAUJIENAS

6 mil. dol. ieškinys
Kalifornijos Įmonė, kuri 

gamina Įstaigoms telefonų sis
temas, — Arcata Commmuni- 
cations, padavė Bell Telepho-

Kas tik turi gerų skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai vak Sekmadieniais atdara nuo r12 iki 5.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

. INSURED 
k -SAVINGS

? i.*.?. r - ■-

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

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

HOME 
LOANS

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

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

C0 S MOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Hoisted 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. Hgų metų patyrimas. 

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

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
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. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje a; 
lietuvių kolonij 
nyčios. įsteigti ___ ____ ___________ ___
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 čeki Arba Money 
Orderi

prašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
jos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
laikrasčiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$.
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mesį į vargstančius. To laik
raščio gegužės 19 d. laidoje,

■ klausimų skyriuje, tilpo pasi
teiravimas apie lakūnų Dari
aus ir Girėno neaiškias mirties 
priežastis perskridus Atlantą. ^gaT^epartnaent Ū 
Prie atsakymo ir aprašymo Į tunity for a beginning secretary 
apie jų skridimo tikslus, įdėta 
Lituanikos krikšto nuotrauka.

| — Margučio gegužinė — pik
nikas Įvyks gegužės 31 d. Bučo 
sodyboje, Willow Springs, III. 
Margučio radijo pragrama yra 
girdima šiokiadieniais 8 v. v. iš 
WXRT - FM stoties. Dabarti
nis programos vedėjas yra Pet 
ras Petrulis.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

NATIONAL 
CONSULTING FIRM 

Is seeking capable girl to work in 
Excellent oppor-

i Must’ have good "typing’ and dicta
phone. Downtown location.

Phone Mr. FITZGERALD, 
644-5950

SECRETARY
For general manager of security 

police comp.
Must type 40 w. p. m.

Mr. CLEMMONS.
994-8702

L

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAI2

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Virginia 7-7747

— “Neiv York Times9* dien-
I 'rastis š. m. gegužės 11 d. pasky

rė daugiau pusės puslapio ap- 
ttraęlyje yra nemažai žydy, atvyko- § fi meninkų skulpt. Vyt
siy is Azijos ir Afrikos saliy. Jie ge- * , . F J
rokai skiriasi noo Europos ar Ameri- ir Aleksandro Kašubų buto 

Įrengimams New Yorke. Dien 
rastis pateikęs tris buto nuo
traukas, atkreipė dėmesį Į 
Lietuvoj^ gimusių, kaip nuro
dyta, lietuvių menininkų su-

kos žydų. čia matomas žydas imi
gravo is araby Jemeno. Dabar jis 
dirba modernioje Izraelio įmonėje 

kaip metai y suvirintojas.

COMPANION — HOUSEKEEPER 
For elderly woman. Live in. Own 
Room. Good Salary and home for 
right person. References. Some 

English necessary. Evanston.
AF Box 315

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO. ILLINOIS 60606

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

REIKALINGA LIETUVIŠKAM RES
TORANUI HEALTHY FOOD prie 

virtuvės pagelbininkė. 
Skambinti 326-2724.

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — - PRospect 8-2233

ne bendrovę i teismą ir prašo
priteisti 6 milijonų dol. ieški- manumą bei išradingumą. (E.) 
ni. Skunde sakoma, kad Bell 
bendrovė bandė pirkėjus Įti
kinti nepirkti Arcata gaminių, 
o nupirkus Įtaisydavo blogus 
sujungimus, 
veiktų ar veiktų blogai.
kart Bell visai atsisakiusi 
jungti Arcata gaminius.

kad aparatai ne- 
Kelis 

i pri-

I — Visa eilė lietuvių š. m. ko
vo — balandžio mėn. pasiuntė 
25 dol. ir stambesnes aukas 
Tautos Fondui, tuo būdu pa
remdami Lietuvos išlaisvinimo 
pastangas. Tiems aukotojams 
pradėtas siuntinėti “Eltos In
formacijų” biuletenis. Nau
jieji aukotojai įsijungę į Lie-

