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TRAGIŠKA PROF. J. KAZLAUSKO MIRTIS
Praėjusių metų spalio mėnesį Vilniuje ir visoje okupuotoje Lie

tuvoje plačiai pasklido žinia apie Vilniaus universiteto buv. Filolo
gijos fakulteto dekano, lietuvių kalbos katedros profesoriaus dr 
•Jono Kazlausko dingimą. Susirūpino jo šeima, kolegos kalbi
ninkai, studentai, bet okupuotos Lietuvos spaudą apgaubė paslap
tinga tyla. Tik praslinkus daugiau kaip 6 savaitėms iš “Litera
tūros ir Meno” (1970.XI21) sužinome apie netikėtą dr. J. Kaz
lausko mirtį ir tik gruodžio 4 d. Lietuvos komunistų partijos or
ganas “Tiesa” paskelbė, kad profesorius, spalio 8 d. išėjęs iš Lie
tuvos Mokslų Akademijos bibliotekos dingęs, o lapkričio 17 d. 
jo lavonas buvęs rastas Neries upėje, Vilniuje. Atseit, J. Kazlaus
kas prigėręs.

Ta oficialiai paskelbta mirties 
priežastis visiškai neįtikinanti. 
Okupuotoje Lietuvoje yra įsi
galėjęs paprotys, kai miršta 
koks mokslui, menui ar kuriai 
nors sričiai nusipelnęs žmogus, 
tuojau įstaiga, partija ar visas 
būrys mirusiojo artimųjų pa
skelbia žinią “Tiesoje” ar kituo
se laikraščiuose, pranešama lai
dotuvių tvarka, kai kada duo
damas ir gydytojų pareiškimas, 
kuriame nurodoma ir mirties 
priežastis. Nors J. Kazlauskas 
buvo vienas iš pačių iškiliausių 
jaunosios kartos lietuvių kalbi
ninkų, nuo 1968 m. rudens iki 
1970 m. pavasario Filologijos fa
kulteto dekanas, 1965—1970 m. 
Valstybinio aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo ministe
rijos leidžiamo kalbotyros žur
nalo “Baltistica” atsakingasis re
daktorius, nuo 1963 m. komu
nistų partijos narys, bet oku
puotos Lietuvos spauda nutylė
jo jo dingimą ir lapkričio 47 d., 
kaip oficialiai vėliau paskelbta,

**?*

jėgainėje netoli Paranos upės. Argentina planuota šią jėgainę paleisti j dirba 1972 
m. Argentina turi nemažai urano, todėl ji galės daugiau toiciy stočiai pastatyti ir 

gaminti elektrą miestams ir kaimams.

giškos mirties priežastis, net 17 
dienų praslinkus nuo tariamo su
radimo lavono Neries upėje, 
“Tiesa” ir “Sovietskaja Litva” 
gruodžio 4 d. paskelbė aštuonių 
gydytojų komisijos pranešimą, 
kuriame, tvirtinama, jog J. Kaz
lauskas prigėręs Neryje. Kad 
išsklaidytų nemalonius gandus, 
medicininės komisijos eksperti
zės akte rasta reikalo pabrėžti,

LAOSE VYKSTA ŠARVUOČIU MŪŠIAI 
kad lavono organuose neaptikta* SAIGONAS. — Pietų Vietnamo daliniai Laose bando atsiim- 
“nuodingų cheminių medžiagų ’. ti iš komunistų kalną nr. 31, kurį praėjusią savaitę šiaurės Vietna- 
Ir paskelbus gydytojų pareiški- mo daliniai užėmė.- Dėl kalno vyksta mūšiai, 'kuriuose abiejose 
mą, tikroji J. Kazlausko mirties pusėse dalyvauja tankai. Komunistai panaudojo |5 tankus, iš kurių 
priežastis paliko apgaubta pa- 15 buvo sunaikinti. Abi pusės turi nemažus nuostolius. Iki šiol 
slapties. Tačiau ši kartą J. Kaz-,Laose žuvo 2,348 komunistų kareiviai. Laose vyksta didžiausi šio 
lausko mirties kaltininkas pats karo mūšiai, 
išsidavė, nuslėpdamas profeso
riaus dingimo faktą, partijos or
ganas “Tiesa”, nutylėjęs tragiš
ką mokslininko mirtį beveik du 
mėnesius, iki gruodžio 4 d.

Neklausė partijos

Pirmą kartą Vietnamo kare 
komunistai tankus panaudojo 
1968 m. puldami žaliųjų Bare- 
čių bazę Lang Vei. Antrą kar
tą tankai pasirodė 1969 m. mū
šyje dėl Ben Het žaliųjų Bare-

KATALIKU MOTERŲ DEMONSTRACIJ

BELFASTAS. — šiaurinėje Airijoje, Belfaste, apie 600 
reivių krato katalikų airių namus, ieškodami vyro, kuris nut 
du Belfasto policininkus ir trečią sužeidė iš automatjnio šauti 
Policija ir kareiviai suėmė 46 katalikus, jų tarpe 38 moteris, 
rios ėjo demonstruoti pasipuošusios Airijos Respublikos Arm 
uniformomis, nors jos yra uždraustos. Vienas airis gavo teis 
8 mėnesius kalėjimo už šios uniformos dėvėjimą laidotuvių m< 
Teisėjas pareiškė, kad uniforma provokuoja didelę dalį Belfs 
gyventojų. Atskirą demonstraciją surengė ir protestantų m< 
rys, pareikšdamos lojalumą Britanijai.

Maskva: Nesikišk
Į lietuvių reikalus
MASKVA. — Sovietų Sąjun- 

energiios į gos valdžia įspėjo Vatikano ar

ViinTaūs“ ' Universitetas, .nei jo 
drąugąį^paųdm e nepranešė apie 

r ■''prbfešbFiaAš’ 'mirti,' lirepaskelbė 
,ir: laidojimo tvarkos, , s ,

a n ■ - Paiki  jįf peiialbėjb

«,'.»? Iš-'Vilniaus gautomis žinio- 
fnis; Jr Kazlauskas palaidotas 
lapkričio. 20 d. Antakalnio ka- 
'pinėse, laidotuvėse dalyvavo dau
gybė žmonių, sudėta-krūvos vai- 

-- -rfikų ir gėlių, atsisveikinimo kal
bas pasakė trys lietuviai kalbi
ninkai (Jonas Palionis, Vytau
tas Mažiulis, Algirdas Sabaliaus
kas) , rusas kalbininkas Stepano
vas i‘š Maskvos, latvių kalbinin
kė A. Laua,‘Prienų vidurinės mo
kyklos mokytoja ir poetas Al- 

’ fonsaš Maldonis. Būdinga, kad 
prie velionio kapo nekalbėjo nei 
universiteto rektorius J. Kubi
lius, nei Aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministras H. 
Zabulis, nei artimas klasės drau
gas rašytojas J. Marcinkevičius, 
nei partijos atstovas.

Tik palaidojus J. Kazlauską, 
rytojaus dieną iš “Literatūros ir 
Meno” (1970.XI.21) pirmą kar
tą patiriame apie kalbininko mir
tį: trys lietuvių kalbos profe
soriai (Jonas Balkevičius, Vytau
tas Mažiulis ir Juozas Pikčilin- 
gis) pranešė, kad “pačioje kūry- 

• binių jėgų jaunystėje netikėtai 
mirė mūsų kolega, talentingas 
mokslininkas ir pedagogas”. Ta
čiau nė žodžiu nepaminima J. 
Kazlausko mirties laikas, vieta 
ir aplinkybės. Pažymėtina, kad 
Lietuvos komunistų partijos ofi
ciozas “Tiesa” neįsidėjo to trum
po trijų kalbininkų pranešimo. 
Tokia “Tiesos” laikysena išduo
da partijos ir tam tikrų valdžios 
organų įvykdytą nusikalstamą 
darbą.

Gydytojai aiškina
Ir kai okupuotoje Lietuvoje, 

išeivijos spaudoje ir Lietuvai 
skirtose radijo programose pra
dėta kelti prof. J. Kazlausko tra-

Dar nedaug laiko tepraėjo, čių forto centrinėse P. Vietna- 
nuo J. Kazlausko mirties. Dėl j mb atdtstmnose. ŠĮ kartą Lao- 
laiškų cenzūros iš okupuotos se komunistai naudoja daugiau 
__  - * - - . * — - - . . f - * 1 >Lietuvos teprasiveržia nuotrupi- 
nio pobūdžio žinios. Vieni tvir
tina; jog' J .Kazlauskas nusken
dęs Neryje; ‘ kiti — nusižudęs. 
Abidvi versijos hėįtikinamds. J. 
Kazlausko likimui 
reikšmės turėjo pašliję santy
kiai su partija. Jau stodamas į 
Vilniaus universitetą J. Kazlaus
kas buvo susidūręs su kliūtimis, 
nes Prienų vidurinės mokyklos 
komsomolas nedavė jam reika
lingų rekomendacijų. Bedirbda
mas universitete, J. Kazlauskas, 
kaip ir kiti profesoriai,- turėjo, 
atiduoti prievolę partijai. 1967 
metais atidarė aukštųjįj mokslų 
dėstytojų konferenciją lietuvių 
kalbos klausimais, skirtą Spalio 
penkiasdešimtmečiui paminėti. 
1970 m. vasario 14 d. “Tiesoje” 
J. Kazlauskas, kaip Filologijos 
fakulteto dekanas, davė platų 
pasikalbėjimą lietuvių kalbos ty
rinėjimo klausimais, kur išryš
kino ir Lenino mintis apie kal
bą ir jos kultūrą.

lemiamos

tankų. ’ ' 1
• "A .. < X t / ' >

Amerikos a viaci j ai. sunkumų 
sudaro komunistų priešlėktuvi
nė artilerija 37 ir 57 m.m. Avia
cija. gabeną vietnamiečiams rei
kalingą amuniciją, išveža sužeis
tuosius. Praėjusį savaitgalį ko
munistai numušė 18 helikopte
riu.

— Italijos spauda š. m. sau
sio 20 ir kt. dienomis dėjo in
formacijas apie sausio 18 d. Ro
mos kurijos tribunole pradėtą ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio pa
laimintuoju paskelbimo procesą. 
Visa eilė italų dienraščiij skel
bė arkivyskupo, gimusio 1871 
metais, gyvenimo bei veiklos ap
rašymus. (E)

Maskva pasakė — “niet”

Tačiau netrukus jo santykiai 
su partija įsitempė. Jis nepa
kluso partijai, atsisakydamas 
toliau eiti dekano pareigas, nes 
norėjo daugiau atsidėti mokslo 
darbui ir, be to, norėjo pasiruoš
ti lietuvių kalbos kurso paskai
toms, nes buvo kviečiamas to 
kurso skaityti į Pensilvanijos 
valstybinį universitetą, Ameri
koje. Iš lietuvių pusės pritarta 
J. Kazlausko išvykimui, bet 
Maskva pasakė “niet”: 1970 m. 
kovo 10 d. rusiškai rašytame 
laiške Pensilvanijos valstybinio 
universiteto viceprezidentui aka
deminiams reikalams, SSR Auk
štojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministerijos Užsienio san 
tykių valdybos viršininkas L. 
Bažanov pranešė, jog “ryšium 
su akademiniu apkrovimu dar
bu Vilniaus valstybiniame uni
versitete, prof. Jonas Kazlaus-

kas neturi galimybės artimiau
sioje ateityje išvykti į Pensil
vanijos valstybinį universitetą 
skaityti lietuvių kalbos kurso 
paskaitų”. Maskvos sprendimas 
J. Kazlauskui nebuvo praneštas. 
Tik birželio viduryje, kai Vilniu
je vyko Antrasis visasąjunginis 
baltistų suvažiavimas, iš konfe
rencijos dalyvių jis sužinojo apie 
Maskvos nutarimą.

Raudonos giltinės ranka

Ir po kelių mėnesių J. Kazlaus
kas išnyko iš gyvųjų tarpo, žu
vo didis mokslininkas, vos tesu
laukęs 40 metų. Lyg kokia juo
doji ranka per pusmetį išretino 
lituanistų gretas: 1970 m. gegu
žės 9 d. mirė kalbininkė Elzbie
ta Mikalauskaitė, liepos 12 d. 
staiga mirė įžymus lietuvių li
teratūros istorikas Jurgis Le
bedys, spalio — lapkričio mėn. 
tragiškai žuvo Jonas Kazlaus
kas, spalio 29 d. — žodyninin
kas ir dialekologas Juozas Sen
kus, lapkričio gale — literatū
ros istorikas Kazys Umbrazas 
ir dailės istorikas Stasys Bud
rys. (g)

“Let my people go!”
BRIUSELIS, — Pasaulio žydų 

konferencija sovietų žydų rei
kalams paskelbė deklaraciją, ku
rioje ragina sovietų valdžią pri
pažinti žydanfe^ teise išvažiuoti 
į Izraelį. Tiems, kurie važiuoti 
nepanorės, konferencija ragina 
duoti pilnas kultūrines ir religi
nes žydų teisės, kad sovietų žy
dai galėtų, savo vaikus auginti 
žydų - kultūroj e.-, Trečias reika
lavimas — užbaigti puolimus ir 
žydų šmeižtus, kurie primena tą 
piktą anti-semitizmą, nuo kurio 
pasaulio žydai .tiri: daug nuken
tėjo.

