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ČEKAI DĖKOJA SOVIET OKUPACIJA
EGIPTO-SOV. SĄJUNGOS DERYBOS
KAIRAS. — Egipto prezidentas Sadat pasitiko sovietų pre

zidentą Podgorną su šypsena, apkabinimais ir pabučiavimais. 
Aerodromas buvo išpuoštas raudonomis vėliavomis ir minia šau
kė “Tegyvuoja Sovietų Sąjunga!”, tačiau spauda praneša, kad 
dar 26 egiptiečiai buvo suimti ir apkaltinti planavę perversmą. 
Visi jie — sovietų draugai, kairiosios socialistų partijos grupės 

-nariai. Iki šiol Egipte buvo suimta virš 200 komunistuojančių, 
sovietų ir egiptiečių susitikime bus bandoma išsiaiškinti, kokią 
reikšmę tie suėmimai turės ateities abiejų valstybių santykiams.

i

S. POWER
1 EUROPE

Total U.S. Manpower—300,000

Army—180,000
Air Force— 75,000

Navy & Marines-— 45,000

Plus
“ČEKOSLOVAKIJOS TAUTINĖ GYVYBĖ 
ĮMANOMA TIK - KARTU SU SOVIETAIS”

Kartu su prezidentu Podgornu 
atvyko sovietų užsienio reikalų 

‘ ministeris Gromyko, gynybos 
viceministeris generolas Pavlov- 
ski ir užsienio ekonominių ryšių 
komiteto pirmininkas Skačko- 
vas, kuris atvyko anksčiau ir 
jau pradėjo derybas su Egipto 
pareigūnais.

Iš Egipto pusės derybose da
lyvauja be prezidento Sadato, 
premjeras Fawzi, vicepremjeras 
ir pramonės ministeris Sidky, 
Tautinės Asamblėjos pirm. Ba- 
daway, užsienio reikalų minis
teris Riad, karo ministeris gen. 
Sadek ir ministeris prezidentū
ros reikalams Ahmed.

Egiptui reikalingi sovietų gin
klai, ekonominė parama ir poli
tinė, Tarptautinės diplomatijos 
parama. ‘Egipto laikraštis “Al 
Ahram” jau paskelbė, kad so
vietų delegacija pažadėjo to
liau remti Egiptą ir padėti jam 
išlaisvinti Izraelio okupuotas 
arabų žemes.

Reikia atsiminti, kad šis so
vietų apsilankymas buvo organi
zuotas Egipto prezidento Sada
to. Jam, matyt, yra reikalinga 
parodyti Egipto žmonėms, ypač, 
kariuomenei, kad nežiūrint jo 
pradėtų valymų įstaigose ir ara- 

Jbu socialistų . partijoj e, santy
kiai su sovietais liko nępasikei- 

'^.tę., Jei sovietai atimtų savo pa- 
,.rainą Sadatui, jam būtų labai 

sunku išsilaikyti valdžioje ilges- 
_nį laiką.

Kremliui reikalinga parodyti 
visiems arabams, kad sovietai 
neątsiima savo, paramos vien dėl 
to, kad Egipte buvo nuskriausti 
kelį sovietų draugai. Sovietų vy
riausybė bandys išlaikyti dip- 

. loma tinę iniciatyvą Viduriniuo
se Rytuose, kur ją bandė perina

nti Amerika su valstybės sekre
toriaus Rogers apsilankymu.

Rusu SSTlėktuvas
* - * '* - -2 i » ' * ' .. - .

Paryžiaus parodoje
MASKVA. — Amerikos sena- 

,tui nubalsavus atimti lėšas di
džiajam transporto lėktuvui SST 
statyti, sovietai jau siunčia sa- 

. vo SST į Paryžiaus aviacijos pa
rodą. Sovietų TU-144 iš Mask
vos į Paryžių galįs nuskristi per 
90 min. Čekoslovakijoje apie to 

, -lėktuvo nusileidimą Pragoję bu
vo iš anksto pranešta ir minios 
žmonių susirinko į aerodromą 
jo pamatyti.

Sovietų spauda garsina savo 
didįjį keleivinį lėktuvą, norėda
ma jį parduoti užsienio bendro- 

_ vėm. Jis garsinamas ir užsie
nio aviacijos žurnaluose. Lėktu
vas gali vežti 120 keleivių, skris- 
,ti 1,500, mylių per vai. greičiu 
virš 4,000 .mylių distancijas. 

; Lėktuvui reikia 8,800 pėdų nusi
leidimo tako. Lėktuvą valdo tri
jų žmonių įgula.

BEIRUTAS. — Irako valdžia 
konfiskavo buvusią Amerikos 

... ambasadą Bagdade. Irakas su
mokėjo 28,000 dol. kompensaci- 

- - ją per Belgijos ambasadą, kuri 
prižiūri Amerikos interesus Ira
ke.

1S VISO PASAULIO- _ — ____________ _  _ _ _ L?-_______♦
ČIKAGA. — Pirmadienio nak

tį netikėtai susitiko du lietu
viai Western Springs kelyje. Au
tomobilis, vairuojamas Elizabeth 
Virkus, 49 m., sustojo prie 
pasisukimo į kairę, tačiau iš už
pakalio į jį trenkė kitas automo
bilis, vairuojamas Michael Camp
bell, 24 m., girto šoferio. Vir
kus automobilis išlėkė į kelią ir 
į jį trenkė Bruno Wainorio ma
šina. žuvo Virkus ir jos 14 m. 
duktė, o Campbell pasodintas į 
kalėjimą. Jo draugas buvo su
žeistas. Wainoris nenukentėjo.

YUBA CITY. — Kalifornijos 
vaismedžių soduose policija ra
do 9 žiauriai nužudytų žemės 
ūkio darbininkų lavonus. Ieško
ma dar daugiau nužudytų ir so
duose negiliai užkastų žmonių. 
Suimtas 37 m. Juan Corona, dar
bininkų kontraktorius. Nužudy
mų motyvai dar nežinomi.

SYDNEJUS. Australijos 
lėktuvų bendrovė sumokėjo 
560,000 dol. asmeniui, kuris pra- 
nešė, kad tik pakilusiame lėktu- 
ve su 100 akmenų yra padė
ta bomba, kuri automatiškai 
sprogs, kai lėktuvas pasieks 20,- 
000 pėdų aukštį. Piktadario 
pranešime raštu buvo pasakyta, 
kur atvežti pinigus, kuriuos at
vežus bus nurodyta, kur bom
ba padėta ir kaip ją išardyti. 
Lėktuvas buvo skubiai sugrąžin
tas į žemę. Bendrovė, pasitaru
si su policija, susiskolino iš ban
kų pinigus ir juos nuvežė į nu
rodytą vietą, žmogus pasiėmęs 
lagaminus su pinigais nuvažia
vo. Lėktuvui nusileidus, jokios 
bombos nerasta.

SAN FRANCISCO. — Saudi 
Arabijos karalius Faisalas su 60 
palydovų pradėjo vizitą Ame
rikoje.

. ISTANBULAS. — Turkų po
licija suėmė studentą Nahit To
re, kuris buvo ieškomas ryšium 
su Izraelio konsulo nužudymu.

WASHINGTONAS. — Darbo 
departamentas skelbia, kad apie 
30% visų Amerikos motinų, tu
rinčių vaikus iki 6 metų am
žiaus, dirba arba ieško darbo. 
Prieš 10 metų tokhj motinų bu
vo 19%.

HUE. — Pietų Vietname, pro
testuodamas prieš karą, suside
gino 16 metų studentas, palikęs 
16 laiškų, kuriuose aiškina sa
vo nusistatymą prieš karą.

Mėto granatas
SEOULAS. — Amerikos ka

riuomenės vadovybė P. Korėjo
je paskyrė 1,000 dol. atlygini
mą tam, kas padės išaiškinti, 
kur dingo 68 granatos iš vieno 
kariuomenės dalinio. Praėjusį 
savaitgalį buvo keli granatų 
sprogimai, kuriuose buvo sužeis
tas vienas amerikietis kareivis 
ir trys korėjiečiai civiliai, dirbą 
kariuomenėje.

Karinė vadovybė tiria rapor
tus, kad juodi kareiviai mėto 
granatas į baltus karininkus ir 
kareivius.

BRITAIN 
20,000

GERMANY 
215,000

SPAIN
| Less Thon 10,000 Mi

PRAGA. — Čekoslovakijos komunistų partijos gerokai pa
vėluotame kongrese partijos vadas Husakas apžvelgė sunkų kelią, 
kurį čekoslovakų partija turėjo nueiti per laikotarpį nuo pasku
tiniojo kongreso — 13-tojo, kuris įvyko 1966 m. “Tarptautinė 
pagalba buvo reikalinga nugalėti dešiniojo sparno oportunistų ir 
socializmo priešų jėgas”. Husakas dėkojo Sovietų Sąjungai, jos 
vyriausybei, jos partijai ir “Tamstai asmeniniai, drauge Brežne
ve”, atsisukdamas į čia pat garbės prezidiume sėdintį Brežnevą, 
kalbėjo Husakas. Pilna salė čekoslovakų ilgai plojo ir šaukė:. 
“Tegyvuoja Sovietų Sąjunga”. Plojo čekų komunistai, plojo 
svečiai Janos Kadar iš Venrijos, Todor živkov iš Bulgarijos, plojo 
ir du naujieji komunistų vadai: Lenkijos Gierekas ir Rytų Vokie
tijos Honeckeris.

10,000
ITALY

6TH FLEET 
45,000

k
MOROCCO ■
V» I

GREECE 
3,000

šiame žemėlapyje parodomos Amerikos bazės Europoje ir Viduržemio jūros laivuose. Jau 25 me
tai kai Amerikos kareiviai saugo Europos valstybes nuo bolševikinio imperializmo.

TARPTAUTINĖ AVIACIJOS PARODA Teisėjas nutraukė
PARYŽIUS. — šiandien Paryžiuje atidaroma tarptautinė 

aviacijos paroda, kurioje dalyvauja pirmą karta ir du superso- 
niniai transporto lėktuvai: sovietų TU-144 in prancūzų-britų 
Concorde. Prieš parodą abu šie lėktuvai pasirodė ries urnoje. So
vietų lėktuvas, vairuojamas piloto Eduard Elian, atskrido į Pa
ryžių per Pragą. Lėktuvas skridęs labai lėtai, nes nenorėjęs so
jiniais sprogimais išgąsdinti Vokietijos ir PraneSžijos gyventoją. 
Prancūzų-britų Concorde prieš parodos atidarymą atliko bando
mąją kelionę, nuskrisdamas iš Paryžiaus į Senegalį, 2,800 mylių, 
■per dvi vai. 25 min. Parodoje dalyvauja sovietų konstruktorius 
Andrei Tupolev, atskridęs su kitais nauju lėktuvu.

Abu didieji lėktuvai yra labai 
panašūs, todėl prancūzai kalba, 
kad sovietai panaudojo jų kon
struktorių planus, ką sovietai 
griežtai ’paneigia. Susidomėji
mas tais supersoninio greičio 
lėktuvais yra didelis, dalinai ir 
dėl ginčų, kurie vyko Ameriko
je dėl panašaus lėktuvo staty
bos. Kaip žinoma, kongresas at
sisakė duoti lėšų šitokio lėktu
vo statybai.

Prie sovietų TU-144 stovi sti
pri prancūzų sargyba, nes poli
cija gavo grasinimų, kad sovietų 
lėktuvą susprogdinti rengiasi 
žydų zionistų organizacija, ker
šydama už žydų teismus Sovie
tų Sąjungoje.

Aviacijos parodoje bus paro
dyta apie 600 lėktuvų. Ameri
kiečiai turi išstatę savo didįjį 
Boeing — 747 ir “C-5” Galaxy, 
kuriame telpa 600 keleivių. Be 
to, bus išstatyti McDonnel Doug
las DC-10 su trim motorais ir 
daug kalbų sukėlęs Lockheed 
Tristar, kurio motorus begamin- 
dama bankrutavo britų Rolls 
Royce bendrovė. Be lėktuvų 
Amerika išstatė parodoje savo 
Apollo 12 kapsulę, kuri buvo mė
nulyje ir mėnulio paviršiaus ak
menų. Sovietai parodo erdvėlai
vio Sojuz ir Lunochodo modelius.

