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TOLIMESNĖ EKONOMINĖ KRIZE
VARŠUVA. — Lenkijos žurnalas “Polityka”, rašydamas apie 

lenkų .darbininkų riaušes Gdanske, štetine ir kituose miestuose, 
pasmerkė “dvigubą” vadovybės galvojimą ir kalbėjimą, žurnalas 
reikalauja daugiau atvirumo iš valdžios žmonių. Straipsnyje nu
rodoma, kad valdžia žinojo" apie ekonominius sunkumus, tačiau 
žmonėms pasakojo apie gyvenimą propagandiniais terminais ir 
piešė jį ružavomis spalvomis, žmonės mato skirtumą tarp pro
pagandos ir tikrovės. Jie mato, kad valdžios pareiškimai toli 
atsilikę nuo tikrovės, šitoks valdžios elgesys buvo pavo
jingas. Vienu mastu buvo kalbama viešai, kitu buvo svarstomi 
krašto reikalai pačios valdžios žmonių tarpe.

WASHINGTONAS. — Praėjusieji metais Amerikos vyri; 
sybei nebuvo geri ir jau galima girdėti svarstymų, kad ekonoi 
niai sunkumai gali prezidentui Nixonui kainuoti 1972 metų rin 
mus. Tik prezidentas Hooveris Amerikos istorijoje pralaim 
rinkimus po vieno termino. Nixonas galįs būti antras Hoover 
Produkcija per paskutinį metų ketvirtį sumažėjo 2%. Pragy 
nimo kainos yra 7% aukštesnės už 1969 m. Nesimato infliaci. 
pabaigos, šalia to pakilo bedarbių skaičiai. Prezidento ekonor 
niai patarėjai pranašauja infliacijos galą, tačiau iki šiol jų prai 
šystės neišsipildė. Iždo sekretorius Kennedy turėjo pasitraukti

Iš Gdankso pranešama, kad 
ten sukilę darbininkai ant me
džių šakų pakorė 20 milicininkų. 
Minia supykusi dėl brutalaus mi
licijos elgesio.

Stebėtojai aiškina, kodėl riau
šės kilo uostuose. Atsakymas — 
čia lenkai turi daugiau ryšių su 
užsieniais. Uostai pilni vakarų 
laivų. Darbininkai susitinka su 
užsienio jūreiviais ir mato skir
tumą tarp komunistų pavergto 
krašto ir laisvojo pasaulio. Ste
tine, Gdanske labai buvo papli
tusi spekuliacija prekėmis ir va
liuta. Stetine už dolerį' žmonės 
mokėdavo po aštuonis zlotus, 
nors oficialiu kursu mokama tik 
keturi zlotai. Lenkai jūreiviai, 
prieš išplaukdami į užsienio uos
tus, mielai supirkdavo užsienio 
valiutą: dolerius, vokiečių mar
kes ar švedų valiutą.

Stetine šešių aukštų komunis
tų partijos būstinė buvo sude
ginta. Pirmasis šių rūmų aukš
tas dabar yra užmūrytais lan
gais. Aplink rūmus eina septy
nių pėdų augštumo medinė tvorą 
400 pėdų ilgio. Pastato viduje bu
dį milicija su šunimis. Lenkų 
šeimos mielai lanko apdegintą 
pastatą .ir — juokaudami vieni 
kitiems rodo .riaušių vaisius.

Lenkų ’ delegacija Pavergtųjų 
Tautų seime, vadovaujama Ste
fan Korbonski, paskelbė pareiš
kimą, geriame' nurodo, kad Len
kijos riaušės dar kartą parodo 
gilų lenkų tautos nepasitenki
nimą komunistų sistema, kurią 
Lenkijai primetė 1945 metais 
sovietai. Tarp Lenkijos liaudies 
ir komunistų valdžios yra tarpe
klis. Lenkai tos valdžios nelai
ko sava.

Lenkijos delegacija Pavergtų 
Tautų seime pamerkia Gomul- 
kos režimą už jo įsakymą šau
dyti į minią. Vadų pakeitimas 
neatneš pasikeitimų režime, kol 
nebus pravestos politinės ir eko
nominės reformos. Lenkų dele
gacija seime įspėja, kad suim
tųjų baudimas dar padidins ply
šį tarp žmonių ir komunistų val
džios ir dar daugiau sukels pa
saulio opiniją Vakarų pasauly
je. Delegacija reikalauja tuoj 
paleisti suimtus riaušių daly
vius. Pavergtų Tautų seimo len
kai reiškia užuojautą prispaus
tiems tautiečiams ir žuvusių bei 
sužeistų giminėms.

gynybos raketą
WASHINGTONAS. — Ra

miajame vandenyne sėkmingai 
buvo išbandyta Sprint raketa, 
kuri kartu su ilgesnių nuotolių 
Spartan raketa sudaro Amerikos 
priešraketinę gynybą. Iš Kali
fornijos buvo paleista puolamo
ji raketa, kurią už 4,300 mylių 
pasitiko radaro vairuojama 
Sprint greitoji raketa. Ji pra
skrido pro puolančiąja tokiame 
atstume, kad karo sąlygose ji 
būtų susprogdinta.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas pasirašė įstaty
mą, kuris reikalauja, kad iki 
1976 metų visi automobilių ga
mintojai pagamintų tokius mo
torus, kurie neterštų oro.

BONA. — Vak. Vokietijos 
koncleris Brandtas savo Naujų 
Metų kalboje pareiškė, kad Vo
kietija stovėjo ir stovės su Va
karais, tačiau ji ieškos ir taikos 
Rytuose. . |

ČIKAGA.. — “Chicago To
day” laiškų skyriuje Keith Malo
ney iškelia įdomų pasiūlymą. Au
torius sako, kad negrė komunis
tė Angela Davis nekenčia Ame
rikos, jos gyvenimo būdo, jos vy
riausybės. Iš kitos pusės lietuvis

Žydų akcija prieš 
sovietų teismą

WASHINGTONAS. — Trijų 
Amerikos žydų organizacijų va
dų delegacija lankėsi pas prezi
dentą Nixona, prašydama imtisį , , . • • .. Iper 7 metus.

Indijoje statomas erdvės satelitas, kuris bus pakeltas j erdves 1973 metais. Radaro skėtis yra 19 pėdy skersmens. 
Prie jo pritaisyti du 10 pėdu platumo solarinės energijos siurbliai, kurie gamins energiją. Indijai satelitą statyti 

padeda Amerikos Naša ir Honeywell korporacija.

Tabako bendrovės ieško kitu keliu
NEW YORKAS. — Prieš Naujus Metus ir, ypač, Naujų Me

tų dieną Amerikos tabako bendrovės buvo labai sustiprinusios sa-
Simas Kudirka rizikavo savo gy- (vo cigarečių garsinimus. Jie pasibaigė su Naujų Metų diena, ta- 
vybe norėdamas gyventi Amen-: giau atrodo, kad tabako bendrovės imsis kitų keliti savo prekėms 
koje, kurios nekenčia Angela Da-> rėkiamai Vasario 20 d. ABC televizija rodys kėglių (Bowling) 
vis. Sovietai apeliuoja į Ameri- turnyrą, kurio sponsorius yra Reynolds Tabacco Co. Turnyras kai- 
kos ,vynausyb^ reikalaudami:^rųos 80,000 dol., jis vyks Winston-Salem mieste».:šįaufmėj Karo- 
laisvės Angelai Davis.^Meš^ga-.j|noj~ Kaip žinoma, ta tabako bendrovė gamina cigaretes, vadi

namas “Winston” ir Salem”. Neabejojama, kad miesto vardas 
per televizijos rodomą turnyrą bus daug kartų kartojamas.

kokių nors veiksmų padėti So
vietų Sąjungoje nuteistiems žy
dams. Delegacija lankėsi ir pas 
valstybės sekretorių Rogers. Ki
ti 400 žydų Washingtone lankė
si pas senatorius, kongresmanus 
ir svetimų valstybių ambasado
rius. Visoje Amerikoje vyksta 
protesto susirinkimai. Visame 
pasaulyje dėl nuteistų žydų vyk
doma akcija prieš Sovietų Sąjun
ga-

Rytų 
! spauda,

Vokietijos komunistų, 
ilgesni laiką smarkiai

kos

lime iškeisti Davis Į Simą Ku- * 
dirką. Mes galime Įrodyti, kad 
Angela Davis yra gyva ir svei
ka. Ar. sovietai gali Įrodyti, kad Philip Morris bendrovės, kuri 
Kudirka sveikas ir gyvas ? Duo- gamina “Virginia Slims” cigare- 
kime jiems abiems galimybę gy
venti ten, kur jiems patinka, — 
sako Maloney.

SAIGONAS. — 'Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 41 ameri
kietis ir 301 vietnamietis, nežiū
rint Kalėdų paliaubų.

TEHERANAS. — Irane žuvo Kelios lenktynės bus remiamos 
70 žmonių, susidūrus dviem trau- tabako bendrovės lėšomis. Tele- 
kiniam.

LONDONAS. — Keturių Beat
les grupės narys Paul McCar- 
they pasitraukia iš grupės ir 
skundžia teisme kitus narius, 
kad

tęs, rengia visą seriją teniso tur
nyrų, kurie bus rodomi per . te
levizijos stotis. Turnyrai vadi
nami “Virginia Slims Invitatio
nal Tournament”. Kita bendro
vė, Liggett and Myers Tobacco 
Co. Įsigijo lenktynių automobi
lį, kuris pavadintas L & M Lola”.

j j paleistų iš organizacijos.

Ginėja išvalo
opoziciją

ABIDŽIANAS. — Ginėjos vy
riausybė neseniai skundėsi, kad 
Portugalijos jėgos ją puola, ta
čiau pačioje Ginėjoje yra ženk
lų, rodančių, kad tie puolimai 
buvo organizuoti pačių Ginėjos

vizijoje bus galima matyti ir 
“L & M” mašiną.

Kadangi televizijoje draudžia
ma reklamuoti cigaretes, o lei
džiama — cigarus ir pypkių ta
baką, daug bendrovių žada ci
garečių žinomais vardais pava
dinti pypkių tabaką. American 
Tabacco Co. rengia naują pyp
kių tabako seriją, kurioje taba
kas bus vadinamas “Pall Mall, 
Silva Thin ir Tareyton” vardais.

Televizijos bendrovės jau dai
rosi, kas galėtų paimti cigarečių 
garsinimų turėtų laiką. Dauge
lis cigarečių reklamų televizijo
je turėdavo po minutę laiko. 
Kad kitoms įmonėms būtų len-UUVU VL gc*LL-LZ< Uv VL aviu M'iivjvv’ . t z

politikų. Valdžia jau sušaudė gviau tą laiką paimti, jis bus _ • a • ■ • • ’ Lrnl/i a « — uketuris buvusius ministerius ir 
buvusį kariuomenės vadą. Da
bar vyksta kitų opozicijos prezi
dentui Sekou Toure narių areš
tai. Tarp suimtųjų esąs ir ka
talikų arkivyskupas Conakrio 
mieste Tshidimbo.

Iš Ginėjos buvo ištremta 30 
vokiečių šeimų, suimtų tarpe 
vėl yra keli buvę ministerial ir 
aukšti pareigūnai.

Spartan raketos yra skiriamos 
sunaikinti priešo raketas už 400 
mylių nuotolio. Jei priešo rake
ta praskristų pro Spartan už
tvarą, ją pasitiktų ir sunaikintų 
greita, 25 mylių nuotoly veikian
ti, Sprint raketa.

Automobilių produkcija 1£ 
■metais nukrito. Chrysleris gri 
džio mėnesį ėmė atleidinėti d; 
bininkus. Lapkričio mėnesio 1 
darbių nuošimtis buvo 5.8' 
Nors jis dar yra mažesnis 
1958 ir 1961 metų bedarbius, 1 
da buvo 6.8 ir 6.7% tačiau 1 
nuošimtis yra pats didžiaus: 
. . Vyriausybė g
vojo, kad padidėjus bedarl 
skaičiui, unijos nebereikala 
algų pakėlimų, tačiau taip nep 
ko. šiais, 1971 metais streiku 
rengiasi plieno darbininkų uni 
reikalaudama didesnių algų pi 
dų. Pasibaigia sutartys met 
apdirbimo, anglies, aviacij 
drabužių siuvimo pramonė 
Infliacija darbininkus nuskri 
dė ir jie žada nenurimti be 
dėsnių algų.

Kai kurie ekonomistai 
to, ar pilnas įdarbinimas 
so nėra utopija ir svajonė. 1 
šinoms gerėjant, automac: 
plintant, bedarbių gali atsirž 
dar diegiau.

SV2 
iš

skaldomas po pusę minutės ar 
net po ketvirtadklį. Todėl ateity
je gali būti daugiau trumpų skel
bimų.

Praėjusiais metais tabako 
bendrovės televizijos reklamoms 
išleido 206 milijonus dolerių ir 
radijo — 13 milijonų. Ateityje 
tie pinigai bus daugiau išleidžia
mi laikraščių, žurnalų ir kelių 
skelbimų reklamos.

NEW DELHI. — Iš Tibeto 
atėjo žinia, kad komunistinė Ki
nija netoli Indijos pasienio sta
to jau trečią karo aerodromą.

SANTIAGO. — Čilės prezi
dentas Allende paskelbė, kad bus 
nacionalizuoti visi privatūs ban
kai.

