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PEKINAS NESUTINKA DEREUS SU JAPONAIS
JAPONIJA TURI PADĖTI MAŽINTI 
A1WIK0S PREKYBOS DEFICITĄ 
TOKIJO. — JAV iždo sekretorius John Connally Japonijoje 

paaiškino spaudai apie savo atvykimo tikslus. Jis išdėstė japonų 
vyriausybei esamą padėtį, pabrėždamas, kad šiais metais Ame
rika savo prekyboje su Japonija turi net 3 bilijonų dolerių de
ficitą. Amerika tikisi, kad Japonija šią nenormalią padėtį ištaisys, 
tačiau pačiai Japonijai paliekama, kaip ji tą padarys: ar pakel
dama savo valiutos vertę, ar sumažindama eksportus į Ame
rikos rinką, ar daugiau prisidėdama lėšomis prie abiejų valstybių 
saugumo išlaidų.

Iždo sekretorius pasiūlė ja- 
ponams pagalvoti ir susitikti su 
juo vėl už 6 savaičių Honolulu 
ar Anchorage miestuose. Japo
nai į šį pasiūlymą žiūri labai šal
tai. Japonu korespondentai 
klausinėjo Connally apie Ame
rikos uždėtą 10 nuošimčių mo
kestį visoms užsienio prekėms 
ir apie dolerio vertės numušimą.
' Connally atkirto koresponden- 
tams,..kad doleris buvo jau daug 
kartų įžeistas, panaikinant jo 
pakeitimą į auksą ir derinant jo 
vertę prie beveik viso pasaulio 
valstybių valiutų. Jis nurodė, 
kad Japonija uždėjo specialius 
tarifus importuojamiems galvi
jams po 135 dol. kiekvienam. 
Tie tarifai yra žymiai aukštes
ni už Amerikos 10% muitą. Jis 
toliau, nurodė, kad japonai par- 
duoda savo automobilius Ame
rikoje už 2,000 dol. Tuo tarpu 
tos pat vertės amerikiečių auto
mobilis Japonijoje kamuoja jau 
apie 4,000 dol. čia jau daugjci- 
desnis tarifas už Amerikos 10%, 
pareiškė Carnally.

. Jis? priminė japonų spaudai, 
kad Amerika dar niekad nėra tu
rėjusi tokio didelio prekybos 
deficito, kaip šiais metais su Ja
ponija, kuri padidino savo užsie
nio valiutos atsargas šiais metais 
devyniais bilijonais dolerių ir 
dabar turi rezervų virš 14 bili
jonų.Tai'yra didesni užsienio 
valiutos rezervai už Amerikos ar 
kitų pasaulio valstybių, išsky
rus Vokietiją. šiais metais Ja
ponijos eksportai yra 25% di
desni už praėjusių metų ekspor
tus. Japonijos pareiga esanti 
pačiai šią nenormalią padėtį pa
taisyti.? Japonų vyriausybė pa
ti turi numatyti būdus ir prie
mones.

Belfaste žygiavo 
20,000 protestantų
BELFASTAS. — šiaurinėje 

Airijoj lankosi darbo partijos 
vienas vadų James Callaghan, 
buvęs vidaus ministeris. šia 
proga Belfasto protestantai su
rengė prieš jį demonstracijas. 
Britų opozicijos partija yra ži
noma savo palankumu airiams 
katalikams. Kai kurie partijos 
nariai, jų tarpe Callaghan, pasi
sako už šiauffnės Airijos sujun
gimą su nepriklausoma Airija. 
Darbiečiai kritikuoja britų po
litiką š. Airijoj, ypač žmonių su
minėjimą ir kalinimą be teismo.

Belfasto protestantų demon- 
tracijoje dalyvavo apie 20,000 
žmonių. Daug žmonių darbinin
kų specialiai išėjo iš darbo, kad 
galėtų dalyvauti protesto žygy
je.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Fred Harris paskelbė, kad jis 
negalįs kandidatuoti į preziden
to vietą, nes neturįs lėšų. Ir taip 
jis jau įsiskolinęs 40,000 dol., 
nors tikra kampanija dar ne
prasidėjo. .

1$ VISO PASAULIO

ČIKAGA. — Vakar dienos 
“Chicagos Tribune” išspausdi
no Bruno Markaicio, lietuvio jė
zuito, straipsnį kuriame jis na
grinėja Čikagos juodųjų ir bal
tųjų santykius. Išsamiai sumi
nėjęs juodųjų pasiteisinimus ir 
priekaištus, bei baltųjų pažiū
rą i juodus kaimynus, Markaitis 
išveda, kad jau atėjęs laikas ne
grams parodyti savo baltiems 
kaimynams, kad ir jie nori turė
ti švarius namus, gražiai ap
kirptas žoles. Parodyti, kad ir 
negrai mėgsta gėles, medžius ir 
tvarką. Tada pasibaigs rasinės 
problemos, kai negrai pakeis pa
tys baltųjų nuomonę apie ne
grus. Geriausias būdas išgydy
ti baltuosius iš rasizmo yra pa
grąžinti be baltųjų pagalbos sa
vo gyvenamas apylinkes.

SANTIAGO. — Čilės vyriausy
bė Įteikė parlam ent u i s avo nau - 
jos konstitucijos projektą. Ja
me numatoma panaikinti dabar
tinį parlamentą, pakeičiant jį 
“Liaudies asamblėja”. Yra ir 
daugiau reformų. Jei parlamen
tas šį projektą atmestų, valdžia 
organizuos gyventojų plebiscitą.

WASHINGTONAS. — Kainų 
komisija paskelbė gaires atei
nantiems ekonominiams suvar
žymams. Kainos galės kilti tik 
2.5% per metus. Bus taip pat 
apribojami ir įmonių pelnai. Kai 
kurios prekės galės pakilti dau
giau, bet tik su Algų ir kainų 
tarybos pritarimu.

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadat pakartojo, kad Suezo 
kanalo atidarymas turi būti ri
šamas su Izraelio pasitraukimu 
iš arabų žemių. Jis pakartojo 
savo grasinimą, kad dar šiais 
metais turi būti padarytas nu
tarimas karo prieš Izraelį rei
kalu, jei matysis, kad politinė
mis derybomis išspręsti proble
mą, kurių svarbiausios esančios 
ne kanalas, bet okupuotos teri
torijos ir Palestinos žmonių klau 
simas nevyksta.