Aviacijos parodoje dalyvauja 
16 valstybių su 170 tipų įvairių 
karinių ir civilinių lėktuvų mo
delių. Parodon suvažiuoja lėktu
vų linijų bendrovių vadovai, 
kariniai aviacijos ekspertai ir 
pramonės paslapčių šnipai. Ben
drovės jau apžiūrinėja superso- 
ninius lėktuvus, kurie ateityje 
gali suvaidinti oro susisiekime 
didelę reikšmę. Sovietai savo 
TU-144 parduoda už 20 mil. dol., 
o prancūzų-britų lėktuvas kai
nuosiąs 27 mil. dol.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Senatas vakar svarstė, ku
riam laikui pratęsti karinės tar
nybos prievolę: vieneriems me
tams ar ilgiau.- r -

Mississippi buvo peršauta 
jauna negrė mergaitė. Policija 
suėmė tris baltus vyrus.

Pietų Afrikoje vienoje ne
laimėje sudužo trys lėktuvai ir 
užsimušė 11 pilotų.

Turkijoje per dvi savaites 
jau trečią kartą drebėjo žemė, su 
gadindama daug pastatų, šešta
dienį įvykusiame drebėjime žu
vusių jau suskaityta 852.

♦ Argentinoje paskelbta, 
kad Amerika parduos Čilės vy
riausybei 12 ar 15 F-5 karo lėk
tuvų už 30 mil. dol.

< Staigus potvynis ištiko Ore
gano miestą Heppner, sužalota 
daug namų ir kelių.

Siūlo Malaizijai 
užmegzti ryšius

KUALA LUMPUR. — Komu
nistinė Kinija pasiūlė iš Malai
zijos atvykusiai prekybos dele
gacijai užmegzti diplomatinius 
ryšius su Malaizija. Nutarta pa
didinti prekybą.

Malaizijos premjeras pradėjo 
vesti Kinijai draugiškesnę poli
tiką ir praėjusį kartą nebalsavo 
prieš Kinijos įsileidimą į Jungti
nes Tautas, bet balsavime ne
dalyvavo. Nors Malaizijos pra
eityje komunizmas kraštui daug 
pakenkė, tačiau vyriausybė ma
to, kad su didžiuoju kaimynu 
teks palaikyti ryšius, ypač kada 
iš tos Azijos dalies pasitrauks 
amerikiečiai ir britai.

“panterų” bylą
NEW HAVEN. — Jury ko

misija, kuri negalėjo susitarti 
Juodųjų Panterų vado Bobby 
Seale ir negrės Ericka Huggins 
byloje dėl sprendimo, buvo pa
leista ir teisėjas panaikino bylą. 
Moteriškė buvo tuoj paleista, o 
Bobby Seal paliktas kalėjime, 
nes jo dar laukia bausmė už Či
kagos teismo paniekinimą 1969 
m. Jis gali būti paleistas už pi
niginį užstatą, kuris dar nenu
statytas.

Teisėjas paskelbė, kad byla 
nutraukiama todėl, jog nėra vil
ties sudaryti naują, objektyvią 
jury komisiją. Pirmąją suda
ryti užtruko keturi mėnesiai, te
ko apklausinėti 1,500 kandidatų. 
Abu kaltinamieji buvo kalėjime 
jau virš dviejų metų. Jie buvo 
kaltinami Alex Rackley pagro
bimu ir nužudymu 1969 m. ge
gužės mėn.

Pietų Vietnamą 
teks ilgai remti

SAIGONAS. — Senatorius Ja
cob Javits lankosi Pietų Vietna
me, kur jis patyręs iš vietna
miečių pareigūnų ir iš ameri
kiečių, kad su kariuomenės iš
vežimu Amerikos uždaviniai 
Vietname nepasibaigs, nes teks 
duoti Saigono vyriausybei apie 
2 milijardu dolerių per metus 
ekonominę ir karinę paramą.

Vietnamo vyriausybės nariai 
įtikino senatorių, kad be eko
nominės paramos P. Vietnamas 
žlugtų ir neatlaikytų komunis
tų spaudimo. Sen. Javits pa
reiškė viltį, kad JAV kongre
sas ir visuomenė sutiks skirti 
Vietnamui paramą.

Roma visada yra gražus miestas, 
ypač pavasarj. čia matomi IspAny 
laiptai, kurię viriui* stovi Trinita Dei 
Monti bažnyčia. Laiptai apsodinti 

žydinčiomis azaH|omis.

Saigonas atiduoda 
savo belaisvius

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo vyriausybė priėmė komunis
tų sąlygas karo belaisvių palei
dimui. Saigonas turės nugaben
ti 570 sužeistų ar sergančių be
laisvių civiliniais laivais į jūrą, 
kur juos paims komunistų lai
vai. Nors paleidžiami belaisviai 
yra visi kareiviai iš šiaurės Viet
namo, Hanojaus valdžia jų taip 
nevadina, bet sako, kad tai “Viet
namo patriotai”. Hanojus nepri- 

įsipažįsta siunčiąs kariuomenę į 
Pietų Vietnamą.

Hanojus pasiūlė paimti belais
vius birželio 4 d. ir pažadėjo ka
ro paliaubas 18 mylių spindu
liu nuo tos vietos, kur susitiks 
pietų ir šiaurės Vietnamu 
vai.

lai-

Žydai skundžia 
savo tautiečius

MASKVA. — Rygos žydų teis
me prokuroras pristatė liudiji
mus iš anksčiau nuteistų žydų 
grupės. Leningrado žydai sako 
palaikę ryšius su Rygos žydais 
ir gaudavę iš jų įvairius prieš 
sovietų valdžią nukreiptus leidi
nius. Vienas Leningrade nutei
stas gruodžio mėn. teisme žy
das papasakojo, kaip jis su da
bar teisiamuoju Rygos gyvento
ju nuėjęs į pajūrį ir ten iš smė
lio kopos iškasęs lagaminą su at
sišaukimais, gautais iš Izrae
lio.

šiuo suvažiavimu čekų komu
nistai švenčia partijos 50 metų 
sukaktį, todėl savo kalboje Hu
sakas apžvalgė visą partijos pra
eitį ir pareiškė, kad patirtis pa
rodžiusi, jog Čekoslovakijos tau
tinė egzistencija įmanoma tik 
glaudžiuose ryšiuose su Sovietų 
Sąjunga. Toks esąs ir jo gilus 
įsitikinimas.

Įdomu, kad Husakas pasmer
kė ne tik Dubčeko laikų klaidas, 
nes dešiniosios Jėgos jau buvu
sios aktyvios dar prieš Dubče
ko atėjimą į valdžią. Jos turė
jusios savo rankose spaudą ir 
radiją ir suklaidinusios partiją 
ir darbininkų klasę. Husakas 
tačiau pasmerkė ir prieš Dub- 
čeką buvusį Novotnį, kurio va
dovybėje nebuvo laikomasi le- 
ninizmo idėjų.

Husakas padėkojęs sovietams 
už okupaciją, nurodė, kad ši pa
rama Čekoslovakijoje neleidusi 
išsivystyti civiliniam karui, kon- 
trrevoliucijai ir apgynušr socia
lizmo laimėjimus. Husakas pri
dėjo, kad sovietų vadai ir kitos 
socialistinės šalys suprato Če
koslovakijos komunistų rūpestį, 
išgirdo daugelio čekoslovakų ko
munistų šauksmą ir atėjo para
mom Iki šiol niekad dar nebu
vo paskelbta, kas prašė sovie
tus atsiųsti kariuomenę ir įžen
gti į Čekoslovakiją, žinoma tik, 
kad pats Husakas sovietų nepra
šė. Prezidentas Ludvik Svobo
da 1968 rugpiūčio 21 d. pareiš
kė, kad “invazijos jėgos peržen
gė Čekoslovakijos sieną be kon
stitucinės vyriausybės -sutiki
mo”. Dabar ir jis jau dėkojo so
vietams už “pagalbą”.

New Yorkas varžo 
šalpos dalinimą

ALBANY. — New Yorko se
natas po karštų debatų patvirti
no įstatymą, kuris net privedė 
prie dviejų atstovų susikirtimo 
ir vieno iššaukimo į dvikovą. 
Įstatymas leidžia vietinėms šal
pos įstaigoms neduoti šalpos as
menims, kurie New Yorko vals
tijoje neišgyveno vienerių me
tų.

Tokiems naujokams šalpos 
įstaigos galės duoti tik prieš
piečius ir bilietą atgal į namus, 
iš kur šalpos prašytojas atvažia
vo. Manoma, kad šį įstatymą 
gubernatorius Rockfelleris pa
sirašys.

o

Bombos Š. Airijoje
BELFASTAS. — šiaurinėje 

Airijoje didelis sprogimas su
griovė policijos įstaigą, kur 
sprogimo metu žuvo vienas bri
tų kareivis ir buvo sužeistas 21 
asmuo, jų tarpe 8 policininkai ir 
trys vaikai. Kitas sprogimas su-

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
pasibaigė tris savaites užtrukęs 
Renault automobilių fabrikų 
streikas.

griovė protestantų salę, kurioje 
žmonių aukų nebuvo.

š. Airijos premjeras paskelbė, 
kad britų kareiviams yra duo
tas leidimas Šauti į kiekvieną, 
kuris turi ginklą arba įtartinai 
elgiasi.



CLEVELAND, Ohio. — Mo
kyklos tėvų komitetas surengė 
šį koncertą geg. 2 d. Naujosios 
parapijos salėje. Tai buvo tik
ras atgajus. čia mokytojų pa
stangos, o mokinių įkarštis lai
mėjo didelį pasisekimą.

Programa sudaryta iš trijų 
dalių. Pradžiai trumpa Pr. Ka
raliaus 1 veiksmo fantazija “As
tronautai”. Režisavo Z. Peckus. 
Vaidino: R. Belzinskas, R. Kaz
lauskas, V. Nasvytytė, F. Igna- 
tavičiūtė, A. Čiuberkis, S. Čy- 
vas, M. Laniauskas, V. Gudė- 
nas ir L. Čepulis. Turinys — 
nuo žemės — į dausas, nuo kas
dienių rūpesčių — į politiką, 
nuo nutautėjimo — į tėvynę. 
Fantazija neaprėpiama. Parašy
ta labai drąsiai. Vaidyba nu
glūdinta, kiek įmanoma. Gru
pės, pozos, judesiai visai paten
kinami. Bet balsai neperstiprūs: 
ne viską teišgirdome. Stipriau
sią Įspūdį sudarė pabaigoje V; 
Nasvytytė, beveik deklamuoda
ma, lietuviškoms melodijoms ly
dint. Ilgesio, ryžto ir svajonių 
bangos neapsakomai sujaudino 
visus, žavėte žavėjo. Mergaitė 
talentinga, be abejonės. Dekora
cijos nepainios, nuotaikai tiko. 
Vaizdingumas skoningas ir jau
kus, nors ir neastronautiškas.

Antrojoje dalyje Cleveland© 
lituanistinių mokyklų Aukuro 
ansamblis, A. Mikulskio diriguo
jamas. Kanklių orkestro vado
vė — O. Mikulskienė, asistentė 
— R. Sniečkutė. Choras atliko: 
Su mokslu į rytojų — žodžiai 
B. Vindasienės, muz. B. Zda-

ATEINA BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar

— daina. Pret. J. Kučingis
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, minusiems kankinių 

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULI, 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, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiautojo ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psL, kaipa 3 dol.

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

. Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS | LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos' Pearl Buck kūriniams. 526 psL, Setais viršeliais, kai
nuoja 6 doL

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

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.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. -ši knyga idomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl.,

| $1.00.
D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU į VILNIŲ. Kelionės į Lietu

vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.
D. Kuraitis, KELIONĖ ] ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

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

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

čekį ar piniginę perlaidą.

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

Jau išėjo seniai laukta
.. Juozės 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.
w Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

koncertas
niaus, Partizano mirtis — ž. L. 
Žitkevičiaus, muz. F. Strolios, 
Liaudies daina apie vištą “šiur
pą”. Drauge su kanklių orkes
tru (akompanimentų muz. A. 
Mikulskio) — Mūsų žemė Lie
tuva — ž. B. Brazdžionio, muz. 
B. Budriūno (premijuota), Tau 
brangi Tėvynė — ž. J. Džiugo, 
muz. J. Bertulio, Lietuva bran
gi — ž. J. Maironio, muz. J. Nau
jalio ir Dainuojanti jaunystė — 
ž. B. Barūno, muz. J. Gaide
lio. Dalyvauja per 50 įvairaus 
amžiaus mokinių. Dainavimas 
jau gerokai išlavintas. Dama 
beveik be priekaištų, švelnūs 
atspalviai maloniai nuteikia 
klausytojus. Linksmoji gi liau
dies daina apie vištą “šiurpą” su 
įvairuojančiais pokštais sužadi
na smagaus juoko. Bet vertėtų 
atsisakyti nuo klaidingai kir
čiuojamų žodžių “Lietuva bran
gi”. Juo labiau, kad įvairiuose 
leidiniuose ir mokyklų vartoja
mose knygelėse jau skaitome 
“Graži tu, mano brangi tėvy
ne”. Tad nebeįmanoma moki
nių įtikinti. Kanklių orkestras 
aiškiai tobulėja. Ir kaip palyda, 
ir savarankiškai. Savotiški de
riniai bei delikatus skambesiai 
marina kiekvieną klausytoją ir 
burte buria kiekvieną lietuvį. 
Linkime plisti mūsų išeivijos 
pasaulyje.