Katyno filmas
Stalino budeliai Katyno sker

dynėse nužudė per 10,000 lenkų 
karininkų ir užkasė juos masi
niuose kapuose, šis faktas yra 
tabu valstybės departamento tar
nautojams ir Amerikos Balso 
tekstų rašytojams ir pranešė
jams. Drįstantiems šį faktą mi
nėti gresia atleidimas.

Netrukus Kanadoje bus rodo
mas filmas apie šias masines 
skerdynes. Filmas pagamintas 
pačių komunistų ir demonstruo
ti parūpintas Mao-cetungo vy
riausybės.

Filmas buvo darytas įvykio 
vietoje Lavrenti j o Beri jos valdi
ninkų, ir jo kopija buvo pasiųs
ta kinų komunistams padėti pa
mokyti jų “technikus”, kaip do
roti liaudies priešus. Filme ro
domi pančiais surakinti lenkų 
karininkai, varomi prie duobės 
krašto ir galabijami šūviu į pa
kaušį. Filmo rodymas trunka 
9 valandas.

Suirus kinų draugystei su so
vietais, 1967 m. kūčios filmas 
buvo parodytas Kinijos ambasa
doje Varšuvoje ir sukėlė sensa
ciją. Jį taip pat rodė Kinijos am
basadose Londone ir Paryžiuje. 
Bet kai kinai susigalvojo išsinuo
moti kino teatrą filmui demons
truoti, abiejų sostinių savinin
kai, kaip susitarę atsisakė duo
ti patalpas.

Jei šio filmo kopijų bus at
gabenta į JA Valstybes, tai bus 
nepatogi naujiena valdininkams 
ir politikieriams, kurie remia 
ir skatina prosovietinę politiką.

DAMASKAS. — Sirijos val
džia ragina arabų vyriausybės 
rengtis karui, nes jis kilsiąs, kai 
pasibaigs dabartinės karo paliau
bos, vasario 5 d.

Surado slaptus 
politiko lobius

SPRINGFIELDAS. — Miru
sio Illinois demokratų politiko
Paul Powel testamentą vykdy- puolusi Ispanijos režimą dėl la- 
ti buvo paskirtas dr. John Rend- bai griežtų bausmių baskų na- 
leman, Southern Illinois univer- cionalistams, dabar yra privers- 
siteto kancleris. Jis trečiadienį ta aiškinti skaitytojams, kuo gi
paskelbė, kad Powell, buvusiam skiriasi ispanų teismo sprendi- 
Illinois valstybės sekretoriui, mi-' mas baskams nuo Leningrado 

teismo sprendimo žydams. Skai
tytojai buvo raginami protestuo
ti dėl baskų nuteisimo mirties 
bausme, tačiau buvo raginami 
paremti sovietų teismo sprendi
mą.

Nors po Stalino mirties sovie
tų valdžia reformavo savo vals
tybės kriminalinį kodeksą ir pa
dėjo kiek tvirtesnius pagrindus 
savo legalinei sistemai, teisin
gumo organai Sovietijoje vis 
dar yra valdomi vienos partijos. 
Teisėjai skiriami partijos ir jie 
vykdo partijos įsakymus.

Tyeningrado žydai buvo nuteis
ti už planavimą pagrobti lėktu
vą. Jiems buvo taikomas 64-A 
straipsnisį kuriame numatomos 
bausmės už dezertyravimą, šni
pinėjimą. Skridimai į užsienį ir 
atsisakymas sugrįžti iš užsie
nio yra laikomas išdavimu ir 
baudžiamas mirties bausmėmis. 
Kodekso 15 straipsnis sako, kad 
pasiruošimas nusikaltimui 
tiek pat rimtas, kaip ir 
nusikaltimas. Net kalbėti 
nusikaltimą yra tas pat, 
nusikalsti.

Nuteistųjų gynėjai įrodinėjo 
apeliacijos teisme, kad kaltina
mieji turėjo būti teisiami pagal 
83 straipsnį, kuris apima nele
galų išvažiavimą į užsienį ir pa
gal 93 straipsnį, kuris numato 
bausmę už valstybės turto gro
bimą. šie straipsniai numato 
sunkias bausmes, tačiau nenu
mato mirties bausmes.

Rusijos respublikos aukščiau
sias teismas pakeitė Leningrado 
teismo sprendimą ir du mirties 
bausme nuteistus kaltinamuo
sius išgelbėjo nuo mirties. Jiems 
duota 15 metų kalėjimo bausmė. 
Bausmė sumažintos ir trims ki
tiems. Manoma, kad visame pa
saulyje kilęs, žydų organizuotas, 
triukšmas ir Ispanijos Franco 
nutarimas sumažinti bausmes 
baskams, prisidėjo prie šio spren
dimo.

rus, jis jo įstaigoje ir jo vieš
butyje rado dėžėse sukrautą ne
mažą pinigų sumą.

Rendleman papasakojo spau
dai, kad jis labai nustebo ir išsi
gando radęs tarp Powell daiktų 
kelias dėžes su įvairiais bankno
tais, daugiausia po 100 dol. Pi
nigai buvę batų dėžėse, .portfe
liuose ir trijose metalinėse dė
žėse. Iš viso pinigų rasta 800.- 
000 dolerių. Niekas nežino, iš 
kur ir kaip seekretorius Powell 
tuos pinigus gavo.

Yra žinoma, kad Powell turėjo 
akcijų arklių lenktynių stadio
nuose, pats mėgdavo lažintis 
lenktynėse. Jis paliko žinomų 
pinigų ir kito turto už: virš mi
lijono dolerių. Dabar rasti pi
nigai padidins visą palikimą virš 
dviejų milijonų dolerių. Dr. 
Rendleman pranešė apie savo 
radinį mokesčių įstaigai.

Paul Powell išbuvo politinėse 
vietose virš 36 metų. Matyt, po
litiko karjera apsimoka.

Mirė nuo narkotikų
NEW YORKAS. — Miesto 

medicinos įstaiga paskelbė, kad 
šiais metais New Yorke nuo 
narkotikų mirė 1,050 asmenų. 
Iki sausio 1-mos tas skaičius ga
li pasiekti 1,100, kada pernai 
mirimų buvo 1,031. šių metų 
skaičius yra rekordinis, nes 1968 
m. mirimų nuo narkotikų buvo 
654, 1965 m. — 306 ir 1960 m. 
mirimų būta 199.

Heroinas buvo pagrindinė mi
rimų priežastis. Vieni, apie 
80%, jo per daug paimdavo, ki
ti mirė nuo heroino sukeltų li
gų. Jauniausias nuo narkotikų 
miręs buvo 13 metų amžiaus. 
Pusė mirusių buvo jaunesni ne
gu 23 metų ir 215 buvo 19 m. ar 
jaunesni. Narkotikai sudaro di
džiausią mirties priežastį New 
Yorke 15 iki 35 metų amžiaus 
grupėje.

yra 
pats 
apie 
kaip

Atstovų kalbos 
JAV Kongrese

Elta papildomai skelbia: Jj 
■Senate š. m. gruodžio 9. d. J 
dirkos išdavimo klausimu k 
bėjo sen. C. L. Pell (R. L), Gr 
džio 10 d. jau trečią kartą k 
bėjo sen. E. Kennedy (Mass 
įvykį priminęs ryšium su ta. c 
na minėtomis žmogaus, teisėn 
Jis įteikė Kongreso leidiny ; 
skelbti W. R. Frye straips 
įdėtą gruodžio 6 d. “Baltinu 
Sun”, čia iškelti Kudirkos 
Solženicino atvejai ir tai sus 
ta su žmogaus teisėmis. Kong 
so Atst. Rūmuose gruodžio 
kalbėjo atst. Monagan (Conr 
gi gruodžio 11 d. atst. Strati 
(jis pareiškė, kad adm. Ellis 
retų būti skubiai nubaustas)

Kelių Kongreso narių pan 
kimai Kudirkos išdavimo kl: 
simu dar paskelbti Kongreso j 
diny (Congressional Recor 
Įvykį, jo išdavas pasmerkė, gr 
(džio 8 d.. J. G. Minish (N. , 
prijungęs V. Mėlinio ir Cat 
rine M. Duffy laiškus. Gruod 
10 d. paskelbtas Robert Tai 
Jr. (Ohio), naujojo atstovo I 
muose, pareiškimas — jis Į 
minė 6 milijonų pavergtų E 
tijos kraštų gyventojų padėt] 
jai pavaizduoti prijungė 
Street Journal”, gruodžio 9 
įdėtą Felix Kessler straip 
apie Baltijos valstybių diplor 
tus Londone. Atst. Hastii 
Keith (Mass.) gruodžio 10 
džiaugėsi, kad Kudirkos įvy 
tyrinėjimus pradėjo A. Rū 
užsienio reikalų pakomisė ir F 
kybos laivyno bei žvejybos 
mitetas. Jis paklausė: kt 
kryptimi eina kraštas? “Ne, 
krašto sąžinė, n ei Kongresą: 
kartą negalės nurimti” — te 
Keith. Jis ištisai pateikė lai 
Roberto Briezės liudijimą A 
Rūmų apklausinėjimuose. I

į^Įi,



VEIDRODŽIŲ ISTORIJA i
čią prekybą su visais Europos' 
kraštais ir su Azija. Venecijo-j 
je gyveno daug gabių ir suma
nių amatininkų. Dalis jų ver-j 
tėsi stiklinių daiktų gamyba. J 
Kai kurie stiklioriai, darydami 
įvairius bandymus, pastebėjo, 
kad jeigu vieną stiklo pusę pa-į 
dengti švino popierium ir ant' 
jo užpilti gyvsidabrio, tai gyv-' 
sidabris šviną suėda ir pasida- 
daro skiedinys , kuris sudžius-; 
ta stipriai prilipdamas prie! 
stiklo. Žiūrint j tokio stiklo’ 
švariąją pusę, matosi i jį nu-j 
kreipto daikto atspindys daug' 
geresnis ir ryškesnis, negu me 
talinianie veidrodyje. Taip bu 
vo išrastas stikliniams veidro-j 
džiains gaminti būdas.

Venecijos gyventojai ėmė 
gaminti veidrodžius dideliais 
kiekiais ir pardavinėti juos ki-į 
tiems kraštams. Pareikalavi-:
mas buvo didelis ir \ enecija, gerbiami. Jiems buvo 
nors ir taip jau buvo turtais vei^kjanja tokia pat pagarba 
pertekusi, dar labiau turtėjo j.ajp įr j,ajorams ’faįiau jUOs 
ir lobo. Niekas daugiau veid- varį£ vienas dalykas: jie netu- 
rodžių gaminti nemokėjo. Kad r^jo teisės be valdžios leidimo 
kitos salys nesužinotų, veidro- apjejsti Murano salą, o išva
dini gaminimo būdas buvo įiaoti Venecijos visiškai ne
laikomas didžiausioje paslap- gajęjo Svetimšaliams į Mura- 
tyje. Lž paslapties išdavimą no įįengtj buvo griežčiau- 
Venecijos įstatymais buvo bau sjaį uį(]rairsta 
džiaina mirtimi. Vvriausvbės’

šiandien be veidrodžio nei 
vienas ueapsieinam, bet retas ži- 
i om. iš kur, kada ir kaip jie 
i tsirado. O tai gana įdomi is. 
talija.

(iilioje senovėje, kai žmogus 
lauėdavu pamatyti savo veidų, 
kiūrėdavo i vandeni. NereikiaC *•

i ė sakyti, kad toks ‘'veidrodis” 
buvo labai ir labai nepatogus. 
Ypač senovės gražuolėms, ku
liams tekdavo daug laiko su
gaišti, prie upelio ar kūdros* 
belaksiant.

Vėliau, kai buvo atrasti me
ldai ir injta gaminti iš jųįvai- 
i ūs daiktai, pastebėta, kad kai 
kuriuose metaluose taip pat at
sispindi didesniu ar mažesniu 
ryškumu daiktai, taigi ir žmo
gaus veidas. Tada imta ga
ilinti kažką panašaus Į tikruo
sius veidrodžius. Jie buvo ga
minami iš sidabro arba vario 
*u švino lydiniu ir turėjo gaub
tos plokštelės pavidalą. To
kius veidrodžius turėjo civili
zacijos pradžioje senovės ro
mėnai ir graikai.

Metalinių veidrodžiu gadynė 
truko labai ilgai — apie du 
tūkstančius metų.

Tikri veidrodžiai 
gaminti tik tada, kai 
išmoko gaminti stiklą, 
laiko, kai pasirodė
stikliniai veidrodžiai, dar nėra 
sukakę nei trijų šimtų melu.

Pirmieji tikrus stiklinius vei
drodžius pradėjo gaminti Ve
necijos gyventojai. Venecija 
septynioliktame šimtmetyje su 
darė savarankią ir nepriklau
somą valstybę, kuri vedė pla-

pradėta 
žmonės 
Xuo to 

pirmieji

riko j e per eilę metų, galima sa
kyti, nuo pradžios mūsų išeivi
jos įsikūrimo Amerikoje, buvo 
tuo lietuviškosios dvasios žadi
nančių žiburėlių, apie kurį spie
tėsi gabiausios ir geriausios lie
tuviškos jėgos, šiandien, kada 
tas dar žiauresnis žiemių vėjas 
drasko ir blaško mūsų tautos 
jėgas, nesigailėdamas žiauriau
sių priemonių, mums dera ir bū
tina visas jėgas suburti ir vie
ningai paremti kiekvienų lietu
višką veiklų, kad Susivienijimas 
galėtų ir toliau būti mūsų tau
tos nesugriaunamu rūmu.

