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Kaip ir kiekvienais metais, ir šiemet JAV Kongreso abieji 
rūmai — Senatas ir Atstovų Rūmai — savo narių pareiškimais 
atžymėjo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 54-ją sukaktį. 
Senate “Lietuvos dienos”, Illinois senatoriui Ch. Percy vadovau
jant, įvyko vasario 16 ir 17 dienomis. Pirmąją kalbėjo aštuoni 
senatoriai, antrąją 1— taip pat aštuoni. Du kalbėjo anksčiau, va
sario 9 ir 15 d., ir vienas kalbėjo dar ir kito vardu, tad iš viso, ligi 
š. m. vasario 17 d; imtinai, JAV Kongreso Senate Lietuvą mi
nėjo, kalbėjo apie jos praeitį bei dabartinę okupaciją 19 senatorių. 
Galimas dalykas, dar keli senatoriai pasisakys po vasario 20 d.

Kongreso Ast. Rūmuose “Lie- j 
tuvos Diena” įvyko vasario 17 
d. Invokaciją sukalbėjus liutero
nų Ziono par. kunigui J. V. Jo- 
zupaičiui, iš Chicagos ir vadovau
jant senam lietuvių tautos bi
čiuliui, Daniel J. Flood, iš Penn- 
sylvanijos, per vieną valandą šil
tus žodžius Lietuvai skyrė net 
32 Atst. Rūmų nariai. Kiti yra 

-kalbėję apie Lietuvą ar pareiš
kimus įteikę skelbti Kongreso 
leidiny vasario 7, 9 ir 16 dieno
mis. Iš viso, pagal Eltos žinias, 
ligi vasario 17 d., imtinai, apie 
Lietuvą kalbėjo 64 Atst. Rūmų 
nariai. Tad bendras JAV Kon-

■ grėsė kalbėjusių -narių skaičius 
ligi vasario 17 d. siekė 83 (19
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DETROITAS. — Buvusi De

troito miesto tarybos narė Ma
ry Beck, gera lietuvių draugė, 
bus pagerbta penkių Detroito 
apylinkės savivaldybių rengia
mam pokylyje. Mary Beck, ku
ri kandidatavo, bet nelaimėjo 
Detroito miesto mero vietos, yra 
gimusi vasario 29 d. Ji bus 64 
metų. Pagerbime dalyvaus daug 
lietuvių, o programą atliks ir 
lietuvių tautinių šokių grupė 
“Šilainė”, praneša Saulius šimo- 
liūnas.

ŽENEVA. — Komunistinė Ki-;- 
senatorių ir*64 A. Rūmų nariai nija paskyrė delegaciją Į Jung- 
— pernai ta pačia proga kalbė
jo 105). Tas skaičius dar gali 
pakilti š. m. vasario 22-25 die
nomis.

Net penkių valstijų abu se
natoriai pasisakė Lietuvos reika
lu. šiais metais, bent ligi vasa
rio 17-, pasigesta.senatorių,-anks-Ntinės Sąjungos iždininkas, Ame- 
čiau kalbėjusių, atstbvaujančių 
valstijas sugausiais lietuvių tel
kiniais, kaip:: Maryland, Mas
sachusetts, New York, Ohio.
Atst. Rūmų nariai atstovavo 

21 valstiją

Kongreso Atstovų Rūmuose 
apie Lietuvą, jos padėtį, šventę, 
kalbėjo ar pateikė savo pareiški
mus ligi vasario 17 d. iš viso 64 
nariai. Ne vienas pridūrė mi
nėjimuose priimtas rezoliucijas, 
straipsnius spaudoje ir L. Ben
druomenės paruoštą medžiagą.

Atstovauta 21 valstija, bū
tent: Alabama (vieno atst. pa
reiškimas), (Alaska (1), Arizo
na. (1), California (3), Colorado 
(1), Connecticut (3), Illinois (5), 
Ondiana (2), Louisiana (2), Ma
ryland (2), Massachusetts (3), 
Michigan (6), Minnesota. (1), 
Nebraska (1), N. Hampshire
(I) , N. Jersey (6), New York
(II) , Ohio (3), Pennsylvania 
(8), Washington (1) ir Wiscon
sin (1).

Iš valstijų sąrašo matyti, kad 
Lietuvą priminė net tokios vals
tijos, kuriose lietuvių nėra ar 
tegyvena vos vienas kitas (Alas
ka, Louisiana), šiais metais, 
atrodo, kiek mažiau atstovų kal
bėjo ir Kalifornijos ar Illinois, 
tačiau, kaip jau įprasta, Lietu
vą gausiai atžymėjo atstovai to
kių valstijų, kaip Connecticut 
(trys iš šešių), N. Jersey (6 iš 
15), Pennsylvania (8 iš 27) ar 
New* York (11 iši 41). Jau įpras
ta, kad Lietuvą retai ar visiškai 
neprisimena Florida, Georgia, 
bei kitos pietų valstijos (išsky
rus Louisiana), dar Kentucky, 
Iowa, Kansas, Montana, Ver
mont, Maine ir kt. Jau minėta, 
kad numačius dar kelias dienas 
kalbėti apie Lietuvą, vaizdas ga
lės kiek pasikeisti.

Kas tie atstovai 
Lietuvą prisiminę

Ne vienas jų atžymėję Lietu
vą/ iškėlė lietuvių vedamą lais
vės kovą, savo pareiškimus pa
pildė straipsniais, rezoliucijomis. 
Už tai jiems priklauso padėka.

Visų senatorių ir A. Rūmų na-

tinių Tautų „konferenciją Stok
holme, kur bus svarstomi pa
saulio aplinkos teršimo klausi
mai.

NEW YORKAS. — čia mirė 
žymus ukrainiečių veikėjas Peter 
Pucilo, buvęs Ukrainiečių Tau-
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Pietų Vietname visą kovos naštą perėmė patys vietnamiečiai. Suma
žėjo amerikiečiu kariniy bazių skaičius ir kareiviu yra 131,000. Pas
kutiniu metu komunistai ėmė siysti Ho Chi Minho keliais vis dau

giau kareiviu, matyt, ruošdami didesnio masto puolimą.

rikos Ukrainiečių Kongreso na
rys;’. Pucilo 'mirė 58 metų, šir
dies ataka gavės.

SAIGONAS. — Viet Congo ra
dijas pasmerkė prezidento Nixo 
no bandymą “suskaldyti socialis
tų stovyklą”. Prezidento vizitas 
Pekine esąs bandymas paslėpti 
savo nusikaltimus, bandymas pa
sinaudoti nesutarimais komu
nistų tarpe.

PEKINAS. — Užsienio diplo
matai Pekine atokiai laikomi nuo 
visų Amerikos prezidento pri
ėmimų. Kinai sako, kad Kinija 
su Amerika neturi diplomatinių 
ryšių, todėl negali kartu ameri
kiečių priimti su valstybėmis, 
su kuriomis ryšius turi. ■

ČIKAGA. — Meras-Daley la
bai šiltai priėmė demokratų par
tijos kandidatą į prezidentus 
sen. Muskie. Nors Daley dar ne
davė savo pritarimo, tačiau jo 
žodžiai, pristatant Muskie de- Į turėjo laikyti lagaminą su pini- 
mokratų vadams, ir priešpiečiai 
kartu rodo, kad Muskie gali tikė
tis Daley paramos. Senatorius, 
išgirdęs malonius Daley žodžius 
ir pakvietimą kalbėti, pareiškė 
esąs maloniai nustebintas šia 
proga. “Aš jaučiuosi kaip uodas 
nudistų kolonijoje’’, pareiškė 
Muskie.

“LUFTHANSA” SUMOKĖJO ARABAMS
5 MIL. DOL. Už LĖKTUVO GRĄŽINIMĄ<7 fr

BONA. — V. Vokietijos transporto ministeris papasakojo 
spaudos konferencijoje, kad Vokietija sumokėjo arabams oro pi
ratams 5 mil. dol., kad jie paleistų vokiečių Lufhansa lėktuvo 
įgulą ir atiduotų keleivinį lėktuvą, kuris buvo pagrobtas skrendant 
iš New Delhi į Atėnus ir nukreiptas Į Adeną, Pietų Jemene. Kaip 
žinoma, šis pagrobimas sukėlė didelį susidomėjimą, nes lėktuve 
keliavo jaunasis Joseph Kennedy, žuvusio sen. Robert Kennedy 
vyriausias sūnus. Buvo bijota, kad arabai gali už jo paleidimą 
pareikalauti paleisti Kalifornijos kalėjime sėdintį senatoriaus žu
diką Sirhan Sirhan.

Vokietijos ministeris Georg 
Leber papasakojo, kaip arabai 
suorganizavo pinigų perdavimą. 
Vokiečių vyriausybė gavo laišką 
per Lufhansa. Laiške buvo rei
kalaujama, kad pinigai — penki 
milijonai dol. — būtų atvežti į 
Beirutą, Libaną pasiuntinio, ku
ris dėvėtų juodą švarką ir pil
kas kelnes. Vienoje rankoje jis

Senatas 43’40 balsais pri
ėmė stiprų įstatymą prieš vai
kų priverstinį vežiojimą auto
busais iš vienos mokyklos į ki
tą, rasinės integracijos tikslais. 
Įstatymą pasiūlė sen. Griffin iš 
Michigano.

Šiaurinėj Airijoj peršautas 
ir sunkiai sužeistas saugumo vir
šininkas.

♦ Paryžiaus taikos derybose 
amerikiečiai atsisakė dalyvauti 
kovo 2 d. derybų sesijoje, nes 
praėjusį ketvirtadienį iš dery
bų 'išėjo komunistų delegacijos.

Kairieji komunistai Pary
žiuje bandė įsibrauti į vieną fa
briką. Susirėmime vienas ko
munistas buvo užmuštas, o ke
turi fabriko sargai sužeisti.

Draudimo įstaigos John 
Hanckok tarnautojai nuo pirma
dienio ims dirbti keturias dienas 
per savaite.

♦ P. Vietnamo prezidentas 
Thieu pareiškė, kad sovietai ra
gino Hanojaus komunistus pra
dėti didelę ofenzyvą P. Vietna
me tuo metu, kada Pekine lan
kosi prezidentas Nixonas.

Filipinų vyriausybė pripa
žino Bengalijos valstybę ir pa- 
kvietė jos premjerą Rahmaną 
į svečius.

Britanijoje bedarbių skai
čius pakilo iki 1,617,944. Prie 
skaičiaus padidėjimo nemažai 
prisidėjo angliakasių streikas.

O Dubline, laisvojoj Airijoj, 
vyriausybė suėmė 13 slaptos ai
rių armijos vadų.

Izraelio aviacija, tankai ir 
artilerija puolė Libane dvi vie
toves. iš kurių arabai puldinėja 
Izraelio teritoriją.

Brazilijoj sudegė

— š. m. sausio 16 d. Vilniaus 
operos 
kovskio 
ginas”, 
niavos
partnere buvo S. Kornejeva.

teatre atnaujinta čai- 
opera “Eugenijus Onie- 
V. Noreikos ir E. Ka- 
(Oniegino vaidmeny)

ŠIANDIEN AMERIKOS PREZIDENTO 
GRUPĖ VYKSTA Į PAJŪRIO KURORTĄ

PEKINAS. — Prezidentas Nixonas jau penktą ir paskutinį 
kartą susitiko su premjeru Chou En Lai. Penktadienį vakare Ni
xonas surengė banketą savo rūmuose Pekine kinų svečiams. Už- 
vakare prezidento svita aplankė retai užsieniečių matomus senuo
sius kinų imperatorių rūmus — “Uždraustą miestą”. Ponia Ni- 
xoniene, kaip praneša korespondentai, aplankė Pekino vaikų li
goninę ir buvo apsipirkti. Ji nupirkusi vyrui šilkines pidžiamas, 
o savo dukteriai Julijai — 12 kavos puodukų ir lėkštučių su 
visais cukraus ir pieno indais, šiandien prezidentas su palydovais 
išskrenda į Hangchow miestą — kurortą prie jūros, čia vėl tiki
masi pasimatymo su Mao, kuris mėgstąs šiame mieste buvoti.

Kissinger - svarbus 
Nixono patarėjas
WASHINGTON AS. — Prezi

dento kelionė į Kiniją paryškino 
faktą, apie kurį Washingtone jau 
senokai kalbama, būtent: vals
tybės sekretorius Rogers turi 
mažesnę įtaką Amerikos užsie
nio politikos nustatyme už prezi
dento patarėją Kissingerį. Sek
retorius Rogers nedalyvavo svar
biuose prezidento susitikimuose 
su Kinijos premjeru, bet juose 
dalyvavo Kissingeris su savo 
dviem štabo nariais. Jeigu Ro
gers to ir nelaiko savęs panie
kinimu, tai šį faktą tokiu panie
kinimu laiko Valstybės departa
mentas, rašo James Reston, 
NYT redaktorius.

