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JUGOSLAVIJOS TITO 80 M. AMŽIAUS
BELGRADAS. — Jugoslavijos prezidentas Josip Broz-Tito 

trečiadienį šventė savo 80-tą gimtadienį. Belgrade Partizanų sta
dione įvyko masinis jaunimo ir vaikų suvažiavimas. Jugoslavijos 
vyriausybė apdovanojo Tito Tautinio Herojaus Ordinu. Jį Tito 
gauna jau antrą sykį. Iš Maskvos atėjo žinia, kad Sovietų- Są
jungos Aukščiausios Tarybos prezidiumas apdovanoja Tito Le
nino ordinu. Savo kalboje Tito ragino visus Jugoslavijos gy
ventojus būti vieningais viduje, tada Jugoslavija būsianti ne
nugalima. ’ -

IŠ VISO PASAULIO

Šios 80 metų sukakties proga 
pasaulio spauda prisimena Tito 
nueitą Jugoslavijoje kelią. Nevį 
York Times redaktorius Sulzber
ger, kuris jau 27 metai dažnai 
su Tito susitinka, rašo, kad Ti
to didelis nuopelnas buvo suor
ganizuoti jugoslavų partizaninę 
kovą prieš Hitlerį nepalygina
mai didesnis jo laimėjimas bu
vo spirtis prieš Staliną, kada 
šis norėjo kištis į Jugoslavijos 
reikalus. )

Tito užsispyrimas ’ ir atsilai
kymas prieš Stalino vadovauja
mą Sovietų. Sąjungą komunisti
nio. monolito sistemą visai pa
keitė ir sudaužė Kremliaus sva
jonę vadovauti, viso pasaulio ko
munizmui. Atsirado komunistų 
žargone naują sąvoka — “tito- 
izmas”, kuris vėliau pasireiškė 
—Lenkijoje, Vengrijoje, Čekos
lovakijoje ir Rumunijoje.

Jugoslavų prezidentas Tito bu
vo “tautinio komunizmo” įstei
gėjas, Įrodęs, kad galima laiky
tis komunistinės doktrinos ir ne
priklausant Maskvos Įtakai, šian
dien komunistinės valstybės 
kaip Albanija ar Kinija ne tik 
Maskvos neklauso, bet nuolat 
kritikuoja ir puola jos politiką.

Tito per ilgą savo vadovavi
mo Jugoslavijai laikotarpi daž
nai keitė savo politinius Įsitiki
nimus. Pradžioje jis kovojo už 
griežtai centralizuotą žemės ūkį 
ir centrinę valdžią pramonėje 
bei krašto administracijoje. Vė
lesniais laikais jis paliko žemę 
privatiems savininkams ir išda
lino valdžios galias Jugoslavi
jos provincijų bei miestų savi
valdybėms. Pradžioje jis rėmė 
Varšuvos pakto idėją, o vėliau 
pasmerkė visokius blokus* is- 
teikdamas “trečiojo pasaulio” 
valstybių sąjungą kuriai jis va
dovavo kartu su Indijos Nehru 
ir Egipto Nasseriu.

Pats Tito didžiuojasi savo “de
mokratiniu komunizmu”, kuria
me gyventojai turi nepalygina
mai daugiau laisvių už Sovietų 
Sąjungos ar Rytų satelitų gy
ventojus. Jugoslavams leidžia
ma važinėti į užsienius, darbi
ninkų taryboms leidžiama spręs
ti sudėtingus įmonių ir fabrikų 
reikalus, atskiroms respubli
koms leidžiama turėti didelį bal
są savo reikalų tvarkyme.

Tito visada buvo komunistas, 
kuris nebijojo reformų, nevengė 
naujų kelių.

SEATTLE. — JAV muitinin
kai suėmė buvusį Sirijos polici
jos pareigūną, ir jo sūnų, kurie 
bandė įvežti į Ameriką 4 mi
lijonų dol. vertės heroino.

NEW YORKAS. — Policija 
suėmė 128 asmenis, narkotikų 
platintojus.

LONDONAS. — Britų admi
nistratorius šiaurinėje Airijoje 
paskelbė patariamojo komiteto 
sudarymą. Komitete, kuris pa
dės valdyti šiaurinę Airiją, yra 
7 protestantai ir keturi katali
kai.

SOFIA. — Kubos diktatorius 
Fidel Castro lankosi Bulgarijo- 

‘ je, prieš lankydamas kitus ko
munistinius Rytų Europos kraš
tus ir prieš važiuodamas į Mas
kvą.

ORLANDO. — Vienos mote
riškės, kuri nušovė savo meilu
žį, teisėjas paklausė teisme, ar 
ji nori 10 metų sėdėti kalėjime, 
ar per 10 m. kas sekmadienį eiti 
į bažnyčią. Moteriškė; pasirin
ko bažnyčią ir tokia bausmė jai 
buvo paskelbta. Teisėjas pabrė
žė, kad nužudymas turėjo la
bai lengvinančias aplinkybes. 
Kaltinamosios meilužis ja daž
nai mušdavęs, o kartą vos ne- 
uzmusęs. .. ,

BRIUSELIS. — Amerikos gy
nybos sekretorius pareiškė Na- 
to valstybių konferencijoje, kad 
nedidindama savo kareivių Eu
ropoje skaičiaus, Amerika su
stiprins jų kovingumo laipsnį, 
pakeisdama kai kuriuos pagalbi
nius dalinius kovos daliniais. 
Amerika greit atsiųs du batalio
nus šarvuočių ir vieną 1,000 vy
ru parašiutininkų brigadą.

'PARYŽIUS. — Prie dviejų 
Amerikosįstaigų Paryžiuje spro
go bombos. Gauti grasinimai, 
kad bus susprogdintos dvi kelio
nių agentūros, tačiau policija 
bombą rado tik vienoje.

WASHINGTONAS. — Daini
ninkas ir aktorius Frank Sina
tra birželio 8 d. pasirodys sena
to komitete, kur jis kalbės apie 
savo ryšius su organizuoto kri
minalo atstovais.

Amerika turi 
daugiau karo laivu
WASHINGTONAS. — Sen. 

Proxmire, demokratas iš Wis- 
consino, dažnai kovoja prieš 
naujų ginklų projektus. Ketvir
tadienį jis senate pasakė kalbą, 
kurioje kaltino Pentagoną, kad 
tas dirbtinai norįs sudaryti įspū
dį apie sovietų jūrų jėgų augi
mą ir galią, kada Sovietų Są
jungos jūrų laivynas yra dar 
toli atsilikęs nuo Amerikos.

Senatorius nurodo, kad Ame
rika turi keturis atomine ener
gija varomus karo laivus, o so
vietai neturi nė vieno. Ameri
ka turi 14 lėktuvnešių, o sovie
tai visai jų neturi. Amerika tu
ri du lėktuvnešius, nukreiptus 
prieš povandeninius laivus, o so
vietai — vieną. Amerika turi 7 
helikopterių laivus ir stato dar 
5, sovietai teturi du perdirbtus 
helikopteriams vežioti kreise
rius. Amerikoj naikintuvų skai
čius siekia 65, o rusai teturi 40.

Admirolas Zumvalt jau pa
reiškė nepritariąs tokiai senato
riaus analizei.

Sen. Fulbrightas 
praranda itaka 

WASHINGTONAS. — Sena
tas vis dažniau ėmė atmesti sa
vo užsienio reikalų komiteto pri
imtus pasiūlymus. Tam komite
tui vadovauja išgarsėjęs savo 
pataikavimu komunizmui Ful
brightas. Paskutinis jo pasiū-

i reciaaieni apie eneagos lietuviu susirinko prie Dariaus - Girėno paminklo protesto demonstracijon prieš nždraiicti
okupanto elgesį Kaune, kur žiauriausiomis priemonėmis buvo numalšintos jaunų lietuvių demonstracijos, čika-. _ u"ulrtu^u iniuuudu-
gos demonstracijose dalyvavo daug jaunimo, kuris pradėjo žygį Marquette Parko gatvėmis su simboliniu Romo JOS agentūrai skleisti propagan- 
Kalantos grabu. Kaip žinoma, Kalanta, 20 metų darbininkas, susidegino, protestuodamas prieš rusų okupacija,' Ja užsienyje nenurodant tos nro- 

į Kauno miesto sode. ' , p

NAUJOS RAKETOS PIETŲ VIETNAME
SAIGONAS. — P. Vietnamo marinai atmušė jau ketvirtą 

komunistų puolimą prie My Chanh upės, Į šiaurę nuo Hue mies
to. Prie Kantumo komunistų puolimą sustabdė JAV helikopteriai, 
ginkluoti TOW raketomis, kurios Vietnamo .kare panaudotos 
pirmą sykį. Tos elektroninės raketos yra vairuojamos optiniais 
instrumentais ir skrenda tiesiai i taikinį. Helikopterių pilotai 
sunaikino.'prie Kontumo, 12 priešo tankų;'- < - s

Oro kare JAV lakūnai jau tre
čią dieną puolė taikinius Haifon- 
go miesto apylinkėse, šis didžiau
sio š. Vietnamo uosto miestas 
greit bus visai izoliuotas nuo li
kusios krašto dalies. Lakūnai su
griovė Kien An tiltą, 6 mylios 
į šiaurę nuo Haifongo. žalos pa
daryta Ben Thuy elektros jėgai
nei netoli Vinh miesto, 145 m. 
į šiaurę nuo demilitarizuotos 
zonos.

Oro puolimuose Amerika pra
rado vieną A-4 lėktuvą. Tai jau 
27-tas numuštas nuo balandžio 6 
d. lėktuvas. Nuo to laiko per 
lėktuvų puolimus dingo 30 ame
rikiečių lakūnų.

Hanojaus radijas jau kelis 
kart pranešė apie puolimus ir 
bombas prieš š. Vietnamo upių 
pylimus. Sakoma, kad Š. Viet
name yra 1,800 mylių ilgumo 
Įvairių pylimų. Juos vietnamie
čiai statė daug metų irigaci- 
jos ir apsaugos nuo potvynių 
tikslais. Sugriovus kai kuriuos 
pylimus ar užtvankas, vanduo 
užlietų didelius žemės plotus. Kai 
kurie pylimai yra tiek platūs, 
kad virš jų įtaisyti keliai. Ga
limas daiktas, kad tokie pyli
mai ir bombarduojami, kur važi
nėja komunistų sunkvežimiai ir 
kariniai džypai. Prezidentas Ni
xonas neseniai pareiškė, uždrau
dęs pulti pylimus, nes vandeniui 
išsiveržus į žemumas, galėtų gy
vybės netekti tūkstančiai civilių.

Žada Argentinai 
laisvus rinkimus

BUENOS AIRES. — Argen
tinos prezidentas Lanusse pasa
kė į tautą kalbą, kurioje jis iš
šaukė užsienyje gyvenantį bu
vusį diktatorių Peroną sugrįž 
ti namo ir išbandyti savo poli
tinę įtaką būsimuose rinkimuo
se.

Prezidentas nurodė, kad rin
kimuose bus leista dalyvauti vi
soms partijoms, niekas nebus

V&IAUSIOS ŽINIOS

Maskvoje sudaryta bend
ra Amerikos-Sovietų Sąjungos 
komisija, kuri studijuos įvai
rius prekybą liečiančius klausi
mus. Washingtone kalbama, kad 
prezidentas paskirs bu v. iždo se
kretorių John Connaly vadovau
ti deryboms su sovietais.

♦ Raketų specialistas, vokie
čių kilmės mokslininkas Wer- 
nher von Braun pasitraukia iš 
erdvės agentūros ir pereina nuo 
birželio mėn. dirbti į Fairchild 
industries įmonę.

♦ Vakar Amerikos transpor
to lėktuvu iš Helsinkio i Mask
va buvo atvežti Salt dervbu de
legacijų vadai Gerald Smith ir 
Semionov.

♦ Paryžiuje sunkiai serga 
Windsoro kunigaikštis, kuris yra 
jau 78 metų.

♦ Pietų korėjoje vaikai žai
dė su nesprogusiu artilerijos 
sviediniu. Jam sprogus, 7 vai
kai žuvo, 2 buvo sužeisti.

♦ Pentagonas paskelbė, kad 
šiais metais jauni gydytojai ne
bebus šaukiami atlikti karinės 
prievolės.

