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rikoje pabrango OJ>%, per visus 
metus pabrangimas siekė 5%.

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
pasirašė naują biudžetą, kuris 
numato nemažą deficitą. '

ko šokėju ir dainininką ansam
blio koncertas New York® Car
negie salėje buvo kelis kart su
trukdytas. Policija ieškojo bom
bą, tačiau nerado, žydai mėtė 
nuo balkoną lapelius, vienas jau
nuolis šaukė “sustabdykit sovie
tą priespaudą”, žiūrovus išvaikė 
trys buteliai su amoniaku padėti 
ant grindą. .

Sausio 31 d. prasidės nauja amerikiečiu astronautu kelionė į mėnulį.- Piešinyje matomi trys as
tronautai: Stuart-Roosa, Edgar Mitchell ir Alan Shepard Jr.

neapgalvotai, daugeliui LB ta
rybos narių jau išvažiavus iš pa
skutinės sesijos, todėl tą nu
tarimą negalima laikyti labai 
rimtu.

Laikraštininkų klausinėjami 
Altos valdybos nariai susirūpi
nę pripažino, jog yra ženklų, kad 
LB vadovybė ir šiais metais ban
dys “kovoti” su Amerikos Lie
tuvių Taryba.

CAPE KENNEDY. — Apollo 14 erdvėlaivis, kuris kainuoja 
305 mil. dolerių, šį sekmadienį 2:23 Čikagos laiku pasikels iš 
Cape Kennedy ir pradės kelionę į mėnulį su trim astronautais: 
Alan Shepard, Edgar Mitchell ir Stuart Roosa. Penktadienį du 
astronautai turi nusileisti į kalnuotą Fra Mauro apylinkę, apie 
110 mylių nuo tos vietos, kur buvo nusileidę Apollo 12 astronau
tai. Nusileidimo vietoje bus pastatyti įvairūs instrumentą, astro
nautai vėl pririnks akmenų ir žvyro. Bus paliktas reflektorius, į kurį 
atsimuš iš žemės siunčiami laserio spinduliai, seismometras vir
pėjimams matuoti, dėžė seisminių granatų, kurias šį pavasarį 
automatiškai mėtys specialus aparatas. Mėnulyje bus pastatyta 
ir branduolinė maža elektros jėgainė, kuri parūpins elektrą pa
liktiems instrumentams.

ČIKAGĄ. — Sausio 28 d. Amerikos Lietuvių Taryba su
šaukė plačią lietuvių spaudos konferenciją. Pirmininkas dr. K. 
Bobelis plačiau apžvelgė ligšiolinę Alto veiklą ir pristatė naujose 
Altos biuro patalpose naują valdybą, iš kurios laikraštininkų in
formaciniame posėdyje dalyvavo, be dr. Bobelio, T. Blinstrubas, 
dr. V. Šimaitis, dr. K. Šidlauskas, J. Skorubskas ir dr. J. Valaitis. 
Nauja valdyba veikia nuo lapkričio 14 d.

ČIKAGA.
-News” išspausdino
Phelps, buvusio ambasadoriaus
Domininkonų respublikoje, laiŠ-

SAIGONAS. — Amerikos ka
rinė vadovybė perdavė Kambo- 
dijai 8 upių patruliavimo laivus.

išleidimą atnešę milicininkai, 
nors anksčiau, lenkams keliantis 
į Vokietiją, tokie pažymėjimai 
ir leidimai ateidavo paštu. Kiti 
formalumai išvažiavimui liko 
tie patys, kaip ankstyvesnių 
“umsiedlerių”. Kiekvienam te
ko sumokėti lenkų valdžiai už 
pasą 5,000 zlotų. .

Aukšta 363 pėdų raketa ir 
erdvėlaivis jau paruosti Jų sar
gyba šiais metais sustiprinta, nes 
buvo gauti grasinimai iš nežino
mų pamišėlių, kad bus padėtos 
bombos Cape Kennedy centre. 
Pats erdvėlaivis po nepavyku
sios Apollo 13 kelionės buvo šiek 
tiek pakeistas, pridėtas naujas 
deguonies tankas, kitokia, bateri 
ja ir didesnis vandens tankas.

Astronautai Shepard ir Mit
chell mėnulyje išbus 35 valan
das. Jie turės du “pasivaikščio
jimus. Jų į vorą panašus nusi
leidimo laivas pavadintas “An
tares” vardu. Shepard bus penk
tas žmogus, padėjęs koją ant mė
nulio, bMichell — šeštas. Dar 
prieš astronautams išlipant, nuo 
jų laivo pradės veikti televizi
jos aparatai. Shepard kostiumas 
bus baltas su raudonais ruožais 
ant kojų ir rankų, o Mitchell — 
visai baltas. Taip juos bus ga
lima atpažinti spalvotoje tele
vizijoje. Pirmas pasivaikščioji- 
mas Jaus penktadienį 7:53 vai. 
ryto, o antras šeštadieni 4:38 
vai. ryto. Tą pačią , dieną as
tronautai pasikels nuo. mėnulio 
ir sugris j savo pagrindinį-laivą. 
Į žemę astronautai sugrįš, vasa
rio 9 d., antradienį, 3 vai. po piet.

HONG KONGAS. — Vakar 
kinai baigė šuns metus ir pradė
jo naujus 4669-tus, šerno me
tus, kurių šventimas tęsis pen
kias dienas.

Powell paliktas turtas jau pasie
kė 3 milijoną dol. ribą.

+ Prancūzijoje vienai moky
tojai, kuri tikėjosi dvynuką, gi
mė penki: trys berniukai ir dvi 
mergaitės. Visi naujagimiai la
bai silpni, du berniukai jau mi*

Vietinis “Daly
Phelps

menė nušovė 1,828 partizanus, 
jų tarpe 192 užimtose teritori
jose. Kovose pernai žuvo 182 
izraelitai ir 639 buvo sužeisti.

DERMONT. ■— Arkansas už
sidegus vienam namui sudegė 
septyni vaikai nuo 12 iki 4 m.

Saulėta, šalčiau.
Saulė teka 7:05 leidžia

+ Lietuvių Studentą Sąjunga 
praneša, kad šiandien demons
tracijos prieš Sov. Sąjungos ge
nocidą ir Simokaičiu nuteisimą » *- *■ 
įvyks, nežiūrint šalčio ar kitų 
oro sąlygą. Visi kviečiami 11 
vai. ryto atvykti prie Federali- 

pastato (ne Civic Centre), 
219 So. Dearborn.

< Vienas 61 m. Detroito gy
ventojas Charles Klotz New Yor- 
ko loterijoje laimėjo milijoną 
doleriu. . Jam po mokesčių liks 
514,000. Jis sako, kad tie pini
gai jam per vėlai atėjo. Jis naš
lys, bevaikis, jau senstąs, todėl 
laimėjimas .nepakeisiąs jo gy
venimo. . Jis žada pakeliauti po 
pasaulį. . .

Indira Gandi sakosi nesanti 
komunistė ir pabrėžia, kad ji yra 
nusistačiusi prieš - ekstremizmą 
iš dešinės, lygiai ir iš kairės. 
“Aš esu silpna moteris”, sako 
Gandhi savo kalbose, “prieš ma
ne yra susiblokavę stiprūs prie
šininkai, padėkite man kovoti 
prieš reakcionierius”. ’

Indijos gyventojai ’premjerę 
sutinka mandagiai ir išklauso 
jos kalbų, tačiau stebėtojams at
rodo, kad jai sunku bus daug pa
keisti dabartinę parlamento su
dėtį.’ Prieš ją nusistatę yra 
bankininkai, turtingi žemval
džiai, senieji Indijos princai, 
iš kurių ji atėmė privilegijas. 
Indijos provincijose tų princų 
įtaka dar labai didelė.

teroras ir smurtas sovietų įstai
goms ir asmenims.- Smurtas tik 
sukeliąs simpatijas sovietams. 
Autorius siūlo boikotuoti sovie
tų menininkų pasirodymus, siū
lo nepirkti prekių iš sovietų ir 
ragina nevažiuoti turistams į So
vietų Sąjungą ir neleisti ten do
lerių. Tokias priemones galėtų 
paremti ir amerikiečiai.

PHNOM PENSAS. — Kambo
džos sostinėje, kinų ir vietna
miečių rajone, kareiviai rado 
5000 svarų sprogmenų, kurie 
buvo skirti dideliam tiltui su
sprogdinti.

JERUZALE__ Izraelio gyny
bos ministeris Dayanas pareiš
kė parlamente, kad Sirija jau 
irgi turi priešlėktuvinių sovietų 
raketų. Jis pranešė, kad nuo

Dr. K. Bobelis priminė spau
dos ir radijo atstovams Altos 
praeityje padarytus darbus Lie
tuvos laisvinimo srityje. Jis pa
brėžė, kad JAV jau 30 metų ve
dama politika nepripažinti Bal
tijos valstybių okupacijos dide
le dalimi priklauso nuo Ameri
kos Lietuvių Tarybos darytų ir 
daromų žygių. Paminėjęs Kers- 
teno komitetą, imigracijos įsta
tymo pravedimą ir kitus Altos 
darbus, pirmininkas pabrėžė, 
kad ir lietuviškųjų organizacijų 
įsteigimas: Balfo, Lietuvių Ben
druomenės neapsiėjo be Altos. 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo komitetas didelę dalį savo 
veiklai finansuoti lėšų, apie pu
sę milijono dolerių, gavo iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir ją su
darančių organizacijų bei jų na
rių, dosnių lietuvių aukotojų.

Pirmininkas ir kiti valdybos 
nariai daugiau sustojo prie pa
skutiniųjų dienų Bražinskų, Ku
dirkos ir Simokaičiu įvykių ir pa
pasakojo apie padarytus žygius. 
Kiek liūdnesnę nuotaiką sukėlė 
žinią, kad Baltieji Rūmai atsisa-

- kė padaryti viešą.pareiškimą4Si-^aro>-pabaigos~;4zraelio~karia®- 
mokaičio gyvybei gelbėti. Ame
rikos Lietuvių Tarybai buvo pa-

’ aiškinta, kad po Leningrado žy- 
dų teismo prezidentas galėjo ape- 

' Iruoti j sovietus, nes tie žydai 
' neįvykdė lėktuvo pagrobimo, o 
tik tarėsi ir planavo lėktuvą 
pagrobti. §imokaičiai, iš kitos 

A'pufeėĄAėktuvą-jau buvo pagrobę.
Neseniai Hagoje buvo pasirašy
tą’ tarptautinė konvencija lėktu
vu pagrobėjus smerkianti ir rei
kalaujanti pagrobėjams sunkių 
bausmių. Tą konvenciją pasira
šė ir Amerika su Sov. Sąjun
ga. Todėl prezidentas Nixonas 
šiuo atveju negalįs daryti viešo 
pareiškimo.
'Svarstant Altos ateities dar

bus ir uždavinius, valdybos na
riai papasakojo apie Altos susi
tarimą su Vliku dėl aukų rinki
mo ir jų paskirstymo. Vlikas ir 
Altą sutarė, kad JAV-bėse Va
sario 16-sios proga renkamos 
aukos yra skiriamos Lietuvos 
laisvinimui ir siunčiamos Altai. 
Iš surinktų pinigų Altą skiria 
Vlikui sutartą sumą. Kitos or
ganizacijos Vykdo vajus savo 
reikalams kitais mėnesiais.

Buvo paliesti Jungtinio Pa- 
baltiečių informacijos semina
ro klausimai, Genocido parodos 
keliavimas po didesnės lietuvių 
kolonijas, L. šimučio baigtos ra
šyti Altos istorijos ir kiti klau
simai. 4 „

Čikagos Lietuvių Tarybos pir
mininkas kun. A. StaŠys pain
formavo laikraštininkus apie 
minėjimo programą vasario 14 
d. Daug paklausimų lietė Altos

• santykius su Lietuvių Bendruo- 
_ menė ir jos vadų siūlomą “susi

jungimą”. Valdybos nariai pa
aiškino, kad abi organizacijos 
tūri savo aiškius atskirus tiks
lus. Dr. K Bobelis pabrėžė, kad 
LB tikslas ir pareiga yra “aprū
pinti lietuvius kultūrinėm gėry
bėm, kad liktumėm gyvi”. Daug 
savo srities darbų Bendruome
nė nepadaro. Nutarimas ieškoti 
susijungimo su Altą padarytas

zambikoje dideli potvyniai po 
uragano apsėmė ištisus plotus, 
nuplovė geležinkelio pylimą, nu- 
skaidino šimtus žmonių.

Brandtas supyko 
dėl trukdymų

BONA. — V. Vokietijos kanc
leris Brandtas labai supyko dėl 
Rytų Vokietijos komunistų re
žimo trukdymų keliuose į Berly
ną. Jis pareiškė, kad Berlynas 
yra jo politikos su rytais bandy
mo vieta. Berlyno įtempimų pa
šalinimas ir santykių tame mie
ste pagerėjimas yra sąlyga su
tarčių su Sovietų Sąjunga ir Len
kija ratifikavimui.

Kancleris Brandtas reikalavo, 
kad Rytų Vokietijos vadai nesa
botuotų jo politikos, netrukdy
tų jam pagerinti santykių su 
sovietų bloko valstybėmis. Jis 
siūlė abiem Vokietijom parodyti 
visam pasauliui, kad dvi skirtin
gų sistemų valstybės sugeba 
draugiškai sugyventi.

Kancleris kvietė Rytų Vokie
tiją draugiškai varžytis, kuri 
valstybė duos savo piliečiams 
daugiau asmeninių laisvių, kuri 
įsives geresni socialinį teisingu-

Gomulkai neduos 
progos pasiaiškinti
VARŠUVA, — Sveikatos mi

nisterijos ligoninė Varšuvoje pa
skelbė trijų daktarų pasirašytą 
pareiškimą apie nuversto W. 
Gomulkos sveikatos stovį. Biu
letenyje sakoma, kad Gomulka, 
kuris yra 66 metų, turi išsivys
čiusią arteriosklerozę, kuri ypač 
yra sunkiai palietusi širdį ir 
smegenis. Smegenų kraujo ta
kų užblokavimas esąs palietęs 
Gomulkos regėjimą ir skausmai 
nugaroje pastaruoju metu padi
dėję. Jo sveikata reikalauja nuo
latinio gydymo.