Pagaliau tautiniai šokiai. Kal
velis šoktas mažųjų mokinių, A. 
čiuberskio vadovaujamas. Leng
vučiai žingsneliai, šaunūs ir 
miklūs posūkiai džiugino žiūro
vus. Gyvatarą dailiai atliko di-

DEBIUTANTĖ MARY JOYCE JUZĖNAS
Marijos Aukštesniosios mokyklos mokinė Mary Joyce Juzėnas, su savo tė
vais gyvenanti 6525 So. Washtenaw Ave., dalyvaus Chicagos Lietuviu Mo
tery Klubo ruošiamame Gintaro baliuje. Ji žade lankyti Chicago Conser
vatory ir Southwest kolegiją. Ji gavo St. Casimir Auxiliary Scholarship 
Maria High mokyklai ir Honorary Illinois State Scholarship. Ji yra Ai
dužiu choro narė ir dalyvavo 1968 m. šokiu šventėje. Panelė Juzėnaitė taip
gi kalba lietuviškai ir prancūziškai. Josios tėvas Petras gimė Chicagoje, 
bet užaugo Lietuvoj. Ji yra anūkė Jurgio ir Onos Juzėny ir Mykolo ir 

Onos Sačausky. ,

desnė vyresnių šokėjų grupė, E. 
Razgaitytės vadovaujama. At
rodė erdvu ir raišku. Pavidalai 
glotni, sparta viliojanti, įkarštis 
sveikintinas. Tačiau patartume 
neužmiršti apie būtinus šyps
nius. ■? .!

Svečių buvo per trejetą šim
tu, su vaikais net iki 400.

ROCKFORD. ILL
Palaidojome garbingąf lietuvį ■- • •''♦ ■* ?*'* f
Širdies smūgio skaudžiai už

gautas. Vytautas Moras mirė 
namuose sulaukęs 72 metus. 
Gimė ir augo Lietuvoje, Radvi
liškio mieste. Pirmojo Karo me
tu su tėvais persikėlė Į Rusiją 
— Tvėrės miestą, tenai lankė 
mokyklas ir baigė septynių kla
sių realinę gimnaziją.

Iš Rusijos į Lietuvą sugrįžo 
1918 metais. Tada jauni vyrai, 
kaip Vytautas Moras, Lietuvai 
buvo labai reikalingi; 1919 m. 
vasario 1 dieną įstojo Lietuvos 
organizuojamą kariuomenę sa
vanoriu, buvo komandiruotas į 
karo mokyklą, baigė 1920 m. ir 
buvo perkeltas į pėstininkų pul
ką leitenanto laipsniu. Kare dėl 
Lietuvos nepriklausomybės Mo
ras dalyvavo kovose prieš visus 
Lietuvos priešus: rusus, komu
nistus, lenkus ir bermontinin
kus. Už pasižymėjimą buvo ap
dovanotas kūrėjų savanorių me- 
dalium ir už nuopelnus Lietuvai 
Gedimino ordinu.

Pasibaigus kovoms už Lietu
vos nepriklausomybę, išvijus vi
sus priešus iš Lietuvos žemių, 
prasidėjo ramus aktingas Lie
tuvos atsikūrimas. Velionis Mo
ras pasiliko ir toliau Lietuvos ka
riuomenėje. Jis tarnavo įvai
riuose daliniuose ir buvo pakel
tas į kapitono laipsnį.

Antrojo pasaulinio karo me
tu rusai okupavo Lietuvą. Vy-

Mokyklos tėvų komitetas ap
vainikavo uolų savo darbą di
džiuliu* pasisekimu. Tokią veiks
mingą talką sudaro: pirminin
kas — A. Kavaliūnas ir nariai 
— I. Gedriene,'A. Petraitienė, V. 
žiedonienė, P. Kaunas, V. Snieč
kus ir V,. Urbaitis.

• . •' Vladas Braziulis

tautą Morą^kaip neištikimą ko
munizmui, atleido iš kariuome
nės. 1941 m. prasidėjus. vokie
čių rusų karui’Lietuvos sukilė
liai išvijo5tusus iš Lietuvos, lai
kinoji Liet. Valdžia-paskyrė Mo
rą Kauno ir apskrities -viršinin
ku . 1944 m. rusams vėl okupa
vus Lietuvą Moras su savo šei
ma pasitraukė į Vokietiją. 1949 
m. iš Vokietijos su šeima iš
emigravo į Australiją, Sidney 
miestą. Po ilgų vargingų ke
lionių I960 m. iš Australijos at
vyko į Rockfordą,- gavo darbą 
kaip mašinistas; mašinų įmonė
je. Buvo draugiško malonaus 
būdo, susipažino su lietuviais, 
aktyviai dalyvavo lietuvių or-

Balfą, su auka prisidėjo labda
ros darbuose. Nors . palyginant 
trumpai gyveno Roikforde, bet 
jo inteligentiškumas, platus iŠ- 
silavinimas patraukė kiekvieną, 
kas turėjo malonumų su juo pa
sikalbėti.

♦ F ' ' ' * • * ’

-Mirtis ištraukė Vytautą per 
anksti. Reiškiu gilią užuojautą 
jo žmonai Bronislavai, dukrelei 
Irenai Petrutienei,.-sūnui Kęstu
čiui, anūkams ir giminėms.

Palaidotas “Kalvarijos” gra
žiame kapinyne Rbckforde. Il
sėkis ramiai šios laisvos šalies 
žemėje. - _ ... žvalgas

DETROIT. MICH.
Trumpos žinios

— L. B. Detroito lituanistinės 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mas įvyko gegužės mėn. 23 d. 
su pamaldomis šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje ir L. namuo
se su pažymėjimą įteikimu. Dvi
dešimts mokinių baigė 8-tą sky
rių ir gavo užbaigimo pažymė
jimus. Per 197Ū—‘1971 metus 
lituanistinė mokykla nuo pirmo 
iki aštunto skyriaus lankė 150 
mokinių. Pagal Detroito apy
linkės lietuvių šeimų skaičių, ga
lėtų mokyklą lankyti ir didesnis 
skaičius mokinių, jei L. B. Val
dyba daugiau rūpintųsi tais rei
kalais.

— Sekantiems metams litua
nistinės mokyklos tėvų komite-

r\JIt

Riverside mieste, Calif., (15,- 
000 gyv.) bene dvidešimtus me- 

i tus veikia Kalifornijos Univer- 
į siteto skyrius su apie 6,000 stu- 
i dentų, įskaitant daktarantus. 
I N uo 1969 metų universiteto stu- 
I dentai žydai pradėjo dėti pastan- 
! gas jame išvystyti žydų (ju- 
i daica) kultūros studijų skyrių, 
nors prie šių pastangų tebuvo 

: prisidėję tik apie 20 studentų 
j ir profesūros. Na, tokios kated- 
j ros iki šiol nėra, tačiau dabar 
i žydai pakėlė triukšmą, tvirtin- 
: darni, kad prieš juos yra diskri- 
I minuojama tautiniais ir politi
niais motyvais.

Universiteto administracija 
sako, kad kursai žydų kultūrai 
pažinti yra lygiai tiek svarbūs, 
kiek ir kitos paskaitos, tačiau 
lėšų trūkumas neleidžia jų iš
vystyti, nes yra ir kitų svarbių, 
bet dėl pinigų trūkumo, nega
limų įvykdyti reikalų, žydai stu
dentai tvirtina, kad lėšų trūku
mas yra tik priedanga, kuria

tas išrinktas. Jis pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: Kazys Go
gelis — pirm., O. Bogušienė — 
vicepirm., Ona Savickienė — 
sekret., Vytautas Petruševičius 
— iždin. ir Vanda Vaitienė — 
tvarkdarė.

—Jaunimo choro vadovas muz. 
St. Sližys gegužės mėn. 15 d. 
koncertavo Cicero j e. Dalyvavo 
kartu ir Windsoro mergaičių 
kvartetas: N. Pakauskaitė, N. 
Giedriūnaitė, R. čerškutė ir A. 
Tautkevičiutė. Konsertas pavy
ko, atrodo, ciceriečiai patenkin
ti.

— Birželio mėn. 4 d. L. žurna
listų sąjungos Centro V-bos po
sėdis įvyks pas p. Mingėlus.

— Detroito centro biblioteka 
įregistravo į savo knygas tau
tinių šokių grupę “šilainę”, kad, 
esant reikalui, galėtų pašokti 
amerikiečių tarpe. A. Miežis 

Where has
all the 

money gone?

stengiasi neigti žydų kultūros 
įtaką vakarų pasauliui ir stipri
namas antisemitizmas...

Kaip bebūtų, nedidelės žydų 
studentų grupės pastangos Ri
verside universitete nestygsta, 
yra suorganizuota “Koalicija žy
dų katedros įsteigimui” ir ini
ciatoriai renka parašus tiek 
universitete, tiek ir miesto vi
suomenėje, vystydami savo spau 
dimą. Apie reikalingas lėšas, ži
noma, nėra kalbama — katedrą 
įsteigus visos lėšos turėtų būti 
skiriamos iš Kalifornijos uni
versiteto sąmatų.

Be abejo, Kalifornijos univer
sitete Riverside, kaip ir kituo
se jo skyriuose, studijuoja ne 
vien žydai. Yra keliolika ar ke
lios dešimtys lietuvių, vokiečių, 
italų, airių ir 1.1. Gal būtų tiks
lu ir kitoms tautybėms mėgin
ti išreikalauti paskaitų savo 
kultūrų reikalais? Pinigų, žino
ma, šiam tikslui siūlyti nerei
kėtų, nes daug geriau yra juos 
gauti iš mokesčių... Tautinės 
kultūros skyrius įsteigus, be
liktų tik rūpintis, kad atsiras
tų lankytojų — tai, deja, kaip 
negrų skyriai įvairiuose univer
sitetuose parodė, yra dar sun
kesnis darbas, nei skyriaus įstei
gimas. L. G.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
N A U JI F N A S

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekįarba .Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
, 1739 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 60608

Ypu shake your head.
You see it slip out of your hands

Instead of worrying, why apt do 
something about your money? Save 
some. Painlessly. s -

Join the Payroll Savings Plan 
where you wort

Your money will add up faster than. -- 
ever before, because now there’s a . . 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, IO 
months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1,' 1970...with a com
parable improvement for all older- 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

Boadt u* safe. If loat. stolen, or destroyed,
Wbm Mtded, they can U 

cashed at Tw bank. Thx may be deferred

ūke stock in A 
Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, ILL 60608

Jie nebepatenkinti 
senatorių Muskie
Daniel John Sobieski lenkų 

susivienijimo laikraštyje “Dz. 
Związkowy” rašo iš Čikagos:

“Senatorius Muskie, , galbūt, 
laimėjo truputį balsų savo kal
ba apie lenkų laisvę Ir nepri
klausomybę. Tačiau jis yra tas 
pats senatorius, kurs sausio 17 
d. pasakė, kad jis pripažįsta kaip 
nuolatinį Sovietų užgrobimą 17,- 
000 ketvirtainių mylių Lenkijos 
teritorijos, kurią jie pirmiausia 
gavo 1939 metų susitarimu su 
Hitleriu ir antrą kartą pasiėmė 
1944-45 metais. Naujosios So
vietų Sąjungos sienos beveik vi
siškai atitiko nustatytąsias 1939 
metų susitarimu.

Aš nenorėčiau prezidento, kurs 
taip lengvai pripažįsta sovietų 
užkariavimus. Ar Muskie taip 
pat sutiktų kaip su nuolatiniu 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos už
grobimu vienais metais vėliau 
kai Hitleris grobė Daniją, Olan
diją ir Belgiją?

Kodėl ne? Jų tarpe ne tiek 
daug numatoma gauti balsų...”'