Konferencijos pareiškime sa
koma, kad pasaulio sąžinė bus 
nuolat judinama, žydų energija 
bus mobilizuojama visose bend
ruomenėse, bus dirbama per par
lamentus ir vypausybes, per 
Jungtines Tautas ir kitas tarp
tautines įstaigas ir per visas 
viešosios oponijos agentūras, kol 
teisingumas ir žydų siekimai lai
mės.

“Mes nenurimsime, kol Sovie
tų Sąjungos žydai nebus laisvi 
patys pasirinkti savo likimą. 
“Let my people go!” — užbai
giamas konferencijos pareiški
mas.

kivyskupą, užsienio ministerį 
Agostino Casaroli nesikišti i so
vietų valstybės vidaus reikalus. 
Kaip jau buvo rašyta, arkivys
kupas derybose su Kremliaus 
valdžia iškėlė sovietų katalikų 
religinės laisvės klausimą. Į tai 
atsakydami sovietų pareigūnai 
pabrėžė, kad religiniai jų piliečių 
reikalai yra vidaus reikalas, ku
ris neliečia Vatikano atstovo.

Sovietų katalikų dauguma gy
vena okupuotoje Lietuvoje, to
dėl Kremliui buvo dvigubai ne- 

- 224,1969 m. Ameri-* malonus tų katalikų gyvenimo 
sąlygų iškėlimas.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas, kalbėdamas apie 
santykius su sovietais, nurodė, 
kaip smarkiai sovietai ginkluo-’ 
jasi. 1965 metais Amerika tu
rėjo 934 ilgo nuotolio raketas, o 
sovietai —
ka turėjo 1,054, b sovietai — 
1,109, pernai Amerikos raketų, 
skaičius liko nepasikeitęs — 1,- 
054, o sovietų pasiekė 1,440. Pa
naši padėtis esanti ir su raketo
mis iš povandeninių laivų. Ame-

■oti rikos raketą skaičius per 5 me-

Mirė A. Warma
Estų politikas, įžymus veikė

jas išeivijoje, Alexander War
ma, 1970 m. gruodžio 23 d. mi
ręs Stockholme, prisimintinas ir 
lietuviams. 1938-39 m. Warma 
yra buvęs Estijos nepapr. pa
siuntiniu Kaune, nuo 1953 m. 
buvo Estijos egzilinėje vyriau
sybėje, yra buvęs užsienio reika
lų ministeriu, nuo 1962 m. — mi- 
nisteriu pirmininku, gi nuo 1963 
m. ėjęs ir egzilinio respublikos 
prezidento pareigas. Jis mirė 
sulaukęs 80 metų amžiaus. (E)

— Vengrijoje, 1970 m. pabai
goje išleisti K. Donelaičio “Me
tai”. (E)

— Rytų Vokietijos leidykla 
“Aufbau” 1970 metų pabaigoje 
antrą kartą išleido Just. Marcin
kevičiaus apysaką “Pušis, kuri 
juokėsi”. (E)

Japonai suvaržys 
tekstilės eksportą

Nėra jokių vilčių, kad m 
mumai šiaurinėje Airijoje g: 
pasibaigtų. Jų šaknys yra u 
rijoje. Šiaurinė Airija atsir 
tik 1920 metais, kada buvo 
skelbta šešių šiauriniu Airi 
apskričių autonomija. Tos 
skritys yra: Antrim, Arman; 
Down, Fermanagh, Londondei 
ir Tyrone. Tos apskritys vi: 
kartu vadinamos Ulsterio van

Uisteris buvo Airijos dalis 
karalienės Elzbietos I-mos (15 
—1603) kuri pradėjo kolonizi 
ti Airiją. Po trijų airiu suki 
mų ji konfiskavo airių žemes 
pradėjo gabenti į Airiją škot 
presbytarionus, kurie liko < 
gyventi. Kilus dar vienam aii 
sukilimui 1641 metais, Oliv 
Cromvell žiauriai jį numalsi 
ir privežė į šiaurinę Airiją i 
mažai anglų protestantų. N 
to laiko prasidėjo katalikų pe 
sekiojimas ir protestantų vald 
mas, nes katalikai sudaro to 
šešiose apskrityse tik apie 355

tus padidėjo iš 464 iki 656, o so
vietų iš 107 iki 350.

SAIGONAS. — Amerikos he-1 savanoriškai sumažinti savo ga- 
likopterio pilotas papasakojo, minių, eksportą į Ameriką. Bus 
kaip jį Laose komunistai vos ne-j sumažinta eksportu kvota, sie- 
prigavo. Jie buvo apsirengę 'P. kiant kasmetinio eksportu au- 
Vietnamo armijos uniformomis tik 5%> šis nutarjmaS ga. 
ir signalizavo jam nusflėišti juos u sustabdyti JAV kongrese pa- 
paimti. Kada jis nutūpė, komu- siūlytu tekstilės importu apribo- 
nistai atidarė į jį smarkią ugnį., jimo įstatymų svarstymą.

TOKIJO. — Japonijos teksti
lės pramonės vadovai susitarė

Jam pavyko parskristi į Khe. 
Sahno bazę su 20 skylių savo 
helikopteryje. Komunistai, ma
tyt, uniformas nuvilko nuo ne
gyvu P. Vietnamo kareivių.

WASHINGTONAS. — Prezi-

Amerikos darbo unijų vadai, 
neseniai posėdžiavę Floridoje, 
nurodo, kad prekių importai iš 
užsienio šalių smarkiai prisideda 
prie Amerikos nedarbo. Dėl tų

j x i iv j • v^--n l importų 1966 m. amerikiečiaidentas, kalbėdamas apie Kiniją,I* o TT_4
savo užsienio politikos apžvalgo-! 
je nurodė, kad pernai Amerika* 
išdavė 270 vizų kelionėms į Ki
niją, tačiau Pekino valdžia įsi
leido tik tris asmenis.

BELFASTAS. — šiaurinės
Airijos katalikų kardinolas Con
way susitiko slaptai su š. Airi
jos premjeru. Tai pirmas for
malus susitikimas per 50 me
tų. Svarstyta, kaip sumažinti 
įtempimą š. Airijoje.

GREAT BEND. — Kansas 
valstijoje penki lėktuvai ieško 
sniegu apklotose lankose galvi- 
jii ir mėto jiems šieno ryšulius. 
Texas valstijoje žuvo nuo bado 
15,000 galvijų. Sniego atkirs
ta 70,000 galvų.

BERLYNAS. — Rytų Berly
no kariuomenė išaiškino 390 pė
dų ilgumo, 26 pėdos po žeme iš
kastą tunelį, kuriuo 17 asmenų 
planavo pabėgti į vakarus. Tu
nelį kasti padėjo vakarų berly
niečiai — septyni asmenys.

MASKVA. — “Izvestija” pa
smerkė Amerikos politiką Viet
name ir pagrasino, kad kol Ame
rika nepriims Hanojaus reikala
vimu, sunku tikėtis Amerikos- 
Sov. Sąjungos santykių pagerė
jimo.

i neteko 1.8 milijonų darbų. Uni- 
jjos reikalauja suvaržyti impor- 
jtus ir duoda tokią statistiką, 

t I Medvilnės audinių įmonės tarp 
1960 m. ir 1969 m. atleido 25,000 
darbininkų, o vilnos audinių 
įmonės atleido 11.000. Odos 
pramonėje sumažėjo 13,000 dar
bų, indų gamyboje darbai suma
žėjo 4,000, stiklo — 6,000, o me
džio pramonės darini sumažėjo 
39,000.

Tarp 1966 ir 1969 metų elek
trinių gaminių pramonė atleido 
45,000 darbininkų dėl importuo
jamų iš užsienio gaminių. Žais
lų pramonėje pareikalavimas pa
didėjo per 10 metų net 337 nuo
šimčiais, tačiau Amerikos dar
bininkų skaičius toje pramonė
je padidėjo tik 20D. Kiti žaislai 
ateina iš užsienio.

Unijų statistika kaltina da
limi ir Amerikos pramonę, ku
ri steigia skyrius užsieniuose ir 
iš ten siunčia gaminius j Ameri
ką, išnaudodama pigesnę darbo 
jėgą ir kitas gamybos sąlygas.

SAIGONAS. — P. Viename 
Cam Rahn amerikiečių aviaci
jos bazėje buvo suimta 40 karei
vių už narkotikų platinimą.

PRAGA. — Nuo vėžio Čekos
lovakijoje mirė Jan Prochazka, 
žinomas filmų libretistas. Jis te
buvo 42 metų. Jo laidotuvėse 
dalyvavo buvusios Dubčeko val
džios veikėjai, 500 žmon ių. Pats 
velionis buvo artimai susirišęs 
su partijos reformomis Dubčeko 
laikais.

metams ir turės būt 
atnaujinamas. Tik p 
metų imigrantas gale 
Britanijoje ir pastovia

Britai suvaržys 
juodus imigrantus 
LONDONAS. — Britaniji 

vyriausybė pasiūlė naują im 
gracijos Įstatymą, kuris šuva 
žys spalvotų imigrantų teis 
apsigyventi Britanijoje., Ate 
tyje imigrantai turės gauti le 
dimą specifiniam darbui. Jiem 
reikės registruotis policijoje i 
teks gauti valdžios Įstaigų leid: 
mą keičiant darbą. Toks darb 
leidimas bus duodamas tik vie 
neriems 
kasmet 
keturių 
pasilikti
čia apsigyventi.

Išimtis daroma tokiems sve 
timšaliams, kurių tėvai ar se 
neliai buvo Britanijos piliečiai 
Jiems jokių suvaržymų nebus 
Tokių imigrantų daugiausia at 
siras “baltuose” komonveltc 
kraštuose: Kanadoje, Australi 
joje. Naujoje Zelandijoje.

Naujas Įstatymas leidžia vy
riausybei parūpinti pinigų imi
grantui, kuris norĮ sugrįžti na
mo. Spalvotų imigrantų išva
žiavimas bus “padrąsinamas”.

šį įstatymą jau kritikuoja bri
tų liberalai ir “spalvotųjų” drau
gijos. Po karo Britanijon atvy
ko buvusių kolonijii gyventojai 
iš Indijos, Pakistano, Jamaikos 
ir kitur, šiuo metu jų yra apie 
1.3 milijonai. Pernai įvažiavo 
tik 4,000 spalvotų imigrantų ir 
dabartinis įstatymas žiūrės, kad 
nebebūtų daugiau masinių juo
dųjų atvykimii į Britanijos sa
las.

Britanijos specialūs santykiai 
su Airija toliau pabrėžiami nau
jame imigracijos įstatyme. Ai
riai, kaip ir anksčiau, gali ne
varžomi atvykti bet kada į Bri
taniją ir čia gyventi kiek nori.

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijoje smarkus lietus sukėlė pot
vynius, kuriose žuvo 30 asmenų.



METROPOLITAN BANKAS
Vienas iš labiausiai iškilusių 

lietuvių bankininkų Amerikoje, 
lx.* abejo, buvo Jonas Brenza. 
Gimęs 1889 m. Pennsylvanijos 

-angliakasių šeimoje, jis išėjo 
aukštuosius teisės mokslus Yale 
nmveraitete. Anais laikais tai 
buvo nepaprastai retas įvykis 
lietuvių tar|>e. Mat, Yale, Har
vard, Princeton universitetai 
buvo prieinami tik aukštesnės 
v isuomenės nariams. Kas baig
davo šiuos vadinamus Ivy Lea- 
gve universitetus — tani buvo 
atviras kelias į Amerikos diduo
menę. Tačiau Jonas Brenza pa
siryžo tarnauti savo tautiečiams. 
Jis, būdamas teisininku, ir turė
damas advokato teises — advo
katūra nesivertė. Jo tikslas bu
vo įsteigti banką, kuris padėtų 
lietuviams iškilti ekonomiškai.

Tiesa, lietuviai ateiviai jau se
nai buvo dėję pastangaų įkurti 
savo banką Chicagoje. Aleksas 
Ambrose “Chicagos Lietuvių Is
torijoje” sumini visą eilę lietu
vių, mėginusių įsteigti banką. 
1896 m. A. Olševskis, advokato 
Antano Olio tėvas, buvo suorga
nizavęs “Olszewski Bank”. J. 
J. Elias - Elijošius 1917 m. bu
vo įsteigęs Universal State Ban
ką. Jonas Tananevičius, Jonas 
Bagdžiūnas, T. P. Budginas ir 
keletas kitų lietuvių bandė steig
ti privačius bankelius, tačiau 
visi jie buvo- priversti likviduo
tis, dažniausiai * padarydami ne
mažų nuostolių depozi toriams, 
kuriems, likvųiųojant banką’ pa
vykdavo atgauti nedaugiau kaip 
15—30% jų į banką padėtų pi
nigų.: >

dr. Silvestras Brenza, J. Krot- 
kus, prityręs lietuvis biznierius. 
Pradžioje bankas įsikūrė Mor
gan Parke, prie 111-tos gatvės, 
bet netrukus persikėlė |>rie 
35-tos gatvės ir Halsted, kol pa
galiau galutinai apsistojo tuomet 
gausiai lietuvių apgyventoje 
Westsideje, prie Cermak ir Lea
vitt gatvių kampo. Persikėlus į 
dabar užimamas patalpas, buvo 
pakeltas banko pagrindinis ka
pitalas nuo $25.000 ligi $250.000. 
Kapitalą padidinti daug padėjo 
lietuviai biznieriai, išpirkdami 
nemaža banko šėrų. Pirmųjų 
banko direktorių tarpe buvo 
Alex Dargis, John Krotkus ir 
Justin Mackiewich, dabartinis 
didžiausios lietuvių Taupymo ir 
Skolinimo bendrovės — Stan
dard Federal Savings and Loan 
Association Tarybos pirminin
kas.