Kissingeris iškilo Baltuose Rū
muose, kaip pagrindinis prezi
dento patarėjas Kinijos ir Viet
namo klausimuose. Jis kalba vie
šuose susirinkimuose ir priva
čiuose spaudos informacijos su
sibūrimuose. Prezidentas pasiė
mė sekretorių Rogers į Pekiną, 
bet laiko jį atokiai nuo svarbių 
susitikimų su Chou En Lai. Kai 
Nixonas aplankė Kinijos dikta
torių Mao Tse Tungą, šalia jo 
buvo ne Rogers, bet — Kissin
geris.

Pagrindiniai prezidento pata
rėjai Baltuose Rūmuose yra Kis
singeris (užsienio politika) Hal
deman — (administracija) ir 
Ehrlichman — vidaus reika

lams). Washingtone plačiai kal-
Rogers 

baigs savo tarnybą tuoj po pre-

SAO PAULO. — Brazilijoje, 
Sao Paulo mieste užsidegė 29 
aukštų pastatas, kuriame buvo 
didelė krautuvė ir įvairios įs
taigos. Gaisras prasidėjo apati
niame aukšte ir ėmė plėstis į 
viršų. Pastate normaliai Būna ^ama> kacĮ sekretorius 
iki 5,000 asmenų. Bebėgdami iš "
degančio namo šimtai žmonių 2j^enį0 Nixono perrinkimo, jei

Moliero paroda
Pažymint prancūzų drama

turgo J. B. Moliene 350-sias gi
mimo metines Vilniuje buvo su
rengta literatūros paroda. Pa
rodytos Prancūzijoje išleistos 
knygos, be to, Lietuvoje ir ki
tur, lietuvių kalba, išleisti Mo
liene raštų vertimai.

Pirmoji Moliere knyga lietu
vių kalba pasirodžiusi 1917 m. 
New Yorke, tai “Daktaras iš 
•prievartos”. Lietuvių kalba ne 
vieną kartą buvo išleistos Mo
liere komedijos, kaip “Tartuffe”, 
“šykštuolis”, “Skapeno klastos” 
ir kiti. (E)

gaiš, — kitoje — Newsweek 
žurnalą, išeinantį Amerikoje.

Kartu su šiais nurodymais 
arabai atsiuntė Lufhansai auto
mobilio raktą. Automobilis bū
siąs pastatytas netoli Beiruto 
aerodromo. Pridėtas ir automobi
lio fotografija. Kada vokietis su 
pinigais atskrido Į Beirutą, jis 
rado automobilį, o jame — raš
tą, nurodantį, kur važiuoti. Jam 
bevažiuojantį jis buvo sekamas 
kito automobilio. Vokietis du 
kart buvo sulaikytas arabų par
tizanų, kurie viską patikrinę, lei
do jam važiuoti nustatyton vie
ton, kur jis perdavė pinigus. Tik 
po to arabai Jemene išardė lėk
tuve sprogdinimo užtaisus ir ati
davė keleivinį lėktuvą vokiečių 
įgulai.

— Vilniuje sausio mėn. vyko 
turkmėnų filmų savaitė. Rody
ti net aštuoni ilgametražiniai bei 
dokumentiniai turkmėnų filmai. 
Visa tai buvo skirta Sovietų Ru
sijos 50-čio sukakčiai. I. .

buvo sužeisti. Kelis šimtus nuo 
pastato stogo išgelbėjo kariniai 
helikopteriai, tačiau žuvusių 
skaičius siekia 20. Keli asme
nys užsimušė šokdami iš viršu- 

(E) tinių aukštų į gatvę.

• jis bus perrinktas, kuo šiandien 
mažai kas abejoja.

rių kalbos, pareiškimai paskelb
ti š. m. vasario mėn. 7, 9,16,17, 
18 d. Kongreso leidinio “Con
gressional Record” laidose. (E)

DETROITAS. — “The Detroit 
News” ketvirtadienį paskelbė 
vedamąjį “Fulbright’s war 
against U. S.” čia kritikuojamas 
senato užsienio reikalų komite
to pirm. sen. Fulbrightas už jo 
bandymus nutraukti lėšas Radio 
Free Europe programoms. Se
natorius einąs ne tik prieš Ame
rikos prezidento pastangas, bet 
ir prieš Amerikos interesus.

£

9.

Senatorius Edmund Muskie vis dar laikosi pirmoje vietoje tarp de
mokratų kandidatų į prezidentus. Jj puolė vyriausybės nariai už 
prezidento Nixono taikos pasiūlymų kritiką. JĮ dažnai puola ir kiti 

demokratai kandidatai, kaip sen. McGovern.
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CAPE KENNEDY. — Sek
madienį į erdves bus pasiųstas 
erdvėlaivis “Pioneer 1”, kurio 
tikslas bus praskristi pro Jupite
rio planetą, kurią jis pasieks už 
22 mėnesių. Erdvėlaivis yra 570 
svarų, jis bus iššautas 32,000 
mylių per valandą greičiu. Pro 
Jupiterį erdvėlaivis turės pra
skristi 1973 m. Kalėdų diena.

Įdomu, kad ant šito erdvėlai
vio sienos prikalta devynių co
lių lentelė. Joje yra vyro ir mo
ters nuogos figūros, vyras su iš
kelta draugiškame geste ranka. 
Mokslininkai tą lentelę siunčia 
į erdves, lyg laišką, būtybėms, 
kurios gali gyventi tolimame 
kosmose. Nurodoma ir žemės 
pozicija solarinėje sistemoje. Jei 
tas erdvėlaivis kada pakliūtų in
teligentiškoms būtybėms, 
žinotų, iš kur jis ateina.

Erdvėlaivis, skrisdamas 
Jupiterį, siųs signalus apie
netos savybes, o paskui jis nu
skris į nežinomas erdvės gelmes.

Dar nežinia, kokius rezultatus 
davė susitikimai su premjeru 
Chou. Korespondentai pastebė
jo, kad prezidentas po šių įtemp
tų derybų atrodo pavargęs. Ne
sitikima pilnų diplomatinių san
tykių, nes Kinija atsisako turė
ti diplomatinius ryšius su to
kiomis šalimis, kurios pripažįsta 
Tautinę Kiniją.

Penktadienio rytą Pekine pa
snigo du colius sniego. Kores
pondentai labai nustebo pama
tę Pekino gatvėse tūkstančius 
darbininkų su kastuvais ir bam
bukinėmis šluotomis. Už kn1ių 
minučių sniego gatvėse nebeliko 
ir prezidento grupė galėjo va
žiuoti Į imperatorių pilį sauso
mis gatvėmis.

“Uždraustas Miestas” per 600 
metų buvo Kinijos imperatorių 
buveinė, čia gyveno dviejų di
nastijų: Ming ir Ching impera- 
toriaiūsurių paskutinis buvo nu
verstas 1912 metais, šiame 
mieste įvairūs rūmai yra apsup
ti gražių sodų, prūdų ir ežerėlių. 
Atskiri pastatai turi istorinius 
kinų pavadinimus: Aukščiausios 
Harmonijos sale, žemiškosios 
Ramybės rūmai ir pan.

Amerikiečiai korespondentai 
vėl aplankė Pekino ligoninę, kur 
stebėjo kelias operacijas, kur 
anastezija yra tik kinų adatų 
suvarymo į kūną padarinys. Bu
vo stebima ir “cezarinė” gim
dymo operacija. Motina jos me
tu gėrė arabatą ir šnekučiavosi 
su chirurgais.

Vakar dienos prezidento ban
kete kinai svečiai buvo vaišina
mi kinietiškais patiekalais, ta
čiau prezidentas atsivežė iš Ame
rikos 15 dėžių šampano 20 ga
lonų Floridos apelsinų, skilčių 
dėžėse ir 10 galonų “grapefruit” 
skilčių sirupe.

Iš viso prezidentas Nixonas 
derėjosi su premjeru Chou jau 
30 valandų. Pasikalbėjimai bu
vo tęsiami jiems važiuojant au
tomobiliu iš vietos į vietą ir per 
įvairius pietus ir priešpiečius. 
Kas buvo sutarta ir kas — ne, 
niekas dar nežino.

jos

pro 
pla-

TEL AVIVAS. — Izraelio ka
riuomenės štabo viršininkas gen. 
David Elazar įspėjo Libaną, kad 
jis sutvarkytu savo teritorijoje 
veikiančius arabus partizanus, 
nes jų veiksmai prieš Izraeli bus 
laikomi Libano atsakomybe. Ara
bai apšaudė minomis sunkveži
mį, kuriuo jauna pora izraelitų 
grįžo iš svečių kitame mieste. 
Viena mina pataikė į sunkveži
mį ir abu žydus užmušė. Jie pa
liko tris mažus vaikus, šis puo
limas sukėlė Izraelyje didelį pa
sipiktinimą.

Libanas paneigia Izraelio kal
tinimus. kad arabai puolė Izrae
lio teritoriją iš Libano. Mano
ma, kad Libanas bijo, kad izra
elitai vėl nepultų Libano kaimų, 
kaip sausio 13 ir 14 d.



ĮVAIRŪS įvairiausi dalykai
udotasi: "Guinness book of world records" knyga)

CRANE SAWS and Loan Association
Augalai; Seniausias suakme

nėjęs augalas palminės rūšies 
buvo rastas 1953 m. Colorado 
valstijoje. Jo amžius 65,000,000 
metų.

Giliausiai iškasta suakmenė
jusi-gėlė — akacija. 150 pėdų 
gilumoje iškasta pietvakarinėje 
Afrikoje 1948 m.

.Didžiausius žiedus augina pa
razitinis augalas — Raffesia ar- 
noudi. Jis auga pietrytinės Azi
jos džiunglėse. Jo žiedas užau
ga iki 3 pėdų skersmens ir sve
ria iki 15 svarų.

Ilgiausius baltus žiedus, iki 
8 pėdų ilgio, augina Ruya rai- 
mondi augalas Bolivijoje.

Ilgiausiai (penkias savaites) 
žydi kinietiška Visteria, Siesa 
Medre, Kalifornijoje, šis auga
las pasodintas 1892 m. Vienu 
kartu sužydi iki 1,500,000 žie
dų. Apie 30,000 asmenų kas
met aplanko šį medj-gėlę.

Ilgiausius lapus, su kotu iki 65 
pėdų ilgio, užsiaugina Indijos 
vandenyne augantis augalas, 
Amazonijos bambuku vadina
mas.

SAVWLS

8. 8. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Jaunimo Kongreso problemomis besidalinant. JAV LB Centro valdybos vicepirmininkas 
jaunimo reikalams J. Gaila ir H PLJ Kongreso komiteto pirmininkas Romas Sakadolskis.

on 
investment 

account

-O mokama dvieįv 
mėty certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Frank Zogas, President

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1972 M. EKSKURSIJOS \ LIEWA
Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones i Lietu

vą, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo- tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai. Šią vasarą jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuveš i Lietuvą 9 ekskursantų grupes. 
Vienos ekskursijos tęsis 17 dienų, o kitos po 21. Lietuvoje praleis po 
11 dienų. Kas iš ’anksto užsiregistruos, tai galės pasirinkti patogiau
sią kelionės laiką. Pirmoji šių metų grupė jau pilna, o kitose dar yra 
po' kelias vietas. Patariame planuoti iš anksto ir laiku užsiregistruoti.

Susvyravus doleriui pasaulinėje rinkoje, tikslios kainos dar ne
galime nustatyti, bet manome, kad iš Chicagos vienam asmeniui visa 
ekskursija kainuos apie $1,000.00. Ekskursijos vyks šiomis dienomis:

Gegužės 29 d. Chicaga — Montrealis, 17 dienų, grįžtant sustosime 
Paryžiuje.

Birželio 18 d. Chicaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant susto
sime Leningrade.

Birželio 29 d. Chicaga — New Yorkas, 21 diena, grįžtant sustosi
me Romoje.

Liepos 10 d. Chicaga — New Yorkas, 21 diena, grįžtant sustosi- 
me Romoje.

Liepos 27 d. Chicaga — New Yorkas, 21 dieną, grįžtant sustosime 
Romoje.

Rugpiūčio 21 d. Chicaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant su
stosime Paryžiuje.

Rugsėjo 11 d. Chicaga — New Yorkas, 20 dienų, grįžtant susto
sime Leningrade ir Helsinky.