RECEPTIONIST 
$500

DICTAPHONE - TYPIST 
Southside — Will not stay open long 

— Come in or call immediately 
BELL PERSONNEL 
3155 W. 95 STREET 

636-3151

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes kitur

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 

CL 4-2390

Už koją — 173.000 dol. tu vos laisvinimo talkininkų —
Vienos langų uždangalų 

Įmonės savininkas 1969 m. ba
landžio 13 d. skubėdamas iš 
ryto Į darbą užvažiavo auto
mobiliu ant 9 metų berniuko 
išvežiojančio dviračiu laikraš
čius. Berniukui teko nupiauti 
koją. Dabar teismas priteisė 
automobilistui sumokėti 
niukui 173,000 dol.

Miesto taryba 
pradeda apklausinėjimus 
Pirmadieni Čikagos Miesto 

taryba pradės apklausinėji
mus apie pigiųjų butų koloni
jas, numatytas statyti baltųjų 
rajonuose. Taryba turi iki bir 
želio 15 d. rasti bent 500 vietų, ■ 
jei nori gauti iš 
valdžios 62 mil. dol.

rėmėjų gretas, buvo: Jurgis 
Balbutas, gyv. Newark, N. J., 
Algirdas Jonys, gyv. Delanco, 
N. J., Kazys Šipaila, gyv. Hill
side, N. J. ir Jonas Starinskas, 
gyv. Dorchester, Mass. Kiti au 
koto j ai : dr. Petras Kaladė,So. 
Boston, Mass., Br. Kruopis, 
So. Boston, Mass., dr. Aid. Ja- 

jnačienė, Yonkers, N. Y. ir dr 
. G. Zavadskas,-jBayside, N. Y. 
į Visi paaukojo po 25 dol., gi 
dr. Zavadskas — 50 dol. (E.)

♦ Adolfas Baliunas, Metropo
litan banko viceprezidentas, Vy-

(insurance) .brokeris, J. Pet
rulis, vertybės popierių (stocks) 
brokeris kalbės šį šeštadienį 

feZalinėl Lietuvi« F°rum0 radio P«>8~- 
.tuoje apie pmigų investavimą. 

| - ■ (Pr).
Vėliau, iki 'rugsėjo 15 turi Ji

buti surastos vietos 350 butų irprekės brangs ta; kainos kyla, 
iki gruodžio 15 d. dar 850 butų. 'Doleriuko aiški byla.

Taryba pirmiausia svarstys daiktą gerą,
statybos vietas pietinėje čika- parduotuvėje pas Tverą. 
goję, kur numatvta pastatyti _ ___ ____
130 butu. : TVERAS — JEWELRY,

W. 69 Street
Kaip geram pirkėjui dera,

T R UM P A I
(Sk)

♦ Lietuvos Dukterų Draugija 
rengia senų rūbų išpardavimą 
(rummage sale) gegužės mėn. 
27 d. ir geg. 28 d. nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak., 2735 West 71st 
Street, Chicago, Illinois. Jums 
nereikalingus švarius dar varto
tinus rūbus prašome pristatyti 
gegužės mėn. 26 (L nuo 4 vai. 
p. p. iki 8 vai. vak. tuo pačiu 
adresu. Dėl informacijų skam
binti 422-3535. (Pr).

— Živilė Bilaišis, Jonas Bu
dis, James Bruškus, Arūnas 
Dagys, Živilė Keliuotis, Anas
tasia Kostakis, Milda Lisaus
kas, Elena Sikaras, Stasys 
Šerkšnys, Walter Šulskis ir 
Raimondas Vaičaitis, Illinois 
universiteto Circle campus 
studentai yra universiteto De
kano garbės studentų sąrašuo
se su visais geriausiais pažy
miais. Skaitant tik Chicagos 
pietvakariuose gyvenančių tų' 
studentų sąrašą yra gaunamas 
pasigėrėtinas lietuvių nuošim
tis jame. i

— Stepas Norvilas, Shirley 7:00 vai. vak. kokteilis, 8:00 — 
Nausieda, Charles Janulis ir vakarienė, asmeniui $12.50. Už- 
Karen Sadis, Northern Illinois sakymus su pinigais siųsti Onai

‘_2—‘._i, yra to Gradinskienei — 2512 W. 47th 
esančio De Kalb St., Chicago, HI. 60632, telef. 