J. Kairys

Kalifornijoje, miške netoli AJder Point, prieš 50 metų darbininkai paliko rąstams vežti ratus. 
Jauna eglaitė išlindo vežimo viduryje ir suaugo į didelį medį. Eglėje įaugęs liko vežimo galas.

džiaina mirtimi. Vyriausybės,
parėdymu visos stiklo ir veid-; Ir tai visai suprantama: sve- 
rodžių dirbtuvės (drauge su;timšaliai labai ir labai stengėsi 

buvo perkeltos i Patirti veidrodžių paslaptį.
kur Venecijos Kiekviena šalis norėjo pati ga- 

stiklioriai sudarė lyg ir atski-‘minti sau veidrodžius, nes už 
rą valstybę, kuri tvarkėsi savo Juos Venecijoje turėjo labai 
Įstatymais ir turėjo atskirą sa
vo pačių renkamą tarybą. Stik- 
lioriai visoje Venecijoje buvo

darbininkais)
i Murano salą,

=1^^—.— == ,, ...........

CRANE SAVINGS and Loan Association

on 
investment 

account

47 and Rockwell Sti
NEMOKAMAI

SMHW

už visa mėnesi.

on two 
years 

certificates

£ 10 mokama vieny
— , metu certifi
ed catams. Mažiau-
“ šia $5,000

ar daugiau

4 Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
I Prašome aplankyti naują mūsų namą.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

TeL LAfqyette 3-1083
VIETA AUTOMOBILIAMS

VALANDOS: PirmaęL 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.

t . . .
Kas tik turi gera skonį/

Viską perka pas Lteponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

>

brangiai mokėti. Tad Įvairių 
, šaljų slapti agentai ir net vals
tybių pasiuntiniai mėgindavo 
išgauti veidrodžių paslaptį. Ne 
jsigailėta pinigų papirkinėji- 
jmui, buvo viliojami atskiri 
' veidrodžių gamybos specialis- 
i tai pabėgti iš Venecijos i bef 
kurią kitą šalį, kur jiems buvo 
žadama mokėti didelius pini- 

igus. Tačiau viliojamuosius gąs 
idino žiaurus Venecijos Įstaty- 
inas, kuris teigė: “Jeigu stik- 

iliorius pasišalins Į kitą šalį ir 
iten gamins veidrodžius, tai vi- 

t;si Venecijoje’pasilikę jo gimi- 
,|.nės, bus pasodinti . J kalėjinią.
Jei ir tada negrįš, tai bus pa
siųsti žmonės neklaužadą nu- 

Ižudvti”. » .'-te
Ypatingų pastangų prisivi- 

ilioti vieną kitą veidrodžių ga- 
imybos specialistą dėjo to meto 
■Prancūzijos pasiuntinys Vene
cijai. Dideliu gudrumu, dide
liais kyšiais ir papirkimais 
■jam pavyko atsiekti to, kas ne
pasiseka kitiems. Jam pasise- 

įkė privilioti net keturis veidro
džių gamybos specialistus pa
rbėgti iš Murano salos į Prancū
ziją.

Kai Venecijoje pasigedo pa
bėgėlių. šie jau buvo Prancū
zijoje ir dirbo veidrodžius. Ve 
necijos pasiuntiniui Paryžiuje 
tuoj buvo duotas Įsakymas pa
bėgėlius surasti ir prikalbinti 
juos grįžti atgal, bet pabėgė
liai buvo taip gerai paslėpti, 
jog nebebuvo galima jų surasti.

Po kai kurio laiko prancū

zams pavyko prisivilioti dar 
keturis veidrodininkus. Vene
cijos valdžia, nepatenkinta sa 
vo pasiuntinio neveiklumu, pa
keitė jį kitu, kuriam griežtai 
įsakė, žūt būt, surasti pabėgė
lius. Naujajam pasiuntiniui 
tas pavyko. Jis sužinojo, kur; 
yra Prancūzijos veidrodžių 
dirbtuvė ir kur gyvena pabėgę. 
Venecijos veidrodininkai. Jam 
pasisekė net pasimatyti su jais 
ir pasikalbėti. Jis kalbino juos 
grįžti atgal į Veneciją, bet Pran 
cūzijos vyriausybė, apie tai su 
žinojusi, padidino veidrodi- 
ninkanis algas ir padėjo pa
bėgti iš Venecijos jų šeimoms. 
Veidrodininkai grįžti atgal į 
Veneciją atsisakė, nors Vene
cijos valdžia ir žadėjo jų ne
bausti ir “padovanoti kiekvie
nam jų po penkis tūkstančius 
dukatų.

Tada Venecijos valdžia grie
bėsi kitokių priemonių. 1667 
metais, atseit, praslinkus vie- 
neriems metams po to, kai 
pirmieji veidrodininkai iš Ve
necijos pabėgo į Prancūziją, be vandens, kūnas be maisto, 
staiga dėl neaiškios priežasties 
numirė vienas pačių geriausių 
vaidrodžių gamybos specialis
tų. Po trijų savaičių mirė kitas. 
Gydytojai išaiškino, kad jis nu 
nuodytas. Apie tą patį laiką 
Venecijoje pasodinti į kalėji
mą du veidrodininkai netikėtai 
mirė. Kaip paaiškėjo vėliau, 
tie veidrodininkai buvo kali
nami už tai, kad jie kėsinosi 
pabėgti į Prancūziją.

Prancūzijoje atsidūrę veid
rodininkai dėl tų netikėtų savo 
bendradarbių mirčių buvo pa 
nikos apimti. Jie ėmė maldau
ti,- kad jiems būtų leista grįžti 
i Veneciją. - Prancūzijos val
džia nesipriešino ir tą malonę 
jiems suteikė. Juo labiau, kad 
ilgiau laikyti Venecijos veidro
dininkus nebebuvo jau reika
lo: per pusantrų metų prancū
zai patys išmoko veidrodžius 
gaminti ir turėjo pakankamai 
savo specialistų.

Iš Prancūzijos veidrodžių 
gaminimo būdas paplito po visą

LOS ANGELES, CALIF.
SLA 75 kuopos parengimas ir 

Ku-kū komedija
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 75 kuopa rengia savo tra- 
dicinį-metinį parengimą, kuris 
įvyks naujaisiais 1971 m. sau
sio mėn. 31 d. Lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos salėje, 1 vai. 
P- P-

Nelengvas yra lietuviškosios 
veiklos darbas, jis dar labiau pa
sunkėjo tautos priešams prade
dant savo veiklą. Dėl stokos dar
bo pajėgų bei finansinių galimy- 
bųi kuopos veikla yra žymiai ap
ribota ir todėl jos parengimai 
nėra dažn. Kuopai buvo pa
galba ir geresnės galimybės 
veikti, kol buvo galimi išvažia
vimai Į valdžios parkus. Tos ga
limybės užsidarė, valdžiai išlei
dus draudžiančias taisykles. Tad 
dabar pasitenkinama metiniu 
balium su šokiais. Tačiau šiais 
metais sumanyta seną nusista
tymą pakeisti, sutinkant su ta 
sena nuomone, kad, kaip žuvis

taip ir žmogaus dvasinė buitis 
neišvengiamai prašosi dvasinio 
peno. Tad tuo penu, tuo būtinu 
taip dvasiniu akstinu ir buvo pa
sirinkta mūsų žymaus meninin
ko — rašytojo Anatolijaus Kai
rio kūrybos vaisius, arba kaip 
jau autoriaus pavadinta Ku-kū 
komedija.

Visos meninės jėgos tam vei
kalui sukauptos ir, todėl jo pa
statymo pasisekimas ir .atsilan
kiusiųjų pasitenkinimas yra už
tikrintas.

Susivienijimas Lietuvių Ame-

Europą. O to pasekmėje Veneci
ja neteko veidrodžių monopo
lio. — P. K.

Chicago Savings
__ and Loan Association

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas. President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly
■WWHHHMKHMI

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60832 

PHONE: 254-4470

2 Years Savings
Certificate 

(Winimum $5.000)
ERSRBVHnBHMR

Pakistane nwo potvynio nukentėįusiems žmonėms teikiama pasauli
nio masto parama, čia matomas vyras dalija vaikams saldainius 

vienoje saloje.

JAV SPARAM DIDĖJA 
žMONIŲ SKAIČIUMI

H90 m. baltų gyventojų buvo 
3,172,006; negrų — Y*
so gyventojų JAV buvo tik 3»- 
929,214.

1950 m. baltų gyventojų bu
vo 134,941,622, negrų — 15,- 
042,692 žmonės. Viso gyvento- 
jų JAV 1950 metais buvo 150,- 
697,361 asmuo. Per tą laiko
tarpį gyventojų skaičius padau
gėjo 14.5 nuošimčių.

Paskutiniais cenzo apskaičia
vimais gyventojų JAV yra tarp 
204 ir 204 milijonų-

TOP INTEREST TO 
SAVERS

STR ANNUM
DEPENDING ON TYPE, 
AMOUNT AND TERM

INTEREST
PAID QUARTERLY

STAN D AR D 
FEDERAL#

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

ASSETS OVER $145,000,000. RESERVES OVER $12,900,000.
OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 p.rru
Saturday, 9 aun. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted*

■ WINE-ART HAS THIS YEAR'S NEWEST 
GIFT IDEAS! THE WINE-ART 

CREATIVE HOBBY KIT...

į 4 Complete Home Winemaking Kit Inclading f 
) Californfo Wine Grape Concentrate! " ; 

« • v makes 5 bottles of vintage wine . * . dry .or sweet « « • fuif" 
do • . odorless . . » requires little space B ♦ complete instruc

tions and recipe book included!
Available in Red Burgundy,, White Chablis, or Pink Rose’. Givei A 
Kit To The Man Who Has Everything! just 755 at Wine-Aril

ALSO FANCY UQUEUR KIT!
Contains Imported French Liqueur Extracts To Produce Six Of Hifli 
World’s Most Popular Flavored Liqueurs! Packed In A Beautiful 
Redwood Gift Box With FuH instructions. Only 855 at . . .

WINE-ART
4016 Church Street Skokie, IHinois

open daily 12-9 /
^Everything For The Home Winemaker And Brewmaster^

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

^SAFETY OF^ 

YOUR SAVINGS

INSURED
ZX UP TO 

$20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
* * ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

! Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman tha Board hVs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. ; TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. AL. Tues. 9 to 4, Thurs. .& Fri. 9 to 8. Sat 2 to 12:30
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Ne naujametiški skaitymai
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sauliniame kare išradėjų ir bran
duolinės bombos “tėvas” Dr. 
Edward Teller.

Naujų Metų proga esame pra
tę kitiems linkėti ir patys iš ki
tų girdėti geriausių dalykų ir 
tai ne tam kartui, kaip sveikin- 
damiesi su “linksmomis Kalėdo
mis”, o per ištisus ateinančius 
metus. Dėlto tikru disonansu nu
aidėjo kaip tik prieš pat Naujus 
Metus Chicagoje įvykusios Ame
rikos Mokslui Skatinti draugi
jos delegatų mokslininkų pesi
mistiški referatai apie žmonėms, 
gyvuliams, paukščiams, augme
nijai ir visai žemės planetai gre
siančius labai rimtus pavojus, 
kuriuos patys žmonės, sudarė ir 
per vėlai susiprato.

Tų pavojų žmonės prisidarė 
pasibaisėtinai daug ir jų di
džiausieji yra atominės (van
denilinės) bombos, “patobulin
tos” karo reikalams bakterijos 
ir vandens, žemės ir oro terši
mas, ir pagaliau-žmonijos skai
čiaus “ekspliozija”. Visos kal
tės atpirkimo ožiais pradedami 
daryti mūsų mokslininkai, kurie 
— jų supratimu — darė kas ge
riausia: ko baisesnius ginklus, 
kad laimėjus karą, ko moder
niausias mašinas ir efektingiau
sius chemikalus, kad ko didžiau
siam žmonių skaičiui padarius 
pasiekiamą medžiaginį gerbūvį, 
ir ko pažangiausią mediciną, 
kad padarius sveikesnius žmo
nes ir pailginus jų gyvenimą.

Žemaičiai turi populiarų mo
ralą, “Daryk mondre ir veizėk 
galą”. Mūsų išradėjai tikrai pa
darė mandriai, bet jau šiandien, 
vos vienai gentkartei technoli- 
ginio amžiaus praėjus, jau mato
me visus keturis Apokalipsės 
žirgus.

Atrodo, pasitvirtina kitas se
nas žmonių posakis, kad “žmo
gus šaudo, o Dievas (ar velnias) 
kulkas gaudo”. Kas tik daroma 
žmogaus didesnei gerovei, galu
tiname rezultate išeina priešin
gai: atominio susinaikinimo, ap
linkos užteršimo it žmonių skai
čiaus žemėje ekspliozijos “apo
kalipsinius žirgus” atpalaidavo 
tik mokslas, tegul ir geriausiais 
norais ir štai mokslas jau pats 
pradeda dagoti, ką neatsargiai 
sėjęs. Amerikos Mokslams Ska
tinti organizacijos konvencijo
je Chicagoje didžiausią užsipuo
limą iš “radikalų mokslininkų ir 
inžinierių” grupės patyrė pats 
garsiausias atominis fizikas, vie
nas iš atominės bombos II pa-

ra nuns iiG

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Gold Eagle notice passbook accounts and other certificate 
accounts are available to earn 51/4 % per year. Also 
available are Christmas Club and Vacation Club accounts. 
Our savings counselors will be glad to explain the various 
savings plans and interest payment procedures to you 
in more detail.