Jono Bronzos suorganizuotas ir pastatytas Metropolitan Bankas, šiam bankui vadovavo trys broliai Bronzos ir 
ilgus metus dirbo vyresniems čikagieč.ams plačiai pažįstamas Antanas Valonis.

Brenzos Banko veiklos 
principai

Brenzos įsteigtas Metropolitan

Jono Brenzos Metropolitan 
State Bank buvo įsteigtas 1914 
m. balandžio mėn, 8 d. su $25.000 
pagrindinio kapitalo.’ Banko 
steigėjais buvo advokatas Jonas 
Brenza, jo brolis Julius Brenza, h -:'-

sitikėjimą. Jau 1925 metais ban
ko turtas pasiekė $3.000.000, — 
tai stambi suma aniems lai
kams. Brenza pasiekė tai tvar
kydamas banką griežtai nusta
tytais principais, kuriuos jis iš
dėstė 1925 metais išleistoje bro
šiūroje, minint banko įsteigimo 
10 metų sukaktį.

Geras vardas... .
Pirmoje eilėje'savC) principuo

se Brenza sako, kad žmogui fi
nansiniuose reikaluose svarbiau
sia turėti gerą vardą, gerą re
putaciją. Gerą vardą ir reputa
ciją žmonėms įsigyti ir išlaikyti 
padeda bankas. Kas atidaro ban
ke sąskaitą ir tvarkingai apmo
ka savo sąskaitas, šventai lai
kosi savo pasižadėjimų ir visais 
kitais atvejais patikimas, tas įsi

. Ilgamečio BALFO pirmihinko, prelato J. B, Končiaus knyga

ATSIMINIMAI Iš RALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai; daug nuotraukų.

-Kieti viršeliai $4,00, minkšti$3.00.

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

site čekį arba Money Orderį’tokiu adresu:

. 17.39 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ. NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik S3.00, mmkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

gyja per ilgesnį laiką banko pa
sitikėjimą. Kai žmonės turi biz
nio reikalų su tokiu banko pati
kimu klientu, tai jie žino, kad 
takiu žmogumi galima pasitikė
ti. Bendrai biznis sekasi žmo
nėms, kurie banke turi gerą 
vardą.

čekių sąskaitos balansas
Rūpindamasis savo banko 

klientų geru vardu, Brenza reika 
lavo, kad žmogus atidaręs ban
ke sąskaitą, laikytų joje tokio 
dydžio balansą, kuris padengtų 
sąskaitos tvarkymo išlaidas. Jis 
sakė, kad klientas pageidauja 
rasti banke tinkamas, patogias 
patalpas, greitą ir sąžiningą pa
tarnavimą, pakankamą tarnau
toj ų skaičių, kad nereikėtų lauk
ti eilėje. Bet visa tai kaštuoja 
pinigų. Bankas negalėtų, tų iš
laidų apmokėti, jei jis neturėtų 
pajamų. Jei bankas nepadaro 
pinigo iš vieno savo kliento, tai 
reiškia, kad jis perkelia tą išlai
dų naštos dalį ant visų kilų li
kusių klientų. Tas yra neteisin
ga. Sąžiningas žmogus nemėg
sta, kad kiti jodinėtų' ant jo nu- 
garps, todėl jis pats neperkelia 
savo naštos ant ' kitųrliiūgarų.' 
Kiekvienas turi nešti savo naš
tos dalį. Tokius? pamokymus 
savo klientams< davė Jonas 
Bronza.: . tI -

Banko teisė pasakyti “no”
Brenza savo principuose taip 

pat.?įspėja, kad bankas dažnai, 
vadovaudamasis biznio, moty-, 
vaįs, priverstas savo k G cnt am s 
pasakyti “no”. Tas liečia banko 
atsisakymą duoti paskplą, jei tą 
paskola, banko nuomonė, yrą 
rizikinga. Klientas turi būti pa
siruošęs tokius banko nutarimui 
priimti ramiai be užsigavimo ir 
pykčio, nes dažnai toks sprendi
mas daromas pačio kliento nau-

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Žygiai Jonui XXIII 

kanonizuoti
RNS pranešimu iš Venecijos, 

šiame mieste, kur popiežius Jo
nas XXIII kadaise buvo arkivys
kupu, padarytas dar vienas žy
gis jam kanonfeuoti.

Arkidiocezijos tribunolas bai
gė reikalingą paruošiamąją dar
bo dalį, tai yra oficialų Jono gy
venimo, reputacijos ir darbų iš
tyrimą, reikalingą jo beatifika
cijai. Venecijos patriarcho pa
sirašytas dokumentas su tribu
nolo ištyrimų rezultatais ir re
komendacijomis jau išsiųstas 
Vatikano kurijai.

Po beatifikacijos sekantis 
žingsnis į kanonizaciją bus jau 
“palaimintojo’’2 Jono gyvenimo 
ištyrimas ir įrodymas, kad per

jį bent trys stebuklai yra įvy
kę.

Linki kunigams apsivesti
Detroito arkidiocezija prane

šė, kad daugiau kaip pusė ap
klaustųjų katalikų pasisakė lin
kį kunigams apsivesti. Buvo ap
klausta 3,000 pasauliečių, jau
nųjų, kunigų, seserų ir brolių. 
Rezultatas gautas toks, kad 55 
nuošimčiai pasauliečių ir 68 nuo
šimčiai kunigų pasisakė už ku
nigų vedybas.

Iš tų apklausinėtųjų 76 nuo
šimčiai pąąauliečių ir 82 nuoš. 
kunigų pareiškė, kad kunigams 
turi būti leista, kritikuoti ir net 
pasipriešinti savo vyskupams 
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dirbti žemės ūkyje. Kuboj esą 
8 vyskupai, visi kubiečiai. Baž
nyčių lankymas mažėjąs, bet 
aiškinama, kad dėl to, jog dau
gumas praktikuojančių katalikų 
pabėgo į Jungt. Valstybes.

Ilgiausias biblijos 
rankraštis

Londono spauda praneša, kad 
žymusis Izraelio archeologas 
prof. Yigael Yadin atgavo dar 
1961 metais pirktą, bet negautą 
24 pėdų ilgumo vad. Negyvųjų 
jūrų rutulį (scroll). Prof. Ya
din tą rutulį už $10,000 įmokė- 
jimo pirkęs iš vieno beduino bat
siuvio, kurs tą rutulį radęs ir lai
kęs batų dėžėje, tačiau beduinas 
jam to rutulio neatidavęs. Tik 
1967 metų šešių dienų kare su 
arabais Jeruzalėje buvo areš
tuotas vienas batų taisytojas 
Khalil Iskander Shahin, kurs 
kareiviams parodė, kur tas ru
tulys buvo paslėptas.

Nebe "eretikas", bet 
doktrinos paklydėlis

Inkvizicijos praktikos 
modifikacija

šventoji Inkvizicija už erezi
ją degindavo ant laužo, o už dok
trinos klaidas tik kankindavo ir 
ant rato pasukdavo.

Inkviziciją buvo įvedęs popie
žius Paulius III 1542 metais; 
ji po Vatikano II Susirinkimo 
1965 metais perorganizuota ir 
dabar vadinasi šventoji Kongre
gacija Tikėjimo Doktrinoms 
(saugoti).

Tos kongregacijos prefekto 
mgsr. Joseph Tomko pranešimu, 
dabar sušvelninama nusistaty
mas prieš katalikų mokslininkus,,

kurie oponuoja bažnyčios doktri
noms. Nuo šiol tokie asmenys 
būsią tik pakviesti “pataisyti” 
savo galvoseną, vietoje kad bū
tų, kaip anksčiau, arbitrariškai 
nuteisti net be gynybos. Debar, 
jei Vatikanas nuspręs, kad “teo
loginės klaidos” esama, kad kny
ga ar laikraštis yra nukrypęs 
nuo autorizuoto mokymo, “nu
krypėliui” bus paskirtas teologi
nis advokatas ir nukrypėlis bus 
paragintas apginti savo galvo- 
sen*-

Naujoji procedūra draudžia 
viešą pasmerkimą už rašto dar
bus be išklausymo. Per šimtus 
metų tokie “nukrypimai” buvo 
baudžiami ekskomunikacija, tur
to konfiskacija ir įkalinimu ar 
sudeginimu ant laužo. “Eretiš
kų” raštų autoriai, suėję į kon
fliktą su bažnyčios doktrinomis, 
iki pat Vatikano II Susirinkimo 
tebebuvo viešai pasmerkiami be 
jokio iš anksto perspėjimo. Ta 
praktika buvo minėtame eku
meniniame susirinkime plačiai 
pasmerkta ir įvesta nauja pro
cedūra.

Monsinjoras Tomko pareiškė 
pąts dar nežinąs, kokia bausmė 
bus dabar autoriui, kurs užsi
spyręs laikysis savo “doktrini
nės klaidos”. ’“Galiu jūs užtik
rinti, kad mes neturime nei elek
tros kėdės, nei dujų kameros”, 
pasakė modernusis inkivizito- 
rius, tačiau jo knyga galės būti 
pasmerkta ir į juoduosius sąra
šus įtraukta, jis pats pašalintas 
iš posto, jei bus narys kokios ka
talikiškos mokomosios instituci
jos. Tpmko visą laiką vartoja 
terminą “doktrįninė-klaida”, ka- 
jdąjįgi anpt. Jo, “šiandien apie 
ereziją mes nebekalbame”.

mintingos priemonės negelbsti Su dideliu s imu ir skaitomas

visi, bankai buvo priversti užsi-
Bank liko 
naru savo 
darė išmo-

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriųr yiso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orden

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu, ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED STm CHICAGO, ILL. 60608.

paskolintais pinigais norima da
ryti spekuliatyvines investacijas. 
Žmonės vengia laikyti savo pini
gus banke, kuris neturi drąsos 
pasakyti “no” dėl abejotinų 
paskolų prašymų. Bankas, da
rydamas paskolą, naudoja de- 
pozitorių įdėtus pinigus. Todėl 
depozi toriai, pasidėdami pini
gus į banką, žino, kad jų pinigai 
nebus išskolinti abejotinoms pa
skoloms, kad ir aukštais pro
centais.

Pinigų saugumas
Jono Brenzos ir jo įsteigto Me

tropolitan Banko vardas ypač iš
kilo didžiosios depresijos metu 
1929-1933 metais. Kai juodžiau
siomis krizės dienomis beveik

Jau išėjo, seniai laukta
Jadzės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

atidarytas ir 
klientui 
kėjimus iš jų 
Ii ui mokėjo net 
mis.
tai daryti todėl, 
griežtai laikėsi 
nustatytų banko 
įių, jo paskelbtų 
Brenza tvirtino, 
sias- visų banko 
yra Banke laik 
liūtiškas 
sakė, kiekvienas 
savo pinigus 
procentą, tačiau 
gus nori būti 
nigų saugumo.

•r? Banko
Jono Brenzos 

jos taisyklių dėka 
Bankas laimingai ’ 
1933 metų dep 
tais banko turtas 
262.—. Nuo 1 
turtas pradėjo 
1945 m. turtas 
Kai Brenza mirė 
įsteigto 
tas buvo pasiekęs 
20 milijonų dolerių. Nuo 
ko bankas ir toliau daro pažan
gą. 1970 metais banko turtas 
pasiekė $55.259.008. Per tą lai
ką buvo keleriopai padidintos 
banko patalpos, įtaisyti moder
niški įrenginiai, įvestos elektro
ninės skaičiavimo mašinos. Da
bar visos banko operacijos re- 
korduojanios komputerių pa
galba. šiuo metu bankas statosi 
Bell ir Cermak gatvių kampe 
“Auto banką”, kuriame klientas 
galės atlikti visas bankines ope
racijas neišlipdamas iš automo
bilio. ’ r

Metropolitan Bank and Trust 
Co. |>er visą laiką buvo valdomas 
ir kontroliuojamas Bronzų šei
mos. Banko valdytojais iš eilės 
buvo Jonas Brenza, Julius Bren
za ir d r. Silvestras Brenza. Vi
siems Brenzanis išmirus, jų įpė
diniai pardavė savo banko šėrlis 
kitiems.

šiuo metu bankui vadovauja 
prityręs bankininkas — banko 
prezidentas James G. Badger Jr. 
Banko viceprezidento pareigas 
eina mūsų tautietis ekonomistas 
Adolfas Baliūnas.