Tas Sobieskio dūris senato
riui Muskie galimas išaiškinti 
tuo, kad jis gegužės 2 dieną sa
vo kalboje Humboldt parke Chi
cagoje nė žodžiu nepritarė len
kų Vilniaus ir Lvovo “milaznin- 
kų” imperialistiniams svaičio-. 
jimams.
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Tomis JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

Frank Zogas, President

PER ANNUM

'o PER ANNUM '0 PER ANNUM PER ANNUM

Dr. Vinco Kudirkos paminklas 
Lietuviu Tautinėse kapinėse

į kelias.
;L $2.50.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Passbook Savings 
All accounts corn* 
pounded daily — 

paid quarterly

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

2 Years Savings 
__ Certificate 

(Minimum $5.000)

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

^SAFETYOF^ 
YOUR SAYINGS

UP TO
. $20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knyr 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, min]

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Nuo
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

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, — THURSDAY, MAY 27, 1971

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Vėliavų Alėjos ati- 
dalyvaujant karo 
lietuvių postams, 
ir kt. organizaci-

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS
Iškilmingai atidaryta Vėliavų Alėja

Chicago Savings 
and Lotu Anociitlai

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

eilę pasižymėjusių sklandyto
jų, bet tuomet reikėtų žvelgti 
į tolimų praeiti. Visi pasiekti 
sklandvmo rekordai vra atžy
mėti oficialiuose šaltiniuose.

LIETUVOS ŠAULIŲ S-GOS 
AVIACIJA

Išvardinus visus civilinės 
aviacijos padalinius, tenka 
dar paminėti ir Lietuvos Šau
lių Sąjungos aviaciją. Nors

ar organizacijų vardai 
vėliavomis mūsų veteranai at
liko garbingą darbą kapinėms. 
Per Kapų Puošimo Dieną visa 
ši alėja šlamės plevėsuojančio 
mis naujomis vėliavomis.

Mūsų Tautinės Kapinės be 
perdėjimo yra lietuviškiausia 
vieta visoje Amerikoje. Tai 
grynai lietuviškas miestas, kur 
adresų nebekeisdami amžinai 
tose pačiose vietose “gyvena” 
tūkstančiai lietuviu ir lietuvai
čių ir šimtai geri) geriausių pa
žįstamų, draugų, o daugeliui 
ir giminių.

Lietuvių Tautinių Kapinių 
steigėjai yra nusipelnę, didelės 
padėkos, kad surado kapinėms 
šią vietų su švelniomis kalvelė 
mis, puikiais ąžuolais ir prie 
pat miškų saugomų, kas pa
čioms kapinėms teikia tikros 
poilsio vietos — parko vaizdą.

Lietuviai verti gero vardo 
jau vien dėl to, kad myli savo 
mirusius ir mėgsta švarą. Liet. 
Tautinės Kapinės galėtų di
džiuotis esama tvarka ir lan
kymu. Praeitą sekmadienį vi
sos kapinės buvo “pilnos” gy
vųjų, kurie ravėjo, genėjo, 
gėles sodino ir laistė, savo čia 
ilsinčių artimųjų kapus puošė, 
taip, kad ateinančią Kapų 
Puošimo Dieną daugumai dar
bas bus baigtas ir bereiks tik 
kapus aplankyti, su savaisiais 
atsiskyrusiais valandėlę, kitą 
drauge pabūti, ir apie savo 
ateitį padūmoti...

Labai daug priklauso nuo 
aplinkos ir jos užlaikymo. Chi 
cagos Lietuvių Tautinės Kapi-

6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
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

nės yra tokia sava, artima ir i nebaugu visam laikui ap 
jauki vieta, kurioje nė kiekjventi. j

pervėlai susiprato šaulių avia
ciją sukurti. Esu šaulys nuo 
1925 m. ir buvęs 
nės štabo narys, o tik 1932 m 
LAK dėka turėjau galimybės iš kuris £UVo laisvas 
Tarptautinės Aeronautikos Fe- į>os 
deracijos įgaliotų asmenų gau
ti lakūno piloto vardą ir liudi
jimą. Kur iki to laiko buvo 
šaulių aviacija? Ja tuomet nie 
kas ir nesidomėjo. Pagaliau 
1937 — 1938 m. laikotarpy te
ko išgirsti ir apie šaulių avia
ciją, kurios sudėtyje buvo ir 
moterys. Lėktuvų turėjo vo
kiečių gamybos “Klem” vos po

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

404C ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4478

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.

i Trečia klaid^ tai neturėji
mas pastovaus skraidymo in

fos rinkti- struktoriaus. Mokinių lakūnų 
apmokymą vykdė tas lakūnas, 

- -----_j nuo tarny- 
Kiekvienas iš jų vadova

vosi savo apmokymo metodais 
ir kiekvienas individualiai ver
tino mokinio gabumus, kas la
bai kliudė skubesniam moki
nių lakūnų išleidimui savaran 
jkiškam skridimui. Pagaliau 
mokiniui lakūnui jau skrai
dant savarankiškai, vėl kiek- 
I vienas instruktorius darė savo 
sprendimus, davinėjo moki
niui lakūnui nurodymus ir sta
tė reikalavimus, nepriklauso
mai nuo kitų instruktorių* Te- 

jko pažinti šaulių aviacijos in- 
.struktorius Vachhausą ir Ma
žonų. Tai buvo puikūs ir paty
rę lakūnai. Deja, jie buvo ne 
nuolatiniai. Išdava tokio ne
nuoseklaus darbo buvo ta, 
kad nei vienas iš šauliu aviaci
jos mokinių lakūnų, apmoky
mo galutinai nebaigė ir nei 
vienas negavo, Tarptautinės 
Aeronautikos Federacijos nu
matyta tvarka, lakūno piloto 
liudymo.

Turėkime viltį, kad atkur
tos šaulių Sąjungos tremtyje 
dabartinė vadovybė į buvusias 
klaidas atsižvelgs ir kurs šau
lių aviaciją tremtyje pagal šių 
dienų reikalavimus.

Jeigu šiandien tikime į Lie
tuvos nepriklausomybę, tai 
jos atkūrimui turime būti pa
sirengę iš anksto panaudojant 
patyrusius darbininkus, ne tik 
žemėje, jūroje, bet ir ore. La
kūnai bus labai ir labai reika
lingi. Organizaciniu darbu tu
ri susirūpinti visos lietuvių or- 
agnizacijos, o labiausiai joms 
priklausantis jaunimas. Nei 
vienas pajėgus dirbti laisvini
mo darbą lietuvis neprivalo 
pamfiršti Dariaus testamento: 
nugalėti visas kliūtis lietuvių 
tautos garbei.

Ši trumpa sklandymo istori
ja nepriklausomybės laikotar
py, lai bus paskatinimų,sklan
dytojams lietuviams išeivijoje. 
Tenka labai apgailestauti, kad 
neturim tikslių oficialių duo
menų apie lietuvių sklandyto
jų pasisekimus okupuotoje 
Lietuvoje. Nida šiuo metu, 
rodos, yra draudžiamoje zo
noje.

Apie Lietuvos sklandytojų 
pasiektus rezultatus buvo skel
biama ne tik Lietuvos spaudo
je, bet ir užsienio. Sklandy
mo pionieriais Lietuvoje ten- 

Av. Mjr. Pyragių, 
av. Įeit. Radveni ir civ. lakūną

rą. žinoma, esant tokiai pa
dėčiai apčiuopiamų pozityvių 
rezultatų negalėjo ir būti. An
tra klaida, kad šauliu aviaci
jos organizavimas buvo paves 
tas ne lakūnui, bet žvalgui. 
Kapt. Audronis, apie kurį ra
šo Tremties Trimitas, buvo ne 
lakūnas, bet žvalgas. Kapt 

Bet kad mote Audronis (Krasnickas), gal ir 
galėjo valdyti lėktuvą ir skrai
dyti, bet pagal tuo metu vei- 

tik girtinu, bet ir pagarbiu. Gy kusius nuostatus, negalėjo lėk 
venimas skiria moteriai parei- ^uve turėti keleivį. Tačiau bū- 
gas, visai kitas negu vyras. damas šaulių ^aviacijos vadu 

Šaulių aviacija savo praei- nuostatus galėjo pakeisti, jų 
ty yra padariusi eilę klaidų. nehoti, nors tai būtų surišta

Lietuvių Tautinės Kapinės 
pasipuošusios •< laukia Kapų 
Puošimo Dienos, kuri įvyksta 
ateinantį pirmadieni gegužės 
31 dieną.

Praeitą sekmadienį Įvyko iš
kilmingas 

LAK ir šaulių aviacija savo gy darymas, 
venvietėje buvo artimiausi 
kaimynai, bet pažintis buvo 
silpna, “kepurinė”.

Priežastis buvo ta, kad karo 
aviacija visą savo dėmesį nu
kreipė į LAK, iš kurio laukė 
sau reikalingų rezervų karo 
metu, šaulių aviacija tokių re
zervų neturėjo ir negalėjo pa
ruošti. šiuo atžvilgiu šaulių 
aviacija karo aviacijai buvo 
nereikšminga: I. dėl savo per
sonalinės sudėties ir 2. dėl lėk
tuvų stokos. Jeigu patikėti da 
viniais paskelbtais Tremties 
Trimite, tai šaulių aviacijoje 
kandidatų persvarą turėjo mo
terys. Iš moters iš viso lakūnas 
abejotinas, juo labiau, karo 
lakūnas. Priežastis: stoka fi
zinės ištvermės 
rys šaulės domėjosi aviacija, 
reikia tokį reiškinį skaityti ne

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PANEL, Sr. Chairman of the Board Mra. PHIL PAKEL, Preeident

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

kaitinant žemės paviršių. To
kiomis kylančiomis srovėmis ir 
naudojasi paukščiai. Žmogus 
pamėgdžiodamas, paukščius pa 
sistatė sau sklandytuvą ir į jį 
pats įsilipo. Pastatyti sklandy
tuvą daug nekaštuoja.

Pastačius sklandytuvą, rei
kėjo žmogų išmokyti tuo sklan
dytuvu naudotis. Tuo tikslu 
1932 m. Pažaislyje buvo įsteig
ta sklandymo mokykla, kuriai laikyti 
vadovavo karo lakūnas 
Radvenis. LAK ieškodamasĮGysą'. Tektų paminėti dar visą
sklandvmo mokvklai vietovės 
tinkamesnės panaudojimui at
mosferinių sąlygų, 1933 m. 
sklandymo mokyklą iš Pažais
lio perkėlė į Nidą. Čia sklan
dytojai įgijo visas reikalingas 
patyrusio sklandytojo savybes. 
Tenka pastebėti, kad baigu
siam sklandymo mokyklą, 60% 
sutrumpėja laikas parengti jį 
motorinio skraidymo lakūnu 
pilotu. Visa eilė valstybių rei
kalauja, kad kandidatas į avi
acijos mokyklą, būtų baigęs 
sklandymo mokyklą, Toki pat 
reikalavimai buvo statomi 
kandidatams į aviacijos mo
kyklą,įr Eietiu-jaje.

Sklandvmas Nidos mokyk
loje buvo pastatytas labai aukš 
tai, ką parodo sekantieji pa
vyzdžiai: 1925 m. VI. 6 d. av. 
Mjr. Pyragius nusklandč iš Ni
dos į Palangą — 75 klm. ir pa
kilo iki 1.500 m. 1936 m. VI. 16 
d. av. Mjr. Pyragius, sklandy
tuvu išsilaikė ore 22 vai. 36 
min. tuo užimdamas antrą vie
tą pasaulyje ir pastatęs Lietu
vos rekordą.

veteranų 
skautams
joms. Vėliavų^ Alėja nusitęsia 
nuo Tribūnos išilgai visą ke
lią pro Dr. Griniaus ir Dr. 
šliupo paminklus. Prie kiek
vienos vėliavos' stiebo prikal
toje varinėje lentelėje yra 
įgraviruoti fundatorių asmenų

KOVA DĖL ERDVIŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPY

Rašo JUOZAS KRYGERIS
(Pabaiga)

SKLANDYMAS
Be modelizmo, savo 

apimtyje, LAK dar rūpinasi ir 
sklandymu.. Sklandymas, tai 
skridimas lėktuvu neturinčiu 
motoro. Savaime kyla klausi
mas, kokia nauda iš tokio lėk
tuvo? Tačiau arčiau susipaži
nę su sklandymu, suprasime 
jo naudą.