Take advantage of these high rates, the highest permitted 
by Federal Regulations. You will be the richer for It.

Savings insured to $20.000.00

Interest paid quarterly.

Assets over $148,000,000.00

Reserves over $12,900,000.00

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

STANDARD 
FEDERAL

1

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

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metai* TeL 421*3070
Įftaigoe pietuoM Hemas automobiliam* pastatyti

IM,

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 647-1140

OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 pjn»
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

Tokių nuotaikų įtakoje vie
nas populiarus kolumnistas Mi
chael Kilian savo priešnaujame- 
tinę skiltį Chicago Tribune už
vardino “Kuo baigsis pasaulis” 
(How The World Will End) ir 
rašo:

“Norėčiau jums visiems pa
linkėti laimingų 1971 metų, de
ja, aš nebematau, kad 1971 me
tai iš viso bebus”.

Kadangi visuomet savišikius 
kritikuoti ir barti yra lengviau 
ir saugiau neg svetimus, Kilian 
sumini eilę nuotykių su atomi
niais sprogdinimais, bakteriolo
giniais “ginklais” (“pagerintais 
germais ir bakterijomis) ir t. t. 
Čia Amerikoje prisibijodamas 
kokios nors fatališkos klaidos, 
straipsnį baigia sakiniu “Kaip 
aš visuomet sakau: Pasaulis 
baigsis ne trenksmu ar verkėšle- 
nimu, o baigsis nusikosėjimu”...

Naujausiai pajusta merkurio 
grėsmė

Su “moderniais” masinio žu
dymo ginklais žmonija šiandien 
lošia tikrą “rusiškąją ruletę” — 
būti ar nebūti. Atominių gink
lų savininkų “klubui” vis nau
jais negeistinais nariais daugė
jant, jei iš jų tarpo neatsiras 
koks beprotis, kurs gali paspaus
ti lemtingąjį mygtuką, galėsim 
toliau tarp Scilos ir Charibdos 
balansuoti, bet yra kitas kasdie
ninis ir nepaprastu spartumu di
dėjantis naminis-pavojus, bend
ru terminu pavadintas aplinkos 
tarša iv tos taršos didžiausias 
kaltininkas pasirodė besąs, ma
žai iki šiol tepastebėtas vandens, 
žemės ir oro teršikas bei nuody
tojas merkuri, grynoje formoje 
vadinamas gyvuoju sidabru.

Apie šį, deja, labai pavėluo
tai pažintą piktadarį daktaras 
Barry Commoner, Washington© 
universiteto St. Louis biologas, 
savo kalboje Chicago j e Įvykusio
je Amerikos Mosklui Skatinti 
draugijos konferencijoje, pa
reiškė, kad merkurio tarša, Į 
kurią dar tik vos prieš porą me
tų buvo atkreiptas dėmesys, pa
sirodė esąs pavojingiausias ap
linkos teršikas, gresiantis visai 
žmonijai...

To nuodingojo metalo paskli-

Pasirengę sutikti Naujus Metus iš kairės Phelan Marshall ir Mimi 
Cutt. Jie gimė jau 1970 metais, kaip ir kiti 3.5 milijonai amerikie
čiu. Jiems bus pirma proga sutikti Naujus Metus. Abu vaikai či- 

kagiečiai.

dimas šiaurės Amerikos vande- reiškia valgant maistą, turinti 
nyse pasidarė tiek grėsmingas 
gyvybei, jog kartu su DDT jau 
spėjo beveik visiškai padaryti 
nebegalimą žvejybą Michigan© 
ežere ir valdžia turėjo užginti 
bet kokią žvejybą daugelyje ki
tų vidaus vandenų. Dr. Com
moner pareiškė minėtos moksli
ninkų dr-jos 137 metiniam su
važiavimui, kad merkurio tarša 
gresia pasidaryti dar didesne 
■grėsme žmonių gyvybei kaip 
branduolinių bombų sprogdini
mo sukeliami atmosferiniai kri
tuliai. Tokie sprogdinimai at
virame ore buvo 1967 metais už
ginti, bet ne merkurio tarša, 
nors ir ta dar tais pačiais 1967 
metais buvo rasta visuose tri
juose elementuose — vandeny
je, žemėje ir ore ir jau kai ku
riuose maisto produktuose, ypač 
žuvyje, o tuna ir kardžuvyse 
ypatingai.

Kanada neseniai sunaikino 
daugiau kaip milijoną svarų žu
vies iš Saskačevano upės ir Win- 
nipego ežero, kuriame žvejyba 
visiškai uždrausta.

Amerikos Maisto ir Vaistų 
administracija (FDA) irgi ką 
tik įsakė iš krautuvių sandėlių 
atrinkti apie milijoną, skardinių 
tūnos konservų.

Dr. Commoner pranešė, kad 
merkuriu apsinuodijimas pavei
kia smegenis ir centrinę nervų 
sistemą; tokie simptomai pasi- 

nuo 5 iki 10 dalių merkurio mi
lijone dalių maisto... Pr.

LUPŲ NUOSPAUDOS
Japonijos policija vietoje pirš

tų nuospaudų kriminalistams 
tikrinti pradėjo vartoti lūpų nuo
spaudas. Naujasis metodas esą 
dar tebetiriamas, bet lūpų nuo
spaudomis jau dvi piktarystės 
esą susektos.

KA BIMBA RAŠO APIE 87 KUDIRKA
Skyriuje “Kas kitur rašoma” 

Bostono “Keleivis” gruodžio 22 
d. nr. pacitavo Brooklyno mas- 
kolbernių “vyriausiojo rabino” 
— “Laisvės” redaktoriaus A. 
Bimbos vedamojo straipsnio iš
traukos, kaip šis raudonasis gau- 
eiteris gruodžio 13 d. laidoje 
“išaiškino” Simo Kudirkos tra
gediją po trijų savaičių lauki
mo gavęs iš kur reikia instruk
cijas (Simas Kudirka bandė pa
bėgti j laisvę, bet maskolių pus
gyviai ar negyvai sumuštas bu
vo nusitemptas su savim lapkri
čio 23 d.).

Eiml.a atsigerina už “daktaro” 
titulą

savo vedamajame be

sunku ir besuprasti,

Bimba 
kt. rašo:

“Mums
kodėl toks Įtūžimas. Juk jeigu
Amerikos laivo “Vigilant” vir
šininkai būtų apsivogusį jūri
ninką Simą priglaudę ir nesu
grąžinę tarybiniams jūrinin
kams, tai jie, tie mūsų “vaduo
tojai” ir “veiksniai” būtų ne
turėję kankinio ir šventojo, ne
būtų turėję geriausios progos 
savo smunkančiam “vadavimo” 
bizniui pakelti ir kišenes prisipil
dyti iš savo lengvadvašių pase
kėjų surinktais doleriais.

“Beje, jau plačiai girdisi užuo
minų, kad Simas dargi yra ame
rikiečių šnipas. Net kai kurie 
kongresmanai sako, kad jis bu
vęs apiplėšęs tarybinio laivo ka

pitono seifą ir paėmęs labai ver
tingus Dėdei Šamui padovano
ti popierius. Jie norėtų Ameri
kos laivo viršininkus nulinėiuoti 
už tai, kad jie tų popierių iš jū
rininko neatėmė prieš jo sugrą
žinimą į tarybinį laivą.

“Tas visos pasakos, kad tary
biniai jūrininkai “kankinį” Si
mą amerikiečių akivaizdoje bai
siai sumušę, sukruvinę, žinoma 
yra reakcininkų iškeptas riebus 
me'as”.

Keleivio prierašas
Jis mums net drįsta aiškinti, 

kad S. Kudirka visiškai nebu
vęs mušamas, kai tą žiaurų ru
sų deržimordų veiksmą matė vi
si laive buvę jūrininkai, civiliai 
ir to nė nebandė užginčyti laivo 
kapitonas. Bet Bimbai visa tai 
yra tik “reakcininkų iškeptas 
melas”...

Bimbai yra tikra teisybė so
vietinio laivo kapitono išmislas, 
kad Kudirka pavogęs tiek ir tiek 
rublių, nors tie sovietiniai rub
liai čia neverti gatvėje trypia
mo popiergalio. Bet jam šitas 
kaltinimas yra teisybė, nes “iš 
aukščiau” liepta tai skelbti kaip 
teisybę.

Kaip ir galima buvo tikėtis, 
Bimbai tikra tiesa jau yra ir ne
išmanėlių svaičiojimas, kad Ku
dirka norėjęs perduoti ir kažko
kių slaptų informacijų, atseit, 
kad jis esąs dar ir šnipas... Mat, 
šis kaltinimas sovietams yra dar 

naudingesnis, negu Kudirkos 
vertimas lik vagimi.

Kaip dar Bimba parašys
Perskaitę šiuos Bimbos Lais

vėje tilpusius “komentarus” ir 
gerai žinodami sovietinius kal
tinamųjų “apdirbimo” metodus, 
mes galime iš anksto pasakyti, 
ką Bimba dar parašys vėliau, 
jeigu jo viršininkai įsakys.

Nors Simas Kudirka jau bū
tų ir seniai po v ei ė rife jis dar 
galės paskelbti jo šiandien duo
tą pareiškimą, pav., kad ameri
kiečiai jį norėjo pagrobti, tik ru
sai išgelbėjo iš tos nelaimės.

Kad ne rusai, bet amerikiečiai 
jį mušė, surišo virvėm ir norė
jo pakarti, bet narsūs sovieti
niai herojai, įsiveržę į kapita
listų laivą, išgelbėjo tarybinį pi-

Kad jis dabar džiaugiasi ta
rybiniais laimėjimais ir Kryme 
kaitinasi tarybinėje saulutėje.

KALIFORNIJA PIRMAUJA
Gyventojų skaičiumi Kalifor

nija pralenkė tirštai apgyventą 
New Yorko valstiją beveik 4 mi
lijonais gyventojų.

Kalifornijon žmonės vyko gy
venti daugiausia iš rytinių ir 
šiaurinių 
šiltesnis 
pramonė 
gracijai.
sumažėjo, ypač lėktuvų fabri
kuose. M. š.

steitų. Manoma, kad 
klimatas ir bekylanti 
buvo ta priežastis mi- 
Bet ir ten jau darbai
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Kai neskaito laikraščių
Kas atsitinka, kai Amerikos admirolai neskaito laik

raščių? Užtenka iš komunistų nelaisvės bėgančiam lietu
viui užšokti ant JAV laivo palubės, kad laikraščių neskai
tančiam admirolui staigiai nutrūktų ilgų metų karjera ir 
pasibaigtų visą gyvenimą noriai dirbtas mėgiamas darbas.

JAV Pakraščių Sargybos adm. William B. Ellis, di
delės rytų pakraščių srities viršininkas, baigė savo kar
jera dėl laikraščių neskaitymo. Jam buvo žinomos visos in 
strukcijos ir veikiančios taisyklės, bet jam nebuvo žino
mas šių dienų gyvenimas. Jis žinojo, ką Amerikos jūri
ninkas turi daryti, kai jis randa žmogų, plūduriuojantį 
jūroje, bet jam visos žinios susimaišė, kai žmogus aiyira- 
do Amerikos laive. Jūroje pastebėtą žmogų kiekvienas 
Amerikos jūrininkas pirmiausia privalo ištraukti iš van
dens, paimti į laivą ir suteikti jam pirmą pagalbą, o vė
liau apklausinėti, kaip jis i jūrą pateko, ir kas jis toks 
yra. Bet kai lietuvis jūrininkas Simas Kudirka nešoko į 
vandenį, bet užšoko tiesiai ant Vigilant laivo denio, tai 
adm. Ellis susidarė tokia sudėtinga problema, kad jis ne
bežinojo, kas daryti.,^

Pakraščių Sargybos vadovybė patarė transporto se
kretoriui atiduoti admirolus William B. Ellis ir Fletcher 
Brown teisman, bet sekretorius John Volpe pasakė jiems 
pamokslą ir atleido iš pareigų. Tuo reikalas būtų ir pa
sibaigęs, jeigu kongreso pakomitetis, vadovaujamas at
stovo Wayne L. Hays,, nebūtų jo pakvietęs pasiaiškinti,, 
kaip tokia gėda galėjo būti visam kraštui užtraukta. Ad
mirolas žinojo, kad rusai, privažiavę beveik Amerikos 
krantų, labai tankiais tinklais išgaudydavo geltonuode- 
ges plekšnes, kurias Amerikos žvejai, vartodami žymiai 
didesnes -tinklų' kilpas, į palikdavo ateinantiems metams, 
kadis mažiukių plekšnių užaugtų didelės. Išgaudžius ma
žas plekšnes, nebus ir didelių. Adm. Ellis žinojo, kad ru
sai gaudo jiems nepriklausančias plekšnes, bet jam ir į 
galvą neatėjo mintis, kad tie patys rusai komunistai dar 
su didesniu atsidėjimu gaudo žmones, negu geltonuode- 
ges plekšnes.

