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ŽIBALO VARTOTOJAI VEDA SUNKIAS, 
DERYBAS SU ŽIBALO GAMINTOJAIS• I

TEHERANAS. — Derybos tarp valstybių, eksportuojančių 
naftų, ir didžiųjų naftos vartotojų nutrūko, nepasiekusios rezul
tatų. Sutarta vėl susitikti vasario 3 d. Penkiolika tarptautinių 
naftos bendrovių, remiamos savo vyriausybių, bando susitarti su 
žibalo valstybėmis dėl naujos sutarties ir naujų kainų, kurios ne
sikeistų penkerius metus, žibalo naudotojams atstovau
ja Amerika, Britanija, Prancūzija, Olandija, Vakarų Vokietija, 
Italija, Japonija ir Švedija. Gamintojų grupėje yra Alžiras, Ira
nas, Irakas, Kuwaitas, Saudi Arabija, Abu Dhabi, Quataras, Li
bija, Venecuela ir Indonezija. Įdomu, kad ir Prancūzija, kuri savo 
derybas vedė atskirai, negalėdama susitarti su Alžiru, jsijungė 
j kitų vakarų valstybių grupę.

žibalo gamintojai nesutinka 
su ilgo termino sutartimi, jie no
ri dažnai keisti žibalo kainas, pri
klausomai nuo tarptautinių są
lygų ir kainų. Sutartis gaminto
jai nori sudaryti su atskirais 
kraštais ar atskiromis bendro
vėmis, tuo tarpu, vartotojai sie
kia bendros visiems sutarties. 
Bendrovės, kurios eksploatuoja
žibalą, sutinka su kainų pakeli-1 
mu ir metiniais kainų peržiūrė-l 
jimais, derinamais su dolerio 
vertės kritimu.

Nors Amerikai beveik užten
ka jos pačios žibalo, Vakarų Eu
ropos kraštai priklauso nuo im
portų iš Vidurinių Rytų ar Af
rikos šiaurės. Apie 90% Japo
nijoj sunaudojamo žibalo, atei-

Norvegijoje ir apie 110 mylių 
. nuo Aberdeeno, Škotijos miesto. 
Norvegija iki 1973 m. gaus iki 
300,000 statinių žibalo kasdien. 
Vyriausybė jau planuoja, kaip 

siihąjjcĮoti naujai at
rastus žibalo turtus.

iŽibąĮd-rūpesčių neturi tik So
vietų sąjį/nĮgs.*' Literaturnaja 
Gažieta žufcnale žibalo ministe-

* ris Valentin šašin rašo, kad so-
* vietai pralenks Ameriką žibalo 

' produkcijoje apie 1975 metus.
Paskutiniame penkmečio plane 

- * sovietai savo nustatytus planus 
įvykdė tik žibalo gamyboje. 

> Naujai- atrasti Vakarinio Sibiro 
žibalo laukai padvigubins sovie
tų naftos produkciją. Iki 1980 

- metų sovietai .iš Sibiro gaus 
daugiau žibalo, negu visa Sov. 
Sąjunga pagamino 1965 metais, 
rašo šašinas. Sibire žibalo rasta 
Surguto laukuse prie Obo upės 

■ -rir Mangyšlako rajone, Kaspijos 
jūros šiaurės rytuose.

Sovetijos komunistai ruošiasi 24-jam Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos suvažiavimui (1971 m. kovo 30), gi okup. Lie- 

.tuvos komunistai taip pat šiais metais, vasario 10-11 dienomis,

na iš Viduriniųjų Rytų. Ji pri
versta sutikti su kainų kėlimais. 
Libija, kuris neseniai pradėjo 
pardavinėti žibalą, rugsėjo mė
nesį pakėlė kainas 40 centų už 
statinę, šiuo metu ji reikalau
ja vėl 30 c. pakėlimo ir vėliau 

- -10 c. Libijos pavyzdžiu seka ir 
‘ kitos arabų valstybės. Europo- 
je naftos ir jos produktų sunaų- 

' dojftnas vis didėja. Vartotojai 
priversti mokėti, kiek gaminto
jai prašo. "•■■■ ' ’

.. - . Europos rūpesčius ir priklau
symą nuo arabų rinkų gali pa- 

r- lengvinti šiaurinėje jūroje su
rasti žibalo laukai. Phillips Pe
troleum vicprezidentas pareiškė, 
kad 1974 metais iš šiaurės j ūros 
dugno galima bus išimti apie 
milijoną statinių per dieną. To
kia produkcija prilygtų Nigeri
jos ar Alžiro produkcijai. Žibalo 
rasta Norvegijos ir Britanijos 

-• pakraščiuose,- netoli. Stavanger,

r ♦ Lake Shore teatre, 317 N. 
Broadway, švedų filmų festiva
lyje, vėl bus parodytas filmas:

, “A Baltic Tragedy”. Jis rodomas 
ketvirtadienį, 8:30 vakare. Filmo 
turinys — gėdingas Švedijos 
valdžios nutarimas išduoti po 
karo latvių pabėgėlius sovietams.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Prezi- 
dentas Nixonas planuoja pada
ryti svarbių pakeitimų vyriau
sybės struktūroje, panaikinti 
septynis departamentus ir su
jungti juos j kelis naujus, že- i

P. Vietnamo miestuose moterys viešai pardavinija Amerikos kariuomenės turtą. Jo dalis vogta, 
dalis — pristatyta pačiu kareiviu už Įvairius pafarnavimus. Nuotraukoje matomas turgus Da 

Nango gatvėje.

mės- ūkio, prekybos, darbo ir 
transporto .-^bųs-sujungti j eko
nominio išvystymo departamen- 

SAIGONAS. — Kambodijos 
premjeras Lon Nol baigė pasi
tarimus su Saigono vyriausybe J svarstys savus reikalus*. Jau dabar aiškėja, kad abiejuose suva- 
Spaudos konferencijoje jis pa- žiavimuose didelis dėmesys bus skirtas vad. buržuazinei ideolo- 
reiškė, kad bus įsteigta jungti- gijai ir ypač Vakarų įtakų skverbimuisi į Sovietiją, jos pavergtus 
nė komisija, kuri tirs santykius kraštus.
gadinančius gandus ir skundus. 
Bus išplėsti: susisiekimas,„turiz
mas, prekyba ir gerinami santy
kiai. Kambodija bandysianti iš
laikyti savo neutralumą. Kam- 
-bodij a -siūlo atiduoti komunis-. 
tams 17 šiaurės Vietnamo ka
rių, laikomų belaisvėje už 12 už
sienio žurnalistų, patekusių į ko
munistų rankas. Komunistai to
kių mainų nenori, nes tai būtų; 
pripažinimas, kad Kambodijoje 
yra šiaurės Vietnamo kareivių.

Montevideo. — Urugvajaus 
vidaus ministeris pasitraukė iš ■ 
pareigų dėl savo nesugebėjimo 
išvaduoti iš teroristų rankų tri
jų užsienio diplomatų.

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 37 ameri
kiečiai ir sužeistų buvo 211. Viet- į 
namiečių žuvo 232.
' PARYŽIUS. — Taikos dery
bų 100-toje sesijoje vėl nebuvo 
padaryta jokios pažangos.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas Pompidou pareiškė, 
kad Britanija dar nepradėjo rim
tai stengtis įeiti į Bendrą Euro
pos Rinką. Britams trūksta re
alizmo, pasakė prezidentas.

SAN FRANCISCO. — Vėjas 
ir vandens atoslūgiai jau išplo
vė iš San Francisco įlankos di
delę alyvos dėmę, žuvo daug 
paukščių, apteršti liko smėlio 
krantai.

Sen. William Fulbright ir 92-rame 
kongrese bus senato užsienio reikalu 

komiteto pirmininkas.

Partijos garsiakalbis “Prav
da” neseniai (lapkričio 23 d.) 
vedamajame apie “buržuazinę 
ideologiją” pati pirmoji ir su 
dideliu rūpesčiu ątkreipė dėme
lį tuos pavojus' Sovietijos gy
ventojams. Dienraštis primena, 
kad JAV-bės. nors ir patirdamos 

į “skaudžių pralaimėjimų”, vis 
dėlto vis daugiau pastangų ski
ria” politinėms ir ideologinėms 
diversijoms prieš socialistines 
šalis, komunistinį ir visą demo
kratinį judėjimą”. Komunistų 
organams šaukia: budėkite ir ko
vokite prieš socializmui svetimų 
pažiūrų ir įpročių kverbimąsi. 
Ir toliau pripažįstama, kad tie 
vakariečiai sugeba rafinuočiau- 
siomis priemonėmis nuodyti dar
bo žmonių sąmonę, apjuodinti 
“socializmą”, padailinti savąją 
santvarką. Esą, toji vakariečių, 
buržuazinė propaganda pavei
kianti tik atskirus, neatsparius 
žmones ir juos atitinkamai ap
dorojanti... Prisimenama ir jau
nimas — o jis, kaip žinoma, kaip 
tik nesunkiai patenka į tų sveti
mų pažiūrų ar įpročių pinkles...

“Pravdos” išvedžiojimai, lie
tuvių kalba pakartoti ir “Tie
sos” laikrašty, liudija viena: tos 
Vakarų įtakos, iš tikrųjų, stip
rios ir jos veikia Sovietų žmo
nes. Ne be reikalo ir Brežnevas 
vienoje savo kalbų neseniai sku- 
dėsi, kad rusams tenka vis griež
čiau kovoti su vadinamu idėji
niu blaškymusi ir nepolitišku- 
H1U..X (E)

Mirė sen. Russell
WASHINGTONAS. — Walter 

Reed ligoninėje mirė senatorius 
Richard' Russell, Georgijos de- 
mokratų atstovas senate. Jis 
sirgo kvėpavimo takų sutrikimu 
ir mirė 73 m. amžiaus. Jis buvo 
vienas įtakingiausių senatorių, 
senato lėšų komiteto pirminin
kas ir kitų svarbių komitetų na-

Demokratų’ partijoje jis bu
vo labai vertinamas. Buvęs 
prez. Trumanas yra pasakęs, 
kad jei sen. Russell būtų buvęs 
iš kitos valstijos, ne iš pietų, jis

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
- ♦

Kambodijos aerodromo 
puolime žuvtAr 50 civilių, lakū
nų seimu nariu. Sužeistu buvo 
150, žuvo 20 lakūnų, kurių Kam
bodija daug neturi. Puolime nu
kauti tik 5 komunistai.

+ Vienas Ekvadoro karo lai
vas, kuris sulaiko, amerikiečių 
žvejų laivus, buvo Amerikos pa
skolintas Ekvadorui pakrančių 
apsaugai. Vakar Ekvadoras su
laikė dar du laivus.

Viduržemio jūroje užside
gė Liberijos tanklaivis, žuvo 16 
jūreivių.

+ Prancūzų spauda kritikuo* 
ja kariuomenės vadovybę, kad 
ji leido vienu lėktuvu skristi 
svarbiausiems atomo mokslinin
kams. Lėktuvui nukritus, žuvo 
13 svarbiausių Prancūzijos bran
duolinės jėgos ekspertų, urano 
produkcijos direktorius, šeši vy
riausi atominių ginklų vadovai, 
gynybos ministerijos atominių 
reikalų vadai, ši lėktuvo nelai
mė pakenks Prancūzijos gyny
bai, rašo“ France-Soir”.

Antradienį Indija švenčia 
20 m. nepriklausomybės sukaktį. 
Čikagoje pirmadienį bus konsu
lato priėmimas, o antradienį — 
filatelinė paroda.

♦ Kairo, III., policija suėmė 
keturis asmenis negrų rajone ir 
konfiskavo 11 ginklų, daug amu
nicijos ir 33 lazdeles dinamito. 
Negrai dabar skundžiasi, kad 
policija įžeidė negrų jausmus.

Indianos greitkelyje ket
virtadienio naktį autobusas įva
žiavo į sunkvežimį, žuvo du ke
leiviai, sužeistų buvo 30.

♦ Sen. McGovern pareiškė, 
kad demokratų konvencija turė
tų būti Čikagoje. “Mes negalime 
savo problemų primesti kitiems 
ir kaltinti čikagiečius dėl pasku
tinės konvencijos”, pareiškė kan
didatas į prezidentus.

jau būtų buvęs kandidatas į pre
zidentus. Tą pačią mintį ketvir
tadienį pakartojo ir senato dau
gumos vadas sen. Mansfield at
sisveikinimo kalboje.

Atsilikę kraštai 
neturi darbų

PARYŽIUS. — Tarptautinė 
ekonominio bendradarbiavimo ir 
išvystymo organizacija skelbia, 
kad daugelyje atsilikusių šalių 
siaučia didelis nedarbas. Pačio
je Amerikoje yra apie 6% bedar
bių, o Ceilone, Gijanoje, Curacao 
net trečdalis suaugusių vyrų ne
turi darbo. Ganoje, ‘Trinidade, 
Kolumbijoje,; Filipinuose, Pana
moje, .Malazi joj e iš penkių ;vyrų, 
tarp 15 ir 24 metų amžiaus, vie
nas neturi darbo..

Organizacija praneša, kad per
nai skirtumas tarp turtingų ir 
neturtingų šalių dar padidėjo. 
Ekonominė pažanga padaryta 
Tautinėje Kinijoje ir Pietų Ko
rėjoje, kurios yra gavusios daug 
paramos iš Amerikos. Tų kraš
tų patyrimas rodo, kad su kitų 
valstybių parama, pažangą ga
lėtų padaryti ir kitos neturtin
gos .valstybės.

Kada visame pasaulyje trūks
ta darbų, Šveicarija rodo kitą 
kryptį, čia vis trūksta darbi
ninkų. Bedarbių Šveicarijoje 
yra tik 59, o naujų darbų skel
biama 4,885. Ekonominis augi
mas įmanomas tik gavus naujų 
darbininkų, tačiau dėl politinių 
sumetimų Šveicarija nebenori 
įsileisti daugiau užsieniečių. Ir 
taip iš 6 milijonų gyventojų, vie
nas mil. yra užsieniečiai, kas su
daro apie 16%. .