Lėktuvo pastatymas ir jo 
eksploatacija gana brangiai, 
netgi labai brangiai kaštuoja. 
Taigi pirmiausia tenka išspręs
ti ekonomiškumo problemą, 
šios problemos tinkamas iš
sprendimas ir privertė žmogų 
pagalvoti ir surasti būdą skris
ti panašiai kaip paukštis (at
seit be motoro) ir tuo išvengti 
sau išlaidų, štai kai kurie 
paukščiai, ištiesę sparnus, ra
miai skrenda išsilaikydami 
ore kartais labai ilgą laiką. 
Atseit,. atmosferoje vyksta to
ki reiškiniai, kuriuos panau
dodami paukščiai įgyja gali
mybę ilgai išsilaikyti ore, ne
panaudodami jokios pašalinės 
jėgos. Tie reiškiniai atmosfe
roje yra: Avėjas ir oro srovės. 
Vėjas pūsdamas žemės pavir
šium, susiduria su miškais bei 
kalnagūbriais ir dėl to atsiran
da gana stipri kylanti srovė. 
Vienok pastebima, kad kartais 
nesant nei mažiausio vėjelio iš 
’ryto pradeda erdvėje atsirasti 
balti kamuoliuoti debesys. Tų 
debesų formavimasis ir yra 
priežastim kylančių oro sro- 
'viu, kurios atsiranda saulei
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“Bičiuliii** organizacijos, in
stitucijos ir atskiri nariai kar
toja be perstojimo savo tole
ranciją, pasiaukojimą bend
riesiems reikalams, modern 
aiškumą, geriausius linkėji
mus kitoms institucijoms, vie
nybės reikalingumą, sugyve
nimą ir pan. Tačiau juo toliau, 
juo mažiau emigracijos visuo
menė tiki tokiais “bičiuliškais**

pareiškimais, ypač, kad jų el
gesys dainai tiems gražiesiems 
“principams** yra diametrališ- 
kai priešingas. Jau eilė metų 
jie kalba apie krikščionybę, 
tačiau gražaus žodžio neranda 
hierarchijai. Uetuvių Bend
ruomenei negaili pagyros, ta
čiau daro visa, kad ją padary
tų savo grupės vhsalu. VLIKo 
pirmininką pagiria, tačiau pa
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
AL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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Maskva rengiasi daryti “nuolaidas”
Paskutiniai žinių agentūrų pranešimai sako, kad 

Sovietų Sąjunga yra pasiruošusi daryti “nuolaidas” va
karams ir ieškoti būdų taikiai sugyventi. Brežnevas su
važiavusiems komunistams pasakęs, kad Maskva norin
ti taikos pasaulyje, o dabar tie jo pageidavimai žengiami 
konkrečiais žingsniais į “taikų sugyvenimą”.

Pirmuoju sovietų valdžios žingsniu “į taiką” yra so
vietų valdžios pranešimas Amerikos, britų ir prancūzų 
ambasadoriams, kad sovietų valdžia yra pasiruošusi da
ryti “nuolaidas” vakarams dėl Berlyno. Rusai yra pasi
ruošę imti atsakomybę dėl susisiekimo su Berlynu. Iki 
šio meto rusai patarė Vakarų Vokietijai ir Vakarų są
jungininkams tartis su Rytų Vokietijos valdžia dėl su
sisiekimo, o dabar jie pakeitė savo nuomonę. Sąjungi
ninkai norėjo pirma susitarti dėl Vokietijos taikos, o tik
tai vėliau jie sutiktų tartis kitais Vokietijos reikalais, 
tuo tarpu Sovietų Sąjunga nenori tartis dėl Vokietijos 
taikos, bet reikalauja, kad būtų pripažintos dvi Vokieti
jos ir kad Rytų Vokietija turėtų visas suvereninės valsty
bės teises. Sąjungininkai nenusileido, todėl Maskva pa 
skelbė, kad ji darysianti “nuolaidas”. Reikėtų pirma 
ištirti, kokios bus tos “nuolaidos”.

Bet pirmuosius rusų “nuolaidų” šūvius paleido 
Egipto prezidentas Anwar Sadatas. Nesulaukęs is Mas
kvos jokio pranešimo, jis pradėjo vartyti iš ministerijų 
ir atsakomingų valstybės įstaigų artimiausius sovietų 
valdžios bendradarbius. Jis'išvertė ne tiktai krašto ap
saugos ministrą Fawzi, bet paleido vidaus reikalų minis
trą Gomaan ir dar penkis svarbius ministrus. Preziden
to pyktis buvo toks didelis, kad jis nesitenkino vien at
leistų ministrų namų areštu. Padaręs pakaitas Egipto 
karo vadovybėje ir įsitikinęs, kad kariuomenė jo klausys, 
prezidentas Sadatas iš namų arešto ne tik krašto apsau
gos ministrą, bet visus kitus ministrus perkėlė į kalėji
mą ir įsakė prokurorui užvesti jiems bylas.

Šiais prezidento Sadato veiksmais nustebo ne tiktai 
užsieniečiai, bet ir sovietų ambasadorius Egipte Vino
gradovas, sovietų karo jėgų viršininkas, gen. Okuniovas 
ir labiausiai nustebo slaptos sovietų policijos bevardis 
viršininkas. Pradėjo sklisti gandai, kad prezidentas la
bai užpykęs ant vidaus ir karo ministrų už klausymą 
prezidento pasikalbėjimų telefonu. Prezidentas manė, 
kad jis turi teisę laisvai kalbėti su žmonėmis įvairiais

valstybės reikalais, tuo tarpu Egipto gyvenimo tikrovė 
buvo visai kitokia. Aplinkui besisukinėjantieji bendra
darbiai prezidentą sekiojo ir klausėsi kiekvieno jo žodžio.

Iki šio meto nebuvo jokio oficalaus pranešimo, ką 
vidaus ir krašto apsaugos ministrai nugirdo, bet aiškėja, 
kad tas klausymas buvo daug geriau organizuotas, negu 
pradžioje atrodė. Apie Artimuosius Rytus gerai infor
muotas laikraštininkas Joseph Alsop iš Washingtono 
sindikuotiems dienraščiams išsiuntinėjo tokią žinią:

“Kiekvienas žodis, pasikeistas tarp Valstybės 
sekretoriaus William Rogers ir Egipto prezidento 
Anwar Sadat; visos kalbos tarp Sadato ir artimiau
sio Rogers pavaduotojo Joseph Sisco; beveik visi mė
nesiais vykę svarbiausieji įtakingesniųjų egiptiečių 
pasitarimai su vietoje esančiu JAV atstovu Donald 
Bergus, — visi šie pasikalbėjimai buvo sovietų ran
kose kelioms valandoms juos pabaigus”. (Chicago 
Sun - Times, 1971 m. geg. 26 d. 72 psl.).
Prezidentas Sadat, padėjęs į kalėjimą apie porą šim

tų aukštų pareigūnų, įsakė 12 vokiečių elektronikos in
žinierių tuojau išvažiuoti iš Egipto. Pasirodo, kad vi
daus reikalų ministras, prezidentui išvažiavus iš Kairo 
valstybės reikalais, apstatė mikrofonais kiekvieną prezi
dentūros kambarį ir rekordavo kiekvieną prezidentū
roje ištartą žodį. Visi prezidento pasikalbėjimų kaspi-, 
nėliai ėjo ne tik pačiam vidaus reikalų ministrui, bet ir 
sovietų žvalgybos agentams, parūpinusiems elektronikos 
specialistus vokiečius.

Diplomatai negali išspręsti mįslės, kodėl sovietų val
džia padarė tokias dideles nuolaidas Egipto prezidentui? 
Kiekvienoje valstybėje, kur sovietų karo jėgos ir slapta 
policija įkėlė savo koją, rusai neleido taip lėftgvai šalinti 
iš atsakomingų pareigų sovietų valdžios bendradarbių, tuo 
tarpu Egipte prezidentas Sadatas ne tik apvalė Vieninte
lę politinę partiją nuo Maskvos šalininkų, bet iš krašto 
apsaugos ir vidaus reikalų ministerijų pavarė visus so
vietų šnipus ir “kultūrinius bendradarbius”. Kiekvie
nam aišku, kad Egipto kariuomenė yra apginkluota, ap
rengta ir maitinama nuo Rusijos gyventojų nutrauktais
javais ir drabužiais, o vis dėlto prezidentas Sadatas ry^ 
žosi traukti ryšius su Maskva.

Kiekvienam taip pat aišku, kad sekretoriui Rogers 
ir Valstybės Departamentui labai nemalonu slaptų pa
sikalbėjimų įrašymas į juosteles. . Bet yra pagrindo ma
nyti, kad ir rusams turėjo labai nepatikti sekretoriaus Ro* 
gers prižadėta parama Egipto prezidentui Sadatui. Mas
kva, ko gero, patyrusi apie JAV pasiryžimą toliau nesi
traukti Artimuose Rytuose, nutarė pati daryti “nuolai
das” ne vien Egipte, bet ir Berlyne/

Teisybė, Egiptan atskrido Podgoriihs, bet jis jaū ras 
šaukštus po pietų. Prezidento Sadato iŠ Egipte valdžios 
jis neišmes. ..

VLfKą, bort patys Jame da
lyvaudami, suniekina iki Bu
liaus. ALTe per K. Federaciją 
dalyvauja, tačiau prieš jj ko
voja pačiais negražiausiais bū
dais. Politines grupes niekina, 
tačiau į LB neša tik politines 
idėjas ir nuotaikas. Savo jta- 
koje turėdami vad. katalikiš
kąją spaudą, per ją varo di
desnę partinę liniją, negu bet 
kuri politinė grupė, kuri to 
vardo nesigėdi, kaip jie.

Skaudūs kaltinimai? Gal? 
bet atšviečią karčią ir, iš da
lies, skaudžią tiesą. Tiems, 
kurie dar vis netiki “bičiuliš
ka” linija, gal pagelbės nese
niai į paviršių iškilę du pavyz
džiai. Abu iš “bičiulių” pran
ciškonų spaudos: “Aidų” ir 
“Darbininko**.

« , t

Prieš pusketvirtų metų vad. 
veiksnių konferencija pasisa
kė prieš patriotinių ekstremis
tų, esą, vienybei netarnaujan
čias pastangas. Kadangi veiks 
niais kurį laiką bUVo padaryti 
ir laikraščių redaktoriai ir LB 
vadovai ir dar kažin kas, ne
nuostabu, kad tokia rezoliuci
ja, “bičiuliams” pasidarba
vus, ir praėjo. Tačiau kai nie
kas negalėjo įrodyti, kas tie 
ekstremistai yra, toji rezoliu
cija po kelių dienų buvo už
miršta, kaip apjuokos reika
las. Tik ne bičiulių. Kaip 
pats “bičiulis” redaktorius 
Juozas Girnius taria kovo mėn. 
“Aiduose”, jau pusketvirtų 
metų praėjo, o niekas apie tai 
nekalba. Tad tarė jis ir pakal
bėti, nors su žiburiu reikėtų 
ieškoti priežasties vėl tam ne
rimtam klausimui kelti; Ir taip 
per visą pranciškonams bran
giai kainuojantį puslapį redak. 
torius baugina visus nuo tų 
ekstremistų, kurie jo many
mu yra didžiausi nenaudėliai. 
O nenaudėliai dėlto, kad ko
voja prieš komunizmą. Mat, 
pagal “bičiulišką” liniją ne tie 
kalti, kurie padega namą* bet 
tie, kurie jį gesina ir gesinda
mi kartais vandeniu apteškia 
kaimyninius namus. Pagaliau 
tie* kurie kovoja prieš koiiiu- 
nizirtą daro dar ir kitokių *‘nu- 
sikultimų”: reikalauja pasi
aiškinti tuos, kurie važinėja į 
pavergtąją Lietuvą okupacijos 
ar Lenino sukaktuvių švęsti, o 
paskiau neranda reikalo pasi
bars tyti pelėnais kaktų ir paat 
gailauti^ ginčijasi su tais, ku
rie ragina jaunimą Važiuoti 
Studijuoti marksizmo ■— leni- 
bižmo Vilniaus universitete; 
hfendri bendradarbiauti su Lie 
tuVoš pavergėju ar jo lietuviš
kais agentais kultūrinio mai
nikavimo pretekstu ir pan. 
Tokie tų ekstremistų “nusikal-

timai”. Tik dėlto jie “Aidams” 
vėl ir parūpo. Iš kitos pusės 
kaip gi kitaip gali rašyti, kai 
vienas iš bičiulių lyderių, anot 
“Vienybės”, išsikvietė iš pa
vergtos Lietuvos svečiuotis j 
New Rochelle ne ką kitą tik 
Moniką Revinskienę, kultūri
nių ryšių su užsienio lietuviais 
draugijos tarnautoją. Tai be
rods tas pats p. Kazickas, ku
ris birželio 13 d. Čikagoje kal
bės per Tautos sukilimo minė
jimą. (Nors sunku patikėti, 
tačiau, atrodo, šį kartą reikia 
patikėti šia žinia, nes “Vieny
bė”, žinia, bendradarbiavimo 
reikaluose, juk yra net šiokia 
tokia specialistė). Kągi varg
šai “ekstremistai” darys: ar 
eisi per dvarą gausi mušt, ar 
neisi gausi.