PASADENA. — Mariner erd
vėlaivis, kuris šiandien naktį Įeis 
į Marso orbitą, jau atsiuntė 31 
fotografiją iš 355,000 mylių at
stumo nuo Marso. Nuotraukos 
esančios labai neaiškios, nes 
Marse siaučia smėlio audros, ku
rios matomos ir iš observatorijų 
per teleskopus.

WASHINGTONAS. — Sena
tas 65-24 balsais priėmė karinės 
paramos užsienio šalims įstaty
mą. Kartu su anksčiau priimta 
ekonomine parama senatas lei
džia vyriausybei išleisti paramai 
2.64 bil. dol., kas yra 900 mili
jonais dol. mažiau, negu vyriau
sybė prašė.

BONA. — Sovietai planuoja 
atidaryti Frankfurte, V. Vokie
tijoje banką “Ost-West Handels- 
bank”. Tai bus jau šeštas so
vietų bankas užsienyje. Bankai 
yra: Londone, Paryžiuje, Bei
rute, Ciuriche ir Teherane.

Prezidento patarėjas Henry Kissingeris yra puolamas Amerikos de
šiniųjų už naują vyriausybės liniją komunistinės Kinijos atžvilgiu. 
Amerikos žydų taryba net susirūpino, kad tie puolimai turi antise

mitinį toną.

S. KUDIRKOS METINĖMS ARTĖJANT,
NULEIS I JŪRA VLIKO VAINIKĄ 

C . ir

Vliko Pirmininkas dr. J. K. Valiūnas su ponia š. m. lapkričio 
mėn. 22-23 d. vyks į Bostoną dalyvauti Simd Kudirkos išdavi
mo sovietams metinės sukakties minėjime. JĮ rengia Simo li
kimu susirūpinę Bostono lietuviai. S. Kudirkos likimas, iš tikrųjų, 
labai tragiškas. Norėdamas patekti i laisvąjį pasauli, kuriame 
jis tikėjosi gyventi-laisvai ir laimingai, Simas pateko atgal į 

;čekistų.rankas.^šie jį sumušė ir sukruvino iki sąmonės netekimo. 
Šimui Kudirkai per penkis mėnesius Vilniaus kalėjime šiek tiek 
apgijus, jis buvo nuteistas 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
bausme.

Kudirkos išdavimo metinių 
minėjimo organizatoriai yra 
pasamdę laivą, kuriame tilps apie 
100 žmonių. Laivas plauks Į tą 
vietą, kurioje Simas buvo iš
duotas sovietams. Ten Vliko 
Pirmininkas Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto var
du nuleis vainiką Į jūrą. Visas 
iškylos išlaidas, Įskaitant ir nuo
mą už laivą, dr. Valiūnas pa
dengs savo asmeniškomis lėšo
mis.

Minėjimo, išvykos Į jūrą ren
gėjai pakvietė dalyvauti ne tik 
Bostono lietuvius, organizacijas 
bei paskirus asmenis, bet ir toli
mesniu vietovių atstovus. Or
ganizatoriai rūpinasi šiomis de
monstracijomis atkreipti ir 
amerikiečių spaudos, radijo bei 
televizijos dėmesį.

Iškylos išvakarėse, t. y. lap
kričio 22 d. vakare, Vliko Pir
mininkas dr. Valiūnas Bostono 
visuomenei padarys platesnį pra
nešimą, iškeldamas Simo Ku
dirkos Įnašą Į Lietuvos laisvi
nimo kovą ir, ta proga, paliesda
mas ir Vliko veiklą. (E)

Lenkai rūpinasi 
maisto priauginimu

VARŠUVA. — Amerikos že
mės ūkio departamento parei
gūnai, aplankę Rytų Europos ša
lis: Vengriją, Čekoslovakiją, 
Rumuniją ir Lenkiją, pastebė
jo visur komunistinių režimų pa
stangas pagerinti gyventojų ap
rūpinimą maistu, ypač mėsa ir 
pieno produktais. Ypač šios pa
stangos pastebimos Lenkijoje, 
kur prieš metus darbininkai bu
vo sukilę dėl aukštų maisto pro
duktų kainų.

Neseniai paskelbta sutartis 
tarp Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos, kuri žada pirkti Ameriko
je nemažą kiekį pašarinių ja-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Čilėje Kubos diktatorius Fi
del Castro kartu su Čilės gyny
bos ministeriu priėmė didelį Či
lės kariuomenės paradą.

♦ Sovietu žuvavimo ministe
rija sumokėjo amerikiečiams 
vėžių gaudytojams 89,000 dol. 
už nuostolius, kuriuos sovietu 
žvejų laivai padarė vėžių tink
lams, lynams.

♦ Jungstown, Ohio mieste au
tomobilis gatvėje užšoko ant ša
ligatvio, užmušė 3 asmenis ir 14 
sužeidė. Policija vairuotoją su
ėmė.

♦ P. Vietname Amerikos heli
kopteris per klaidą apšaudė Pie
tų Vietnamo dalinį, nušaudamas 
8 ir sužeisdamas 21 kareivį.

♦ “Keep America Beautiful” 
organizacijos pirmą premiją už 
švarą ir tvarką šiais metais ga
vo Michigano valstija.

♦ Londonderry, šiaurės Airi
joj, slaptos airių kariuomenės 
vyrai išgelbėjo vieną merginą, 
kurią moterys norėjo nubausti 
už draugavimą su britų karei
viais. “Moterų Keršto” grupė 
sugauna tokias merginas, nu
kerpa joms plaukus ir ištepa su 
smala ir plunksnomis. Tokia 
bausme buvo nubaustos jau trys 
merginos. Moterys tvirtina, kad 
airės merginos kareiviams iš
duodančios sukilėlių planus ir 
kitą informaciją.

-*■ Indijos valdžia uždraudė už
sienio korespondentams važinė
ti Į Pakistano pasieni, kur vis 
dažniau įvyksta susišaudymų.

vų, paliečia netiesioginiai ir 
Lenkiją, kuri perka 1.5 milijo
nus tonų javų iš Sovietų Są
jungos.