Nežiūrint pramonės augimo 
šveicarai pernai turėjo užsienio 
prekybos deficitą, kurį tačiau 
pilnai padengia pajamos iš tu
rizmo ir bankų patarnavimų.

Sen. Howard Baker Jr. resp. i$ Ten- 
nesee nesėkmingai bandė paveržti ii 
sen. Hugh Scott respublikonu vado- 

vubę senate.
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AMERIKOS KONGRESE VĖL GIRDISI
KRITIKOS BALSAI DĖL KAMBODIJOS

PHNOM PEN KAS. — Kambodijoje komunistai puolė vos 
aštuonios mylios nuo sostinės esantį karinį ir civilinį aerodromą 
ir padarė daug žalos Kambodijos aviacijai. Iš jos turimų astuonių 
helikopterių, šeši buvo sunaikinti. Lėktuvai buvo sužaloti, an
garai susprogdinti. Artilerijai ir minosvaidžiams aerodromą ap
šaudant, komunistu būrys puolė prie aerodromo vartų esančią 
sargybos būstinę. Išžudę sargybinius, komunistai apsirengė jų 
uniformomis ir laisvi įžengė į aerodromą, kur nušovė kitus sar
gybinius ir ėmė sprogdinti takuose stovinčius lėktuvus, skysto 
kuro tankus, amunicijos sandėlius ir gyvenamuosius namus. Kam- 
bodiečių žuvo virš šimto ir tik vienas ar du komunistai.

Smūgis Kennedžio 
aspiracijoms

WASHINGTONAS. — Demo
kratų senatorių nutarimas dau
gumos vado padėjėju išrinkti 
sen. Robert Byrd vietoj buvusio 
Edwardo Kennedžio politiniuose 
sluoksniuose laikomas dideliu
smūgiu Kennedžio aspiracijoms 
tapti JAV prezidentu. Byrd ga
vo 31 demokratų senatorių bal
są, o Kennedy — 24.

Stebėtojų manymu, Kennedžio 
pralaimėjimas atsirado dalinai 

i dėl įvykio Chappaquiddick saloj, 
I kur žuvo su Kennedžiu važiavu
si mergina. Demokratų senato- 
t riai, matyt, nelaiko Kennedžio 
tinkamu kandidatu ir galimu par
tijos vadu, kitaip jie nebūtų bal
savę už kitą.

Kalbant apie demokratų kan
didatus į prezidentus, sen. Mus- 
kie, paskutiniu Gallupo instituto 
apskaičiavimu, eina lygiom su’ 
prezidentu Nixonu, abu gavę ap
klausinėjime po 44% balsų. Sen. 
Kennedy nuo Nixono atsilikęs 47 
-38, sen. Humphrey atsilikęs 48- 
38.

Sen. Kennedžio nepasisekimas 
gali daug padėti sen. McGover- 
nui, kurį remia, maždaug, tie pa
tys gyventojų sluoksniai, kaip 
ir Kennedį.

Bonos opozicija 
spaudžia Lenkiją

i VARŠUVA. — Lenkijoje lan
kosi V. Vokietijos krikščionių 
demokratų partijos vadas dr. 
Rainer Barzel. Jis tarėsi su

• premjeru Jaroszewicz ir su ko- 
: munistų partijos sekretoriumi 
Giereku. Vokietijos opozicijos 
partija nori gerai ištirti jaut
rius vokiečių-lenkų santykiuose 
emigracijos klausimus, prieš 
duodama savo pritarimą Vokie
ti j os-Lenki jos sutarčiai.

Po sutarties pasirašymo pra
bėgo jau nemažai laiko, tačiau 
Lenkija dar nedaug padarė sa
vo pažadui — išleisti norinčius 
išvažiuoti vokiečius į Vakaru 
Vokietiją — pildyti. Vokietija 
galvoja, kad apie 250,000 Len
kijos piliečių, vokiečių kilmės, 
norės išvažiuoti į Vokietiją. Iki 
šiol tik apie 3,000 .vokiečių su
sitvarkė dokumentus ir rengiasi 
išvažiuoti. Lenkija nenori iš
leisti darbščių ir dažnai kvalifi
kuotų vokiečių darbininkų. I^n- 
kijos spaudoje nieko nebuvo ra
šoma apie susitarimą su Vokie
tija ir pažadą vokiečius išleisti.

Krikščionių demokratų vadas 
pareiškė Lenkijos valdžiai, kad 
santykiai tarp abiejų valstybių 
turi gerokai pagerėti, nes kitaip 
jo partija negalės ratifikuoti 
Bbnos-Varšuvos sutarties. Dr.
Barzel specialiai reikalavo, kad neleidžia turistų į kaimus, bet 
vokiečių turistams Lenkijoje nori juos laikyti tik keliuose vieš- 
bfitų leidžiama, aplankyti savo bučiuose.
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šis puolimas, spėjama, buvo 
komunistų kerštas už Kambodi
jos kelio nr. 4 praradimą. Kam
bodijos kareiviai atsiėmė kelią 
ir ypač kalnų tarpekliuose komu
nistams daug žalos padarė avia
cija. Lon Nolo vyriausybei šis 
pralaimėjimas ypač skaudus psi
chologiškai. Dar niekada komu
nistai nepuolė taip arti sostinės. 
Kai kurie komunistų sviediniai 
nukrito netoli miesto centro, lai
vų dirbtuvėse.

Amerikiečiai Kambodijoje sa
ko, kad aerodromas buvo blogai 
saugomas ir buvo komunistams 
masinantis taikinys. Amerikie
čių lėktuvai ėmė dažniau rody
tis Phnom Penho aerodrome su 
skysto kuro ir kitomis siunto
mis. Amerikos helikopteriai ir 
lėktuvai daug padėjo kambodie- 
čiams kovose Dramblio kalnuo
se, išmetant komunistus iš kal
nų tarpeklio. Mūšiuose dėl to 
kelio dalyvavo apie 8,000 Kam
bodijos kareivių, kurie išstūmė 
apie LSOO- komunistu iš bunke
rių kalnūbse. Bunkeriuose ko
munistai paliko savo savižudžių 
grupes, kurios dengė didesnių 
jėgų atsitraukimą.

Didesnis amerikiečių aviaci
jos įsivėlimas Kambodijos mū
šiuose sukėlė kritiką kongrese. 
Atstovų Rūmuose 64 atstovai 
reikalauja atimti iš Vyriausybės 
lėšas aviacijos, jūrų laivyno ar 
kitokioms operacijoms Kambo
dijoje. Senate irgi pasigirdo 
kritikos balsai, reikalaują su
stabdyti Amerikos • veiksmus 
Kambodijoje.

Vyriausybės ‘atstovai sako, 
kad oro veiksmai nelaužo sena
to priimtos rezoliucijos, kūri 
draudžia siųsti kariuomenę į 
Kambodija. Amerika turės nau
doti savo aviacijos jėgas viso
je Indokinijoje, sako gynybos 
sekretorius Laird.

Kalti dėl sprogimo 
patys žuvo

LOUISVILLE. — Kentucky 
anglių kasyklos nelaimei, kur žu
vo 38 angliakasiai, tirti komisi
ja nustatė, kad dėl nelaimės bu
vo kalti žuvusios šiftos forma- 
nas ir gręžinių sprogdintojas. 
Jiedu abu žuvo toje nelaimėje. 
Sprogdinimui buvę panaudoti 
per stiprūs sprogmenys, naudo
tas neleidžiamas užtaisas. For- 
manas leidęs darbininkams būti 
po žeme sprogdinimo metu, kas 
yra draudžiama.

Nelaimės kaltininkams žuvus, 
kasyklos savininkams, greičiau
siai bus leista atidaryti kasyk
lą, nes apie 60 darbininkų po 
sprogdinimo neturi darbo.

buvusias sodybas, kaimus, ku
riuose jie gimė ir augo. Kaip 
ir kiti komunistų režimai, lenkai
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PAGERBTAS; PFEl. MYKOLAS KRUPAVIČIUS
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Sutartinai veikdamos losąn-i visuomenininko, politiko, žemės 
reliečių lietuvių organizacijos' —------rr—
sausio 17 dieną surengė neseniai 
mirusio prel. Mykolo Krupavi
čiaus pagerbimo akademiją. Pro
grama buvo ilgoka ir įvairi: pra- 

albes, piano muzika ir dainos.

I n>v<> trie dainas: žvaigždutę B. 
Į Dvariono; Nemulia, O. Motri- 
. kienės ir Kampelis mielas. So- 
■ listei akompanavo O. Metrikie- 
l nė. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

mū akademija ir surengta. Po 
jo trumpos įžangos, invokacija 
askaitė kun. Olšauskas, joje sa

vo malda paminėdamas prel. 
< Krupavičių, Pianistė . Raimon

da Apeikite paskambino F.; Li5- 
to “Fimeralles'’." ,

( • /. , | ' »Į

Prof. J. Kuprionio paskaita

Pirmas ^prakalbininkas buvo 
. J, lyuprionis., Tai buvo jo 

iii'masis visuomenei prisitstaty- 
mas, nes jis neperseniausiai yra 
i Kaliforniją gyventi atvykęs. Iš 
profesijois.- Jonas ■. Kųprk>uis: yra 
miškininkas. Po ką|-o į Ameri
ką atvykęs dirbo įvairiose A03®- 
rikos vietose, įvairius darbus, 
bet ilgiausiai užsibuvo Louisia- 
nos valstybėje/Rustortmiekte po
litechnikos institute* profesoriau
damas; Iš ten jis, pensijon- išė
jęs, atvyko gyventi į .Kaliforni
ją.. Jonas. Kuprionis yra ir spau
dos žmogus, daugiausia rašęs sa- 

'• vo specialybės temomis, miški
ninkystės problemomis. j1

Krupavičius lietuvių tautos 
‘ tarnyboįe — tokią buvo J.-Kup- 

rionio prakalbos tema, "kaip ji 
-į akademijom-programoje.įrašyta.

bėjo, jpg; Krupavįęiaps, veikla 
buvo tiek plati, kad . jis turf tięk 
daug titulų, jog Visus Numinėti 
užimtų daug ’laiko*'* Perskaitė 
jis Liet. Laisvės. Komįtętbzsu- 

< minėtus pomirtiniame* ipraneši- 
f me išspa'dSdiittuš > Krupariciaus 
x titulus. Sako, jųj negana, yra 

dąr dąųgįaų, kaip ir*savaitraš
tis “Sandara”£: paminėjusi^ • • Be
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reformos vykdytojo, etc., Kru- ‘ 
paviČius buvo žurnalistas, redak-j 
torius ir kt.

Pabrėžė prakalbininkas, jog Į 
kartais politikai yra pajuokia- ‘ 
mi, mažiau vertinami negu kiti; 
kultūros darbininkai, tačiau po
litikai sudaro sąlygas ir kultu-; 
rai klestėti. Krupavičius jungė 
katalikų grupes, siekė įtikinti 
jų vadus, jog reikalinga žemės 
reforma. Kairiosios grupės anais 
laikais buvusios susiskaldžiusios, 
kąr kurios jų buvusios prieš že- { 
mės reformą, kaip prakalbinin
kas pastebėjo, gal jų vizijoje 
buvo kolchozai? čia pat tuoj; 
paminėjo ir dešiniųjų reakciją, Į 
primindamas. generolą Galvidį- 
Bykauską, kurs žemės reformos 
įstatymą pavadinęs žmonių api
plėšimo įstatymu.

Krupavičius pasiėmęs žemės 
ministerio pareigas, kad tik bū
tų greičiau žemės reforma įvyk- j 
dyta, dvarai išdalyti bežemiams f 
ar mažažemiams. Jei Lietuvoje; 
anais laikais nebūtų buyę sku-j 
biai veikta, o tik tupčiota, tai. 
padėtis būtu susidariusi panaši, Į b®! virš jų tebūnie Tau Tavo 
kaip šiandien yra Pietų Ameri- į Tėvynė Lietuva”, šis testamen- 
koje. Ten vyksta . neramumai, > to dalis, kalbėtojas siūlė, turinti 
kurių vieną iš priežasčių esanti, būt įrašytą lituanistinių mo- 
jog žemė esanti nedidelio tur- kyklų sienoje.
tuolių skaičiaus rankose,, o betur į Po Kuprionio prakalbos Z. Kai
čiai skursta. jvaitienė ir O. Deveikienė, akom-

Pagal paskaitininką J. Kup- .‘ pahuojant. O. Metrikienei, pa- 
rionį, Krtrpaviciūs buvęf.hėvie-i dainavo tris < dainas: Fausto 
nos kurios nors, grupes žmogus, i Strolios Tėviškė, :Čižiūno. šla- 
bet visos, tautos «žmogus.< Išei- ma šilko vėjas ir St. Šimkaus 
vijoje jis metėsi įuj augti visas Plaukia sau laivelis, s 
grupes, steigdamas . ląętuvių į Edm. Arbas, Liet. Fondo skyr. 
Bendruomenę. Jau vien tos ben- į pirmininkas, perskaitė prel. M. 
druomenės įkūrimas' pateisinąs.:Krupavičiaus testamentą ir kvie- 
Vlikb vfeiklą, kurioje“daug pasi-: tė publiką; Liet. Fondui paau- 
žymėjo Krupavičius. Ir savo tęs- .koti. * ■'.•r' ' - ■
tamente pageidavo, kad antka
pyje irašas būtu ne iŠ malda- JT*' v v * • T «rr - ! JYGVAVC*, įA VA VA VIVZ VV*
knygės, bet 7—/’Lietuvi, .tebume. 295g kai Amerikos' Balsas jo 
Tau pirmaisiais tėvas ir motina,! gogį transliavo į okup. Lietuvą.