Kitokį šposą, deja, dar liūd 
nesnį neseniai iškrėtė ir vėlgi 
Tėvų Pranciškonų leidinys, 
kuris yra “bičiuliškai bičiulių” 
redaguojamas. Reikalas tokis.

“Draugas” 1971 m. gegužės 
7 d. laidoje įsidėjo straipsnį 
pavadintą “Pasaulis be Dievo 
išplėšė Lietuvai laisvę’’. Auto
rius — PTel. M. Krupavičius 
(Rodos po 50 metų Spaudos pa 
tirties “bičiuliai” iš “Draugo” 
galėtų žinoti, jog mirusieji 
straipsnių nerašo. Negi sunku 
buvo pridėti poros eilučių pa
aiškinimą kaip tas straipsnis 
atsirado?). Tame straipsnyje, 
šalia kitų prasmingų minčių, 
didysis kovotojas už Tėvynės 
laisvę, valstybininkas, politi
kas ir kunigas taip rašo: “Tuo 
būdu mūsų laisvinamoji kova 
turi būti vedama dviem Fron
tais: gamtiniu ir antgamtiniu. 
Gamtinėmis priemonėmis ko
voja su tėvynės pavergėju VLI
Kas, antgamtiniu —- Bažnyčia 
pei' maldą ir atgailą" (mano 
pabraukta, J. Š.) Hodos saki
nys juk nekaltas, krupavičiš- 
kai tiesmukas, teisingas, kal
bąs apie dvi institucijas — že
mišką VLIKą ir antgamtinę 
Bažnyčią; Tačiau, skaitytojas 
turbūt jau atspėjo, taip reika
lai neatrodo “bičiuliams”. O 
jei kas nors yra prieš “bičiulių” 
liniją, reiškia reikia mesti lau 
;an. Taip ir buvo. Tas pats 
Straipsnis (iš tikrųjų laiškas) 
1971 m. gegužės 11 d. pasirodė 
“Darbininke”. Patikrinus, at
rodo, jog pažodžiui toks pats, 
tik be aukščiau pabraukto sū
rinio. Kas gi užkliuvo, žino
ma, ne Bažnyčia, o VLIKas. 
Tas pats VLIKas, kuriame ‘‘bi 
čiuliai” dalyvauja, net jo va
dovybėje. Tas pats VLIKas, 
tūriam a. a. Prelatas Krupavi
čius bene 10 metų vadovavo. 
Dabar gi tos keturios eilutės 
radę vietos straipsnyje ir “Drau

go'* skiltyje, jau dingo iš “t>ar 
bininko’*.

Taip ir kyla klausimai. Ka
žin ar “bičiuliai” redaktoriai 
net nepagalvojo, kad toks el
gesys yra VLIKą pajuokiantis, 
ir įskaudinantis? Kad toks sa
kinių braukymas yra giliai pa
žeidžiantis jau mirusį autorių, 
kuris juk jau negali nei pasi
teisinti, nei savo straipsnį pa
tikslinti? Kad tai šlykštus pa
sityčiojimas ne iš paprastučio 
korespondentėlio, bet iš vieno 
didžiausių moderniosios Lietu 
vos vyrų, kurie į tautą gimsta 
gal kartą per šimtmetį? Kad 
taip nepadarė nė komunistai ar 
“ekstremistai”, bet vad. kata
likų laikraščio katalikai redak 
toriai, laikraščio, kurį leidžia 
kunigai pranciškonai, kad tai 
padarė prieš mirusį seną kuni
gą?...

Taip ir kyla klausimai Tė
vams Pranciškonams (iš tikrų 
jų ir Marijonams ir Jėzuitams, 
nes ir jų keliai nebėra be dul
kių), kas dedasi jūsų piligri
minėje kelionėje prie Viešpa
ties? Nįegi partinis “bičiuliš- 
kumas” yra tiek visa apėmęs, 
kad reikia niekinti savas insti
tucijas ir mirusius didvyrius, 
kad išbaltinti savo grabus? Ne 
gi nėra mūsuose žmonių, ku
rie tiesą mylėtų daugiau negu 
“bičiulišką” kameraderiją ir 
jos “principus”? Negi neatsi
ras nei vieno Tėvo Pranciško
no, kuris po tokių prąjovų ne
pasakys viešai, atvirai ir gar
bingai — užtenka! Kiek dar vi 
suomenė turi laukti, kad vėl iš 
katalikiškų laikraščių švies 
tiesa, meilė ir patriotizmas?

Juozas šipaila

KOMBINACIJA

Gatvėje stovi mergiotė ir 
griaudžiai verkia.

— Ko verki, mergele? klau
sia praeinantis! geraširdis......

— Turėjau 50 centų ir pame
čiau, atsakė mergiotė ir vėl pa
leido verkti.

— štai tau 50 centų, nebe
verku
- -Mergiotė- dar garsiau paleido 
verkti.

— Tai ko dabar verki? Juk 
tari 50 centų.

— Kad būčiau nepametusi, da
bar turėčiau visą dolerį, ji atsa
kė kukčiodama.

HENRIKAS TOMAS * TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
II-oji dalis

17
Paprastai, kur tik vandens paviršių skrodžia įvai

rūs lai valiai ir burlaiviai, juos valdo ir aptarnauja 
tvirtos vyriškos rankos. Laivininkų gyvenimo nelydi 
ištaiga, jų darbas ant laivo yra visada sunkus, suriš
tas su nuolatine įtampa ir dažnais pavojais, bei 
reikalaująs ištvermės ir žvalumo. Bet jie dažniausiai 
patys pasirenku šią profesiją, juos vilioja atvirų van
denų plotai ir su laivininkyste surištas, nuolat besi
kaitaliojantis ir nuotykingas, kad ir nelengvas gyve- 
venimas.

Pamario moterys gi ši laivininkų ir žvejų gyveni 
mo būdą jau taip sakant randa savo lopšy. Joms nėra 
kitokio pasirinkimo. Dar lopšy būdamos, jos jau bu
vo migdomos laivą besiūbuojančių bangų, ar iš sal
daus vaikystės miego išbudinamos audrų metu švil
piančių vėjų ir Įnirtingai i laivo šonus besidaužančių 
putotų bangų keterų. Taip visų gyvenimą, dieną ir 
naktį jų kasdieniniais palydovais ir likimo bendrais 
buvo nuolat besikeičiančių nuotaikų vandenų ele
mentai.

O kurgi jau suaugusi nuotaka ras sau jaunikį, jei 
ne kitoje tokio pat laivininko ar žvejo šeimoje. Jauni 
laivininko ar žvejo sūnūs, norėdami tapti savistoviais, 
iš tėvų paveldi jų turėtą baidokų ar burlaivi. Jiems tai 
reikia moters, kuri apie laivus nusimano, yra prie jų 
pripratusi ir taip sakant ant vandens užaugusi, kuri 
ant laivo denio jaučiasi lygiai taip pat namuose, kaip 
ir ant tvirtos žemės. Ji turi gerai pažinti ir vėjo kapri-1 
žus, bei žinoti ko iš jų galima tikėtis upių ar mariui 
vandenyse. Jai reikia dažnai ir vairininko bei matro

so pareigas atlikti, nes laivininko duona nifek&d nėbtK 
vo tokia sodri, kad jis galėtų savo darbui Samdytis 
vyriškas svetimųjų pagelbininkų rankas. Bfel tai ne
reiškia, kad laivininkas ir žvejys savo gyvfenlmfe Vien 
tik su skurdu turi grumtis. Jo uždarbis nfeblogas, 
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bet jis yrb Sezoninis. Iš to, ką per vasarų uždirba, tu
ri if get žietnų ištekti, nes žiemos šalčiams ir ledui 
sukausčitiš vandenis, jų darbymetė užsibaigia ir lai
vai ilgus žlfenaos mėnesius turi be darbo prastovėti uos
tuose. Tubs mėnesius laivininkai su šeimomis pralei

džia savo gimtuose kaimuose ar tai panemunėse, ar tai i 
pamaryje.

Savo profesija laivininkai daug kuo išsiskirdavo; 
iš kitų lietuvininkų, gyvenančią pamario lygumose.; 
Laivininkų sūnūs visada žmoną imdavo iš panašios lai
vininko šeimos. Laivininkų moterys dažniausiai bū-' 
davo labai dailiai nuaugusios saulės ir vėjų išbučiuo
tų skruostų melsvaakės, tiesios ir lieknos net ir vyrės- f 
nro amžiaus pasiekusios. Joms tekdavo su savo laivais | 
dažnai lankytis įvairiuose dideliuose miestuose, tad ; 
ir rengdavosi jos su miestietiškų skoniu, bei pasižy
mėdavo aštriu ir gyvu sąmojum, taip pat buvo ir pil-l 
nai savimi pasitikinčios visose jas supančio gyvenimo | 
aplinkybėse. Užtat, joms vos iš laivo į krantą išlipus, 
praeivis į jas tučtuojau atkreipdavo žingeidų dėmesį. | 
O žiemos laike per pasilinksminimus, šokius, šventes I 
ir vakarėlius, jos buvo nepavargstančios šokėjos, ku- < 
rioms niekad netrukdavo šokdintųjų.

Laivininkai ir vestuves keldavo tik žiemos metu, | 
kada tam turėdavo pakankamai laisvo laiko. Tad ir| 
pirmgimių krikštynas dažniausiai išpuldavo švęsti jau I 
vėlyvo rudens mėnesiuose, darbams ant laivų vėl ei-1 
nant prie galo.

Bet vasaros sezono metu laivininkų moterų dar-| 
bams nebuvo galo ir joms nebuvo laiko kada tiginiautil 
ar linksmintis lygiai kaip ir jų seserims prie ūkio dar-|* 
bų. Mažoje kabinos virtuvėlėje ji turėdavo valgi pa-č 
ruošti, o ir pačiame laive viską švariai ir tvarkoj už-, 
laikyti. Laivui atvykus į didesnius Uostiis ar tai Klai-j| 
pėdoje, Karaliaučiuje ar Dancige, galėdavo atsi-{ 
pūsti, nes kroviniai čia būdavo pakraunami ar iškriku-f 
narni mechanizuotų kranų pagalba, tad muskulų jėgos | 
panaudoti nereikėdavo. Bet tie patogumai nevisur bū-1 
na, ypač mažesniuose antraeiliuose žvejų kaimų uos-1 
tuose ir Čia reikia pačiai laivo įgulai savo priemonėmis I 
krovinius pakrauti ar iškrauti ypač kai gabenama I 
medžio , akmenų, plytų, lentų ar panašius krovinius. |



DR. ANNA BALIONAS I 
j. AKIŲ, AUSŲ. NOSIKS 

Hl GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS ' 

MSB W. 63rd STREET 
Ofleo telef.: PRoepect 8*3229 

Rexid. telef.: W A lb rock 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

■uo 7 lid 9 vai. vale. Treč. uždaryta

Rax. teL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Falaf.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: R E pu b lie 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
z2434 WEST 71«t STREET 

Ofisas: HEmlock 4-5849 
Rezidu 388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5. tree 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSIN - E1S1NAS
mkvSck.ua iK mVicRŲ uiūOS
GINbKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 Su. Kadzia Ava., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, saamoimi Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 va). 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

h '■ Ofiso teta Portsmouth 7-6000 
Rezid. teiefu GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki. 8 v. p. P-; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

. DR. fRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal gnei tarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd. STREET

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

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

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

c - . Ofisas 2750 West 71st .St.
Tol.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tolu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

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

Telef.: PRospect 6-5084
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Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros Klubo Valdyba 1971 metams. Iš kairės; A. Jusas — ko
respondentas, Helen Vengeliauskas — vicepirmininkė, Julija Sačauskas — pirmininkė, Vale
rija Samuolis — iždininkė, Anna Klimas — kontrolės raštininkė, Antoinette Kaly* — nutari- 

my raštininkė ir Bernice Žemgulis — finansy raštininkė.