Italai pabrėžė
demonstracijas

Visa Italijos spauda ir tele
vizijos stotys paminėjo lietuvių 
dalyvavimą Kanadoje, š. m. spa
lio mėn. viešėjus Sovietų Sąjun
gos ministeriui pirmininkui, Įvy
kusiose demonstracijose prieš 
A. Kosyginą. Pvz. dienraštis “B 
Tempo”, Romoje, spalio 27 d. 
laidoje pažymėjęs, kad Toronto 
mieste prieš Kosyginą demons
travo tūkstantinė minia, pami
nėjo bulgarus su jų taltiniais 
drabužiais, ukrainiečius, latvius, 
lietuvius, estus, vengrus, įlen
kus, čekus ir slovakus, ir dar 
gausius žydus bei kanadiečius.

Spauda rašė, kad demonstran
tai Kanadoje skelbę antikomu
nistinius šūkius. Panaudotos 
antraštės, kaip “Kosyginas at
vyko Į Kubą, pergyvenęs ‘audrą’ 
Kanadoje”.

Atstovas Derwinski 
apie Baltijos šalis
JAV Kongreso — Atst. Rūmii 

narys Edward J. Derwinski (Il
linois) vėl priminė Baltijos pa
vergtųjų kraštų klausimą, š. m. 
spalio 27 d. A. Rūmams pateik
tame pasisakyme atst. Denvins- 
ki, iškėlęs BATUN organizaci
jos vaidmenį kovoje dėl Baltijos 
valstybių laisvės, toliau prašė 
Įtraukti-į Kongreso lęidinį BA- 
TUNo š. m. birželio 1 d. memo
randumą dėl Rygoje nuteistų 
žydų (jie buvo nuteisti gegužės 
27 d.).. Derwinskio pareiškimas 
Įdėtas “Congressional Record”, 
171 m. spalio 28 d., EH1 430.

Ta proga atst. Derwinski pa
reiškė, norįs “priminti nariams 
apie nuolatinę Baltijos tautų ko
vą prieš sovietų tironiją ir pa
brėžė tą memorandumo vietą, ku
ri byloja; jog Sovietų Sąjunga, 
tai pati didžiausia pasauly im
perialistinė valstybė. Tai, pasak 
Derwinskio, per dažnai yra pa
mirštama, (E)

Erdvėlaivio Mariner 9 piešinys. Šeš
tadienį Šis erdvėlaivis turi įskristi j 
Marso orbitą. Jis skries apie Marsą 
kas 12 valandy ir siys radijo bangomis 
fotografijas bei kitas žinias apie šią 
tolimą planetą, šalia planetos matosi 

žemės ir menulio kūnai.

KINIJA NEPRIIMA PREMJERO ŠATO
WASHINGTONAS. — Kinijos diplomatams Amerikoje bus 

taikomi tie patys suvaržymai, kaip Sovietų Sąjungos diplomatams. 
Jie gali laisvai važinėti po New Yorką ir 25 mylių atstume nuo 
mieste esančio Kolumbo rato. Norėdami važiuoti toliau kinai 
turės pranešti valstybės departamentui apie kelionės planus ir 
maršrutą 48 vai. prieš kelionę. To reikalaujama iš visų komunisti
nių delegacijų Jungtinėse Tautose. Tik Mongolijos, Kubos ir 
Albanijos diplomatai negali važiuoti iš 25 mylių N?w Yorko ri
bos be atskiro valstybės departamento leidimo.

Indonezija paleis 
50,000 kalinių

JAKARTA. — Indonezijos vy
riausybė paskelbė, kad ji šiais 
metais paleis tūkstančius poli
tinių kalinių, kurie buvo suim
ti 1965 m. po nepavykusio komu
nistų perversmo.' Bus paleista 
50,000, o kiti 35,000 liks toliau 
kalėjimuose.

Indonezijoje komuntistų sim- 
patikai smarkiai nukentėjo. Po 
perversmo, kurį sutrukdė loja
lūs Indonezijos kariai, kovose 
žuvo keli šimtai tūkstančių ko
munistų, o apie 100,000 buvo su
imti ir uždaryti stovyklose. Pa
čių kiečiausių komunistų, jų vei
kėjų ir perversmo planuotojų esą 
apie 5,000. Jų visų laukia teis
mas. Apie 30,000 yra mažiau 
iškilių kalinių, tačiau irgi pa
kankamai aktyvių komunistų. 
Jie dar liks nelaisvėje.

Indonezija savo politinius ka
linius suvežė Į Buru salą, davė 
jiems įrankius, mašinas ir pali-F
ko gyventi saloje. Kaliniai iš
kirto salos džiungles ir pradėjo 
ūkininkauti, pasistatė ligoninę 
ir kitas Įstaigas. Raudonojo 
Kryžiaus atstovai, aplankę Buru 
salą rado kalinius sveikus ir ge
rai besimaitinančius.

Berisi vakarų 
ir rytų vokiečiai

BERLYNAS. — Vakarų ir 
Rytų Vokietijų atstovai jauke- 
lios dienos veda derybas dėl Ber
lyno miesto praktiškų klausimų. 
Keturiems sąjungininkams su
sitarus dėl Berlyno padėties, vo
kiečiams lieka susitarti dėl tech
niškų detalių, liečiančių gyven
tojų judėjimą, sienos perėjimą 
ir panašius klausimus.

Įdomu, kad paskutiniu metu 
labai padažnėjo bėgimai iš Ry
tų Vokietijos. Keturioms ga
lybėms susitarus, labai pakilo 
bėglių skaičius, kartu padažnė
jo sargybinių šaudymai prie Gė
dos sienos, šiais metais iš Ry
tų Vokietijos Į Vakarų Vokieti
ją pabėgo 700 žmonių. Trečda
lis jų pabėgo rugsėjo ir spalio 
mėn., po sąjungininkų susitari
mo. Per tuos pačius mėnesius 
prie sienos buvo nušauti ar tik 
peršauti 10 asmenų. Tai didžiau
sias metinis skaičius per 5 ar 
6 metus.

Be bėgančių tiesiog per sieną, 
dar 4,400 rytų vokiečių atva
žiavo į Vakarų Vokietiją kitais 
keliais, per kitas komunistines 
šalis, pabėgdami iš diplomati
nių atstovybių užsieniuose ar 
pasitraukdami iš oficialių eks
kursijų.