Varšuvoje daug buvo kalba
ma apie tai, ką Gomulka pasa
kys greit šaukiamam komunis
tų partijos centro komiteto po
sėdyje. Buvo laukiama iš jo ilgo 
savo politikos gynimo ir įvairių 
pasiaiškinimų. Nors Gomulka 
po darbininkų riaušių buvo iš 
politbiuro pašalintas, jis ir kiti 
su juo išmesti vadai dar pasili
ko centro komitete. Po šio gy
dytojų paskelbto sveikatos biu
letenio visiems aišku, kad. Go
mulkai centro komitete nebus 
leidžiama aiškintis.

Dabartinis premjeras Jaro- 
szewicz per Varšuvos radiją pa
pasakojo gyventojams, kad Go
mulkos valdžia planavusi sustab
dyti visai darbininkų algų kė
limą ir planavusi atleisti iš dar
bų 30,000 darbininkų. Premje
ras aiškino savo planus ir nuro
dė klausytojams, kiek tie planai 
yra palankesni darbininkams už 
buvusios vyriausybės, Gomul
kos vadovautos, planus.

Gdansko darbininkams valdžia 
pasakiusi, kad Lenkijoje yra virš 
4 milijonų darbininkų, iš ben
dro 16 mil. skaičiaus, kurie per 
mėnesį neuždirba ir 2,000 zlotų, 
nors pramonės vidurkis yra 2,500 
zlotų per mėn. Uostų ir laivų 
dirbtuvių darbininkai uždirba 
daug daugiau.

Iš Lenkijos atvyko 
6 vokiečių šeimos 
HANNOVERIS. — Friedlan- 

do pereinamoje stovykloje, Va
karų Vokietijoje, praėjusią sa
vaitę pasirodė pirmieji nauji 
emigrantai, vokiečiai iš komu
nistinės Lenkijos. Vokietijos su
tartyje su Lenkija dėl sienų ir 
kitų klausimų buvo susitarta iš
leisti iš Lenkijos ten dar liku
sius vokiečius, kurie norėtų per
sikelti į V. Vokietiją.

Pirmąjį vokiečių kontingen
tą sudarė 27 asmenys, šešių šei
mų nariai. Penkios tų šeimų at
vyko iš Oppeln apskrities, bu
vusios Silezijos ir viena šeima iš 
Allensteino, buvusių Rytprūsių. 
Atvykę vokiečiai papasakojo, 
kad jiems teko greit pasiruošti 
kelionėn. Pažymėjimus apie jų

Nepripažįsta naujos 
Ugandos valdžios 
KAMPALA. —.Naujas Ugan

dos valdžios vadas gen. Amin 
paleido iš kalėjimo 55 politinius 
kalinius, jų tarpe buvusį prem
jerą Kiwanuka, kuris buvo nu
versto prezidento Obotes suim
tas 1969 metais. (Paleistų tarpe 
yra buvusių ministerių, buvęs 
kariuomenės vadas Opolot ir mi
rusio Bugandos provincijos ka
raliaus sesuo.

Tanzanijos prezidentas Nyere- 
re paneigė gandus, kad Tanza
nija rengiasi pulti Ugandą. Jis 
tačiau pareiškė, kad naujos 
Ugandos valdžios Tanzanija ne
pripažįsta ir teisėtu krašto pre
zidentu toliau laiko Obotę. , Tą 
patį pareiškė ir Somalija.

Ugandos sostinės aerodromas 
vėl ėmė veikti ir krašte grįžta 
normali padėtis. Gen. Amin kol 
kas dar draudžia politines eise
nas ir mitingus. Jis tačiau sa
vo vyriausybėje paliko daug bu
vusios Obote vyriausybės narių 
ir nepradėjo platesnio masto su- 
iminėjimų.

V. Vokietija gavo 
“Phantom” lėktuvų
FREIBURGAS. — Vakarų 

Vokietijos aviacijai buvo perduo
ti pirmieji “Phantom” lėktuvai, 
kurių iš viso vokiečiai iš Ame
rikos perka 88. Bremgarteno ae
rodrome buvo iškilmingai per
duoti pirmieji keturi. Lėktuvai 
buvo atskraidinti, iš. Floridos 
McDill bazės ir septynių su puse 
valandų kelionėje turėjo tris 
kartus paimti skysto kuro iš jį 
vežiojančių lėktuvų.

Lėktuvų priėmimo ceremoni
jose dalyvavo vokiečių aviacijos 
inspektorius gen. Guenther Rali 
ir JAV aviacijos Europoje va
das gen. Holzapple. Lėktuvus 
atgabeno trys vokiečių lakūnai, 
kurie baigė Amerikoje apmoky
mą, kaip naudoti “Phantom” 
lėktuvus ir penki amerikiečiai 
lakūnai. Iki šiol jati 16 vokiečių 
lakūnų baigė apmokymą.

“Phantom” lėktuvai, vokiečių 
manymu, bus geresni ir sauges
ni už iki šiol turėtus “Star- 
fighter” lėktuvus, kurių jau 127 
sudužo įvairiose avarijose. Tuos 
lėktuvus vokiečių lakūnai buvo 
praminę “našlių gamintojais”.

Periodical Division
Washingion, D. C. 20540
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‘'PADĖKITE ^ĮAN, SILPNAI MOTERIAI” 
SAKO INDUOS PREMJERĖ GANDHI

NEW DELHI. — Indijos premjerė Indira Gandhi pradėjo 
intensyvią rinkiminę kampaniją, važinėdama po Indijos miestus 
ir miestelius. Per dvi savaites ji pasakė kalbas 40 susirinkimų. 
Rinkimai bus kovo mėnesio pradžioje. Indijos vyriausybė paleido 
parlamentu metais anksčiau, negu reikėjo, siekdama naujame 
parlamente didesnės daugumos, šiame parlamente premjerė tu
rėjo naudotis komunistų parama. Savo kalbose premjerė prašo 
balsuotojų išrinkti jos partijos — Naujosios Kongreso partijos 
atstovus ir leisti jai toliau tęsti socialinių Indijos reformii kelią.
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Simokaičiai spaudoje, iietuviy kotorrrfofe 
ir Rūtos Lee - Kilmonytės ^televizijoje

veik per visą puslapio skiltį, kad 
Vilniuje mirties bausme nubaus
tas Vytautas Simokaitis ir jo

Sausio 20 d. “Los Angeles

j’mu. Nubausti, kad1 lapkričio’ 
mėnesį mėginę lėktuvu pabėgti, 
į Švediją, tam sumanymui įvyk
dyti .įtraukdami į sąmokslą lėk
tuvo pilotą.

žinia greitai apibėgo lietuvių 
koloniją. Tą patį vakarą, Alto 
skyriui' ir Liet. Bendruomenės? 
apyl. valdybai sutartinai vei
kiant, buvo sušauktas Tautiniuo
se-namuose organizacijų ir šiaip 
visuomenės susirinkimas ap
svarstyti, ką šiuo atveju daryti.

Pirmininkavo A. Skirius, duo
damas balsą, kas paprašė. Kiek 
galvų, beveik tiek ir kalbų.. Iš
kelta buvo pasiūlymų-kreiptis į 
žymius amerikiečius politikus ir 
kitokius asmenis, siunčiant jiem 
peticijas, kad jie kur tik gali 
užtartų nubaustuosius. Alena 
Dėvenienė, be kita ko, siūlė'su
rengti, liūdną eiseną, vakare su 
žvakėmis ar kitokiomis šviescč 
mis,._kad tuo. būtų .atkreiptas- 
amerikiečių dėmesys, jog protes-

tuojama prieš mirties bausmę, 
kurias Simokaitis nubaustas.

Visai priešingą nuomonę pa
reiškė Dr. Bartkutė, bene San
ta Monicos bendruomenės narė, 
siūlydama pasiųsti dailų malo
nės prašymą — telegramą So
vietų S-gos premjerui Kosygi
nui, kad tasai pasigailėtų Simo- 
kaičių. Tą pasiūlymą palaikė 
Julius Jodelė, frontininkų bičiu
lių bičiulis, anais metais labai 
aktyviai pirmininkavęs vietos 
Alto skyriui, kai to skyriaus pi
nigai buvo leidžiami Rezoliucijų 
komiteto naudai, šią vasarą Jo
delė važinėjęs, laisvai atostoga
vęs okupuotoje Lietuvoje. Vadi
nasi, jau lenkęs galvą okupan
tui, tad todėl, tur būt, drįso jis 
pritarti, jog ir visi organizacijų 
atstovai turi nusilenkti Kosygi
nui. Aiškino Jodelė, jog reikia 
kreiptis į Sovietų Sąjungos am
basadą, kad toji per Maskvą 
veiktų, kad Maskva .paprašytų 
savo draugus Lietuvoje šprendi- 
,mo vykdymą sustabdyti.

Verčiau mirti, negu gyventi 
Sovietų Sąjungoje

SO
£

%

Atrodo, kad statula bando pagauti lėk
tuvą. Čia fotografo triukas, nufoto
grafuojant aukštai skrendantį lėktu
vą ir Teodoro Roosevelto paminklą 

Washingtone.

Spėjo jie susižinoti ir su kai ku
riomis televizijos stotimis, ku
rios sutiko žinią paskelbti.

Rūta Lee televizijoje
Nuo sausio mėnesio pradžios 

televizijos stotyje Nr. 9, kas
dien, išskyrus šeštadienius ir

4 •;

r
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r

. . SPECIALŪS "'PAKETAI

I LlETlLVbA
j -*X .’ š _ ,

Viskas apmokėta.; -

riW"»kė«;-
SPECIALUS 1 - j
1G svąru^^ynų kiauliėn0$^Uu- 
kū> kvietinių milt^-10 sy. - 
ryfeų, 10-sv; cukraus. V; -1

rią Jūs sįaŲte pasėsti, yra;
iMrruėrii -icAtLtiųia

Nttostafea&s rsETtmguu 
pasirinkimo Slinkos ‘ 
dįžidįfijj < Mouton ^Persijos 
•i *
- P i Ina, kaina tik $99.00, , ;

5* vilnonės skepetos su mažomis ' 
a£_didelemis gėlėmis,arba tur-r 
kiškais GYnžmentais s3Sf^s r 
skepetos, visokių spalvų. Siun- į 
čfent oro pastų/ reikia pridėti 
5850. f ?
KOMBINACIJOS "SIUNTINYS ' 
DIDELĖS VERTĖS . $126.00* 
3įyardai medžiagoj vyriškam* 
žieminiam_;.paltui. HX)% -vilna, 3 • 
yrd. lOO^ Yilnonės* medžiagos, 
moteriškam žieminiiri * ^paltui, 

yrd. 100% vilnonės medžią-. 
gos vyr. kostiumui. 3 yrd. 100% 
viln. medžiagas žieminei , sukne-’ 
lei, 2^dvigubo dydžio paklodės,. 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai, ■
Yra jr daugiau specialių paketų.-

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto 'nemokamo katalogo ' 

"UŽSAKYKITE DABAR. 
'UŽSAKYKITE TIK PER ’<

puraus
’’gus ‘ar

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 
t Fifth Floor.

New York, N. Y. 10010
TEL. 982-1530

Reikalaukite mūsų naujo 
nemokamo iliustruoto katalogo

I Iš Music. Renter dęmonstran- 
' tai nuėjo prie Los AngelesTTimes 
! redakcijos., įęia reporteriui bu- 
| vo paaiškintu kodėl lietuviui de- 
I monstruoja. į Rytojaus dieną, 
Į sausio‘23 (Marą, abu didieji Los!
Angeles dtetraščiai išspausdino berečių rūkytojams ir pirmą 

■kertu aiškus perspėjimas ciga
rų ir pypkių rūkoriams. Medi
enos nustatyta, kad cigarečių 
rūkytojams ir pirmą ‘kartą aiš
kus perspėjimas cigarų ir pyp
kių rūkoriams. Medicinos nu-

LWDN0S NMOTEN0S

ĮAV-bių vyriausiojo gydyto
jo raporte Kongresui yra dar 
daugiau gąsdinančių žinių -eie-

į Hedies .atakas ir * kitokius 
kraujo takų sutrikimus, žo
džiu, tikriauaieji tabako paly
dovai yra plaučių ligos — ■vė
žys, bronchitas, emfizema ir 
jau minėtos gerklės, burnos ir 
lūpų ligos.

statyta, kad cigarečių rūkyto
jai nuo šešių iki dešimties kar
tų daugiau turi galimybę mirti 
nuo gerklės vėžio negu nerū-‘ 
kantieji, o pypkių ir cigarų 
rūkytojai nuo Trijų iki septy
nių kartų staugiau. Nors pyp
kininkai ir cigarininkai dūmų 
į plaučius netraukia, tačiau 
jie įtraukia iki gerklės, be to 
pypkių rūkoriams daug dides
nis pavojus gauti lūpų ir bur
nos vėžį.

Praeitų 18 mėnesių tyrinėji
mai parodė, -kad cigarečių rū
kymas yra reikšmingas fakto
rius, _ ^prisidedąs prie korona
rinių Širdies ligų sukėlimo. 
Ypatingai nurodoma į tai, kad 
nikotinas ir anglies viendegis 
-cigarečių .dūmuose paspartina 
arterijų sukietėjimą, kas veda

demonstrarijų aprašymą.1 “ ’
Kaip minėjau, sausio 25 dų 

prie demonstracijų rengimo ko- 
i mitetas kvietė moterų ir vaikų 
j demonstraciją prie ‘'Los Ange- 
; les Times” Redakcijos. Kaip į 
tą demonstriciją atsilieps tasai 

i dienraštis, žinią tegausiu pavė- 
} luotai, nes keletai dienų Los An
gelėj nebūsiu.

Įdomus yrA Los Angeles ar- 
chivyskupo Manning pasisaky
mas, kuris spausdinamas že
miau.
Los Angeles archiyyskupas apie 

lietuvius ir Sovietų Sąjungą
Two recent incidents renew in 

our hearts our sorrow and tears 
Tor a valiant nation. These in
cidents involve the forced ab
duction of a Lithuanian seaman 
from the protection of our own 
Coast Guard, with whom he had 
sought as^im, and the cruel 
and unhuman sentences passed 
by the Soviet: Union -upon * • a 
young Lithuanian and his wife 
who dared to strive for freed
om. ‘:-r : -• •

.' These incidents point up in 
dark colors one of the great tra
gedies of our. times, namely, -the 
enslavement. and repression of 
ą proud nafio who .-had lived 
peacefully on the shores of the 
Baltic from time immemorial. 
Their history as a nation goes 
back to tile thirteenth century; 
their language is. the. oldest in 
Europe today. Their modern 
independence was won in 1918.