Dekano garbės sąra- 376-1998. Atskiri pakvietimai
j nebus siunčiami. Visi lietuviai 
■kviečiami dalvvauti. Jaunimo
šokiai kitoje salėje. įėjimas 
$2.00 asmeniui. (Pr).

I ♦ IV-sios Dainų šventės Ban
ketas įvyks liepos 4 d. Conrad 

i Hilton viešbuty, 720 So. Michi- 
igan Ave., Chicago. Pradžia:

umversiteto studentai, 
universiteto, 
mieste, 
šuose.

— IV. Scott Nekrošius baigia 
Marquette medicinos mokyklą 
ir jau atlieka praktiką Milwau 
kee apskr. ligoninėje. Jo bro
lis Donaldas baigia pedagogi
ką Chicago State kolegijoje. 
Jų tėvai Walter B. Nekrošius 
ir ponia, gyv. Marquette Par
ko apylinkėje, ruošia jiems 
vaišes.

— Kristina Klapatauskaitė, 
pradžios mokyklos mokinė, 
parašė savo nuomonę Chicago 
Today kolumnistui Jack Mab- 
ley dėl jo reportažo apie jau
nimo žygi tikslu atkreipti dė-

•* LB Jaunimo Teatras šio 
mėnesio 29, 30 ir 31 dienomis 
Jaunimo Centre stato Anatoli
jaus Kairio 3 v. dramą PALI
KIMAS. Bilietai po 3 ir 2 dole
rius gaunami Marginiuose, 2511 
W. 69th St. arba prie įėjimo 
vaidinimų dienomis. Visų spek
taklių pradžia — 8 v. v. Bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto, nes 
visos eilės numeruotos. Veikalą 
režisuoja komp. Darius Lapins
kas. (Pr).

NEW CHESTER, WIS., savininkas dėl 
senatvės parduoda 21 akrą žemės su 
6 kamb. apšildomu namu, daržine ir 
vištide už 10,500 dol. Blokas nuo 
mokyklos, bažnyčios, krautuvių, žūk
lės ir medžioklės apylinkė. Teirautis: 
Mr. Arthur Papke, 5631 So. California 

Ave., Chicago. Hl. 60629. 
Tel. 925-0766.

SAVININKAS PARDUODA 9 didelių 
kambarių namą ant 50 pėdų sklypo 
su muro garažų ir šoniniu Įvažiavimu 

Marquette Parko apylinkėje. 
Tel. 925-6870

ALSIP, ILL., Delux 18 apartment 
building fully rented. 

‘ Phone 424-7796 
after 6 P. M.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos 44-ta IR CALIFORNIA, $16,500

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

AR 14D00 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 kambarių mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, prieš žaliąjį Marquette Parką.

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

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

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

įvertas $44,000.
Tikrai geras bargenas. 2 aukštų, 2. TT«al/lia' T?rial 
jutų po 4 gražius kambarius, su ap-i ValCllS JAccil ILSltlLti 
kaltais porčiais, dideliu beismantu, ’ •pt v nonnnauju vandentiekiu, 2 mašinų garažu. 7051 So- Washtenaw Ave. RE 7-72.00 
Puiki apylinkė prie bažnyčios ir mo

kyklos. Pirkite ta gera barbeną.
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS pen
sininkui ar vyresnio amžiaus vyrui.

934 W. 53rd St., 2-nd floor.
Tel. 924-5306.

WISCONSIN DELLS, Wise., lietuvių 
kolonijoje išnuomojama s vasarnamis 

ant Wisconsin upės kranto. 
$75.00 per savaitę.

Skambinti 312 — 426-6081.

IŠNUOMOJAMAS miegamas kamba
rys dirbančiam vyrui. Galima naudo

tis virtuve. Tel. 476-5014.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Jvelrūs Pardavimai

viešas Išpardavimas 
(Rummage Sale) 

EDGEBROOK COMMUNITY CHURCH 
€736 Nd. LOLETA AVE.