Spalio 2 d. Chicaga — New Yorkas, 15 dienų, be sustojimo Va
karų Europoje.

Gruodžio 21 d. Chicago — New Yorkas, 14 dienų, Kalėdinė ke
lionė.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

Tel.: (312) 238-9787
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti i Ameriką. Teikiame in

formacijas kelionių reikalais į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.
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Maištingiausiu augalu, duo
dančiu 1 svare iki 1,200 kolori- 
jų, laikomas Persea drymifolia.

Didžiausia rožė buvo užaugin
ta Arizonos valstijoje, Tomstone 
vietovėje. Ji užaugo iki 9 pė
dų aukščio. Jos liemuo 40 inčių 
storio. Ji 1884 m. buvo atgaben
ta iš Škotijos.

Didžiausia gėlė Rhoededen- 
dron vadinama, užauga iki 60 
pėdų. Ji buvo rasta Malgalbare 
Neapolyje.

Didžiausias vynuogės medelis 
buvo rastas 1842 m. Carpentaria 
vietovėje, Kalifornijoje. Jis duo
davo per metus 8 tonas vynuo
gių, 1920 m. nudžiūvo.

Blogiausios piktžolės auga Af
rikoje. 1959^. 11 mėnesių lai
kotarpyje piktžolė, vad. Salvi- 
nia Atiriculata, sugebėjo užimti 
20,000 ha -(77 kv. mylių) že
mės plotą.

Ilgiausios jūrų žolės auga Pie
tų Amerikos jūrose. Jos užauga 
iki 1,000 pėdų aukščio.

Grybai: Didžiausias grybas 
Calvatia gigentea, 5 pėdų 3 in
čių ilgio, 5 inčių pločio ir 914 in
čių aukščio. Jis buvo rastas 1884 
m. New Yorko valstijoje.

Didžiausią medžio grybą, sve
rianti 300 svarų, rado J. Hisey 
1946 m. Washingtono valstijoje.

Nuoširdžiausiu grybu laiko
mas Amanita phalloides. Jo pri- 
sivalgius gauni vidurių paleidi
mą ir žmogus po kelių valandų 
miršta, šio grybo prisivalgęs 
mirė (1478—1534) kardinolas 
Giulio de Medici — popiežius 
Klemensas VII.

Paparčiai: Aukščiausi papar
čiai, iki 80 pėdų, užauga Nort- 
folke, Islandijoje.

Mažiausi paparčiai randami 
centrinėje Amerikoje.

Orchidėjos: Didžiausios, iki 
12 pėdų aukščio orchidėjos užau
ga Ugandoje, Afrikoje.

Mažiausios — randamos Aus
tralijoje. Brangiausiai už orchi
dėją yra sumokėjęs baronas 
Schroder — §3,381; 1906 m. ko
vo 22 d., Anglijoje;

Sėklos: Didžiausią sėklos grū
dą užsiaugina, iki 40 svarų, ko
koso medis Indijoje.

Mažiausius grūdelius augina 
orchidėja Epiphytic. Į 1 unciją 
telpa 35,000,000 grūdelių — sėk
lų.

žemės drebėjimai: 1556 m. 
sausio 23 d. buvęs Kinijoje Shen
si provincijoje žemės drebėji
mas, pareikalavo 830,000 
nių aukų. i

Antrasis įvykęs žemės 
bėjimas 1923 m. rugsėjo
11 vai. 58 mirt Kvanto prov., 
Japonijoje, pareikalavo 142,807 
žmonių aukų. Daugiausia žmo
nių žuvo žemės drebėjimu su
keltuose gaisruose.

Ugniakalniai: Ant mūsų že
melės yra net 455 ugniakalniai. 
Daugiausia Indonezijoje — 77.

Stipriausiai išsiveržė ir di 
džiausius kiekius žemės iš savo 
gelmių išmetė 1815 m. kovo mėn. 
Sumbavo saloje, Indonezijoje, 
esąs ugniakalnis.

1883 m. rugpiūčio 27 d. 9 vai. 
56 min. ryto išsiveržęs Indone
zijoje Krakatou ugniakalnis su
naikino 163 kaimus. Žuvo 36,380 
žmonių.

Planetos: Didžiausia planeta 
laikoma Jupiteris, mažiausia — 
Merkurijus, šalčiausia — Pluto.

Brangakmeniai: 1955 m. Cei- 
lone, Burmoje, rastas rubinas 6 
karatų buvo įkainuotas 833,600.

Didžiausias

žmo-

dre-
1 d.

sveriąs 229 svarus, rastas 1910 
m. Mazambijoje, Brazilijoje.

Didžiausią deimantą rado M. 
F. Wells 1905 m. sausio 26 d. 
Pretoria kasyklose, Pietų Afri
koje. Jis svėrė 11.4 svarų.

Brangiausia iš varžytynių 
parduotas John E. Rovenskio 
New Yorke turėtas deimantas. 
Už jį buvo sumokėta §385,000.

Didžiausias emeraldas, sveriąs 
125 svarus, buvo rastas Uralo 
kalnuose, Rusijoje.

Didžiausias aukso gabalas sve
riąs 4721/j svarų, rastas 1872 m. 
Naujoje Valijoje, Australijoje. 
Didžiausias sidabro gabalas sve
riąs 2,263 svarus, rastas Gonera 
vi et. Meksikoje.

Paveikslai — piešiniai; Bran
giausias paveikslas, vaizduojąs 
florentietę moterį, pieštas 1480 
m. Leornardo da Vinci (1452— 
1519) kainavo Washingtono me
no galerijai 6,000,000 dol.

Brangiausias iš varžytynių 
pirktas Rembrandto paveikslas, 
vaizduojąs Aristotelį, §2,300,000. 
Šis paveikslas yra Metropolitan 
muziejuje, New Yorko mieste.

Didžiausia meno galerija yra 
Leningrade, Rusijoje. Muziejai: 
Seniausias muziejus, statytas 
1679 m., yra Oxforde, Anglijo
je Didžiausias muziejus, staty
tas 1874 m., yra New Yorke — 
Museum of-Natural History.

Kalbos: Iš viso visame pasau
lyje priskaitoma kalbų ir dialek
tų iki 5,800. Daugiausia pasau
lyje žmonių (500,000,000) var
toja kinų ar mandarinų kalbą. 
Po to seka anglų kalba, kurią 
vartoja 315,000,000 žmonių. 
(1967 m. daviniai).

Sudėtingiausia kalba, laikoma 
Australijoje aborigenų (vietiniu 
žmonių) kalba.

Taisyklingiausia kalba laiko
ma turkų kalba.

Alfabetai: Seniausias alfabe
tas laikomas semitų alfabetas.

Ilgiausiu alfabetu 'naudojasi 
Kambodijos gyventojai. Jų al
fabetas susideda -iš 74 raidžių.

Trumpiausiu alfabetu naudo
jasi Havajų salų gyventojai. Jų 
alfabetas turi vos 12 raidžiu.

Ilgiausias žodis turįs 182 rai
des, užtiktas, vienoje Aristofa- 
no komedijoje, švedai turi žodį 
iš 94 raidžių. Anglų kalboje 
Thomas Love Peacock (1785— 
1866) vienam angliškam žodžiui 
išreikšti panaudojo 51 raidę.

žodžius, turinčius tą pačią 
reikšmę skaitant iš vieno ir ki
to galo, turi suomiai iš 15 rai
džių (saippuakauppias). Anglų 
kalboje yra iš 9 raidžių (Mala
yalam).

Sunkiausiai anglų kalba kal
bantiems ištarti lenkų žodis 
chrzaszcz (vabalas).

Vietovių pavadinimai; Tailan- 
dijoje viena vietovė turi pava
dinimą iš 158 raidžių. Vokieti
joje, Bergdorfe prie Hamburgo, 
vienas namas, statytas 1904 m. 
vasario 29 d., pavadintas (Daug 
su jungtinių žodžių vardu, turin
čiu 590 raidžių.

Trumpiausią vietovės pavadi
nimą (vieną Y raidę) turi Pran
cūzijos vienas 143 gyventojų 
kaimas. Stasys Juškėnas

1904 m. balandžio 24 d. 
prisiminus

Lietuvai 1904 m. balandžio 
24 d. buvo labai reikšminga, 
Kai kurios organizacijos buvo 
net įsipareigojusios tą datą mi
nėti. Prieš 50 metų minėjimus 
rengė net Amerikos vyčiai. Ta
čiau po trijų metų ir jie palio
vė tą datą minėti. Dabar visai 
pamiršta, nebeprisimenama tai, 
kas įvyko 1904 m. balandžio 
24 d.

O tai, kas tada Įvyko, yra 
labai svarbus lietuviams isto
rinis dalykas. Tad LžS-gos 
Chicagos skyrius pasiryžo pri
minti tą įvykį ir nušviesti jo 
reikšmę. Kova 3.d. Laisvosios 
Lietuvos patalpose rengiamas 
minėjimas, kuriame kaip tik 
bus ta svarbi istorinė data, bū
tent 1904 m. balandžio 24 d. 
Bendralaikis (to Įvykio liudi
ninkas) padarys pranešimą. 
Kviečiami atsilankyti visi, kas 
domisi spaudos reikalais, nes 
ir pats minėjimas kaip tik yra 
susijęs su spauda, — atsišauki
mu spaudos draudimo 1904 m. 
balandžio 24 d. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Po pranešimo bus ka
vutė. P. D.

— Sen. Frank D. Savickas 
(D-27) ruošia. Įstatymų pro
jektus, kurie užtikrintų tinka
mą mokyklų egzistenciją apy
linkėse ir apsaugotų nuo abe
jotinos vertės ir kilmės bandy
mų prieš tėvų bei apylinkės gy 
ventojų valią.

• Pasaulio didiesiems žmo
nėms dažnai prikišama, kad jie 
galėję padaryti labai daug gera, 
bet nepadarę. Jie galėtų atsa
kyti: pagalvokite apie blogį, 
kurį mes galėjome padaryti, bet 
nepadarėme.

brangakmenis.

today's FUNNY

Tbant <• 
Fayt Cool 
Fltmio®, Colo.

© 1»78 MA. Ne.

Todoy'j FUNNY wiH poY S1.W h* 
each orldinal 1HM. Sood joji 
to: Todofi FUNNY. 1260 Wort Tbitd 
St., ClevtlOMi, Ohio 44113.

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

Prašome aplankyti naują mūšy 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.

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsy siuntas. Duo
kite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jy pristatymui.

ŠVENTĖMS 
PAKETAI-DOVANOS 

Its S S R
' SENA PATIKIMA FIRMA

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIENTŪRAI 
40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 
tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 
Jūs būsite, mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės Į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106

; Phone (215) 925-3455 : ’

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 FIFTH AVENUE, NBW Y0RK, N. Y. 10001

Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 
Autobusai —2, 5 ir 15., : ‘
TEL. (212)-725-2449 <

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127
390 West Broadway 

AN 8-8764 . _ 
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Ave.

254-4144.
BRANCH:
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave.
’ BE 5-7788

CLEVELAND, OHIO 44119 
787 East 185th Street 
. 486-1836 .

DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608 -
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos - Campaū Avenue 

,365-6350
KANSAS CITY, KANSAS 66102
18 So. Bethany
v AT 1-1757
MIAMI, FLA. 33138 
6405 Blscayne Blvd.

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Av». N. E.

Tel.: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 
. į 731-8577 
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave. 
. .. GR 14712
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd. 
.,^382-1568
ŠAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

L© 4-7981

TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 
f . LY.9-9163., . rir^ 
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street

. 798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road

7494033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

. BA .5-5923
ViHĖLAND, N. J. 08360
Parish Hall 
West Landis Ave. 
. t, £09) 691-8423 . . . 
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N.’#9tft St.

? ME >1853 .. .
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
1.1 Charter Oak Ave. 

.249-6255

VISI LIETUVIAI BIZNI ?IAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

• Kai knyga atsitrenkia į gal
vą ir pasigirsta tuščias garsas, 
ar visada dėl to kalta knyga?

G. K. Lichtenbergas

2 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI_____SATURDAY, FEBRUARY 28, 1972

Jau išėjo. seniai laukta
Jūozės Vaičiūnienės knyga -

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kama S2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidį.
Knyg^ galima gauti Naujienose arba pasiuričiarit 

Čekį ar Money orderį tokiu adresu: • • —...
NAUJIENOS,

1739 S. Halšted St, Chicago, lit 60608
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TIKSLAS IR PINIGAI
Netruks 

nėšiai ir 
vadinamoj 
dysis sujudimas: 
šaulio lietuvių ..... ......
šokių šventė ir Antrasis Pašau _ t _____ ___ r_
šio Lietuvių Jaunimo Kongre- sakyti: Išmokome, pasiruošė*- 
sas. Jau dabar numanau, kaip Į me ir švejitės rengėjų neapvv- 
atrodys Chicaga liepos mėn. 
pradžioje, čia sutiksime tūks
tančius jaunųjų veidų, juos 
lydės vyresnieji iš JAV, Kana
dos, Pietų Amerikos, Austra
lijos, Europos. Reiškia įvykis, 
kuris lietuviškojo 'gyvenimo 
vandenis sujudins iš pagrindų.