Lithuania’s sovereignty and 
.independence were recognized 
.by the. Soviet Union in a peace 
treaty of 1^20, and confirmed: 
.by other treaties in. 1926 and' 
1939. in violation of these tręa-1 

.ties, and by. virtue of a secret”; 
pact. with Hitler, the Soviet' 
Union .forcibly occupied Lithua
nia in 1940. b

We all can, recall thevterrible 
mass deportation which follow
ed, in -which more than 300,000 
Lithuanians were swallowed up 
in Siberian slave labor camps. 

.;We recall also the 30,000.Eithu- 

. anian • freedom fighters who 
were -killed resisting the Soviet 
occupation. Truly this is a na
tion which has know -Gethse
mane, and we pray that these 
incidents of tyranny mayawak-

en the consience of world opi
nion to the iniquities of Soviet 
oppression.

If that conscience can be 
aroused and appropriate action 
be taken to remove the shackles 
of slavery from the Lithuanian, 
people, we will find this nation 
ready and anxious to take her. 
place among the free nations, 

•of the world. For Communist 
pressure has not succeeded in 
destroying Lithuania’s religious 
faith and love of freedom. This 
is-a people’possessing a strengh 
of spirit contained in a com- 
mitment'to justice, an allegiance 
to principle, a -dependence on 
God’s grace. .As Hong as Lith
uanian retains that, and the free 
-world supports it, there iš hope.

■DAKTARAS IR OBUOLIAI

One apple a day keeps doctor 
away, skelbia senas populiarus 
receptas. Vienas daktaras tokį 
receptą išrašė savo nugenančiam 
pacientui.

— Jei tamsta nori ilgai gyven
ti, patariu kiekvieną kartą, kai 
pajusi troškulį išgerti stikliu
ką, suvalgyk povieną obuolį.

Pacientas: “(Ponas daktare! 
Tai neįmanoma. Tiek daug obuo
lių aš tikrai nevaliočiau suval
gyti, atsakė pacientas.

HIGH KATES - PAID QUARTERLY

Passbooks 
5l/2% 

^Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5/000 minimum 
2 ,year xertificato

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

•Jacques .Lipchitz. ;.To meno kū-

-A-V-.

~3 kreditai

Vos porai dienų po to lietuvių sekmadienius, 11 vai. dieną, Rū- 
susirinkimo praėjus, amerikiečių . ta Lee-Kihnoriytė dalyvauja pro- 
-spaudoje buvo žinia, jog Simo- gramoje. Duodamos žinios, kal- 
kaičiai atsisakę duoti apeliaci- i bama apie knygas, sportą, ma- 
ją, atsisakę ir. malonės prašyti, i das^ir kit., kartu toje programo- 
pareikšdami, jog verčiau esą; j e dalyvaujant ir kitom kalbamos 
mirti,. negu Sovietų ,S-goję gy- • temps įžymybėms ar specialis- 
ven^i. 4 s T- ' : L' i į- .-litams.’ Kiek dar ilgai Rūta Lee 

■ Tai yra juk ryškus pavyzdys,tose programpse dirbs, .nežinia, 
kaip okup. Efetuvpjė esaina n^ Pirniąjįkoni^tą buvo pasira- 
tūvių, pasiryžusiu okupantui ne- j siusi, keturias., ^ąitėm^,, jei. 
nusileisti, kaHud tarpu ijaisvai;norės Zalės Pratęsti. TV. stotis. 
Amerikoje gyvendamas, >visuo-..gaunantį daug laiškų,; jpg iRūta 
menės ’ veikėjas, vadovavęs Re-; ^a^ai, gerą, teleyįgij^. .^^orė, 
zoliučijų Komiteto "skyriuiįir dir-.!;. Sausio 22-d. pirmiausia ir te- 
bęs Lietuvos laisvinimo Jdarbe, k0 -išgirsti .iš Rūtos pranešimo, 
dabar jau he tik jisai pats pasi- ■ jOg. lietuviai rengia demonstra- 
rengęs su .-malonės prašythu .į icijąi Papasakojo ji' visą-'Simo- 
Kosyginą krėiptis, liet a^ituoja-'^aičių įvyk-įį-kiek jis žinomas, 
h kitus taip elgtis’. ‘ 4pridėdama,- jog ’Palangoje ir Ji

-Šitokio .pasiūlymo, bėt kitui-aiškino, jog viešos demonstraci- 
kalbėtoju- prieš tokį pas'ifilyma j.bsyranaųdmgo^dažnai.siekia- 
pasak^tomis kalbomis diskusijas jmam tikslui patarnauja, jei jos 
baitrė ir nudarė- keliolikos .’asme- ,JPraeina tvarkingai.

Music Center--yra Los A-n-
> baigė ir..sudarė keliolikos Įąsme 
‘ttg .komisiją. Susirihkimb pra 
-džįoje labai mažai tebuvo .jau- bgėles miesto atnaujinamoje da- 
muomenės,-Įaet-kėliau josAprisi-pyje, kurią puošia nauji pasta- 
rinko.apsčiai, tačiau4 .tą komis!- j tai. Kiemo.centre yra.plati aikš- 
ją, iSr komitetą,’iš patiek jau- Vtė,: fontanas ir taikai skirta šta- 
nojp atžalyno nė vienas nepasiū- tūla, kurią sukūrė menininkas 
lytas.. Į:'\ J'.. '.

Komitetas nutarė kreiptis į > rinio autorius pavadintas lietu-
vietos spaudą, žymius žmones, 
siųsti telegrarruas Į Vašingtoną, 
sausio 25 d. surengti mote'/ų dė- 
ąnonstraciją Los Angeles-miesto 
centre, .prie “Los Angeles Times” 
leidyklos, tuo atkreipiant spąu- 
dos’dėmesį, jog taip žiauriai mir-

viu pagal kilmes ir amerikiečiu 
■pagal pilietybes priėmimą. ‘ Gi
męs jis Druskininkuose. Tai prie 
to taikos paminklo lietuviai saii- 
sio 22 vakare ir demonstravo, 
uždegtas žvakes sustatydami 
ant fontano pakraščių ir patys,

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 jvykis, ar pasitaikiusi auksinė 
proga. ; .-f)

’, Taupykite STANDARD. FEDERAL bendrovėje.

STANDARD 
FEDERAL!

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

ASSETS OVER $148,000,000. RESERVES OVER $12^900,000.
OFFICE HOURS:
Monday & Thursday,9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday,5 a.m. tt> 4 p.m.
Saturday, 9 aun. to 12 Noon • Wednesday, .no business transacted.

4<as tik turi skonį,

fees bausme nuteistas Simokaitis apie 200 demonstrantų, su žva
li- jo nėščia žmona. Jkių šviesoiųis vaikščiodami apie

Ėmėsi veikti ir jaunimas. Jie Į fontaną".
sutarė daryti demonstraciją,-žva- Buvo nešami du plakatai !su
kūčių eiseną Los Angeles mies- anglišku Įrašu, jog Sovietų Ša
to centre, prie Music. Center, junga yra tautų kalėjimas. Daug 

kas pasigedo, kodėl demonstra
cijos rengėjai neparuošė nė vie
no plakato, kuriame būtų atski
rai; paminėtais TJetuvbs vardas, 
Lietuvai laisvės troškimas. Mu- 
siv Center namuose tą vakarą 
buvo daug ptfblikos, kuri sekė 
teatro spektaklį. Kai progra
ma baigėsi, jos daug pasipylė 
aikštėje ir teiravosi, kas ir ko
dėl ‘demonstruoja. Buvo atvyku- 
sru ir radijo bei spaudos repor
teriu

LIETUVIŲ -PREKYBOS NAMAI
FURNIT’JRI CENTER. INC

Marquette Pic.., 6624'1 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Eirmadienrai* tr ketvirtadieniais nuo 0 iki *9:30 Kitom vhenom nuo
9 iki 6 vai. <vak Sekmadieniais atdara ^nuo.12 iki 5. /•

r

Jau .išėjo seniai laukta
Jnozeš " "Vaičiūnienės kny£a

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
14)0 didelio formato -psl., daug^ paveikslų. Kaina -$2.00. -

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar jau

giau egzempliorių, nemoka pašto penduntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiau t 

čekį ar M-eney orderį tokiu adresu:

W S. Halsted St, Chicago’UI. 60608
r- ttt caj .j Jy- -u! **-*fe»

-

-
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■Sv. Ksavero kolegija, esanti prie 163 gatvės ir Central Avė., Chicagos 
i pietuose, duoda bakalauro diplomus.

Marijonos ir Antano Rudžių, kurie yra šv. Ksavero patikėtinių 4ary- 
■ bos nariai, aukos dėka dabar įveda lietuvių kalbos kursą.

1971 m. vasario mėn. ;
Lietuvių kalbos 101 PAGRINDINIS KURSAS
Gramatika, rožiniai ir pasikalbėjimai pradedantiems lietuvių kalbos 

mokslą. > ,į.‘

Antradienį it penktadieni 4:45 — 6:00 vai. vak.
Į ' Dėstytojas dr. A. Liaugminas

Lietuvių k SOI LIETUVIŲ LITERATŪRA
Įžymesniųjų lietuvių autorių apžvalga. Dėstoma lietuvių kalba.

3 kreditai

Antrad. ir penktad. 6:15 — 7J30 val. vak. 
Dėstytojas dr. A Liaugminas.
Įsiregistruojama pirma kartą atvykus į pamoką. 

. S50 už kredito valandą.
Smulkesnės informacijos .apie lietuvių k. kursą gaunama pas: 

Mr. Milton Finstein, .Chairman

Foreign Language Department 
ST. XAVIER COLLEGE 
103rd Street and Central Ave. 
Chicago, Illinois 60655 

"Tel. 312 — 770-3300, Ext. 256.
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B. KLOVAS

EILINIO ŽMOGAUS SUSIDŪMOJIMAI
kale ir Įrodinėti.' Tai tik parodo, 
kad bendruomenės kultūrinin
kai arba visai nesusivokia, kas 
yra politika,' ar jie nori perimti 
ir atstovauti totalizmo idėjai. 
Kiekvienas mūsų turime savo 
politines pažiūras, pagal jas pri
klausome ar priįaučiame atitin
kamoms partijoms. Einant jų 
filosofija, atrodo, kad JAV-bėse 
neturės likti nei demokratų, nei 
respublikonų, tik Lietuvių Ben
druomenė; ir viską, kas liečia 
politiką, nuspręs mūsų Bend
ruomenės Centro Valdyba ir Ta
ryba. Vargu, ar bendruomenės 
vadovams pavyks čia įvesti to- 
kia diktatūra. ’ : t

: * 4 7 t ’ f t i »

Vlikas, Altas, B alfas yra su
organizuoti organizacinio gyve-

(Tęsinys)
Atsirado bendruomeninių fi

losofų, kurie pradėjo aiškinti, 
kad Bendruomenė turi viską per
imti — totaliai. Ką gi. Jų nuo
mone, kultūra apima viską, ne
išskiriant ir politikos. Tie kul
tūrininkai pamiršo, kad visas 
pasaulis ir jie patys, būdami jau
nesni, kovojo ir kovoja prieš kul
tūros supolitinimą. Jaunesniems 
išplovė smegenis technostructu- 
re. Vyresniesiems jau senai to
kį išplovimą buvo padaręs Var
nių viršila, kuris jokios kultū
ros nepripažino Varnių drausmės 
batalione: viršilos nuomone, į 
Varnius niekas už kultūrą neso
dinamas, tiktai už politiką. Nė
ra čia jokios intencijos niekinti
viršilų. Tik parodyti, kad mūsų nimo pasiskirstymo pagrindais, 
kariuomenėje mes turėjome vir- Jei ne formaliai, kaip Balfe, tai 
šilų toli pramatančių, ką tech- bent r faktiškai organizacijos 
nostructure ir mūsų bendruo
meniniai kultūrininkai tik po 40 
metų tepastebėjo, gilindami stu
dijas ir įgydami gyvenimo paty
rimo. Bendruomenininkai, — 
čia turiu galvoje valdybas ir ta
rybas centre, — įrodinėja, kad 
politika ir kultūra yra tas pats. 
Nieko naujo jie nepasako mums 
lietuviams. Mes esame gerai su
sipažinę su tais garsiais termi
nais, su kurių pagalba mūsų kai
mynai stengėsi ir stengiasi virš
kinti — Kultūrpolitiką ir polit- 
kultūrą. čia bendruomeninin- 
kams yra didelis pasirinkimas: 
gali eiti nuo politikos į kultūrą 
ar nuo kultūros į politiką. Tų 
vaikščiojimų pasekmes mes ži
nome gerai, todėl nėra jokio rei-

siunčia savo atstovus ten darbo 
dirbti. Ir atrodo, kad tie atsto
vai dirba darbą ir -tik reikia 
džaugtis, kad dirba. Įvairių or
ganizacijų atstovai savo tarpe 
tvarkingai bendradarbiauja. As
menys, kurie kartais pageidau
tų paskraidyti svajonių padan
gėmis, nutūpę Į tų organizacijų 
valdybas ar tarybas, pradeda 
stipriai žeme vaikščioti ir viską 
rimtai svarstyti ir veikti, pamatę 
kad demokratiniais pagrindais 
tvarkantis, reikia ir galima vi
sus klausimus rimtai ir ’nuodug
niai apsvarstyti ir, suradus kom
promisą, apsieiti be šūkavimų 
ir šokinėjimų.

Neteko pastebėti, kad tos ..cen
trinės organizacijos ar Į jas iei-

CRANE SAVINGS and Loan Association

jaw?

CPA»-
AT®

B. Br-PIETKIEWICZ, Pres. 4 '

47 and Rockwell Street. TeL LAfayette 3? 1,083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS^ > ■ * 

3 •> $
1 mokama vieny
— mėty certifi- 

• catams. Mažiau- 
šia $5,000 
ar daugiau

on two 
years 

certificates'

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

Prašome aplankyti naują musu namą*

visą mėnesį.

"’’VALANDOS: Pifmad. ir ketvirt. 9:00 ryto
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais, už-- 
daryta. *. - f t r

8:30 vak.

nantieji vienetai būtų uždari ir 
neįsileistų kitų asmenų, kurie 
nori veikti ir turi laiko veikti. 
Dargi net girdime balsų, kad 
trūksta veikėjų, kurie tų viene
tu ratus suktu.