♦ Belfaste sprogimas užmu
šė vieną moterį ir 20 asmenų bu
vo sužeista. Viena teroristu 
bomba ketvirtadienį sugriovė 
Money more policijos įstaigą ir 
greta buvusį namą.

verčiamas išsiskirti iš Argen
tinos politinio procero.

Peronas neseniai pareiškė, kad 
Argentinos kariuomenės vadai 
neleidžia jam grįžti į Argenti
ną. Generolas Lanusse užtikrino 
klausytojus, kad kovo mėnesį 
argentiniečiai išsirinks demokra
tinę vyriausybę, kurioje daly
vauti kviečiami visi politikai, 
nežiūrint praeities veiksmų ar 
įvykių.

Sovie- 
reika- 
vienas 
po to 
žinių

Patvirtino žinia 
L 

apie Kauno įvykius
MASKVA. —■ Aukštas sovie

tų propagandos valdininkas pa
tvirtino žinią, kad Kaune Įvyko 
jaunų lietuvių riaušės ir kad 
milicija suėmė daug Žmonių.

Ivan Udalcov, sovietų žinių 
agentūros Novosti direktorius 

buvo paklaustas užsienio kores
pondentų spaudos konferencijo
je, kur buvo nagrinėjami 
tų Sąjungos kultūriniai 
lai, ar tiesa, kad Kaune 
jaunuolis susidegino ir 
įvyko neramumai. AP 
agentūra iš Maskvos praneša 
Udalcovo atsakymą. Jis pakar
tojo Kauno komunistų spaudos 
tvirtinimus, kad susideginęs 
jaunuolis buvo protiniai nesvei
kas, o nedidelė chuliganų grupė 
bandė susideginimo progą iš
naudoti ir suardyti Kaune tvar
ką. Įstatymų ir tvarkos orga
nai suėmė kelis chuliganus, ku
rie naudojo smurtą.

AP agentūra, aprašydama šį 
Udalcovo atsakymą, pakartoja 
žinia iš Kauno šaltiniu, kad tūks- 
tančiai jaunuolių, šaukdami 
“Laisvės Lietuvai!” dvi dienas 
triukšmavo, po 20 metų jaunuo
lio susideginimo. Tie patys šal
tiniai pranešę, kad keli žmonės 
buvo užmušti ir keli šimtai 
imtų.

su-

gegužės 
Nixonas 
apie 17 
j kitus

Kinai neįleido 
sovietų laivų

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamento pareigūnas 
Charles Bray pareiškė, kad JAV 
minos visiškai uždarė šiaurės 
Vietnamo uostus. Nuo 
8 d., kada prezidentas 
įsakė išmėtyti minas, 
prekinių laivų pasuko 
uostus.

Dvylika sovietų prekinių lai
vų, plaukusių su karine medžia
ga į šiaurės Vietnamo uostus, 
planavo iškrauti savo krovinius 
pietiniuose Kinijos uostuose, ta
čiau Pekino valdžia nedavė lei
dimo sakydamas, jog įsileisti 
“karo laivus” yra prieš Kinijos 
normalią politiką. Kinija pada
rė sugestiją, kad sovietų vyriau
sybė, norėdama nusiųsti kari
nę medžiagą į š. Vietnamą, turė-

PASIRAŠYTA SUTARTIS VENGTI 
JŪROSE KARO LAIVŲ INCIDENTŲ 
MASKVA. — Vakar iš Maskvos ateinančios žinios buvo 

optimistiškos. Buvo laukiama, kad prezidentas Nixonas galės 
pasirašyti ir branduolinių raketų apribojimo sutartį, dėl kurios 
principe jau susitarta, tik lieka išspręsti technines detales. De
rybų atmosfera dar pagersėjo, kai buvo pasirašytas susitarimas 

I vengti atvirose jūrose karo laivų incidentų. Abi valstybės įsi- 
j pareigoje netrukdyti viena kitos laivams, negrasinti jokiais veiks- 
• mais, neskraidyti žemai virš jų lėktuvais ir pan. šią sutartį pa- 
’ sirašė JAV laivyno .sekretorius 
‘ kas.

pagandos šaltinių, buvo atmes
tas pilno senato 42-27 balsais.

Fulbrighto artimi bendradar
biai sako, kad jis labai jaudina
si dėl senato narių nusistatymo 
prieš jį. Jis pasakęs, kad net ir 
geras pasiūlymas senate ne
praeitų, jei jį pasiūlytų Ful- 
brightas. Jo pasiūlymų senate 
negina net jo paties komiieto|kėti tik. 800 mil. dot 
mariai. Fulbrightas esąs, tiek nu
siminęs, kad privačiai jis paža
dėjęs pasitraukti iš pareigų, jei 
prezidentas Nixonas bus perrink
tas prezidentu dar 4 metams. Jis 
nebegalėsiąs būti veiksmingu se
nato užsienio reikalų komiteto 
pirmininku, nes vyriausybė prieš 
jį senate suorganizavusi boiko
tą ir asmeninę prieš jį kovą.

Naujas Ukrainos 
komunistu vadas

MASKVA. — Ukrainos komu
nistų partijos vadas Piotr šelest 
ketvirtadienį buvo atleistas iš 
tų pareigų, kurias jis ėjo nuo 
1963 metų. Jo vieton partijos 
vadu paskirtas Vadimir ščer- 
bicky, ligšiolinis I’krainos vy
riausybės premjeras. Manoma, 
kad premjeru bus paskirtas ki
tas partijos veikėjas.

šelesto pašalinimo buvo lau
kiama nuo praėjusio sekmadie
nio, kada buvo paskelbta, kad 
jis paskirtas vienu iš devyniii 
Sovietų Sąjungos vicepremjerų. 
Partijos “boso” Ukrainoje vie
ta yra daug svarbesnė už vice
premjero vietą. Galimas daik
tas, kad šelestas bus išmestas ir 
iš partijos politbiuro.

Sovietų vidaus reikalų žinovai 
teigia, kad ukrainiečių prižiū
rėtojas pasijuto toks stiprus, 
kad ėmė kritikuoti Brežnevo už
sienio politiką ir pradėjo reika
lauti investuoti daugiau lėšų į 
Ukrainos akmens anglies pra
monę.

Naujas Ukrainos partijos 
das Ščerbicky yra chemijos 
žinierius, 54 metų. Jis savo
litinę karjerą pradėjo Diepro- 
dzeržinske, kur praeityje yra 
gyvenęs ir dirbęs pats Brežne
vas.

va- 
in-

tų išrankioti minas, kurias iš
mėtė Amerika.

Haifono uoste 'sužalotas so
vietų laivas “Pevak” buvo įsi
leistas pataisymams į Kantono 
uostą.

ir sovietų karo laivyno viršinin

Kai kurie korespondentai 
skeptiškai žiūri į ligšiol pasi
rašytus susitarimus. Dauguma 
jų seniai buvo sutarti ir dėl jų 
Nixonui nebuvę reikalo važiuo
ti į Maskvą. Aplinkos terši
mo reikalu sutartis buvo pasi
rašyta ambasadoriaus Beam ir 
užsienio reikalų viceministerio 
Smirnovo dar prieš mėnesį. Svei
katos ir medicinos mokslo ben
dradarbiavimo susitarimas buvo 
paskelbtas jau vasario 11 d.

Svarbiausios sutartys, jei jos 
bus šiandien pasirašytos liestų 
atominiu raketų užšaldyma ir 
prekybą. Pastaroji negalės bū
ti išplėsta be kongreso sutikimo, 
nes Amerikai teks duoti kredi
tų ir paskolų. Prekybos susita
rimui- trukdo senų “lend-lease” 
skolų nesumokėjimas. Dėl jų vy
kusios dervbos nedavė vaisiu. 
Amerika vis dar reikalauja 800 
mil. dol., o sovietai siūlo sumo-

Strateginių ginklų, klausime 
"svarstoma abejose valstybėse 
palikti tokį raketų skaičių že
mėje esančiuose lizduose, kiek 
jų dabar yra. Per žvalgybos sa
telitus ir modernios žvalgybos 
priemones abi vyriausybės pui
kiai žino, kiek kuri raketų tu
ri ir kur jos įrengtos ar stato
mos. Sutartyje numatoma leis
ti dabartines raketas pakeisti 
naujomis, nedidinant jų bendro 
skaičiaus. Galima gerinti jų ko
kybę, įdedant daugiagalvius už
taisus, keičiant vairavimo siste
mą ar kurą. Sutartyje žadama 
neduoti gynybos raketų kitoms 
šalims, vienos ar kitos valsty
bės sąjungininkams.

Bolšoj teatre, baleto “Gulbių 
ežeras” metu, viena moteriškė 
iš balkono sušuko apie Vietna
mą. Ją tuoj išsivedė du Mas
kvos slaptos milicijos vyrai. 
Pranešamą kad šią demonstra
ciją prieš prezidentą Nixona pa
darė vieno italų komunistų laik
raščio korespondento žmona. 
Prezidentas su žmona sė
dėjo teatro ložėje su valstybės 
sekretorium Rogers, premjeru 
Kosyginu, prezidentu Podgornu, 
užsienio reikalų ministeriu Gro
myko ir Brežnevo žmona.

Neruoš parodos 
Philadelphijoje

PARYŽIUS. — Valstybės de
partamentas painformavo Tarp
tautini Parodų biurą Paryžiu
je. kad Amerikos valstybės 200 
metų minėjimo paroda Philadel
phijoje nebus ruošiama. Paroda 
turėjo įvykti 1976 metais.

Philadelphijos miesto valdžia 
norėjo ruošti parodą, tačiau tai 
minčiai pasipriešino miesto gy
ventojai, ypač tuose rajonuose, 
kur turėjo prasidėti parodos pa
statų ir įrengimų statyba. Ilgai 
besiginčijant, pagaliau įsikišo 
federalinė vyriausybė. Pats pre
zidentas Nixonas, nors pripažin
damas istorinę Philadelphijos 
reikšmę, patarė parodos tame 
mieste nerengti.
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sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos 
visuomet vyksta sklandžiai.

CHICAGA — NEW YORK

EKSKURSUOS I LIETUVA 1972 METAIS V
Walter Rask-Rasčiausfco vadovaujamas American Travel Service 

Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių i Lietuvą.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas į Lietuvą, tą darbą

> ir

STANDARD
FEDERALE
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 6f CHICAGO

4192 ARCHER AVENŪE 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.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Frank Zogas. President

I

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

įdomi, 
įdomių 
faktų,

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.

MIDLAND 
SAVINGS 
ANDLOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50532

PHONE: 254-4470

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

t paid quarterly

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

Trof. Tadas Ivanauskas lietu
vių kalba yra parašęs gausybę 
zoologinėmis temomis straips
nių. studijų. Dabar po garbingo 
prof. T. I. mirties “Vaga” Vil
niuje 1971 m. išleido 295 psl: 
iliustruotą knygą “Pasaulio 
paukščiai”.

Kaip visi prof. Ivanausko raš
tai, taip ir šis veikalas parašy
tas sklandžiai, lengvai skaito
mas. Pilnas Įvairių duomenų, pa
lyginimų.

Knyga suskirstyta į 28 sky
relius, iš kurių Įvadas užima 10 
psl. Jame Skaitome:

“Jau nuo senų laikų žmo-j ti tiesiai Į saulę. Be minėti] or-

gaus vaizduotę žadino paukščio 
skrydis. Tačiau šis sugebėji
mas nėra nei pirmas, nei pa
skutinis gamtos “išradimas”, 
nes skraido ir vabzdžiai, taip pat 
kai kurie ropliai, dalis žinduo
lių (šikšnosparniai) ir net žu
vys”. (5 psl.). “Yra ir neskrai
dančių paukščių — jiems pri
klauso didžiuliai stručiai, ka- 
zuarai, emos ir išmirę paukščiai 
moa”. (6) “Be dviejų vokų, ku
riuos turi žmogus ir kiti žinduo
liai, paukštis turi dar tretįjį vo
ką, pusiau permatomą organą, 
kuris leidžia paukščiui žiūrė-

■M
m
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CHICAGA — NEW YORK — SPALIO MĖN. 2 D. 
iš hlew Yorko $665.00 + tax, rš Chicagos $765.00 4- tax* 
16 dienu kelionė — 8 dienos Lietuvoje, 4 dienos Madride.