Savaime 
didžiajam

prabėgti keturi mė- 
Chieagoje, lietuvių 

e sostinėje, vėl di-
Laisvojo pa-

ruošiamasi įvairiose lietuvių 
kolonijose. Keliasdešimt tau
tinių šokių grupių su virš 2000 
šokėjų intensyviai ruošia šven
tės repertuarą, kad šventės 
dieną galėtų ramia sąžine pa- 

; Išmokome, pasiruoši*-

aišku, kad šiam 
sąjūdžiui sparčiai

lėmė. Gi i tuos 
jaunųjų šokėjų bus nukreipta 
dešimties tūkstančių vyresnių
jų žvilgsnių. Ir vyresnioji kar
ta galės tarti: lietuvių tautos 
dalis išeivijoje išliks dar ilgus 
metus gj’va, kol amfiteatruose 
rinksis tiek daug gražaus lie
tuviškojo jaunimo.

Antras didysis įvykis — Pa-

šaulio Lietuvių- Jaunimo- Kon- Kęluviu IV Tautinių šokių 
gresas. čia iš laisvojo pasaulio 
susirinks rinktieji jaunimo at
stovai ir,, žinoma, vyresniųjų 
nestokos. Jaunimo Kongreso 
paskirtis gal kitokia, juk čia 
atstovai spręs daug ir rimtų, 
su lietuviškuoju gyveniniu su
sijusių klausimų. Jaunimas 
spręs, kaip išlikti ilgus metus 
lietuviais, kaip įsijungti akty- 

. viai i lietuviškąją gyvenimo tūkstančius . , * . , , *?• .visokeriopus laukus, kaip rei- 
Į kėlų dirbti, kad savo tėvų že- 
jmei Lietuvai priartintų laisvo
jo gyvenimo dienas.

Kai visą paruošos raidą iš 
arti stebi, tada tik gali supras
ti koks yra didelis, sunkus, bet 
labai reikšmingas darbas.

Neveltui Laisvojo pasaulio

Genovaitė Breichmanienė (kairėje) šuLaisvojo pasaulio lietuviu IV tautiniu šokiu šventės meno vadovė C_____Z.
Šventei ruošti komiteto pirmininku dr. Leonu Kriaučsliunu rūpestingai aptaria visas šventės darby detales 
ir dalinasi įspūdžiais apie Piety Amerikos jaunimą, kuris entuziastingai ruošiasi dalyvauti Tautiniu šokiu 

šventėje.

HIGH RATES
PER ANNUM 

į PASSBOOK 

ACCOUNTS

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates

2 year min.

Philomena D. Pakel, President

PER ANNUM

§1000 or more 
certificates
1 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

0 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

0 %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

£ % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings and Loan Assn

Chicago Savings
and Loan Association

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

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

šventės pirmininkas dr..'Leo
nas Kriaučeliūnas kartą išsi
reiškė: “šventė artėja, rūpes
čiai didėja, naktimis miegoti 
jau negali. O anksti, dar prieš 
gaidgysta keltis tenka, kad at
sakius i laiškus, kurių suplau
kia iš įvairiausių kraštų ir ku
rių svarba abejoti netenka. 
Tad gūl ir paskutinis plaukas 
nukris, kol šventės rūpesčius 
baigsime”, — kalbėjo dr. Kriau 
čeliūnas, nors, žinoma, visa
da juokaudamas.

Gi nemažiau rūpesčių ant 
savo pečių neša PL Bendruo
menės vyrai ir moterys bei Ro
mas Sakadolskis — Jaunimo 
Kongreso komiteto pirminin
kas. O kiek našaus darbo dir
ba įvairios šių rengimų komi
sijos, vargu kada nors kas ir 
išsakys.

Turint galvoje šių metų mil
žiniškus užmojus, kyla klausi
mas, o kaip visa tai nusiseks! 
Ar lietuviai pajėgs finansiniai 
tuos visus užmojus Įgyvendin
ti?

Čia ieškome atsakymo viso
je išeivijoje. Dr. Leonas Kriau
čeliūnas rūpinasi, kad Tauti
niu šokiu šventei užtektu lė
šų, gi d r. Juozas Kazickas de
da galvą, kad ir Jaunimo Kon
gresui būtų pakankamai lėšų.

Jaunimo nongresui vajus 
jau pradėtas ir net chicagie- 
čiai sumetė pasigėrėtinai šiam 
bią sumą. Tautinių šokių 
šventei planuojamas visuoti
nas vajus Chicagoje. Jam va
dovauti sutiko Amerikos lietu
vis visuomenininkas John Ev
ans. Vajus numatomas pradė
ti jau kovo mčn. ir dabar vyks
ta paruošiamieji darbai.

Į vajaus darbus jungiasi 
Chicagoje veikiančių tautinių 
šokių grupių jaunimas, kuris 
aplankys taip pat kiekvieną 
lietuvi, prašydamas kad ir kuk
liausios aukos.

Gal kas pasakys, kad ar ver
ta tiek pinigo išmesti vienam 
blykstelėjimui ?

Bet, užuot greitai apspren- 
dę ši klausimą neigiamai, pa
galvokime, ar tai tik trumpa 
akimirka, ar tik mažas, bet 
gražus pasižmonėjimas?

Juk gerai atsiminkime, kad 
Tautinių šokių šventei jau ruo- 
šiamasTapie du metu. Į ši dar
bą įsijungė tūkstančiai lietu
viškojo jaunimo. Jis ištisus 
vakarus, savaitėmis ir mėne
siais gyveno lietuviškoje aplin
koje, vadovų vadovaujami. 
Jie siekė gražaus tikslo — šven
tės. Ir tai dirba su dideliu en
tuziazmu.

Jaunimo Kongresas sujudi
no laisvojo pasaulio jaunimą. 
Kiek čia pasiruošimo. Ruošia
si jaunieji talentai, meninin
kai, prelegentai, atstovai, žo
džiu idarbas "vyksta taip pat 
jau senai. Gi pačios šventės ir 
kongresai tėra tik mažytė da
lelė to didžiojo darbo ir, gali
ma sakyti, visų darbų nuošir
dus apvainikavimas, pats di
dysis jaunimo džiaugsmas.

Tad turint galvoje kelių me
tų intensyvų darbą, sumos, i 
kurios tiems darbams apvaini
kuoti reikalingos nėra nepras- , 
mingos. Darbai tų pinigų ver
ti. Be lėšų negalėtume suju
dinti ir lietuviškųjų vandenų, 
kurių nusistovėjimas būtų la
bai nuostolingas ateities lietu
viškajai veiklai.

Tad šiems įvykiams artėjant, 
dekvienos lietuvių kolonijos 
lietuviai turėtų pasijusti tų di
džiųjų Įvykių vyksmo dalimi. 
Visi, sutartinai, kad ir ma
žiausia auka remdami užsimoJ 
tus atlikti didžiuosius darbus, ! 
pajudinsime kalnus. Kiekvie
na lietuvių kolonija turėtų jaus 
ti pareigą savomis lėšomis pa
dėti savajai tautinių šokių gru- I 
pei ar jaunimo kongreso atsto-1 
vams. Juk jie vyksta repre-Į| 
zentuoti ir tos lietuvių koloni-| | 

_ os. Darbas didelis, tačiau pa- | 
dėkime tiems, kurie ant savo t 
iečių juos neša.

Chicagoje veikiančiu tautiniu šokiy grupių vadovės ir vadovai, su Laisvojo pasaulio lietuviu IV tautiniu šo- 
kiy šventės meno vadove Genovaite Breichmaniene, po intensyvaus darbo, pesiaiškinant šventės tepertuara 

bei planuojant šventės meninį grožį.

RAWALPINDI. — Pakistano, ADDIS ABABA._ Po 8 me-
prezidentas pažadėjo atsakyti Į tų kovų Sudane vyriausybės at- 
Indijos pasiūlymą pradėti dery- i stovai ėmė derėtis su pietinių Su- 
bas po JAV delegacijos vizito dano genčių 
Kinijoje. Su Bengalija Pakista
nas derėsis tik tada, kai visi In
dijos kareiviai bus išvežti, šios j kaip 
derybos turinčios būti pradėtos 
be jokių sąlygų. Bengalija rei
kalauja prieš derybas Pakista
no pripažinimo.

ukiiėlių vadais.

a Drąsa kaip meškos, jėga 
ožkos.

(Iš lietuvių tautosakos)

Aš mylių. Vadinasi, aš esu.©
Esu tas, ką mylių. L. Bethovenas

STAND A

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

q Keturi italai iš dešimties, 
egzaminuojami kaip kandidatai 
Į valstybines tarnybas. nežinojo, 
kas buvo Julius Cezaris.

Tarp tų nežinojusiųjų vienas 
galvojo, kad tai orkestro vado
vas, kitas — kad tam tikros rū
šies sūris.

biznieriai, kurie garsinasi
CAU>,*''^ncc"’ — TUR' GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVE OVER $14,500,000

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140 

OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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 priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. '

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kas kontroliuoja okupuotą Lietuvą?
Prieš 54 metus Rusijoje valdžią pagrobė Lenino, 

Trockio ir Antonov Ovsejenkos vadovaujama avantiū
ristų grupė, kuri tebevaldo Rusiją iki šios dienos. Grupės 
vadovai kalbėjo apie “socialinę revoliuciją”, apie “so
cializmą” ir net apie “komunizmą”, bet jiems terūpėjo 
valdžios pagrobimas. 0 kai valstybės valdžia jau buvo 
jų rankose, tai prieš 54 metus svarbiausias jų tikslas bu
vo išsilaikyti valdžioje, šiandien Rusiją valdančių žmo
nių grupės svarbiausias tikslas yra tas pats: išsilaikyti 
valdžioje.

Leninas ir Trockis vartojo pačias žiauriausias prie
mones savo priešams naikinti. Jie išvaikė Rusijos gyven
tojų rinktą steigiamąjį seimą, jie įvedė čeką politiniams 
priešams likviduoti, jie pakeitė rusų kariuomenės vado
vybę, kad ji būtų ištikima ne krašto gyventojams, bet 
valdžią pagrobusiai grupei. Valdžios grobimo metu ta 
grupė vadinosi bolševikais, o vėliau pasivadino komu
nistais. Taip jie dar ir šiandien vadinasi.

Komunistų vadai, nustatę neatsakomingo valdymo 
sistemą, įvedė didžiausią chaosą visame Rusijos gyveni
me. Chaoso dienomis vieni kitus pradėjo kaltinti dėl 
krašto nelaimių, vargo ir kančių. Vietoje prižadėto ge
resnio ir lengvesnio gyvenimo darbininkams, visoje Rusi
joje gyvenimas pasunkėjo. Komunistų vadai pradėjo 
vienas kitą žudyti. Trockis buvo ištremtas iš Rusijos, o 
vėliau Maskvos čekisto Meksikoje nužudytas. Antonov 
Ovsejenko čekistų buvo nušautas Odesoje. Pačioje Rusi
joje Stalinas, išžudė didelę daugumą buvusių komunistų 
partijos vadų. Gyvybės neteko didokas skaičius ir lietu
vių komunistų. Nužudytųjų vieton galvas į partiją kišo 
jaunesnieji. Jie buvo verčiami prisiekti ištikimybę Mas
kvai. Kiekvienas lietuvis komunistas priverstas klausy
ti Maskvos įsakymo. Antanas Sniečkus keliais atvejais 
pareiškė, kad Lietuvos komunistų partija yra tiktai so
vietinės komunistų partijos kovos būrys.