, Jei kas yra negerai tose orga
nizacijose, tai irgi yra numaty
ti būdai ii- priemonės, kaip visi 
pakeitimai ir pagerinimai gali 
būti padaryti. Neteko pastebė
ti, kad pasaulį ar bent mūsų lie
tuvišką visuomenę stebinantieji 
ir sukrečiantieji pakeitimai ar 
pagerinimai būtų buvę tų orga
nizacijų atmesti ir būtų palikta 
veikti:netikusiais metodais: da
lykai apsvarstomi parlamenta
rine tvarka. Demokratinėje par
lamentarinėje sistemoje kiek
vienas dalykas ar pasiūlymas tu
ri, būti iškeltas nustatyta tvarka. 
Pirmiausia sprendžiama, ar tas 
pasiūlymas yra remtinas ir svar
stytinas,. ar atmestinas.

*** KPtikrųjų tos organizacijas 
ląukiąjgerųcpasiųlymų. Net per 
spaudą ieško siūlytojų. Sudaro 
komisijas -gerinti savo darbui. 
Bets kaip matom, tai tos komisi
jos ’nieko teigiamo ir neturi ką 
pasiūlyti.

Vhkas ir Altas vadovauja mū
sų^ laisvinimo politiniame bare: 
ne viena galva svarsto, o galvos, 
kasšyra gera ir kas ne mūsų rei
kalui/-

: Yra>dar ir tokių jėgų mūšų 
visuomenėje, kurios nori iš lie
tuvių išeivijoje padaryti parti
zanus. Ir kas svarbiausia — tie
ji partizanai yra net į Vliką ir 
Altą įeinančių organizacijų vei
kėjai. Ir pasidaro keista. Cen
trai atstovaujami Alte ir Vli
ke, o centrų valdybų nariai vei
kia savarankiškai, net varžy
damiesi ar stengdamiesi tuos 
veiksnius sugriauti.

MUZIKOLOGIJA LIETUVOJ
Muzikologija — labai platus 

mokslas ir šioje srityje okup.
i Lietuvoje dirba net 14 specialis
tų, o laisvame pasaulyje tik vie-

■ nas prof. J. Žilevičius. Tai mok
slas, apimąs muzikos istoriją, te
oriją, kritiką, publicistiką ir dar 
bent apie 50 atskirų sričių.

Pasirodo, okup. Lietuvoje šia 
sritimi rūpinamasi, bet... nepa
kankamai ir tai liudija “Lit. ir 
Meno” savaitraštyje (nr. 26) 
paskelbtas to laikraščio vieno 
redakcijos kolegijos nario, A. 
Tauragio, straipsnis apie “Mu
zikologijos rūpesčius”.

Jis teigia, kad Lietuvoje gy
veną muzikologai yra nemaža 
nuveikę. Negalima nepaminėti 
žinomų lietuviškos muzikinės 
folkloristikos darbų, susijusių su 
J. Čiurlionytės vardu. Svarbus 
ir J. Gaudrimo veikalas “Iš lie
tuvių muzikinės kultūros istori
jos”. J. Čiurlionytei ir J. Gau
drimui, pirmiesiems iš lietuviu 

" ' ' ~ muzikų, buvo suteikti menotyros
Kad Altą ir~ Vliką remia vi- mokslų daktarų laipsniai.

suomenė, tai aiškus yra dalykas, j muzikologai, kaip A. Am- 
Bet /tieji partizanai irgi sako, brazas, v. Landsbergis ir J. An- 
kad jie yra visuomenės remiami tanavičius, gavę menotyros mok- 
ir todėl jie esą įpareigoti dirbti sjų kandidatu laipsnius, yra pla- 
lygiagretų darbą. Ir dabar, tu, jįaj 
vargingas būre, suprask, kas tų 
organizacijų nuomonei atsto
vauja — ar tieji asmenys, kurie 
įeina į Altą ir Vliką, ar tieji, 
kurie veikia partizaniniai. Tos 
pačios organizacijos nieko nepa
sisako, o partizanams artima
spauda daugiau remia partiza- biografinės knygos apie J. Gruo- 
nus, kaip Altą ir Vliką. Ir kas dį> s> šimku ir j Nauja]j; britų 
svarbiausia, kad toji spauda dau-, B Br5ttenj ūkiama monografi- 
giausia ir rėkia apie vienybę.• juapie A. Račiūną> K Balsįir kt 
Nėra jokių Įrodymų, kad būtų Vis dėlto> A< Tauragis nepa- 
galima kaltinti tuos žmones, ku- tenkintas, nes tai tik dalis mu- 
rie dirba Alte ir Vlike, kad jie 
ten atėjo tas organizacijas iš- 
vidaus griauti.

Yra geras dalykas idealizmas, 
ypatingai jei jis niekam neken
kia. Idealistai kartais ir šven
taisiais palieka. Bet politiniai; 
reikalai yra žemiški reikalai ir 
žemiškomis galiomis ir priemo
nėmis sprendžiami. Politikoje 
genijų ir šventųjų nėra. Kas to
kius siūlo mūsų veiklai, tai tas 
nereikalingai vargsta, nes siū
lo labai abejotinos vertės prekę, 
Mums pakanka Alto ir Vliko mū
sų politiniame^ darbe, nes Vlike | Aplamai, muzikologų trūksta, 
ir Alte, ypatingai Alte, teigiama “Lit. ir Meno” savait- 
žmonės aiškių politinių pažiūrų, y^ty. Jų beveik nėra laikraš- 
Ten pakol kas neteko pastebėti redakcijose ir kitur. Tokiai.

.čiaus veiklą Čikagoje, Jaunimo 
Centre, Čia vienas pasišventė
lis ir ten - 14. (E)

PATIKSLINIMAS
MIAMI, Fla. — Savo kores

pondencijoje, pavadintoje “Mia
mi lietuvių organizacijų veiki
mas”, tarp kitko, pažymėjau, jog 
Kalėdų švenčių metu Miami 
Bayfront parke buvo išstatytos 
įvairių tautų eglutės. Lietuvių 
eglutė gavo pirmą dovaną, nes 
buvo labai originali šiaudinu
kais. Korespondencijoje pažy
mėjau, jog ponios Jennie Buka- 
veckas, Mary Mischik ir Edwi
na Yankus parūpino tuos šiau
dinukus.

Mano buvo suklysta. Pasiro
dė, jog šiaudinukus padarė ir pa
dovanojo ponia Elena Abelkis. 
Tad tą padarytą klaidą, kurią 
padariau ne iš blogos valios, šiuo 
atitaisau ir atsiprašau. Netiks
lumas Įvyko dėl suteiktos man 
klaidingos informacijos.

Elena Verbela

nių asmenų, stengiasi prašmat
niai išpuošti salę ir patraukliai 
paruošti stalus, kad svečiai bū
tų patenkinti.

šampano balius prasidės 7 va
landą vakaro ir baigsis; jau po 
dvylikos valandos. < Vakarui jau 
parūpintas specialus orkestras, 
kuris linksmins svečius.

Bendruomenė kviečia ne tik 
vietos lietuvius, bet taip pat ir 
kaimynystėje gyvenančius tau
tiečius atsilankyti. Kiekvieną 
lauks Įvairiausi užkandžiai ir 
putojantis šampanas. žvalgas

nagrinėję J. Gruodžio, 
M. K. Čiurlionio ir kitų lietuvių 
kompozitorių kūrybą, šiuo me
tu disertacijas rašo V. Venckus, 
J. Špigelglazas, J. Bruveris, K. 
Jasinskas ir kt. muzikologai. Jų 
darbai buvo išspausdinti ir ne 
tik Vilniuje. Anksčiau pasirodė

ROCKFORD, ILL
Šampano balius

A. L. Rockfordo B-nės apylin
kė Lietuvių klubo puošnioje sa
lėje vasario 6 d. rengia tradicinį 
šampano balių. Baliui bus parū
pintas importuotas prancūziškas 
šampanas su visomis jo savybė
mis. Bendruomenės nariai, ku
rių tarpe yra išradingų ir suma

TOTALITARINĖS VALDŽIOS 
AUKA

Vienas ponas turėjo papūgą, 
kuri buvo pagarsėjusi savo pra
simanytais anekdotais prieš 
PRL (Lenkų liaudies respubli
kos) valdžią.

Pas tą poną turėjo atvažiuoti 
kažkokie aukšti valdžios hierar
chijos asmenys ir ponas, prisi
bijodamas papūgos necenzūriškų 
išdaigų atidavė ją per naktį kai
mynui, o kaimynas papūgą nu
nešė į vištininką, kur ta papū
ga nepaprastai susidomėjo vie
nas gaidukas.

— Liaukis, sušuko pagaliau 
iš kantrybės išvesta papūga: 
“Aš esu politinis kalinys, o ne 
kokia mergiotė!”

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Vis dėlto, A. Tauragis nepa-

zikologijai keliamų uždavinių. 
Esą, trūksta veikalų muzikos 
psichologijos, sociologijos, filo
sofijos klausimais, nei vienas 
darbas nebuvo skirtas senajai 
lietuviškai muzikai.

Pagaliau, vargas ir su muzikos 
kritika. Iš viso, pabrėžia A. Tau- 
ragis, šių dienų. Lietuvoje jos... 
nėra. Muzikų, kompozitorių am
bicijos esančios neišpasakytos, 
kritikos žodis laikomas... Įžeidi
mu. Kritikų trūksta, be to, daž- 

(nai kritikas rašo ir muzikoje ne- 
‘ i nusimana...

tokio aukšto masto išradėjų ar 
atradėjų, kaip atsitiko su Lie
tuvių Bendruomenės Taryba, ku
ri susirinkusi 1971 Viešpaties 
Gimimo Metais į Philadelphijos 
miestą, kuriame buvo pasirašy
ta JAV nepriklausomybės dekla
racija, atidengė lietuvių visuome
nei ir visam pasauliui savo nau
ją atradimą, kad laisvinimas yra 
ir politinis darbas.

padėčiai esant, lietuviai Vaka
ruose su pasididžiavimu stebi 
vieno žmogaus, prof. J. žilevi-

Nuo

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
• Certificate 

(Minimum $5.000)

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

404Ū ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

1914 metų
Midland Savings aptar 

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

ihsum

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

(Pabaiga)

Chicago Savings 
and Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the 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

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

-

5 % PER ANNUM
ON CERTIFICATES 

OF $1000 OR MORE 
6 MONTH MATURITY

% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

1) % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

KLAIPĖDOS MINĖJIMAS
Didžiojo New Yorko lietuviai 

š. m. sausio 17 d. pakiliai minė
jo Klaipėdos krašto atvadavimą 
iš okupantų, įvykdytą 1923 m. 
sausio 15 d. Minėjimas buvo pra
dėtas pamaldomis evangelikų 
bažnyčioje (Christ Congrega
tion Church, Woodhavene). Pa
maldas ekumeninėje dvasioje lai
kė evangelikų kun. P. Dagys ir 
katalikų kun. P. Baltakis OFM. 
Po pamaldų parapijos salėje įvy
ko akademija, kurioje buvo Mar
tyno Gelžinio kalba Mažosios 
Lietuvos klausimais.

Sveikinimo žodžius rengėjams 
tarė: Lietuvos Gen. Konsulas A. 
Simutis, Vliko vicepirmininkas 
J. Audėnas, P. Vainauskas, da
lyvavęs Klaipėdos krašto suki
lime ir kiti. Bažnyčioje giedojo 
ir akademijoje meno dalį atli
ko sol. St. Citvaras. Minėjimą 
rengė New Yorko Maž. Lietu
vos Bičiuliai, Kariai Ramovė- 
nai ir Savanoriai Kūrėjai. (E)

Apreiškimas ir stebuklas

Koks yra skirtumas tarp ap
reiškimo ir stebuklo?

— Jei Lenkijoje atsirastų Kar
las Marksas, būtų apsireiškimas, 
o jei atsirastų Kapitalas, būtų 

I stebuklas

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

Taupymo Indėliai
Apdraucti iki $20,000.

UNIVERSAL
___________________________________________ _____ —________-_____ ______—________________________________ a_________ —_________ -______________ .___ __ _____________ -

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800, So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose 

metams_____________
pusei metų 
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams------------------- -

pusei metų

$20.00
$11.00
$6.00
$2.00

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

Pinigu^ reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ___
vienam mėnesiui ___

_ ___ $5.00
____  $1.75

Kanadoje:
metanu ___>______
pusei metų _________
vienam mėnesiui ___-
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Užsieniuose:
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Užsukime valandėlei į oku
puotą “Literatūrą ir Meną”. Ir 
kogi? Ogi rūstaus gyvenimo 
tikrovei pažinti. Okupantas 
nemėgsta tiesos, bet kai jau 
nebėra kitos išeities, ieško kai 
tininkų “iš šalies”, bando vis 
ką suversti... “buržuazinėms 
atgyvenoms”. Čia filosofijos 
mokslų kandidato str. keletas 
ištraukų (“L. ir M.”, nr. 2, 
1971 m.);

“... deja, galime tik kon
statuoti, kad apie save, savo 
'brendimą, dvasinį gyvenimą ir 
jo poreikius mūsų paaugliai ir 
jaunuoliai sužino labai ne
daug, ir tos žinios yra dau
giausia atsitiktinės ir fragmen 
tiškos. Vidurinėje mokykloje 
nedėstoma nei psichologija, 
nei logika. Vietoje to daugiau 
abstrakčiai kalbama apie ab
strakčius dalykus, o bręstančio 
jaunuolio poreikiams to aiš-

$18.00
$10.00

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

v :,1 •<

Artėja Vasario šešioliktoji
Už poros savaičių visi laisvojo pasaulio lietuviai mi

nės Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, šiais metais Va
sario 16-toji bus viduryje savaitės, antradienį, darbo 
dieną, todėl didesnėse lietuvių kolonijose minėjimas bus 
atšvęstas sekmadienį, vasario 14-tą dieną. Bus tokių or
ganizacijų ir klubų, kurios susirinks Vasario 16 dienos 
vakarą, kitos savaitgalyje, o dar kitos minėjimus suor
ganizuos sekanti sekmadienį.