A. Eimontas

Bažnyčios padėtis Kuboje
NC per Meksiką paskelbė pra

nešimą -apie-
bažnyčia - esanti silpna, bet ne

POVILO LAlIRLNAVIčIAUS 404 puslapių romanas

J ono -Brenzos. 
veiklos taisyk- 

ų ,1925 metais.
kad svarbiatf- 

klientų rūpestis 
nų pinigų abso- 
tas. žinoma, jis 
> pageidauja už 
auti, aukštesni 
labiausiai žmo- 
ras dėl savo pi-

griežtų operaci
ja Metropolftar

isiją ir 1935 me
ls siekė $1.827.- 
35 metų banko 
smarkiai augti, 
ekė $13.184.229. 
j 1955 metais jo 
litąn Banko tur- 
?s daugiau kaip 
rių. Nuo to lai-

tojfefjpsaneios dvi sęniinarijėš; 
bet tfc 108 klierikai, kurie j ka
riuomenę neimami, bet privalo

A little over 4 dollars for 
every 3 yon invest Phis, the 
privilege of buying die tietr 5% 
Freedom Shares along with

You wouldn’t like it, of course.
You. see, one of die nice

Bonds is that yon don’t have to.
That’s because you happen 

to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

that yoo simply consider die

Bonds.
first of all, if you think

forget it. Bonds aren’t for yon. 
They only pay off in the long

They do pay off, however.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

There’s one other very im
portant reason why American

in Bond*.
ft’s called pride. - -

this is the best piece of reel 
estate going.

If you happen to be one ef

Sign np for the Payroll Sav-

And eoogh ap that $18175.

Take stock in America
Buy LLS. Savings Bonds & Freedom Shan*

1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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HIGHEST INTEREST PAID ON SAVINGS

INTEREST PAID QUARTERLY

$3.00
$2.00

nešė naują pamoką. Senųjų Los 
Angeles mokyklų perstatymui 
reikės apie 200 milijonų dolerių. 
Manoma išleisti paskolos bonus, 
jei tik balsuotojai tam pritars.

Taupymo indeliai 
Apdrausti Iki $20,000.

Antra po žemės drebėjimo 
savaitė eina į pabaigą, bet čia 
spaudoje dar vis apstu straips
nių, fotografijų ir kitokių žinių 
apie vasario 9 dienos nelaimę ir 
nuostolius.

Žemės tyrinėjimo ar geologi
jos mokslininkai sako, jog po šio 
žemės drebėjimo švento Gabrie
liaus (San Gabriel) kalnai ketu
riom pėdom paaukštėjo, bet dar 
yra ir abejojančių balsų — gal 
švento Fernando (San Fernand) 
slėnis keturiom pėdom įdubo?

Esą jau tikra, kad tie kalnai 
į ilgį išsitempė, vietomis 3, o 
kai kur net 4 pėdas pailgėdami, 
slėnio žemės pasiimdami.

Los Angeles spauda dar kas
dien skaičiuoja nuostolius, ku
rie jau siekia nebe milijonus, bet 
eina į bilijonus. Liūdna mokyk
lų padėtis. Apgriautiems pasta
tams pataisyti reikės 23 milijonų 
dolerių. Kai kurios mokyklos 
taip apgadintos, jog vaikus rei
kia pamokoms vežioti į kitas 
mokyklas, kurių namai liko svei-

PER ANNUM 
ON PASSBOOK SAVINGS

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderj.

pranešinėti žinias iš savos apy
linkės, nes policija ne su visais 
miesto ir apylinkės rajonais be
turinti ryšį.

PER ANNUM 
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Taip, vieniems nelaimė, bet ki
tiems tik juokas. Sutikau daug 
losangeliečių patriotų, kurie sa
ko, jog jei ir dar smarkiau že
mė sudrebėtų, vistiek negrįžtų 
Chicagos sniegus braidyti bei 
ten sniegą kasti.

Bendrai, kiek iš gautų laiškų 
spėtina, ten Chicagoje ar kur 
kitur Kalifornijos žemės drebė
jimą daug jautriau pergyvena, 
negu mes čia. O kiti ir tenykš
čiai pajuokauja, štai vienas ma
no bičiulis j trečią dieną iš Čika
gos telefonu paskambino, klaus
damas, kaip jaučiamės? Girdi, 
mėginęs anksčiau susisiekti, bet 
telefonai vis buvę užimti. Ir kai 
papasakojau, jog iš miegamojo 
kambario bėgau, tai jis lyg juo
kais paklausė:..“O kaip? Ar tik 
naktiniais, ar dar spėjai kelnes 
užsimauti”? ■ _»

Atsakiau, jog tai įdomus klau
simas,, į kurį negaliu atsakyti,

1933 m. buvo smarkiai žemės 
drebėjimo apgriautas Long 
Beach miestas, kur nuo Los An
geles į pietus yra apie 30 mylių. 
Tai buvo žiauri, bet gera staty
bos inžinieriams pamoka. Buvo 
išleistas naujas Kalifornijos val
stybės statybos kodas, nusakąs, 
kaip turi būti nauji namai stato
mi atsparesni žemės drebėjimui. 
Los Angeles mieste yra dar daug 
mokyklų, kurių namai statyti 
prieš 1933 metus. Jų amžius 
neilgas, nes 1975 metais tokie 
mokyklų pastatai turi būti už
daryti, nugriauti arba perstaty
ti pagal žemės drebėjimo saugu
mo-kodą. Be abejo, šis žemės 
derbėjimas vėl inžinieriams at-

taip buvę sutrenkti, jog nebega
lima ir pataisyti.

Kai kuriems Hollywoode esan
tiems lietuviams prekybininkam 
buvę prekylangiai išdardėję. Mū
sų apylinkėje kai kuriems lietu
viams, be virtuvės indų, dar su
skilę laiptai, sienos ar lubos, bet 
atrodo, kad labiausiai yra nuken
tėjusios kelios šeimos, gyvenan
čios kalnuose, prie Valencijos 
vietovės, kuri yra į šiaurę nuo 
buvusio žemės drebėjimo cent
ro. Ten gyvena Gedgaudai, Vil
kai, Vidžiūnai.

Stasys Jokubauskas, gyvenąs 
West Los Angeles, arba 
ta Monica pašonėje, sakėsi že
mės drebėjimą linksmai pralei
dę. Jų mažytė anūkė išsimie
gojusi ir aiškinusi, jog kažkas 
naktį buvęs po jos lova palindęs 
ir judinęs lovą, bet ji nesikėlusi 
pažiūrėti, kas ten palovyje bu-

Duodame dovanų 4 gabalų stalo indų komplektą, 
International Silver Co. gamybos, atidariusiam 
naują $100.00 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusiam į pas mus esamą taupymo sąskaitą. Po to, 
su kiekvienu $25.00 ar didesniu indėliu Jūs galėsite 
nusipirkti tokį pat 4 gabalų komplektą tik už $2.95 
— mažą krautuvių kainos dalį. Turime ir daugiau 
komplekto priedų už nedidelę kainą. Tie puikūs 
indai yra tikras bet kurio stalo papuošalas ir 
prideda malonumo kiekvienam valgiui. Mes 
kviečiame Jus pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir dar 
šiandien atsiimti dovanas.

Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu.

FINE CHINA 
TO SAVERS

Ir lietuviškoji visuomenė, kuri 
gausiai susirinkusi paminėti Va
sario 16-ją pamaldomis šv. Ka
zimiero bažnyčioje ir vėliau pro
grama Marshall mokykloje, va
sario 14 dieną, iš bažnyčios išsi
ritus!, pažįstamųjų tarpe kalbas 
tik apie žemės drebėjimą mez
gė. Oficialiame Lietuvos šven
tės minėjimo susirinkime, Mar
shall mokyklos auditorijoje, net 
du prakalbininkai prisiminė Ka
lifornijos žemės drebėjimą, to
kio ar dar didesnio linkėdami 
Maskvai.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Morrie Ryskind, Herald Exa
miner kolumnistas, vasario 17 
d. laikraštyje, duoda statistiką: 
daugiau 50 žmonių žuvo (atrodo, 
kad jis 50 skaičių temini iškai
tydamas vien tiesiai žemės dre
bėjimo užmuštus, neskaityda
mas tų, kurie nuo išgąsčio mi
rė) ; 1,000 sužeistų; 500 gaisrų; 
sunaikintos dvi ligoninės; suiro 
700 namų bei įstaigų trobesių; 
daugiau kaip tuzinas greitkelių 
tiltų sugriuvo ar suskilo; iš na
mų reikėjo iškraustyti apie 80,- 
000 žmonių, kai jiems grėsė van
dens iš užtvankos išsiliejimas.

Negreita greitoji pagalba

Vienas pažįstamas sakėsi ku
rį laiką buvęs be jokio žinių šal
tinio, kai elektrai nutrukus nei 
radijas nei TV nebeveikė. Bet 
tai lyg apsileidimas. Dabar labai 
pigus vadinamieji tranzistori
niai radijo aparatėliai, menkute 
baterija maitinami. Lengva to
kį aparatą įsigyti ir naudoti.

Kai kurios . Los Angeles ra
dijo stotys trumpam laikui buvo 
išmuštos iš “biznio”, kol įsijun
gė į atsarginę arba nelaimės 
elektros srovę. Su baterija va
romu radijo aparatu žmonės ir 
iš namų išbėgę galėjo sekti, kas 
dedasi. ,

Tiesa, pirmosios radijo žinios 
buvo labai nerimtos; raminan
čios, jog nieko blogo neatsitikę 
(pagal aną lietuvišką parodiją 
— “Tauta gali būti rami”...). Ta
čiau netrukus policijos stotis 
pradėjo šaukti radijo mėgėjų 
pagalbos, prašydama, kurie ga
li, jungtis į policijos bangą ir

res įsistoti...
Tas viskas jau praeityje, Pa

našiai, kaip skruzdėlyną paar- 
džius tuojau pat skruzdės, ima 
jį taisyti, panašiai ir žmonas — 
vėl iš naujo kuriasi, namus tai
so, bet yra ir tokių, kurie Jau iš
keliavo ar rengiasi iš Kalilorni- 
jos atgal į šaltesnius kraštus.
Pakilo kalnai ar slėnis nusmuko?

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Valstybės biudžeto deficitas
Katro namai ar biznis sugriau

tas, tas mokesčių nemokės, nuo
stolius mokesčių apyskaitoje nu
rašys. Daug darbininkų neteko 
darbo, kai prekybos ar pramonės 
įstaigos dėl žemės drebėjimo už
sidarė ar laikinai darbą sustab
dė. Darbininkai neuždirba — taip 
pat mokesčių nemoka, o kol ras 
kitą darbą, eina bedarbio pašal
pą gauti.

Ar pavyks gubernatoriui Rea
gan išsiversti be naujų mokes
čių, kurio biudžetas ir taip jau 
buvo deficitinis? Vieni sako, jog 
reikės naujų mokesčių, o guber
natoriaus sluoksniai tai panei
gia, sakydami, jog naujų mo
kesčių nereiks, nes daug viešų
jų pastatų, viešųjų įstaigų nuo
stolių padengs federalinė val
džia.

Milijonai žmoniy susirenka Indijos Allahabado miesto apylinkėse, kur sueina Ganges, Jamuna 
Sarawati upės. Pasimaudymas upiv vandenyje nuplauna visas nuodėmes — tiki hindy religij 

nariai. Tokius nusiplovimus indai bando daryti bent kas šešerius metus.
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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 narname įsigyti.

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

UN/ON FEDERAL SAVINGS 
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pirmosios aliarmuojančios žinios, 
jog kai kuriose kalnų vietovėse 
padaryta daug nuostolių. O kad 
San Fernando ir Sylmar ligoni
nės sugriuvo, tai legalbos įstai
gos daugiau kaip po poros va
landų tesužinojo. Tose vietovė
se telefonai buvo sugadinti, ne
buvę kaip pagalbos šauktis. Ir 
tik vienas gaisrininkų viršinin
kas, išskridęs helikopteriu pasi- 

I dairyti, pamatęs ligoninės griu
vėsius per radijo išašaukęs grei
tąją pagalbą, kuri prie ligoninės 
atvykusi tik 8:30 vai., o žemė 
drebėjo 6 vai.

Vadinasi, su žmonėmis ant mė
nulio klampojančiais tuojau pat 
susikalbama, o kai dešimtys 
žmonių ligoninės griuvėsiuose 
buvo laidojami, čia pat, už ke
liolikos mylių esančios, greito
sios pagalbos stotys tik po kelių 
valandų tesužinojo. Reikia ma
nyti. kad šis įvykis bus pamoka, 
kaip nelaimės šauksmą pagrei
tinti. J. Klauseikis

Tos šventės pagrindinis kalbė
tojas Algirdas Kasulaitis, krikš
čionių demokratų veikėjas, savo 
kalbos įžangoje sakėsi išskridęs 
iš sniego pūgos siaučiamo Cle- 
velando į žemės drebėjimo nu
šiauštą Kaliforniją, galvodamas, 
kad taip žemė sudrebėtų Rusi
jos Kremliuje...

Nuostoliai ir juokai
Rašiau, jog be sudužusių vir

tuvės stiklų ir lėkščių bei be su
dužusių vaistų ar kitokios kos
metikos indelių — kitų nuosto
lių neturime, nes nei langai iš
byrėjo, nei sienos nei lubos ne
suskilo. Vienas didžiausių nuo
stolių paaiškėjo vėliau: vienų 
metų senumo televizijos apara
tas taip buvo sutrenktas, jog nei 
paveikslo nei garso nebeišdavė.