Kongreso atstovas Hays norėjo patirti, kodėl tokias 
aukštas ir atsakomingas pareigas einantis admirolas taip 
silpnai pažįsta komunistus. Jis pareikalavo, kad adm. 
Ellis ir kap. Brown atvyktų į Washingtoną ir išaiškintų 
veikiančias instrukcijas ir adm. Ellis galvojimo eigą. Ko
miteto pirmininkas Hays paklausė admirolą,

gyvenusių ir teisybes pasakyti nebijančių žmonių raši
nius. Kultūriniai bendradarbiautojai, arba, kurių redak
cijas lanko iš Maskvos atsiųstos delegacijos tikro vaizdo 
apie gyvenimą už geležinės uždangos neduoda.. Žinias 
apie gyvenimą komunistų vergijoje spausdina tiktai lais-

kodėl jis ’ vi ir nepriklausomi laikraščiai.
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ALGIRDAS GUSTAITIS

Los Angeles lietuviu jaunimas vadovavo eisenoms, 
gedului Sima Kudirka išdavus rusams

Kaip galima pasitarnauti sa
vo tautai, retu pavyzdžiu buvo 
Los Angeles ir apylinkės gyve
nantieji lietuvių studentai, gim
nazistai. Vyresniesiems nepri
sirengiant deramai pajudėti, Si
mo Kudirkos tragediją stipriai 
j savo tvirtas rankas paėmė iki 
šiol negirdėti jaunuoliai, jaunuo
lės.

Jų mažas būrelis sujudino 
apie 10 milijonų Los Angeles su 
apylinkėmis didmiestį taip, tar
si būtų veikiama galingų ame
rikiečių komitetų, lietuviams tik 

taip pasielgęs su jūrininku Simu Kudirka. Pradžioje ad
mirolas aiškino, kad iš Washingtono neturėjęs konkrečių 
instrukcijų, jų, girdi, niekad nebuvę. Pirmininkas Hays 
informavęs adm. Ellis, kad jis turįs pagrindo manyti, 
kad kap. Brown informavęs adm. Ellis apie Vigilant ka
pitono Eustis baimę dėl jūrininkui susidarančio pavo
jaus, jeigu jis būtų atiduotas rusams.

“Bet adm. Ellis atsakęs pirm. Hays, kad jis ne
mano, kad rusai bėgiotų aplinkui ir šaudytų žmones.

“Koks pagrindas tamstai galvoti, kad rusai ne 
barbarai? — paklausė pirmininkas Hays. — Ar tam
sta laikraščių neskaitai?” (Chicago Tribune, 1970 
m. gruodžio 30 d., 19 psl.).
Kongreso komiteto pirmininkas labai nustebo adm. 

Ellis menkom žiniom .apie dabartinį gyvenimą Sovietų 
Sąjungoje ir rusų okupuotuose kraštuose. Jis patarė 
adm. Ellis nuvažiuoti į Sovietų Sąjungą ir patyrinėti, 
kokiose sąlygose žmonės ten gyvena. Apklausinėjimą jis 
baigė tvirtinimu, kad apmokymas .Pakraščių Sargybos 
Akademijoje buvęs nerūpestingas, jeigu admirolas galė
jo padaryti tokias klaidas.

Admirolai Ellis ir Brown dabar turi laiko ir galėtų 
Rusijon nuvažiuoti. Reikia manyti, kad sovietų valdžios 
agentai, labai atidžiai sekę visą Simo Kudirkos bylos eigą 
ir jos atgarsius, šiltai ten nuvykusius admirolus priimtų. 
Patys to nežinodami, jiedu vis dėlto padarė komunistams 
didelį patarnavimą. Nemanome, kad jiedu Rusijon važiuo
tų. Greičiausiai ,kad pakomitečio pirmininko jiedu ne
paklausys. Ir nėra jiems ten jokio reikalo važiuoti. Tegu 
tiktai jiedu atidžiai skaito laikraščius ir kreipia dėmesį į 
žinias iš Sovietų Sąjungos.

Mes iš savo pusės patariame skaityti gerus laikraš
čius, kuriuose yra Rusijos gyvenimą pažįstančių žmonių 
rimtų rašinių. Didieji Amerikos laikraščiai yra praleidę 
labai daug sovietinės propagandos, bet Amerikoje yra 
daug žurnalų, kuriuose galima rasti tikslių žinių apie gy
venimą komunistų vergijoje. Reikėtų skaityti Rusijoje

talkinant. Išvadoje — ameri
kiečių radijo, televizijos stotys 
davė daug žinių apie 100 valan
dų budėjimus prie juodo karsto, 
mintingą, kalbas, pasikalbėjimų.

Lapkričio 24 d., pradėjus nu
girsti pirmas žinias, Los Ange
les lietuviai nenorėjo patikėti 
įvykiu. “Negali amerikiečiai 
būti žiauresni už laukiniausius 
barbarus!” — girdėjosi komen
tarų. “Čia yra kokia nors klai
da, ne, ne, gerieji amerikiečiai 
taip negali pasielgti” — atsira
do ginančių.

Kitiems bedūsaujant, Uogin
tas Kutelius lapkričio 25 d. pa
skambino į Washington, D. C. ir 
sužinojo, kad lietuvio jūrininko 
išdavimą, rusams padarė ne 
State Departament, bet U. S. 
Coast Guard.

Lapkričio 30 d. jaunimas su
kvietė Los Angeles Tautiniuose 
namuose susirinkimą. Dalyvavo 
apie 60-70, kurių apie 95% jau
nimo. Vyresniesiems vis dar nie
ko konkretaus nedarant, jauni
mas, pritariant tenai dalyvavu
siems vyresniesiems organizaci
jų atstovams, išsirinko Komi
tetą Uogintas. Kubilius, Birutė 
Putriūtė, Aušra Kuteli ūtė, Sau
lius Stančikas, Juozas Venckus, 
Irena Šepetytė, Šarūnas Karuža. 
Pirmininku išrinktas Uog. Ku
bilius.

Jis man sakė, labai karštu 
nuotaikos sustiprintoju buvo dr. 
Algirdas Avižienis, kuris, be kit
ko, pasiūlė tuoj pradėti kalti 
juodą karstą, padaryti plakatus. 
Jaunimas mielai kibo prie dar
bo.

Gruodžio 1 d. ryte pradeda pi
ketuoti prie Federal Bldg, pasta
to. Dar nebuvo gautas leidimas 
karstą su užrašu Human rights, 
padėti ant žemės, jis buvo ne
šiojamas keturių studentų ant 
pečių. Tuo laiku kiti organiza
toriai pradėjo skambinti radijo, 
televizijoms stotims, klausdami, 
ar jie žino, kad prie Federal rū
mų nešiojamas juodas karstas. 
Ką tai gali reikšti? Ne, radijo 
nei televizijos stotys apie tai nie
ko nebuvo girdėję. Jie pradėjo 
siųsti savo reporterius. Chanel 
5 (5-ji televizijos stotis) nufil
mavo karsto nešiojimą, demons
trantus, Uogis Kubilius padarė 
pirmą pareiškimą per televiziją, 
kad reikalaujama nusikaltusius 
U. S. Coast Guard pareigūnus 
patraukti į teismą, reikalauja
ma grąžinti į JAV rusams iš
duotąjį lietuvį jūrininką Simą 
(pavardės dar nežinota) ir pan. 
Viskas buvo paleista televizijos 
bangomis du kart: apie 5 vai. 
p. p. ir apie 10 vai. vak.

Taip pat gruodžio 1 d. turė
jo pasikalbėjimą (interview) su 
Copley News Service ir “Herald- 
Examiner”.

Amerikiečiai- nustebinti 100 
valandų demonstracija

Pereiti vieną kartą gatve ar 
aikštėje pasakyti karštų kalbų, 
čionykščių amerikiečių manymu 
yra lengviau, nei 100 valandų be 
pertraukos nešti sargybą ar de
monstruoti prie juodo karsto. 
Dieną šilta, naktį drėgnai vėsu, 
ėmė lyti, vėjas pučia, šalta. Bet 
mūsiškių bent po keletą žmonių 
vis tenai. Amerikiečiai atvažiuo
davo patikrinti naktimis, viena 
telev. stotis filmavo 5 vai. ry
to. Kaip tik tuo laiku su plaka

tu vaikščiojo pats Uog. Kubi
lius.

Gruodžio 2 d. apie įvykį pra
nešimus davė radijo stotys: 
KABC, KNX, KFWB, KPFK, 
KHJ. Televizijos 11-ta stotis 
nufilmavo pasikalbėjimą su U. 
Kubilium, rodė du kartu.

Gruodžio 2 d. B. Putriūtė ir 
A. Kubiliūtė susisiekė su Cap
tive Nations (Pavergtų tautų) 
atstovais, palaikė ryšius visą 
laiką, jų atstovai dalyvavo bai
giamoj demonstracijoj, pasakė 
kalbas.

Žibutė Kriukienė kontaktavo 
amerikiečių politikus amerikie
čius.

Gruodžio 3 d. amerikiečių 
spauda, radijas, televizija gau
na demonstrantų pranešimus, 
pasirašytus: A. Committee of 
Concerned Americans. Apie tai 
jau rašyta. Vos pradėjus dirb
ti, pastebėta:: trūksta jėgų. Ne
trukus sudarytas būrelis, kurį 
pavadino Komiteto talkininkais: 
Liūtas Grinius, R. Dabšys, J. 
Navickas, Ž. Brinkienė, P. Gus
tas, R. Žukas, R. Balinskas, S. 

< Pinkus, V. Katilius, J. šermukš
nis, Pažėrų šeima, J. Kojelis, E. 
Radvenis su šeima, visi trys ku
nigai (Kasponis, prel. Kučingis, 
Olšauskas), ir dar pora kitų as
menų.

Kaip pranešti Los Angeles 
lietuviams?

Bepig Čikagai, kur yra kasdie
ninių susižinojimo priemonių: 
savi dienraščiai, radijo progra
mos. Los Angeles radijo pro
grama tėra šeštadieniais. Iš Či
kagos ar kitur lietuviška spau
da nespės atkeliauti. Gruodžio 2 
d. vakare susigalvota išsiuntinė
ti lietuviams pranešimus paštu. 
Tuo parengtas tekstas, naudo
jantis entuziastinga kun. Kas- 
ponio talka, bei jo viršininko 
pritarimu, ketvirt. Los Angelės 
lietuviams išsintinėti keli šim
tai laiškų, adresavimui naudo
jantis šv. Kazimiero parapijos 
automatišką adresyną. Tie ra
ginimai demonstruoti gauti gruo
džio 4 d., todėl gr. 5 d. su
laukta tiek daug eituvininkų.

Gruodžio 4 d. prie Federal rū
mų mažesnio masto išsikalbėji-
mą (rally)/ pravedė Liūtas Gri
nius, buv.' Lietuvos respublikos 
prezidento! K. Griniaus sūnus. 

-Dalyvavo apie 100 asmenų. Fil
mavo 5-ji televizijos stotis, du 
kart rodė per televiziją.

i Gruodžio 4 d. duoti interview! 
penkiom radijo stotim. Tos die
nos vakare apie 20 gimnazistų 
ir keletas studentų pagamino 
apie virš 200 plakatų. Tuo bū
du bendra talka pagaminta apie 
250 plakatų, bent keliolika at
sinešė kitataučiai, kiek pasidarę 
atsinešė pavieniai asmenys.

Georgijos audiniy įmonėje gamina
mas audeklas, kuris dedamas j auto
mobiliu padangų vidų. Siūlai gami

nami iš polyester pluošto.

Gruodžio 4 d. U. Kubiliui skam
bino telev. 7-tos stoties žinių 
tvarkytojas, sutaria dėl demon
stracijos filmavimo šešt. ryte.

Gruodžio 5 d. “ėjo” apie 
300 plakatų

Didžioji demonstracija, gruo
džio 5 d. ryte sutraukusi apie 
1200—1500 žmonių ir apie 300 
plakatų, buvo filmuota 7 telev. 
stoties, pasikalbėjimą turėjo su 
dr. Alg. Avižienium. Radijo sto
tis KHJ pravedė interview su U. 

. Kubilium.
Čia tik labai trumpai suminė

ti kai kurie žinomi faktai. Bent 
keletas Komiteto narių ir tal- 

rkininkų kalbėjo per amerikie
čių radijo stotis, paskambinę iš 
savo namų. Gal buvo daugiau 
televizijos parodymų.

4-0,000 brošiūrų angliškai
Prie viso to darbo, Komitetas 

paskleidė daug rašytos informa
cijos.

Jie atspausdino: 15,000 atsi- 
■šaukimų apie susibūrimą (Ral- j 
ly), New York Times laikraščio į 
pirmo psl. padarė 5,000 kopijų. 
Įvairių kitų reikalavimų, spau- Į 
dai pranešimų, peticijų, laiškų 
JA Valstybės prezidentui, ki
tiems aukštiems pareigūnams ir 
pan., viso labo paskleidė apie 
40,000 egz. Viskas padaryta per 
keletą dienu, neinant i darba, 
neinant į universitetus, nemie
gant...

Iki bus tokių jaunuolių, lie
tuvių tauta gali būti rami.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

38
— Na, porą metų vis kaip nors ir čia ištversiu. — 

ramino jis pats save, o tada jau gausiu paskyrimą Į 
geresnę vietą ir ne taip nuobodžias apylinkes.