Lietuvos Taryba, susirinkusi posėdžio 1918 m. va
sario 16* dieną, paskelbė Lietuvą nepriklausoma valstybe 
ir tą pačią dieną pradėjo organizuoti tautą laisvam ir 
nuo kitų valstybių nepriklausomam gyvenimui Darbas 
buvo sunkus ir pavojingas, bet lietuviai gynėsi nuo plėš
resnių savo kaimynų, organizavo vidaus gyvenimą, lei
do įstatymus ir tvarkė kraštą. Lietuva buvo nepriklauso
ma ir lietuviai savarankiškai tvarkėsi iki 1940 metų bir
želio 15 dienos, kai Sovietų Sąjunga, susitarusi su hitle
rine Vokietija, pasiuntė lietuviams ultimatuiiią, raudo
nąją armiją ir okupavo visą kraštą.

Šiais metais bus minima ųe vien 54-ta nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktis, bet ir tos nelaimes, kurias 
lietuvių tautai atnešė sovietų kariuomenė, čekistai ir spe
cialiai treniruoti įvairūs stribai. Tūžstahciai* lietuvių 
buvo išžudyta pačioje Lietuvoje, jos miškuose/ laukuose 
ir net gyvenamuose namuose. Tūkstapčiai gyvybės nete
ko Sibire, Vorkutoje, Kazachstane ir šiaurės jūros leduose.

Bus primintas ir Prano Bražinsko bei jo sumaus 
Algirdo ryžtas siekti laisvės iš komunistinės vergijos ir 
pavojingas išskridimas į Turkiją.Bražinskams^pavyko 
iš sovietų nelaisvės ištrūkti’ bet sovietų policijos nagai’ 
jų dar nepaleidžia. Sovietų valdžiajsiuifčiajĮ Turkija ge
riausius savo tarptautinės teisės profesorius, kuriefbari- 
do įtikinti turkų valdžią atiduoti Bražinskus komunis
tams. Tie profesoriai rašo nepatikėtiniaųsius skundus 
prieš Bražinskus ir prašo turkų teismo teisėjus patikėti 
skundais ir pakeisti patyrusio teisėjo sprendimą. Rusų 
skundai kelis kartus buvo atmesti, bet bylinėjimasis dar 
nebaigtas.

Bus primintos ir nesėkmingos jūrininko Simo Ku
dirkos pastangos pabėgti iš sovietų laivo,^Aįnę^ps Lie
tuvių Tarybos protestai Washingtone ir lietuviško jau
nimo balsas prieš laisvės siekiančio lietuvio išdavimą. 
Minėjimų metu teks prisiminti pačioje Lietuvoje vykusią

Simokaičio tragediją. Jauna pora bandė lėktuvu pasiekti 
Švediją, bet jai nepavyko. Rusai nuginklavo Simokaitį, 
o vietoj Švedijos, lėktuvą nukreipė į Rygos aerodromą, 
kur prasidėjo Simokaičių kančia.

Lietuviai turi rūpintis pavergto krašto išsilaisvini
mo kova, jie negali palikti Bražinskų, Kudirkų ir Simo
kaičių reikalų. Sėkmingai ir organizuotai kovai yra rei
kalingi pinigai. Jau trečias dešimtmetis Amerikos lietu
viai sudarė Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri rūpinasi 
politine Amerikos lietuvių veikla ir Vasario 16 dienos 
minėjimų metu renka aukas Lietuvos laisvinimo kovai. 
Altas visą laiką glaudžiai bendradarbiavo su Vyriau
siuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu. Naujai išrinktas 
Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, kitų tarybos narių 
lydimas, šių metų sausio pradžioje važinėjo j New Yorką 
ir tarėsi su Vliko pirmininku Dr. J. K. Valiūnu ir kitais 
Vliko nariais.

Altas ir Vlikas, aptaręs visus lietuvių tautos laisvės 
reikalus, šių metų sausio 9 dieną paskelbė bendrą atsi
šaukimą į Amerikos lietuvius, kuriame vienai paragra
fas šitaip skamba:

-.. \ “Vlikas ir Altas sutarė, kad Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse Vasario 16-osios proga renkamos 
aukos yra skiriamos Lietuvos laisvinimo- reikalams 
ir siunčiamos Altui. Iš surinktų pinigų Altas skiria 
Vlikui sutartą sumą. Kitos organizacijos vykdo va
jus savo reikalams kitais mėnesiais”.
Amerikos lietuvių tarpe buvo įsigyvenusi tradicija 

Vasario 16-tos proga skirti auką Lietuvos laisvinimo rei-. 
kalams. Ilgus metus niekas nesikėsino į laisvės kovai 
dedamas aukas, bet- paskutiniais keliais metais . pinigus, 
lengvai leisti mokantieji bendruomenininkai • pradėjo 
reikšti pretenzijų Į šventam reikalui skiriamas aukas. 
Prieš porą metų jie buvo net paruošę instrukcijas savo 
ištikimiesiemsj kaip tas aukas pagrobti Pasipiktinimas 
šitokiu, negražiu užsimojimu buvo toks-didelis, kad visa 
eilė bendruomenės skyrių nepaklausė instrukcijos ir pa
siuntė pinigus Altui. Tuo tarpu dar nežinome, ką šiuo 
atveju konkrečiai darys naujai išrinktieji valdovai, bet 
Filadelfijoje padaryti nutarimai nieko gero nežada. Iš 
jų nesimato, kad bendruomenės vadovybė norėtų bendra
darbiauti su lietuvių dauguma.

Ametrikoje visas laisvės kovai skiriamas aukas Vli
kas pataria duoti Altui, 
adresas yra toks:

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC.
2606 West 63rd Street '
Chicago, Illinois, 60629. •

Visi Amerikos lietuviai turi daboti, kad aukos nepa
tektų į pasipinigauto jų rankas.

kiai nepakanka. Individuali 
dvasinė jaunuolio raida dau
giausia paliekama stichiškai 
savieigai. Todėl nieko n uosta-! 
baus, jeigu ne vienas paauglys 
ar jaunuolis taip ir nepakyla 
aukščiau primityvių interesų, 
poreikių ir elgesio.

Jeigu norime, kad jaunimas' 
būtų veiklesnis (gerąja pras-j 
me) ir kūrybiškesnis^ kad jis 
daugiau domėtųsi ir siektų, tu
rėtume daugiau ugdyti savaran 
kišką, kūrybišką jo mąstymą, 
sudaryti tam kaip galima pa
lankesnes sąlygas. Tvirtus sieki
mus, tikslus ir įsitikinimus gali 
turėti tik savarankiškai mąstan
tis žmogus. Jeigu nemąstoma 
savarankiškai, galima sakyti, 
iš viso inemąstoma. Reikėtų, 
kad mokyklose, visoje auklėji 
mo sferoje būtų daugiau dė
mesio skiriama problemoms ir 
diskusijoms, kad jaunimas čia 
sužinotų ne tik bendras tiesas, 
bet ir gyvenimo prieštaravi
mus, sudėtingumus, jo dialek
tiką, mokytųsi savarankiškai 
svarstyti ir diskutuoti, vertinti 
ir apsispręsti, abejoti, teigti 
ir neigti. |

A. Zurba tuo p^čiu reikalu 
rašo:

Man dažnai tenka bendrauti 
su vyresniųjų klasių mokslei
viais. Tai penkiolikos — aš
tuoniolikos metą jaunimas, tur 
būt, daugiausia rūpesčių vi
siems kelianti karta, štai keli 
grumstai iš šito dirvožemio.

... Kauno abiturientė rašo: 
“Aš dar nieko smerktino nesu 
padariusi. Gal ir nepadarysiu. 
Bet labai daug kuo nebetikiu. 
Tėvas kiekvienoje komandiruo
tėje nakvoja ne viešbučiuose, 
eina, pas pažįstamas, motelis. 
Kai jo nėra, motina net į na
mus atsiveda savo gerbėjus. 
Paskui abu vaidina niekuo 
dėtus... Mūsų butas erdvus, 
jis privalėjo įatitekti kitam 
žmogui, turinčiam didelę šei
mą. Tačiau tėvas pažįsta ne
maža viršininkų... Mašinos iš 
uždarbio irgi nebūtų nusipir
kę. .. O aš, taip tikėjau, kad 
galima gražiai gyventi... ”

... Mokvklos direktorius t w
vaikinui karšė kailį. Už tai, 
kad prieš dvi dienas su drau
gais išgėrė vyno butelį, Jam 
vardijo elgesio taisykles, pri
sispyręs klausinėjo priežasčių, 
reikalavo pasiteisinimų. Kal
tininkas tylėjo. Grįžęs į klasę,' 
nesiklausydamas, ką kalba

Amerikos Lietuvių Tarybos‘mokytojas, ant sąsiuvinio vir
šelio lėtai išvedžiojo: “1) O ko 
dėl namuose svečius būtinai 
reikia sutikti su buteliu? 2) Ko 
dėl algų dieną gatvėje pilna
girtų? 3) Kodėl per Mokytojo, 
dieną po sveikinimų ir kalbų! 
mus išvarė, puolė stumdyti į atsiliepė Stefutė. — Su Šnit-

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKASLIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

60.

82. Pričkagrabės (vok. Friedrichsgraben) dviejų 
komplektų mokyklą lankė 91 vaikas iš Pričkagrabės ir 
Elbingiškės kaimų. Mokyklos sodyba su septynių ir 
pusės margų žemės sklypu radosi prie Mažojo Prička
grabės. dar kitaip vadinamu Greituškės, kanalo, nes 
šis kanalas buvo iškastas tiesinant ir laivininkystei pri
taikant Greituškės upės vagą. Apie 1914 - 1915 metus, 
grybui įsimetus į mokyklos namo pastatą, teko jį pa
grindinai perstatyti. Tų darbų pasekmėje išdygo gra
žus raudoni] plytų mokyklos namas su dviem klasių 
kambariais ir dviem butais mokytojams gyventi, kiek
vienas iš keturių kambarių.

Savo laiku mokyklos vedėju buvo mokytojas Ma- 
lūnailis (vok. Malunat). Antruoju mokytoju prie jo 
dirbo mokytojas Gustavas Rupertus, gimęs 1885 me
tais. Į Pričkagrabę jis buvo atkeltas iš Prūdimų mo
kyklos. Žmonės atsimena, kad savo pašnekesiuose jis 
labai mėgdavo įvelti, charakteringą kitų žmonių apilm- 
dinimo frazę “Bernas kaip mūras”. Taip iš tikrųjų at
rodė ir jis pats. Jis čia išdirbo iki 1923 metų, kada 
buvo iškeltas į Degučius (vokiškai rašoma Dagut- 
schen), Pilkalnio apskrityje.

1930 metais I*ričkagrabės mokykloje buvo atida
ryta ir trečioji klasė, bet jai patalpos buvo nuomoja
mos ūkininko Pranciškaus Banaičio name. Šios tre
čiosios klasės vaikus mokė dvi mokytojos, apsigyve
nusios pas ūkininką Miką Petriką ir tik vėliau persikė- 
lusios prie savo klasės pas Banaitį, šioje apylinkėje 
ilgus metus dirbęs mokytojas Karolis šiporaitis paga
liau 1935 metų balandžio 1 d. tapo paskirtas mokyklos

Cook County prezidentas George W. Dubma visą laiką gražiai sugyvenęs su 
lietuviais, priėmė jaunimo ir studentu delegaciją, protestavusiu dėl Vytauto 
Simokaičio nuteisimo mirties bausme. Paveiksle matome studentę Dirgėlai- 
tę, įteikiančią prezidentui Dunne lietuviu studentu protestą dėl mirties baus
mės paskyrimo Simokaičiui. Dešinėje stovi advokatas S. Paul Žumbakis, 
padėjęs sctudentei įteikti pareiškimą, o uzpakalyįe stovi studentas Sakadols- 
kis, vyriausias paskubomis praeitą penktadienį sudarytos studentu demon
stracijos organizatorius ir vadovas.

— Apgailestauįu, kad soviety valdžia paskyrė tokias žiaurias bausmes 
lietuviams,— pareiškė Cook County komisionieriy prezidentas George W. 
Dunne. — Aš patariu Soviety Sąjungai persvarstyti tokius žiaurius ir ne
žmoniškus sprendimus.

Prezidentas Dunne patarė atvykusiem s kreiptis į prezidentą Nixona, 
kongreso atstovus ir patį soviety premjerą Aleksei Kosyginą.

krūvą stalus? Kodėl paskui iki 
paryčių bliovė ne savais bal
dais, o pirmadienį negalėjome 
nueiti į tualetą— kažkam bu
vo pasidarę bloga?”

Viena “L. ir M.” skaitytoja 
piešia tokį vaizdą:

Mieste, nuošalesnėse vieto
se, kasdien būriuojasi paaug
liai, kurie tariasi, kaip sveti
mą daržą išvogti, langus kam 
išdaužyti ar pasityčioti iš pra
eivių. Kaip taria, taip ir pada 
ro.

2r
V. Rimkevičius išleidžia nau 

ją novelių knygą. Tai iš dabar 
tinio okupuoto kaimo, čia vie 
na ištraukėlė:

— Didelę naujieną, kaimy
ne, atnešiau!'
'■— Kad atnešei, tai sakyk, — 
tarė Venys, vėl imdamasis šau 
tuvo.

— Agotos sesuo ‘atsirado! 
Anlerikoje atsirado. Stebuklai 
neregėti!

— Anokie čia stebuklai, kad 
davatka turi seserį!.— burbte
lėjo Venys.

— Nešnekėk taip, kaimynei 
Ae -jau davatka -.blogas; žodis! 
Kuo jis čia taip blogas! — jinai 
žiūrėjo į Stefutę. — Siuntinį, at 
siuntė,’ va, kokia mano naujie
na ! I"

— Skudurėlių kaip Šinkū
nienei, —r tyliai atsiliepė Ste- 
futė. — Gal dar kilą muilo įdė 
jo. Kvailumas tų žmonių, ir 
sarmatos neturi kaulyti!

— Ar nepasistatė iš siunti
nių klišasis zakrastijonas na
mo! — nenusileido Mariuką. 
— Kiekvienam kambary po 
veidrodį, pati mačiau.

— Melagis šitas, — vėl tyliai

išmokė mus visus gaidas pažinti, išmokino mus dai
nuoti begalę liaudies dainų melodijų, visuomet saky
damas, Kad liaudies dainos yra didžiausias žmogaus 
dvasinės kultūros turtas.