Televizijos specialistas Pra
nas Keršis šią bėdą lengvai, su
tvarkė, pasakydamas, jog po že
mės drebėjimo jo dirbtuvė to
kiais nusiskundimais buvo už
versta ir kai kurie televizoriai

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytų Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimn ir jų kieta, ideologinė veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 pslM 
kaina 2 dol.
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GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dn A. X Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_—
Minkštais viršeliais tik ............... .... ...........................

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
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Kalbėti dabar, vasario m. 
gale apie spalių revoliucijos 
sukaktį atrodytų vėloka, bet 
tai Vilniaus tarybinio pašto kai 
tė, jei (1970 m. lapkričio 5 d. 
žurnaliukas (“Gimtasis Kraš
tas”) ateina į Ameriką tik 1971 
m. asario mėnesį... Dėl to tik 
dabar ir atgarsys į to laikraštėlio 
vedamąjį apie tai, kad socialis 
tinė revoliucija “iškėlė huma
nizmo vėliavą”. Taip išvedžio- 
ja tame straipsnyje tūlas Vilius

Baltrėnas, ryškus okupanto 
ruporas. Esą, socialistinė san
tvarka, sukurta Sovietijoje per 
pastaruosius penkis dešimtme
čius įgyvendina žmonių ly
giateisiškumą, pašalinus kapi
talistinės santvarkos neteisin
gumą ir nežmoniškumą. Todėl 
tas naujas socialistinis pasau
lis esąs “iškėlęs humanizmo 
vėliavą, išlaisvinęs ir išaukšti
nęs paprastą žmogų”. Esame 
pripratę prie visokių pagyrų.

Darbas kompartijai ir atpildas
Šiomis dienomis rusų okupuotoje Lietuvoje ir užsie

niuose leidžiamoje maskvinėje spaudoje minimas Karo
lis Požėla. Jeigu jis būtų gyvas, tai vasario paskutinę 
dieną jis būtų 75 metų amžiaus. Karolis Požėla, kaip ži
nome, Lietuvoje buvo suimtas, karo teismo teistas ir 
1926 metų gruodžio 27 dieną Kauno forte sušaudytas. 
Požėla tada ėjo 31 metus. Kartu su juo tuojau po per
versmo buvo suimti kiti trys Lietuvos komunistų parti
jos veiklūs nariai, visą laiką klausę rusų kompartijos įsa
kymų ir dirbę sovietų imperializmui.

Karolis Požėla buvo nedidelio Joniškėlio ūkininko 
vaikas, kurį tėvas ryžosi leisti į mokslus. Mintaujos gim
nazijoje jis jau pradėjo domėtis to meto rusų socialistų 
veikla, o 1916 metais, bolševikų V. Rekašiaus ir Z. Anga- 
riečio įtakoje, jis jau įstojo į bolševikų partiją. Bolševi
kams jis buvo ištikimas iki mirties. Jis rusams bolševi
kams pirma padėjo platinti bolševikų leidžiamą slaptą 
laikraštį “Krasnaja Zvezda”, negu ėmėsi bet kokio lietu
viško komunistinio darbo. Pirmojo Pasaulinio Karo me
tu jis pasitraukė į Rusiją, bet karo pabaigoje grįžo į gim
tinį savo kraštą jau kaip sovietų agentas, o ne Lietuvos 
darbo žmonių, kaip komunistai šiandien skelbia, gynėjas.

1918 metais grįžęs Joniškėliu Požėla organizavo ko
munistų kuopas, o tų pačių metų pabaigoje, kada didelė 
Šiaulių gyventojų ir darbininkų dauguma dėjo pagrin
dus nepriklausomam gyvenimui, K. Požėla jau organi
zavo ginkluotus komunistų būrius, kurie turėjo “kurti 
tarybas”, imti valdžią ir padėti į vakarus slenkančiai 
raudonajai armijai. Lietuviams sumušus besiveržiančius 
raudonųjų batalionus, Požėla pralįsdavo pro pasienio 
sargybas, nuvykdavo į Rusiją, vėl užmegzdavo ryšius ir 
grįždavo į Lietuvą veikti prieš didelės Lietuvos gyvento
jų daugumos norą ir ryžtą savarankiškai krašto gyveni
mą tvarkyti.

Vieną kartą jis pateko net į lenkų policijos nagus. 
Komunistai turėjo būdų nepastebėti pereiti Lietuvos — 
Lenkijos demarkacijos liniją, bet reikalas buvo sunkesnis 
lenkų — rusų pasienyje. Požėla 1922 metais iš Lenkijos 
bandė pereiti sieną į Rusiją, bet lenkai jį sučiupo, gero
kai tardė ir laikė kalėjime. Požėla sugebėjo, Maskvos 
ambasados padedamas, iš Lenkijos išvažiuoti, pasiekti 
Maskvą gauti reikalingas instrukcijas ir vėl grįžti į 
Lietuvą.

Lietuvon Požėla grįžo su dideliais įgaliojimais. Jis

jau buvo padarytas Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto sekretorium, tos pačios partijos politinio biuro 
sekretorium, įvairių komunistinių laikraščių redakto
rium. Jis turėjo būdus išvažiuoti Vokietijon ir susitikti 
su pravažiuojančiais sovietų agentais. Kelis metus K. Po
žėla buvo vyriausiu Lietuvos kompartijos organizato
rium. Tuo metu dar nebuvo pirmųjų ir antrųjų sekreto
rių. Buvo vienas visagalintis, politiką nustatantis ir įsa
kymus kiekvienam partijos nariui duodantis sekretorius. 
Lietuvos policija kelis kartus Požėlą buvo suėmusi, bet 
jis mokėdavo iš jos nagų pasprukti ir vėl įsitraukti į par
tijos vadovybės darbą. Kad Požėlai būtų lengviau judėti 
ir būti svarbiausiame centre, jis įstojo į Kauno universi
tetą neva teisę studijuoti, bet dieną ir naktį rūpinosi 
įvairiais partijos darbais.

Ištikimesnio žmogaus sovietų valdžia Lietuvoje netu
rėjo. Labiau atsidavusio partijos darbui komunisto ne
buvo. Ne vieną kartą jis rizikavo savo gyvybe, ne vieną 
kartą turėjo- aiškintis policijoje ir leisti savaites kalėji
muose. Dėl to maskvinio “socializmo” ir “komunizmo” 
jis ir gyvybės neteko. Už visą tą pasiaukojimą ir rizikin
gą darbą, ką Maskva jam davė ? Kokio atpildo Karolis 
Požėla susilaukė už prarastą jaunystę, paaukotą energi
ją ir atiduotą gyvybę? Jo vardu pavadinti keli kolchozai, 
į kuriuos suvaryti jo giminės ir jam prieglaudą ne vieną 
kartą davusieji nesusipratę, bet geraširdžiai lietuviai Iki 
šio meto nėra paruoštos ir išleistos Požėlos biografijos, 
nesurinkti jo raštai, neaprašyti jo areštai ir organizuoti 
pabėgimai iš stovyklų ir kalėjimo.

Maskvai ištikima spauda prisimena Požėlos 75 metų 
sukaktį, bet ji nei vienu žodžiu neužsimena apie Minske 
sušaudytą jo žmoną. Požėla 1924 metais pamilo tuo metu 
Kaune slaptai gyvenusią ir Maskvai dirbusią Katrę Ma
tulaitytę, istoriko Stasio Matulaičio 1900 metais gimusią 
dukrą. Tuo metu Požėla buvo partijos -centro komiteto 
sekretorius, o per Matulaitytę jam ėjo instrukcijos iš 
Maskvos. Jiedu susilaukė sūnaus. Sušaudžius Požėlą, jo 
žmona su berniuku pabėgo Sovietų Sąjungom Komunis
tams dirbo ne tik Požėla, bet ir jo žmona. Kiekvienas ti
kėjosi, kad Sovietų Sąjungos valdžia, sovietų čeką, tarp
tautiniai Maskvos agentai, kompartijos pirmieji sekre- 
tariai padės ne tik Poželienei, bet ir jų sūnui Kaip rusai 
atsilygino veikusiam savo agentui Lietuvoje? 1938 metų 
lapkričio 12 dieną Minske jie sušaudė jo žmoną Matulai
tytę Požėlienę. Ją sušaudė to “komunizmo”, kurio jo
sios vyras siekė, gerovei.

Komunistai rašo apie Karolio Požėlos “ištikimybę 
aukštiems idealams”, bet jie tyli apie komunistų jam ir 
jo šeimai duotą atpildą už tokį didelį pasišventimą.

visokio miglos pūtimo iš bolše
vikų pusės, bet, kad bolševikai 
gintųsi humanizmu, žmonišku
mu — tai jau perdaug ciniškas 
akiplėšiškumas.

Jei jau bolševizmas taip aukš 
tai “iškėlė humanizmo vėlia
vų”, tai kas gi turėtų būti vy
riausias vėlia vnešys, didžiau
sias humanistas? Na, kas gi ki 
tas, jei ne didysis “tėvas, drau 
gas ir mokytojas” Stalinas, 
kuris valdė Sovietiją 23-jis me 
tus labiau autokratiškai, vien 
valdiškai, negu carai, kurio žo
džio ir bizūno nuolankiai klau
sėsi milijonai sovietinių pilie
čių per visus tuos metus! Jei 
spalių revoliucija įgyvendino 
humanizmų, tai aišku, kad di 
džiausiąs humanistas turėtų 
būti Stalinas.

Humanizmas reiškia žmoniš
kumų, kito žmogaus gerbimų ir 
vertinimų, ypačiai jo sveikatos 
ir gyvybės nepažeidimų. Dėlto 
niekas juk žmogžudžio nevadi
na humanišku. Kad Stalinas 
tapo masiniu žmogžudžiu, tai 
seniai buvo žinoma, ir ypačiai 
patvirtinta Chruščiovo jo slap
toje kalboje Partijos Kongre
se 1956 m. vasario m.

Niekas tiksliai negalės ap
skaičiuoti, kiek žmonių gyvy
bių prarijo spalių revoliucija, 
o ypačiai Stalino viešpatavimo 
laikotarpis. Apytikriai betgi 
tai yra apskaičiavęs kruopštus 
britų mokslininkas ir sovieto- 
logas Robert Conquest savo 
knygoje “The great Terror” 
(London, 1968 m.). Pagal tų 
skaičiavimų bolševizmo ir ypač 
Stalino masinės žmogžudystės 
rezultatai atrodo taip:

Lenino - Dzeržinskio porevo 
liucinio laikotarpio aukos... 
500,000.

Stalino priverčiamos kolcho 
zacijos aukos (valstiečiai iš
žudyti deportacijomis arba iš
marinti badu) ... 8,000,000.

Stalino - Ježovo 1936 - 1938 
m. teroro aukos (sušaudyti ar
ba išmarinti deportacijomis)... 
12,000,000.

Pabaltiečių (lietuvių, latvių, 
ėstų) išžudyta arba deportuo
ta mirčiai 1940 - 1953 m., apy
tikriai. .. 1,000,000.

Iš Lenkijos rytinių pakraš
čių, karo belaisvių ir civilių 
išžudyta arba deportuota mir
čiai... 600,000

Krymo totorių ir šiaurės Kau 
kazo tautų (čečėnų, ingušų, 
kalmykų, kabardinų) išžudyta 
arba deportuota mirčiai... 
1,500,000. :

Viso... 23,600,000.
Toks štai bolševizmo “huma

niškumo” balansas, jau nekal 
ban t apie žiaurius kankinimus 
per tardymusl O tai dar yra, 
kaip pats aukščiau minėtas au
torius sako, gana konservaty

vus bolševizmo aukų skaičia
vimas; tikrieji skaičiai gali 
prašokti ir 30 — 40 milijonų. 
Teroras palietė ne tik vadina
muosius “kontrrevoliucinius 
elementus”, žiaurios žudynės 
buvo vykdomos ir pačių bolše 
vikų tarpe, paleidžiant kulkų 
į kaktų ir “geriausiems iš ge
riausių”. Skaičiuojama, kad 
Stalino - Ježevo 1936 — J938 
metų teroro aukų tarpe buvo 
700,000 komunistų partijos 
narių, iš jų daugiau kaip 1,000 
delegatų, dalyvavusių 1934 m. 
Partijos Kongrese. Kaip žino
ma, “valymas” ypač žiauriai 
palietė pačią viršūnę, politbiu 
ro narius: iš 33 narių buvusių 
politbiure nuo 1919 ligi 1938 
m. buvo išžudyta daugiau kaip 
pusė, būtent, 17 top-komunis- 
tų.