Lietuvoje komunistų partijos samdyti rašytuvai ra
šė ir teberašo, kad rusų okupuotą Lietuvą valdo patys 
lietuviai. Keli “kultūriniai bendradarbiautojai” drįsta 
net priminti, kad “tarybinės” valdžios priešakyje stovi 
lietuvis, komunistų partijos pirmasis sekretorius yra lie
tuvis, ministerijose sėdi lietuviai ministrai ir kt “Tary
binė” valdžia Lietuvoje pravedė kelis “rinkimus”. Buvo 
“renkamos’ visos Lietuvos, rajonų ir net apylinkių “ta
rybos”, “renkami” aukšti ir patys aukščiausieji “deputa
tai”. Vilniuje leidžiama jų spauda kalba apie tų “tarybų” 
ir išrinktų “deputatų” atsakomingas pareigas ne tiktai 
valstybės administracijoje, bet ir krašto ūkio atskaito-

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiai  $2.00

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

Užsieniuose:
metams ....$23.00
pusei metų$13.00 
vienam mėnesiui$3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Įžangėlė:
Smarkiai apslobusį Bostono 

lietuvių kultūrinį gyvastingumą 
palaiko du pastovūs židinėliai: 
“PLB-nės Bostono Kultūros Klu
bas” ir “Kultūriniai Subatvaka- 
riai”. Iš tų dviejų židinėlių žie
mos sezono metu kiekvieną mė
nesį po kartą išspinduliuoja vie

mybėje. “Deputatai” turėjo teisę vietos reikalus “sava
rankiškai” tvarkyti, kad tiktai padidėtų gamyba ir būtų 
išpildyti valstybės planai, suvežtos valstybinės duoklės.

Neseniai buvo paskelbti net “teisėjų” rinkimai. Bu
vo pastatyti kandidatai teisiniams konfliktams spręsti. 
Kaip į visokias “tarybas”, taip ir sovietinius “teismus” 
galėjo būti tiktai partijos paskirti kandidatai. Joks fab
rikėlis, joks kolchozas, joks kombinatas kandidatų į 
“tarybas” statyti negali ir negalėjo. Jie galėjo tiktai pri
tarti kandidatui, kurį partija parinko ir į sąrašus “įkė
lė”. Komunistinėje spaudoje buvo straipsnių apie tų “de
putatų” atsakomybę ir teisę valdyti kraštą.

Bet paaiškėjo, kad ir komunistų partijos parinkti 
kandidatai darbo neatlieka. Neatlieka jo taip, kaip Mas
kva norėtų. Jie “tarybose” sakė kalbas, priiminėjo ir 
kaitaliojo veikiančius “įstatymus”, bet gamybos nepa
kėlė, krautuvių prižadėtu maistu nepripildė ir karpių į 
pastatytus baseinus neatvežė. Keliuose Lietuvos mieste
liuose dar tebestovi gyvai žuviai pardavinėti baseinai, 
jiems pravalyti kartais paleidžiamas vanduo, bet žuvų 
baseinuose nėra. Krašto gyventojams karpiai svarbiau, 
negu visi tie “deputatai” ir jų “tarybos”. Jiems būtų ma
loniau rinkoje paspoksoti į baseine žiopčiojantį karpį, 
negu klausytis tų “tarybinių” deputatų kalbų. Žiopčio- 
jantis karpis jiems duoda vilties kada nors jo uodegą pa
sikepti, tuo tarpu plepantis “deputatas” tebekalba apie 
lenktyniavimą su greta dirbančiu darbo draugu.

Atsirado reikalas ir tuos komunistų partijos parink
tus ir lietuviams primestus administratorius įtraukti į 
lenktynes. Šiomis dienomis iš Vilniaus parvežtas komu
nistų partijos centro komiteto organas šitaip įžanginia
me rašo:

“Visoms partinėms organizacijoms suteikta teisė 
kontroliuoti administracijos veiklą. Greta gamybi
nių organizacijų šia teise pradėjo naudotis mokslinio 
tyrimo institutų, mokyklų, kultūros, švietimo, gydy
mo ir kitų įstaigų bei organizacijų, kurių administra
cijos funkcijos ribojasi savo kolektyvais, pirminės 
partinės organizacijos. Šis partijos nutarimas susi
laukė visapusiško pripažinimo. Dauguma komunistų 
padidintas kontrolės teises administracijos atžvilgiu 
suprato kaip didesnę atsakomybę už spartesnį valsty
binių planų Įgyvendinimą, sėkmingą kolektyvo darbą, 
kaip tolesnį vidinės demokratijos vystymą ir vis di
dėjantį komunistų partijos vaidmenį mūsų visuome
nėje”. (Tiesa, 1972 m. vas. 2 d., 1 psl.).
“Tarybinė” valdžia ir komunistų partijos vadovybė lei

do komunistų partijos nariams kontroliuoti valstybės ad
ministraciją ir krašto ūkio gyvenimą. Kiekvienam aišku, 
kad artėja diena, kurioje “tarybinės” valdžios atstovai tu
rės aiškintis teisme, kaip savo laiku aiškinosi Goeringas 
ir Hessas. Komunistų partijos nariai negalės lietuvių tau
tai daromų skriaudų primesti “deputatams” arba “rink
toms taryboms”. Jie bus atsakomingi už kiekvieną lietu
vių tautai ir krašto gyventojams padarytą skriaudą. Jie 
oficialiai pasiėmė sau teisę kontroliuoti dabartinės admi
nistracijos veiklą.

nokios ar kitokios rūšies kul
tūrinio pobūdžio dovanėlė, pa
skaitos, pranešimo, pokalbio, 
kartais paįvairintų skaidriniais 
vaizdais, pavidale.

Tų kultūrinių dovanėlių atne- 
šėjais dažniausiai iš kitur kvie
čiami atitinkamų sričių specia
listai: rašytojai, pedagogai, 

mokslininkai, dailininkai ir pnš.
Taip, pavyzdžiui, šių metų 

sausio mėnesio Bostono Lietuvių 
Kultūrinių Subatvakarių paren
gime vyriausiuoju dirigentu, 
pranešėjų, pokalbininkų buvo iš 
Philadelfijos kažkurio pasviečio 
atsikviestas rašytojas Liudas 
Dovydėnas, kuris savo pokalby
je, pavadintame “Pokalbis po ge
rų pietų”! pateikė bostoniš- 
kiams labai įvairių, kelias gy
venimo sritis liečiančių minčių. 
Diskutavimui, pasiaiškinimui ir 
nuomonių skirtumui suderinti 
tinkančių.

Ta proga Naujienų bendra
darbis — “pabirininkas” turėjo 
malonumą ne tik įdėmiai išklau
syti rašytojo Liudo Dovydėno 
“pokalbio po skanių — gerų pie
tų”, bet ir asmeniškai susipa
žinti su juo, o sekančią dieną po 
ano pokalbio, pas Kultūrinių 
Subatvakarių vieną iš vyriausių 
rengėjų ir organizatorių (A. 
Griauzdę) išsikalbėti su “svete
liu nebuvėliu Bostone” — Liu
du Dovydėnu visokiais klausi
mais ir lietuviškais kultūriniais 
reikalais.

Tas išsikalbėjimas virto kon
krečiais klausimais, į kuriuos ra
šytojas Liudas Dovydėnas nepa- 
sipuikavojo atsakyti, ir to pasė
koje, štai, mes turim to žymiojo 
mūsų literatūros kūrėjo pasisa
kymus :

‘ 1
Po ilgesnio laiko vėl apsilan

kius Bostone, kokį įspūdį pada
rė Jums čia gyveną lietuviai?

Bostonas mano miestas
Čia su šeima 1949 vasario 22 

d. iškėlėm ant kranto stovyk-' 
lines dūšias. Muzika grojo Jur-. 
giui Wasingtonui, bet Ukrainos 
žydas Jašus patikėjo, kai pa
sakiau : “Tai mums dūdos neria
si iš kailio...”

Daug mielų veidų, artimųjų 
sutikau beveik po dvidešimties 
metų. Išvardyti neįmanoma. Čia 
sutikau kolegas: A Gustaitį, 
Stasį Santvarą, ir tamstą — 

apklausinėtojau, susipažinau; A. 
Griauzdė, jo žmona po stogu pri
globė, kaip ir anuomet,, tik išli
pus ant kranto. Tumavičių na
muose patyrėme nuoširdų sve
tingumą. čia sutikau Stasį Lū
šį, jo šeimą. Su jais Bavarijoj, 
Wachancellej sulaukėm ameri- 
rikiečių, gražiai praleidom gali
nes tremtinio dienas. Inž. Ma- 
nomaičio, Dačio šeimos artimos 
iš Kauno, ypač nuo okupacinių 
dienu.

ALT (Amerikos Lietuvių Tau
tinės) Sąjungos namuose buvau 
nustebintas puošnumu, skoniu, 
dail. Andriušio šilta kūryba. Ga
lit atmaukti kepurę ant pat pa
kaušio, jūs, bostoniškiai, — ki
tų tokių patalpų lietuviškame 
stiliuje įruoštų, nerasite visa
me US of Amerika žemyne. O 
jūsų Subatvakariai verti įrašo 
į varį ar akmenį.

Bostono vyrai ir moterys išju
dino Simo Kudirkos dramą tin- 

♦ t.

karna kryptimi. Tai labai daug. 
Bostone gimė ir didysis mūsų 
kultūros stulpas — Lietuviška 
Enciklopedija. Ir nenorėdamas 
negali negerbti bostoniškių.

2
Jūsų “Pokalbis po gerų pietų” 

Bostono lietuvių Kultūrinių Su
batvakarių vakaronėje buvo la
bai įdomus, įvairus, liečiąs ne 
vieną, bet kelias labai aktualias 
literatūrines politines ir visuo
menines temas.

Koks buvo Jūsų to pokalbio 
pagrindinis tikslas?

— Tokio, už pavadžio pave
damo tikslo pasikalbėjime iš 
anksto neturėjau. Tai pastebė
jau ir kvietėjams, sutikdamas 
pajudėti į Bostoną. Gal būtų 
buvę parankiau skaityti, bet to 
vengiu, ypač tokių, kaip jūsiš
kės, vakaronių proga.

Ta dingstimi dera pastebėti, 
savaip jaukus jūsų Subatvaka- 
ris. Be didelių ceremonijų, jūs 
ten už staliukų, tarsi viena šei
ma, atvangos nuotaikoje, po ge
rų šeštadienio pietų, kaip bu
vo sakyta.

Arčiau širdies 'man buvo ir 
liko mūsų literatūros, spaudos 
vargai. Tačiau pagrėbstomis te
ko užgriebti ir šį, ir tą; ar tai 
buvo įdomu, paranku jūsų Su- 
batvakariui? Kas jau mano bu
vo — buvo. Jūs buvot geri, 
kantrūs klausytojai.

Kalbant literatūriniais, kultū
riniais reikalais: gan sparčiais 
žingsniais artėjam prie akligat- 
vio galo.

Rašytojai rašo, bet išleidimas 
kaskart painesnis, beveik neį
manomas. Apie tai reikėtų visu 
balsu šaukti, bet ne jūsų pui
kiame, popietiniame Subatvaka- 
ryje. Visur, kur tas reikalas 
yra pastebimas, prisimenamas 
ar bile kuria proga keltinas. To
dėl Subatvakaryje tą šauksmą 
padėjau į šalį, kalbėjau apva
lesnėmis temomis, pvz., kam tar
nauja nupilkėję “Aidai”, kai jų 
kritikas Zit (Šit!) nurašo iš 
Brooklyn© “Laisvės” ir Chicagos 
“Vilnies” “autoritetingas” infor
macijas, perkošia per “Aidų” 
prįskretusį. koštuvą, ir taip gim
sta jiems — “Aidams” recenzi
ja — kritika. Tą miniu dėl to, 
kad “Aidai” gimdomi Bostone 
daktaro, filisofo, Lietuvių Fon
do išlaikytinio klinikoje. Poli
tinių temų kulneliai gana nujo
dinėti.

Paminėjau literatūriniai-pro- 
pagandinį Sovietų Sąj ungos sėk
mingą Nobelio premijų rinkimą. 
Aš manau, jei Pasternako “Dak
taras Živago” būtų buvęs pa
rašytas Vakarų Vokietijos, Da
nijos ar net Italijos rašytojo, tas 
kūrinys būtų praplaukęs nepa
stebėtas knygų upėje, kaip pra
plaukia už Pasternako romaną 
neblogesni. Bet šito irgi never
tėtų garsiai skelbti, nes pažan
gūs ir nevisai pažangūs kritikai 
— liberalai stos ginti Pasterna
ką net Gillette skutimosi peiliu
ku, jeigu kardai atšips.

' Pareiškiau ereziją, nors pri
slopintu balsu, dėl nemažiau 
sėkmingo nutikimo Solženicino 
no atveju.