; Taip pat buvo akademijos da- 
'■ lyvių pasiklausyta ir kitos M.
■ Krupavičiaus kalbos, pasakytos 
• 1958 m. Liet. Bendruomenės at- 
| stovų -suvažiavime Europoje.
: Vyrų trio, B. Seliukas, A, Po- 
; likaitis ir R. Dabšys, padaina
vo ; dvi B. Budriūno dainas — 
Tėviškėlė, tėviškėlė ir Iš rytų 
šalelės. Trečioji jų daina .buvo 

į -t—. Tykus buvo vakarėlis. Akom- 
: panavo 0. Metrikienė.
P“. Krupavičius trerhtyjė, ——

, A. tDevenienės paskaita
4- a Alena Devenienė yra buvusi 

Vliko Vykdomosios Tarybos'pir- 
.; įhininkė, 1956^57laikotarpyje. 

; Jai teko artimai' su prėl. Krupa- 
|,yičium dirbti Lietuvos laisvįni-

• Trumpai pasakojusi savo jau
nystės atsiminimų, kai ji gyve
no Vilniuje ir - Lietuvoje buvo 
vykdoma žemės reforma, kalbė
toja reiškė savo* nuomonę, jog 
lietuvių tautoje laisvės troški
mas buvo jau tiek stiprus, kad 
nepriklausomybės kovoms sava
norių būtų buvę ir be pažadų at
lyginti žemė. Kad dvarai, len
kybės lizdai,' išdalyti, A. Deve
nienė tai vertino labai teigia
mai.
’ Kalbėdama apie Krupavičių, 
A. Devenienė pabrėžė, jog jis 
buvo tikras tremtinys, vokiečių 
karo metų ištremtas į Bavari
jos vienuolyną, už tai, kad kar
tu su Dr. Grinium ir Aleksa vo
kiečiams pareiškė protestą dėl 
žydų naikinimo. Jei nebūtų bu-
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Aliaskoje, prie Anchorage miesto, yra 4,000 pėdy Alyeska kalnas, 
kurj vis daugiau pamėgsta slidininkai.

Iš juostu buvo parduota Kru
pavičiaus kalba, įrekorduota

<
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Jau išėjo seniai laukta
~ ‘ Juosės- • Vaičiūnienės knyga
TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS

didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

. Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- 
' giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

’5 Knygą galima gauti Naujienose arba ^pasiunčiant 
čekį ar Money orderi tokiu adresu:

•.......... '• ’ ‘ L' N A U JIE N O S.
- -1739 K Rateted St, Chicago, UI. 60608

ves ištremtas, Krupavičius sa
kęs, jog nebūtų bėgęs iš Lietu
vos. Ubago lazda pasiramsčio- 
damas būtų išsislapstęs, kol 
Amerika, karą laimėjusi, at- 
steigs Lietuvą nepriklausoma 
valstybe. Deja, Amerika karą 
laimėjo, taiką pralaimėjo ir ko
munizmas jai užnėrė kilpą, kuri 
dabar vis veržiama.

Krupavičius nemėgęs titulų, 
nemėgęs ir pataikautojų, kartais 
būdavęs labai griežtas sprendi
mus darydamas. Vliką labai no
rėjęs, išlaikyti Europoje. 7" 
Vliko nariai Amerikoje gavę at
lyginamą Ląis.yės Komitete dar
bą, tas Krupavičiui nepatikę ir 
išsireiškęs, jog geriau būti uba
gu, negu nuo turtuolio priklau- 
syti.

Trumpai priminusi M. Krupa-! 
vičiaus darbą. Liet. Bendruome
nę steigiant, /plačiau ji sustojo 
ties Vliko konUiktu su diploma
tais, kurie pastoję kelią Vlikui 
gauti ęgzilinės: vyriausybės pri
pažinimą. Išvada liūdna — Eu
ropoje prarastas Lietuvos auk
sas, o Amerikoje laikytasis bai
giąs sutirpti, kdip baigia išmir
ti- senieji diplomatai, gi naujų 
diplomatų neturėsime, nebus kas 
jų paskirtų ir kas paskirtus pri
pažintų. Ir pabrėžė Alena De- 
venienė, jog dabar įsteigtas 
Tautos Fondas; bet baigiamas 
sutirpdyti dvidešimt milijonų 
aukso dolerių fondas, Lietuvos 
valstybės deponuotas Ameriko
je.

Krupavičius -1 sakydavęs, jog 
darbas tėvynei1 yra aukščiausia 
malda. Tikėjęs, jog Vlikas dau
giau galėtų nuveikti Europoje 
ir pats Krupavičius nesiskubi
nęs Amerikon' važiuoti. Ame
rika jam nepatikusi, pradedant 
nuo kopūstų einant iki politikos, 
nes į viską žiūrėjęs Lietuvos 
gyvenimo akimis. Labai nemė
gęs kunigų, kurie neina lietuviš
ku keliu, kurie, pataikauja. Jis 
prisidėjęs ir prie kovos dėl šv. 
Kazimiero kapinių, o toji kova 
vyko Čikagoje ir ji lietuvių tiek 
laimėta, kad prel. Krupavičius 
galėjo būti palaidotas pagal lie
tuvių papročius, jo karstą už
beriant Lietuvos žeme.

Asmeniniame gyvenime — 
turtų nekrovęs^ nebuvo puoš
nus, drabužį pafnėgęs jį nešioda
vo iki sudilinimo. Patartas dra
bužį pradėti kitą nešioti ar su
tvarkyti, atsakydavęs — “Aš 
n ef ran tas!”

čia tik suglaustai atpasakota 
plati Krupavičiaus veiklos ir as
mens apžvalga, kurią Alena De- 
venienė papasakojo. Ji priminė, 
jog kai dar Krupavičius buvo 
stiprus, kvietusi j Kaliforniją 
žiemos poilsiui, bet atsisakęs, 
sakydamas, jog nėra laiko, daug 
dirbąs — rašąs, todėl preligen- 
tė spėja, kad prel. Krupavičius 
paliko atsiminimais turtingą 
archyvą;

A. Devenienei paskaitą baigus 
solistė Birutė Dabšienė padai- ‘

Fo akademijos paklausiau A. 
Devenienę, — o ar kada nors 

j prel. Krupavičius buvo pakvies- 
' tas į Los Angeles pakalbėti Va- 
į sario 16 minėjime ar kurioje 
■ nors kitoje Šventėje ar iš kil- 
, mėje. Ji atsakė, jog, tur būt, 
. kad ne. Kai Krupavičius dar bu- 
1 vo stiprus, Los Angeles Alte vy
ravo frontininkai, tai jiems -M. 
Krupavičius buvo “persona non 
grata”, kalbėtojais kviesdavo 
savo kartos, savo partijos žmo
nes iš Brooklyn© ir kitur.

Gerai, nors imtasi jau miru
sį prelatą Krupavičių Los An
gelėj pagerbti. Dailininkė Ilona 
Pėterienė nupiešusi du Krupavi
čiaus portretus. Vienas išsta
tytas iškilmių metu scenoje, ki
tas parapijos salėje, kur ir vyko 
minėjimas, pakabintas ant sie
nos ir ten, klebono J. Kučingiui 
leidus, pasiliksiąs visada. Publi
kos buvo nemažai, bet galėjo 
būti ir daugiau. Per keletą sa
vaičių čia buvo šaltokas oras, 
kai kada su nakties šalnomis, o 
prel. Krupavičiaus pagerbimo 
dieną šilima lyg iš maišo pasi
pylė, termometras siekė 90 laip
snių, tai gal gamtos mėgėjus 
toks oras patraukė. Kaip ir vi
sada panašiuose minėjimuose, 
jaunimo mažai. Kai kurie sa
vo pareigą atlikę pasijuto, jau 
bažnyčioje su vėliavomis per pa
maldas išbuvę, kurios skirtos 
prel. Krupavičiaus garbei ir jo 
sielos naudai.

® Iš praeities. Naujus Metus 
Kalifornijos lietuviai, be priva- 

1 čių pobūvių, sutiko Los Angelėj 
' Liet. Bendruomenės rengtame 
baliuje; Santa Monicoj — te
nykščio Liet. Klubo baliuje ir 
Long Beach Liet. Klubo baliuje.

® Klaipėdos sukilimo, buvusio 
11923 metais minėjimas buvo sau- 
į šio 10 d. Tautinių namų salėje. 

Rengė Mažosios Lietuvos Bi
čiulių D-ja. Prakalbininkas gen. 
konsulas J. Bielskis. Meninėje 
dalyje dainavo solistė S. Pautie- 
nienė, akompanavo Ona Metri
kienė. Publika, kurios buvo ne
mažai, labai smarkiai joms plo
jo.

• Iš ateities: sausio 24 d. pa
rapijos salėje vaidinimas vai
kams, rengia ateitininkai. Sau
sio 31 d., parapijos salėje, SLA 
75 kuopos metinis parengimas. 
Dramos sambūris vaidina A. 
Kairio komediją “Kū-ku”.

J. Klaiuseikis

Lietuvio plieno darbininko atsumnimai
(PaimU iš 1924 m. Čikagoje leisto žurnalo “The Booster”)

“Aš dabar esu senas, fiziniai 
palūžęs žmogus. Geriausi ma
no gyvenimo metai buvo pra
leisti bežiūrint į pragarišką 
plieno lydymo krosnių ugnį 
Pensilvanijoje.

Materialiniu atžvilgiu mano 
pastangų dėka, aš esu nepri
klausomas. Mano žmonos ka
pas yra tarp šių kalvų. Gėlės 
ant jos kapo neauga: prakeik 
tos dulkės, kurios yra mano 
plaučiuose, ir kurios dėl ko
sulio man ir mano draugams 
neduoda ramybės, dengia ir 
jos kapą.

Mano vaikai jau suaugo: Jie 
yra išmokslinti, ir jiems Ame
rikos duotas mokslas atėmė 
juos iš manęs, Aš kalbu anglis 
kai taip, kaip gali neišmoks
lintas svetimšalis kalbėti. Bet 
vaikai žino visus posakius, 
netgi jie gali kalbėti negrų, ai
riškomis ir londoniškomis tar
mėmis. Jie kalba kitaip, elgiasi 
kitaip, 
ateina 
kodėl neatsiveda draugų, bet 
aš instinktyviai nujaučiu prie
žastį. Jie neturėtų bijotis. Aš 
nepadarysiu jiems nemalonu
mų. Bet jie taip pat žiūri Į sa
vo seną tėvą kaip į žemesni, 
svetimą.

Vienintelė mano paguoda 
yra atsiminimai. Jums gali 
keistai atrodyti, kad nę. paty
rimai Amerikoje užplūsta ina 
no mintis. Nje! Man prisime
na tolimoje Lietuvoje praleis
tos vaikystės dfėhos. Aš prisi
menu pasakas ir didelius ža-

bus miškus. fYisiuiena pasa
ka apie Perkūną, pagonių lie
tuvių vyriausią dievą. Prisi
mena ir mano motinos pasa
kojimai apie dangų, skirtą ne 
žmonėms, bet kitiems sutvėri
mams. Kartą aš paprašiau 1110 
tiną paaiškinti apie . garsus, 
ateinančius iš miško saulei nu
sileidus. Motiųa atsakė, kad 
tie garsai yra gyvulių dvasių 
džiaugsmo ir dėkingumo gies
mės. Sutvėrėjui Iž laisvą, natū
ralų, laukinį ir nesųvaržytą 
gyvenimą. Miško širdis yra jų1 

, dangus, ji sakė.
Taip šiandien ne mintys apie 

Amerikos didybę, bet tie pap
rasti atsiminimai yra sū mani
mi. Gal būt, dėl to, kad kai 
aš apleidau Lietuvą, buvau 
stiprus kūnu, o dabar esu pa
liegęs senis. Ir ne miškas atė
mė man sveikatą ir mano vai
kus.’’

ir kai mane aplanko, 
vieni. Jie nepasisako,

__  Romėų dramos menas 
daugumoje buvo pamėgdžioja- 
mas iš graikų dramų. Romė
nų didieji komedijų rašytojai 
—- Plautus ir Terencijus. Bet jų 
veikalai turėjo graikų įtakos iš 
paskutinio periodo, t. y. 3 šimt.
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CRANE SAVINGS and Loan Association
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B. B- PIETKIEWICZ,’Pres.

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

1 mokama vieny 
—* ; metu certrfi- 
A estams. Mažiau- 

- šia $5,000 
ar daugiau

on 
investment 

account
on two

- years 
certificates

SKAITYK ’’NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Chicago Savings
_ and Loan Assooiatioa

5:00' vakaro; Sešta-

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

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

■""VALANDOS: Pirmad. ,ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — C.22 J_ ,
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

•

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

.2 YEAR MATURITY

0 %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

■ -■

J !4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

4 MONTH MATURITY

J % PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

E % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. IL, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
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KĄ ATSIMINĖ DR. KAZYS GRINIUS 
APIE POETĄ PRANĄ VAIČAITI

Vasario 10 dieną sueina 95 
metai, kai Santakų kaime, 
Sintautų valsčiuje, šakiui ap-

etas Pranas Vaičaitis. Mirė jis 
labai jaunas, 1901 m. rugsėjo 
21 dieną, išgyvenęs tik 25 me
tus ir keletą mėnesių.

Pagal anų laikų madą Pr. 
Vaičaitis buvo verčiamas ku
nigu būti. Nuvažiavo į Seinų 
kunigų seminariją egzaminų 
laikyti, bet nelaikė. Tėvas ir 
dėdė* kunigas labai supyko.