šitas pabėgimų pagausėjimas 
aiškinamas rytu vokiečiu nusi
vylimu esama padėtimi ir susi
tarimu dėl Berlyno. Pavergti vo
kiečiai galvoja, kad ta sutartis 
tik patvirtina esamą padėtį ir 
įteisina Vokietijos padalinimą. 
Neturėdami vilties, kad įvyks

Komunistų diplomatams tai
komi varžymai yra tie patys, ku
riuos tose šalyse turi Amerikos 
diplomatai. Tų šalių, kurios ne
varžo Amerikos, atstovai gali 
laisvai važinėti, kur nori. Apie 
25% Amerikos teritorijos .yra 
komunistų diplomatams, jų tar
pe ir sovietams, uždrausti. Taip 
yra irgi todėl, kad Sovietų Są
junga yra uždariusi apie 25% 
savo teritorijos Amerikos diplo
matams.

Prieš paskelbdamas kinų dip
lomatų traktavimo dėsnius, vals
tybės departamentas laukė, kaip 
kinai elgsis, atvykę į New Yor
ką. Departamentas esąs paten
kintas kinų pareiškimu, ku
riame kinai pasakė: “Amerikos 
liaudis yra “great people”, “gi
li draugystė riša Amerikos liau
dį su Kinijos liaudimi”. Kinai 
pasveikino savo pareiškime ae
rodrome New Yorko ir Ameri
kos gyventojus.

Apie 250 kinų kilmės ameri
kiečių atėjo Į aerodromą pas- 
veikinti atvykusių diplomatų. 
Jie nešiojo Mao Tse Tungo por- 
rtrętust šioje grupėj e buvo daug_ 
kinų studentų, atvykusių stil-
dijuoti iš Taivano. Buvo ir gru
pė Tautinės Kinijos rėmėjų, at
vykusių pademonstruoti savo ne
pritarimo komunistinės Kinijos 
diplomatams. Kinijos delegaci
ją saugojo apie 100 policininkų 
ir detektyvų ii’ jokių išsišoki
mų nebuvo.

Japonijos valdančios partijos 
sekretorius paskelbė, kad jis nu
siuntė laišką Kinijos premjerui, 
siūlydamas derėtis dėl diploma
tinių santykių. Japonų premje
ras Šato irgi pareiškė norą va
žiuoti Į Kiniją tartis dėl ateities 
santykių, šiuos japonų pareiš
kimus Pekinas piktai atmetęs, 
kaip apgaulingus. Premjeras 
Chou En Lajus pareiškęs japo
nų atstovams, kad jis nesiderės 
su japonų vyriausybe, kol jos 
premjeru bus Šato. Kinija ne- 
kviečianti veidmainių Į svečius. 
Kol Japonija nepakeis savo pa
žiūrų Į Taivaną, tol Kinija su 
japonais nesiderės ir diplomati
nių ryšių neužmegs.

Pabėgo jūreivis
Reuterio agentūra lapkričio 

4 d. skelbė tokio turinio žinią 
apie vėl, laisvėn pasitraukusį ru
są jūrininką: Andriejus Vlaso
vas, 33 m. amžiaus, pasitraukė 
iš laivo Britų Kolumbijoje (Ka
nadoje), Nanaimo uoste. Spa
lio mėn. jis buvo nugabentas Į 
Quebec City ir ten laukė spren
dimo — ar jam būsianti suteik
ta politinė globa. Vlasovas Ka
nados imigracijos pareigūnams 
pareiškė: jis esąs priešingas so
vietų politikai ir jis norįs apsi
gyventi Kanadoje. (F)

—Vilniuje gėles galima nusi
pirkti septyniose parduotuvėse 
ir penkiuose kioskuose.

(E)

kokių pasikeitimų, vokiečiai, ri
zikuodami savo gyvybėmis, bė
ga-



DALYVAUJA
KETVIRTADIENIS, lapkričio 25 d„ 7:30 vai. vakaro 

Kosto Ostrausko METAI, rei Marytė Smilgaitė.
PENKTADIENIS/lapkričio 26 d., 7:30 vai. vakaro 

kartojama ketvirtadienio programa.
ŠEŠTADIENIS, lapkričio 27 d., 7:30 vai. vakaro 

Jurgio Jankaus AUDRONĖ, re£ E. Dauguvietytė-Kudabianė.
SEKMADIENIS, lapkričio 28 d., 2 vai. popiet, 

Algirdo Landsbergio PASKUTINIS PIKNIKAS, rot 
Dalila Mackialienė.

SEKMADIENIS, lapkričio 28 d., 7:30 vai. vakaro 
ŽYMENŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ ir vaišės. 

Vaišes praveda Laima Nalnytė.

ANTRAS JAV IR KANADOS ,

TEATRO FESTIVALIS
1971 M. LAPKRIČIO MĖN. 25, 26, 27 IR 28 D. D. JAUNIMO CENTRE 

5626 SOUTH CLAREMONT AVE.
Rengia LB Kultūros Fondas

PETRAS DAPKEVIČIUSVASARIO 16 GIMNAZIJA
Europos lange į rytus

Š. m. spalio 18-22 netoli 
Frankfurto esančiame pasauli
nio garso kurorte Bad Hom- 
burge suruošta III Europos tau
tų šventė — kultūrinė demons
tracija, pavadinta “Europos lan
gu j Rytus”. Frankfurto laik
raščiai ir reklaminiai lapukai 
skelbė, kad ją ruošia Paneuro- 
pos Unijos Vokietijos skyrius, 
Vokietijos lietuvių bendruome
nės valdyba (Litaulsches Zen-

tralkomitee), Čekų socialinė 
pagalba Vokietijoje, Vokiečių- 
Rusijos draugija ir Vokiečių — 
vengrų draugija. Iš tikro Vokie
tijos lietuvių bendruomenės 
valdybos vardas tarp rengėjų 
atsirado per nesusipratimą. Lie
tuviams festivaly atstovavo Va
sario 16 gimnazijos tautinių šo
kių šokėjų grupė, o dail. A. Kri
vickas buvo įrengęs lietuvių dai
lės bei architektūros skyrių.