CHICAGA — NEW YORK 
iš New Yorko $665.00 + tax, iš Chicagos $765.00 + tax* 

14 dienu kelionė — KALĖDINĖ EKSKURSIJA.

Kas nori praleisti Kalėdas ir Naujus Metus su giminėmis, regist
ruokitės Į gruodžio mėnesio ekskursiją.

* Total tour prices are subject to airline agreement and govern- ' 
ment approval

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
972', So. Western avenue

CHICAGO, ILLINOIS 60643 :
Tel.: (312) 238-9787 - I

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Tei- I 
kiame informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parū- J 
piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas. J

ganų, paukštis turi dar keletą 
kitų, apie kurių funkciją gali
me tik spėti”. (7).

Toliau skaitome, kad dabar 
žmonijai žinoma apie 8,650 
paukščių rūšių, šimtais svyruo
jantis, priklausomai nuo moks
lininkų nuomonės. Pleistoceno 
laikotarpyje pasaulyje gyvenę 
apie 11,500 paukščių rūšių. 
Prie išmirusių paukščių priklau
so milžiniki moa, kurių buvę 22 
rūšys ir jų didžiausioji rūšis 
buvusi 4 metrų aukščio. Jie iš
naikinti apie 1350 metus.

“Apytikriai apie tą patį lai
ką išnykęs kitas milžinas paukš
tis — Aepyornis, gyvenęs Ma
dagaskare. Jis buvo apie 2.7 
metrų aukščio ir labai sunkus, 
iki pusės tonos svorio. Dar šian
dien randami jų kiaušiniai, tu
rėję apie 35 cm ilgio ir 9 litrus 
talpos. Tai buvo tie paukščiai 
rok, kuriuos mini jūrininkas 
Sinbadas savo nuostabiose ke
lionėse į pietų jūras”. (12 psl.).

Po vertingos Įžangos eina Si- 
stematinė paukščių apžvalga, 
pradedama Kiviniais (Apterygi- 
formes). “Jie gyvena sulindę į 
kerplėšas ar tankumynus, tad 
pamatyti juos nelengva. Minta 
sliekais ir kitais smulkiais be
stuburiais. Lesinėdami nakties 
metu, vadovaujasi uosle. Tai iš
imtis paukščių tarpe. Spėjama, 
kad jie taip pat panaudoja esan
čius snapo pamate šerius, ku
rie atlieka lietimo organų vaid
menį. Jų akys labai menkos. De
da 2 ar 3 nepaprastai didelius 
kiaušinius — jie yra 12.5 cm. 
ilgio ir sveria apie 400 gr., t. y. 
ketvirtadali patelės svorio. Po 
75-80 dienų, prasikala jauniklis. 
Kivių balsas — šaižus švilpi
mas ; nuo to maoriai ir davė šiam 
paukščiui vardą. Naujosios Ze
landijos gyventojai labai di
džiuojasi šiuo paukščiu, vadin
dami ji savo tėvynės simboliu. 
Jis atvaizduotas net valstybės 
antspaude, piniguose, pašto žen- 

j kluose, mėgiamas ženklas mez- 
j guriuose, miltų įpakavime, kre
muose ir kitose Naujosios Ze
landijos prekėse. Net kariuo
menės daliniai vadinami “kivi”. 
Dėl šiam paukščiui reiškiamos 
simpatijos galima tikėtis, kad 
jis bus išsaugotas’*. (15-16 psl.).

Rašydamas apie plėšriuosius 
paukščius, be . kitko, mini saka
lą keleivi (Falco peregrinus), 
dažnai minimą mūsų tautosako
je, ibet “šią taurią sakalų rūšį 
beveik galutinai išnaikino”. Jie 
minimi ir Lietuvos Statute. “Be 
'to, Lietuvos 
startsakali 
rius) j tik 
reikšmės jis 
dėl mažo ūgio jis vargiai galėtų 
sumedžioti didesnį už putpelę 
paukšti”. (73-74).

Lietuvių dainose, raštuose ap-

Statutas mini ir 
(Falco columba- 
neaišku, kokios 

galėtų turėti, nes

Philomena D. Pake], President

UP TO 
$20.000.

^SAFETYO^ 
YOUR SAVINGS

Chicago Savings 
and Loan Association

CtflCAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa- 
gėrihijHū diioda paskolas nuo $’>00.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra CcikžrHngi dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite hUOsaVo namu ir jums nu
sibodo mokėti ankštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

Dividends Compounded daily. paid quarterly
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS^;

6245 So. WESTERN AVE,
H t> u B S : Mon. T? p. M. Io S P. M., Too,, t »o 4. Thvrt. A Frl. 9 4o S, S.L 9 ia 12:30

INSUREtt

% PER aNNum

on Certificates 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

pER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

% PER ANNUAL

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

rašytas vieversys yra tarsi idea
lios* meilės simbolis. Apie jį, 
be kitko, skaitome:

“Iš vieversių rūšių plačiau
siai žinomas dirvinis vieversys 
(Alauda arvensos), gyvenantis 
visoje Europoje ir Azijoje iki 
Kamėatkos, o pietuose^—iki In
dijos ir šiaurės Afrikos. Kadan
gi europiečiai šį paukštį myli, 
jie pasirūpino jį išplatinti ir ki
tuose pasaulio kraštuose. Sėk
mingai pavyko jo aklimatizaci
ja Naujoje Zelandijoje ir Ha
vajų salose. Taip pat jų buvo 
atvežta į Niujorko valstiją; 
nuo 1880 metų jie ten gyveno, 
bet jų skaičius vis mažėjo ir 
apie 1913 m. jie ten išmirė. 
Sėkmingesnis bandymas buvo 
Kanadoje — vieversių buvo at
vežta į Vankuverio salą, ir jie 
ten iki šiol gyvena”. (231-232 
psl.).

Visa knyga tolygiai 
Joje yra nepaprastai 
pasakojimų, duomenų,
atsitikimų, stebėjimo išdavų. 
Knygoje yra dvi grupės nuotrau
kų: juoda-balta 17-}-20, tai viso 
37 nuotraukos, daugumoje per 
puslapį. Spalvotų 21 nuotrau
ka, iš kurių 11 per visą puslapį. 
Deja, labai liūdna ir skaudu, kad 
dabar rusų okupuotoje Lietu
voje rusai n eleidžia lietuviams 
Įsigyti gerų spausdinimo maši
nų, atitinkamo popieriaus, da
žų, todėl dauguma tenai atspau
sdinamų knygų yra labai prasto
mis iliustracijomis. Spausdini
mo mašinos, tūrėtos 1940 me
tais nepriklausomoje Lietuvoje, 
atrodo, tebėra nepakeistos, o per 
laiką susidėvėjo, gi neturint ge
ro popieriaus nei dažų nei kito
kių priedų, darbą atlieka kur kas 
prasčiau, nei 1940 metais! Juk 
tai žengimas atgal nuo civiliza
cijos, nuo kultūros, ne pirmyn! 
Europoje, šiuo 'laiku, aukščiau
sią spausdinimo techniką turi 
Šveicarija, Vakarų Vokietija, 
Prancūzija, Italija.
Užsienio lietuviai nerašo gamtos 

zoologinėmis temomis
Užsienio lietuviai yra atitrū

kę nuo gamtos. Pavartykime 
mūsų laikraščius, žurnalus 
užsienio gamtos; temomis apra
šymą beveik nėra. Taip pat nė
ra gamtos, zoologijos temomis 
knygų. Per greitas ir nevykęs 
nuo gamtos nusigręžimas. Juk 
lietuviai yra gamtos žmonės. 
Bent tokie buvo. Geroka dalis 
kilusi iš kaimo, neabejotinai pa
žinojo daugybę paukščių, nema
ža gyvulių ir kitko. Kodėl už
sieniuose viską pamiršo ir nei 
kiek nesidomi svetur sutiktais 
paukščiais, gyvūnais ?

Tarsi tyčia šiaušiasi ir neno
ri nieko bendro turėti su tikrai
siais Aukščiausiojo tvariniais, o 
pigiausiu būdu tirpsta svetimų
jų palietose nutautėjimo balose, 
iki ausų save išmufzoję, iki pa
kaušių i jas niurkydami savo 
vaikus. Ir televizijas kiša per 
ausis, tarsi būtų išganymas.

Ateis šeima i svečius, tai vai- 
kus pirmiausia pristato žiūrėti 
televizijos! Tokiu būdu atsi- i 
kratė savo ir svetimų vaikų, žars- 
tosi pasakojimais apie naujus 1 
namus ir ką tik atvežtus kili- ’( 
mus. Vyre, vyre<daraisi eiliniu 
numeriu, nei kiek neturinčiu lie- i 
tuviškos asmenybės!

Jei skirtingose vietose gyve
nantieji lietuviai stebėtų savo | 
aplinkoje (nebūtinai savo gatvė- . 
je) gamtą, aprašytų, išleistų, ' 
ilgainiui susidarytų tokių leidi- ( 
nių rinktinė. Vienas parengtų , 
knygą, sakysime, apie bites; ki- ’ 
tas apie gėles; trečias apie Aus- | 
tralijos kengūras; ketvirtas apie j 
Argentinos žuvis; penktas apie ' 
Kanados meškas; šeštas apie | 
Vokietijos paukščius. Na, jei j 
dar kas prisidėtų iš Kalifūrni- I 
jos, iš Čikagos, iš Brazilijos, iš ( 
Kolumbijos ir kitur, jei dar ir | 
pailiustruotų, ilgainiui turėtu- * 
me neįkainuojamos vertės sa- I 
vo autorių parašytų knygą, tu- j 
rinčių ar galinčių turėti moksli- 1 
nės, literatūrinės, kelioninės, I 
kontinentinės ar kitokiu reikš- j 
miu. i

SKAITYK "NAUJIENAS* - 

JOS TEIKIA GERI^’J, IAS,

’’FTSINGTAUSIAS

Jaunimo akcija
Sąryšyje su Romo Kalanto 

mirtimi, Kaune susideginusiam 
protestuojant prieš Lietuvos 
okupaciją bei priespaudą, Jau
nimo Kongreso ruošos komite
tas išleido specialų Žiniaraščio 
numerį ir jame ragina jauni
mą neatidėliojant imtis indi
vidualios akcijos šiais būdais:

A. LAIŠKAIS:
L vietiniams 'Įtakingiesiems 

asmenims:
a. politikams: senatoriams, 

atstovų rūmų nariams, guber
natoriams, miestų burmis
trams, apskričių viršininkams 
ir t. t.

b. darbininkijos vadovams: 
unijų vadams ir t. L Atminkite, 
kad Romas Kalanta buvo fab
riko darbininkas!

c. bažnyčių vadovams: sielo
vados viršininkams, parapijų

klebonams, vyskupams, kardi
nolams ir 11.

d. mokslo institucijų rekto
riams rašykite:

— protestuodami prieš so
vietų represijas Lietuvoje

— ragindami juos prisidėti 
prie protesto;

— prašydami, kad birželio 
15-tą paskelbtų Gedulo dieną 
kenčiantiems Lietuvoje (Natio 
nal Day of Mourning);

— prašykite raštiško jų pri
tariančio žodžio pareiškimo.

2. Vietinei sapudai, radijui 
ir televizijai:

a. redakcijoms, vedėjams
b. politinių ir religinių reika 

lų komentatoriams;
rašykite:
— protestuodami prieš so

vietų represijas Lietuvoje
— prašydami , kad būtų pa

skelbti vedamieji apie Lietu
vos piliečių politinių ir religi
nių teisių pažeidimus

— prašydami, kad skelbtų 
birželio 15-tą — GEDULO DIE 
NA.

B. RAGINANT vietltlėš lie
tuvių organizacijas:

1. išvystyti spaudimą vieto
vės vadovams pritarti Lietuvos 
piliečių laisvės siekiams;

2. susisiekti su vietine spau
da, radiju ir televizija, reiš
kiant protestą ir raginant tal
pinti pritariančius vedamuo
sius;

3. ruošti birželinių įvykių
minėjimus jungiant paskuti
niuosius įvykius Lietuvoje ir 
skelbiant birželio 15-tą GEDU
LO DIENĄ. r.

C RENKANT PARAŠUS 

Jaunimo Peticijai, kuria bel
džiamasi į, Jungtinių Tautij 
duris, reikalaujant ištirti so
vietinį kolonializmą Pabaltijo 
valstybėse”i.