šiltų pavasario rytmečių metu jis išsivesdavo savo 
klases i gamtą, eidavo per laukus ir pievas su jose 
klykaujančioms pempėms, nusivesdavo mus Į mišką,

vedėju į Nausargius, gi jo vietą Pričkagrabės mokyk-r 
loję užėmė jo klasės draugas iš mokytojų seminarijos 
laikų Augustas Mačiulaitis (vok. Metschulat).

Apie Pričkagrabės mokyklos aplinką galima štai 
ką pasakyti. Kaime nebuvo jokios krautuvės, tad ap
sipirkti tekdavo važiuoti dviračiu į Kryžionų bažnyt
kaimį esantį už 4 kilometrų. Leidžiantis į šią kelionę . 
pirma reikėdavo persiirti laiveliu per Pričkagrabės ka- i paraistes, kur mes gaudavome progų išvysti besiga- 
nalą. Pats mokyklos namas neturėjo nei elektros švie
sos, nei vandentiekio, čia vis dar viešptavo žibalinės 
lempos gadynė. Išviečių medinės būdelės taip pat sto
vėjo toli nuo namo, sodo gilumoje. Bet gamta čia bu
vo graži, mokyklos namas stovėjo ant pat Greituškės 
kanalo kranto, mokyklos kiemas ir žaidimų aikštė slė
pėsi didelių liepų pavėsy. Buvę šios mokyklos moki
niai su giliu dėkingumu ir gilia pagarba prisimena sa
va mokslo metus pas šios mokyklosilgametį mokytoją 
Šiporaitį.

Pričkagrabės mokyklą savo laiku lankiusi ir bu
vusi mokytojo šiporaičio mokinė savo atsiminimuose 
rašo:

“Aš savo mokytojui esu dėkinga, kad jis mus iš
mokė mylėti mūsų gimtąsias apylinkes, atskleidė 
mums jų grožį ir savitai žavingą jų gamtą. Mūsų gim
tasis kaimas buvo išsistatęs Greituškės upės pakrantė
se. Dangus čia buvo žydras, oras kvepėdavo pavasa
riu ir jaunų berželių lapų aromatišku kvapu. Kaimo 
mokykla stovėjo upės pakrantėje, klasės langai buvo 
ankšti, erdvūs ir šviesūs ir upės vanduo pamokų metu 
pro juos atspindėdavo nuo klasės sienos saulės reflek- 
tus, besisupančius vandens paviršiuje.

Mūsų šiporaitis mus išmokino ne tik skaityti ir ra
šyti, bet taip pat įpratino mus pamėgti muziką, dai
nas ir sportą. Jis suorganizavo mokyklos mokinių cho
rą su visų rūšių styginiais instrumentais: smuiku, 
mandolinom, gitarom ir eile kitų instrumentų. Jis iš-

nanėius briedžius ir po balas bebraidančias gerves. Jis 
atskleisdavo savo pasakojimais tų tylių miško ir raistų 
kampelių grožį, jų savitą gyvenimą ir čia nuolat vyks
tančią kovos už būvi dramą. Nuvesdavo mus taip pat 
pasigėrėti pro mūsų apylinkes tekančių upių panora
ma, stebėti potvynio sriautų nešamas ledų lytis ant iš
tvinusių Gilijos upės vandenų prie Kryžionų. Mes sto
vėjome su juo prie Gaidžiovingės vandens perpumpa
vimo stoties ir klausėmės jo paaiškinimų apie tų įren
gimų paskirtį ir čia atliekamą tų stočių darbą. Jis bu
vo nuvedęs mus į Tovelninkij urėdijoje buvusį me
džioklės muziejų, kur mes su nuostaba apžiūrėjome 
milžiniškų briedžių ragų eksponatus, įvairių miško 
žvėrelių ir skraidančios gyvūnijos iškamšas.

Neišdildomom iš mūsų atminties likosi ir žiemos 
meto ekskursijos rogėmis link Kuršių marų. Susodinti 
viens prie kito ir šiltai apkamšyti, žiemos šaltyje ga
ruojančių arklių traukiamų rogių vilkstinėje, palydi
mi varpelių skambesio, mes buvome kaip ant vėjo 
sparnų gabenami per plačias sniego užverstas miškin
gas lygumas.

Įspūdinga buvo nakties meto ekskursija motorlai
viu aptilusiais kanalais, atrodančiais tikrai fantastiš
kai mėnesienos šviesoje. Nuotaikingos būdavo ir išky
los Urėdijos pylimu per Tovelninkų girios raistynus. 
Juo galima lodavo pasiekti net vienišą Nemunyno gi
rininkijos sodybą su gandralizdžiu ant gyvenamo na
mo stogo, šis pylimas buvo pravestas per briedžių
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kum šnapsą plotkom užkan
džiavo. Baisus žmogus jisai.

— Neteisk ir nebūsi teisia
ma!"— varė Mariuką. — O na 
mą pasistatė. Agota savo tro
bą turi, čia siuntinius gaus, 
kad išsipuoš, kad pasirėdys!

Ar nestebina tavęs, 
tojau, “tarybinio” 
“politinė drąsa’’, 
čio, “nagrinėti”

3.
Prieš metus 

V. Kazakevičius 
litrukas oficialiai 
ryšių su užsienio 
kontakto pirmininko pavaduo 
tojas) “Gimtojo Krašto’’ red. 
atstovas dėstė:

. — Esą, “vaduotojai” nuspren 
dė liautis kvailioti ir šmeižti 
Lietuvą? Esą, jie net galvoja 
grįžti tėvų žemėn?
— Ką jūs sakote? ! ! 0 man 

kažkaip dar neteko šito girdė
ti. Ir beje, jaučiu, kad nieka
dos neteks: neblogai pažinda
mas šią lietuviškai kalbančių 
žmonių rūšį iš toli ir iš arti, 
drįstu tvirtinti, kad tai bevil
tiška, padermė.”

Alatykiie, politinė emigraci
ja trukdo Kazakevičiaus tar
nybai Maskvai, ir, . nabagėlis, 
aiškiai niršta, kad jo diversija 
nesiseka.

Kad neliktumėm skolingi V. 
Kazakevičiui į albumą įrašo
me N. Strazdelio satyrinį eilė
raštį “Vijoklį” (“Tarybinis’’, 
“tarybinį” geriau pažįsta) Ir 
taip:
Nereikia man galvos galūnių, 
jei šliauždamas pasiekt galiu, 
šimtus svaiginančių viršūnių 
ir postų didelių.

Vsego chorošavo, gospodin!
J. Cicėnas

skaity- 
rašytojo 

anot laikraš 
aktualijas?

(angoje 1970) 
Kremliaus po 

“kultūriniu” V 
lietuviais

draustiniu paskelbus raistus ir juo būdavo galima nu
eiti ligi Kryžionų kanalo, jungiančio Giliją su Didžio
sios Pričkagrabės kanalu. Čia judėjimas ant vandens 
buvo visada gana gyvas. Pro šalį kanalu pranirdavo 
triukšmingos motorinės valtys, lėtai į prieki besi tumią 
garlaiviai, prikimšti kur tai vykstančiais keleiviais. 
.Netrūko ir važma pakrautų krovinių laivų, traukiamų 
pasroviui ar prieš srovę vilkikų pagalba. Ir kaip tik 
ant šio urėdijos pylimo rusų kareivio kulipka nutrau
kė mokytojo Šiporaičio gyvybės siūlą, jam paskutiniu 
momentu bandant pasitraukti į vakarus nuo priartė
jančių rusų”.

83. Lcnkynės (vok. Polenzhof) dviklasę mokyklą 
lankė 79 mokiniai iš Lenkymės ir Greituškės kaimų. 
Prie mokyklos buvo erdvus kiemas, sodnas, daržai ir 
11 margų žemės ūkis, čia mokytojavo mokytojai An- 
sas Matutis (rašoma Mattutis) ir Otonas Kukorius. Mo
kytojas Matutis buvo gimęs 1870 m. balandžio 16 d., gi 
Otono Kukuriaus gimimo data yra 1889 m. lapkričio 18 
d. Mokytojas Matutis buvo plataus masto bitininkas, 
turėjęs didelį savo bityną, o taip pat ir rūpinęsis visos 
plačios apylinkės bitynų stoviu ir gerbūviu. Kurį laiką 
čia antruoju mokytoju yra dirbęs ir jurgis Meinekaitis, 
kurio tėvai Kryžionyse turėjo viešbutį ir krautuvę. Vė
liau jis buvo iškeltas į Lapyny dvaro mokyklą, tos 
mokyklos veilcjo pareigoms.

(Bus daariau)

Spausdinsime Henrika Tamašausko knygą “LIETU
VIŠKAS PAMARYS”, jei atsiras pakankamas prenume
ratorių skaičius. Knyga susidomėjusieji prašomi atviru
ku arba laišku pranešti tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608.



WL ANKA BAUUNAS 
AKIM, AUSŲ, NOSIE t 

IR gerklės ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect *4229 

Rszid. telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

auo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 2394683

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-80X2

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadienini g 
Trečiad. ir sekmad, ofisas uždaryta*.

Reiu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir . šeštai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
27u9 W. 5 ist STREET 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą- Pirm L ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 
_________šeštoj 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

signalus siuntė per 23 minu-

Tie Veneros 7 pranešimai iš 
Veneros Žemę tiesia linija 36 
milijonus mylių pasiekė per 3 
minutes ir 22 (sekundes, bet 
sovietų biurokratams truko 57

Venuvi per įuršta
Sovietai tik musie 26 dieną 

"viešai paskelbė gmodžio 15 d. 
per 129 dienų 200 milijonų 
mylių nuskridusiu ir tą -dieną 
ant Veneros planetos nusilei- 
dusio “spuįniko” Venera 7 ra
dijo pranešimą, kad Veneroje It/*.. K 
temperatūra yra 900 laipsniui 
F. karščio ir kad jos atmosfe- 
ra yra 90 kartų tirštesnė kaip | u «
Žemės, tai yra ant Veneros pa
viršiaus “oro” spaudimas yra 
toks, kaip vandens spaudimas 
3,000 pėdų jūros gilumoje... 
žodžiu, kad ten “gyventi” tik 
rai neįmanoma. Venera 7 nusi 
leidusi į Veneros planetos at
mosferą, kol sudegė ar atmos
feros buvo sutrėkšta, radijo

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ16TAS

Aparatai - Protezai, Mei Ban
dažai. Speciali pagalba kojomt 
(Arch Supports) irt. t

2850 West 63rd St., Chica5o, 111. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
VIENĄ KARTĄ METUOSE

19" DVIGUBA GARANTIJA TV
$119-88

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

gos, ttuimnylujt** atšauMti me
tams leidimą be to žada siūlyti 
padidinti kalėjimo ir pinigi
nes bausmes. Tik atsL Ray
mond Ewell (Chicagos demo
kratas) perspėjo, kad polici
ja turi labiau stengtis kovoti 
prieš sunkiuosius nusikalti
mus, kaip žmogžudystes, prie 
variavimus, apiplėšimus, o ne 
tik medžioti motoristus.

giuusitu ^>12,120. Gavus pakė
limą jų alga 1971 m. bus $10,272, 
gi po 10 metų tarnybas $13,488. 
Sargai gauną tokias algas Jcaip 
policininkai.

CTA autobusų vairuotojai 
gauna po $4,78 į valandą ir po
žeminių bei “L” traukinėlių 
konduktoriai po $4.76 Į valan-

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
iorest fires!

GU2AUSKV
BEVERLY HILLS GSLINYCIA

GILES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 Ir PR 84)834
»...- - —-------

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštai uždaryta.

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

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I RU R GA S

....... -Priima t ik-susitarus
Valandos: pirmacL, ketvirtad. 5—8, 

antrad. 2—4.

Ofiso tek: 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. n šešta

dieni 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"
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

M O VIN G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairią atstumą. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI^ '

MOVING 
'Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠE R Ė N AS 

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

y — ■ -

SOPHIE 6 ARC U s] 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490.kn.JU-M.

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

Tek HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 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 ^'2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

GELIŲ PARODA
Xuo ateinančio kovo 20 iki 

28 dienos imtinai Įvyksta 13ji 
metinė gėlių ir daržų paroda 
"kasdie nnuo 11 vai. ryto iki 10 
vaL vakaro.

Paroda įvyks naujai atstaty
tos milžiniškos McCormick 
Place 293,000 ketvirtainių pė
dų grindų ploto salėje, kur 
bus įrengta daugybė įvairiau
sių gėlynų, darželių ir tikrų 
sodų su žydinčiomis rožėmis, 
dalijomis (jurginais), poinsen- 
tijomis, petunijomis, astroniis 
ir -kt ir kt ir gojeliais žaliuo
jančių didelių medžių krūmų. 
Tai -būsianti didžiausia ir gra
žiausia paroda pasaulyje.

Automobiliams pasistatyti 
yra 2,100 vietų po stogu ir 6,000 
vietų aikštėse. Patogus CTA 
autobusais privažiavimas Cer- 
mak rd. arba 22 gatve.

Negana to, parodoje bus virs 
300 stiklinių tankų su Įvairiau-- 
sroinis tropikmėnris žuvimis, 
chorų programos ir vienas del
finas akrobatas, rodys viso
kius vandens triukus.

įėjimo kainos dar neskelbija- 
mds.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

Vladas Rasėiauskas 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- 
oa dvi lietuvaites — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais ^kreipkitės į

WALTER "RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

LENKAI APIE KAUNĄ
Chicagos lenkų’ laikraštis :Dziė- 

riik Zwiazkowy skelbia ’ kažko
kios ;(L(W1L) pranešimą, kad 
1970 m. sausio mėn. statistika 
parodžiusi Vilniuje1 371,000, :o 
Kaune 306;000 gyventojų. ' Eąą 
Kaunas neturi ' tokio stipraus 
lenkiško užnugario kaip Vilnį 
jos sostinė”,, bet ii-Kaune.len
kų filmai turi “gana didėli“ 
pasisekimą. Prie “Inkaro” kom 
binato esąs lenkų teatrinis ra
telis, kurs jau porą kartų važi
nėjęs Į Vilnių, -b Vilniaus len
kų mėgėjų ratelis padaręs vi
zitą Kaune, kur suvaidinęs ko
mediją ‘TDamos ir gusarai”, o 
prieš porą savaičių Kaime ro- 
dvtas lenkiškas filmas “Lai-, 
ka”. •:

■Neseniai Įvykusiame , gra
žiausių parkų konkurse Kau
nas laimėjęs pirmąją vielą. 
Čcfp-i

ruo- 
pagriežtintus įstaty- 
girlą vairavimą ir 
nors kiek "išgėrus. 
Įteiktu -sumanymu,

972-7 So. Western A-ve. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787^8

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

$Uie rwm Casualty Company

&ERAI PILDOMI
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimai 254-7450

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
j r kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4085 Archer, 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

Girtų vairuotojų medžioklė
Illinojaus respublikonai at

stovai legislatūroje, guberna
toriui Ogilvie paremiant, 
šia išleisti 
mus prieš 
vairavimą. 
Vienu jau
visiems indams būtų atimtas 
leidimas vairuoti pirmą kartą 
nu teisus dėl važiavimo “alko
holio Įtakoje“. Kilu projektu, 
atimti 3 metams leidimą vai
ruoti. jei Įtartasis atsisako pa
siduoti ištirti savo kvapą, ar 
ne atsiduoda alkoholiu.