Toliau mokslą Pr. Vaičaitis 
ėjo savo jėgomis, pats uždar
biaudamas. - Baigė Petrapilio 
universitete teisių mokslą. Iš 
prigimties Pranas Vaičaitis bu 
vo nestiprus. Vargas dar la
biau sveikatą suėdė. Gavo dip 
lomą, bet ligonis turėjo grįžti 
į tėviškę. Pranas Vaičaitis yra 
ne vienas mūsų tautinės kul
tūros istorijoje, kurio sveika
tą labai pakirto atsisakymas 
kunigu būti ir tėvų atsižadėji
mas savo vaikų, kai jie nepa
klausė kunigauti. Nestipriai 
sveikatai pakenkė ne vien tė
vo pyktis ir atsižadėjimas, pri
vertęs tą gabų jaunuoli savo
mis jėgomis į mokslą kapsty
tis, bet ir areštas, praleistas 
laikas rusų kalėjime, o įkalin
tas jis buvo už patriotinius ei-

Ičraščius.
Pr. Vaičaitis buvo gabus jau

nas vyras, tuometinėn lietu
vybės atgaivinimo veiklon įsi-' 
jungęs. Rašė eiles patriotinė
mis ir socialinėmis temomis. 
Jų stalčiuje nelaikė, liet siun
tė laikraščiuose spausdinti. 
Rašė labai lengva, liamlžiai 
suprantama kalba. Gal dėl to 
jo eilėraščiai pasidarė taip 
liaudies mėgiami, kad kartais 
ir šiandien neapdairūs poezijos 
mėgėjai Vaičaičio eiles priski
ria liaudies kūrybai.

Jo poezijoje temų įvairumas 
didelis. Apdainuoja kalėjime 
uždarytus, persekiojamus knyg 
nėšius, Sibiran tremiamus ir 
kitokias caro yaldinir.kų da
romas .skriaudas. Pasišaipo 
satyromis iš lietuvių negeio- 
vių. Socialinėmis temomis 
dainuodamas skurdą gretina 
su prabanga, tuo labiau išryš
kindamas vargą

Vaičaičio kartos žmonės jau 
yra iškeliavę amžinybėn. Nebė
ra tokių, kurie jį asmeniškai pa 
žinojo, jį matė ar su juo drau
gavo bei kartu mokslan ėjo. Dar 
prieš dvidešimt metų laisvajame 
pasaulyje buvo keletas Vaičaičio 
kartos žmonių, kurie poetą pa
žinojo. Tai Dr. Kazys Grinius, 
Dr. Pijus Grigaitis, inž. Bronius

fe

Australijos vienuolės Sydnejuje buvo pakviestos į vieno klubo lošimu sale, kur jos susipažino su 
įvairiomis azartiniu lošimu mašinomis.

Sena patikima firma
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI 

KLIENTŪRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS 
TRADICIJOSE

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

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

4 Tos pačjos dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

Kas tik turi gerq skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ 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 vah vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir nanių 
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

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

Prapuolenis, kun. Jonas Jeroni
mas Jakaitis ir gal dar vienas 
kitas.

Poeto Vaičaičio gerbėjų su
manymu, kai kurių asmenų 
buvo kreiptasi į minėtus poeto 
bendralaikius prašant, kad jie 
surašytų savo atsiminimus. Ne 
visi atsiliepė. Inž. Br. Prapuole
nis i tokį paskatinimą atsiliepė 
ilgu atsiminimų raštu spausdin
tu Čikagoje leistame “šv. Kazi
miero Akademijos Aidai” žur
nale. Atsiminimų apie poetą 
Vaičaitį Br. Prapuolenis turėjo 
labai daug, nes juodu buvo mo 
kyklos suolo draugai, tad ir jo 
raštas- buvo spausdintas dauge
liu tęsinių.

Senatvę inž. Prapuolenis bai
gė prie Čikagos, Orland Park, 
karšinčių namuose. Ten aplan
kytas kartą sakėsi, jog apie Vai 
čaitį atsiminimus turįs trumpin 
ti. “šv. Kazimiero Akademijos 
Aidų” redakcijos vienuolė jam 
priminusi, jog gauta nusisgkun- 
dimų, kad žurnale perdaug vie
tos skiriama semi žmonių apie 
senovę pasakojimams.

Po kurio laiko šv. Kazimiero 
Akademija buvo visiškai “refor 
inuota”, tiksliau pasakius — pa
naikinta. Prisitaikydamas ame 
rikoniškajam gyvenimui, vie
nuolynas akademiją uždarė, ati 
darė Maria High School, o labai 
gražus ir vertingas akademijos 
žurnalas numarintas.

Į netolimą praeitį, apie 20 
metų .atgal nuo šios dienos, žvel
gus, pavyko gauti laišką Dr. Ka 
zio Griniaus, buvusio Lietuvos 
prezidento, kuriame jis pasisa
ko, ką atsimena apie poetą Vai 
Čaiti.

laiškas pradedamas naujų metų 
linkėjimais:

“Leiskite pasveikinti Jus su
laukus naujų 1949 m. O kad jie 
nuvestų mus į mūsų gimtąją 
baisias kančias kenčiančią že-

vz /o
Passbook Savings 

All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

DR. GRINIAUS LAIŠKAS
Praleidę asmeniškumus, tą 

laišką spausdiname. Rašytas 
1949 metų sausio 1 d., Čikagos 
pašto antspaudas — “Jan. 2 9 
PM 1949”. Siųstas į Vokietiją. 
Tai Naujų Metų diena, tad ir

“Dėl Prano Vaičaičio nedaug 
aš Jums galiu padėt. Velionį 
mūsų dainių esu aplankęs tik 
vieną kartą, tai buvo 1894 m. 
pavasarį, kai aš jam atstačiau 
dešinę ranką išnirusią iš peties, 
šiaip keliais žodžiais kartais 
persimesdavau su juo 1894 m. 
Marijampolės gatvėse susitikęs. 
Tai buvo smulkaus kūno, liesas, 
išblyškęs jaunikaitis, matyt, 
jau nuo seniau beturįs savo kūne 
džiovos bacilų. Tuomet jis buvo 
VIII klasėj gimnazijos. Kunigų 
seminarijoj jis niekad nebuvo. 
Buvo išėjęs aukštuosius mokslus 
Petrapilio universitete.

“Į caro žandarų rankas jisai 
buvo įkliuvęs apie 1900 m. su 
savo bendraklasiu Daniliausku. 
Abudu buvo išvyti į Europos 
Rytų Rusiją (apie Nižny Novgo
rod). Mat abudu bendradarbia 
vo Tilžės varpininkų laikraš
čiuose. Daniliauskui žandarai 
inkriminavo korespondenciją, 
kurioje buvo rašyta, jog carą 
už nosies vadžiojąs pravoslavų 
sinodo oberprokuroras Pobie- 
donoscevas. O pas Vaičaitį bu
vo rasta lietuvių draudžiamosios 
literatūros (gal “Varpo”, “Ūki
ninko” egzempliorių?).

Varpininkų laikraščiuose 
Vaičaitis su savo eilėmis retai 
pasirodydavo, daugiau jis ra
šė USA “Vienybėje Lietuvnin
kų”, kai tą laikraštį redagavo, 
rodos, Petras Mikolai tis. Jo 
(Vaičaičio) slapyvardė — “Se 
<u Pasaką”.

“V. Kudirka, kai Vaičaitis 
namie sirgo, gyveno Naumies 
ty, ir Vaičaitis kartais aplan
kydavo Kudirką, šitas girda
vo Vaičaičio eilėraščius ir man 

kartą besigėrėdamas

galėdami rūpinasi, kad jauni
mas patogiau augtų ir rengtų
si tarnauti tėvynei (Rusijai) ir 
carui. Tą smagumą, kurį jūs 
šiandien turite, jūs esate gavę 
nors ne betarpiškai jiuo mūsų 
gerojo išmintingojo caro. Tad 
sušukime visi sutartinai jojo 
garbei tris kartus Ura!

“Šiaip tasai direktorius mo 
kinių išdykavimams' būdavo 
labai atlaidus. Ir mokiniai jį 
girdavo, riaušių jokių nekel
davo. Tik keli aukštesniųjų 
klasių lietuviai mokiniai jaus
davo direktoriaus gudrumus 
ir aprašydavo juos ‘‘Varpe”, 
“Ūkininke”.

Laišką Dr. Grinius baigia 
parašu — Jūsų Dr. K. Grinius.

šių laikų literatūros apžval- 
gybininkai ir kritikai, ieško-? 
darni grynojo meno, kai kurie 
nuvertina Pr. Vaičaičio eiles, 
kuriose jis kelia lietuvių tau
tos ii* žmonių socialinius reika
lus. Bet anais laikais žmonėms 
tie eilėraščiai buvo lyg šviesos 
ir vilties žiburėlis, reikšminga | 
kūryba. .. < ■

Vertingi ir anuos laikus at
siminusių žmonių išlikusieji 
laiškai. Gerai, kad literatūros 
istorikas Vincas Maciūnas 
ėmėsi surinkti Vinco Krėvės 
laiškus ir iš rinkinio išspaus
dino studiją — Vincas Krėvė 
laiškuose. Dr. Kazio Griniaus, 
brolių Biržiškų ir kitų miru
sios kartos žmonių laiškų tai 
vienur, tai kitur yra išlikusių, 
tačiau niekas nesiima juos 
rinkti. ■’ ’ L. Br. >
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[Skirkite laiko taupymui
Tie, kurie atidaro ir laiko planuotą taupymo sąs

kaitą, visuomet daugiau pasinaudoja gyvenimo grožy
bėmis. Nereikia taupyti vien tik juodai dienai... Pla
nuokite taip, kad pasinaudotumėte kiekviena pasitai
kiusia proga. Su taupymo sąskaita Standard Federal 
bendrovėje, Jūs visuomet būsite pasiruošę rytojui, ar 
tai būtų tiktai nelauktas įvykis, ar pasitaikiusi auksinė 
proga.

Taupykite STANDARD FEDERAL bendrovėje.

STANDARD
FEDERAL#

SAV1NGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 

ASSETS OVER $143,000,000. RESERVES OVER $12,900,000.
OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. tb 4 p.m.
Saturday, 9 aun. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

gali daugiau žinių su- 
Man rodos, kad ben-

skaitė 
jais.

“Kas 
teikti? 
draklasiai, kurių pavardes pa
bandytumėt surasti nors iš Ve. 
Biržiškos ^Rašytojų kalendo
rius”. Vaičaitis gimė 1876 m. 
Sintautų valsčiuje. Tais pa
čiais metais yra gimęs ir Ant 
Daniliauskas, bet jis Jums da 
bar nepasiekiamas (Lietuvoje 
likęs).

“Reikėtų jieškoti, kas žino 
apie Vaičaitį ir artimesnių prie 
1876 metai gimusių tarpe. Ne
žinau tikriau, bet man rodos, 
galėtų šį tą žinot du čikagie- 
Čiai, bet garantijos neduodu, 
būtent — Daktaras Pijus Gri
gaitis, dienraščio “Naujienų” 
redaktorius, ir Pranas Dailidė. 
Galite pamėgint parašyti jiems. 
Vaičaičiui gimnaziją bebai
giant buvo Marijampolės gim
nazijoj labai gudrus direkto
rius gimnazijos, bet tikras ru
sintojas. Tasai gimnazijos 
viršininkas taisydavo gimna
zijos šaunias pramogas, eks
kursijas į Šunskų miškelį. Pa
vaišindavo mokinius ir pabai
goj laikydavo rusų dvasia pat
riotinę kalbą, kurios turinys 
maždaug būdavo — esą vy
riausybė ir patsai earas kiek

Ra ginkit esą. v o apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Tavpymo Indėliai 
Apdr»u«ti IH $20,000,

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

prteifte 1923 meteli TeL 421-3070
ptel<o« pietuoM kieman automobUtemi partatyti

1 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, — SATURDAY, JANUARY 33, W71



BRONYS RAILA

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian New> Pub. Co., Inc.
1739 So. HaUted Street, Chicapo, III. S0608. Telephone HA 14100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams >________  $5.00
vienam mėnesiui ________  $1.75

Kanadoje: 
metams_______________ $20.00
pusei metų ____________  $11.00
vienam mėnesiui _________  $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams _________________ $21.00
pusei metų ______________ $11.00
vienam mėnesiui ________  $2.50

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose 

metams -______________ $20.00
pusei metų______________ $11.00
trims mėnesiams _________  $6.00
vienam mėnesiui _________  $2.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams_________________ $18.00
pusei metų_____________ $10.00

SPAUDOS TEMOMIS
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(Tęsinys)
Netiesa dėl “nušalinimo”

Pabaigoje Naujienų apžvalgi
ninkas savo recenziją pamargi
na dar vienu reportažėliu, lie
čiančiu ne Naująją Viltį, o Dirvą 
— ir tatai nusako vienu mane 
itin įskaudinančiu sakiniu. Gir
di, “...tautininkams iš Dirvos 
nušalinus Bronį Railą, vyriau
sias “smuikininkas” ten patapo 
Jurgis Gliaudą”.

“1. Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Taryba nutarė:

a) Įgalioti Jungtinių Amerikos Valstybių Lie
tuvių Bendruomenės Centro Valdybą kreiptis į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, siūlant pradėti pasita
rimus Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Ben
druomenei (JAV LB) ir Amerikos Lietuvių Tary
bai (ALT) susijungti į vieną organizaciją. Ta or
ganizacija pilnai atstovautų visai Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuvių visuomenei ir vykdytų visus 
jos politinius bei kultūrinius uždavinius”.

(JAV LB tarybos 6-tos sesijos prezidiumo ofi
cialus komunikatas).

JAV Lietuvių Bendruomenė, kaip oficialiai skelbia
ma, turėtų apimti į vieną didelę lietuvišką organizaciją 
visus Amerikos lietuvius, anksčiau atvažiavusius ir da
bar dar atvažiuojančius, prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
Amerikoje įsikūrusius ir veikusius ir po šio karo čia at
vykusius. Bet kiekvienas taip pat žino, kad ši JAV LB, 
dar nespųjusi nei dešimtos dalies Amerikos lietuvių su
organizuoti, pateko į frontininkų rankas. Ne frontinin
kų daugumos, bet į kelių užsispyrėlių, norinčių valdyti 
ir primesti lietuvių daugumai savo valią. Tą užsispyrėlių 
grupelė, vartoja visas priemones, kad sutrukdytų ir išar
dytų organizuotą ir didelį Amerikos lietuvių darbą. Ta 
valdyti norinčių grupelė, vartodama įvairias legalias ir 
suktas gudrybes, primetė ir aptariamam tarybos narių 
pasitarimui savo valią.