Neblogai “apvalė” NKVD 
budeliai taip pat tarybinės ar
mijos ir laivyno vadovybę. To 
valymo rezultate išžudyta:

3 maršalai (iš 5)
14 armijos vadų (iš 16) 
8 admirolai (iš 18) 
60 korpuso vadų (iš 67) 
136 divizijų vadai (iš 199) 
221 brigados vadas (iš 397).
Buvo likviduoti visi 11 buv. 

karo vicekomisarų, 75 Aukš
čiausiojo Karo Teismo narių 
(iš 80). Valymas palietė ne tik 
pačias armijo viršūnes. Apie 
pusė viso karininkų sąstato, iš 
viso apie 35,000 karininkų, bu 
vo arba sušaudyti arba įkalin
ti. Pasak Chruščiovų, likvida
cija prasidėjo nuo kuopos ir 
bataliono vado aukštyn. Ir tai 
pora metų prieš prasidedant 
H-jam pasauliniam karui! 
Nuostabu, kad vokiečiam puo
lant 1941 metais, raudonoji 
armija pradžioje traškėjo į ši
pulius visu frontu. Tai bene 
šitokį Rusijos visuomenės “ap
valymą” nuo komunistinio gai 
valo galėtų bolševizmo garbin
tojai iš “Gimtojo 'Krašto” lai
kyti Stalino “humanistiniu” 
nuopelnui...

Čia man prisimena koncen
tracijos stovyklos kalinio pasa
kojimas iš Solženicino “Viena 
diena Ivano Danisovičiaus gy
venime”. Kalinių grupės vyrės 
nysis Tiurinas vieną vakarų 
pasipasakojo savo draugams, 
taip pracidėjo jo nelaimės. Jis 
sau ramiai tarnavo raudonojoj 
armijoj eiliniu 1930 metais, 
būdamas tada 22-jų metų. Kai 
štai vieną dieną išsišaukia jį 
pats pulkininkas. “Aš jau ga
na drebėjau ir prieš majorų, o 
dabar turėjau stoti prieš pulki
ninkų” — sako Tiurinas. Klau 
simas apie vardą, tėvo vardą ir 
amžių jis atraportavo ir pasisa 
kė esąs pirmos klasės kulkos
vaidininkas, turįs geriausius

karinius ir politinius pažymius, 
čia pulkininkas visai pasiuto 
Ir suriko: “Kiaulė esi, o ne pir
maklasis kulkosvaidininkas! 

■Tavo tėvas vra buožė! Štai at 
ėjo popieriai iš Kamen io. Tu 
pabėgai iš namų, nuslėpei, kad 
tavo tėvas yra buožė, ir dabar 
apgaudinėji tarybinę valdžią, 
neturėdamas jokios sąžinės. 
G jie ten tavęs ieško jau dveji 
metai I*

Jį išmetė iš kariuomenės ir 
taip prasidėjo jo bastymasis 
po koncentracijos stovyklas. 
“Beje, — pasakoja toliau Tiuri
nas — trisdešimt aštuntaisiais 
metais aš sutikau Kotlaso per
einamoje stovykloje savo bu
vusį viršilą. Jis taip pat buvo 
gavęs dešimt metų. Ir štai iš 
jo aš sužinojau, kad tas pul
kininkas ir jo komisaras abu 
sušaudyti trisdešimt aštuntais. 
Tada, mat, nebuvo skirtumo 
ar jis proletarinės kilmės ar 
buožinės, ar jis turi proletari
nę sąmonę, ar ne... Aš persi 
žegnojau įr pasakiau: “O vis 
tik yra Dievas dar danguje. Jis 
ilgai kenčia, bet kai jau smo
gia, tai skauda’’. Nebent tik ta 
prasme, kaip Tiurinas įžvelgė 
Dievo buvimų, galėtų ir Vilius 
Baltrėnas įžvelgti Stalino “hu
manistinę” teisybę, tiek komu
nistų likviduojant...

O kai jau mintina penkias
dešimt trejų metų spalių revo- 
oliucijos sukaktis, tai pravar
ytų pažvelgti, koks yra tos re
voliucijos balansas, štai kaip 
atrodo bolševikinės revoliuci
jos pažadai ir tikrovė:

1. Žadėta: atiduoti visą že
mę valstiečiams. Tikrovėje, 
atimta iš valstiečių ir ta žemė, 
kurią jie turėjo prie caro, pa
verčiant juos kolchoziniais ver 
gaiš.

2. žadėta: gamyba pagal 
žmonių reikmenis, tai yra, var
totojams patenkinti. Tikrovė
je įvesta: gamyba dėl pačios 
gamybos, siekiant stiprinti to- 
talitarinės valstybės ekonomi
nę bazę ir militarinę galių. Vi 
sai kaip rusų istorikas Kliučev 
skis sakė apie carinę Rusiją): 
“Juo valstybės labiau tuko, tuo 
žmones labiau liesėjo”

3. žadėta: “amžinoji taika”. 
Tikrovėje sukurta militaristi
nė valstybė, kuri veda nuola
tinį karų dviem frontais — su 
savo piliečiais, siekiant pavers 
ti juos valstybiniais “robotais”, 
ir kartu Vedant nuolatinę karo 
ruošą prieš visą “buržuazinį” 
pasaulį (o dabar jau ir prieš 
komunistišką - maoistinę Kini
ją)-

4. žadėta: “laisvė”. Tikro
vėje panaikintos visos pilietinės 
laisvės.

(Nukelta į 5 psl.)
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Gyventi dvasiniu gyvenimu, pakilti aukš
čiau savęs, gal būtų ir gerai, bet mes nuo 
mažens neišmokę jausmų tvardyti, kilnes
nėmis idėjomis žavėtis, pajutę visišką bei- 
dėjinę tuštumų, kad save apgautume — 
nuramintume, daugelis mūsų pasineriame 
į narkomanija. Tai pasekmė religinės ni
veliacijos!

Pagarba ir meilė tėvams, tėvynei, žmo
nijai ? Juk mes iš mažų dienų nepažinom 
jokio vargo, mes augome be tėvų ,dėl stokos 
jiems laiko — be gilesnės meilės, viskuo 
aprūpinti, jų lepinami, be darbo, be pa
sišventimo kilnesniems tikslams. Jei jie 
mus pagimdė, tai jų prievolė mumis visą 
gyvenimą rūpintis. Tėvynė? Apie jų mū
sų vadai, dažnai ir tėvai, mažiausiai kal
ba. Galop, ji toli, mes jos nematėm, jos 
žemės basa koja nelietom!... O naujos — 
mes dar nesupratom, vis ji dar mums ne
aiški, “savotiška”... Čia mes visur girdim 
— “time is money”, o kai yra “money”, tai 
ir visos idėjos sueina į “good time”! O kai 
mums barzdos užžels, mes tapsime toki 
“kaip visi”, o gal už tėvus bebarzdžius se
nius dar gudresni. Kam galvoj?: kad Į 
mūsų mokslo skaityklas, bibliotekas plau

kia vagonais įvairūs dvasios nuodai iš “so- ! 
vietinio rojaus”, kur skelbiamos keistos 
idėjos: nekęsti vieni kitų, maištauti, griau 
ti visų ir esamą tvarką, kelti raudonas, 
kraujuotas vėliavas... Tai niveliacija iš
plaukianti iš sotaus, gero, be rūpesčių 
gyvenimo, narkomanijos!

Iš tiesų, tai sensacinga tiems, kurie 
mano, kad “ateitininkai” jau nirvanoje: 
“nieko nematyti” — “nieko negirdėti” — 
“nieko nesakyti” (trys budistinės beždžio
nės aukso taisyklė).

Ka aš randu džiugaus tam rašte, tai kad 
sturdentai visų laikų buvo ateitininkų, 
kaip tikros jaunimo organizacijos, gyvy
bės centras; ypač pradžioje ir neprikl. 
Lietuvos laikais, kol išaugo didžiąja dalimi, 
nieko neveikiančių, ar net viską skaldan
čių, “sendraugių” sąrašai. Ir kai tų pir
mųjų, ateitininkų vadas pajudinęs iš pa
grindų ne vien Lietuvos žemę, bet ir nu
brėžęs lietuviui — katalikui kelią į švieses
nę ateiti, savo testamente įrašė, kad ant 
jo kapo būtų užrašyta: “Lietuvi! tebūnie 
Tau pirmaisiais tėvas ir molina, bet virš 
jų tebūnie tau Tavo Tėvynė Lietuva”, tai 
vienas iš jaunesniųjų “šalkauskinių sen
draugių pastebėjo: “Ar netiktų geriau, 
kaip kunigui, įrašyti? — Viską stengiausi at 
naujinti Kristuje. Lietuvi! Sek mano pa
vyzdžiu”.

Pagalvokime minutę ties abiem aforiz
mais. Pirmas mus riša su realia padėtim. 
Meilė savo gimdytojams jų kalbai, jų pa
pročiams mūsų ainiams, tai — tėviškės 
žemės saujai, iš kurios mes paeinam. Per

; tėvų, tėvynės meilę, kyla dar didesnė mei
lė ir pagarba Amžinam Kūrėjui, kuris da
vė tam pradžia ir dvasią, ir užbrėžė kiek
vienai tautai atlikti jai skirtų čia žemėje 
misijų. Nuolat atsinaujinti Kristuje tai 
kiekvieno krikščionio, kokios jis bebūtų 
tautybės, pareiga.. Kristus atėjo į žydų 
tautą, ją mokė, dėl jos sielvartavo, dėl 
jos šiurpios ateities verkė, palikęs pavyzdį 
visiems jį sekti, jame atsinaujinti. Taigi 
to pirmųjų ateitininkų vado žodžiai yra 
gyvenimiški, turiningi, prasmingi, priim
tini ir sektini visu lietuviu.

Kas gi yra bauginančio? Tai, kad ne- 
apsiviltumėtę: matysite, kaip sunku rasti 
sendraugį (ypač jaunesnių Šalkauskio 
auklėjimo), kuris tautiškumo į paskutinę 
vietą nestumtų, ar iš viso rinitai vertintų. 
Kunigo, kuris drįstų nestatyti pamaldumo 
už viską aukščiau. Ir tik nelaukite, kad 
visi nariai parašys po referatą, jei rasite 
iš 100 vieną — gerai, jei du — “sensacija”! 
Būtinai paskelbkite spaudoje!

PILIES PUOLĖJAI IR GINĖJAI

Dabar pažvelkime į tą negailestingų 
priešų apgultą jūsų tvirtovę išarčiau. Pir
miausia jūs pristatote Petrą Klimą, kaip 
kokį baubą, cituodami iš 1912 metų “Auš
rinės” jo kritišką žvilgsnį į to laiko “atei
tininkus”. Manau, žinote, jog tai buvo 
jūsų amžiaus (20 metų) jaanuolis, kuris 
vėliau pasirašė Lietuvos Nepriklausomy
bės aktų, buvo Lietuvos atstovu Italijoje, 
Ispanijoje, Prancūzijoje, ilgus metus bu- 

* vo kalintas nacių, paskui komunistų kon

centracijos stovyklose: miręs prieš porų 
metų Kaune — (Daugiau apie 'P. Klimą 
sk.: Liet Enc. XII t 120 psl.).

Pažinojau P. Klimą, jis ateitininkus 
pakritikuodavo ne blogos valios vedamas, 
galiu patvirtinti, kad jis buvo puikus lie
tuvis patriotas, nors jis priklausė mokslei
vių “aušrininkų” srovei, bet Dieve duok, 
Lietuvai daugiau tokių protingų ir taip kar 
štai ją mylinčių sūnų. Žinoma, tais laikais 
“aušrininkai” nestatė religinių reikalų pir
ma, ar greta tautinių, kaip tai darė “atei
tininkai”. “Aušrininkai” labiau pabrėžė 
socialiai tautinius reikalus; religinius — 
jie paliko asmeniškai kiekvieno nuožiūrai. 
Tiesa, čia radosi tokių priešreliginių fana
tikų, kurie, pakeitę Kristaus evangelijų į 
Markso, Engelso, Bebelio, Kautskio “Ka
pitalą”, ar “Proletariato manifestą”, nu
ėjo svetimais ir kenksmingais lietuvių tau
tai socialistinio — komunistinio mterna- 
ck>nak> keliais. Bet iš kitos pusės (ir ne tik 
pagal patiektą P. Klimo citatų), tarp atei
tininkų taip pat buvo tokių, kurie visą dė
mesį nukreipė į studijas popiežių bulių, 
enciklikų, katalikiškos akcijos, padėję 
tautinį pradą į šalį, taip pat nuėjo ir tebei
na kito mums žalingo katalikiškojo inter
nacionalo keliais.

Jei Klimą pažinojau — reiškia — esu 
dar vienas “baisus ateitininkų priešas”, ar 
jų idėjų niekintojas iš tariamos “kairiųjų 
ar liberalų” stovyklos? Priešingai! Nuo 
pat “ateitininkų” užuomazgos, būdamas 
moksleiviu ir studentu, tomis tautinėmis
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— religinėmis idėjomis gyvenau ir iki šiai 
dienai esu dėkingas bendriems idėjos drau 
gams ir to jaunimo judėjimo vadams, kad 
jie padėjo išbristi iš jaunatviškų klystkelių 
ir likti susipratusiu lietuviu ir kataliku. 
Net ir jums linkiu, kad po 50 — 60 metų ir
jūs galėtumėte su panašiu džiaugsmu žiū
rėti į savo dabarties gyvenimą bei darbus.

Būkite tikri, straipsnio autorius čia jo
kios paslėptos “propagandos’’ neveda, jis 
kiek sugeba, blaiviai žiūrėdamas tik pa
teikia tikrus neklastotus mūsų gyvenimo 
duomenis, ir prašo daryti iš jų atidžiai 
blaivias , nors ir ne visuomet malonias, 
išvadas. “Juose išblėso pirmųjų ateitinin
kų kovingumo, veržlumo dvasia?... Jie 
tapo tylia, pasyvia, paklusnia avelių kai
mene, apimta baimės dėl kiekvienos nau
jos minties, naujos idėjos, naujo žygio?”...