Žmonės kalba, kad Solžęnici- 
nas nenuvyko į Švediją premi 
jos įteikimo proga, nes tai būtų 
buvusi galimybė visu atvirumu, 
laisvai pasisakyti. Vėlgi, visi 
veržiasi iš Sovietinės Rusijos 
ištrūkti, o Solženicinas bijo... 
neleisią sugrįžti... Neminint No
belio premijos, gudrūs advoka
tai Šveicarijoje jau sukrovė Sol- 
žinecinui keletą šimtų tūkstan
čių honoraro. Sakykim su 
evangelija: “Ne viena duona” 
“...Jei būtum negrįžęs po premi
jos, gerbiamas Solženicine, im
tum ir visu balsu prabiltum ne 
apie tai, kad Stalinas buvo gal
važudys ( tą visi piemenys žino), 
bet sušuktum:

“Gerbiamieji, neapgaudinė- 
kim ir neapsigaudinėkim, ne kas 
kitas, O šventasis Leninas mau
zoliejuje įkūrė ir palaimino Če
ką, NKVDA, KGB, Smerš moti
ną; IljiČius, ne kas kitas, išplo
vė Rusijos ir jos pavergtų tau
tų inteligentiją. Gera sėkla duo
da gerą derlių...”

Mes manom,, jei yra bala, tai 
atsiras ir varlių, ir gyvačių. Sol
ženicinas nekalba apie balą — 
tarybinę — bolševikinę viso blo
gio sistemą, o garsiai kalba apie 
blogus biurokratus, suktą Beri
ją, brutalų Staliną. Pagal Solže- 
niciną, sovietinė santvarka ge
ra, tik jos kai kurie vykdytojai 
ne visai geri. Mes gi turim at
bulą nuomonę.

Solženicinos parašo knygą: 
“14 Augusto”, kur kaltinamas 
caro karo vedimo nemokėjimas, 
aukštuomenės palaidumas, nors 
eilinis rusas kaunasi kaip liū
tas, nors rusas be galo geras 
karys, dar geresnis žmogus.

O kas atsitinka II-jam kare, 
kai raudonoji armija, Smerš, 
NKVD nusiaubia pusę Eu
ropos, krauju aplaisto pusę že
myno komunistas-rusas su na
ciu-vokiečiu ?

Ogi Stalino, Žukovo, Konje- 
vo vadovaujama raudonoji nu
žygiuoja už Berlyno. Nesunku 
susidaryti išvadą,-už kokią..per
galę kalba Solženicinas, kriti
kuodamas carinę Rusiją, kuri nė 
iš tolo nematė Berlyno.

(Bus daugiau)

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

ii
1971. VII. 14 “Dirva” A. Juodvalkis, 

pabrėžęs visų choristų, lyg tautiniais dra
bužiais būtų vilkėję ir vyrai, drabužių 
įspūdingumą, nė žodžiu neužsimena apie 
vyrų apsirengimą. Pav.: “Choristai, ap
sirengę tautiniais drabužiais, darė malonų 
Įspūdį”... Negalimas daiktas, kad Juod
valkis vyrų drabužius laikytų lietuviškais 
tautiniais. Greičiausiai čia tokia pastaba, 
jog būtų malonus įspūdis, jeigu ir vyrai 
būtų apsirengę savo tautiniais drabužiais.

Jau minėtose “Lietuvių Dienose” re
cenzentas R. taip rašo: “Per pritemdytą 
salę’’ (...) “žygiuoja vėliavnešiai, juos 
seka (pabraukiu LV) dainininkai. “Įspū
dingiausiai atrodo merginos, ne tik su 
margais tautiniais drabužiais, bet ir gau
sumu” (...) “Pagaliau pasirodo ir vyrai. 
Dainininkai išsirikiuoja scenoje” (...) “ir 
susilieja į vieną spalvingą vaizdą sn fone 
kabančiu tinklu, išpuoštu lietuviškais mo
tyvais“. (!!!)

Kiti recenzentai iš viso apie drabužius 

neužsimena: arba todėl, kad jiems vis tiek 
pat, kuo kas čia rengtųsi, arba nenori mi
nėti, kad ko nors neužrūstintų.

Daug kam šventėje pamatyta tokia vy
rų choro apranga nebuvo visai nesitikėta 
staigmena: prieš šventę išsiuntinėtame 
oficialiame bendraraštyje, tokia nustatyta 
vyrų chorams žinoti ir vykdyti. Negalėjo 
apie tai nesužinoti ir tūli pašaliečiai. Pir
masis klausimas: kas verčia taip aprengti 
vyrų chorus? Kas yra rūbininkas?

Tiesa, kad I-je Dainų šventėje vyrų 
chorai vilkėjo baltais marškiniais su ilgo
mis paraitotomis rankovėmis, o kiti atse
giotomis apykaklėmis, avėjo juodomis 
kelnėmis. Bet jais nesigrožėjo nei visuo
menė nei recenzentai.

II ir III-je d. š. dėvėjo juodomis bendri
nėmis eilutėmis. Tai patvirtina tų švenčių 
foto nuotraukos. Jeigu dabar ne visų cho
rų vyrai turi tautinius drabužius, tai po 
juodą išeiginę eilutę tikrai visi turi. Prie 
jų būtų tikę, priderinti tautiniai kaklaraiš
čiai. Tokia vyrų apranga nebūtų priešinu- 
sis dirigentų aprangai ir “nepasmerkusi” 
moterų ir vaikų tautinių drabužių...

Toks vyrų anų drabužių į šiuos pakei
timas nelogiška, nenuoseklu teisinti nė šilu
ma. šiluma teisinant, tektų nuvilkti diri

gentų frakus ir moterų kiklikus. Galiau
siai, vieta yra vėsinama. Ir šventės metu 
buvo “stipriai vėdinama” (citata). Iš viso 
prieš tą dieną, lyg tyčia termometras ne
rodė nepakeliamos šilumos...

Dar vienų kitų samprotauta ir taip: 
jeigu vyrai, be tos tariamos šilumos, no
rėjo pasirodyti nepripažįstančiais šventi
nio “etiketo formos”... ar juos norėjo 
rengėjai tokiais parodyti, ar nebūtų buvę 
tinkamiau, kad jie būtų dėvėję lietuviš
kais vakariniais drabužiais? Nors ne 
marginėmis, bet pilkomis ar šiaip natūra
lios (lino, vilnos..,) spalvos kelnėmis, 
baltintos drobės su ilgomis rankovėmis 
marškiniais, parištais juostiniais kakla
raiščiais.

Ir patyrę iš bendrarąščio tokį patvarky
mą “reformą”, vis dar jo įvykdymu abe- 
jojome. Gal dar bus atšauktas ir palikta 
kaip buvę... Juk vykdomojo komiteto vi
cepirmininkas pulkininkas A. Rėklaitis 
negalėtų nežinoti, kaip turi atrodyti lietu
viškų šventįnių eisenų drabužiai? Jeigu 
mes nepamiršome, tai jis juo labiau nepa
miršęs (nors ir ne visai tolygu) Dariaus ir 
Girėno trisdešimties, ar kiek metų skridi
mo ir žuvimo minėjime eisenos. Kiek 
skambėjo visuomenės prikaištų, kiek ga
vo iš generolo Plechavičiaus spaudoje 

barnies buvusieji Lietuvos kariuomenės 
kariai, kai jie vienmarškiniai žygiavo tar
pe kitų būrių, tvarkingai reikiamai apsi
rengusių! ?

Tų, kuriems ne vis tiek, vis dar abejo
ta, ar su tokiu patvarkymu sutiks patys 
chorai. Arba vieni chorai sutiks, paklus, 
kiti ne. Kas tada... Chorai pakluso. O tai 
pasako, kad rengėjai galėjo patvarkyti, 
kaip jiems tinkama. •

♦
Moterys, su kuriomis teko išsikalbėti 

prieš šventę ir po jos, baiminosi dėl jų, 
moterų apsirengimo, i Mat, patyrusios apie 
vyrams palieptą tokią aprangą, kitos klau- 
susios, ar jos irgi negalėtų vilkėti baltomis 
trumpikėmis, segėti juodais sijonėliais, 
žinoma, tuometiniais trumpučiais. Buvę 
atsakyta teigiamai — gali segėti, kuo tik 
nori: svarbu, kad tik viršutinė dalis būtų 
balta...

Bet moterys tuo leidžiamu patogumu ar 
naujove nesinaudojo.

Nors ir pasiekusios dvidešimtmetį, ne- 
siskolino svetimo rūbo ir jo sau nesitaikė. 
Kitos sakėsi išdainavusios chore tridešimtį 
metų ar netoli tiek, vilkėdamos tautiniais 
drabužiais. Ir bendrai moterų chore ar 
mišrų chorų moteriškos dalies tautiniai 
drabužiai yra virtę tradicija. Tai kaip čia, 

sako, daugiau, negu nei iš šio, nei iš to, 
imsi ir pasikeisi...

Nelieka abejonės, jei kada dėl tokių , 
rūbų demonstracijos, šiuo metu, šioje vie
toje, tokioje šventėje... gultų ant ko še
šėlis, tai tik ne ant dainininkų... 

v
♦

“Žodis pamoko, pavyzdys patraukia”.
Atsižvelgiant į tai, kas iš kur tą žodi 

taria, ir dar parašo, tai žodis ir be pavyz
džio patraukia. Pasklidusi žinia, kad vy
rų chorams nustatytas toks aprėdas, tenka 
manyti, patraukė apsčią dalį į šventę atė
jusios vyriškos visuomenės. Dar prieš 
šventę iš vieno kito girdėta, jog nė netiktų 
vyrams rengtis šventiškai, kai vyrų cho
rui įsakyta rengtis paprastai. Tai jie ir so
lidarizavo chorui, tik ne visi ta pačia spal
va, ne visų trumparankoviai marškiniai 
balti, ne visų kelnės juodos, bet visų tam
sios. Jie nesitaikė prie šventės, bet taikėsi 
prie vietos, prie to cemento. Jie tokie ir 
nulėmė vyriškosios publikos išvaizda — 
veidą. Jų tokia veido išvaizda piaute piovėsi 
su šventiškai puošniai apsirengusia mote
riškąja publika. Po šventės programos 
pavakariop, išėjęs gatvėn ar kieman, ne 
vienas šibrpinosi vėsumu, žinoma, tas 
pats vėsumas glostė ir moteris, bet tai ki
tas reikalas. . - ..

(Bus daugiau)
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EUDEIKIS 1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
J. Šulcą, 3933 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: f Ards 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■2

«A!TTI
!

«Taniam*
Mirus

Prof. Dr.

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

Lietuvių Teisininkų Draugijos Centro Valdyba

v

Venezuelos Lietuvių Draugijos nariui

JONUI KUTKUI

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

Venezuelos Lietuvių Draugija
g s

r?

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

ir profit «nino tiktai per

NAUUIEMI/:

1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L 60608

Apdraustas perkraustymis 
iš įvairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 6-0833 Ir PR 8-0834

£

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

CHICAGO. ILL 60629

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 2:00 vai. po 
rietu Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo

_ teL 
SnsinnKimai įvyksta

P. SILtlKIS, 0. P.
ORTMOPCDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojomi 
(Arėk Supports) ir t t

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. C. K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Ttfof. 695-0533

Vaiky Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

V. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

M54 WEST 71*t STREET
Ofise telef.* HEmlock 4-2123
Rezid. fele/j. Glbson 8-6195

Priimi ligonius pagal susitarimą. Dėl I 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

DR. LEONAS SE1BUTIS
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 ret folof.: 448-5545
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REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE'

sniegą liepia 
medžių šakas 
ir garsų ste

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

18. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL S2.50.
21. Alfonsas Tyruolit, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

>5 psL $1.00. |
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujiem* 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderą.

ANTANAS M. PHILLIPS

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

8F

MA&NOMS VIETA

REpublic 7*8601REpublk 7-8600

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofi*© folef.; PRospect 8-3229 
Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak, Treč. uždaryta.

Rez. tel. 2394683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pula^cj gį (Crawford 

Medical Building), Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal gusi ta rimą. 

Jei neatsiliepia, skamhinii 374-8012

Tolefu PRo*p«ct 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ru.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rsxid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rm.: Gl 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Avo^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Ofiso fol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
rirtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. • •.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgi|a 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tai.: 9254296

Valandos: 2—8 vai. vak.. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki S vaL .vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rax. fol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■•ndra praktika, spec. MOTERŲ li^ot 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

- . - > pagal susitarimą.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos Sioux City, Iowa, klebonas 
buvo pasveikintas Vasario 16-ją 
bemininčios visuomenes. Palin
kėta ir toliau dirbti vardan tos 
Lietuvos, čia keletas kun. S. 
Morkūno gyvenimo ir veiklos 
bruožų:

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

, help your
HEART FUND 
help your HEART

Kun. S. Morkūnas yra gimęs 
1902. 2. 16 Valiūnų kaime, Že
maitkiemio vaisė., Ukmergės 
apskr. Kunigu įšventintas 1933 
m. čia pat skiriamas vikaru į 
Kauno Prisikėlimo parapiją. 
1944 m. perkeliamas kaip kle
bonas į Vilijampolę. Artėjant 
bolševikams pasitraukė į Va
karus.