Tačiau pamačius mokyklos namus, jų nuotaikos 
pradėjo taisytis, nes pastatas buvo gražus, pakanka
mai erdvus ir gana naujas. Pradėjęs čia dirbti, pama
žu susigyveno ir su aplinkos gamta, kuri, arčiau ją pa
žinus, nebeatrodė tokia nuobodžiai monotoniška, kaip 
kad iš pradžios atrodė. Per plačius laukus buvo gali
ma aplinkui viską matyti net keleto kilometrų nuoto
liu. Čia matėsi virš medžių žalumos prasikišęs baž
nyčios bokštas, ten vėl aukštas kaminas kokios tai pa
mario pievų ir ganyklų apsuptos pieninės. Kur žvelgi, 
visur plėtėsi žalios pievos, paįvairintos mažais išdir
btų dirvų ploteliais. Vakaruose vaizdą užstojo aukštas 
pamario pylimas, apsaugojantis šias žemumas nuo 
Kuršių Marių išsiliejimų ir potvynių. Už to pylimo pa
marių plėtėsi Tovelninkų girios masyvai ir platūs, alks
nynais apaugę, raistai. Ištisinių kaimų sodybų čia be
veik nebuvo, gyventojai gyveno išsiblaškę vienkiemių 
sodybose, išsistačiusiose ant pakilesnių vietų,, kad 
kiek apsisaugotų nuo kasmetinių potvynių metu žemu
mas užliejančių vandenų.

Pamažu susigyvendamas su savo mokyklos nau-l 
ja aplinka, Stašaitis pradėjo arčiau pažinti ir jos savo
tišką gamtą, alksnynais apaugusius raistus, pastebėti 
su metų laikais besikeičiančią aplinkos panoramą- Jis 
suėjo i pažinti ir su savita pamario* gyvūnija, su majes
totiškais briedžiais ir po pamario raistus bebraidžio- 
janėiomis grakščiomis gervėmis. Jį sužavėjo skaitlin

gi ir romantiški pamario upokšniai su jų į ežerėlius iš- 
siplečiančiomis kilpomis ir duburingomis alkūnėmis 
ties užsisukimais. Pro šias apylinkes į marias tekė
jo Akelės, Prūdymų, Grybės ir Raginės upelės, su 
daugybe i jas įsiliejančių, lankoms nusausinti iškastų 
mėlioracinių griovių.

Su laiku susigyveno ir su pamario žmonėmis, su
sidraugavo su jais, pradėjo juos iš arčiau pažinti ir 
pamilti. Ir taip pradėjo bėgti metai, pakeisdami vieni 
kitus, bet gyvenimas čia nebeatrodė nuobodžiu ir vie
nišu. Taip metams bebėgant, daug mokyklą lankiusių 
vaikų jo akyse suaugo į subrendusius jaunus žmones, 
sukūrė savo šeimas ir jau jų vaikai pradėjo eiti Į jo va
dovaujamą mokyklą. Kasmet mokyklą, lankiusių vai
kų skaičius buvo gan pastovus, taip apie 40— 50 vaikų. 
Per aštuonerius metus, kol tos laidos klasė išeidavo vi
są mokyklos kursą, buvo pakankamai laiko juos visus 
gerai pažinti iš arčiau, su visomis jų charakterio ypa
tybių smulkmenomis. Mokymo programai modernė- 
jant ir prisitaikant prie pažangesnių mokymo metodų, 
mokykloje mokiniams taip pat būdavo rodomi ir 
auklėjamo pobūdžio filmeliai, gaunami iš centrinio 
mokslo priemonėmis aprūpinimo skyriaus, veikusio 
Metežerynuošė. Tie filmai pirma būdavo pademons
truojami mokinių tėvams, o po to jau rodomi ir klasė
se pamokų metu. Šia proga ne vienas senesnis pama
rio gyventojas yra pirmą kartą išvydęs auklėjamo po
būdžio filmą ir tapęs aistringu tokių mokyklos filmų 
seansų lankytoju.

1929 metais Macgirių mokykla šventė 75 metų ju
biliejų. Jam tinkamai pasiruošti daug pasidarbavo ir 
mokyklos tėvų taryba, kuriai priklausė senis Dirkis iš 
■Mažųjų Prūdymų, Rašavičius iš Didžiųjų Krauleidžių, 
'šposininkas Balšaitis iš Didžiųjų Prūdynų (1938 me
tais šiai vietovei buvo duotas vokiškas Grosse Erlen- 
rode pavadinimas), apsukrus jaunasis Brazdaitis iš

Raginės kaimo ir Alšiūnas iš Ožnugarių, kurie perkrik 
styti i vokišką Rehwalde.

Ta proga buvo prisiminta ir Macgirių mokyklos 
istorijos kronika. Pagal šią kroniką, mokyklą įsteigti 
'Macgiriuose buvo nutarta 1854 metais. Prieš tai vaikai 
iš šių apylinkių turėdavo eiti Į Kainininkų ir Lapynų 
'mokyklas ir kelias tiek į vieną, tiek į kitą mokyklą 
buvo per tolimas. Macgirių mokykla pradžioje samdė 
•patalpas ūkininko Žeimio (Szeimies) sodyboje, kuri 
stovėjo išsistačiusi, “aukštoje”, taip vadinamoje Sep
tynių Brolių kalvelėje, iškilusioje net ištisus šešis 
metrus virš Kuršių Marių lygio, Macgirių girininkijos 
sodybos kaimynystėje. Iš to jau galima matyti, kokios 
žemos buvo šios pamario lygumos. Bet pagaliau, po 
šešių veiklos metų, Macgirių mokykla. 1860 metais ga
lėjo pasitalpinti jau ir po savo nuosava pastoge. Tai 
buvo paprastas medinis pastatas, bei irgi suręstas auk
štesnėje lygumų vietovėje, ant vadinamosios Ožkakal- 
nio kalvelės.

Kas buvo ankstyvieji tos mokyklos mokytojai, kro
nikos rašytojai užmiršo tai paminėti. nors, galbūt, ar
chyvuose jų pėdsakai ir yra užsilikę. Apie 1890 metus 
užėjo blogi laikai. Metai buvo labai lietingi, lietūs su
naikino derlius ir atnešė badą, kada i kepamą duoną 
reikėjo maišyti sutrintas medžių žieves.

Tam badmečiui praėjus, buvo pradėtas stalyti 
pamario pylimas šių žemų apylinkių apsaugojimui nuo 
potvynių ir nuo išsiliejusių marių vandenų. Pylimu 
apsaugotą žemę buvo galima geriau įdirbti, ji tapo 
derlingesnė ir gyventojų materialinė būklė pradėjo 
gerėti.

1910 metų vasaros atostogų melu Macgirių mokyk
loje kilo gaisras, sunaikinęs mokyklos pastatą. Spėja
ma, kad gaisro priežastis buvo apiręs duonkepis pe
čius. Po šio gaisro mokyklai teko laikinai įsikurti ne
toliese esančioje ūkininko Tronšelio (Tronschei) sody
boje, kol 1913 metais buvo užbaigta naujojo mokyklos 

pastato statyba. Tai buvo gražus, modernus ir erdvus 
namas, visos apylinkės pažiba. Jis buvo pastatytas ant 
tos pat vietos, kur prieš tai stovėjo ta nudegusi mokyk
la. Erdvi ir šviesi klasės patalpa naujajame name tu
rėjo atskirą įėjimą. Mokytojo butui buvo rezervuoti 3 
dideli kambariai su virtuve ir dar vienas kambarys 
antrame namo aukšte. Kartu buvo pastatyti ir ūkio pa
statai, nes prie mokyklos buvo 8 margai tarnybinės 
žemės ir didelis sodas.

Į šią naująją mokyklą pirmuoju mokytoju buvo 
paskirtas Pliekus Bekis, gimęs 1887 metais vasario 5 d. 
į čia jis buvo atkeltas iš kaimyninio- Lapynų bažnytkai
mio. Jis Macgiriuose išdirbo iki savo ankstybos mirties 
1924 m. Trumpą laiką Macgirių mokykla buvo pasili
kusi be mokytoju kol Į ją buvo paskirtas šių įspūdžių 
autorius* mokytojas Brunonas Stašaitis. Jam čia be
sidarbuojant pagerėjo ir susisiekimas su šiomis apylin
kėmis. Buvo pravesti patvaresni keliai, buvo įvestas 
nuolatinis susisiekimas tarp Kaukėnų ir Didžiųjų Krau
leidžių. Tačiau artimiausios geležinkelio stotys nuo 
Macgirių buvo vis tik dar gana tolic iki Kainininkų 
reikdavo sukarti 6km. kebo, iki Lapynų — 9 km.

Su laiku atsirado ir kiti buities pagerinimai — j 
mokyklą buvo Įvestas telefonas, o 1939 metais čia -su
žibo ir elektros šviesa. Bet su prasidėjusiu karu tas ra
mus gyvenimas buvo sudrumstas, gi karo pabaiga at
nešė ir visišką katastrofą:

(Bus daugiau)
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-R. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

U58 W. 63rd STREET 
Ofiso t® tofu PRospact 8-3229 

Rtzid. Ittetv WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta.

Rtt. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Talef.: PRospect 84717

DR. S. B1EZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CLEVELAND. OHIO
Aukos P. Ir A. Bražinskų

£ n y b al r ZLS a. r

Per ALT Cluvehndo skyrių 
aukojo:

Po $25: Lietuvos Vyčių Cle- 
velaado Senjorų Kuopa, V. ir S. 
Gedgaudai ir Dr. XYZ.

Po $20: Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Cievelando 
skyrius ir G. Žebertavičius.

Po $15: £)r. H. Brazaitis, Dr. 
S. ir Dr. G. Matai.

Po $10: P. Balčiūnas, D. ir S. 
čipkai, D. ir J. Kregždės (Cin
cinnati), J. Upnis, J. Mikonis, 
N. Petronis ir B. S.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko|onu 
(Arch Support) ir L t

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Redd.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir sesmd. Ūktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND t. C1ARA 
x/vr w. ot$r aiKbsi 

TeL: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
x—i, i—d. aniratL, penki, lu—4, ir 

sesuo, m—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EIS1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamoimi ML 3-0001.

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais J—L
2850 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRAD1NSKAS
IR PRAMOGINĖS MUZIKOS

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

h

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairip atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6*1882

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8, 
antrad. 2—4.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

z~' " '■ . ..............— ’ —X
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA^
1490 kiL A. M.

-
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.; HEmiock 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 ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. P. STRIMAITIS

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesne.

Vladas Raseiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez, tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
C H IRU R G AS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

A. A k INSURANCE A REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 Se. ASHLAND AVE. j 
LA 38775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automebiliy draudimai.

v — —S

A. T V E R A S '
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeU REpublic 7-1941

SKAITYK •NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS. 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Fo $5: Moterų Sąjungos 36 
kuopa, V. ir O. čepukaičiai, J. 
Damujįig, A. Garlca, St. ir J. Ig- 
natavtčiai, Jarašūnienė, J. Jasi- 
nevičius, St. Jurgaitis, A. Ka- 
sulaitis, L. Keženius, P. Kudu- 
kis, P. Nikšys, J. Pivoriūnas, Z. 
Pivoriūnas, V. Sakas, L. Stan
kūnas, E. Stepas ir XYZ.

Mažesnėmis sumomis aukojo: 
3 po $3, 13 po $2 ir 5 po $1, vi
so $345.

Iki šiol 164 asmenys ar orga
nizacijos aukojo $807.10. Visi 
pinigai persiųsti ALT Centro 
Valdybai, kuri ^pinasi aukų 
telkimu JAV-ėse.

Aukų rinkimas yra tęsiamas 
ir visi, kurie dar neįteikė savo 
auką prašomi persiųsti ALT 
skyr. iždininkui p. V. Palūnui, 
518 Catalina Drive, Akron, O. 
44319; skyr. pirm. A. Pautie- 
niui, 2733 East Overlook Road, 
Cleveland, O. 44106 arba įteikti 
bet kuriam iš valdybos narių.

Gevelandietis veikėjas St. 
Lukas paaukojo $10 ALT Cie
velando skyriui, paremiant ak
ciją dėl S. Kudirkos išdavimo 
sovietams.

ALT Cievelando skyr.
valdyba

TAMPA. FLA.
Tampos Lietuvių Klubo meti

niame susirinkime, gruodžio m. 
5 d., buvo išrinkta nauja valdy
ba: M. Stanis — pirmininkas, 
J. Karpus — vicepirmininkas, 
St. Rulienė — protokolų sekre
torė, St. Olenick — iždininkė, Iz. 
Zdanienė — finansų sekretorė.

St. Rulienė

NIAGARA FALLS, ONT.
MIRĖ

ANTANAS VAŠKELIS
1970 m. gruodžio mėn. 19 d.

6 v. r. Niagara Falls, Ont., hefiP 
vių kolonijoje mirė apie 6 sa
vaites sirgęs Antanas Vaškelis, 
baigdamas 80-sius metus am
žiaus.

ajniino poU*u> vielą žydinčių 
gėlių vainikais.

St Catharines ir Niagara 
Falls, Ont. lietuviai reiškia nuo
širdžių užuojautą mirusio vai
kam, giminėm ir artimiesiems.