Be galo gaila, kad taip yra! Ir tai lie
čia ne tiek jus, mieli jaunuoliai, kiek jūsų 
vadus, kurių iš anksto apgalvotas pamo
kas, “ateitininkų mokslus”, gal perdaug 
kartais , kaip absoliučią tiesą esate įpratę 
priimti. Užtat sveikintinas jūsų pasiryži
mas visą tai labai rūpestingai išdiskutuoti, 
kad, iš tiesų, galėtumėte savo idėjas ap
ginti ir darbais paversti. Tai tikrai gali iš
gelbėti jus nuo siauro srovinio fanatizmo 
ir abstraklizi>M», ir padaryti jus lietuviais 
katalikais plačiai, realiai ir įžvalgiai su
prantančiais visas mūsų lieitrviškojo gyve
nimo apraiškas.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BAUUNAS 
AKIU, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telof.: PRospoct 8-3229 

Rezid. tolof.: WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryte, 

auo 7 iki 9 vaL vak, Treč. uždaryta.

Rez. teL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

Telofu PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Išgąstingas 
vasario mėnuo

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
pastangos gelbėti nukentėjusius

Vasaris skaitomas trumpiau
siu mėnesiu, bet jis šiemet liks 
ilgiausiu savo išgąstingais pa
dariniais.

Vasario 9 dieną žemės drebė
jimas sukrėtė Los Angeles. Snie
go audros ir potvyniai vasario 
20-21 d. suparaližavo Vidurinius 
Vakarus, įskaitant Rock River 
ir Rockfordą Dlinojuj. Tornadai

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS^ROTEZISTAS

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

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

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid- 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

GRADINSKAS
VOKIŠKAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUriD E. C1ARA
2/ui W. 5i$t STREET

Te L; GR 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, i—9, an trach, penkt. 10—4, ir 

seštad. 10—2 vai.

Rex. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM ■ EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė;, WA 5-2670

Valandos pagal' susitarimą. Jei neat- 
suiepia, sKaniomii ml 3-00Q1J

Dn a. Lenkins 
gydytojas IR CHIRURGAS • 

3844 WEST 63rd STREET
... - OFISO. VALANDOS: . .;
Kasdien nuo . 1—4. popiet ir 6—8 vaL 

*’ ‘Tree, ir šeštad. uždaryta.
' ‘’ Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 . 

Rezid. telef.: GArden 3-7278-.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
t , GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘

' " ' VIDAUS LIGŲ* SPEC. ' " 
2454 WEST' 71st STREET v 

..VALANDOS: Pirmad. ir, penktad. nuo, 
’2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo9 iki 11 ir nuo 4 iki '8. ošešta-

. dieni nuo 9 iki-12. vaL 
Trečiadieniais uždaryta. ,

DR. FRANK PLECKAS
’ 1 ’ 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 Į—4 po pietų, 
ketvirtai nuo5—7 vai. vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 53099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą. ______

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefu HEmlock 4-2123 
Rezid. tel'<f~ Glbson 8-6195

Priima ligon.us pagal susitarimą. Dėl 
valandas skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

AM - FM RADIJAS

TIK $45.00 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVAI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. ’’ >- 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place r 
Telu F Rentier 6-1882 

^■1 I —M—b—

i— ■—■■■ ■■ I i I III ■■II .1

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė Į 

ŽEMA KAINA — •
. . R* ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

" --- . ,.--------- 7—--------—T----

ji—

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,
1490 kiL A-M.

► ta I. .: * '<* J . t - . {-'i . . •. 1 b :

Lietuvių kalba: kasdien nuo‘pirma
dienio iki penktadienio 11—12 

' taL ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ag© ■

• TeL: HEmlock 4-2413
7159 Šo. MAPLEWOOD AVE.

- CHICAGO.’ ILL '60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
i’’ . IR Iš LIETUVOS
»/■ • * t a ' x .<* * . ' t

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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

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

NAUJIENAS
Write: The President** Conwr ittw 
on Mental Reterdetaon, 
Washmon, D.C. 20201.

Addrm.

e nm siute-
ZbCodt

ir progas užino tirtu per

NAUJIENAS
otHot wfth The Atfcertisinc Oswnefc

AO MAT NO. MR-41-67 
Q column x 56 Unea)

vasario 22 d. nusiairtė Mississi-: 
ppi ir Louisianą ir Karolinas. 
Raudonojo Kryžiaus darbuoto
jai stengiasi gelbėti nelaimių 
aukoms Dlinojuj, Kalifornijoj,! 
Texas, prerijų lygumose ir to-į 
Ūmuosiuose pietuose, sako Ame- Į 
rikos Raud. Kryžiaus Chicagos 
skyriaus pirmininkas William1 
Clark.

Tornadai, potvyniai sniego pūgos
UPI pranešimais, trijose vals-1 

tijose — Kansas, Nebraska ir lo- ‘ 
wa sniego audra buvo tokia 
smarki, kad pusnynai suparali-! 
žavo bet kokį gyvenimą. Sekan
čias dienas, kol atsikasė, keliais 
važinėjo tik kariški nacional. 
gvardijos automobiliai. Praei
tą pirmadienį tornadai perėjo 
per Indianą, Ohio, abidvi Karo
linas ir Georgiją; šiaurės Karo- 
linoj užmušti 2 žmonės, tačiau 
tornado aukos Mississippi praei
tą sekmadienį pasiekė 80 užmuš
tų žmonių skaičių. Dideli tor
nado nuostoliai Columbus, Ohio. 
Mississippi ir Ohio upių potvy
niai išvarė iš namų tūkstančius 
žmonių; Nebraskoj mokyklos už
darytos. Iš Omahos aerodromo 
per visą dieną išskrido tik vienas 
lėktuvas.

Net per Havajus pirmadienį statij rasti pavojingais begyven- 
perėjo smarki sniego ir krušos y (condemned). šeimos stovy- 
audra. klauja po atviru dangumi pala-audra. klauja po atviru dangumi pala-

Ivemes miestą sekmadienio pįnėse arba treileriuose ir papras 
tornadas sunaikino 75 nuošim- aikštėse ant žemės, bijodami 
čiais. Gelbėjimo komandos pra- grįžti į namus net kurie nėra pa
dėjovalyti tornado padarytą 250 smerkti nugriovimui. Visuose 
mylių ilgumo “tornadų taką”, namuose nebėra vandens gėri- 
kuriame viskas sunaikinta. • muy virimui' ir oiletų nuplo- 
Prie Los Angeles pakilo kalnai vimui. Nėra gazo nei šildymo.

Telefonai išardyti, šeimininkės
Skaudžiausiai .vasario 10 d- įurj yaįkščioti, kol beranda 

nuo žemės drebėjimo nukentė- atidaryta 'maisto krautuvę.
jo mažas Los Angeles priemies-i , • c ‘
tėlis Sylmar, esantis į šiaurės' Žmonės labai susirūpinę, su
rytus-už San Fernando, daugė- krėsti ir tiek’ drebėjimo išgąs- 
liui losangeliečių iki1 šiol 'buvęs dinti, kad sudreba nuo kiekvie- 
nežinomas. čia pat už ‘Syhnąro n° didesnio garso, pamanydami, 
esantys San .Gabriel kalnai dre- kad žemės drebėjimas kartojasi, 
bėjimo metu pakilo. į------------------ ----------------------

Sylmar bendruomenė atrodo *4A**T*^A*^T*^A*-*^b^A***—i*^! 
kaip karo laukas kovoms ką tik 
pasibaiguš. Daugumas namų 
sulauzyti, susukti ir’iškraipyti \wvl \ 
■nebepataisomail Tūkstančiai par

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Klubo eilinis narių susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 2 d. 8:00 vaL 
vak. Talman salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Visus narius ir svečius, norin
čius būti klubo nariais, prašome gau
siai dalyvauti. Turėsime svarbių pasi
tarimų ateities reikalais. Po susirin
kimo vaišės. A. Kalys

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 3 dieną Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. 3133 So. Halsted Street, 7:30 
vai. vak. Visi nariai ir narės kviečia
mi į susirinkimą. Kurie dar nesumo
kėjote savo nario mokesčių, tai būti
nai užsimokėkite, kad neliktumėt su
spenduoti.

A. Kauta kis, raŠt.

ATGARSIAI
IŠ ABIPUS

(Atkelta iš 4 psl.)

5. žadėta:-gėrybių apstumas”.

trijų metų tebėra amžinas trūku
mas visų tų gėrybių, kurios da
ro žmogaus gyvenimą lengves
niu, malonesniu, kultūringes
nių. ’ ;• y - ‘ i

6. Skelbta: “kova imperia
lizmui”, “tautii apsisprendimo 
teisė”. Tikrovėje Sovietu Ru
sija išsigimė į agresyviausią, 
priespaudingiausią, ekspansy
viausią imperialistinę valstybę, 
kokia tik kada buvo žmonijos 
istorijoje. Per II-jį pasaulinį 
karą Sovietų Sąjunga drauge 
su Vakarų sąjungininkais pasi
rašė Atlanto chartą kuri skel
bė: “We seek no agrandiz- 
ment, terrritorial or other”. 
Laužydama tą pažadą. Sovie
tų Rusija karo metu ir po karo 
prisigrobė daugybę svetimų 
teritorijų: Besarabiją ir šiau
rės Bukoviną iš Rumunijos,

Prūsiją su Mažąja Lietuva, Kar 
patų Rusija (iš Čekoslovaki
jos), 180,000 kv. km. lytinės 
Lenkijos, atplėšė Porkalą, Ka
relijos sąsmauką, Viborgą ir 
Petsamo sritį nuo Suomijos, 
pietini Sachaliną ir Kurilus nuo 
Japonijos.

Bendrai paėmus, Sovietų 
Rusija to karo išdavoje, prie
šingai Atlanto chartai 
jungė tiesioginiai

prisi- 
prie savo 

imperijos 684,000 kv. km. teri
torijos su apie 25 milijonais gy
ventojų. Maža to: ji paėmė sa
vo kontrolėn (pareni ton Sovie
tų tankais Vengrijoje ir Čekoslo
vakijoje) Rytų Europos valsty
bes ir pusę Vokietijos, iš viso 13 
milijonų kv. km. su apie 200 
milijonų gyventojų. Tai štai 
koks yra tos “humanistinės’’ 
revoliucijos balansas!

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
N A U JI 2 N A S

PLEASE
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

Z72 “’OC LLTZZniUP 
KJR1E GARSINASI 
“NAUJIENOSE"

MCI i JI:

f GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYtlA

GŽLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 808341
* - - D m ... r

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1229

, I

PETKUS
TĖVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-86.01

UDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Bridgeport© Lietuvių Namų Sa
vininkų Dr-jos mėnesinis narių susi
rinkimas Įvyks antradienį kovo 2 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 7:30 vai. vak. Visi 
nariai ir narės kviečiami i susirinki
mą. Draugijos parengimas įvyks kovo 
7 d., tai bus renkami darbininkai' šiam 
parengimui. A. Ka u i akis, rašt.

— SLA 134-tos Moterų Kuopos 
svarbus narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, kovo 4 d. 7:30 vai. vak., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St., Chicago, Ill. Malonėkite at
silankyti. Kuopos parengimas įvyks 
sekmadienį, kovo 21 d., 2:30 vai. 
popiet. Hollywood Inn Svetainėje.

C. Austin, sekr.

CATHERINE PAVILON
* Gyv. 2847 W. Pershing Rd.

Mirė 1971 m. vasario 26 dieną, sulaukusi 83 metų amžiaus. Gi
musi Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Edward, duktė Emily, 4 seserys — Victoria 

Giedraitis, jos vyras John, Joana Guchius, Patricia ir Ona bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Antradienį, kovo 2 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
šv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Catherine Paviion giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

BRUNO GUMALAUSKIS
Gyv. Homewood, Illinois

Mirė 1971 m. vasario 27 dieną, 1:00 vaL ryto. Gimęs Lietuvoje, 
Šilalės mieste 1887 m.

Amerikoje išgyveno 62 metus.

Paliko nuliūdę: sūnus Richard Galen, jo žmona Joan, 4 anūkai: 
David, Daniel, James ir Thomas, sesuo Josephine Simaitis, brolis Char
les Gumalauskas.

Kūnas pašarvotas Fem ir Son koplyčioje, 10001 So. Western Ave.