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

<40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SOBS 

PHONE: S4447f

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

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Rengėjai, žinodami, kad Vokie
tijos lietuvių aukščiausią vado
vybę sudaro Bendruomenės 
valdyba, manė teisingai pasi
elgsią, įrašydami ją į rengėjų 
eilę. “Europos lango į Rytus” 
suruošimą parėinė Bad Hom- 
burgo burmistras, kurorto val
dyba, o finansavo Hesseno kraš
to švietimo ministerija. Kulmi
nacinį tašką festivalis pasiekė 
spalio 20. 18:30 vai. vengrų ra
šytojas Gabor Kocsis skaitė pas
kaitą apie pomarksistines sąmo
nės formas vengrų literatūroje. 
20 vai. puikioje koncertų salėje 
vyko operų ir folkloro vakaras, 
sutraukęs apie 400 inteligentiš
kų klausytojų bei žiūrovų. Pub
likoje ir scenoje skambėjo 
daugiausia čekų, vengrų ir kitos 
Rytų Europos kalbos.

žagarų kaimas yra vienas iš 
seniausių Seinų apskrities kai
mų, žinomų jau senovės doku
mentuose. Tai dėka Vygrių ke
liui jungiančiam Merkinės pilį 
su Vygriais. Dokumentuose iš 
1538 metų šis kelias vadinamas 
senu keliu.

Tada Žagarai dar nėra mini
mi dabartinių jų pavadinimu, 
tiktai tarp kitų vietovių pava
dinimų kaipo pietinės pusės Du- 
sio ežero sustojimo vieta, čia 
stovėjo karčema (smuklė)- sude-

Ų KAIMAS
gusi laike II pasaulinio karo.

Amžiams bėgant keitėsi ne tik 
Žagarų gyventojų pavardės, bet 
ir šio kaimo savininkai. Galbūt, 
pirmutinis Žagarų savininkas 
buvo Stabingių dvarponis, vė
liau Gardino rotmistras Sivic- 
kas, o 1785 m. nupirko nuo jo su 
kitais kaimais Motiejus Eisy- 
montas. Eisymontas įėjo kaimo 
istorijon statydamas 1973 m. me
dinę bažnytėlę. Bažnytėlė sto
vi iki šiol. Apie bažnytėlę užsi
liko visokių padavimų, tarp kit-

BILIETAI J VAIDINIMUS po H 53 Ir $2 NUrgirdimt. 11
W. 69th St., tel. PR 8-4585 «rba vaidinimy dienomu prie j*i ■ 

Bilietus praiome įsigyti iš anksto, nes visos eiles yra numeruoto*. 

KVIETIMAI J ŽYMENŲ ĮTEIKIMO VAKARĄ 54.00 asmeniui, įskaitant

vaišes, gaunami taip pat tik MARGINIUOSE. Rmgramole Žym.nV 

įteikimas, L. Biknevičiaus orkestras, vaišės ir šokiai.

. *• LB Kultūros Fondas,Maloniai prašome paremti aukomis šiuo adresu. LB
2955 West 71$t St., Chicago, III. 60629, tel. HE 6-5151.

mus. Kilus didžiajam karui daug 
jų buvo sudeginta ir vėl atsta
tyta darbščiomis lietuvių ranko
mis. ‘

II pasauliais karas labiausiai 
iš vis įkyrėjo šio kaimo šeimi
ninkams. Dar vokiečių okupaci
jos pradžioj, liko tik trečdalis 
kaimo gyventojų savo ūkiuose. 
Dauguma prikalbinti, privilioti 
ir priversti išvažiavo į Lietu
vą. Tokiu būdu buvo praves
tas mainas už vokiečius gyve
nančius tuo metu jau Tarybinės 
Lietuvos teritorijoje. Pasibaigus 
karui dauguma jų jau nesugrį
žo, nes neturėjo savo namų. Juos

sunaikino viešpataujantis šiame 
kaime NSDAP-o narys Ericli
Klaproth.

Vykstant fronto kautynėms 
tarp ežerų Galadusio ir.Dusalio 
Mažiojo žuvo daug karių. Tarp 
jų buvo tikriausiai nevienas lie
tuvių kareivių. Nukentėjo ir civi- 
visam gyvenimui invalidais.

“Aušra” Nr, 17

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIASt 

TEISINGIAUSIAS / IMAS

gosmds šiitas mss
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS ■ SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 

UKRAINĄ IR T. T.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių auko

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
KREIPKITE DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ:
488 Madison Avenue. Floor 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022. — TEL.: (212) 758-1150/1
SKYRIAI:

• NEW YORK, N_ Y. 10003 39 Secend Avenue Tel.: AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 135 W. 14 St. CH 3-2583
• BOSTON, Mess. 02118, 271 Shewmut Avenue LI 2-1767
• BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway 268-0068
• BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, Illinois 60622, 2222 West Chicago Ave. BR 8-6966
• CHICAGO, Illinois 60608, 3333 S. Halsted Street WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44134, 5679 State Road 884-1738
• IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue ES 2-4685
• IRVINGTON. N. J. 07111, 1082 Springfield Ave. Tel.! 374-6446
• GRAND RAPIDS Mteh. 49504, 636-38 Bridge St. N. W. GL 8-2256

HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 365-5235 
“ “ ......... “ ‘ 246-9274

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 2^6387 

274-6400 
3-4818 
1-2750 
6-1571 
6-6766

HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
PASSAIC, N. J. 176 Market Street 
PATERSON 1, N. J., 99 Mam Street
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre Vi Block 

North of 12 Mlle Road Tel.: 751-6760/1

PO 
HU 
PI 

PL

• WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Ave. Tel.: 441-4712
• WORCESTER, Mass. 01610, 169 Millbury Street SW 8-7868
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street PI 3-0440

Rengėjus ir žiūrovus pasvei
kino Bad Homburgo burmistras 
dr. Klein. Jis pranešė, kad šio 
festivalio proga gavo daug svei
kinimų iš Vokietijos ir užsienio. 
Tai rodą, kad domėjimasis pla
tus. Pagyrė čekus, slovakus, 
vengrus, lietuvius, latvius ir k., 
taikingai demonstruojančius 
savo kultūrinius lobius visam 
pasauliui -atvirame mieste. Pri
minė, jog po II pasaulinio karo 
Bad Homburgas svetingai prig
laudė daugelio kraštų pabėgė
lius. Miestas turi užmezgęs ry
šius su įvairių žemynų miestais 
ir Europos tarybos yra apdova
notas Europos vėliava. Palinkė
jo visiems pajusti svetingumą 
ne tik vokiško, bet ir europinio 
Bad Homburgo.