Brighton Parkas
Joniškiečių klubo 45 metų 

kultūrinė veikla
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Klubo labai svarbus 
virš 45 metų sukakties proga 
skaitlingas susirinkimas įvyko 
antradienį, gegužio 4 d., žino
moj Talman salėje. Pirminin
kei Julijai Sačiauskienei susi
rinkimą atidarius, vienos minu
tės atsistojimu pagerbtas buvęs 
geras klubo ir kitų organizacijų 
miręs veikėjas Petras Bellon - 
Baliūnas, apie kurio ilgų metų 
naudingą veiklą pirmininkė pla
čiau susirinkimui paaiškino ir 
klubo vardu pareiškė gilią užuo
jautą Petro dukrai, žentui bei 
visiems artimiesiems draugams 
klubiečiams. Taipgi tuo pačiu 
narių atsistojimo momentu pa
gerbtos visos motinėlės - mo
čiutės ir jų metinio pagerbimo 
proga. Kiekvienai jų buvo pri
segta gėlė su linkėjimais viso 
geriausio.

Prie klubo prisirašė nauja na
rė, Kazimiera Gurskis. Rašti
ninkės Antoinette Kalys skaity
tas protokolas ir bendrai visos 
valdybos pranešimai priimti su 
pagyrimu.
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GRADINSKAS
NEŠIOJAMAS STEREO

'• ' Į

PATEFONAS

TIK $46.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
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MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiv atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
TeU FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma j 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vali 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS I LIETUVĄ 
(R IS LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASC1AUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

LIETUVIU FONDO KONFERENCIJA
Lietuvių Fondo pirmoji JAV 

rytų pakraščių konferencija įvy
ko š. m. gegužės 15 d. New Yor
ke, International viešbuty, šalia 
Kennedy aerodromo. Dalyvavo

Klubo finansinis turtas siekia 
per 16 tūkstančių dolerių. Na
rių yra didokas skaičius. Skai
tytas laiškutis nuo velionio Pet
ro Bellon dukros vyro, kuris 
dėkoja klubui už gėles, klubie
čiams už gausų dalyvavimą šer
menyse bei laidotuvėse.

Smagaus vakarėlio, įvykusio 
kovo 14 d. Hollywood salėje, 
pranešimą padarė Emilija Sur
vila. Iš jo sužinojome, kad va
karėlis gerai pasisekė ir davė 
gražaus pelno. Užtai visiems sa
vo darbu prisidėjusiems, ypač 
komisijai, nuoširdžiai padė
kota.

Išrinkta komisija piknikui iš 
šių narių: Julijos Dikšas, Anna 
Rudys ir Kasparo Krikščiūno. 
Piknikas įvyks liepos 5 d. O. 
Bruzgulienės sodyboje. Prie ko
misijos priskirti ir pikniko sve
čių patarnautojai.

Susirinkiman atsilankė Da
riaus * * • Girėno Veteranų • poste 
atstovas, kuris prašė Joniškie
čių Klubą prisidėti finansiškai 
prie pastatymo .vėliavų Lietu
vių Tautinėse kapinėse. Sve
čias nurodė, kad vienas vėliavos 
stiebas be vėliavos kainuoja 
$95. Ant jo bus užrašyta klu
bo vardas. Taipgi pasakė, jog 
bendrai darbuojasi su Don Var
no Veteranų postu įsigijimui vė
liavų ir gal atsiras geraširdžių, 
kurie paaukos stiebams vėlia
vas.

Svečiui apleidus salę, vienbal
siai nutarta iš iždo paaukoti 
$95.

Pirmininkei pranešus, kad su 
šiuo susirinkimu mes švenčia
me klubo 45-kių metų sukaktį, 
jos pranešimas sutikta kaip 
staigmena, ir pasipylė gausūs 
aplodismentai.

Manau, kad niekuomet anks
čiau nebuvome atšventę tiek 
daug gimtadienių, kaip šiame 
susirinkime, štai tie gimtadie
niai: Julytė Sačauskas, Marytė 
Radziukėnas, Onutės Klimas, 
Marytės Huck - Marcinkus, Ag
nes Deikus, Antoinette Saba
liauskas, Julytės Kazakauskas, 
Valerijos Radavičienės, Antani
nos Aukštaitis ir Balio Mulio- 
liaus. Iš jų į susirinkimą neat
silankė Marytė Marcinkus ir 
Balys Muliolius. Taigi mes net 
pavargome bedainuodami vi
siems sukaktuvininkams “Il
giausių metų”... Pakviestas 
fotografas padare keliolika nuo
traukų valdybos bei viso susi
rinkimo dalyvių.

Susirinkimui pasibaigus prie 
gausių vaišių stalo draugiškai 
pasisvečiavome. Buvo ir didžiu
lis tortas sU žvakutėmis. Giiu- 
tadienininkai muš vaišino už- 
kandžiaiš, kavute bei kitais kar
štais gėrimais. Visi patenkinti 
išsiskirstėme.

šia proga Puriu padėkoti mū
sų klubo gerbiamiems veikė
jams, Marytei ir Frank Strauk- 
shus, kurie po susirinkimų su 
savo mašina mane parveža 
namo. ~ A. Jusas - 

Liet. Fondo vadovai, atvykę iš 
Čikagos: Tarybos pirmininkas 
dr. G. Balukas, valdybos pirm, 
dr. K. Ambrozaitis, Fondo stei
gėjas, dr. A. Razma ir Investa- 
cijų komisijos pirm. H. Daras. 
Posėdžiuose, šalia Fondo vado
vų iš New Yorko, narių iš ap
linkinių vietovių, dalyvavo ir 

visa eilė žinomų ne tik New Yor
ko lietuvių veikėjų. Buvo atvy
kęs Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke A. Simutis, Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūnas, JAV Liet. 
Bendruomenės Valdybos pirm. 
V. Volertas ir kt. Visi jie, L. 
Fondo pastangas finansiniai 
šelpti lietuvybės išlaikymą Ame
rikoje, jaunimą, lietuviškas mo
kyklas, aplamai — stiprinti lie
tuvių kultūros barus šiame kraš
te — nuoširdžiai sveikino ir L. 
Fondui linkėjo sėkmės’ ateity, 
jam greičiau ^pasiekti užsimoto 
tikslo — surinkti vieną mili
joną dot

Konferencijai pirmininkavo, 
pasikeisdami;', Vliko Valdybos 
narys R. Kezys ir J. Brazaus
kas, prezidiuiftan dar buvo pa
kviesti A. Rufcys ir J. Vytuvie- 
nė^r— sekretorė.

L. Fondo įonferenciją New 
Yorke atidarą, dr. J. Kazickas, 
vadovaująs L. Fondui New Yor
ke. Jis džiaugėsi, kad L. Fon- 
dąs pasigėrėtinai auga, nugalė
jęs net 1969-79 m. sunkumus, 
į kuriuos buvo- patekusios pa
našios JAV organizacijos.

Sekė L. Fondo vadovybės pra
nešimai. Tarybos pirm. dr. G. 
Balukas pažymėjo, kad Fondui 
ypatingai rūpi lietuvybės išlai
kymas išeivijoje. Akys nuolat 
krypsta į jaunimą. Per apie 9

I iuūiu* L. FGudas lietuvių kul
tūros vertybėms jau yra paau
kojęs apie 132,000 dol. Balukas 
atkreipė dėmesį, kad lituanis
tams remti Fondas parėmė Či
kagos universitetą, be to, Ford- 
hamo universiteto lituanistikos 
kursams, šią vasarą, paskirta 
4,500 dol.

L. Fondo Valdybos pirm. dr.
K. Ambrozaitis apžvelgė bendrą
L. Fondo padėtį. Per aštuone
rius metus narių skaičius pakilo 
iki 2,800. L. Fonde dalyvauja 
165 organizacijos. Daugiausia, 
iš paskirų profesijų, yra suau
koję JAV lietuvių gydytojai — 
jų įnašai sudaro per 108,000 dol. 
— tai sudaro 17 proc. visų aukų. 
Toliau seka kunigai, inžinieriai, 
architektai ir kt..

Fondo Investacijų komisijos 
pirm. H. Daras plačiai apžvelgė 
Fondo finansinę istoriją bei nuo-
latinį augimą. Dabar Fondas jau 
yra sutelkęs per 675,000 pagrin
dinio kapitalo. Fondas kasmet 
daugiausia lietuvių kultūrai 
augti paskirsto, iš nuošimčių, 
po 31,000 ir pan. dol., tuo tarpu 
prašančių paremti bendra suma 
siekia net 100,000 dol. Fondui 
pasiekus vieną mil. dol., meti
nė paramos suma sieks 50,000 
dol. Diskusijų metu pabrėžta: 
po žydų, jokia kita tauta neįs
tengia parodyti tokio entuziaz
mo, kaip lietuviai. Tokio Fondo 
neturi jokia kita "tautybė JAV.

Apie Fondo paskirstymą kal
bėjo, vietoje negalėjusio atvyk
ti dr. J. Valaičio, >— Fondo stei
gėjas dr. A. Razma.

Rezoliucijų komisija — pirm, 
dr. V. Paprockas, nariai A. Sa
balis ir J. Maurukas — pateikė 
suvažiavimo rezoliuciją. Joje iš
kelta Fondo reikšmė, sutarta, 
kad Fondas ugdo lietuvių kultū
ra ir remia lietuvybės išlaikymo 
pastangas.

Posėdžio metu buvo premijų 
įteikimo iškilmės. Rašytojui Ka
ziui Bradūnui, atvykusiam iš 
Čikagos, buvo įteikta Liet. Ra
šytojų Draugijos metinė premi
ja, už jo naują knygą “Donelai
čio kapas”.,; Premijos. mecena
tas — L. Fondas, dabar kasmet 
rašytojų premijoms skiriąs po 
1,000 dol Premiją įteikiant, kal
bėjo L. Rašytojų D-jos pirm. T. 
L. Andriekus, OFM ir pats lau
reatas, K. Bradūnas. Andriekaus 
žodžiais, garbė L. Fondui, nes 
jis įvertino kūrybos jėgą tautai. 
K. Bradūnas pažymėjo, kad “ste
buklais kartais galime tikėti — 
ir L. Fondas yra tokiu stebuklu’.’ 
4,500 premiją — auką paremti 
lituanistikos kursams Fordha- 
mo universitete, dr. Balukas 

įteikė L. Bendruomenėe pirmi
ninkui Vyt. Volertui.

L. Fondo pirmasis rytų pa
kraščių sąskrydis baigtas ban
ketu, su menine dalimi. Jo metu 
L. Fondui buvo surinkta 7,280 
dol. (E)1
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SKAITYK ’NAUJIENAS• -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS
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ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401

EUDEIKIS1 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArtis 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 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

....... .......  ■ ........ . r*."*.......

GUŽAUSKŲI 

GĖLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA I 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 I

mkvSck.ua


'A r

IV Dainų Šventės Vidaus tvarkos komisija. Iš kairės į dešinę: Vytenis Šilas, kom. pirm., Irena Smie- 
liauskienė ir S. Jonas Paronis. Stovi: ps. Aldona Jovarauskienė, ps. Dalia Dundzilienė ir ps. Albina 
Ramanauskienė. Trūksta s. Zigmo Jauniaus. Komisija suorganizuoja bilietų kontrolę prie įėjimų j 

salę ir publikos susodinimą — vietų nurodymą, pasitaikinant lietuvių jaunimo organizacijas.

Bostono paštas beveik 
"pralenkė" čikagiškį!

Keleivis žinioje, pavadintoje 
“Vėžlys yra greitesnis už Bos
tono paštą”, rašo:

Šiomis dienomis Bostono paš
uto viršininkas paskelbė, kad laiš
kai įmesti iki 4 vai. popiet Į dė
mutę prie pašto Įstaigos, kitą die
nią pasieks didesnius miestus, 
kurie yra 600 mylių atstume nuo 
'Bostono.

Ar taip iš tikrųjų bus, patir
sime vėliau, o štai kolkas mes 
žinome, kad So. Bostono paš
te gegužės 4 d. Įmestas ir ant
spauduotas laiškas adresatą pa
siekė tik gegužės 10 d., nors tas 
adresatas gyvena vos pusės my
lios atstume nuo So. Bostono 
pašto.

ta, jie savo ausis laiko priglau
dę prie kūno, sulaikydami šili
mos radiaciją. Karštą dieną jų 
ausys yra atokiau nuo kūno.

• Vienas Texas valstijos biz
nierius, po kelių įsilaužimų Į jo 
verslovietę, įsigijo dar iki šiol 
negirdėtą apsaugą. Jis pasigavo 
7 barškuoles gyvates, kurias die
ną laiko narve, o naktį palei
džia saugoti savo biznį. Nuo to 
laiko Įsilaužimų ten nebuvo.