Pirmadienį, kove 1 dieną 1 vai. po pietų bus laidojama Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Bruno Gumaluasko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteilrti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnus, marti, anūkai, sesuo, brolis ir giminės.
Laidotuvių Direktorius Fem. Tel. BE 8-1700.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
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. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE.
649 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228

bsk
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Juozas Bacevičius džiaugiasi, kad aldermano rinkimu me'u gavo gerokai apkarpytame 13-fame warde jis surinko 
1,309 balsus. Visą rinkiminės kampanijos metą jam daug padėjo paveiksle matomas rinkiminis jo komitetas. Iš 
kairės Į dešinę sėdi: Bronė Barakauskienė, pats Juozas Bacevičius ir Stasė Bacevičienė. Stovi: Algis Barakauskas, 

Leo Venskus, John llas ir Stasys Patlaba.
Foto V. Noreikos

sėjo nuosprendis guh s būti pu-* 
vyzdžiu kitojbs panašioms by-

Teisėjas įsakė Homestead i 
firmai per ketverius metus kas| 
metų bertainį pateikti jam ir 

i teisingumo ^parlamentui ži
nias apie parduodamus namus, 
kiek baltųjų tu namu teiravosi 

[pateikti vardus bei adresus tų 
kurie tų namų teiravo-1 negrų.

fi cinai 
tojų.

samdytis negrų tarnau-j

prieš sprogdinimus

EKSKURSIJOS

KAINA $776.00
Išvyksta iš Bostono: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPJŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dienų.

Dalyviu skaičius ribotas — 
' NĖSIVELUOKITE

Dėl smulkesniu žinių ir regist
racijos kreipkitės i 

TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS S? atpiginant..

Kanada iš kviečių 
statysis pastatus

Toronto universiteto profe
soriai Victor Riley, Eli Robins 
ki ir John Tiinush išrado me
todą, - kaip kviečius paversti 
statybos medžiaga.

Kanada yra garsi geriausiais 
pasaulyje prerijų kviečiais, 
kurių tiek daug priaugina, kad 
nebegali parduoti ir milijonai 
bušelių guli elevatoriuose me
tų melais. Kaip prof. Riley pa
reiškė, kviečių pervirši bus ga
lima perdirbti i statybinę me
džiagą tuo būdu kviečių kainą 
pakeliant, o statybos medžią-

Procesas yra toksl -kviečių 
grūdai išpučiami ir sudegina
mi Į anglį. Ta anglis yra pigi, 
lengva masė, kuri nedega ir 
vandens neprisiima, dėlto la
bai tinka izoliacijai betono ir 
mūro statyboje, gatvių ir greit 
kelių grindiniui ir kanalizaci
jos vamzdžiams ir tt.

Tokios kviečių masės kubinė 
pėda perkant kaštuos tik 8 
centai, kai dirbtinės izoliaci
nės medžiagos polystreno ku
binė pėda kaštuoja 28 centai. 
Bungalow namui pasistatyti 
reiks 450 kilogramų kviečių ar 
ba apie 1,600 kepaliukų kvie
tinės duonos!

Bilius
I Ilinojaus valst. senatorius 

i Hudson Sours iš Peoria, Ill., 
I įteikė bilių kurį legislatūrai 
į priėmus visi, kas bus sučiup- 
i tas turįs sprogstamos medžia
gos be valstijos leidimo, bus 

‘baudžiamas nuo 1 iki 5 metų 
kalėjimo. Senato teisių komi
tetas bilių priėmė visais 10 
balsų prieš 0.
šio įstatymo tikslas bus apsau
goti, kad “piktvaliai žmonės 
neišsprogdintų jūsų namų ir 
mano”, pasakė sen. Sours. Be 
lo nusikaltę galės būti baudžia 
ini pinigine bauda.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings. Interesting 
work in hotel manager's office. Able 
to meet public. Some shorthand nec

essary.
Phone YA 7-5o80, ext. 283 

for interview.

LUNCHEON

10:30 to 3:30
5 days week.

Must be experienced. 
YA 7-5580, Ext. 283

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MACHINE OPERATOR 
TRAINEES

Will train men for positions as 
operators in fabric roll. Processing. 

No exp. necessary. Must be re
liable. High pay. Exc. ben.

APPLY:
JOANNA WESTERN MILLS

2141 So. JEFFERSON
CA 6-3232

An Equal Opportunity Employer

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ ; ...

ST.A — jaa 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip ŠEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiąusia lietuvių -fraternalinė organiMCija;— due^a gyvy
bės apdraudė ir-ilgoje pašalpą, kuri yra.pigi, nes SŲbiyiis- 
NIJIMAS neieško pelno, d teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.
jau tini daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalai, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000.00. . ,; ‘i į n

SLA — jaunimui ‘duoda gerų Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. j į -

SLA__duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM ųpdraudų:
-■ už a$1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.—;-‘"-4 • '
ST.A  AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
f'mėtiK*”" " - ’ ■ . .

STA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SLA

SLA

■

NAUJAS ADRESAS:
2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL 60629

telef: 778-6900; 778-6901

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

{vairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai. automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai. 

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
J» ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKBJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT A HIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Kanada ieško savo naftos
Aliaskos šiauriniame gale 

rastos milžiniškos naftos atsar 
gos sujudino ir Kanadą. Dvy
lika naftos kompanijų,, didžią 
ja dalimi pačių kanadiečių su
darė konsortijumą, pavadintą 
Magnprth Petroleum Ltd., ben 
drai ieškoti naftos Kanados 
Arktikos salyne’ 13.2 milijonii 
aknj plote. Kampanija pasi
ėmė leidimus naftos ieškoti 
Sverdrupo Baseine, Viscount- 
Mėlville’ jūrų sąsiauryje, Bar
row pėrtakoję ir Lancaster 
sąsiauryje.

Pasiūlė potvarkį prieš 
rasių panikos kėlėjus

Richard Friedman, respub
likonu indorsuotasis kandida
tas rinkimams į Chicagos mies 
to merus, pasinaudodamas pi
liečio teise, įteikė miesto ta
rybai' potvarkio sumanymą, 
kad paniką keliančios’ namų 
pardavimo firmos turi būti 
baudžiamos kaip kriminališ- 
kai nusikaltosios. Esą toks 
potvarkis sudraustų juodųjų ir 
baltųjų tariamą apgaudiriėji- 
mą, baudžiant nusikaltusius 

i po 6"mčttesiirs kalėjimo. ;
5 Friedman kaltino merą Da
ley; kurs -nubaudęs suspenda
vimu tik šešis realestatininkus, 
bet tokių firmų, kurios Chica- 
goje skleidžia paniką, esą apie 
250. Potvarkiu 
realestatininkus 
raštu ar žodžiu 
ra informaciją 
kiant 
kus, 
jus.

siūloma bausti 
už bet kokią 
suteiktą netik- 
tuo būdu sie- 
namų savinin-paveikti

jų pirkėjus ar nuomoto-

to Friedmanas pareika- 
kad apskrities asesorius 

“kalčiausias”

KROKODILŲ KAPINĖS SIBIRE
Lenkų spaudos pranešimu, So

vietų Rusijoje kitapus Arktikos 
Rato rastos didžiulės krokodilų 
“kapinės”. Jos atkastos anglies 
kasyklose. _ . .

Mokslininkai aiškina, kad prieš 
daug tūkstančių metų tose šiau
rės platybėse augo didieji pa
parčiai ir buvo daug šilto van
dens ežerų, kuriuose gyveno žu
vys ir plaukiojantieji paukščiai. 
Amžiams bėgant klimatas pasi
keitė, iš Uralo tekančios upės 
ežerus smėliu užnešė ir tas vie
tas smėlio dykumomis pavertė. 
Iš tų laikų esą susidarė anglies 
klodai ir suakmenėję krokodilų 
palaikai.

lava
Cullęrton kaip 
tuoj ąu, atsistatydintų.

; — LDK “Birutės D-jos Los 
Angeles sk. valdybą sudaro: A. 
Balsienė — pirm., E. Dovidai- 
tienė — vicepirm. K. Bulotienė 
— sekr. V. Andrašiūnienė — 
ižd. A. Devenienė — narė, O.

Banionienė ir O. Balčiūnienė 
— kandidatės. Revizijos ko- 
misijoje yra A. Dudienė, V. 
Mažeikienė ir A. Pažiūrienė.

— New Yorko apylinkės 
skautai ruošia tradicinę Kaziu 
ko mugę kovo 7 d. Maspetho 

, lietuvių parapijos salėje.
— Zurn. Juozas Petrėnas re

daguoja SLA savaitraštį “Tė
vynę”, kurį gauna visi šios 
draudimo organizacijos nariai. 
Laikraštis yra įdomus pasiskai
tyti visiems. Vykstant narių 
verbavimo vajui , yra pravar 
tu susipažinti ne tik su apdrau 

[ dos sąlygomis, bet ir su šiuo 
geru , savaitraščiu. Jo metinė 
prenumerata kainuoja Ameri
koje tik 4 doleriai. Laikraštį 
administruoja dr. Algirdas Bud 
reckis, kuris taip pat yra VLIK 
o matys ir SLA sekretorius. 
Įdomus Sveikatos skyrius, ku
rį veda dr. Petras Zalatoris ir 
dr. A. Gussen. “Tėvynės” ir 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje (SLA) adresas yra: 307 
W. 30 St., New York, NY„ 10001

— Jonas Maciulevičius - Ma 
tonis, Worchester, Mass. Lietu
vos kariuomenės inž. pulk. Itn., 
išlaikė valstijos nustatytus eg
zaminus ir gavo registruoto in
žinieriaus teises projektuoti, 
tvirtinti ir vykdyti neriboto dy
džio trobesių, tiltų ir kitokias 
statybas.

— Poetas Nadas Rastenis* 
Baltimore, Md., buvo susirgęs 
ir gydėąi ligoninėje. Jis yra 
išleidęs savo poezijos rinkinius, 
taip pat išvertęs lietuvių litera 
tūros klasikų — K. Donelai
čio ir vysk. A. Baranausko kū
rinius. Pasigėrėtinai gražus jo 
į anglų kalbą Lietuvos himno 
vertimas.

ng

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

Parodyti negrams 
parduodamus namus

Federal, distrikto teismo tei
sėjas Julius Hoffman įsakė 
vienai Chicagos pietinio prie
miesčio real estate firmai neg 
rams parodyti pardavimui tu
rimus namus. Teisėjo įsaky
mu Homstead Realty Co. priva 
lo jokiu būdu ujediskriminuoti 
negru ar tai nustatant namų 
pirkimo ir išmokėjimo termi
nus, ar finansuojant ar patar 
naujant. Taip pat uždrausta 
namų pardavimo skelbimuose 
nurodyti kokios rasės pirkėjas 
pageidaujamas.

Bylą vedęs JAV prokuroro 
asistentas pareiškė, kad šis tei

Maryland universiteto geriausias krep
šinio žaidėjas Tom McMillan, 6 pėdy, 
11 c oi i y aukščio. Jis be to yra vienas 

pirmvjy universiteto student v*

— IV-toji Tautinių Šokių 
šventė įvyks 1972 metais, lie
pos 2 d., Čikagoje. Visos tau
tinių šokių grupės, vienetai bei 
rateliai kviečiami kuo greičiau 
šiai registruotis pas Tautinii] šo 
kių šventės komiteto sekretorę 
Birutę Vindašienę, 6435 South 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill.. 
60629, USA, raštu , arba tele
fonu (312) 925 - 5612. Užsire
gistravusiems tuojau pat bus 
siunčiamas busimosios šventės 
pradinis repertuaras.

— Valerija Pučkorienė, gyv.
ew Buffalo, Mich., turėjo 

sunkią operaciją ir išgulėjo 
Michigan City Memorial ligo
ninėje visą mėnesį. Jai buvo 
operuota tulžis ir operacija 
buvo labai sėkminga. Dabar 
Valerija yra namuose ir pra
deda ruošti gėles pavasariui. 
Sako, snieguolės ir krokusai 
jau iš žemės lauk lenda. Juo
zas Pučkorius po savo pakar
totinos kojos kelio operacijos 
ne tik visus ramentus numetęs, 
bet ir polkutę sakosi pašokti 
galėtų jei ne ta Gavėnia būtų 
užėjusi, šia žiema mūsų pa
ežerės rezortininkai nesiskun
džia. Girdi, Michigano ežero 
ešeriai teisingai sakė, kad žie
ma bus lengva.
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• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
patog;os išsimokė- 

jimo sąlygos.
jT’b'a C E V 1 Č I U S 

6455 Šo. Kedzie Ave. PR 8-2233

f

A. TVERAI 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpublic 7-1941 č

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
J N C O M E TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

- R E A L ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 

. IN S U R A N C E 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

/—■ 11 —■
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

HOME INSURANCE >

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

State FanMiręp anjtf; Casualty Company

GERAI PILDOMI 
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

/— ----------------------------------- ».

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

----- _

— IV-tosios Tautinių šokių 
Komiteto pirmininkas dr. L. 
Kriaučeliūnas šio komiteto se
kretore pasikvietė Birutę Vin
dašienę, 6435 South Washte
naw Ave., Chicago, I1L 60629, 
tel. (312) 925 - 5612.

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras, 2 po 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metų. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus.

LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui £77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
načiame Marquette Parke. Kaina 
$17.000. gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

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

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

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000. -

PUIKI 4 MIEGAMU, 2% vonios, 
1 metų-mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu, 2 blokai 
nuo Hickorv golfo laukų. $49,500.

55/2 KAMBARIU 8 metu mūras. Ra
diant šilima, ahiminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje viėtoje. 
Tik $24 200

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. alnminįjans lan
gai. automobiliams pastatyti vieta; i 
vakarus wn Pulaski Ave. .$115.000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
olvtu 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Paiamu virš $29.000 me
tams. Tik S1R5.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu. 2 automobiliu mūro garažas.. La
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