Pati didžioji kun. S. Morkūno 
aistra buvo ir tebėra parama 
vargšams. Jis pastatė Žaliakal
nyje 4 su puse aukštų seneliams 
- ligoniams prieglaudą, pačią 
moderniąją visame Pabaltijyje. 
Be to, jis įkūrė kitą senelių - li
gonių prieglaudą. Pirmojoj til
po 300 ligonių, antrojoj — 60. 
Taip pat jis įkūrė 3 vaikų darže
lius ir biblioteką darbininkams.

Yra didelė dorybė nesirankio- 
ti žmonių pagal jų profesiją ar 
pažiūras. Kun, S. Morkūnas vi
są savo amžių lygiomis verti
na vargšą ir turtuolį, kataliką ir 
nekataliką, tikintį ar netikintį. 
Kauno žydai, stebėdamiesi kun. 
S. Morkūno visuomenine ir lab
daros veikla, paaukojo 10.000 
litų prieglaudoms statyti. Pir
mosios bolševikų ir nacių oku
pacijų metu kun. S. Morkūnas 
buvo vicedirektorius jo paties 
pastatytoj Kauno tuberkuliozės 
ligoninėj (ji vėliau buvo pakeis
ta į Kauno infekcinę ligoninę).

Nacių metu viskuo rizikuoda
mas gelbėjo į ghetto suvary
tiems ir mirties eilės belaukian
tiems žydams. Tuo pat metu 
slaptai pristatinėjo maisto Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimo ka
liniams.

Kum S. Morkūnas su nepap
rasta šilima mini dr. Garmų, dr. 
Matulionį ir kitus ne savo pa
žiūrų žmones, su kuriais darbe 
tautai teko susitikti ir kartu 
dirbti.

Šioūx City, Iv. Kazimiero pa
rapijoje, klebonauja nuo 1951 
m. Jis yra iki šiol palaidojęs 
204 lietuvius parapiečius. Kaip 
ir visur periferijose senoji emi
gracija išmiršta, o naujieji ke
liasi kitur. Jei ne kun. S. Mor
kūnas, apie Amerikos lietuvius 
Šioje valstybėje seniai būtu visi 
pamiršę. Paprasta visuomeni
nės ir, tautinės veiklos aritmeti
ka: 20X40... Tai yra 40 laiš
kų per 20 metų! Tai kun. S. 
Morkūno kiekvienais metais, 
ypač Vasario 16-tąją beminint, 
informaciniai laiškai į “The

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYMĄ lb/2 MILTAMS — Pirmininkas 

raui Mašinoms, -±odd So. Keaung 
Avė-, teL ooo-obli; Vicepirmimn- 
kast Koše Didzgalvis, 38u3 S. Union 
Ave~, teL 9Z7-OOOU; Nutarimų rast. 
Joseph KeiuraKis, 4430 So. Calixor- 
ma Avė.. teL OZo-Zo53; Finansų 
rast Herman Danu, So. Wash
tenaw Ave^ teL Kontroles
rask Josepmne Mašinoms, 4o3o So. 
Keating /kve., teL očo-obil; Iždininkė 
Aaeua sanxus, zozu W. 08 st., teL 
47&-O3S9; Korespondentas Antanas 
J ūsas, zu30 W. zj su, tei. yz7-ouoy; 
— Klubo susirinKimai įvyksta Kiex- 
vieno menesio Ketvirtą sexmadieiu, 
l:uu vaL popiet Hollywood svetai
nėj, 241/ W. 43 St. įtariai priima
mi nuo 16 iKi oo metų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL- 
UYBA LtrZ2 METAMS — Pirmininkas 

Josepn iKeivys, ooOl So. Aitesian 
Ave., teL ntHxkib; VicepirmininKas 
Prank Padziuxas, 6918 bo. Artesian 
Ave., teL 778-1024; .Nutarimų rast. 
Rože Liazgaiviene, 3«uo so. U mon 
Ave., tec azv-ooou;
Bernice Zemguus, 2535 W. 42 St., 
teL b4i-z«7»; izao giooejas Julius 
Alimas, ooU2 So. Noraica Ave., teL 
5oo-loy2; AasininKas Lijo Gemo- 
tis, 2lz2 West '24 btreet., teleionas 
370-3SCU; Koresponaentas Josepn 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave 
77tH>o36.
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie

ni, 7:00 vai. vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 58 metų.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

CENTRAL PARCEL SERVICE
ŠVENČIA 25-TAS METINES

Tiems, kurie turi giminių Lie
tuvoje, Central Parcel Service, 
220 South State Street, Chicago
je, yra gerai pažįstama firma 
ir žinomas jos adresas. Prade
dant z1947 metais, per tą ben
drovę Amerikos lietuviai išsiun
tė šimtus tūkstančių paketų sa
vo giminėms Lietuvoje. 1972-ji 
yra 25-ti Sukaktuviniai Metai.

Jeigu planuojate Velykoms 
siųsti paketą, geriau yra siųsti 
dabar. Eikite i centrą, 220 
South State Street arba j skyrių, 
2618 West 63rd Street.

Central Parcel Service pri
ima užsakymus automobiliams 
(Moskwitch, Zhiguli, Zaporo
zhets) , motociklams ir įvai
riems elektrikiniams reikme
nims pristatyti Lietuvoje. Jie 
taip pat sudaro įvairius doku
mentus dėl giminių atvykimo 
atostogoms.

Atsimintini telefonų nume
riai: centrinės įstaigos yra 
WA 2-9354 ir skyriaus — 
WA 5-2466. (Sk).

gelmes.
Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.5O.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
•'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-

Sioux City journal” ir | arkivys 
kupijos savaitraštį ‘The Globe* 
Be šitų, kun. S. Morkūnas para
šo rūsčiojo birželio ir kt. progo
mis. Beje, šįmet Vasario 16tąją 
Lietuvos reikalais sakomų pa
mokslų klausėsi apie 1000 ame
rikiečių.

Sioux City lietuviai, sveikin
dami savo kleboną ir tautietį 
kun. S. Morkūną jo gražaus 
amželio — 70 metų amžiaus — 
sukakties proga, iš tikro linkėjo 
su nepalūžtančia ligšioline ener
gija toliau dirbti Lietuvos lais
vei.

(PUTR AMENT  AS)
Linksmumo arba liūdesio valanda*- 
gražiausios gėlės ir vainikai 

pių papuošimui ir sezoninės 
kepama gėlės.

ROY R. PETRO (PUT RAM E NT/t)
5525 So, Hariem Avė. — 536-1220

PILKITE JAV TAUPYMO BONUS I

TfVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehUl 6-234M

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos eilinis narių susirinkimas 

| įvyks penktadienį, vasario 25 dieną 
8:00 v. vak. Hollywood Inn svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai prašomi atsi
lankyti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti.

Eugenija Strungys, nut. rašt

ZARASISKIŲ KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS — Pirmininkas Petras Ble- 

kys, 7006 So. Rockwell St., telef. 
HE 4-9916; Vicepirmininkas Alfon
sas čičelis, 7125 So. Whipple St., 
tel. WA 5-6527, Sekretorius — Mi
kalina Bikulčienė, 1622 So. 50 Ct., 
Cicero, teL OL 6-8826, Finansų se
kretorius — Petras Anužis, telef. 
778-2145; Kasininkas — Emilija Sur
vila, 5601 So. Monitor, tel. 582-3612. 
Direktoriai — Sophie Venco, Bro
nius Bikulčius ir Povilas Peškaitis.

UTENOS APSKRITIES DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA-'1972 METAMS — 

Pirmininkas — K. Stukienė, 7242 
So. Francisco Ave., tel. PR 7-8817;
Vicepirmininkas
So. Rockwell St.; Kasininkas — Ma
ry Radziukenas, 6804 Sc. Artesian 
Ave. ; Finansų rast. — B. žemgulis, 

_ vi 7-2879;
L V. Juška. 5717 S.

2535 W. 42nd St.
Nutarimų rast. —
Leflin St.; Kontrolės rast. — A. Ra- 
dziukenas, 6804 So. Artesian Ave. 
— Susirinkimai vyksta kas antrą 
antradienį, 7 vaL vak. Hollywood 
svetainėje*, 2417 W. 43rd St.

LIETUVIŲ _ MOTERŲ DRAUGUOS 
“APŠVIETA” VALDYBA 1972 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulakis. 3247 

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; vi- 
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 St., teL 925-9546; Nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Finansų rašt. 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green St., 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green St., telef. 
927-8839; iždininkė Anastazija Va
lančius, 2451 W. 46 SL, tel. 927-2197; 
Seimininkė Adela Cuprinskas. 3227 
So. Emerald Ave., tel. 842-3148. —

— Lietuviu žagariečiu Klubo narių 
susirinkimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 27 d. 1 vai. popiet Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai ir 
narės malonėkite dalyvauti, taip pat 
nepamirškite užsimokėti klubo nario 
mokesčius.

— Joniškiečiu Klubo šokių vakaras 
įvyks vasario 27 d. 4 vai. popiet Hol
lywood salėje, 2417 Wr. 43rd St. Gera 
muzika, valgiai, gėrimai ir gera nuo
taika. Kviečia visus

Valdyba ir Komisija

Laidotuvių Direktoriai

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

CONSTANCE (JOKUBAUSKAS) 
JACOBS

Pagal tėvus Lapanaitė

Mirė 1972 m. vasario 25 die
ną, 7:00 vai. ryto, sulaukusi 87 
metų amžiaifs. Gimusi Lietu
voje.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Paul, 

duktė Revola Yersavich, jos 
vyras Albert ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

šeštadieni, 6:30 vai. vak. kū
nas bus pašarvotas Vance koply
čioje, 1424 So. 50th Avė,, Cicero, 
Illinois.

Pirmadienį, vasario 28 dieną 
1:00 vai. p. p. bus lydima iš ko
plyčios i Lietuvių Tautines ka
pines.

Visi a. a. Constance (Joku- 
bauskas) Jacobs giminės, draugai 
ir pažįstami nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Jean 
Vance. Tel. 652-5245.

VARIAI:

š

Chicagos
Lietuviu

. . 4 *-4-5.- s, -

Laidotuvių
Direktorių
Aasoci&cljos

| 
f i i I 
I

KONSTANTINUI RAČKAUSKUI,
— buvusiam Lietuvos Tarybos nariui, mūsų teisės darbuo
tojui, Fordhamo universiteto profesoriui, — Jo sūnums 
Raimondui ir Rolandui, Jo broliui, mielam Collegai Vytau
tui - Aleksandrui, Birutei ir Juozui Skorupskams su šeimo
mis ir visiems giminėms bei draugams nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia ir drauge liūdi netekus mūsų brangaus Col
leges.

mirus, 
žmonai Marijai, sūnums Algimantui ir Vy
tautui, prislėgtiems gilaus liūdesio, netekus 
brangaus vyro ir tėvelio, mes kartu liūdime 
ir reiškiame širdingą užuojautą.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANiCA AVE. TeL: YAros 7-UW-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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



Finansine talka Jaunimo Kongresui
II pasaulio lietuvių jauni-1glaudžiai bendradarbiauja iri 

ino kongresas jau plačiai nu
skambėjo lietuvių spaudoj. Vi
suomenė supažindinama su 
kongreso programa, siekiais ir 
ruoša. Tur būt, visiems aiš
ku, jog kongresas turi didelės 
reikšmės tolesniam lietuvybės 
pakukymui jaunimo tarpe. 
Dėl to visų sąmoningų tautie
čių pastangos turi darniai ri
kiuotis, kad kongresas jau
niesiems Įžiebtų tautinės mei
lės ugnį, kuria galėtų šildytis 
ir tolesnė karta.

Pasaulio LB valdyba sudarė 
kongreso rengimo komitetą 
Chicago j (pirmininkas Romas 
Sakadolskis) ir finansų komisi
ją New Yorke (pirmininkas 
dr. Juozas Kazickas). Abu vie
netai veikia automatiškai, bet

yra tiesioginiai atsakingi Pa
saulio LB valdybai.