Reeeiveaiiii
-'.'V-S..S. '

■ every
ce r t i f i eaie; aeėo u n t s.

į f ■ lNrFREST<OMPQUMD«> DAILY.
j < PAID MONTHLY
We pay’highest rates permitted by law

arba tiesioginiai j mūsų vyriausią įstaigą

$3155;
$2026

- $3214 
$3033;

MOSKVICH 412 IZH -
ZAPOROZHETS ZAZ 968

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave^ New York, N. Y. 10022 
Package Express & Travel Agency, Inc., 1776 Broadway, N. Y_, N. Y. 10019

Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

jeigu tik nebus anksčiau išparduoti.

KAS PIRMAS ATEINA — BUS PIRMAS PATARNAUJAMAS).

PODAROGIFTS, INC. gauna prahešimą iš VNESHPOSYLTORGO apie kiekvieno 
užsakymo Įvykdymą ir painformuoja siuntėją.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri išduoda įteikimo 
įrodymą kaip priklauso pagal Sutartį su VNESHPOSYLTORGU.

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai 
firmai:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVE. (tarp 27 ir 28 g-včs) NEW YORK, N. Y. 10001 

TEL.: (212) 685 - 4537
Duokite savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.

PODAROGIFTS, INC.
Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai įgaliota VNESH- 

POSYLTORGO priimti ir siųsti DOVANŲ - užsakymus giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia DOVA
NŲ - užsakymus i VNESHPOSYLTORG’ą be jokių tarpininkų, bankų ir kitų.

PODAROGIFTS, INC. yta VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsaky
mus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPO- 
SYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNESHPOSYLTORGo 
krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPOSYLTORGo 
autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna VNESH
POSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

(šiuo metu mes turime kelfetą automobilių, parduodamų tučtuojau, šie modeliai:

ZHIGULI - VAZ 2101
MOSKVICH 408 IE ■

4 - NAUJIENOS, CHICAGO S, ILI------- SATURDAY, MAY 27, 1972



ŠVIETIMO GAIRĖSTĖVŲ IR MOKYTOJŲ ŠVYTURYS
Z. JUŠKEVIČIENĖ

Žurnalas “švietimo Gairės” 
yra lietuviško ugdymo žurnalas, 
skirtas išeivijos lietuvių mokyk
lai ir šeimai, žurnalą redaguo
ja patyręs pedagogas, eilės kny
gų autorius, P. Maldeikis. Re
daktoriaus pavaduotojai yra taip 
pat sėkmingi pedagogai—J. Ma-Įlė dovana mokytojams ir šei- 
silionis ir A. Rinkūnas. Žurna
lą. leidžia JAV LB švietimo ta
ryba. Mecenatas — Lietuvių 
Fondas, žurnale rašo mokslinin
kai, pedagogai, psichologai. Nr.
5 (9) yra 96 psl., juose rašo 12 
autorių.

Prof. J. Pikūnas žvelgia į šių 
dienų staigią mokslo ir techno
logijos kaitą, dalykiškai prista
tydamas pedagogikos reikalus 
mokykloje ir šeimoje tose nau
jose sąlygose. Ryškindamas 
technologijos ir mokslo laimė
jimus, jis pristato biologijos 
mokslininkus — amerikieti J. D. 
Westona ir britų F. H. C. Cri- 
cą, savo studijose tvirtinančius, 
kad jau yra atrastas žmogaus 
kūno celes valantis vaistas, ku
ris tuo valymų jas atjaunins ir 
žmogaus amžiuj pailgėsiąs iki 
150-2'00 metų. Tai įvyksią kelių 
metų laikotarpyje. Deja, didė
jant fiziniam atsparumui, yra 
pastebimas humaniškumo ny
kimas ir dvasinė degeneracija 
su stipriai neigiama televizijos

kai kurių programų įtaka vai
kų pasąmonėje brandinti neapy
kantai, kerštui, smurtui, šiose 
sąlygose tėvų nuolaidumas virs
ta vaikų palaidumu. Visas 
straipsnis su daugeliu praktišku 
patarimų bei išvadų yra dide-

moms.
D. Petrulytė rašo apie šei

mos ir priešmokyklinio auklėji
mo vaidmenį lietuvybės išlai
kyme. Ji pateikia konkrečių 
auklėjimo patarimų, įrodo ir tei
gia, kad šeima yra daugiau rei
kalinga praktiškų žinių ir pe
dagoginės pagalbos už mokyto
jus, nes mokymas yra daug 
lengvesnis ir paprastenis negu 
auklėjimas. Ji liudija apie da
bartinio psichiatrijos mokslo 
užtikrinimą, kad tvirčiausiai lai
kosi tos būdo savybės ar ypaty
bės, kurias žmogus įgyja ne
sąmoningos kūdikystės metais.

Rimas Černius, jauniausios 
mokytojų kartos atstovas, dar 
tik šį pavasarį baigęs Pedago
ginį Lituanistikos Institutą Chi- 
cagoje, rašo apie pradedamąjį 
mokytojo darbą ir su juo susi
jusias problemas: pasiruošimą 
pamokoms, drausmę pamokų 
metu, jauno mokytojo auto
ritetą ir t. t. Matosi, kad jau-

M
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Keista dviratį turi šis Cheyenne, Wyoming, berniukas. Ten, kur tu
rėtu būti sėdynė, įtaisyti pedaliai, © sėdynės visai nėra.

CRANE SAVINGS and Loan Association
nas mokytojas jaučia pareigą ir 
atsakomybę savo pasirinktame 
pedagogo darbe. Reikia tik svei
kinti tokį sąmoningą, atsidavu
sį jauną pedagogą, daug žadan
tį lietuvybei ir pačiai pedagogi
kai.

Prof' A. Klimas — Lietuvių 
kalba ir lituanistika vakaruose 
po 2-j o Pasaulinio karo. Profe
sorius moksliniu pagrindų pri
stato lietuvių kalbos reikšmę 
indoeuropiečių kalbotyrai.

ATŽYMĖTAS
BALIO PARAMSKO
65 M. GIMTADIENIS

SMBSS-

'B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment 

account

mokama dviejų^ 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

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

Prašome aplankyt* 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-

R. Rinkūnas ir V. Matulaitis 
— Tėvynės pažinimo medžiagos 
išplanavimas. Jiedu lituanistinę 
tėvynės pažinimo medžiagą iš
planuoja pasitelkę beskyrės sis
temos principą.

lieškoma naujų būdų, kaip 
lengviau, geriau perteikti litu
anistines žinias šio laiko ir ap
linkos lietuviukui mokiniui.

Ignas Malėnas — Motinos pa
galba vaikui mokantis skaityti. 
Stfaipsms*Įdomus' *ir naudingas 
mokytojams ir tėvas, ypatingai 
gyvenantiems toli nuo lituanis
tikos mokyklų.

V. Milavickienė — Mokymas 
skaityti panaudojant paveiks
lus. Siūloma, kad vaikui pra
dėjus statyti klausimą “Kas 
čia?”, šį vaiko susidomėjimą 
tuojau galima nukreipti į rai
džių mokymą.

Mok. J. Plačas — Gramatikos

BALYS [PARAMSKAS

Paskutinioji lietuvių imigran
tų banga atvykusi į laisvąjį pa-

požiūriai. Rašo apie garsus, žo
džius, .sakinių,sudarymą, kalbos 
kultūrą, formą, turinį. Senosios 
kalbos lytys. Teigia, kad grama
tinės žinios padeda ugdyti mo
kinių mąstymą, kalbą. J. Pla
čas pateikia ir mok., rašytojos 
V. Vaitkevičienžs straipsnio “Li
tuanistinių mokyklų problemos” 
recenziją.. Jo teigimu, straips
nyje keliamos problemos yra 
itin svarbios ir reikalingos rū
pestingo dėmesio ir jų sprendi
mo.

šaulį, kad išvengtų nuožmios 
komunistinės diktatūros, vieni 
po kitų kopia į garbingi! “sena
torių” — Šešiasdešimtspenk- 
mečių amžių. Jų nueiti vingiuo
ti gyvenimo keliai yra daugu
moje išbrėžę gilias reikšmin
gas vagas lietuvių kultūrinia
me ir visuomeniniame gyveni
me.

Visuomenės veikėjas, valstie
čių liaudininkų aktyvus narys, 
Balys Paramskas, š. m. gegužės 
mėn. 6 d. sulaukė jau 65 metų 
amžiaus. Ta proga ponia Na
talija Paramskienė suruošė jau
kų priėmimą savo namuose, į 
kurį atsilankė pora dešimčių 
šeimos draugų. Lietuvos atsto
vas Juozas Rajeckas ir dr. Do
mas Krivickas, trumpomis kal
bomis pasveikino sukaktuvinin
ką, palinkėdami jam sėkmės ir 
sveikatos. Svečių tarpe buvu
siam Lietuvos pasiuntinybės 
patarėjui Dr. Stasiui Baėkiui, 
buvo palinkėta laimės vardinių 
proga.

Balys Paramskas yra gimęs 
Rygoje 1907 metais gegužės 
mėn. 6 dieną.* Baigės Šiaulių 
gimnaziją ir Vytauto Didžiojo 
universitetą teisių fakultetą. 
Nuo 1930 m. jis dirbo “Varpo” 
bendrovėje kaip tos bendrovės 
direktorius.

Ponios F. Bortkevičienės ir 
Balio Paramsko vadovybėje mi
nima bendrovė sugebėjo sėk
mingai leisti dienrašti — “Lie
tuvos Žinias”. Lietuvos okupa
cijos metais (1941-1944) B. Pa
ramskas perėjo dirbti į Lietu
vos Banką ir drauge vertėsi ad
vokatūra. Jo pastangomis buvo 
įsteigta “Tauro” leidykla, kuri 
išleido V. Krėvės apysaką “Mig
lose”.

Antrajai komunistų invazijai 
artėjant, ponai Paramskai pasi
traukė iš- Lietuvos ir liki 1951 
metų gyveno Strasburge-Pran- 
cūzijoje. Iš ten imigravo į JAV 
ir nuolatos gyvena Washingto
ne. Balys Paramskas dirba 
Kongreso Bibliotekoje ir daly
vauja visuomeniniame • Wa- 
shingtono lietuvių gyvenime. 
Tris metus jis yra buvęs Ameri
kos Lietuvių Draugijos pirmi- 
ninku. Ponia Paramskienė mo
kytojauja Immaculate kolegi
joje, dėstydama istoriją ir Ge
orgetown universitete kūno 
kultūrą. Šiuo metu ji yra kū
no kultūros departamento ve
dėja. G. K.

Maisto kaina 
Sovietuose

Prezidentui Nixonui Maskvo
je ilgas valandas esant užimtam 
derybomis su Brežnevu, ponia 
Nixonienė, Brežnevienės lydi
ma, lanko komunistines krau
tuves, rasdama, kad lyginant 
su Amerikos krautuvėmis, ru-į 
sai neturi kuo didžiuotis. Kuo
met vidutiniame Amerikos su
permarkete galima priskaičiuo
ti iki 8.000 įvairių įvairiausių 
valgomų ir geriamų dalyku, so
vietų krautuvėse pasirinkimas 
labai menkas ir kainos nepaly
ginamai aukštresnės.

Neseniai būdamas Sovietuose 
JAV agrikultūros sekretoriaus 
asistentas Clarence Paimby nu
statė, kad Maskvos krautuvėse 
kainos buvo tokios: vienas viš
tos kiaušinis 10 iki 12 centų; 
svaras kiaulienos 1 doleris; sva
ras vištienos $1.20; svaras kala
kutienos 2 doleriai, net arbūzų

svaras 60 centų. Tik duona ir 
bulvės pigios, tai ir yra, kuo 
minta “sovietų žmonės”.

Palyginimui, amerikietis savo 
maistui išleidžia mažiau kaip 16 
nuošimtį savo uždarbio, o so
vietų piliečiui maistui išeina 
nuo 45 iki 50 nuošimčių viso jo 
uždarbio.

PREZIDENTAS MASKVOJE 
SAUGUMO “SAUGOJAMAS”
UPI korespondentai praneša, 

kad prezidento Nixono palyda 
nebe įtaria, o yra pilnai įsitiki
nusi, kad kiekvienas jų žingsnis 
yra sekamas ir kiekvienas žo
dis nuklausomas strateginėse 
vietose pastatytų ir užmaskuotų 
siaustosios policijos agentų. Di
džiulio Inturisto viešbučio, kur 
apgyvendinta spaudos, radijo 
ir televizijos apie 300 korespon
dentu, visas patarnautojų per
sonalas yra sudarytas iš KGB 
agentų.VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’!

Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo Įmanoma šiaip taip vers
tis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata įga
lindavo leisti sekanti tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra kitaip. 
Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek pre
numeratų, ' kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos lei
dimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės Į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar karta bandome belstis i visų 
lietuvių duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime i gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00, siūlau $_____

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai_____  kaina $25.00, siūlau $...........

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai .... kaina $42.00, siūlau $._____

4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS
1862—64 METAIS, 720 psl................ kaina $10.00, siūlau $ ._ .„...

5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl............... ......... ......... .. ................kaina $10.00, siūlau $._____

6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl---------------------------- ----------- kaina $7.00, siūlau $_____

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio — Lietuviu 
dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie^ 
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito — Eilėraščiai, A. Kutkaus — Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis— 
kaina $38.00, siūlau $-___ ____ _ --••••»•■ į,

VARDAS, PAVARDĖ ...„._________J.._____ ___ _____________________

ADRESAS ___ ____________________________________________________

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
295 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

INSURED

PER ANNUM 

$1000 or mora 
certificates 
1 year min.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632
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(WEST OF CALIFORNIA AVE.)
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2 year mirų
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui, j
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

J. Masilionis — Penktoji mo
kytojų studijų savaitė. Patei
kia žinių apie įvykusias Mokyto
jų studijų dienas 1971 m. Ka
nadoje ir duoda kai kurių pa
skaitų recenzijas.

L. Tamošauskas — Kritiškas 
Lituanistinių mokyklų įvertini
mas. Rašoma apie Kanados Li
tuanistinių mokyklų organizuo
tus svarstymus. Jų metu iš 
pačių mokinių paaiškėjo, jog 

Lituanistinės mokyklos išmoko 
tik lituanistinių dalykų, bet tau
tinės dvasios ugdymo mokiniai 
jose negauną, nors tai turėtų 
būti svarbiausias jų tikslas.

J. Varnas — Lietuviško auklė
jimo pratęsimas už klasės ribų. 
Siūlo rengti vaidinimus, išvy
kas, ekskursijas, stovyklas ir t. 
t.

P. Maldeikis — Naujos idėjos 
auklėjime. Pateikia apžvalgą 
šiandieninės amerikiečių moky
klos. Konstatuoja faktą, kad 
mūsų jaunimas mokosi šios mo
kyklos įtakoje ir todėl mums su
augusiems jis yra dažnai nesu
prantamas. Teigia, kad pats mo
kymas dabar yra daug geresnis, 
nei buvo prieš dešimtį metų. Pa
teikia žinių apie lietuvišką auk
lėjimą plačiame pasaulyje Aus
tralijoje, Anglijoje, P. Ameri
koje. Duoda dviejų knygų re
cenziją. Tai V. Čižiūno “šeima 
tautinėje bendruomenėje” ir V. 
Vaitkevičienė “Užburtos kank
lės”. Abi šias knygas jis įver
tina teigiamai.

žurnalą “švietimo Gairės” ga
lima užsisakyti pas administra
torių : St. Rudis, 415 Plum St., 
Michigan City, Ind. 46360.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

INSURED
TO Z”

į _ NAUJI INOS, CHICAGO 1, ILL. — SATURDAY, MAY 27, 1972

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVERSA 
__ — .  - -    -   

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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 nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, ILL Q0608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Nepripažins prievartinio Lietuvos 
prijungimo

Penktadienio vakare iš Maskvos ateinančios žinios 
sako, kad prezidentas Niksonas jau pasirašė kelis nau
jus susitarimus su Sovietų Sąjungos valdovais, bet dėl 
pačios svarbiausios sutarties nepavyko susitarti. Svar
bus susitarimas yra varžtai atomo ginklams naudoti, la
bai svarbu susitarti dėl būdų Vietnamo karui baigti, bet 
prekybos sutartis vis dėlto buvo skaitoma pati svarbiau
sioji. Rusai tikėjosi gauti Amerikoje didelių kreditų, 
javų ir moderniškų mašinų, o amerikiečiai tikėjosi pagy
vinti užsienio prekybą ir 
giau darbo.

Prekybos sutartis su 
bet prezidentas Niksonas 
sakė rusams, kad pirma reikia sutvarkyti Antrojo Pa
saulinio Karo užsilikusios skolos. JAV jau sutvarkė 
skolas su visomis Valstybėmis, o Sovietų Sąjunga pasi
tarimus nutraukė. Karo pabaigoje rusai negrąžino karo 
ir prekybos laivų, negrąžino nesunaudotos karo medžia
gos ir iki šio meto atsisako už tuos prekybos laivus mo
kėti.. Rusai siunčia milijonus dolerių vertės karo medžia
gos vietnamiečiams, arabams ir kelioms Afrikos valsty
bėms, bet jie atsisako mokėti JAV paskolą. Jei nepavyks 
susitarti dėl šios paskolos ir nebus susitarta dėl priemo
nių Vietnamo karui baigti, tai prezidentas Niksonas pre
kybos sutarties nepasirašys.

Komunistinėje rusų vergijoje ir laisvame pasaulyje 
gyvenantieji lietuviai taip pat buvo susirūpinę, kad pre
zidentas Niksonas, norėdamas susitarti su Sovietų Są
jungą valdančia komunistų grupe, nepadarytų kokių 
nuolaidų Lietuvos ar pavergtos lietuvių tautos sąskaiton. 
Amerikos Lietuvių Taryba iš anksto šitą reikalą svarstė 
ir kreipėsi ne tik į Baltuosius Rūmus ir Valstybės De
partamentą, bet ir Į paskirus senatorius bei kongreso at
stovus. Washingtonan nuvažiavęs Alto pirmininkas as
meniškai aplankė daugelį įtakingesnių kongreso narių 
ir parašė jiems platesnius laiškus. Pirmininkas Dr. Ka
zys Bobelis nuvežė į Baltuosius Rūmus Amerikos Lietu
vių Tarybos peticiją su 75,000 parašų ir prašė atsakomin- 
gus pareigūnus daboti pavergtos lietuvių tautos interesus.

Amerikos pramonei duoti dau-

Sovietų Sąjunga jau aptarta,

Kongreso atstovas Frank Annunzio, gavęs tikslių ži
nių iš Alto, pasiuntė Valstybės Sekretoriui laišką, ku
riame prašė Maskvos pasitarimų metu palengvinti pa
vergtos Lietuvos gyventojų būklę. Tuo tarpu dar neži
nome, ar Kremliuje vykusių pasitarimų metu buvo iškel
tas rusų pavergtos Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių 
klausimas, bet iš Valstybės Sekretoriaus laiško, parašy
to kongreso atstovui Frank Annunzio, aiškiai matyti, 
kad atsakomingi JAV pareigūnai nesirengė daryti kokių 
nuolaidų rusams Lietuvos ir kitų pavergtų tautų sąskai
tom Sekretorius Rogers, atsakydamas į kongreso atsto
vo laišką, prieš išskrisdamas į Maskvą, įsakė savo pava
duotojui, ponui David M. Abshire, parašyti kongreso 
atstovui atsakymą. Sekretorius Rogers prašė pranešti 
sekantį:

“Jungtinės Amerikos Valstybės nepripažįsta 
prievartinio Estijos, Latvijos ir Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą, ši politika atsispindi ne tik dažnuo
se mūsų viešuose pareiškimuose, bet ir mūsų tęsiamu 
paskutinių nepriklausomų kraštų vyriausybių pa
skirų diplomatinių ir konsuiarinių atstovų pripaži
nimu. Mes tikime, kad Jungtinės Tautos yra tinka
miausias forumas atkreipti pasaulio dėmesį apie 
Baltijos kraštų gyventojų sunkią būklę. Mūsų at
stovai Jungtinėse Tautose dažnai kėlė prievartinį 
Baltijos Valstybių įjungimą į Sovietų Sąjungą”.
Sekretoriaus Rogers pavaduotojas rašė laišką kon

greso atstovui Frank Annunzio geg. 18 dieną, kelioms 
dienoms prieš Kremliuje vykstančių pasitarimų pradžią. 
Rašė jis ne suinteresuotam lietuviui, bet savo piliečių rei
kalais besirūpinančiam kongreso atstovui Frank Annun
zio. Sekretorius Rogers įsakė pridėti kongreso atstovo E. 
Derwinskio pareiškimus, padarytus Jungtinėse Tautose. 
Derwinskio pareiškimai lietuviams yra žinomi, nes jie 
plačiai buvo komentuojami Naujienose. ' JAV atstovas 
Jungtinėse Tautose pareiškė, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija rusų buvo jėga paimtos ir prievarta prijungtos prie 
Sovietų Sąjungos. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyvento
jai neturėjo progos tuo reikalu pasisakyti, nes minėtus 
kraštus okupavusi kariuomenė ir policija vartojo prie
vartą savo valiai primesti.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje rusai pravedė “rin
kimus”, kuriuose kandidatais galėjo būti tiktai komunis
tų partijos parinkti žmonės. Prieš “rinkimus” .ir “rin
kimų” metu visa spauda buvo tiktai okupanto kontrolėje. 
Redaktoriais buvo pastatyti žmonės, kurie pritarė sovie
tų ekspansijai ir ragino kitus jai pritarti. Lietuvos gy
ventojai galėjo balsuoti tiktai už komunistų partijos pa
rinktus kandidatus. Jie neturėjo progos net iš komunistų 
partijos kandidatų pasirinkti teisingesnių ir geresnių 
žmonių. Okupantas pastatė tiek kandidatų, kiek reikėjo 
“išrinkti” atstovų, šitokiu būdu “rinkti” atstovai buvo 
nuvežti į Maskvą, kur Stalino akivaizdoje jie prašė “pri
jungti” Lietuvą prie Sovietų Sąjungos.

Valstybės Departamentas turi labai tikslių informa
cijų apie rusiškus “rinkimus”, todėl jų ir nepripažįstą. 
Prezidentas Niksonas taip pat yra tiksliai informuotas 
apie sovietų valdžios planus ne tik mažoms tautoms pa
vergti, bet ir visam pasauliui užkariauti, todėl jis nepri
pažins prievartinio Lietuvos prijungimo į Sovietų Są
jungą.

Apie lj40 mylių į šiaurę nuo 
Chicagos, tarp gražių ežerų sto
vi Wisconsin© sostinė — Madi
son. Ten yra ir Wisconsin© uni
versitetas, kuriame mokosi apię 
40 tūkstančių studentų. Nors 
miestas ne per didelis, bet jį 
puošia daugybė įvairiaus sti
liaus universiteto pastatų, Wa
shington© Baltuosius rūmus pri
meną — valstijos valdžios rū
mai, gražūs ežerai ir paežerių 
parkai. Ežerus nuolat raižo mo
torinės ir burinės valtys. Plū
duriuoja tūkstančiai ančių. Kai 
kuriose parkų vietose jos išli
pa ant kranto padraugauti su 
žmonėmis, ypač suy tais, kurie 
joms atneša šį tą užkąsti... Eže
ruose taip pat yra gražių lydekų 
ir kitokių, žuvų. Gaudymo me
tu vietos meškeriotojai ten turi 
malonių pramogų.

Wisconsinas yra žemės ūkio 
kraštas, bet kadangi ten daug 
gražių miškų, žuvingų ežerų 
ir ežerėlių, tai daug gyventojų 
verčiasi iš gausiai atsilankan
čių atostogautojų. Wisconsinas 
žiemos metu traukia pašliuži- 
ninkus, o vasaroms —meškerio
tojus.

Į Madisoną šiais metais va
žiavau gegužės vidury. Dienos 
gražios, kvepia atgijusiu pa
vasariu. Laukuose jau matosi 
bandos smulkių ir stambių gy
vulių besiganančių, bet žemę 
dirbančių dar retai kur matosi. 
Ant dirvų ir pievų, kaip kur, dar 
tviska vandens klaneliai.