Pacientas tuo tarpu baigęs 
išsirengti atsuko daktarui už
pakalį ir rodydamas savo sėdy
nėje išaugusį spuogą sako:

—-— Matote, ponas daktare, 
tą spuogą? Kai tik aš atsisėdu, 
taip man iš akių ašaros ištrykš
ta!

g Wiseonsino universitete ty
rimais ir stebėjimais prieita iš
vadų, kad kiškiai ir kralikai savo 
ilgas ausis naudoja kaip radia
torius vienodesnei kūno tempe-
ra turai palaikyti. Kada yra šal-1 akių, akių!

AKIŲ LIGA
Pas akių daktarą ateina paci

entas ir be žodžio pradeda nu
sivilkti drabužius.

— Ponas, sako daktaras nu
stebęs, tamsta turbūt paklydai. 
Aš esu akių daktaras!

— Tvarkoje, tvarkoje atsa
ko pacientas nusivilkęs marški
nius -ir rengdamasis mautis kel
nes.

— Aš esu akiu daktaras. — 
šaukia daktaras. — Supranti,

KUBA IR KUBANĖ
Maskvos “Pravdoje” pastebė

tas sekantis “klaidos atitaisy
mas”: “Netiesa, kad Kuboje iš
sikėlė sovietų kariuomenės de
santas. Tiesa yra, kad tenai ap
sigyveno grupė savanorių Kuba- 
nės kazokų”.

”1Š CHICAGOS IR* 
APYLINKIŲ

11 1 i

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS SAVINGS

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

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

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

Didelis pasirinkimas Įvairi v prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

O

Gali vėl pakilti 
telefono kainos

Illinois Bell Telephone ben
drovė vėl galvoja pakelti savo 
kainas vartotojams, nes dar
bininkai pareikalavo didesnių 
algų ir net žada streikuoti, jei 
jų reikalavimai nebus paten
kinti. Streikas gali Įvykti bir
želio viduryje.

Darbininkai reikalauja 25% 
algų pakėlimų ir dar Įvairių 
priedų bei kainų kilimo ga
rantuotų priedų, kad kylant 
Įvairioms pragyvenimo kai
noms automatiškai būtų pake
liami ir atlyginimai. Ameriko 
je yra 450,000 telefonų darbi
ninkų, o Illinois — 10,500.

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. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

E. ŽUKAUSKAS
......... ........... ... ........ ....................................................................................................................... ......... .*■

MOVTNG — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

* .................- ■

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
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 aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kūnų yiso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, 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 LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

Dingo “Čikagos 
plano” pinigai

Darbo departamento valdi
ninkai atvyko Į Čikagą ieškoti 
dingusių pinigų. Tie pinigai 
buvo skirti vadinamam “Či
kagos planui”, kuris turėjo 
paruošti “mažumų’’ darbinin
kus dirbti statybose ir priklau 
syti unijoms. Kai Čikagos 
Statybos Tarybos iždininkas iš 
rašė nedidelį čekį, o bankas 
pranešė, kad nėra sąskaitoje 
pinigų tam čekiui padengti, 
paaiškėjo, jog trūksta apie 
70,000 dolerių.

Kažkur dingo ir 2-ro wardo 
aldermanas Fred Hubbard, de 
mokratas, kurio prokuroras 
ieško, nes tik jis gali paaiš
kinti, ar ant 12 čekių parašyta 
jo pavardė yra tikrai jo ar, 
gal, padirbta kokių piktada
rių. Aldermano nėra nei na
mie nei įstaigoje jau nuo ket
virtadienio.

| TRUMPAI | 
W. •—

A

— Lietuvių Tautinėse Kapi
nėse yra Didžiojo Tautos Ža
dintojo Dr. Vinco Kudirkos ir 
čia palaidotų artimųjų jo ben
dradarbių.

Vieno iš Varpininkų judėji
mo steigėjų bei pirmojo Varpo
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redaktoriaus Juqzq Adomai
čio — šerno ir bu v. Lietuvos 
Prezidento Dr. Kazio Griniaus 
paminklai. Varpininkai pageri) 
darni šių žymiųjų mūsų Tau
tos laisvės kovotojų darbus 
Mirusiųjų Atmininio gegužės 
31 dieną prie jų paminklų pa
dės gėlių .

— Vyt. Didž. šaulių kuopos 
šauliai gegužės 31 (kapinių 
puošimo) dienus ryte 8 vai. 30 
inin., renkasi Šv. Kazimiero 
kapinėse 111 ir Pulaski gatvių 
kampe. 9 vai. organizuotai bus 
lankomi, mirusieji šauliai.

— Paieškomus William Ma-
cijauskas, arksciau gyvenęs] 
2610 N. 74th Ct., Elmwood 
Park, Illinois. Patį Macijaus
ką, giminės arba jį pažinusius 
prašome atsiliepti tokiu adre
su: Naujienos, 1739 S. Hals
ted St.’, Chicago, Hl. 60608.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininko dr. K.' Bobelio 
pastangomis mielai sutiko da
ly v a u ti kalbėtoju baisiojo bir
želio įvykių, ir lietuvių 30 m. 
sukilimo minėjime kongres- 
manas Edward J, Derwinski, 
kuris pasireiškia antikomunis
tine veikla ir yra didelis pa
vergtų tautų bičiulis. Iškil
mingas minėjimas Įvyks 1971 
m. bir. mėn, 13 d. šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. JĮ organizuo 
ja Chicagos Lietuvių Taryba 
ir L. B. Vidurio vakarų apy
garda.

— Antanas Sukauskas, Det
roit Mich., SLA ir kitų lietuvis 
kų organizacijų veikėjas, kar
tu su sūnum verslo reikalais 
buvo atvykęs į Ghicagą, ta 
proga aplankydami Naujienas.

— Dail. Stačia Lukošius, bai 
gusi Chicagos Meno institutą, 
birželio 6 d. atidaro savo dar
bų parodą Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Ji yra re
gistruota slaugė ir dirba toje 
srityje. Jos kūriniai vaizduoja 
žmogaus džiaugsmo ir skaus
mo momentus.

— Helen M. Gudaitis yra Mc 
Guane Parko teatro direktorė 
Bridgeporto apylinkėje. Tas 
teatras yra jail sėkmingai pa
statęs keletą scenos veikalų.

—■ Viktoras Babarskis, Mi
chael ir Aleksas Nausėda taip 
pat Vytautas Ribskis yra De 
La Salle instituto garbės stu
dentų sąrašuose.

— Pranas Kaminskas, Nau
jienų skaitytojas, vasarą pra
leis Westfield, Wis., lietuviams 
gerai žinomoje Harris viloje. 
Toje apylinkėje gyvena arba 
turi vasarvietes daug lietuvių.

— Paula A. Stasiūnaitė, gyv. 
Beverly Hills apylinkėje, gavo 
iš Amerikos legiono Illinois 
Švietimo komiteto 800 dol. sti
pendiją. Dešimt tokių stipen
dijų buvo paskirta šios valsti
jos ribose gyvenantiems kan
didatams.

— Darius Lapinskas reži
suoja 3 veiksmų vaidinimą 
“Palikimas”. Jis yra artimas

Britų aktorė Gladys Cooper sulaukė 
81 metų, tačiau vis dar vaidina Lon

dono teatre.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia 

.............. —T---------
SECRETARY

For general manager of security 
police comp. 

Must type 40 w. p. m. 
Mr. CLEMMONS.

991-8702 •

HOUSEKEEPER
For city family. Near Loop. 5 day 
week. Go. Gen. housework. Laun

dry. Baby sitting. Good salary. 
References.

Some English necessary.
943-1611

EXPERIENCED WOMAN
for general housework one day per 
week. Two adults. No ironing. Top 

wages, references.
North Evanston. 

Some English necessary.
Call 175-3122

FOR WORKING WOMAN, 
dependable woman wanted 5 half 
days or 3 full days per week. General 
housework, salary open, references. 

Good transportation. Mid North.
Some English (necessary 

3484755 
evenings and week ends.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkp ir Darbininkip

CUSTODIANS
Couple to maintain synagog ii^Devon- 
Lincoln area. Excellent salary plus 
rent free furnished apartment on 
premises with all utilities. Good op- 
oortunity. Must speak English. Call 
this Wednesday and Thursday or 
Tuesday, Wednesday, Thursday of 

next week for appointment.

539-9060
giminaitis Amerikos lietu
viams gerai pažįstamo akto
riaus ir režisieriaus taip’ pat 
masinių vaidinimų autoriaus 
Gasparo Veličkos, sukūrusio 
šviesi) Lietuvos ūkininko tipą 
ir sugebėjusio tinkamai pavaiz 
duoti scenose gyventojų bei 
lietuviško jaunimo buitį. Vai
dinimai įvyksta šį savaitgalį 
Jaunimo centre.

— Kan. Vaclovas Zakaraus
kas, Marquette Parko lietuvių 
parapijos vikaras, atšventė 40 
metų kunigystės sukaktį. Jo 
bičiuliai ta proga suruošė Be
verly Country7 klube vaišes.

— Christine Austin regist
ruoja dalyvius K. Augusto ir J. 
Šmotelio pagerbimo vakarie
nei, kuri Įvyks gegužės 29 d. 
7 vai. vakare Sharkos restora
ne, 7840 So. Western Ave. Į ren
gėjų komitetą Įeina Emma Pet- 
raitienė ir Algirdas Budreckas.

♦ Čiurlionio Ansamblio Kon
certas Čikagoje, š. m. birželio 
5—6 d. d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. ir sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Marijos Aukštesniosios mokyk
los salėje. Pelnas skiriamas per
sekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
remti.

Bilietai: Marginiuose ir pas 
platintojus.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Pasistenkite bilietus anksčiau 
įsigyti.

Koncertui Rengti Komitetas

♦ Chicagos Lietuvių Opera 
pirmą kartą rengia pikniką šį 
sekmadienį, gegužės 30 d. Bučo 
piknikų vietoje, Willow Springs. 
Piknikas bus labai įdomus: su 
dainomis, įvairiomis dovanomis 
ir turtingomis vaišėmis. Visas 
to pikniko pelnas, jei tokio bus. 
yra skiriamas būsimiems Ope
ros dideliems užsimojimams 
įgyvendinti sekančio sezono me
tu. Visi kviečiami šio sekmadie
nio popietę praleisti su Opera 
bepiknikaujant pavasario gam
toje ir tuo būdu prisidedant 
prie Operos kasos papildymo.

(Pr).

♦ 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).

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
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

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorą^ stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-S327

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

NIEKUR GERIAU
1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra

žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23.900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdu sklypas už 
$10,900.

PAJAMŲ mūro bungalow: vienas 
didelis švarus butas apačioje ir kitas 
3 kambarių atskiras viršuje, moka 70 
dol. nuomos. Artima smagi vieta. 
$19,000.

5 BUTŲ gelsvas mūras — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kambarius, 3 auto mūro 
garažas, du blokai nuo parko. $47.000.

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
apynaujė mūro rezidencija. Savinin
kas iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa
siūlymas. $29,000.

8 BUTU 15 metų šviesus 2 aukštų 
mūras nrie Evergreen. Rūsys, beis- 
board šildvmas. elektriniai Dėčiai. 50/ 
sklypas. $14.000 pajamų, apie $25.000 
Įmokėti, tik $75.500.

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

I HOM E IHSU RANCE,.
Call: Frank Zapelit U**^“*‘ 
320872 W. 95th St?

t “ ------------------------------------------------

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
---------------- ------- >

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

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

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

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

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminiiaus Jangai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda. 

L RUDIS Tel. CL 4-1050

■■
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeU REpublIc 7-1941 
—-----------------—----------------- /

- ■
APDRAUDŲ AGENTŪRA:

Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Pitogloi tesimo kė

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 Sc. Kedzie Avė. P R 3-2233 i ■■■ ■■ .—..... _ _ r

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namu 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

Tel: 471-0321

5 KAMBARIU beveik naujas hurra- 
low geroie pietvakariu apylinkėje. 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

ALSIP, ILK.. Delnx 18 anartment 
building fullv rented. 

Phone 424-7796 
after 6 P. M.

6 ROOM, 3 BEDROOM
Brick bungalow near 66th and St- 
Louis. New gas hot water heat, im

mediate noss^ssion. $23.900.
Also have other ornoerties. 

Call TONY POWELL 
434-3400 or 735-1968

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningą! 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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*