Finansų komisija yra su-j 
skirstyta j penkias pakomisi-Į 
jas: mecenatų bei organizaci-! 
jų vajus (Antanas Sabalis, Jo
nas Ulonas), organizaciniai 
reikalai su Jaunimo metų ko
mitetais (dr, Vytautas Vygan
tas, Saulius Arūnas), infor
macija (Rima Čerkeliūnaitė, 
Jurgis Oniūnas), atskaitomy
bė (Vytautas Vebeliūnas, Lai
ma šileikytė), sekretoriatas 
(Gintarė I Vaškienė, Giedrė 
Kumpikaitė, Nijolė Žukaus
kienė). Finansų komisija po
sėdžiauja kartą per mėnesį, gi 
atskiros 
dažniau.

pakomisijos renkasi

Vienas 
vinių

Lietuvių spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, ill. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje nuo 9 ryto 
iki 7 vai. vak. Atvežus iš toliau, gaus 

nuolaidą. Darbas garantuotas.
STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

svarbiausių FK uždą 
užmegzti artimus ry

šius su Jaunimo metų komite
tais. Gautomis žiniomis, iki 
vasario mėnesio pradžios su
daryti ir veikia 1 l tokių komi
tetų: Baltimorėj. Bostone, Brigh 
ton Park, Ill., Clevelande, Det
roite, Kenosha - Racine. Wise., 
Los Angeles, 
Jersey, 
Omahoj, 
chestery, 
ne D. C. 
Jaunimo 
daryti, 
LB apylinkės apsiėmė atlikti 
tokių komitetų darbą.

Kiekvienas 
komitetas sudaro savo veiklos 
planą ir ji pasiunčia Finansų

Milwaukee, New 
New Yorko mieste, 
Philadelphijoj, Ro- 
N. Y. ir AVashingto- 

Connecticut valstybėj 
metu komitetai nesu- 

bet atskiru vietovių v C

Jaunimo metų

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponi!

FURNITURE CENTER, ING 
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 nuo 12 iki 5 vaL
■i e

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį negalės apsieiti be J, Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštui tokiu adresu:

1739 SO. HALSTED STREKT, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

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

Didelis pasirinkimas įvairiu prekiy.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, ’ll. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

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

"ii

a

REIKALINGAS BUTAS 
2 ASMENŲ ŠEIMAI 

Skambinti tel. 476-8703.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS su baldais — suaugusiems, pir

mam aukšte iš kiemo.
6541 So. CAMPBELL.

Tel. WA 5-6616

EVERGREEN PARKO naujame name 
išnuomojamas didelis, gražus miega

masis kambarys. Telef. 636-5034.

Balto Chicagos apskrities valdyba išreiškia padėką Balto vajaus globėjai, 
Chicagos Savings and Loan Association prezidentui, Philomenai D. PakeI 
ir Įteikia dovanas. Sėdi iš kairės Ph. D. PakeI ir K. Čepaitis. Stovi iš 

kairės V. Šimkus ir J. Mackevičius.

RENTING^N GENERAL 

Nuomos* K

ii

, ■-
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komisijai. Atskirose vietovėse 
finansinė akcija koncentruo
jama į tris pagrindinius 
kus:l. Plataus masto aukų 
kimas, kuris jungiamas 
parašais po peticija>Tokiu 
du visi tautiečiai galės
Įnašu finansuoti kongresą; 
Pajėgesnieji tautiečiai kviečia
mi tapti garbės mecenatais 
(1,000 dolerių auka) ar garbės 
rengėjais (500 dolerių); 3. Jau
nimo metų komitetai savo ini
ciatyva ruošia Įvairius paren
gimus, šokius, loterijas ir kt.

Kiekvienai JAV LB rinkimi
nei apygardai yra nustatytos 
vajaus kvotos. Iš viso jų suma 
siekia 90,000 dolerių. Laukti
na, kad ši suma bus Įveikta. 
Priešingai — ruoša gali susi
durti su neįveikiamais sunku
mais ir, ko gero, palaidoti 
kongresą, jo net nepradėjus... 
Lietuvybės vardan reikalas 
perdaug rimtas, kad i ji būtų 
galima pažvelgti pro pirštus.

Kongreso šūkis: “Jaunimo 
darbas ir širdis — lietuvių tau
tos -ateitis” tegul būna atžymė
tas visti jungtinėmis pastango
mis tikslui pasiekti. R. P. Č.

TRUMPAI
—i

— Antanas Stakėnas atsto
vavo Marquette Parko Lietu
vių Namų Savininkų organi
zaciją Chicagos pietvakarių 
apylinkės organizacijų demon

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

stracijose prieš dirbtinai su
keltas ir keliamas negeroves 
mokyklose.

— Louis Dokas iš Brighton 
parko kalbėdamas apylinkės 
Chicagos pietvakarių organi
zacijų susirinkime griežtai pa
sisakė prieš pornografinių fil
mų rodymą televizijoje. Jis 
pareiškė , kad kai kurie dva
sininkai rūpinasi vien aplin
kos tarša visai pamiršdami 
žmonių sąmonės nuodijimą.

— Golfo kursai Marquette 
parke prie 67-tos ir Kedzie pra
sidės vasario 29 d. 7:30 v. v. ir 
bus kiekviena antradieni. Tuos 
nemokamus kursus organi
zuoja Chicagos parkų distrik- 
tas.

— Juozas Raškys, New Bri
tain, Conn., rūpinasi Jauni
mo metų ir kongreso reikalais 
šioje apylinkėje.

— Rima Kažėmėkaitytė, Wis
consin universiteto studentė, 
išrinkta atstove i Jaunimo Kon
gresą iš Racine,. Wis., apylin
kės. Indrė Baužaitė atstovaus 
Kenoshos jaunimą.

— Romas Sakadolskis, II 
PLJK pirmininkas ir LB-nės 
Tarybos narys, priklausąs LB 
Brighton Parko apylinkei, Va
sario 16-tos minėjimo proga, 
kovo 12 d., liet, parapijos salė
je padarys trumpą praneši
mą.

— Dail. A. Cooper — Skupo 
tapybos paroda rengiama ko
vo 5 d. Beverly Art Center, 2153 
W. Ill St. Dailininkas išstato

vėlesniu laiku sukurtus al. ta
pybos darbus — peisažus, na
tiurmortus, figūrines koinpo-

Jono Keiečiaus in- 
kūrybos paroda 

kovo 11 d. čiurlio-

— Dail, 
dividuali 
rengiama 
nio galerijoje, Jaunimo Cent
re.

— Park Forest, III. meno ga
lerijoje visą kovo mėnesį vyks
ta penkių Chicagos dailininkų 
A. Cooper, M. šileikio, J. Fa- 
bion, J. Cadel jr. M. Palazon 
paroda. Atidaryme (vas. 20 d.) 
buvo daug žmonių. “Park Fo
rest Star” sekmadieninėje lai
doje gražiai aprašė parodą,
skirdamas 8 skilčių antraštę.

— Dr. Kazys Bobelis, Ameri- 
rikos Lietuvių Tarybos pirmi 
ninkas, su žmona Dalia, išvy 
ko atostogų į Colorado. Grįš 
kovo jnėn. 5 d. ALT’os pirmi
ninką Dr. Bobelį, pavaduos 
ALT’os vice-pirmininkas Dr. 
Šidlauskas.

ALT Centro Valdyba

♦ S.L.A. 134-tos Moterų Kuo
pos žaidimo popietė Įvyks sek
madienį, kovo 5 d., 2:30 vai. p. 
p., Hollywood salėje, 2417 W. 
43rd St. Bus daug vertingų do
vanų ir gardžių užkandžių. Kvie
čiame visas nares ir jų svečius.

Valdyba (Pr).

LB Brighton Parko apylin
kės valdyba kovo 12 d. ruošia 
iškilmingą Vasario 16 minėji
mą. Laike šv. Mišių bažnyčioje 
pamokslą pasakys kan. Vaclo
vas Zakarauskas; giedos Vyčių 
choras. Pamaldos prasidės 10 
vai. Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis.

2 vai. p. p. Nekalto Prasidėji
mo parapijos salėje įvyks oficia
lioji minėjimo dalis su Įdomia, 
bet neužtęsta programa. Kvie
čiame visus pamaldose ir salėje 
gausiai dalyvauti. (Sk).

♦ Petronėlė ir Kazys Valanti- 
nai kviečia visus Kazius ir jų 
draugus Į savo užeigą ir salę 
kovo 4 d. kartu pasilinksminti 
ir smagiai praleisti vakarą. Bus 
užkandžių, muzika ir vaišės. 
4500 So. Talman Avė. Telef. 
523-2641. (Sk).

i

GEROS DOVANOS s;

$1.50

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILI

J Paprastas Indijos N .žinomo Į o kareivio paminklas Naw Delhi mieste.

f NAUJIENOS, OHICASQ 8, ILL — SATURDAY, FEBRUARY 26, 1972

53.00
$2.00

!į

Galim* taip pat užaiaakytl paštu, atsiuntus č*k| *rba 
money orderi.

♦ Kazys J. Macke - Maciukas, 
ilgų metų pareigūnas. Chicago 
Savings and Loan Ass’n., šio
mis dienomis pasitraukė iš pa
reigų ir grjžo Į savo seną biznį, 
Real Estate, Insurance ir Income 
Tax patarnavimą. Reikalui 
esant, kreipkitės adresu: 2549 
W. 71st Street, Chicago. Telef. 
PR 6-3140. (Pr).

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidente*
2212 W._ Cermak Road Chicago, Ill Virginia 1-T1M

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. i — PRospect 8-2233

: r?

TONY POWELL
(Povilonis) 

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ MŪRAS — 6 ir 5 kamba

riai. Medžiu iškaltas beismantas. 
Naujas gazu šildymas. • Modernios vo
nios ir virtuvės. Naujas mūro gara
žas, elektros durys. Arti mūsų. — 
S36.500,

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metu. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35 000

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai. 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,000.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. S22.500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnvčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMĖS — 30 nėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

GROŽYBĖ PRIE ST. DANIELS

Visa mūrinė 5% kambarių pakelta 
ranch tipo rezidencija su 3 dvigubo 
dydžio miegamaisiais ir pobūvių bei §40.5W). 
poilsio kambariu beismante. Visas c _ ____ ____ ___________ ____
namas su centriniu oro vėsinimu. Alų- vonia** alum langai, karštu vandeniu 
minijaus 2 mašinų garažas su radio giM Ėazu Marauette Parke. $21500. 
atidaromomis durimis. Puikiausia vie- j APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
ta visoje apylinkėje, o namo kaina Jangak šiluma.gazu. įrengtas rūsys, 
privers jus šypsotis. Būkite apdairūs. " ‘ "

Skambinkite stebukladariui. ,
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.

254-8500

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
ūo 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. —

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgę metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. M636. TeL WA 5-52M

iio* knygos parduodamos dabar “Naujienos*“ su 
didelėmis nuolaidomis:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik_

Minkštais viršeliais tik ___ ______________________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar

T

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
SALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

DELUXE BRICK RANCH
6 rooms — 3 bedrooms — perfect con
dition. 2-car brick garage. On 50 feet 

lot near Marquette Park. 
Mrs. RITHNER, HE 4-4300 

McKEY & POAGUE,

3145 W. 63rd St

2-jų automr garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr.. alum, lan
gai. -karštu vandenių šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr.. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAT GERAS- 10 butų mūras. 3 
automobiliu mūrn garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu. Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir

CICERO."— Labai gražus gelsvų ply- air-conditioning į naujus ir senus na
tų 5 butų mūras. $735 pajamų i mė-, mus. Įrengiu vandens ^boilerius ir 

nesi. 22 ir 50-tos Avė apylinkė.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

PRIE 65-TOS IR KILDARE

5 kambarių mūrinis su 3 patogiais 
miegamaisiais, 2 pilnų vonių kamba
riais ir iškaltu lentomis, beismantu 
taip pat montuotu baru šu vandeniu 
plovimui. Visas namas yra su oro vė
sinimo sistema. Aluminijaus vandens 

nereikalingi dažymo. 2 mašinų ga
ražas. Savininkas reikalauja greitai

’stogų rinas (gutters). Darbas atlie- 
kainas 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

nutekėjimo vamzdžiai ir apkalimai, I
*1 1* J . fS ___ w. *

parduoti už stebuklingai žemą kainą, Į 
— tik $28,900. Paskubėkite.

Federaliniu ir v*lsti|os p*|amg 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublic 7-1941

Z

M. A . š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

Skambinkite stebukladariui. „ 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

PARDUODANT NAMUS 
NUOMOJ  ANT BUTUS, 

pašaukit mus 
434-8786 

LISKUS R. E.
2502 W. 69th STREET

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

■Z

A. A L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA M775
(Currency Exchange ištaigoj) 
PlgOt automoblllę draudimai.—

’Į

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3206% W.95th St.

GA 4-8654 _

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi tufo motorai, stabdžiil, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Aniceta* Garbačiauskas, *av.