Mokslo metų laikotarpy Medi- 
sone vyresnių žmonių retai pa
matysi. Gatvėse, aikštėse, už
kandinėse ir kur tik pasisuksi, 
visur susidursi su žydinčia jau
nyste. Visokių jų ten matyti. 
Dauguma švarūs, tvarkingai ap
sirengę, bet nemažai ir apžė
lusių, susivėlusių kūtvėlų. Dau
guma eina,. skuba su glėbeliu 
knygų į auditorijas ar iš jų. į 
akis krenta daugybė dviračių. 
Prie universitteto pastatų jų 
pristatyta šimtai.

Gegužės šešioliktą pravažia
vom pro universiteto centrinius 
pastatus. Ten jau.. būriavosi de
monstracijoms studentai. Nė- 
toli pasistatėm automobilį, duk
ra užėjo- i universitetą sutvar
kyti kai kurių reikalų, o mu
du su pustrečių metų vyru ėjo
me pasižvalgyti. Tuoj pamatė
me ateinančius šūkaujančius de
monstrantus. Jų buvo apie 200 
ir nešėsi pora nedidelių plakatų. 
Jie kilnojo j viršų kumščius ir 
sutartinai visa gereklę šūkavo. 
Tyčfe stebėjau jų išvaizdą. Visi 
apsileidę kaip tik begalima. Vy
rai kudloti, susivėlę, darbinėm 
purvinom kelnėm, daug jų ligi

juosmens nuogi. Merginos taip 
pat negeriau atrodo. Plaukai pa
laidi, nešukuoti, susitaršę. Dau
guma užsimovę vyriškas ilgas, 
arba vos užpakalį pridengian
čias kelnes. Viskas suglamžy
ta, suvelta. Ir štai va, tokia pu
blika nori padiktuoti; Amerikos

politiką. Jie, mat, eina už teisy-

puolikus. Tačiau dauguma stu
dentų ėjo savais keliais ir sa
vais) reikalais, j šūkaujančius 
nekreipdami daug dėmesio. De- 
mppstreantus iš šalių sekė po
licija.

Bestebint tuoj pasklido ašt- 
(N ūkei ta į 5 psL)

PAMINKLO ATIDARYMU

Dr. Pijui Grigaičiui mirus 1969 metais, kvietėme Amerikos 
lietuvius ir lietuviškas organizacijas ne gėles ant kapo nešti, bet 
paskirti auką paminklui pastatyti. Dr. Grigaitis mirdamas turto 
nepaliko, o jo šeima paminklo pastatyti negalėjo. Esame dė
kingi, kad Amerikos lietuviai atsiliepė ir siuntė aukas, kurios 
buvo skelbiamos Naujienose.

šiandien paminklas Lietuvių Tautinėse kapinėse jau pas
tatytas. Jį suprojektavo ir biustą padarė menininkas R. Mozp- 
liauskas. Darbas gražiai atliktas. Paminklas ilgiems metams 
puoš lietuvių visuomenės veikėjo kapą.

Šių metų gegužės 29 dieną, lygiai 1 vai. po pietų, Dr. Gri
gaičio paminklas bus atidengtas, šia proga bus trumpos iš
kilmės.

Kviečiame visus Amerikos lietuvius, prisidėjusius prie pa
minklo statybos ir neprisidėjusius, atvykti į paminklo atiden
gimo iškilmes. i :

KOMITETAS DR. PIJAUS GRIGAIČIO "PAMINKLUI STATYTI

Dan Kuraitis, pirmininkas

Algirdas Budreckas, sekretorius
Komiteto nariai:

Kostas M. Augustas 
Juozas Bacevičius 
Eugenijus A. Bartkus 
Povilas P. Dargis 
Martynas Gudelis 
Jonas Kutra 
Feliksas Motuzas 
Euphrozine Mikužiūtė 
Alfonsas Nakas

Jonas Pakalka 
Antanas J. Rudis 
Petras Stravinskas 
Jackus Sonda 
Kostas Strikaitis 
Petras šernas 
F. J. šeštokas 
Jonas Talalas 
Alfonsas F. Wells

Pirmadienį, gegužės 29, Kapų Puošimo Dieną -- Decoration Day

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE
BUS DIDELES IŠKILMES

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

BUS PAGERBTI LIETUVIŲ

Lygiai 11:00 vai. ryto, dūdų orkestrui grojant, 
prasidės eisena aplinkui kapines
AMERIKOS HIMNAS, giedos Al Brazis ir Ona
Skeveriūtė, visiems dalyviams pritariant
Amerikos Legiono Don-Varnas Postas pagerbs 
žuvusius karius
Apleistas, giedos Al Brazis
Kalbės Martynas Gudelis
Sudie, kvietkeli... giedos Ona Skeveriūtė
Kalbės Dan Kuraitis
A BEAUTIFUL ISLE OF SOMEWHERE, giedos ♦
Al Brazis
Kalbės kun. A. TRAKIS

TAUTINĖSE KAPINĖSE PALAIDOTI ŽMONĖS TOKIA IŠKILMIŲ PROGRAMA:

10. Man gaila, duetas
11. Kur sapnų grožybė, giedos Ona Skeveriūtė
12. Kapinių vadovybės žodis
13. LIETUVOS HIMNAS, giedos Al Blazis ir Ona 

Skeveriūtė. < ■

Visi Chicagos ir jos apylinkių lietuviai Kapų Puor 
Šimo Dienų kviečiami atvykti į Lietuvių Tautines Ka
pines, dalyvauti 11 valandą prasidedančiose iškilmėse, 
išklausyti kalbų, pasiklausyti lietuviškų giesmių ir 
aplankyti lietuvių tautai daug nusipelniusių vyrų įr 
moterų kapus.

Į iškilmes visus tautiečius kviečią

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBĖ



Dddotirvių Direktoriai

REpubae 7-S6H

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

NARU

FRANK KESILIUI
mirus

YAros 7-1138-1139

Marija Jokūbauskienė

fcAYMONDUI GŪŽEVIčIUI
frlirus

Marija Jokūbauskienė
—

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

ChtcsRus
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
A&odaeijos

grojant 
Plekiiri. 
Kubilą,

AMBULANCE 
P AT A RN A VI 
MAS ČIĖNą 
IR NAKTJ

jo seserį Barborą Smolelienę ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS G8LINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: pr *4)833 Ir PR 84)834

gau- 
naš- 
apie

žmonai Bemice reiškia gilią užuojautą 
kartu liūdi

Oar wildlife has no defense 
igalfist the careless use of fire. 

So please follow Smokey's ABCr 
Always BcW nuteka till ookL 
Be rare to drown all campfires, 

*rir the ashes, wd drtrr> 
them again. Crash all 

smokes dead out.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE

MOVING
Apdraustas perkrauštymas 

Ii įvairiu atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

$23 West 34 Place 
TaL: FRnnttfr S-1MŽ

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL - SATURDAY, MAY*27, 1972

TRYS MODĖRNISKOS 
AIMONOmONKD KOPLYČIOS

SKAITYK IR KITAM patark
SKAITYTI ’NAUJIENAS"

Susirinkimų it perengimų
PRANEŠIMAI

Po to skambėjo lietuviškos 
dainos ir netingiam Ramonio 
orkestrui grojant šokiai iki vė
lyvos nakties. Stasys Juškėnas

Kad piliečių rinktieji atsto
vai mėgsta .patogumus, Tribū
ne nurodo, jog atstovams sė
dėti staleliai kaštuoja po $225 
ir kėdės po $335, kai publikai 
sėdėti balkone kėdės kaštuoja 
tik po $30. i;

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rsz. falu WA 5-3099

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV x

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

Ką kaštuoja ligoninė
Iš Elida, Ohio, į Harper Hos 

pita! Detroite buvo skubiai at
gabentas širdimi sergantis Ha
rold Wagner 54 metų amžiaus. 
Daktarai dėjo visas pastangas 
jo širdį stistiprihti, pavarto
jant visus naujausius medici
nos išradimus. Apie tuzinas 
Širdies ligų specialistų dakta
rų, slaugės ir medicinos techni
kai buvo įsitraukę į širdies tai
symo darbą ir valaridbthis 
irti ritančiomis DįrėraCijtimis da 
bė vištą iriidnbrhą jo širdį su
stiprinti, bet nepavyko. Ligo
mis hiirė ligoninėje išbuvęs 29 
valandas ir 7 minutes.

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talof. 6954)533 

Fox Valley Medical Cantor 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 
Rozid. telef.: WAlbrook 5-5076 

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

Stebėtojas
(Bus daugiau)

Praeitą sekmadienį Algis 
Regis Gage Parko salėje susi
rinkusiems šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinių Komiteto Pasau
liečių Teisėms Apsaugoti pir
mininkas, padarė platų prane
šimą apie šiandienines sklypų 
savininkų problemas.. Susirin
kimas buvo didelis, apie 300 
draugijos narių susirinko ir ati
džiai išklausė pareigūnų prane
šimus. Labai atidžiai buvo iš
klausytas Regio raportas.

Jis priminė susirinkusiems, 
kad šiais metais naujai buvo at
plėšti dar penki akrai žemės ir 
pavesti lietuviams visai sveti
mai maristų mokyklai. Šv. Ka
zimiero sklypų savininkai, ku-

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek; Y Arda 7-1741-1742

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-210M

Baimė turi dideles
Pasikėsinimas prieš 

mos gubernatoriaus

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUF
Telefonas: LAfayėtte 3-0440

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Kartom Avo. — 586-1220

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

t Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5. treė. 

ir ieaUd. akiai susitartu.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR t-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

O čia Štai ir šokėjai: Kristi
na Baumiląhė, Brunonas Tra- 
pikas, Vida žvynytė, Dalia 
Gaižūnaitė, Tomas Martis, 
Marija Petrauskaitė, Birutė 
Bacevičiūtė, Dalia Stelmokai- 
tė, Kęstutis Kazėnas, Džiugas 
Grybauskas, Richardas Skirius 
ir gintaras Venclovas, Bent 
trims asmenims švenčiant gim 
tadienius buvo sudainuota “Il
giausių metų”. Po programos 
publika sotinosi įvairiais val
giais. Nemaža dalis ėjo namo 
nešini gražių ir vertingų dova-

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso tolof.: 776-2880 
Naujas raz. falof.: 448-5545

PAVASARIS...
(Atkelta iš 4 psl.)

riai dvokiantis kvapas. Graužė 
akis ir ėmė kosulys. Demons
trantai pakriko ir smuko į ša
lutines gatves. Mudu irgi sku
bėjome kuo toliau pasitraukti. 
Pro mus prabėgdami keli kūt
vėlos dar numetė kažką dvokian
čio. Tuoj susitikome ir dukrą. 
Skubėjome greičiau prie savo au
tomobilio, nes aštrus dujų kva
pas darėsi nepakenčiamas. Iš
važiuojant dar šen, ten matė
si bėgiojant pakrikusių kūtvėlų. 
Gatvių sankryžose dar matėsi 
vienas kitas policininkas. Taip, 
prismardinę orą “taikos apaš
talai” pakriko.

Pavažiavę porą blokų vėl pa
matėme būrius švaraus jauni
mo. Vieni įeina, kiti išeina iš 
universiteto pastatų, o kiti šne
kučiuojasi, lyg ten, už poros blo
kų nieko nebūtų buvę.

Panašių triukšmelių dar bu
vo ir kitomis dienomis. Buvę 
išmušti keli langai. Kaip gi ap
sieis be to! Universitete dirbę 
sakė, kad jie to ermyderio vi
sai nejautė. Darbas visose au- 
ritorijose vyko normaliai. Vie
tos gyventojai sako, kad jiems 
tie kvailiojimai įkyrėjo ligi au
sų. Ne pritarimą, bet pyktį su
kelia.

Paeėere bevažiuojant per uni
versiteto parkus, pavasaris jau
tėsi pilname įsibėgėjime. Ežere 
skraidė ar tyliai plūduriavo val
tys. Jau buvo pradžia meške
riojimo sezono. Kai kam neblo
gai sekėsi, šeštadienį ir mūs 
meškeriotojai per pora valandų 
pagavo keletą gražių žuvų. Kai 
kurios buvo net po 12 svarų.