Viena mylia į šiaurės vakarus nuo 
Caldwell & Devon.

Trečiadieni, gegužės 26 d., nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

PARDUODAMA šaldytuvas, stalas su 
stalčiais ir dantų •technikui motoras.

Tel. 247-6948.

PARDUODAMA Daniška sofa už $100 
ir panaši kėdė už $35. Skambinkite 

teL 476-0091.

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

5 — M’s MAINTENANCE & 
JANITORIAL SERVICE

INTRODUCTORY OFFER
20% Off. Stores, offices, apts. homes. 
General house or apt. clean - up, 
painting inside or out, all house elec
trical repairs. Lawn maintenance, 
rug shampooing, floors scrubbed & 

waxed.
Our reputation is built on your satis

faction “U name it. We do it”.
Free estimate, 24 hr. service.

366-9022

REMODELING & REPAIRS
FAST & PROMPT SERVICE 

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

& insured.
Call 725-6411

♦ Rezervuokite birželio 12 
dienos vakarą D. Stankaitytės 
rečitaliui — tai vienas žymiau
sių mūsų kultūrinių Įvykių 1971 
m. Solistė Dana Stankaitytė 
pirmą kartą Čikagoje duoda sa
vo rečitalį garsioje Orchestra 
Hali su iki šiol negirdėta pro
grama.

Bilietai gaunami J. Vaznelio 
prekyboje, 2624 W. 69 St. Chi
cago, Hl. 60629 nuo 8 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro kasdien. Bilie
tų kainos: 6, 5 ir 4 doleriai.

Rengimo Komitetas
(Pr).

BY O’W’NER
7^ rooms costume built ranch. At
tached garage, 605 lot^ full basement, 
screaned glazed patio, storage and 

cabinets galore.
Vicinity 61st and Meade.

586-1890

YEAR ROUND 
HOUSE 

River front — beautifully 
landscaped — 65 mile 

S. W. of Chicago. 
(312) 588-3626

10 BUTŲ, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6^ KAMB., 18 metų mūr., šil. gazu, 
Įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. 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 MIEGAMU apynaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

APARTMENT FOR SALE 
Downers Grove, 2 bedrooms, 7 clo
sets, carpeted, drapes, range. Refri
gerator. airconditionet. disposal, tiled 
bath, other extras. Immediate pos
sesion, Low 20’s. Visit apartment 

34-B. 5540 Walnut St, anytime. 
964-6297

MARQUETTE PARKE, netoli mokyk- 
los ir bažnyčios, 2 butu po 5 kamba

rius su 3 miegamais. , 
LISKUS. 434-8786.

5 KAMBARIŲ beveik naujas bunga
low geroje pietvakarių apylinkėje, 

įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs auto mobili v draudimai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpublIc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Ilsimo kė

limo sąlygos.
J. B A C E V I č I U S 

6455 So. Kedzie Ava. P R 8-2233 ?

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

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

JUSTICE. ILLINOIS
;4 flat brick. 3 with 2 bedrooms, one 
’with 1. Paved driveway, ample par
king. Carpeting, stoves and refri

gerators in all apartments.
Air conditioned.

$69.000.
Tel. 598-7191.

CICERO — 23 ir 59-tos Avė. apylin
kėje. 6 ir 4 kambarių namas. S270 

naiamu. Pilna kaina tik $24.900.
SVOBODA, 2134 So. 51st Ct, Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

GROŽYBĖ PRIE BOGAN HS
Geriausias savo puošnumu, ypatingai 
didelis ir visas pilnas prabangos bei 
patogumų 5 didelių kambarių mūras. 
Puošnus formalus valgomasis, didelis 
salionas. natūralūs kūrenamas malko
mis židinys, dvi pilnos vonios. Visas 
namas su centriniu oro vėsinimu. 
Įrengtas rūsys. 40' sklypas. 2 mašinų 
garažas. Įkainuota stebuklinga bar- 
geno kaina. Paskubėkite šiam pasa
kiškam namui, kuri nemačius yra 

sunku patikėti. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu 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