Frankfurto burmistras dr. 
Fay pastebėjo, k'ad atvyko savo 
kaimyno Bad Homburgo bur
mistro pakviestas. Atvyko su 
noru, nes, jo žodžiais, mes turi
me būti visur ten, kur prasiver
žia laisvės troškulys ir kur ga
lima padėti laisvės siekiantiems. 
Festivaliui linkėjo sėkmės. Prog
ramą simpatingai pranešinėjo 
ir jos atlikėjus pristatinėjo 
vengrų rašytojas ir vertėjas Ga
bor Kocsis.

Operos ir folkloro vakarą, 
trukusį tris (20 - 23) valandas, 
pradėjo iškilieji čekų daininin
kai, buvę Prahos operos, dabar 
Mūncheno ir Bonnos teatrų so
listai sopranas Miroslava Brado
va ir tenoras (Heldentenor) Vi- 
lem Novai. Jausmingai dainuo
tos, daugiausia savo tautiečių 
Smetanos ir Dvožako, operų 
arijos čekiškai, susilaukė gausių 
klausytojų katučių. Ypač meis
triškai dainavo Novai. Otelo 
ariją iš Verdi operos “Otelo” ir 
Pajaco ariją iš Leoncavallo ope
ros “Pajacai” jis atliko itališ
kai. Išreikšdamas rengėjų ir 
publikos dėkingumą draugams 
vokiečiams, padėjusietns su
ruošti šį vakarą, vokiečių kalba 
įspūdingai padainavo Loheng- 
rino ariją iš to pat vardo Rich. 
Wagnerio operos. Anot prane
šėjo, “Joanitai” yra bendras 
turtas visų, kurie, netekę tėvy
nės. keliauja per svetinius kraš
tus. Duetą iš tos operos atliko 
M. Hradova ir Novai. Pianinu 
čekų solistus palydėjo prof. J. 
Shanel. Pirmoji koncerto dalis 
baigta vengrų tautiniais šokiais. 
Burg Kasti gimnazijos 5 poros 
mokinių pašoko Čardašą. Ir taip 
smagų šokį dar daugiau pra
linksmino vienam smarkiam 
šokėjui smunkantis sijonas, ku
rį jis visą laiką turėjo aukštyn 
kelti. 15 moksleivių gražiai pa
šokt! Mergaičių šokį. Neapsiėjo 
ir l>e populiaraus Gusarų Šokio, 
kurį atliko 10 puošniomis gusa
rų unifirmomis apsirengusių 
mokinių.

Antrą koncerto dalį pradėjo 
lietuviai. Vasario 16 gimnazijos 
šešios mokinės grakščiai pašoko1

ko ir tai, kad jos pirmylcštė 
stovėjimo vieta buvo Stabingiai 
ir t. t. Galima suprasti jos per
kėlimą tuo, kad Žagarai tuo lai
ku pergyveno savo klestėjimo 
laikotarpį. Žagarų kaimas bu
vo skaitomas vienas iš didžiau
sių Seinų krašte. 1789 m. kaime 
buvo 114 gyventojų.

Amžių bėgyje kaimas pergy
veno savo pakilimus ir nupuo
limus. 1786 metais trūksta duo
menų dėl kaimo gyventojų skai
čiaus, tur -būt, dėl siaučiančių 
šiame krašte maro ligų. Bet jau 
1880 m. buvo 284 gyventojai, 
1921 — 207, o 1970 m.' buvo 227 
gyventojai.

Dėl nelaimingo kaimo strate
ginio padėjimo negailėjo jo visi 
siautėję karai. 1812 metais 
traukė šiais keliais Napoleono 
pulkai, o 1863 metais vasarą už
puolė taikius kaimo gyventojus 
kazokai, bizūnais išvarinėdami 
iš namų į dvarą baudžiavos eiti.

Jau 1910 metais žagarų so
džius išėjo tviėfikiėpius. Bet ir 
vėl dauguma ir&pasidžiaugė ga
vę žemės ir pastatę naujus na-

CRANE SAVINGS and Loan A’seciaticn

swiittsfi
AK-JJIWW -

$ loan

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LA
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on mokama dviejy*i investment metu certifi-

V account y catams. Mažiau
sia $5,000 -c

ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują musu namą.

Pinigai

melancho- 
sustiprino 
paukščiai 

ilgesiu pri-

Kepurinę, kuri pranešėjo buvo 
apibūdinta, kaip pasveikinimo 
ir pasisveikinimo šokis. Nema
žiau elegantiškai šešių mergai
čių buvo atlikta ir Sadutė. Vo
kiškai ji pavadinta Gėlių šokiu.

Kiekvienos . tautos tautiniai 
darbužiai turi savo grožį, bet 
lietuvių ypatingai gražūs. Ir ne 
tik mums, bet ir svetimtau
čiams. Bad Homburgo koncertų 
salės scenoje jie svieste švietė. 
Arčiau scenos sėdinčios svetim
tautės moterys su savo dukro
mis aptarė kiekvieną jų raštą. 
O mūsų mergaitės, apsirėdžiu- 
sios tautiniais rūbais, atrodė 
dukart gražesnės.

Po spalvų ir jaunų šypsnių 
parado scenoje pasirodė lenkų 
sopranas Boiena Lewgowd iš 
Frankfurto. Ji lenkiškai padai
navo porą Šopeno dainų ir Vio
letos ariją iš Verdi operos “Tra
viata” itališkai. Lenkę greitai 
pakeitė jaunas rusas bosas Vla
dimir de Kanel. Rusiškai jis at
liko “Apkalbą” ir Mosurskio 
“Blusą” ir užkariavo publikos 
simpatijas.

šešios poros lietuvaičių pašo
ko Blezdingėlę, vokiškai vyku
siai pavadintą Schwalbenzug. 
Visada jos keliamą 
liška nuotaika dar 
rudens metas, kai 
traukia į pielus ir 
pildo žmonių girdis.