JAV Lietuvių Bendruomenė turi daug ir įvairių 
svarbių reikalų. Svarbiausieji, rodos, turėtų būti pir
mieji. Bet ne visuomet JAV LB svarbus reikalas, atrodo 
svarbiu kitus tikslus turinčių fanatiškų frontininkų gru 
pelei. Kas JAV LB gali būti svarbu, frontininkams gali 
atrodyti visai nesvarbiu dalyku. O kas frontininkų gru
pelei yra nepaprastai svarbu, tai visai bendruomenei ga
li būti koktu. Valdyti norinti frontininkų grupelė suge
bėjo išvaikyti iš bendruomenės visas kitas politines gru
pes, veiklesnius lietuvius ir dar nesuarganizuotai bend
ruomenei primesti savo valią, ji primetė savo valią ir. FL 
ladelfijoje posėdžiavusiai tarybai. , -

Bendrai paėmus, JAV LB nesvarbų klausimą r už-, 
sispyrę frontininkai pakėlė į patį svarbiausią klausimą. 
Pirmoji ir pati svarbiausioji tarybos rezoliucija liečia ne 
tiesioginį kultūrinį lietuvių darbą, bet Amerikos lietuvių 
veiklos ardomąjį darbą. Ji įvilkta į mandagią “kreipimo
si” formą, bet josios tikslas yra ardomas. Štai pirmoji 
ir svarbiausioji JAV LB vardu kalbanti fanatiškų fron
tininkų rezoliucija; > ~

Reikia pripažinti, kad Filadelfijoje priimta svar
biausioji rezoliucija, palyginus su kitais frontininkų 
nutarimais, iš prigimties pratusiais viską imti šturmu, 
yra gana mandagi. Atsimename, kai į Vliką frontininkai 
buvo pasišokę pasiųsti 50 smogikų ir perimti visą Vliką. 
Jie pasitenkino Trojos arklio įvedimu...

Altui siūlo pradėti pasitarimus šiom dviem organi
zacijoms sujungti. Tartis, aišku, daug geriau, negu 
primesti savo valią.

Altas, gavęs JAV LB centro persiųstą tarybos re
zoliuciją, galės svarstyti pasiūlymą sujungti šias dvi or
ganizacijas, arba visai jo nesvarstyti. Jeigu nutartų jo 
nesvarstyti, tai tuo reikalas ir pasibaigtų, bet ne visai. 
Turint galvoje liguistinį fanatiškų frantininkų norą ne 
argumentais įtikinti, bet prievarta ir gudrybėmis pri
mesti savo valią ir valdyti, tuo reikalas nesibaigs. Su šia 
liga lietuviams teks apsiprasti. Lietuvoje šie ligoniai bū
tų siekę prezidentūros, kariuomenės ir policijos vado
vybės, o Amerikoje jie siekia paimti visų politinių orga
nizacijų vadovybę. Jiems atrodo, kad jų galvos yra gud
resnės, negu didelės lietuvių daugumos. Jie yra įsitikinę, 
kad jie yra pranašesni, negu kiti veikėjai...

Jų apetitas turėtų sumažėti, jeigu Altas, gavęs tokį 
pasiūlymą, paklaustų, kodėl tie dideli “kovotojai” pa
noro tartis? Ar bendruomenės frontininkai jau pasi
keitė? Ar jie pasižadėjo neerzinti naudingą darbą dir
bančių Amerikos lietuvių, kaip frontininkai tai darė 
paskutiniais dviem metais? Ar jie pasižada dirbti už 
Lietuvos nepriklausomybę, kaip dirbo visos politinės 
Amerikos lietuvių grupės ir susivienijimai? Jeigu JAV 
LB pakeitė savo pažiūras Alto reikalu, tai kodėl viešai 
to nepaskelbė? Ar jie pasižada bent Vasario 16 d. minė
jimus pravesti vieningai ir atiduoti laisvinimo reika
lams surinktas aukas? Jeigu frontininkai savo užsimo
jimų nepakeitė, tai kokia prasmė su jais tartis?

Veržiasi į valdovus
JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba, susidedanti 

apytikriai iš 60 įvairaus amžiaus ir įvairios patirties 
žmonių, šių metų sausio 16 — 17 dienomis posėdžiavo 
Filadelfijoje. Susirinkusieji svarstė įvairius JAV LB ir 
Amerikos lietuvių reikalus, pareiškė savo nuomones ke
liais svarbesniais klausimais ir priėmė toli siekiančias ir 
labai daug apimti planuojančias rezoliucijas.

Reportažo duomenys apie Jur
gį Gliaudą, kaip “skolinį iš fron
tininkų”, mano nujautimu, tur 
būt, yra teisingi. Atrodo, kad 
jis ten dabar į kiekvieną numerį 
prirašo ne po vieną, bet po du ir 
kartais tris straipsnius, įskai- 
tant ir mėnesinį neva “humoro” 
puslapį. Taigi būtų galima pa
pildyti, kad jis ten pasireiškia ne 
kaip “smuikininkas*, bet greičiau 
kaip visas vakaruškų (vakaro
nių) orkestrėlis. Jei vėliausias 

skolinys iŠ frontininkų patinka 
naujausių tautininkų laikraščių 
redaktoriam, leidėjam, šėrinin- 
kam ir skaitytojam, tai dėl to 
niekas neturėtume pagrindo 
murmėti. Ne vienam lietuviš
kam laikraščiui artėja sunkūs 
laikai, ir gauti kokį pensininką, 
bet dar produktyvų bendradar
bį yra dangaus palaima. Man, 
kaip parapijiniam patriotui, net
gi ypač malonu. Dirva sunkiai 
išsiverstų be Los Angeles tal
kos : tautininkai nušalino ma
ne, ir štai prie vairo stojo kitas 
Iosangelietis( aišku, kovinges- 
nis, nes juk frontininkas).

Bet jeigu čia rašau šį straips
nį, tai labiausiai dėl to “nušalini
mo”, nes toks žodis skaudžiai 
įžeidžia mano šiaipjau skysto iš
didumo šydą. Perveria it adata. 
Kas blogiausia — taip nebuvo! 
Tautininkai nėra manęs nušali
nę iš Dirvos, negirdėjau apie 
tai. Nemačiau ir neskaičiau jo
kio rašto ar akto, kuriuo Dirvos 
redakcija, leidykla ar koks ki
tas ALTS vadovaujantis veiks
nys mane būtų nušalinę, išmetę 
ar pasmerkę dar prieš tai, kai 
pats pasišalinau, t. y. nustojau 
Dirvoje rašyti. Priešingai, iš 
daugelio tautininkų ir Dirvos 
skaitytojų esu sulaukęs laiškais 
tik simpatijų ir pageidavimų vėl 
rašyti tame laikraštyje, o vienas 
ar du tautininkų skyriai net or
ganizuotu būdu, kiek patyriau, 
darė spaudimą mane “grąžinti 
į Dirvą”.

Be abejo, buvo ir tokių, ku
riem mano rašiniai nepatikdavo. 
Be manęs Dirva jiem daug įdo
mesnė, ir jie patenkinti, kad dau
giau jų nebeerzinu. Gyvenime 
ir spaudoje tat normalu ir, tur 
būt, teisinga.

Kodėl nebesutikau 
bendradarbiauti?

Mano, taip sakant, kivirčai su 
dabartiniais Dirvos redaktoriais 
ir leidėjais prasidėjo prieš porą 
metų, kai ten buvo spausdina
mos tada rašomo .“Dialogo su 
lietuviais” pirmųjų dalių juod
raštinės atkarpos.

Tada greitai buvo galima pa
stebėti dalykus, kurie yra patys 
natūraliausi žmonių santykiuo
se. Kol kritikuoji tautos priešus 
ar partinius priešininkus, tol vis
kas labai gerai, labai patinka ir 
pozityvu. Bet jeigu ne su pačia 
šviesiausia lempute pasisukinėji 
aplink savuosius ir suabejoji 
“mūsų partijos” vieno antro vado 
šūkiais ar kurios vadės išminti
mi, tada greit viskas labai su
genda, tampa nepatriotiškai ir 
pašvinksta “patarnavimu Mas
kvai”.

Pora atkarpų iš “Dialogo”, ku
ris netrukus turėjo virsti knyga 
ir Vilties Bendrovės išleistas, 
Dirvos redaktoriaus buvo sulai
kytos ir atmestos dėl ką tik pa

minėtų motyvų. Mat, kaip se
nais gerais laikais, taip dar ir 
šiandien žurnalistas tautininkas 
tautininkų laikraštyje gali ne
turėti pasisakymo laisvės ir bū
ti cenzūruojamas, jeigu čia išau
gusiom naujiem ideologam at
rodo taip reikalinga, — nežiū
rint, kad tas žurnalistas tautinė
je spaudoje yra išdirbęs kone 
ketvertą dešimtmečių. Deja, 
nors ir gražiausiai prašant neiš- 
metinėti iš serijos pavienių at
karpų ir negadinti tuo būdu ra
šomo veikalo vįsumos, ypač ne
leidžiant laikraštyje pasirodyti 
svarbesnėm atkarpom, Dirvos 
redaktoriaus ir leidėjo man ne
pavyko įtikinti.

Tada, iš anksto apie tai įspė
jęs, paprastų paprasčiausiai tu
rėjau sustabdyti “Dialogo” to
lesnių atkarpų spaudinimą Dir
voje ir neišvengiamai dairytis 
knygai naujo leidėjo, kuris ne
turėtų taip aštriai išvystytų 
cenzoriaus palinkimų. Taigi, per 
tą pirmą konfliktą niekas iš Dir
vos manęs nenušalino, bet pats, 
kaip bendradarbis, nusišalinau, 
nesutikdamas su man sudaryta 
atmosfera. Tiksliau sakant, at
sisakiau bendradarbiauti laikra
štyje, kuris man nebedavė ir ne
garantavo pasisakymų laisvės 
(nors tie mano pasisakymai ne
išsiskyrė iš pricipinės tautinės 
linijos, o galutinėse išvadose, 
pvz., liečiančiose tautinę rezi
stenciją, buvo gal net griežtes
ni už šiaipjau “kovinės” tuščia- 
žodybės retoriką).

Kiekvienas, kas ištisai perskai
tė mano abu pernai išėjusius rin
kinius — “Versmes ir verpetus” 
ir “Dialogą su lietuviais”, — tuo 
lengviausiai galėjo įsitikinti. Ko
dėl Dirvai staiga užėjo toks ma
no minties kontrolės ižas ir pasi
darė taip pikta, man nebuvo aiš
ku pradžioje, o šiandien jau ne
berūpi nė aiškintis.

Pripažįstu redaktoriaus 
teises ir privilegijas

Vėliau netiesiogiai patyriau, 
kad Dirvos redakcijos aplinko
je man, kaip bendradarbiui, pri
kišama viena itin bloga charak
terio yda. Esą, aš varžąs, net 
neigiąs redaktoriaus laisvę, tei
sę ir privilegiją savarankiškai 
redaguoti laikraštį bei atsakin
gai nustatyti jo liniją, nes aš 
griežtai neleidžiąs redaktoriui 
nė piršto prikišti prie mano 
straipsnių: draudžiąs trumpinti, 
ką nors keisti, taisyti, nors vie
ną žodį paliesti, jau nekalbant 
— dėti ar nedėti iš viso...

Na, jeigu taip būtų, tai ma
no charakteris ponams redakto
riams tikrai būtų neapsakomai 
blogas, ir jiem nebūtų galima 
rekomenduoti turėti reikalus su 
tokiu diktatūrišku bendradarbiu. 
Tiesą sakant, mano būdas šiuo 
atžvilgiu nėra auksinis, bet vis 

dėlto ir anie išminėti priekaiš
tai yra gana tolokai nuo tiesos. 
Iš tikrųjų, taip blogai gal nebū
tų, jeigu viso ko centre nepa
statytame išdidumo, arba tos 
šventraštyje minimos didžiosios 
puikybės nuodėmės.

Esu anksčiau ir pats šiek tiek 
buvęs redaktorium. Suprantu 
redaktoriaus teises, valdžios 
troškimą, geidimą bei malonu
mą mūti paskutiniu ir spren
džiančiu cenzoriumi, linijos ge
nerolu, dvasiniu vadu. Tik, de
ja, nedaug mes mūsų laikrašti
joje turėjom ir ateityje turėsim 
tokių dvasios galingųjų ir geni
jų. šiandien redaktoriauti atei
na ne vienas ir tokių, kuriems 
kitur buvo sunku pritapti arba 
kurie pasitenkina idealistiškai 
mažais atlyginimais. Tad išmin
tingi redaktoriai šioje salyje ne
sistengia vaidinti didelių vadų 
bei diktatorių, sutinka būti dau
giau mažiau nuolaidūs savo ben
dradarbiam, ypač vaidinamiem 
pastoviesiems ar nuolaitiniam, 
nes kitaip savo perdėtom pre
tenzijom juos greit gali išvai
kyti.