Ats. Bernard Epton iš Chica

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

SI U NTI N LAI

I LIETUVĄ
VYTAUTAS BUKAUSKAS

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
DMelh -pasirinkimas jvairip pro- 
-taty. Atrtonwblliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Meras pasiūlė naują 
potvarkį nuo triukšmo
Chicagos meras Daley . įteikė 

miesto tarybai pasiūlymą pri
imti nąują potvarkį prieš įvai
rius triukšmus, kokius gatvė
se kelia motorvežimiai, trau
kiniai, ambulansai sirenos, 
namų ardymo mašinos ir tp. 
Nors potvarkis prieš triukšmą 
esąs išleistas ir galiojus jau 
nuo 1967 metų, bet nuo to lai
ko atsiradę naujų triukšmų.

Kiti du mero pasiūlymai yra 
uždrausti fosfatus skalbimo 
milteliuose bei skysčiuose ir 
oro teršimą asbesto dulkėmis.

i - -

Chicagos valdininkai 
aukščiausiai apmokami

-Darbo departamento žinio
mis, Chicagos mokytojai, po
licininkai, sargai ir CTA trau 
kinelių bei autobusų vairuoto
jai gauna -aukščiausias algas 
visame JAV krašte, nebekall- 
bant apie konstrukcijos darbi
ninkus, kurie Chicagoje už 
vieną valandą gauna po $9.64. 
Dirbantieji ^privačioje pramo
nėje gauną panašiai.

NJpkydojų pradedamoji, alga 
pagal senąjį kontraktą buvo 
$$,400 metams, dabar yra 
$9,072. Policininkų algos per
nai buvo ^pradžioje $9,600, dau

PALAIDOJO
ANTANĄ KAUNĄ

šių metų sausio 10 dieną 
Chicagoje, Marquette Parke, 
mirė Antanas Kaunas.

Jis buvo pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, o sausio 13 dieną 
velionis buvo palaidotas Lie
tuvių Tautinėse Kapinėse. Į 
amžinos ramybės vietą velionį 
palydėjo giminės, artimieji ir 
didokas būrys pažįstamų. Į ka 
pines važiavo dešimties auto
mobilių eilė.

Paskutinius dvejus metus 
velionis ligonis, buvo beveik 
invalidas. Jį kankino smarkiai 
išsivysčiusi sklerozė. Kelias 
savaites prieš mirtį ji piaustė 
sunkiai pakeliami galvos ir 
sprando skausmai.

Šia proga verta prisiminti 
tragiškas šios zanavykų, nepap 
rastai gerų lietuvių šeimos li
kimas. štai velionies šeimos 
kelias:

Brolis Kajetonas, Lietuvos 
kariuomenės artilerijos kari
ninkas, pirmomis karo dieno
mis rusų buvo nužudytas.

Brolis Pranas, frontui besi
traukiant per (Lietuvą, buvo 
kariuomenėje ir žuvo karo 
mūšiu metu. 

U

REMKITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

P T

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harhrn Ava. — 586-1220

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI
..\ .i . '

—Bridgeporto Lietuviu Namų Savi
ninku Draugiįos metinis narių susirin
kimas įvyks' antradienį, vasario 2 <L 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., vai. vak. Visi nariai 
ir narės kviečiami į susirinkimą, nes 
bus metinis pranešimas apie draugi
jos-stovį: ir yra.kitų reikalų.

;A. Kaulakis, rašt.

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, va
sario 3 d. Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. 7:30 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami į susi
rinkimą, nes yra svarbių reikalų^ ap
tarti. ‘A. Kaulakis, rast.

■ ■ ■ ------------- ■. j-----------------------------------------------------------------------------------

"Velionis Antanas taip pat da 
ly vavo kovose, bet jis, netekcš 
tėviškės laukų, vis dėlto išliko 
gyvas, , kad mirtų draugiškoje, 
bet vis dėlto nesavoje žemėje. 
..Velionies motiną ir sesuo ru 

sų ilgiems metams buvo išsiųs 
tos į Sibirą. Motina, negalėju
si pakęsti 'Sibiro kančių, pasi
mirė Sibire.

Velionies tėvas Tnirė prieš 
karą. . , , < ...... ..t<

Inž. Ksaveras Kaunas, velio
nies pusbrolis,, vietoj vainiko 
ir oficialių užuojautų, pager
bia savo gimines, paskirdamas 
$20.00 Naujienoms, taip vyku
siai ginančioms nukentėjusios 
lietuvių ’tautos reikalus.

i - Kaimynus

ALBERT PERREY
— Gyv. 7223 So. Richmond St.

Mirė 1971 m. sausio 28 d., 7:30 vaL vak., sulaukęs 67 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kybartų miest., Virbalio aps.

Amerikoje išgyveno 19 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Brigita, pagal tėvus Raseveličiūtč, sesers 

duktė Irena Seksnus su šeima, Vokietijoj sesuo Natalija Kūnas su šei
ma, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. ‘Western 
Avenue.

Pirmadieni, vasario mėn. 1 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios Į §v. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Albert Perrey giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį .patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesers duktė ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
—PWWRCTPWW ■ I. g II ■ JT i J <4

LEON S. KLIMOVICH
Gyv. 2534 West 46 “Street

Mirė 1971 m. sausio 28 d., 7:26 vai. ^vakare, sulaukęs 82 metų am- i 
žiaus. Gimjs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Leon Jr., marti Norah, sesers dukterys — i 

Leonore Mikels, ir Angela Raback, ir daug kitų giminių, draugu bei 
pažįstamų.

Priklausė Lietuvių Kęstučio Pašalpos klubui.
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, sausio 30 d. 7 vai. vak. Lack ‘ 

Į (Lackawicz) ’koplyčioje, 2424 W. 69th Street.
Pirmadienį, vasario mėn. 1 dieną 1100 vai. po pietų bus lydimas 

į iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines. M

Visi e a. Leon A. Klimouich giminės, draugai ir ipaiįsta mi nw> 
j širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa

tarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Sūnus, marti ir gimines.

Laidotuvių Direktoriai Lack (Lackawicz) ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.
J 1UM B-UfĮg11.' ■ IĮĮ«l«lIHHI

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS f. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741-1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
ILietinių 
liaiddtuvių 
-Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
■3319 So. LTTUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 J 
649 'EAST 162nd 'ST. iPhone COmmodore 4-2228

I South Holland, Illinois
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- — Amerikoje gimęs kun. Vy* 
tautas Mykolaitis paskirtas Jįy, 
Kryžiaus parapijos klebonu, 
vietoj atleisto kun. Edvardo 
Abromaičio. Run. V. Mykolai
tis gimęs 1919 metais. Pasku
tiniu metu jis mokė vienuoles.

— Iš Uetuvos ateinančios ži
nios sako, kad okupacinė* val
džia atėmė' leidimus kelioms 
senutėms, kurios pavasarį ti
kėjosi atvykti i Ameriką ir pa
simatyti su vaikais. Joms lei
diniai buvo duoti, bet ir vėl at 
šaukti.

— Ne- tik Lenkijoje, bet ir 
“tarybinėje” Lietuvoje prade
dama jausti maisto stoka. Sei 
nia dar gauna jai skirtas por
cijas, bet jeigu pasitaiko krikš

tynos ar laidotuvės, tai reikia 
gerokai pasisukinėti po dides
nius miestelius, kad išsiprašy
tum duonos ir gabalėlį mėsos.

s — Am. Liet. Mokytojų S-gos 
visuotinis narių susirinkimas 

'Jvyks vąsario 7 (lieną, sekmadie- 
*nį 3 vai. popiet Jaunimo Centre. 
IS-gos nariai-ės prašomi būtinai 
dalyvauti.

ALMS-gos Valdyba
į —: Batfo Chicagos apskrities 
Tudens vajaus uždarymas įvy
ko sausio 24 d. Marquette Par
ko. parapijos salėje. Dalyvavo 
įapie 200 žmonių. Tai buvo 
šalpos darbuotojai ir aukų rin
kėjai. Uždarymą pravedė .Y7. 
Kasniūnas. Buvo surinkta virš 
24.000 dolerių . (vien tik Mar
quette parko apylinkėje -$9,000) 
Vajus laikomas gerai, pavyku
siu. Kalbėjo daug- Įasmenų. 
■Skyriai ‘padarė savo praneši
mus. Buvo įteiktos knygos 
"apie- Balfą darbuotojams. Ci
cero mokyklos mokiniai' su
vaidino šalpos srities paruoš
tą vaizdelį. Vėliau buvo vai
kės, kurias parengė globėjas 
J. Evans. Pabaigai buvo paro
dytas filmas apie Vaitkų, Kru
pavičių, šimuti, V Sidzikaus
ką, A. Galdiką ir kitus. Buvo 
atvi-kę8 konsulas, klebonas ..ir 
kiti. - į s >

—- Seduvieciai ir‘- jų priete- 
liai vasario 7 d., sekmadienį, 
2 vai. po pietų kviečiami at
vykti į Balio Pakšto salę, prie 
38 ir California Ave. Subuvi
me dalyvaus ir kalbės kun. 
Petras Urbaitis, kuris Šeduvą 
yra apleidęs 1928 m. ir apie 20 
metų gyvenęs Kinijoje. Jis ža
da pateikti daug Įdomiu žinių 
apie Kiniją." ; ‘

nešimai rodomi spalvoti fil
mai. Kviečiami nariai ir sve
čiai dalyvauti.

—«- Mirė Marijona Viršulienė, 
Liet!.'.‘ShvąlĮaęęĮijį'KįrMp?. Jiarė, 
83ju£tų amziaus, kilusi iš Liud 
vinavo apylinkės. Ji išgyveno 
Amerikoje!, 59 metus, Buvo 
darbšti narė. Draugija duo
da vainiką ir jos šeimai reiškia 
užuojaubj. . <

— Jonas Miceika, g\w. Brid- 
geporte, buvęs Lietuvoje paš
to viršininkas, prieš kuri lai
ką stipriai susirgo ir turėjo at
sigulti i ligoninę, kur jam bu
vo padaryta operacija. Dabai 
jis jau galutinai pasveiko ir vėl 
pradėjo dirbti. Jam visi pašti
ninkai linki daug geros sveika
tos.

— Dail. L. 1'rbbnas, nuolat

Aleksa, f • 
direktp-

G randies
Em-

i Kanadą *.r sausio 30 d. Toron
to parapijos salėje atidaro sa
vo darbų pą-rpdą, kuri tęsis iki 
vasario Į d. Po parodos dail. 
Urbonas aplankys Los Angeles 
ir grįš į-Australiją.

— fSkulpl. Petras 
Čiurlionio galerijos 
rius sukūrė emblemą
tautiniu šokių šokėjams, 
blemą jie dėvi prie savo uni
formų. šiandien, 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centre Įvyksta Gran
dies tradicinis koncertas su šo
kiais, vaišėmis ir kitais įvai
rumais; Atsilankę turės pro
gos ne tik pasigrožėti tautinių 
šokių pynėmis scenoje, bet ir 
pašokti su tais šokėjais ir šo
kėjomis salėje. ■

. .— J- P- (prašo pavardės ne
skelbti) paaukojo paveikslą 
lietuviško . švietimo, reikalui. 
Jo paveikslą bus galima laimė 
ti LB Chicagos apygardos val
dybos ruošiamame dovanų pa- 
skirstynię... JIS

— Daili Genovaitė Laučienė, 
kurios parodą, pereitą'-vasarą 
Unia Pier ’apEahkė 300 meno 
mėgėjų, ■ Susilaukusi iš lanky
toji/ labai šiltų atsiliepimų, 
padovanojo' .paveikslą LB či- 
kagiškės ■ apygardos valduos 
ruošiamam lietuviškų mokyk
lų išlaikymui- švietimo Vajui; 
Jos paveikslas - kam nors teks 
dovanų -paskirstymo metu.

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriukb' aiški byla.

Parduotuvėje pas TverąJ

150

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę) Reikia

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

— Liet avių žurnalistų sąjun 
gos Chicagos skyriaus valdyba 
vasario 1 d., pirmadienį, 7. vai. 
vakaro, ruošia ketvirtąją žur
nalistinę popietę, kuri įvyks 
2618 W. 71 St, Laisv. Liet re
dakcijoje. Bus paskaita, pra

2646 W. 69 Street.
Kaip geram pirkėjui .dera, r
Jisai eina tik pas Tverą.
L : .(Sklt

♦ Važiuoju į Los Angeles, Ka
liforniją ateinantį antradienį, 
vasario 2 d. ir ieškau bendrake
leivio. Suinteresuoti prašomi 
skambinti nuo 6:30 iki 7:00 vai. 
vakaro tel. 476-2598. (Sk).

L !■■■■■ 1 ... 111 .. """ ,,
Pietinėje miesto dalyje, lietuvių rajone, atidarėme .

' IMPORTUOTŲ Iš EUROPOS PREKIŲ KRAUTUVŲ, 
kurioje rasite didelį pasirinkimą

• BATŲ SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS • APRANGOS REIKMENŲ 
VYRAMS IR MOTERIMS.

Pav., Moteriškų kostiumų, suknelių, megztukų ir pan. Vyrams kostiu
mų, kelnių, marškinių, megztukų ir t. t • Didelis pasirinkimas do
vaninių dalykų • Aptarnavimas lietuvių kalba. Aplankykite mus be 

mažiausio Įsipareigojimo pirkimui.