P. Venclova

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LfTUANiCA AVĖ

P. J, RIDIKAS
S354 So. HAUSliJ) STREET

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA A VE. Photie: LAfayette 3-3572

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 Sri. AfiCHlGAN AVE. Phone Commodore 4-2/28 
649 EAST 162nd ST^ Phone COmrhodore 4-2228
-n,rth Holland, ntinob

Banditas nušovė žmogų 
kad neatidavė kelnių
Du plėšikai Dudley Russo, 26 

metų, ir Donald Frustine 29 m., 
trečiadienio vakarą apie pusiau 
dešimtą įėję į Tally-Ho Lounge, 
1951 W. Howard St., ginklais 
grasindami įsakė ten buvu
siom moterims sudėti į alauš 
dėžę (savo rankinukus,' d ty
rams įsakė sudėti ne tik pinigi
nes, bet ir kelnes.

Vienas asmuo John Morrow 
atsisakė atiduoti savo kelnes ir 
vienas plėšikas paleido į jį pen
kis šūvius. Kaimynai išgirdę 
šaudymą, skubiai pašaukė poli
ciją, kuri plėšikus žmogžudžius 
netrukus pagavo.

Ilgai netrukus Wagnerio 
našlė gavo ligoninės sąskaitą 
— 7,311. Atskaičius sveikatos 
apdraudos išmokamąją dalį it 
už transfuzijoms sunaudotą 
kraują, kadangi jis buvo 
tas iš geraširdžių donerių, 
lei dar liko pririiokėti 
$1,000.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: Y Ardu 7-3401

R.I.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

G1NEKOLOG1NŠ CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzio Av»., WA 5-267Ū

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree

PERKRAUSTYMAI

M 0 VI N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNĄ s' 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Petras 
atsilankiu- 

mergaitė Aušra 
akompanuojant 

tikrai

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWiCZ)’

2424 WEST 69th STREJED REpuKlk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

TĖVAS IR SŪHUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

akis
Alaba- 
George 

Wallace gyvybę tiek įbaugino 
niinojaus seimo (legislatu
res) pirmininką Blair, kad šis 
iškėlė pasiūlymą atstovų rūmų 
salę, kurioje sėdi seimo nariai, 
aptverti neperšaunamo stiklo 
siena. Tokiai “stiklinei uždan
gai” pastatyti būsią reikalin
ga viso milijono dolerių, ku
riuos turėtų sumokėti mokes
čių mokėtojai.

Chicago Tribune ne tiek kri
tikuoja pasiūlymą, kiek išlai
doms reikalaujamą milijoninę 
Sumą, nurodydama, kad to
kiai uždangai stiklas kaštuotų 
tik 49,000 dolerių. Kokiems 
tikslams tad reikalingas visas 
milijonas?

Atentato baimė tiek pavei
kusi Illinbjaus seimą, kad net 
atstovas Weber Borchers, šiaip 
pasižymėjęs didėliu taupumu 
ir visuomet kovojąs prieš bet 
kokias valdiškas išlaidas, da
bar pasisakė remiąs pirminiu 
ko Blair suihanvma.

— žemaičiu Kultūros Klubas ren
gia tradicinę gegužinę — pikniką, 
kuris įvyks gegužės 28 dieną, sekma
dienį, 12 vai. p. p. buvusiam Liepos 
darže. Bus vaišių, kaip ir įprasta — 
praeity, ir duosime dovanų, šokiams 
gros Jurgio Joniko orkestras. Nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti.

Joseph Skeivys, klubo pirm.

— Lietuvių Žagarės klubo narių 
susirinkimas įvyks sekmadieni, gegu
žės 28 dieną 1:00 vaL popiet Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St.' Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti, 
taip pat nepamirškite užsimokėti klu
bo nario mokesčius.

J. Keturakis, rast.

— Lietuvių Filatelistų Draugijos 
"Lietuva'' priesatostoginis narių su
sirinkimas įvyks gegužės 30 d. 7:30 
vai. vak. Jaunimo Centre. Bus svar
stomi būsimos parodos svarbūs reika
lai. Kviečiami nariai ir svečiai gau
siai dalyvauti. Valdyba

KAZMERINES KAPINES
rie tą žemę nupirko, paskolas 
išmokėjo ir kapines sutvarkė, 
apie penkių akrų atidavimą net 
nebuvo atsiklausti. Sklypų sa
vininkai kapines 'nupirkb, šiose 
kapinėse jie turi palaidotus sa
vo artimuosius, bet jie visai ne
buvo painformuoti apie šios že
mės perleidimą. Regis pareiš
kė, kad kapinių administracija, 
neatsiklaususi kapinių savinin
kų apie šios žemės - perleidimą 
kitiems, padarė nedorą žingsnį 
ir sulaužė kapinių konstitucijos 
pagrindinį nuostatą.

Regis pranešė, kad daugelis 
sklypų savininkų yra susirūpinę 
įvairiose kapinių vietose pasi
reiškiančiomis vandalizmo ap
raiškomis. Archidiocezijos va
dovybė sudarė sąlygas vanda
lizmui pasireikšti. Ji leido šv. 
Kazimiere Lietuvių kapinėse 
jauniems dviratininkams važi- 
nėtis. Niekas įvažiuajančių ir 
išvažiuojančių nekontroliuoja. 
Retai kas juos pažįsta. Dabar 
leista į kapines įvažiuoti įvai
raus plauko jaunuoliams. Toks 
nuostatas sudaro galimybę įvai
riems gaivalams, kaip Regis pa
sakė, įsimesti į lietuvių katali
kų kapines. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse jaunuoliams neleidžia
ma važinėti dviračiais. Iš viso, 
jaunų dviratininkų ten niekas 
neįleidžia. Neleidžia jiems ten 
takais ir keliais važinėti. Tuo 
tarpu arkidiocezijos kapinių 
administratoriai jaunuoliams 
leido važinėti kozimierinių kapi. 
nių keliais ir takais. Šis pasiva
žinėjimas kapinėmis sukelia di
delį pavojų ir nesaugi} jausmą. 
Ypač nejauku pasidarė mote
rims. Jos nežino, kada ir kur 
ant jų gali užvažiuoti dvirati
ninkas, ar dar aršiau, jeigu už
važiuos dviratininkų gauja.

Regis nusiskundė dar vienu 
nemaloniu dalyku. Kazimieri- 
nėse kapinėse yra steigėjų pa
minklas. Atrodo, kad kapinių 
vadovybė, norėdama įžeisti stei
gėjus, toje srityje užvedė kita
taučių laidojimo vietą, šiandien 
jau sunku prie steigėjų pamink
lo prieiti, neužminant ant kita
taučių kapų. Arkidiocezijos ad
ministratoriai ir toliau tebesi
juokia iš lietuvių. Kapinės įstei
gė lietuviai, o pačios gražiau
sios laidojimo vietos atiduoda<- 
mos kitataučiams. Lietuviams 
telieka laidotis toliau, beveik 
patvoriuose.

Regis nurbdė, kad ir kapiriių 
užrašai diskriminuoja lietuvių 
kalbą. Daugelis sklypų savi
ninkų nesūsigyvena su ariglų 
kalba, bet ant pahiiiiklų Užrašai 
yra angliški.

AKUŠERIJA ir MOTERŲ uIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuU.k| Rd. (Crawford 

Modical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitari m;į 

Jei neatsilieput, skambinti 374-6012

r.lof.: PRotpoct 8-1717

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rot: 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

Š. m. gegužės 20 d. Vyčių sa 
Įėję įvyko Zarasiškių klubo pa 
vasarinis parengimas.

Klubo pirmininkas 
Blekis pasveikino 
sius. Jauna 
Baronaitytė, 
Mariigirdui Motekaičiui 
gražiu balseliu padainavo: 
Vienam darže, Kad galėčiau, 
Oi sakė bernelis ir Pavasarėlis. 
Publika jai atsidėkojo ilgais 
plojimais.

Pirmą kartą Chicagoje pa
sirodė susitvėrusi tautinių šo
kių grupė “Puntukas”, vado
vaujama Rūtos Butvilaitės ir 
Ingridos Biekytės, 
akordeonu Petrui 
“Puntukas” pašoko 
Šustą, Gyvalarą ir Kalveli. Pas
kutinį šokį — Kalvelį šokant 
šokėjų buvo pakviesta ir pub
lika šokti. Manau reikėtų pa
žymėti, kad nors berniukai ir 
mergaitės tautiniais rūbais bu 
vo apsirengę, bet ilgi plaukai, 
ūsai ir kitokie veido priedai, 
kažkaip prie tautinių rūbų ir 
šokių nelabai derinosi, šoko 
tai tikrai gražiai, ši grupė šoks Į 
ir Tautinių šokių šventėje.

DR. NINA KRAUCEL - 
KR1AUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso t»L: HE 4-1818 arbb RE 7-9700 
Rezidencijos: P R 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmfock 4-2123 
Reiid. felt*** Glbfon S-6195

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

P. SUEIKI), 0. P.
ORTHOPEDAS-PROtEZISTAS 

Aparatai • Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba ke|emi 

' (Areb Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Talefg PRospect 6-5084 ___

GRADINSKAS
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MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZA
CIJOS PARENGIMŲ KOMISIJA RENGIA LINKSMĄ

kuris Įvyks š. m. gegužės mėn. 29-tą dieną jBruzgulienės sodyboje, 
Willow Springs, Illinois.

Jūsų lauks maloni lietuviška muzika, geriausias ir pigus maistas, 
turtingas ir nebrangus atsigaivinimo baras, turtingas dovanų šalti
nis, artimi giminės, draugai ir senai matyti veidai, pailsėjimas gamtoje, 
atgaivinimas sveikatos ir kiti pikniko malonumai bei džiaugsmai.

ATVYKITE! DŽIAUGSITĖS!

Švaraus oro belaukiant
Lake apskrities, Indianoje. 

Superior teismas Įsakė galin- 
gajai plieno kompanijai (Uni
ted States Steel Co.) per pen
kerius metus, tai yra iki 1977 
metų, sumažinti dulkes ir dū
mus plieno gamyboje. Gary 
miesto sveikatos Įstaiga spė
lioja, kad tą Įsakymą Įgyven
dinus Gary miesto oro tarša su
mažės 50 nuošimčių.

— Visiems vaikams ir suau- 
gusie Alvudo išvyka miškan 
— užkandinė nuo ryto iki va
karo kasmetinėj Alvudo išvy
kimo vietoj. Buffalo Woods, 
Grove 1, šiaurvakariniam Kean 
ir 87 galvių kampe, Kapų puo 
Šimo dienos pirmadieni. ši 
sekmadienį Alvudas pradeda

K. E R 1 N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9325

II ■■ 11 I ■!■

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980
’m ..... ...

vakarones Marquette Parke 
nuo pietų. (Pr.)

— Algio A. Regio pareiški
mus apie Romo Kalanto mirti 
ir demonstracijas Lietuvoje 
taip pat apie padėti ir gyveni
mą Rusijos kolonializmo bei 
komunizmo sistemoje Įdėjo- 
jo Southtown Economist tre
čiadienio laidoje. Ten pat til
po aprašymas apie Šv. Kazi
miero lietuvių kapines.

— Kadetų Lt. Col. Thomas 
Vaišvilas, Gage Parko aukšt

mokyklos ROTC Bataliono va
das už tikslumą ir tvarkingu
mą tarnyboje apdovanotas si
dabriniu kardu metinės dali
nio inspekcijos proga. George 
Valutis gavo medali už gerą 
tarnybą Kennedy’ aukšt. mo
kyklos ROTC kadetų 1-st Lt. 
Michael Montwill apdovanotas 
pareigingumo medaliu, o ka
detas Richard Montwill gavo 
aukščiausio laipsnio pažymė
jimą.
_ — Richard Žansytis, Quigley 
seminarijos auklėtinis, gavo 
Marquette banko 500 dol. sti
pendiją.

— Adolfas Bali Cinas, Metro
politan banko viceprez., skaitė 
paskaitą Illinois Prekybos Rū
mų susirinkime apie sutartis 
su sovietų Rusija ir pasakojo 
Įdomius savo patyrimus laike 
bolševikų okupacijos.

— Darija Deksnytė, Hamil
ton, Ont., Canada, McMaster 
universiteto studentė, išrink-

yni imi—  Bin m mraaaagggg, niriii ■ nnurr ■ — e——faJ——

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Liepom!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC. '

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
VedėĮas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom n^o 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

/-■ ---------- —-■—■'
Dr. KAZYS GRINIUS

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublie 7-1941

ė ' 1
A. & L. INSURANCE & REALTY j

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AV B. 
lA 3-1775 .