S. U.

A. a. Antanas buvo Naujie
nų dienraščio skaitytojas ir šio 
dienraščio, patriotinių minčių 
skleidėjas. Jis prenumeravo 
penkis gerus laikraščius ir bu
vo pirkęs iš savo kuklių paja
mų daugybę lietuviškų knygų, 
išleistų emigracijoje. Knygas 
pats skaitė, duodavo kitiems 
skaityti ir ragino artimus bei 
pažįstamus remti patriotinę 
spauda, kurioje palaikoma gy
va lietuvybės dvasia ir skelbia
mos Lietuvos žmonių nelaimės.

A. a. Antano Vaškelio mirtis 
skaudžiai sukrėtė sūnų Vytą su 
šeima, dvi dukras su šeimomis, 
gimines ir draugus. Paskutinei 
kelionei į amžino poilsio vietą 
— Port Credit — mirusių lie
tuvių kaimelį, R. K. šventovė
je giedotinas mišias atnašavo 
kun. Juvenalis Liauba OFM ir 
vargonais grodamas giedojo 
solistas muzikas A. Paulionis. 
Vaikai, giminės ir St. Catheri
nes — Niagara Falls, Ont. lie
tuvių bendruomenė, pagerb
iama velionį Antaną, puošė jo

. ............. .......... ■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, IR. 60632. Tel. YA 7-5980

SIUNTI NIAI
I LIETUVĄ

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairip pre
kių. Aufomehiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
< , . ............      r

ROCKFORD, ILL.
Rockfordiečiai labai jautriai 

pergyvena savo tautiečių Bra
žinskų ir Simo Kudirkos likimą.

Bražinskų išlaisvinimo bylai 
laimėti, per SLA surinkta ir pa
siųsta į centrą $267.
Aukojo: Rockfordo Lietuvių 

B-nė $50, SLA 77 kp. Rockfor- 
de $25, Lietuvos Dukterų D-ja 
Rockfordo skyrius $20. Iš paski
rų asmenų surinkta $162.
Rockfordiečiai gyvena viltimi, 

kad neužilgo Bražinskai bus iš
laisvinti ir tiki, kad jie čia at
vykę patys greitai įsijungs . 
A. L. B-nės eiles. Rockfordietė

daug saugių dėžučių, kuriose 
galima laikyti ne tik dokumen
tus, bet ir brangenybes.

Dar vienas naudingas pata
rimas: važiuodami automobi
liu —dieną ar naktį — visuo
met užsirakykite automobilio 
duris, kad niekas iš lauko jų 
negalėtų atidaryti.

W. B. Sebastian

Ar pinigai neša mirtį?
Dar Lietuvoje, kai buvau 

jaunutis, esu girdėjęs posakį, 
kad pinigai — mirtis. Man at
rodė, kad norėjo pasakyti, jog 
pinigai kartais neša mirti.

Ilgesnį laiką gyvendamas 
Chicagoje patyriau, kad Ame
rikoje yra lietuvių turtuolių, 
kurie, be abejo, girdėjo tą po
sakį, bet, matyt, kad mirties 
nebijo. Jie turi pinigų ir nebi
jo mirties.

Netrūksta ir šiandien žmo
nių, kurie stengiasi vienokiu 
ar kitokiu būdu galimai grei
čiau tapti turtingais. Pažįsta
me kelis asmenis, kurie perka 
ir pardavinėja akcijas bei bo
nus. Kiti priklauso taip vadi
namiems investavimo klubams, 
bet jie prisipažįsta, kad būtų 
daugiau laimėję, jeigu būtų 
Jąįke tuos pinigus 6% Chicagos 
Taupymo Bendrovėje, nes šio
je įstaigoje mokami nūošim- 
čiai nuo nuošimčių. O saugu
mas yra garantuotas.

Švenčių laikotarpiu padaro
ma labai daug apiplėšimų; ir 
Įvairių vagysčių. Daug pinigų 
su savim neverta nešiotis. Nei 
vienoje kišenėje pinigų never
ta laikyti. -Namie pinigus lai
kyti ne tik nepelninga, bet ir 
nesaugu. Chicago Savings turi

Dievo Karalystės 
Žinios

6.
(Tęsinys)

Tatai reiškia įvykdymą dide
lės permainos. Mirties ir praga
ro arba kapo galybė bus sunai
kinta tada, kai mirusieji bus iš
gelbėti arba išvesti iš kapų, iš 
mirties buveinės, prikeliant juos 
iš numirusiųjų. Mirusiųjų pri
kėlimas bus didelis stebuklas, 
tikras Dievo galybės parody
mas. Pasiklausykite ką sako 
apie tai Dievo mylimasis Sūnus, 
Jėzus Kristus: “Ištikrųjų. išti- 
krųjų, sakau jums, ateina va
landa ... kuomet mirusieji iš-

Arkidiocezija prieš 
kunigą Francis Lawlor

Arkidiocezijos savaitraštis 
“The New World” atsargiai su
formuluotame pranešime duo
da suprasti, kad Chicagos ka
talikų viršūnėse visiškai nepa
lankiai žiūrima į kun. Francis 
X. Lawlor kandidatavimą į 15 
wardo aldermanus. Kun. Law
lor suorganizavo ir dabar vado 
vau j a kelioms dešimtims blo
kų klubų, besiginančių nuo 
priverstinos integracijos į va
karus nuo Ashland avenue.

Ryšium su kun. Lawlor pa
siskelbta kandidatūra į alder
manus “iškelti keli klausimai 
dėl Tėvo Lawloro statuso kaip 
kunigo, taip pat dėl Bažnyčios 
pažiūros i politinių ofisų sie
kiančius kunigus”, rašo The 
New World.

Toliau rašoma: “Kas liečia 
Tėvo Lawloro statusą Arkidio- 
cezijoje, faktas yra, kad jis yra 
religinio Augustinų ordino na
rys ir nėra diecezijos kunigas. 
Jis nėra gerame stovyje ir bu
vo savo viršininkų suspenduo
tas už atsisakymą priimti jam 
paskyrimą”. Kaip pamenama, 
arkidiocezijos paveiktas Au
gustinų ordinas buvo kunigą 
Lawlorą iškėlęs toliau nuo Chi
cagos, bet šis savavališkai su
grįžo ir šiuo metu aptarnauja 
savo blokų klubus.

“Neliečiant klausimo, ar ku
nigai yra geri ar blogi politikie
riai”, rašo šis laikraštis”, ar 
-politinė karjera yra žemiau ar 
aukščiau jų, Nacionalinė Kata 
likti Vyskupų Konferencija 
praeitą pavasarį susirinkusi 
San Francisco priėmė pastora
linės praktikos raportą, kur 
pasakyta, jog vyskupai turi at
grasinti. kunigus nuo kandida
tavimo i viešus ofisus. Rapor
tas jiems primena, kad Bažny
čios įstatymo Kanonas 139 prieš 
tokių ofisų pareigūnus tebega
lioja”.

Kelintą dieną smogas
Praeitą ketvirtadieni buvo 

jau ketvirta diena iš eilės kaip 
Chicagos miesto oras nebeapsi- 
valo nuo smogo. Sieros dvide- 
gio daugumoje miesto vietų 
buvo .13 dalies viename mili
jone dalių oro. Nustatyta yra, 
kad smogas darosi kenksmin
gas sveikatai, kada sieros dvi- 
degio yra .11 dalių viename 
milijone. Labai tirštas smogas 
buvo Hyde Parke ir prie Taft 
High School, 5625 N. Natoma 
Avenue, kur sieros dvidegio 
rasta .48. Ypač blogas oras yra 
rytmečiais.

FARAONŲ RECEPTAS
girs Dievo Sūnaus balsą, ir ku- Porai (svogūnlaiškiai) yra 
rie išgirs, bus gyvi... Nesiste- kilę iš Egipto, kur buvo varto- 
bėkite tuo, kad ateina valanda, jami faraonų laikais kaip vais-
kurioje visi esantieji kapuose! tai. Faraono Cheopso piramidė- 
išgirs Dievo Sūnaus balsą ir iš-Į je (pastatytoje apie 3,000 metų 
eis”. — Jono Ev. 5:25, 28. 29. prieš Kristų) užrašuose iššifruo-

Mirusiųjų prisikėlimo laikas tas toks paties faraono padik-
jungiamas su Teismo Diena, ku- tuotas receptas;
ri bus laikas didelio džiaugsmo “Paimti 1000 burokų, 100 gal-
ir linksmybės, ir kurioje skaus
mai, vaitojimas ir dūsavimas 
bėgs šalin. Plačiau aiškindamas 
apie tuos dalykus šv. Jonas Ap-
reikštojas sako: “Aš mačiau di
delį baltą sostą ir jame sėdin
tį. ,. Mačiau mirusius (atgaivin
tus arba išgelbėtus iš mirties 
galios), didelius ir mažus, sto
vinčius ties sostu ... Jūra ati
davė joje buvusius, mirusius ir 
pragaras (šeolis, mirties stovis), 
davė mirusius, kurie juose bu-

K. E R i N G I S 
CALIFORNIA SURER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, H.L. TBL. VI 7-93271

vų kopūstų, 1 jautį ir 100 bande
lių porų”. Deja, Cheopsas nepa
aiškino nuo kokių ligų tas “vais
tas mačija”.

Iš romėnų senovės žinoma, kad 
Xeronas prieš eidamas į sceną 
“dainuoti” ne žalius kiaušinius 
gėrė, o poras krimto.

Susirinkimų U parengimą

PRANEŠIMAI

■NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

GUŽAUSKŲ
BĖYfeRLY

GiLXS visoms progoms
2+C WEST 63rd STREET

T«>«tor.4i!: R k 1-^4.^-......~...  J

G E LI NINKAS 
(POTRAMENTAS) 

Onksmumo arba liūdesio valandoje 
gražia ūmos gėlės ir vainikai antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY Ro PETRO (PUTRAMENTA3)
552S S©» Hadem Avė. —- 586-1220

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
^MMMimw»«MntiHiMiui»«i»iuiHi»HHtiumiinmiiiiHmniuniiMiH)iutiiiiiininn»umiiin>miiuinmi:i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: Į
■ - i*’ « I

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArM 7-1741 - 1742

I 
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE j 

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS j

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

vo”. — Apreiš. 20:11-13. — Joniškiočiv Labdarybės ir Kul
tūros Klubo eilinis narių susirinki- 

(Bus daugiau) mas įvyks sausio 5 dieną, antradieni.
18:00 vai. vak^ Taiwan Hall. 4500 So.

Kas domisi apie Tiesa, reika- Talman Avė. Valdyba prašo visus na- 
■ . .. . c j t. . rius, -nares ir norinčius prisirašyti,laukite veltui Spaudos, šiuo ad- gausiai susirinkit, nes atsirado daug 
resu: L.B.S. A„ 212 E. 3rd St., svarbių reikalų aptarti. Po susirinki- 
Spring Valley, ŪL 61362, US.A. narių U

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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50 m. sukakties minėjimas
Artinantis L. V. Operos ir 

Baleto sukaktuviniam minėji
mui vis daugiau ir daugiau 
gaunam parodai eksponatų. 
Šiomis dienomis gautos turtin
gos siuntos: iš baleto solistės 
Babuškinai tės — Vasiliauskie
nės 35 nuotraukos, taip pat iš 
baleto solistės Orentienės iš 
Kanados ir iš jos vyro operos 
solisto, taip pat iš baleto solis
tės Tamaros Danilevičienės. Iš 
operos solisčių: Aiodijos Di- 
čiutės — Trečiokienės 39 nuo
traukų, taip pat iš sol. E. Kar
delienės keliolika nuotraukų. 
Ji pareiškė, jog ruošiasi pati 
atvykti. Kiti yra prižadėję sku 
bos keliu prisiųsti. Yra ir tylin
čių, kurie visiškai į kvietimus 
neatsiliepė. Esą šiame krašte 
orkestro dalyviai lyg būtų mi
rę — net kreipiantis į juos as
meniškai, jie jokių informaci
jų neprisiuntė.

Inž. E. Jasiūnas pabaigė nuo 
traukų padidinimo darbą, pa
ruošos 59 nuotraukų.

Paruošti parodai eksponatus 
padeda sol. S. Adomaitienė ir 
sol. A. Spriridys, taip pat bale
to sol. Irena Sprindienė. Meni
niai parodą apipavidalinti pa
kviestas dail. Kaupas.

Eksponatams išstatyti išnuo
motos iš Filatelistų sąjungos dė
žės su stikliniais viršais.

Galutinai nustatyta, kad pa
roda bus atidaryta sausio 30 d. 
vakare. Sekančią dieną pamal
dos už mirusius bus atlaikytos 
komp. tėvo Br. Markaičio. S. J. 
jėzuitų koplyčioje 12 vai. die
nos su atitinkamu pamokslu. 
1 vai. po pietii Akademija, 7

Po visų švenčių ir šuniui kartais 
Į pravarti ledų kepurė.

Krinta Civic Centro langai
Praeitą pirmadienį lš naujo

jo Civic Center $100 milijonų 
kaštavusio .30 aukštų dangorai
žio iš viršutinio aukšto lango 
nukritusi 1 x 3 pėdų pusės co
lio storumo lango šukė persmei 
gė pravažiuojančio automobi
lio bagažinę. Prieš keletą me
tų i plazą nukrito 3 pėdų pla
tumo ir 6 pėdų ilgumo stiklo 
gabalas. Kol kas niekas neuž
muštas.