N. & P. IMPORTS, INC. • Tel. 436-5772

3141 West 63 Street, Chicago, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

---------- —---------------------------------------------- —-------- •
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SHIPPING CLERK
For established lighting manufac
turer. Supervisory, experienced or 
with similar background, harftHe way-*' 
bills, etc. Vicinity CaliComia^ Ogden.
Prefer reliable, sober man 25—r35.' 

Real opportunity.
Many benefits including major 

medical life. etc.
' Call MruCOOK j

277-2121

MILL & CONSTRUCTION

(general Remodeling 
: m.Fully Insured

} ES 8-4678 524-0336 '

Ambitious young painter wall 
wash paint & decorate.

# Fręe Estiipatęą. _ , 
BdB.WASNTFAVSKJ .

• - '434-6121’ 4 •-
Interior Exterior Insured.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, žemė — Pardavim

HELP WANTED ~ FEMALE
Darbininkių Reikia

■KEY PUNCH OPERATOR 
For Alfa and Numeric work. Small 
Computer Department, Good working 

conditions.
Many Company benefits. 

GLOBE WHOLESALE 
2101 So. CARPENTER 

,! 733-2317 .
, See Mr. DRISCOLL ( . . .

CARPENTRY & REMODELLNG 
Residential - Commercial remodelin ; 

. of all kinds,, ,
EXPERT WORK ? V

i -..'low Winter Rates

GRAIFMAN & WALLACti '
* 973-0410

HOME IMPROVEMENT
Porch Remodeling. Repairs, 
Additions*; Aluminum • Siding;

WORK DONE BY 
UNION CARPENTERS’ 

5106 N. MARMORA
i - • ’ 774-6819 .C :P.

PAINTING
PAPER HANGING, 

. Wall washing, Decorating, 
nsured. Tuffcote crack repair,

‘CALL
.6524)757 or 863-7363

RENTING IN GENERAL 
Nuomos.

4 KAMBARIŲ BUT AS su'baldais su
augusiems. 2 aukšt. priekyj, po 4.

6541 So. CAMPBELL
- - Tel. WA 5-6616

CARPENTER — PAINTING 
DECORATING & ETC. 

Guarantied Workmanship.
Reasonable rates. , , 
Prompt service.

458-8962

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

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

IŠNUOMOJAMAS .KAMBARYJ Tei
rautis. .6319’ So. Talman Avė.

’ - ■ Tel RE 7-7166.

BUSINESS CHANCES
Biznio Proso* '

LEPAK’STLUSIBING 
Electric Rodding. Complete Ki
tchen & Bathroom Remodeling, 

( Water-mains installed. 
Free. EsL 24 hr. Service.

276-7372 Or 965-2013

■ SAVE 50% ’■
On superb Interior & Exterior 
painting. Canvass w ork & w’all 
washing. Gutters - cleaned &

- tarred. Insured.
Call GEORGE 349-2830

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS 
. p IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

E
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKLMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIK, 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-21
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIAT

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

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

Tel. 847-8935 arba 247-4698.

CICERO ’

Naujai išdekoruota, su moderniais 
Įrengimais gerame biznio rajone, ge
romis sąlygomis išnuomojama užeiga; 
.n A.- .-Teirautis ’ ' r
F-!- ’ ? • Tel: 652-5121 ‘ į

CARPENTER 
Still hasn’t made first 

1,000,000. 'Complete remodel
ing service. Porch and fence 

repairs.
Call BILL 2714130 -

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

TRICAL BASEMENT POSTS & 
' BEAMS ETC.

--------REASONABLE PRICES
- 486-8036

dCta

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-1

si, 000 ĮMOKĖTI — BERVYNE. 16-tos 
ir Harvey apylinkėje gražus 6 kamb. 
namas su 4 miegamais. Nauja 220 v. 

elektra-. Kaina S19.500.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero. 
BI 2-2162.- Jei neatsako — LA 1-7038

♦ Margučio rengiamame kon
certe, vasario 27, 28- d. Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje buš"atlikfa"A. Ponchiėllr 
operos I Lituanr uvertiūra',-M. K/ 
Čiurlionio simfohiriė' poemą - 
baletas Jūra, D-. Lapinsko II Vi
gilante del “Mare (Simonai1 Ku
dirkai attaint!) •ir D: Lapinsko 
baletas InfinitaS VII. Bilietai 
gaunami Marginiuose. 2511 W. 
69 St ir Margutyje, 2422 West 
Marquette RcU/Sk.).-'-'*’• -• ;;

HERBERT 'SEYFARTH ' i 
. ,DECORATING’GO;1

Canvas. hanging. »Interior and 
exterior painting. ’Iiisnred.

:586-1620

PORCHES - STEPS —
o GARAGES

Garages Doors, r Ceiling, .Tiles, 
Room additions.

Carpenter woj-k of-any kind.
■ ■ V r • In

. CHAIN LINK;
FENCE SALE •

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

A. C.E. FENCING
5609 BLOOMINGDALE

637-7437

L‘r. HOME MAINTENANCE
’ Carpentry • Plymbing * Gias:

• Locks and' , ^Electrical

CALL DON -
847-6685

"♦ Sausio" 30 dieną visos Cluca- 
gos gatvės veda vilniečius ir jų 
bičiulius į VKLS Chicagos sky
riaus • rengiamą Vakarą - šokius, 
t Vieta — Pakšto svetainė prie 
38-tos ir California gatvių. Pra
džia'- — 7:30 vai. vak.’:jVielos 
ribotos, bet jų galimą įsigy
ti prie įėjimo: šį šeštadieni.
/ >v‘ v Valdybai■(Pr).‘-

CARPENTRY & REMODELING 
Expert workinanship.

Free EŠ Hi nates
Rėasoriab'Iė°rątės.

Calf HE 4^312 of’
- •• < isGaliWUIidW$D34( ’z c

INTERIOR DECORATING 
by College students .with .

3 fears experierice.
Free estimates?

Licenced & Insured.
Call '251-8503

CARPENTRY - PANELING
, . m i.

Plastering, painting.
aI./'ž. ' b

Special discount before-Jan. -15

ALL CARPENTRY’ WORK 
:, j:: - 1 PORCHES,'•

Rooms added, bsmt.,? etc;
No job too hig'Op too small.

ROOFING&SIDING

TUCKPOINTING,. CEMENT WORK,
* ,.-..7. GUTTERS.. , . ...

■ >• • ■■ FREE ESTIMATE; ’ 
“ 24 - HOUR SERVICE

Call:784-4267

, —E;B. Pešlaičiaį '3141 West 
63 St., atidarė moterims, vyl 
rams ir vaikams drabužių, ada
tinės ir reikmenų bei dovaninių 
dalykų, importuotų iš Europos, 
krautuvę. Platesnis skelbimas 
yra šios dienos Naujienose. ■■ 

(Pr).

CON5TRT
YOUR CRAWL SPACE - 
INTO, LIVING SPAGE.

Modern, housę raising
773-2368 ’ n

, JUDSO^ . ..
r CUSTOM RE51ODELING,

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

and bathrooms. -- ---------

♦ Lietuvos Valstybinės Operos 
50 metų Jubiliejinis Minėjimas 
pradedamas šį vakarą 7 vai! 
Čiurlionio Galerijoj (Jaunimo 
Centre, 5620 So..Clarexnont Avė. 
Chicagoj) teatralų pat odos ati- 
darymųf RytpJ"-^.sauSicĮ 31 d., 
sekmadieni 12 vai. dienos metu 
Jėzuitų koplyčioj . kbnipozito
rius Tėvas Bruno - Markai tis, 
S.J., pasakys pamokslą ir atlai
kys Šv. Mišias, kurių metu gie
dos buv. L. V. Operos solistės — 
Alė Kalvaitytė - Velbasienė ir 
Izabelė Motekaitienė. Vargonais 
gros Manigirdas Motekaitis. 
Tuoj po Mišių-— 1 vai.-Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj vyks Aka
demija — su paskaitomis, skaid
rėmis ir solistų balsais. Gi 7 v. 
vak. ten pat įvyks Jubiliejaus 
užbaigimo šaurtusis Banketas su 
intriguojančia staigmenine pro
grama, gardžia v&kariene ir pui
kia Pakšto kapela'šokiams. Ju
biliejaus Rengimo Komitetas 
deda nuoširdžiausias pastangas 
padaryti šį vienintelį minėjimą 
išeivijoj vertu visuomenės dė
mesio ir istoriniu mūsų teatralų 
tikime. Maloniai visi kviečiami 
į visą Jubiliejaus programą!

L. V. O. 50 M. Jubiliejaus 
Rengimo Komitetas 

(Pr).

Fust dependable serv. . 
Exc. references..

272-2648 r

KE. MOUNTAIN
CUSTOM CARPENTRY

AND REMODELING ’

GR 5-4119

COMPLETE PLASTERING 
SERVICE

Ceilings, rooms, arches & 
patching!

william McDonnell
383-1041

I DO MY OWN WORK
* 4

Over 20 years at the trade.
If you have any Carpenter 

work/
Phone 755-0060 - . — 

■  ------------ ------ft r ----- -——---- ;
♦ Kovos dėl Lieto vos 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). . -

WILL RESTORE.
. REPAIR. .REMODEL ■ ;■ 

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

. ______ CALL .PIERRE
256-0272

9:00 to 5:00 P. M.

CARPENTRY^REPAIRS

Remodeling. Room Repairs etc 
Paneling or Additions.

1 . Small or Large Jobs.
7.35-4547 ?

COMPLETE
HOME REMODELING

& MAINTėNANCE
Expert workmanship.
Licenced & Insured.

Call 532-5014

CODE VIOLATIONS 
CORRECTED 

“ Brick work. Chimneys 
.Tuckpointing 

Carpentry.
W. HUNN 

General Contractor 
282-0910 736-1384

LOW WINTER RATES NOW!

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

ator — Free estimates.
366-4687.

NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

ŽMONĖS PERKA NAMI
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš 

tamentinio mūro, kuris ir 15 me 
tūri. Pastatytas turtingam r 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

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

2 GERI MŪRINIAI NAMAI ’ 
ton Parke. Duoda virš“$16.00C 
mos ir mažos išlaidos. Jei pan

’5 BŪTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir. < 
mūro garažas pačiame Marauetti 
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl lig< 
duoda už $48,000. ■- <>

PLATUS LOTAS. Marquette : 
centrinėje gatvėje.: Kainą 
tarsim. . . . ' .

PUIKUS. DIDĖT.IS 2 no 6 n 
Gazu šildvmas. platus _ sklvpas, 
garažas, arti ofiso. $29.500. '

2 BUTU. 14 mehr modernus n 
3 auto mūro garažas, Marquette 
kė. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — 
naujas. Geros pajamos.’arti •: 
$19,600.

Valdis Real Estai
7051 So. Washtenaw Avė. ‘RE ’

OAK PARK
By owner. 5 bedroom, brick, comp
letely carpeted, finished playroom, 
vicinity Washington - Lombard. Upper u 
30’s. 2 car garage. See to appreciate. I tai nupirksi už $52 500.

APDRAUDŲ

Phone for armointment 
•) 848-9381

-"S-- i,
h ’ _ - _ _

BERVYNE PUIKUS INVESTAVIMAS!
19 butu. $25,214 metiniu pajamų. 75 

. pėdų sklypas, nauja šildymo sistema.
kilimai., $142,500. Teiraukitės smul

, - ( kesniu iufoęmaeiju.
.3 SVOBODA. 3739 W. 26th St.

LA, 1-7038 arba TO 3-2460

DU BUTAI
1% aukšto mūras su dideliu 5 kamb. 
butu 1-me aukšte ir labai puikiu 4 
kambąrių butu antrame. Idealus myli
moms šeimoms, ar pajamoms. Viskas la- 
bai modernu, gera vandentiekio ir šil- 
dymo sistema, pilnas rūsys, 2 mašinų 
garažas. Į pietus nuo 43rd St., Brigh
ton Parke; Stebuklingai žema kaina, 
tik $21,90Q. Labai mažas imokėjimas. 
Paskubėkite. Skambinkite stebukla
dariui. Skambinkite MICHAELS dabar.

' Kalbame lietuviškai.
' 254-8500 - ”

r . . . 1
Federal in ių ir valstijos pajamų 

mokesčių apskaičiavimas
I N C O M E TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas -
7 ’ pardavimas

R E A L ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTA R Y PUBLIC 
r* Draudimo informacijos

F N S U R A N C E
ŠIMAITIS REALTY 

2737 W: 43rd STREET 
_v . CL 4-2390

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Til4 REpublIc 7-1941
V /

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

tuna-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

r“ 1

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios ilsimokė- 

jimo sąlygos.
O A C E V I č I U S 

6455 So. Kadžio Ava. PR 8-2233

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIĄ

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas 
rytas šildomam porčiuje. šilim 
zu, moderni virtuvė ir voniai 2 
mobiliu garažas. $20.500:

4 KAMBARIU EXPANDABLE 
šus neužbaigtas), apvnaujis- mf 
šilima gazu, aluminijaus langai, 
tomobiliu garažas, šoninis įvažiai 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė fežide

’klvpas. $18.900.
2 pa fi MŪRINIS. 2 atskiri J 

vandeniu šildymai gazu. . Mod< 
virtuvės. 2 automobilių garažas, 
auette Parke. 832.000

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY. 
Tia gazu. alumin. langai, platus 
nas. graži nuosavybė - -Gage I 
$43,000.

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

NKRIS REAL ESTĄ
3009 WEST 63rd STREI

Te!.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACT' 
Nam y Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTC 
įrengiu naujus ir perstatau sen 
su rūšių namo apšildymo peči 
air-conditioning i naujus ir seni 
mus. Įrengiu vandens boilerii 
stogų rinas (gutters). Darbas 
karnas greit, sąžiningai ir Barant 

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste 

užmiesčiuose. .
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET META 
4444 So. WESTERN AVE. 

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

A. ABALL ROOFI
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir 
kamuosius vamzdžius sutaisome 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir p? 
me. Nudažome namus iš lauko 
liekame “tuckpointing” darbus. ! 
apdrausti, visas darbas garantuc

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bei

JUOZAS (JOE) TURAH 
Nebrangiai ir greitai taiso_Volks 
nūs. 
kitas 
nas.

Volvus. Mercedes. Porsct 
užs. ir vietinės gamybos 
Elektroninis tikrinimas, 1 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SER'V 
2934 West 63rd St

TeL GR 6-3134 arba GR 6-1