Kaip bendradarbis, aš pripa
žįstu visas redaktoriaus teises 
ir privilegijas, niekur Į jas ne
sikėsinu, nereikalauju paklusti 
“mano valiai”, nestatau redak
toriui reikalavimų ir instrukci
jų, kaip jis turi laikraštį reda
guoti, kokios linijos laikytis, kie
no straipsnius dėti ir kokius slo
pinti. Jokiam redaktoriui nesu 
statęs tokių sąlygų. Ne vieną 
redaktorių netgi esu prašęs, kad 
jei nepatingėtų, tai gal patobu
lintų mano per skubiai parašytą 
straipsnį, apvalytų rašybos, gra
matikos paklaidas, stiliaus duo
bes, kokį įsivėlusį minties nelo
giškumą. faktinę klaidą ar ne
vykusį teigimą, žodžiu, labai pa
geidauju chirurgo talkos, bet ne 
mėsininko peilio: t. y. ne straips
nio sužalojimo, mechaniško su- 
piaustymo, iškreipimo, mano ne
norėtų minties papildymų, arba 
straipsnio išmetimo į krepšį, jei
gu redaktoriui nepatinka keli žo
džiai ar pora teigimų. (B. d.)
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SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

Priedui prie to, 1923 metais viesulas nu\ertė 
ūkio trobesio stogą ir pats pastatas po kurio laiko su
griuvo. Atstatymo darbų nebuvo imtasi dėl per dide
lių išlaidų net iki 1929 metų. Tik tada čia buvo pasta
tyta kūtė ir klojimas po vienu stogu. Tada ir mokyklos 
sodas buvo aptvertas nauja tvora. 1933 metais buvo 
ivvkdvti didesni mokyklos pastato remonto darbai, 
pristatant naują, didesnį miegamąjį mokytojo butui ir 
stiklinių langų priebutį. Nors pro šią apylinkę jau bu
vo pravesta elektros laidų linija, bet mokyklos artu
moje gyveną ūkininkai nenorėjo pridėtinių išlaidų 
mokesčių pavidale ir taip mokykla liko be elektros. 
Telefonas Į mokyklą buvo Įvestas 1929 metais ir iki 
1934 metų buvo vienintelis telefonas visoje šioje apy
linkėje.

1938 metais keičiant visus Mažosios Lietuvos lie
tuviškus vietovių pavadinimus vokiškais, Norvišaičių 
kaimas buvo pavadintas vokišku Schwanensee vardu. 
Ulpešis buvo prijungtas prie kaimyninės gyvenamos 
vietovės, turėjusios Trinučių Palvės vardą (Trnot Pal- 
we), kurios perdaug lietuviškas pavadinimas buvo 
pakeistas i vokišką Tranatenberg pavadinimą. Tik 
L’lpešio upelio vardas išliko kaip buvo, vokiškoje 
transskripcijoje rašomas “Ulpesch”.

69. Kiaukių (vok. Kiauken; nuo 1938 m. Warten- 
feld) vienaklasę mokyklą lankė 42 vaikai iš Kiaukių, 
Raginės ir aplinkinių viensėdijų. Apie šią mokyklą 
jau buvo užsiminta kalbant apie Lapynų mokyklas. 
Kaip atskira Lapynų mokyklos filiale, mokykla Riau
ktuose buvo atidaryta 1894 metais, pradžioje nuomo

jamose patalpose. Nuosavos mokyklos namas čia bu
vo pastatytas 1904 metais prie akmenimis grįsto kelio į 
Naujuosius Lapynūs, kitaip sakant, einančio į Lapy
nų kaimą iš Kainininkų. Tai buvo mūrinis namas, ku
rio sienos iš lauko buvo tinkuotos ir išdažytos balta 
spalva. Prie mokyklos namo buvo gražiai tvarkomas 
sodnelis ir daržas. Kita mokyklai priklausanti žemė 
turėjo 5 margų lauką.

70. Šakūlių trijų komplektų mokykloje mokėsi 
150 vaikų iš šakūių, šneideraičių, šuderaičių, Liut
kų, Staldžių, šilgalių ir Perkūniškių (vėliau sutrum
pintų į Perkūnus) apylinkių.

ši mokykla turi ilgą savo egzistavimo istoriją. Pa
rapijinė bažnyčia šakūnuose buvo pastatyta jau 1675 
metais, bet mokykla čia pradėjo veikti tik 1736 metais 
ir taip 1936 metais buvo švenčiama šios mokyklos veik
los 200 metų sukaktis. Pradžioje mokykla priklausė 
parapijai, bet vėlesniais laikais ji buvo paversta vie
šąja mokykla, taip kad viena dalis mokyklos pastato 
buvo savivaldybės pristatytas priestatas, kita dalis vis 
dar tebepriklausė parapijai. Parapijai priklausantis 
mokyklos namo pastatas buvo mūrinis, gi savivaldy
bės pristatytas priestatas buvo medinis su trimis klasių 
patalpomis ir butais dviems mokytojams^ Mokyklai 
priklausančios žemės buvo 28 margai.

Daug mokytojų perejo čia ilgiau ar trumpiau dir
bę šios mokyklos ilgame egzistavimo laikotarpyje. Il
gus metus, nuo 1910 iki 1929 metų, čia išdirbo šios mo
kyklos vedėjas mokytojas Ansas Stašaitis, gimęs 1864 
m. rugsėjo 17 d. Iš savo ilgų metų energingos veiklos 
šiose apylinkėse jis paliko daug pėdsakų. Jis buvo 
sporto entuziastas. įrengė gerą sporto aikštę prie mo
kyklos ir darbavosi sporto veikloje su vyresnio am
žiaus, jau iš mokyklos suolo išėjusiu apylinkės jau
nimu. Jis subūrė vietos choristus ir vadovavo šios pa
rapijos chorui. Išėjęs į pensiją, mokytojas Stašaitis 
išsikėlė į Tilžę, kur pasimirė 1943 metais.

Kiti čia dirbę mokytojai buvo: mokytojas Riešai- 
tis (vok. Reszat), buvęs mokytoju Šakūnuose apie 
1911 metus. Mokytojas Arturas Jonaitis (vok. Jonat) 
šakūnuose mokytojavo iki 1913 metų ir iš čia buvo 
perkeltas į Kaukėnų mokyklą. Kitas ilgą laiką šakū
nuose dirbęs mokytojas buvo Emilis Stančius (vokiš
kai rašoma Stanchus), čia išmokytojavęs nuo 1911 iki 
1929 ar 1930 metų. Kuri laiką šioje mokykloje dirbo ir 
jo žmona Ona Stančiuvienė - Kanopkaitė.

Iš šių apylinkių gyventojų, siuntusių savo vaikus 
į šakūnų mokyklą, randame šias lietuviškas pavardes: 
Jusaičiai, Kanapiniai, Lėmanai, Macikai, Melenkai- 
čiai, Mielenčiai, Paulaičiai, Vizbarai, Jurkaičiai, Aš- 
mutaičiai, Juodjoniai, Kubaičiai, Pečeliai, Piešiai, 
Strunkaiėiai. Ūsaičiai, vėl kita Vizbarų šeima, Mili- 
nauskai, Kiviliai, Šaunus, Butgeraičiai, Majoraičiai, 
Dankertai, Bajoraičiai ir kit.

1938 metais keičiant lietuviškus vietovių pavadini
mus į vokiškus, šakūnai gavo vokišką Schakendorf 
pavadinimą, šuderaičiai, Liutkai ir Staldžiai buvo su
jungti į vieną administracinį vienetą po bendru Jager- 
hdh vardu. Seniau besivadinusiam Perkūnkalvių, Per
kūniškių ir pagaliau Perkūnų kaimai palikta sena vo
kiškoji kaimo vardo transkripcija: Perkuhnen.

71. Akmeniškių dviejų komplektų mokyklą lankė 
:112 vaikų iš Akmeniškių (vok. Ackmenischken; nuo 
1938 m. Dūnen), Nausėdų (Nausseden; nuo 1938 m. 
Kleindūnen), Lebedžių (Lebbeden; nuo 1938 m. Frie- 
deberg) katinų, taip pat ir iš Perkūnų kaimo bei Ak- 
mingės urėdijos sodybų ir viensėdijų, taip vadinamų 
Forstgehofte Ibenhorst. Kol Raveliuose dar nebuvo 
mokyklos, vaikai iš Ravelių ir Katarininkaičių taip pat 
ėjo į Akmeniškių mokyklą.

Akmeniškiuose mokykla pradėjo savo darbą jau 
1737 metais ir 1937 metais buvo iškilmingai atšvęsta 
jos 200 metų jubiliejaus šventė. Senasis medinis mo
kyklos namo pastatas išstovėjo iki 1880 metų. Jis buvo 

pastatytas kiek į šiaurę nuo Akmeniškių kopų grandies, 
iškylančios panemunių lygumose prie Akmeniškių kai
mo ir nusitęsiančios į pietus nuo plento tarp Akmeniš
kių ir Rusnės miestelio. Naujasis mokyklos namas bu
vo pastatytas rytiniame tų kopų kalnelių grandies gale, 
kiek i pietus nuo jų. Šis namas buvo pamūrytas iš ply
tų, turėjo du kambarius klasėms ir gana erdvų butą 
mokytojo šeimai gyventi. Be mokyklos sodybos, mo
kyklai taip pat priklausė ir 22 margų tarnybinės žemės 
ūkis, Tas naujasis mokyklos namas buvo pastatytas 
tuo metu, kai čia mokyklos vedėju buvo mokytojas 
Skėrys (vok. Skerries). Mokyklos statybą vos užbai
gus, kažkokių užmaskuotų politinių sumetimų dėlei 
mokytojas Skėrys buvo staiga iš Akmeniškių iškeltas. 
Tada jo vieton į Akmeniškius buvo atkeltas mokytojas 
Ansas Greičius (vokiškai rašoma Greitschus), gimęs 
1844 metais Dvariškiuose (vok. Dwarischken), Įsru- 
ties apskrityje ir baigęs Karalienės mokytojų semina
riją. Prieš atsikeliant į Akmeniškius, mokytojas Grei
čius mokytojavo Pagulbiniuose, Klaipėdos krašte. Mo
kytojas Ansas Greičius Akmeniškių mokykloje išmo- 
kytojavo iki 1909 metų. Tais metais jis, sulaukęs pen
sininko amžiaus, pasitraukė į pensiją. Tapęs pensi
ninku, jis pasiliko gyventi Akmeniškiuose ir gyvento
jų dažnai būdavo kviečiamas pavaduoti kunigą to ar 
kito kaimiečio laidotuvėse.

Jis mirė 1930 m. rugpjūčio 3 d. ir buvo palaidotas 
Akmeniškių kapinėse.

Antraisiais mokytojais Akmeniškiuose iki 1909 
metų yra dirbę mokytojas Erdmonas Depkaitis, mo
kytojas Lajelis, Michaelis Lukošius ir kiti mokytojai.

* (Bus daugiau)
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRosped 8-3229

R-ezid. telef.: WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

nuo 7 iki 9 vai, vak, Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

_ DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). TeL LU 5 6416 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ir klju»u sla

Tėviškės žiburiuose sausio 14 
d. kažkoks L. A-s nusičiaudėjo 
SLA seimo sukeltomis dulkė
mis. Tai buvo senokai. Pavė
luota. Baugina SLA narius, kad 
jų skaičius mažėja ir Čia pat 
išvardija tas priežastis, dėl ku
rių narių skaičius neauga. Jis 
rašo:

‘To mažėjimo priežasčių yra 
keletas: viena ir pati svarbiau
sia — tai mirtingumas pirmųjų 
ateivių, žymūs pasikeitimai dar-

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

Telef.: PRospect 6-5084DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reida 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CiARA 
2/W W. Sist STREET 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, /—9, antrad., penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu G Arden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

r v 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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st 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

GRAD1NSKAS
VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

$119-88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

----- --------- - J

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

— i i
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠE RĖ N AS 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

Isophie barcus]
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
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

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

boviečių ir valstybinėje draudo- 
je, pasenę, naujoms aplinkybėms 
netinkami SLA konstitucijos 
nuostatai, netaktiškas elgesys 
vykdomosios tarybos pareigūnų 
su SLA nariais, išpūstos išlai
dos nebūtiniems reikalams ir 
pan.”

Visos tos priežastys, kurių pa
grindinė yra mirtingumas, kar
tu ir šiaip nuo savo tautos nu- 
trupėjimas, palietė ne vien tik 
SLA, bet ir dar veikiančius ki
tus du lietuvių Susivienijimus. 
Be to, visi veikiantieji lietuvių 
sambūriai net parapijos negali 
pasigirti narių skaičiaus augu
mu. Ypač tai jautriai pergyve
na mūsų visa spauda: laikraščių 
skaitytojai mažėja, išleistas 
knygas mažai skaito. Knygų 
spausdinimas jau neapsimoka.

Bet mažiausiai savitarpinį gy
vybės draudimą gali paveikti 
darbovietėse dirbančiųjų drauda. 
Ji galiojo iki žmogus dirba. Kai 
darbą praranda, draudimo ne
tenka. Jei nori ir toliau draus
tis, jau draudžiamas kitomis są
lygomis ir pats turi sumokėti 
draudimo mokesčius. Darbovie
čių draudimas komercinėms 
draudimo bendrovės tai gera šie- 
napifitė, nes draudžia pačio svei- 
kiausio amžiaus dirbančius, ku
rie rečiau serga ir kada dėl se
natvės išeina iš darbo, tai drau
dimo netenka, o tuomet toks 
draudimas būtinas, nes dažniau 
pasitaiko sveikatos įvairūs ne
galavimai.

Apsidraudusieji savanoriškai 
komercinėse draudimo bendro
vėse neturi jokios įtakos į tos 
bendrovės veiklą, nes apsidrau
dusieji yra bebalsiai. Komerci
nio draudimo tvarkytojai — bo
sai šėrų išrenkami. Kas dau
giau . šėrų turi įsigijęs, tas ir 
didesnės įtakos turi. tokios ben
drovės tvarkyme. .

Gi savitarpinio draudimo na
riai per savo rinktus atstovus 
tvarko visus savitarpinio gyvy
bės draudimo reikalus.

To paties straipsniuko auto
rius teigia, kad susidėjusioms 
aplinkybėms SLA konstitucija 
netinkama.