Vasario 16 gimnazijos moks
leivių pasirodymas baigtas 
smarkiąja Mikitiene. Publika, 
apgailestaudama, kad scenoje 
paskutinį kartą mato lietuvai
tes, ilgai joms plojo. Pranešėjas 
iškvietė grupės vedėją mokyt. 
Tamošaitienę. Vengrų mokslei
vis įteikė jai puokštę rožių.

Užsieniečių be tėvynės dainos 
ir tautinių šokių demonstracija 
baigta originaliu vengrų liau
dies šokiu Audiniu, atliktu 7-ių 
trejetukų (2 mergaitės iš šalių 
ir 1 berniukas vidury) ir trenks- 
minguoju Porų šokiu, kur ber
niukai stengiasi parodyti mer
gaitėms savo šaunumą. Iššauk
ta ir vengrų grupės vadovė. Gė
les jai įteikė Kr. žutautaitė. 
Daug gėlių gavo ir solistai.

Vengrų tautinių šokių grupė 
buvo beveik tris kartus gauses
nė (ca. 40) už mūsiškę (15). Jų 
ir gimnazija per 3 kartus dides
nė už lietuvių. Vengrų šokius 
palydėjo mokinių choras su pia
ninu ir dar patys šokėjai daina
vo, o mūsiškiai turėjo naudotis 
mechanine muzika.

Lietuvių dalyvavimas “Euro
pos lange į Rytus” susilaukė 
skirtingo vertinimo. Jei gimna
zijos tautinių šokių grupės pa
sirodymą lydėjo visuotinis pasi
tenkinimas, tai dėl A. Krivicko 
suruoštos parodos Hamburge 
kun. V. šarkos leidžiamas “Auš
ros vartų” biuletenis Nr. 10 ra
šo. kad jis “pamiršo žurnalis
tams pasakyti, kad Lietuva yra 
sovietų pavergta ir kad šian
dien ji neturi nei žodžio, nei są
žinės laisvės“.*1

Vokietijos* L. B. Valdybos 
Informacijos

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį .9:Ap ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto —-12:00 dienos. Trečiadieniais’ už-'

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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JONAS A. ŠARKUS, PH. D. valstybėse ir grįžęs
įtikino
rinkimas savisaugai yra būtinas

< Savo rašiniuose ne kartą mi- 
ųėjau Amerikos žvalgyl>os agen
tūrą ČIA. Sakoma, kad pasauly
je įdomiausi žmonės yra įvairių 
pieno šakų darbuotojai, visokių 
saugumo sričių pareigūnai ir, 
Žinoma, linksmos mergaitės. 
Jaunus ir senus imponuoja sce- 
hų užkulisiai ir paslaptingi da
lykai. Todėl bus įdomu trumpai 
susipažinti su Amerikos saugu
mo sistemos agentūromis, jų 
kilme ir darbais. Be to, tuos da
lykus reikia pažinti norint ture
li supratimą, kas čia dabar da- 
ypsi.
. • Jau prieš 2 - jį pasaulinį karą 
armijos ir laivyno jauni žval
gybos pareigūnai, tarpe kurių

buvo ir Maxwell Taylor, tapęs 
generolu ir diplomatu, phdarė 
išvadas, kad būsimuose karuo
se pergalės nenulems kareivių 
drąsa, jų skaičius ir kiti veiks
niai pagal senosios karybos for
mules, bet ji priklausys nuo 
technologijos ir strateginių me
džiagų sutelkimo, išnaudojimo 
bei tikslaus panaudojimo. Tam 
yra reikalingos smulkiausios 
žinios apie priešą, netgi apie 
sąjungininkus ir neutraliuosius. 
Jie paveikė per laivyno sekr. F. 
Knox prez. Rooseveltą, kuris 
tam tikslui paskyrė pulk. Wil
liam (Wild Bill) J. Donovan. 
Jis 1940 - 41 m. žiemą lankėsi 
kai kuriose Viduržemio jūres

SEIGAN’S
4640 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Tel. YArds 7-1272

Atdara vakarais: pirmadie
niais ir ketvirtadieniais, o kito
mis dienomis iki 6-tos valandos 
vakaro.

HARRY SEIGAN kviečia vi
sus vyrus ir jaunuolius atvykti 
ir įsitikinti, koks didžiulis yra 
pasirinkimas rūbų rudens ir 
žiemos sezonui, geriausių fir
mų, kaip GROSHIRE, BOTANY 
“500”, PHOENIX ir kit., nau
jausios mados.

KĄ TIK GAUTA IŠ 
ITALUOS KOSTIUMŲ, 

MARŠKINIŲ IR KITOKIOS 
APRANGOS.

Pirkę kostiumą, švarką ar 
kelnes, jūs būsite patenkinti, 
nes mūsų siuvėjai čia pat vie
toje jums primieruos ir pritai
kins ir nieko už pritaikymą ne
reikės mokėti.

Visos berniuky aprangos gaunamos, Įskaitant stambius (husky).

galutinai Įstaiga buvo pavadinta Centrine 
prezidentą, kad žinių j žinių grupe v

> Betgi 1917 m. rugsėjo 18 d. 
ir nepažeidžia paskelbto neutra- buvo rasta kompromisinė ft>r- 
luinu. Prezidentas jį pakėlė ge- i mulė ir kongreso priimtu į*la_ 
nerolu ir paskyrė vadovauti j tyĮrjiu gimė Gentinė žvalgybos 
naujai Informacijos koordina- — -• ■ ■
vimo (OCT) įstaigai.

Tai buvo 5 mėn. prieš Pearl 
Harlx>r ataką. Nespėjus jos su
organizuoti, 1912 m. teko ją pri
taikinti karo metui, padalinant 
į karo operacijų (OWT) ir stra
teginės tarnybos (OSS) skyrius. 
OSS vadovavo pats Donovan su 
žinių rinkimo visame pasaulyje, 
jų vertinimo ir informavimo 
pareigomis. Vykstant karui ir 
reikalui greitai veikti, organiza
cija turėjo savo operacines gru
pes, dėl kurių po karo susilau
kė neteisingo vertinimo, prime
tant tai organizacijai sabotažo 
veiksmus kaip pagrindinius jos 
tikslus. Organizacija kai kurių 
asmenų buvo pakaltinta dėl 
Pearl Harbor įvykių, nors apie 
tą ataką reikiamus raportus 
paruošė ir įteikė armijos bei 
laivyno žvalgyba. Kritikai norė
jo naujos žvalgybos organizaci
jos ir-tuo reikalu ėjo ginčai tarp 
kongreso politikierių, preziden
tūros, valst. departamento ir 
esamų agentūrų. Gen. Donovan 
1944 m. paruoštas slaptas rapor
tas apie žinių organizaciją tai
kos metu pateko viešumon ir 
buvo kritikų apšauktas Gestapo 
pavyzdžiu įstaigos steigimu 
Amerikoje. Kongresas OSS įstai
gai garantavo lėšas tik Iki 1945 
m. pabaigos. Dalį 12,000 tar
nautojų perėmė armijos ir kitos 
žvalgybos agentūros.