Civic Centras turi 2,352 lan
gus, daugumas jų po 110 x 102

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos kun. M. VALATKOS
Į parašyta knyga

UŽ LAISVA LIETUVI
kurioje autorius nagrinėja gyvus mūsų išeivijos ir pavergtos 

Lietuvos klausimus, 408 puslapiai, kaina $5.00.
Knygą gausite pasiuntę pinigus šiuo adresu:

Kun. M. VALATKA

1743 N. Sumer Ave., Scranton, Pa. 18508 į

HIGH RATES PAID QUARTERLY

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Passbooks 

5'/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

i' ■
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.
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HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

COLOR MATCHER
Responsible salaried position with fast 
growing Company. — Producing uni

que product.
CAREER QUEST

Div. Of Flynn Consultants Inc.
372-0896

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

10 NEW - USED

IIQT - COLD MACHINES 
Coin Opcr.

CALL
312 - 7739

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

vai., banketas. Viskas vyks
Jaunimo centro patalpose. Lau- IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vir- 
kiaroa buvusių operos <larl>u<>-l,0VK apyli"'
tojų atvykstant iš Kalifornijos.
Floridos, Kanados ir kitų JAV 
lietuvių kolonijų. Malonu bus 
mums susitikti su buvusiais 
operos bendradarbiais bei pri
siminti operos veiklą, kol dar 
gyvi esam, nes jau yra ir pasi
traukusių iš mūsų tarpo. Tarpi 
jų yra VI.' Grigaitienė, O. Nau- 
ragienė, Al. Katkus, VI. Pu.ško- 
rius, Orentas, Rauchas ik kili.

colius didumo. Aiškinama, kad 
drėgmė persisunkdama per iš
orinius langų ikitavimus gadi
na metalą ir stiklai susprogsta. 
Per praeituosius 1979 metus 53 
langai susproginėjo.

Dabartinėmis kainomis nau
jo lango įdėjimas kaštuoja 
$1.345, tai yra $300 už stiklą ir 
>1,000 už darbą.

— Mirė Charles Deveikis — 
Davis, K. P. Deveikio brolvai
kis. Apie laidotuves bus pra
nešta vėliau.

— Brighton Parko Prekybos 
Rūmų paskelbtame kalėdinių 
puošmenų konkurse dalyvavo 
285 apylinkės moksleiviai. Tar 
pe laimėjusių pirmąsias pre
mijas yra: Robertas Kondrol 
— Brighton Parko parapijinės 
mokyklos 2-ro skyriaus moki
nys, Darius Siliūnas — 6 skv- ; i
n aus, Rose Apanavičiūtė — 8 
skyriaus ir Robertas Malas — 
Gonsulus mokyklos 7 sk. mo
kinys. James Dygas, iš St. Bru
no mokyklos, gavo specialų] 
trofėjų už spalvingiausią pa-j 
puošalą. Visi kalėdiniai orna
mentai ir puošmenos yra išsta
tyti apžiūrėjimui Brighton Par 
ko bibliotekoje, 4316 Archer 

Lietuvos Kariuomenės

cagos skyrius išrinko naują val
dybą: A. Juodka — pirminin
kas, B. Ražiūnas — sekretorius 
ir V. Markevičius — kasinin
kas.

— Adv. Charles P. Kai iš-rin- 
ktas Pabaltijo Advokatų ir Tei
sininkų Lygos pirmininku. Į 
valdybą taip pat yra išrinkti: 
Algirdas Aglinskas — vicepir. 
Stasys Gečas — sekr. Jonas 
Damauskas — narys tarptauti
niams reikalams, Pranas Jur
kus — ryšiams ir Vytautas Rač 
kauskas — spaudai, šią val
dybą papildys latvių ir estu at
stovai. Lyga nagrinėjo Simo 
Kudirkos bylos reikalus ir nu
tarė kreiptis i įvairias institu
cijas.

— Viktoras Jurkšaitis, jau
nas muzikas, vadovauja Lietu
vių Ev. Liuteronų Tėviškės pa
rapijos sekmadieninės mokyk
los mokinių chorui, kuris gra
žiai pasirodė kalėdiniame pa
rapijos pobūvyje. Mokykloje 
mokosi virš 70 mokinių. Para
pijos klebonu yra žinomas vi
suomenininkas kun. Ansas Tra 
kis.

— Charles Zekas, Brighton 
Savings A Loan bendrovės Ta
rybos pirmininkas, ilgametis

Prekės brangsta, kainos kyla 
Doleriuko aiški byla. 
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverų.

(Sk)

HELP WANTED — MALE-FEMALE HELP WANTED - 
Reikia Darbinlnkg Ir Darbininkių

MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

REAL ESTATENEW RESTAURANT — OPENING JA. 1971
Continental Dining, Serving French Crepes and Hungarian Palacsintas, 

Cocktails and Wines. A unique experience in Dining and 
Employment Opportunities.

“Applications are now being taken for”:
• FOOD PREPARATION — SANITATION
• WAITERS — WAITRESSES — HOSTESS
• HOST — BARTENDER — CASHIER

Applicants must be 21 or over.
Apply in person between 10:00 A. M. to 4:00 P. M.

Monday thru Friday, Call Mr. MEYER — 943-2456

THE MAGIC PAN CREPERIE
60 E. WALTON ST. • CHICAGO, ILL. 60611

MISCELLANEOUS 
)v»lrOs Dalykai

SAVE 50%
On superb Interior it Exterior 
painting. Canvass work & wal 
washing. Gutters cleaned 

tarred. Insured.
Call GEORGE 349-2830

ALL TYPES
CARPENTRY WORK 

REMODELING & WINDOWS 
REAR PORCHES REPAIRED 
Best Labor at Low Prices. 

Free Estimates. Call After 6 P.M. 
168-5806 — 468-0983

PAINTING —
PAPER HANGING 

Wall washing, Decorating.
Insured. Tuffcote crack repair.

CALL 
652-0757 or 863-7363

REMODELING & REPAIRS 
GARAGE DOORS

No Job Too Small.
Free Estimates.

656-5075

INTERIOR DECORATING 
by College students with 

3 years experience.
Free estimates. 

Licenced A- Insured.
Call 251-8503

EXPERT
CLOCK REPAIR

Reasonable prices.
CALL 

774-3050

Ambitious young painter trill 
wash paint <t decorate. 

Free Estimates.
BOB WASNIEWSKI 

434-6121
Interior Exterior Insured.

INTERIOR DECORATOR 
Can save up to 40 percent on 
name brand Furniture and 
Carpeting. By appointment.

467-6360

KITCHEN & BATH 
REMODELING

All types carpentry work.

767-3821
After 5:00

WILL RESTORE.
REPAIR, REMODEL 

or refinish any type of furniture. 
Fancy woodwork and carpentry 
Paneling, formica, remodeling.

CALL PIERRE 
256-0272

9:00 to 5:00 P. M.

CHAIN LINK
FENCE SALE

Winter Close Out Saving 25% 
Guar. Installation or do it yourself.

A. C. E. FENCING
5609 BLOOMINGDALE

637-7437

šios finansinės Įstaigos vedėjas, 
kasdieną atsilanko Įstaigoje ir 
prižiūri operacijas. Bendrovei 
dabar vadovauja Anthony Ža
kas.

♦ Venecuelos Lietuviu Drau
gija 1971 m. sausio 9 d., šešta
dieni, 7:30 vai. vakare Dariaus- 
Girėno salėje, 4416 So. Western 
Ave., rengia metini Snaigių Ban
ketą. Bus trumpa ir Įdomi pro
grama. šokiams gros nepavarg- 
stąs Venecuelos Lietuvių orkest 
ras. šalta - šilta vakarienė. Veiks 
turtingas bufetas. įėjimo auka 
5.00 dol. Stalus užsakyti pas 
bib’etų platintojus ir telef. dieną 
CA 5-4995, po 5 v. rak. 776-3727 
ir 458-8345. (Pr).

MISCELLANEOUS 
Įvairu* Dalykai

JUDSON
CUSTOM REMODELING

Kitchens, rec. rooms, paneling; por
ches, siding, all types of remodeling 

, and bathrooms.

296-2338

CALL MURF FOR ANY OF
YOUR CARPENTRY NEEDS. 
LOW PRICES & GOOD WORK.

345-0147 Days.
625-8365 After 5 P. M.

HERBERT SEYFARTH 
DECORATING CO.

Canvas hanging. Interior and 
exterior painting. Insured.

586-1620

CALL US NOW!
Complete kitchen & Bath Remo
deling by experienced workman. 
Call 283-3110 until 4 P.M., after 

Call 889-7289.
TOP PLUMBING CO. 

DICK WEBER

D & W IRON WORKS

Ornamental porch railings. 
Patio & Lawn furniture. 
Steel stairs & spiral stairs. 

343-7659

SUNBEAM ROOFING CO. 
Quality Roofing At 

Sensible Prices.
• Roofing • Re-Roofing •

• Repairs *
Call HERB WEDEMAN at 

969-1279
Free estimates. Union-Insured.

CARPENTRY .
Repairs & Tfemodelihg 

Porches, Stairs, Windows, 
Cabinets, Doors, Basements, 

Attics
Call FATHER & SON

721-4452 or 523-6226

CARPENTER WORK 
REPAIRING & BUILDING PORCHES 
Gutter work. Siding, Roofing & Pain

ting. Exterminating.
Free estimate.

278-0731

SPECIALIZING IN 
ALL KINDS OF

• CEMENT WORK 
BRICK WORK 

CARPENTRY WORK 
Free Estimates. Call 

DeVAL INC.
259-3612 — 259-5371

SAVE UP TO 50% .
ON ALL REMODELING 

All Types of Home Repairs.
Call LEN at 349-3342 

(The last of Lithuanian

TALLY CARPENTERS 
Specializing in remodeling • Room 
addition • Dry walls • Basement work 
of all kinds. No job too small or too 
large. Quality workmanship. Licen
sed. and bonded. Free estimates. Est
ablished 10 years. We service city 

and suburbs.
PHONE UN 4-3604

CODE VIOLATIONS 
CORRECTED 
Brick work. Chimneys 

Tuckpointing 
Carpentry.

W. H U N N 
General Contractor 

282-0910 736-1384

HOME MAINTENANCE
Carpentry • Plumbing • Glass

• Locks and • Electrical
CALL DON 

847-6685

ALL TRADES
PAINTING. CARPENTRY & GUT
TERS. PORCH REPAIRS & ELEC

TRICAL BASEMENT POSTS & 
BEAMS ETC 

REASONABLE PRICES 
486-8036

KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRosnect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET

8 BUTAI
59-tos ir California Ave. apylinkėje 3 
butų, 3 metų 3 aukštų specialiai sta
tytas mūras, pilnai plasteruotas. 
Thermophane langai, 8 šaldytuvai, 
virimui krosnys ir oro vėsintuvai. 
$1,195 mėnesinių pajamų. Vieta au
tomobiliams. Sužinoti stebuklingą 

kainą, skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8509

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
ireigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vie<a Marauette Parke. $43.000.

11 BUTU MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
GL 4-2390

CICERO — Gražus mūras 2 butų po 
4 kambarius su rūsiu. Dvigubas sklv
pas, 2 auto garažas. Savininkas iš
vyksta, įkainuota > greitam pardavimui 

tik $22.900.
SVOBODA. 3727 W. 26th St.

Tel. LA 1-7038 arba TO 3-2460.

Daktarų, advokatu ir profesionalu 
svajonė — specialios statybos puošni 
7% kambariu mūrinė rezidenciia. 
30x60 pėdu dydžio plius pristatvtas 
mūro garažas su užbaigtu ir apšildo
mu iėjimu - veranda ant 45 pėdų kam
pinio sklvpo. Galima pirkti ir greti
ma 45’ sklypų. 3 puikūs miegamieji, 
formalus valgomasis. Plytelių vonia ir 
prausyklos kambarys 1-me aukšte. Me
taliniai sutvirtinimai ir visur plaste- 
ruota. Daug įvairių Įrengimu ir prie

dų. Skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

BUNGALOW
Bv owner — 5 yrs. old. 4100 West, 
1300 North, 5% rooms. 3 bedrooms, 
kitchen & dinette & front room. Forc
ed air heating. S. S. windows & doors. 
Fenced front & back yards. S21,300. 

FHA-Loan aoovd.
Please call 278-4918.

JUOZAS (JOE) JURATTIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus. Volvus. Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

HOME INSURANCE

Call: Frink Zipolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

mn * Am

INtUtANC!

State Farm and Casualty Company

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

TEL. 925-6015

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGyŲ S 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi, Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KĄMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600.

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

susi-

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.

2 PO fi MARINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. $32.000

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43.000.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SAVININKAS PARDUODA 3 miegamų 
ranch tino rezidenciia su pristatytu 
garažu ir verandos iėjimu. židiniu ir 
centriniu oro vėsinimu. 60’ kamninis 

sklvDas. netoli Archer ir Austin. 
Virs $30,000. Tel. 381-0561.

SAVININKAS NORI IŠMAINYTI. 
i^niiATTioH arba parduoti geriausiam 
pasiūJvtoiui *avo dideli kampini narna 
— ninieus nešanti moteli gražiausiame 
pajūryje, netoli St. Petersburg, Fla., 

miesto centro.
Telefonuokite C. P. SUROMSKIS 

-262-6194.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

Heating & sheel meial
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
mautus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6947

Įkainavimas vaitui, kreipkitėa bet kada