Jei ir kiti nariai tokio įsiti
kinimo, kaip L. AtS, tai reikalas 
nesunkiai pataisomas. Turi būti 
tas klausimas SLA kuopose ap
svarstytas, išnagrinėtas ir įneš
tas į SLA atstovų suvažiavimą 
persvarstyti ir, kas reikia, per
tvarkyti. Juk ir dabar veikian
čią SLA konstituciją paskelbė 
ne SLA administracija, bet SLA 
narių suvažiavimas — Seimas.

šiuo požiūriu SLA tai kalvė, 
kur suvažiavimuose nukalamos

uaujos mintys, fceri bmuMuyaud 
ir bendromis pajėgomis imamasi 
juos įgyventinti. Kartu toje pa
čioje kalvėje grūdinasi ir lietu
vybė, jos atsparumas prieš ki
tus.

O visa kita, kas tame straips
nyje suminėta, tai tik pasiirtai- 
bymas, nusičiaudėjimas dėl su
keltų buvusio SLA seimo dulkių. 
O kas gen riščia važiuoja, koks 
ten bebūtų kelias, — dulkės su
keliamos.

Autorius L. A-s nusiskundžia 
Vykdomosios tarybos narių ne
korektiškumu, bet pats daugiau 
kaip nekorektiškas. Jis sumini 
ir mane ir pakartoja tokius žo
džius, kurių aš savo straipsnyje 
nepavartojau. Pasisakiau, kad 
nesu SLA narys, nors niekas ma
nęs nevertė “prisipažinti”... Pa
sisakiau, kad rašiau nekviečia
mas, bet ne samdomas... Spėju, 
kad L. A-s tiek lietuvių kalboje 
nusimano ir tų žodžių skirtingą 
sąvoką supranta. Nenoriu įtar
ti, kad jis sąmoningai taip iš
kraipytai mano žodžius suminė
jo.

Autorius jau užbėgdamas už 
akių, išsitaria: “Užuot konkre- 
čiai bei detaliai iškeltus klausi
mus apsvarstę, “Naujienų” ben
dradarbiai jiems įprastu būdu 
ir net laikraščio vedamuoju pa
barė, bet nė į vieną klausimą 
konkrečiai neatsakė. Aišku sa
vaime, kad ir šio straipsnio au
torius bus apšauktas kenkėju ir 
pasikėsintoju į SLA pinigus”.

Jei neatsakė, tai gal nebuvo į 
ką atsakyti. Iš tuščio kiauro ne
pripilsi.

Kas liečia išpūstas SLA iš
laidas, o ypač suvažiavimo, o 
taip pat laikraščio Tėvynės rei
kalus, į tai neatsiliepiu. Tai rei
kalas dirbančiųjų SLA paaiškin
ti skaitytojams kaip tikrai esa
ma. Č

Man rūpi SLA likimas kaip 
vieno iš įdomiųjų, praktiškųjįj 
lietuvių sambūrių sugebėjusių 
jau tokį ilgą laiko tarpsnį išsi
laikyti, ir tikrai būtų skaudu ir 
mūsų tautai didelis nuostolis, 
jei SLA pradėtų nykti. Bet ne
abejotinai -57V šiuo metu SLA 
stųvi ant tvirtų kojų. J. Vlks.

uuoūa virš puses milijono do
lerių . Jo žmona aktorė Jill 
Ireland mažiau uždirba, bet 
abu turi paloeius Hollywood, 
Nicoj, New Yorke. Augina du 
vaikus. A. L. B.

LAIVŲ PARODA
Nuo kito penktadienio sau

sio 29 d. iki sekmadienio, va
sario 7 d. imtinai Chicagos 
International Amphiteatre prie 
42 ir Halsted gatvių įvyksta lai 
vų, laivelių jachtų, valčių ir L 
t paroda, kurioje su savo ga
mybos pavyzdžiais dalyvaus 
apie 300 dalyvių su visų rūšių 
vandens sporto ir pramogų 
priemonėmis, k. a. plaukioji
mo, žvejojimo, atostogavimo 
ir kt reikmenimis, turizmo, 
razortų, stovyklavimo Įrengi
mais ir t t

Laivų — laivelių būsią nuo 
$100 iki $70.000 kainos, apie 
5,200 visokiausių smulkių reik
menų, pradedant nuo 25 cen
tų vertės meškerės siūlo iki 
$500 vertės meskerkočio.

Lankymo valandos bus sa
vaitės dienomis nuo 2 vai. po
piet iki 11 vai. vakaro; šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 
11 vai. priešpiet iki 11 ir 7 vai. 
vakaro.

švedų filmų savaitė
Nuo penktadienio, sausio 22 

d. iki ketvirtadienio, sausio 28 
d. Lake Shore teatre, 3175 
North Broadway, Chicagoje 
Įvyks švediškų filmų savaitė, 
kuri yra dalis Internacionali
nio filmų festivalio.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE**

"g u ž a u s k Ų '
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA h 

GČLSS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 84)833 h- PR 84)834 J
... —- ---- --- -... i

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1229

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 

v.|iz 2533 W. 71st Street
Ty, Telef.: GRovehill 6-2345-6

<*• Ji, 1410 So. 50th Ave., Cicero

■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T»l.: REpublic 7-1941

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

tune-up$ ir L t
4824 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL, TEL, VI 7-9327

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 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 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

Every year we failx 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we*re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

Write: The Preeidenfa Corrvr ittee 
on Mental Retardation, 
Waahmgton, D.C.2QQQL

Mmim, ■ ■ ------- I
I

Mrfrm ------------------------------------ |

cay-----------------------------------

tnta itoCade

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

PubtishedaaaoubCcaarvteaincoao* 
eraUxi with The AfMrtlaintCaxcM.

AŪ MAT NO. MR41-67 
(1 coiumfl x 55 Brm)

Slate Farm Ekeond Casualty Company

Pietų Amerikoje
Argentinos laikraštis 

apie lietuvi
Buenos Aires dienraštis Cro- 

nica pusę puslapio pašventė 
lietuvio kino artisto Charles 
Bronson — Bučinsko biografi
jai.. Patalpino ir jo didelę nuo
brauką.

Jo tėvai, tikri lietuviai, emi
gravę į JAV apsigyveno New 
Jersey, kur jiems gimė 14 sū
nų, jų tarpe Charles, kuris 
dirbo įvairius darbus, pada
vėju restoranuose, sukvežimio 
vairuotoju ir t. t. Kartą New 
Yorke nuėjęs teatran stebėjo 
Ana Lucasta veikalą. Ėmė stu
dijuoti vaidybos meną. Filmų 
direktoriai jį skyrė žiaurioms 
rolėms. Jis greit pagarsėjo 
Apache, Veracruz. Doce del 
Patibulo, Cuatro por Texas, 
Adios al amigo, Siete homb
res y un destino ir kituose fil
muose, kuriuos stebėdamos 
moterys dūsavo, matydamos 
savo buvusi patarnautoją res
toranuose.

Dabar Charles Bronson va
dovauja 63-čio filmo vaidini
me. Kiekvienas filmas jam

Užteršė San f rancisco 
pakraščių vandenis

Praeitą pirmadienį ties Auk 
so Vartų Tiltu, San Francisco, 
tirštoj migloj susidūrė du tank 
laiviai su nafta ir Į vandeni iš
liejo arti dviejų milijonų ga
lionų juodos tirštos, nevalytos 
naftos, kuri užteršė apie 20 
mylių ilgumo platų; . pajūrio 
ruožą... šimtai savanorių išsku 
bėjo i Bolinas lagūną gelbėti 
nafta susiteršusių vandens 
paukščių ir jų apie pusantro 
tūkstančio nugabeno Į valymo 
punktus, tačiau esama baimės, 
kad 90 nuošimčių tų paukščių 
mirs. Skersai lagūną ištiestos 
mylių ilgumo bomos naftai nuo 
tolimesnio sklidimo sulaikyti, 
o užterštus plotus bandoma ap 
valyti kreikiant į vandenį šiau
dus ir susmalintus baržomis 
gabenant Į krantą.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI
■■■—ii**

— Žagarieciy Klubo metinis narių 
susirinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio mėn. 24 dieną 1 vai. popiet Holly
wood svetainėje, 2417 W. 43rd Street. 
Visi nariai ir narės malonėkite daly
vauti. Joe Keturakis, rašt

— Biržė n y Klubo narių susirinki
mas įvyks š. m. sausio mėn. 23 dieną 
6:30 vai. Liet. Evangelikų Ref. para
pijos salėje, 5230 S. Artesian Avenue. 
Dienotvarkėje numatoma: Valdybos 
pranešimas. Biržų gimnazijos sukak
ties minėjimo komiteto pranešimas 
(atvykusieji galės įsigyti to minėji
mo nuotraukų). Valdybos ir rev. ko
misijos rinkimai ir kitokių klubo rei
kalų aptarimas. Kviečiame narius 
gausiai dalyvauti. Klubo Valdyba

— Lietuvių Filatelistų Draugijos 
"Lietuva" narių susirinkimas įvyks š. 
m. sausio mėn. 26 dieną 7 vai. 30 min. 
vak. Jaunimo Centre, kamb. 104. 
Kviečiami nariai ir svečiai gausiai da
lyvauti. Sekretorius

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswagen 
nūs. 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

1 ■ , ■ I ■— I - ■ U- > ue .

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-59W 

A -

MICHAEL GUCHIUS
Gyv. Paw Paw, Michigan. Anksčiau gyveno Chicago, III.

Mirė 1971 m. sausio mėn. 22 d., 6:00 vai. ryto, Lakeview ligoninėje, 
Paw Paw, Mich. Gimęs 1885 m. gruodžio 6 d. Lietuvoje, Kaliekiuose.

Paliko nuliūdę: žmona GLipkevičiūtė) ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. Lietuvoje liko dukterėčios ir sūnėnai.

Kūnas pašarvotas Zolp koplyčioje, 504 Michigan Ave., Paw Paw, 
Michigan.

Pirmadienį, sausio mėn. 25 dieną 1:00 vaL popiet bus laidojamas 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. u ”

Visi a. a. Michael Guchius giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, gimines.

Laidotuvių Direktorius Antanas žolpys. Tel. 657-5519.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. 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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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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LIETUVOS PAJŪRIS
Gautas “Lietuvos Pajūrio” 

Nr. 3 (37) 1970 m. berlaininis 
su visa eile vertingų straips
nių, k. a. paties redaktoriaus 
A, Lyman to iliustruotas straip 
snis apie Tilžės miesto likįnią 
(Tilžė seniau ir dabar); A. 
Gustaičio: Nauja sutartis ir 
mes (Apie Vak. Vokietijos ir 
Sovielijos nepuolimo sutartį); 
be autoriaus parašo “Jūrinin
kai” — labai Įdomus pasikal- 
bėjimž^ su buv. “šiuulįy'’ lai
vo kapitonu Vytautu Babars- 
kiu apie Nepriklausomas Lie
tuvos prekybos laivų ir jų ka
pitoną^ likimą; toliau str.: 
Koks likimas laukia Klaipėdos 

■senamieščio'?; Dr. Martyno 
Anvso: Pastabos moksl. vei
kalai ir kovingumas — atkir-- 
'lis tūlam Vadolei — Ernui 
Skurdai dėl jo išvadžiojimų 
apie Prūsijos — Prutenijos is
toriją. Toliau seka: Mūsų 
įnirusieji (Alfonso Nevardaus- 
ko paminėjimas), Apžvalga, 
Kelionės — apsilankymai, 
Skaitytojai rašo ir tt.

Lietuvos Pajūris leidžiamas 
Kanados Maž. Lietuvos Bičiu
lių Dr-jos, simpatingai reda
guojamas red. A. Lymanto; ad 
Tesąs: 5260 — 10th Avė., Rsint. 
Montreal 405. P. Q., Canada; 
kaina tik -$2 metams.

.Laikraštėlis plačiai skaityti
nas ir remtinas.s____________ _ ________ „r 1 • .

. 1 11 'L- ■ . ■ .

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reiki*

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

MISCELLANEOUS 
|v»ir0i Dalykai

GERAI PILDOMI

. ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

♦ CLERK — TYPIST
- Gediminas Kazėnas, Chi- Immediate opening lor a person to 

_ . . perform a variety of interesting cler-
cagos Lietuvių Operos Valdy- icai duties in our 2 girl office. Typing 
bos pirmininkas,: *gavb i5 w/

ACTIVE GRINDING MPb. db.
2121 W. HŲBBĄRD 

660567

Ricard M. Nixon laišką, ku
riuo užtikrina Operos darbuo
tojus, kad Simo Kudirkos tra
gedija JAV-bėse nepasikartos. 
Tradicinis operos balius įvyks 
vasario 6 <1., 8 v. v„ Inn Mo
tion salėje, 5820 So. Kedric 
Avė. su įdomia menine prog
rama... .

Kucėnienė dui- 
žurnaio ruošia- 
sausio 21 <1., I

— Sol. Dalia 
nuos I.ituanus 
mam koncerte, 
vai. popiet Jaunimo Centre.
Akompanuoja kompoz. Darius 
Lapinskas, žurnalas Lituanus 
išeina Anglų kalboje ir yra 
skirtas informacijai apie Lie
tuvą.

INTERIOR DECORATING 
by College students with 

3 years experience.
; v 5 F?^*fcstintates.c 

Licenced'fr YnsttmJ.
Call’ Ž51-8503

WILL RESTORE.
REPAIR. REMODEL 

or refinish any type of furniture. 
Fancy woodwork and carpentry

GIRL FRIDAY -
' v FOR 1 GIRL OFFICE 

Typing, filing, genera) office duties. 
Good Starting ^Salary.

CALL FOR INTERVIEW .
626-^200 ' y -

GALVANIC INDUSTRIES, INC.

— Teisėjas Alfonsas Wells 
įvedė į pareigas naują Chicagos 
Lawn Prekybos Rūmų valdy
bą specialioje sueigoje ir ban
kete. Anksčiau, turėdamas- 
daugiau laisvo laiko, teisė-J 
jas A. Wells dalyvavo A meni-Į 
kos Lietuvių Taryboje ir buvo 
jos pirmininku.