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automoblliy draudimai.

ta atstove Į Jaunimo Kongresą. 
Ji yra Tautos Fondo narė, pri
klauso ateitininkų organizaci
jai Ir tautinių šoklų grupei.

— C.ol. Kazimieras G. Oksas 
atlieka karinius pratimus Ar
mijos inžinerijos rezervo dali
niuose Wisconsin valstijoje.

— Adv. Algirdas Ambrose, 
Detroit, Mich., vadovavo Mi- 
chigano valstijos Respubliko
nų partijos Tautybių komiteto 
iškilmingam pobūviui, skir
tam paminėti veiklos dešimt
metį.

— Kostas Jurgutis, Detroit, 
Mich., vadovauja Pedagogi
niams lituanistikos kursams. 
Lektorėmis yra mokyt. Aldo
na Milmantienė ir Galina Go- 
bienė. Kursus lanko Gintė Da- 
niušytė, Kristina Mičiūnaitė, 
Saulius Jankauskas, Rusnė 
Baltrušaitytė, Audronė Kas
putytė, Kristina Pikūnaitė, Ra
munė Rūkštelytė ir Vida Skio- 
tytė. Tokie Pedagoginiai litu
anistikos kursai veikia taip 
pat Clevelando mieste. Peda
goginis Lituanistikos institu
tas Chicagoje turi neakivaizdi
nio dėstymo skyrių, į kurį ga
lima įstoti bet kada. Kursuose 
ir institute yra ne tik įgyjama 
mokytojo specialybė, bet ir 
gaunami visuomeninio darbo 
pagrindai.

— II PUK Nakvynių Komi
sija iki šiol rado tik 10% Kon
greso dalyviams reikalingų 
nakvynių. Daiva Vaitkevičiū
tė, komisijos pirmininkė, ir 
visa komisija daug pastangų 
deda nakvynes surasti ir pra
šo visus, galinčius nakvynes 
Kongreso dalyviams suteikti, 
pranešti i Jaunimo Kongreso 
būstinę, Jaunimo Centre.

— Bronė Adnmkavičienė, 
gyv. 7250 So. Mozart St., staiga 
mirė, šiandien 9 vai. ryto iš 
Petkaus Marquette koplyčios 
bus lydima į Marquette Parko 
Lietuvių parap. bažnyčią ir lai
dojama šv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse. (Pi".) —.

HELP WANTED MALE 
Darbininku Reikia

M E C H A N I C
with experience on packaging and 
processing machinery wanted by firm 

that rebuilds same. 
Near south side location.

Call JOHN
543-4133

MAINTENANCE MAN 
Experienced for rubber and 

urethane mfg. plant. 
Salary open.

For personnel interview 
Call 829-8909

SPRINGMAKERS
Torrington torsions and automatic 
coilers. Top oppor., unlimited over

time. Openings for leadmen. 
STERLING SPRING CORP.

5432 W. 54th STREET
LU 2-6464

F O R E M A N 

For wire shop.
Salary open.

After 7 P. M. call 677-1252

HELP WANTED FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY 
OFFICE MANAGER 

wanted to coordinate office 
paper work, advertising and 

billing. Near south side location. 
Call JIM 548-4133

SOUTHWEST 
LUNCHEON WAITRESSES 
For High Class Restaurant. 

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service. 

CALL 927-5580

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU 8 AKRUS ŽEMĖS su 
namu gerame stovyje. Centrinis šil
dymas miesto gazo vamzdžiais. Viena 
mylia į vakarus nuo North Judson 
prie 500 kelio. Norintiems ramybės 

verta pamatyti. 
JUOZAS ŽIŪRA, 

Rt. 1. Box 229.
NORTH JUDSON, IND. 46366

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REAL ESTATE c
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
2 BUTAI PRIE 55-TOS IR 

SACRAMENTO
2 aukštų mūrinis su 2 labai gerai už
laikytais ir modernizuotais butais po 
6 kambarius. 3 dvigubo dydžio mie
gamieji, formalūs valgomieji taip 
pat uždari porčiai, pilnas beismantas, 
pilna pastogė, 2 mašinų garažas, ne
toli 55-tos ir Sacramento Ave. Tai 
yra galimybė, kuri pasitaiko tik vie
ną kartą metuose tokiems 2 butams, 
kaip tie. Todėl paskubėkite. Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
' 254-8500

WESTCHESTER
Ideal for Small Church organization, 
Mission or non-profit organizations. 
Must Sell this lovely church located 
on a 125x105’ lot, offers seating ca
pacity of 125. Full size kit. in bsmt. 
Plus appliances, pews, all drapes 4- 
air cond. Being offered at $72,500.

GOREY REALTY 
24525015

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Jlarquet- 
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRABUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SAVININKAS PARDUODA 
Marquette Parko apylinkėje 2 butų 
mūrini namą gerame stovyje ir su 
geromis pajamomis. Alyvinis pečius 
garu šildyti, įrengtas beismantas. 2 

mašinų garažas.
Apžiūrėjimui skambinti 

448-4264 po 6:30 vai. vak.

GLOBE REAL ESTATE 
2935 W. 71st St. Tel. 436-3676.

Turime gerų pirkėjų. Reikia namų 
Marquette Parke. Prašome atvykti 

arba paskambinti.

ATSIMINIMAI IR MINTYS
n tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimą ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.
■
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" HOME INSURANCE

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairią prekią.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

' M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai,
>------- z

♦ Dalyvaukite IV Tautinių šo
kiu šventės Bankete ir links
mai praleiskime laiką. Banke
tas įvyks Amfiteatro patal
pose, tik kitoje salėje tuoj po 
šokių šventės programos. Ban
keto metu bus pagerbti grupių 
vadovai, šokiai vyks dvejose 
salėse ir gros du orkestrai. Bi
lieto kaina 12,50 dol. asmeniui. 
Gaunami Marginiuose. Bilietus 
užsisakant iš tolimesnių vieto
vių, siųsti Money orderį Lithu
anian Folk Dance Banquet 
adresu: Sofija Džiugienė, 7240 
S. Mozart St., Chicago, Illinois 
60629 arba Marginiai, 2511 W. 
69th St., Chicago, Ill. 60629, pri
dedant voką su savo adresu ir 
pašto ženklu.

Norint gauti daugiau infor
macijos bilietų ar Banketo rei
kalu, skambinti kom. pirm. S. 
Džiugienei, tel. (312) 925-3682 
nuo 5 vai. vakaro darbo dieno
mis ir šeštadieniais bei sekma
dieniais. (Pr)

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS su baldais. 1-mam aukšte iš 

kiemo. Suaugusiems.
6541 So. CAMPBELL AVĖ. 

Skambinti WA 5-6616.

♦ John Pucpta, visų rūšių 
šildymo specialistas, praneša 
savo klijentams, kad yra pakei
tęs savo telefoną. Reikalui 
esant šaukti 925-4661. (Pr).

NAMAS 8 BUTU po 3% kambarių 
— gyvena 8 žmonės. Namas Mar- 
auette Parke, ’ gerame stovyje. Visas 
žinias duos brokeris — tel. PR 8-6916

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER
2749 West 63rd Street

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas. 

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

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nučte 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai 

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

TEL. — 776-5*88
Anicetas Garbačiauskas, sav

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, norįs 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 praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji 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 $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Lietuvių spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

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

KRUMPLIS ir STULPINAS

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO
DIRBTUVE

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

‘-■■w

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS
TEL.: YArdi 7-9107
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šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinėse, pirmadienį, Kapų puoši
mo dieną tuojau po mišių, ka
pinėse įvyks trumpas, bet iškil
mingas mirusiųjų pagerbimas 
prie Kapinių Kūrėjų paminklo. 
Visuomenė kviečiama skaitlin
gai dalyvauti. Iškilmėms vado
vaus Sklypų draugija ir Ben
druomenės komitetas. (Pr).

A. Škėmos 3 v. dramą 
TRYS APIE TRAUKINI stato 
LB Kultūros Fondas, vaidina 
LB Dramos studijos auklėtiniai, 
režisuoja Živilė Numgaudaitė. 
Premjera įvyksta Jaunimo 
Cantre birželio 10 d., šeštadienį, 
8 vai. vak. Antras spektaklis 
sekančią dieną, sekmadienį, 3 
vai. popiet. Bilietai po 3 ir po 2 
dol. gaunami Marginiuose, 2511 
W. 69th St. arba vaidinimų 
dienomis prie įėjimo. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti ir 
tuo paremti Dramos studijos 
mokinių kultūrines pastangas.

(Pr).

♦ Kapų puošimo dieną, gegu
žės 29 d., atlikus kapinėse miru
siųjų pagerbimą, visi kviečiami 
atvykti j Margučio gegužinę — 
pikniką, Bučo sodyboje, Willow 
Springs, III. Čia galėsite papie
tauti, pasivaišinti ir pabuvoti 
gamtoje. Programą atliks pla
čiai pagarsėję oro akrobatai 
Edna ir Bud Jeffrey’s. Gros J. 
Joniko orkestras. Rengėjai ma
loniai kviečia ir iš anksto dėko
ja už atsilankymą. (Pr).

Busas veš keleivius i
Tautines kapines

Pirmadienį, gegužės 29 dieną, 
lygiai 9 vai. ryto, didelis busas 
veš žmones į Lietuvių Tautines 
kapines. Kelionė bus pradėta 
nuo Naujienų, So. Halsted ir 
18-tos gatvės sankryžos. Už ke
lių minučių jis sustos ties Lie
tuvių Auditorija, paims kelei
vius ir nuvažiuos iki 35-tos gat
vės. šia gatve važiuos iki Archer 
Avenue. Sustos ties Archer ir 
S. Western, Archer ir S. Cali
fornia, S. California ir 43-cia, 
S. California ir 47-ta, S. Cali
fornia ir 55-ta, S. California ir 
59-ta, S. California ir 63-čia, S. 
California ir 67-ta, S. California 
ir 69-ta, S. California ir 71-ma, 
71-ma ir S. Kedzie, o vėliau 71 
ir 79-ta važiuos tiesiai i Lietuviu 
Tautines kapines.

Tas pats busas iš kapinių iš
važiuos lygiai 4-tą vai. Į Chica- 
gą grįš tais pačiais keliais ir 
išlaipins žmones pagal prašy
mą. Kelionė į kapines ir atgal 
kainuos $3.00.

Bušui vadovaus Ch. Radvilas.

Butą nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

PIRKITE DVI APu TRYS ŠEIMOS 
naują 8 butų namą po ‘3 ir 4% kamb. 
$15,000 pajamų. Mainys i mažesni.

Tel. HE 4-2323. ~

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butų mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras^ Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 505 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas. Garažas. Galimos pa
jamos apie $6,500 metams. Kaina 
$45,000.

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METU geras 2 butų niūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit kalima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis
mantas. Aukšta pastogė. $22.400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marauette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26 600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

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

CICERO — Apkaltas 6 kambarių bun
galow su 3 miegamaisiais ir 2 mašinų 
garažu. 13 ir 49-tos Avė. apylinkėje.

Naujas šildvmas gazu. $18,500.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

ORLAND PARK
Vacant lot — 80 x 125 in exclusive 
section of Orland. All improvements 
included. Approximately 8500 West 

off 135 St. Details call Ron.
TRIEZENBERG & CO. .

Tel. 422-5800.

IŠKILAUS GROŽIO — $24,500
6 kambariu Colonial tipo mūras su 
didele nauja virtuve ir Įmontuotomis 
virimo bei kepimo krosnimis joie, 
1% vonios, naujas 2 mašinų garažas 
su radio durimis, pilnas beismantas. 
Savininkas yra tarnybiniai perkelia
mas ir yra priverstas dabar parduoti 
tik už $24,500. Labai gera apylinkė 
netoli 71mos ir Francisco. Paimkite 

tą bargena savo šeimos gerovei. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metu, 30* sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. $28 500

2 PO 4 MŪRINIS.- 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui orie 55-tos ir Cali
fornia. Ave, 854.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes kitur

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS'

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

SKLYPAS (LOTAS) 
DVIGUBAS —

100’ PLATUMO, gražiausias Beverly 
Shores ant Broadway, daug medžių, 
arti ežero. Parduodamas savininku.

Tel.: UN 4-1044 (Evanstone) 
ir 376-5119 (Chicagoje).

SKAITYK. IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS*