— Sen. Frank D. Savickas 
(D - 27) Įnešė į Illinois seimą 
Įstatymo projektą, kad ligo
niams vaikams valdžios pripa-' 
žinios mokyklos gautų valsti
jos paramą po 100 dol. kiekvie 
nam mokiniui Įsigyti specia
lias priemones. Sen. F. D. Sa
vickas, nežiūrint dšrbo senate 
ir jo Įvairiose svarbiose komi-j 
sijose, randa Jaįko palaikyti

s

KVIETIMAS
Maloniai kviečiame VISUS dalyvauti vieninteliam 

Lietuvos Valstybinės Operos 50 metu Jubiliejaus minėjime, 
kurs įvyks 1971 m. sausio mėn. 30—31 dienomis Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont Ave., Čikagoj.

rf‘

1. Lietuvos' Valstybinės Operos' Teatro parodos atidarymas Jaunimo
’ Centro ■Čiurlionio Galerijojsausio 30-d?7- vai.- vaK$£'

2. Iškilmingos Mišios už mirusius Lietuvos Valstybinės Operos Teatro
bendradarbius — Tėvų Jėzuitų Koplyčioj — sekmadienį, sausio 
31 dieną 12 vai. dienos metu.

3. Akademija (paskaitos, teatralų skaidrės ir balsai) — Jaunimo Cen- 
- . 1 tro didžiojoj salėj — sekmadieni, sausio 31 d. 1 vai. p. p.

4. Banketas-(vakarienė, staigmeninė programa, Pakšto-^orkestras, šo- 
‘U kiai) — Jaunimo Centro didžiojoj salėj— sausio 31 d. 7vai. vak.

' Banketui stalus prašome užsisakyti iš anksto pas:
Sofiją Adomaitienę — Telef.: 436-1722 (kiekvienu lai

ku), Alę Kalvaitytę-Velbasienę — Telef.: 476-1621 (vaka
rais)^ Antaną Sprindį — Telef.: 476-3523 (vakarais).

Asmeniškai kvietimai nebus siuntinėjami.

LIETUVOS VALSTYBINĖS OPEROS 50 M. JUBILIEJAUS 
RENGIMO KOMITETAS

COSMOS PARCEIS EXPRESS CORP 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. «9th St., Chicago, HI. 60627. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — TeL 254-3320

maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES

$5,000 minimum 
2 year certificate

Passbooks 

572% 
Investment 
bonus plin $1,000 minimum

$1,000 minimum * 1 certificate
Savings Insured ro $20,000. — Highest reserves.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų mėty patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

SHIPPING CLERK '
For established lighting manufac
turer. Supervisory, experienced *or 
with similar background, handle way
bills, etc. Vicinįty California r Ogden. 
Prefer reliable, sober man 25—35.

Real opportunity.
Many benefits including major 

medical life. etc. * j

Call Mr. COOK

277-2121

REIKALINGAS į

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos - ?

PARDUODAMA TAVERNA ir mūrinis 
dviejų aukštų namas. Geras pragyve- 
nimo šaltinis. Dėl kainos susitarsime.

TeL .847-8935 arba 247-4698. ;> ?

CICERO ’
Naujai išdekorųota, su moderniais

Iromis sąlygomis išnuomojama Užeiga. 
Teirautis .,

Tel. 652-5121

• j Įrenginiais gerame biznio rajone, ge-

FARMS FOR SALE *
Ūkiai Pardavimui .

160 AKRŲ PIENO ŪKIS , . 
netoli Athens, Wis. 135 akrai inten
syviai naudojami, geri' trobesiai ir;-visi 
reikalingi’ Įrankiai, 44 Holstein, ir 
Guernsey veislės raguočiai. : įkainuota 

$42,000 
greitam pardavimui.

BERENS RFAL ESTATE -
MARATHON, WIS; 54448'. U J-' 

PHONE., ,, ... , •
' 1-715 — 443-2365 ‘ -' ,v'

ryšius su savo apylinkės insti- 
tttcijbmfš, brga'i^atijčrrmš’ net 
gi paskirais asrheminis. Ypa
tingą dėmėsi kreipiajauni
mą }įr. ju orgąniząęijąsį. bei-: rei
kalus. ‘

— Reginti'Kuliene, -, šy.; Kry.-; 
žiauš ligoninės socialinio sky
riaus direktorė, yra paskiria 
atstovauti Amerikos^ ligoniniu 
draugiją Baltąją 'Rūmą, konfe
rencijoje ir jos paruosimo dar
buose socialiniais reikalais. Ji 
yra išdirbusi sistemą namuose 
sergančią globos, .kuri lengvai 
yra įgyvendinama ir jau išban 
dy ta kasd ienin ėjė'' prak tiko j e.

— Chicagos miestas ruošiasi 
Gėlių ir Darželių Parodai š. m. 
kovo mėnesio 20 -.28 dienomis, 
naujai atidarytamė McCormick 
Place. Joje dalyvauti, ir dar
želį Įrengti yra .pakviesti.ir 
lietuviai. Tikimasi -■» sulaukti 
apie pusę milijono lankytojų.

Kemežaitės patikslinimas. 
Kai kurie .laikraščiai apie mane 
skelbia netiesą. Aš nesu Lietu
vių Fronto bičiulė ir nepriklau
sau jokiai politinei organizaci
jai. Esu tik laikraščio “laisvo
ji Lietuva” bendradarbė.

Birutė Kemežaitė (Pr).

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai, ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas.Tverą. ;

(Pr.)

♦ Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės I Tomas, apimąs 
lietuvių kovas su bolševikais ir 
bermontininkais 1918—1920 m., 
jau spausdinama. Kaina $12.00. 
Laikas užsisakyti. Pinigus siųsti: 
Mr. K Ališauskas, 7312 So. 

! Washtenaw Ave^ Chicago HL 
60629. (Pr). ? ,

KITCHEN & BATH 
REMODELING

All types carpentry vtyrk

T*7

?r. :
.... Still hadn’t made- first*.
£1,000,000.. Gomplete. remodel
ing servicer.Porch' and fence

' ' ■ * repairs.^."! .
Call BILL 271-9130'

HERBERT SEYFARTH 
DECORATING CO.

Canvas hanging.. Interior ant 
exterior painting. Insured.

586-1620

LEPAK’Š PLUMBING 
Electric, Rodding.; Complete Ki
tchen & ^Bathroom Remodeling.

- Water n|aips installed.
Free Est. 2| hr,-Service. 

. — 276-7372 or 965-2013- ~

CARPENTER — PAINTING 
DECORATING & ETC.

Guarantied Workmanship.
^ Reasonable rates.
i Prompt Service?

- 458-8962

EXPERT
CARPENTRY WORK.

Also plastering work done.

-z<.?XQ-7-4155?^. ;r. tA
... — after 6 P. M. ■ —

HOME .IMPROVEMENT 
Porch 'Remodeling.'. Repairs, 
Additions.' Aluminthn .’Siding.

WORK DONE BY

5106 N, MARMORA
774-6819

--------------------- ---------------------------------------
CARPENTRY-^REMODELING 

Residential - Commercial remodeling 
of all kinds-.'..

EXPERT WORK 
Low Winter Rates

{.... .. ?■ *; JWIOi*
. GRAIFMAN ^WALLACH

.. .. J? ' .973-0410. ...... .

MILL& CONSTRUGTION
General Rrinodebrig;

LO W WINTER-RATES NOW!

Self-employed —>Over 20 years 
experience as painter and decor

ator — Free estimates.

366-4687.

CODE VIOLATIONS 
C OR R ĘCTE D 
Brick work. Chimneys

- Tuckpointing
, s ; Carpentry.

. W, H Ū-N N
General Contractor 

282-0910 " ' 736-1384

, COMPLETE r.
HOME REMODELING 
.; MAINTėNANCE 
Expert workmanship.
Licenced Insured.

Call 5^5014 ?

CARPENTRY REPAIRS

Remodeling. Room Repairs etc. 
Paneling or Additions. 
Small or Large Jobs.

735-4547

RENTING IN GENERAL 
N 'v « m o t

IŠNUOMOJAMAS 4 'KAMB. BUTAS 
su baldais suaugusiems. 2-tram a. 
priekyje. 6541 Sd:'Campbell Avė. 

Tel. WA 5-6616 po 4 vai. va k.

BRIGHTON PARKE, naujame name 
išnuomojamas vyrui kambarys su ats

kiru įėjimu ir visais patogumais.
Skambinti tel. LA 3-3384.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ar du 
su virtuvės privilegijomis. 

Teirautis tel. 434-3440.

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ' BIZNYJE

' fTzOO to 5:00 P. M.
T - , ■ «T! TV?—> IZ’**          11 '■

- JUDSON
CUSTOM REMODELING

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

ąud. bathrooms.

296-2338 ,

-- ROOFING & SIDING
WE TOP THEM ALL.

TUCKPOINTING, CEMENT WORK. 
GUTTERS. 

FREE ESTIMATE.
24 HOUR SERVICE

Call 784-4267

CARPENTRY paneling 

<: Plastering, painting.

Special discount before Jan. 15 
324-0592 ,

EXPERT CARPENTRY
PORCHES, WINDOWS. REMODELING 
AND ALL KINDS OF CARPENTRY 

WORK, EXPERIENCED.
FREE ESTIMATE — ‘

’ . FULLY INSURED.
Call 248-5837 afk 5 P. M.

GENERAL CARPENTRY
AND REMODELING
Reasonable, Insured.

All work guaranteed. Workmanship.
Call TIM GA 2-7505

. ZANGRI & SONS BLDS.

35 YRS. EXPERIENCE 
' 'CARPENTRY

Repairs & Remodeling 
...Porches, Stairs, Windows, 

Cabinets, Doors, Basements, 
%Attics.

Call FATHER & SON 
721-4452 or-.523-6226

•• ^SPECIALIZING IN
• 'ALL KINDS OF

. ™.Z3TT WORK
BRICK WORK

" CARPENTRY WORK 
Free Estimates. Call

259-3612?
DeVAL INC.

.259-5371

HOME MAINTENANCE

• Carpentry • Plumbing • Glass 
• Locks and • Electrical

. 847-6685

CHAIN LINK
PENCE SALE

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

A. C. E. FENCING
5609 BLOOMINGDALE

. • • . ■■■■ €37-7437 '■ ’
------- ———-'«■—■•———:------------

ALL' TRADES
PAINTING?- CARPENTRY & GUT
TERS. PORCH REPAIRS & ELEO 
, TRICAL BASEMENT POSTS & .

BEAMS ETC.
REASONABLE PRICES

486-8036

• -SAVE 50%
On superb Interior & Exterior 
painting. _ Canvass work & wall 
washing. Gutters , cleaned & 

tarred. Insured.
Call GEORGE 349-2830

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

Free Estimates. Call After 6 P.M.
468-5806468-0983

PAINTING —
PAPER HANGING 

Wall washing, Decorating.
Insured. Tuffcote crack repair.

652-0757 or 863-7363

REMODELING & REPAIRS 
GARAGE DOORS

No Job Too Small. 
Free Estimates.

656-5075

Ambitious young painter will 
wash paint & decorate. 

Free Estimates.
BOB WASNTEWSKI
' '434-6121

Interior . Exterior Insured.

•NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

DĖL VISŲ E<FORMACUŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

... PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTUMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marauette Parke. $43.000.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

CICERO — 3 butų mūras. 6-6-4 kam
bariai. Pilnas rūsys, gazo šilima, $300 
mėnesinių pajamų, naujas garažas. 
16-tos ir 50 Avė. apylinkė. $26.500. 

SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162Į Jei neatsako — LA 1-7038.

ĮSPŪDINGAS
Kiekviena detalė yra aukštos kokybės, 
pradedant architekto brėžiniais prieš 
7 metus, visur sumanumu ir konstruk
cijos darbu paversta Į svajonių išsipil
dymą. 6 erdvūs kambariai, visi su 
Hollywood stiliaus detalėmis, patrauk
liomis visais atžvilgiais. Aprašyti tai 
yra neįmanoma. Kodėl nepaskambinti 
ir pamatyti tai. kuo pasakojant nepa
tikėtumėte. Dabar jis vra prieinamas 
Jūsų piniginei tik už 34,900. Nupirk 
tą stebuklinga bargeną. Skambink 

stebukladariui.
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 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 Marauette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48.000.

PLATUS LOTAS. Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim

PUIKUS. DIDELIS 2 do 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas,. mūro 
garažas, arti ofiso. S29.500. ' —

2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras.
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. $36000.

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

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

PUIKI NUOSAVYBĖ INVESTUOTI 
CICERO —4 butų mūras. 6-5-4 ir 3 
kambariai. $7.200 metinių paiamii. 
54-tos ir Cermak Rd. apvlinkė. Kaina 
$38,900. Teiraukitės anie lengvas 

- - simokėjimo sąlygas.
SVOBODA. 3739 W. 26th St.,

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

iš-

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDU AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
V y Patogios išsimokė-

i’mo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.
v A KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių 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. ^4 3 ooo

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BIZNIS TAPTI TURTINGU
Atidaryk tik ^Itam orui esant. — žie
ma praleisk Floridoje. Ice cream & 
Hamburger biznis su 7 kambarių butu 
ir didele 125’—125’ aikšte automobi
liams Labai Hera Brighton anvlinkė. 
nrie didelio judėiimo gatvės. Uždirbk 
dam? pinigu dabar su galimybe už
dirbti dar daugiau Jei kada svaioiai 
gyventi kain karalius, dabar gali tai 
padaryti pirkdamas bizni ir nuosavybe 
už puse gern 2 butu namo kainos. Pa

skubėk Skambink stebukladariui.
Skambink MICHAET S dabar. 

Kalbai >;^’'nškai.
254-8500

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
alr-conditioning i 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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metą 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047

Jkalnavimas veltui, kreipkitės bet kada