Nustojus veikti OSS organiza
cijai, sustojo ir svarbiausių ži
nių tiekimas. Tame laikotarpy
je įvyko labai svarbūs dalykai: 
Kinija tapo komunistinė, komu
nistai laimėjo Indokinijoje ir 
rytų Europoje, jie pirmavo šal
tojo karo strategijoje. Todėl 
1946 m. prezidento aktu buvo 
įsteigtas žinių tarnybos komite
tas iš Armijos, Laivyno ir Vals
tybės dept. sekretorių, taip pat 
prezidento karinio patarėjo.

Chicago
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agentūra. 1949m. įstatymu jai 
suteiktos ypatingos teisės. Betgi 
net po 25 m. ČIA veiklos, Ame
rikos žvalgyba nėra centrali
zuota. Jos bendruomenę suda
ro kelios organizacijos. Tai — 
L’S žinių taryba (l'SIB), į ku
rią įeina įvairių žvalgybos orga
nizacijų vadovai. Valst. d - to 
žinių ir tyrimo biuras su apie 
300 tarnautojų. Pentagono gy
nybos žinių agentūra, įsteigta 
1962 m. Atitinkamas atominės 
energijos komisijos skyrius su 
specialiomis užduotimis šioje 
srityje ir FBI 5 - tas skyrius, 
skirtas užsienio ir vidaus šni
pams sekti krašto viduje. Savo 
žinių skyrius turi įvairių gink
lu rūšių kariuomenės štabai bei 
vienetai. Jos visos turi bendra 
kodų bei šifravimo įstaigą — 
Tautinę saugumo agentūrą 
(NSA), įsteigtą 1952 m. prie 
Krašto apsaugos d - to. Ji valdo 
komunikacijos sistemą, taip pat 
renka žinias tomis priemonė
mis. Žinių rinkimo bendruome
nėje pirmauja ČIA.

Kaip matėme, OSS buvo pa
naikinta kaip operatyvinė. Bet 
jau 1948 m. ČIA buvo duotas 
uždavinys slaptai veikti i Italijos 
rinkimus, kad nelaimėtų komu
nistai. Sėkminga tos organizaci
jos operatyvine veikla yra lai
komas Irano min. pirm. Mo
hammed Mossadegh nušalini
mas 1953 m. ir Arbenz valdžios 
nuvertimas Gvatemaloje 1954 
m. Kalbant apie nepasisekimus, 
dažnai nėra žinoma, kas davė 
Įsakymą akcijai. Tokiais atve
jais reikia laikyti Powers lėk
tuvo numušimą virš Rusijos 
prieš pat prezidento numatytą 
kelionę ten, žvalgybos laivo 
Pueblo paėmimą nelaisvėn prie 
Korėjos ir Liberty laive apšau
dymo incidentą prie Izraelio 
krantų. Kubiečiai dar ir dabar, 
praėjus virš 10 metų, negali pa
miršti pralaimėjimo prie Pigs 
Įlankos. Atsakomybę už tai paė
mė, kaip ir kitais atvejais, pats 
prezidentas.

196.5 m. prez. Johnsonas ČIA 
organizacijai pavedė vadinamos 
tiltų statybos su sovietais prog
ramas. Tose programose daly
vauja ir keletas mūsų jogailinio 
tipo tautiečių. Jų darbas pasi
reiškia per perimtą ar Įsteigtą 
tam tikslui spaudą ir griovimu 
mūsų organizacijų. .

Bet žiūrėkime, kas čia dabar 
darosi? Vartau puikų LV liau
dininkų s - gos žurnalą “Sėja” 
3 Nr. Jame yra sarkastiško juo
ko skyrelis, pavadintas Gyveni
mo pamaivos. Vieną tokį juoką 
paskaitykime:

— Buvęs Lietuvos diploma
tas Vaclovas Sidzikauskas ilgus 
metus dirba Lietuvos išlaisvini
mo Komitete — Vlike. Jis pir
mininkauja Lietuvos Laisvės 
Komitetui. Lietuvių visuomenės 
ir spaudos darbininkas Vytau
tas Vaitiekūnas taip pat atsidė
jęs dirbo Vlike. Jis atstovavo 
Darbo federacijai, vadovavo 
jaunesniosios katalikiškos kar
tos frontininkų sąjūdžiui, refor
mavo Vliką ir organizavo Lie
tuvių Bendruomenę, kurioje 
įsigalėjo frontininkai.

1971 m. balandžio mėn. atvi
ro žodžio mėnraštis Akiračiai 
Nr. 4/28 straipsnyje “Visuome
nei žinot nereikia” (1 psl.) ši
taip išdėstė V. Sidzikausko ir V. 
Vaitiekūno pranešimus 1971 m. 
balandžio 24 d. veiksnių pasita
rime New Yorke:

“... Posėdį, pilstydamas iš 
tuščio į kiaurą, atidarė VLIKo 
pirmininkas dr. Valiūnas ir pak
vietė V. Sidzikauską padaryti 
įvadą Į diskusijas. Sidzikausko 
kalba — istorija nuo Ievos — 
Lietuvos okupacija, jos užsitę
simas, VLIKas, ALTa, Krupavi
čius, Kudirka ir visa kita, ko 
tij< norite, bet nieko ko reikia. 
Pradedamas svarstyti pirmas 
darbotvarkės klausimas: veik
los derinimas. Niekas 
kalbėti, žodis įsiūlomas Vaitie
kūnui. Ar taip buvo iš anksto

sutarta, ar taip jau išėjo, bell 
pįrnią Jjąrlą Ipkūuue pąsitarinie 
buvęs VLIKo narys ėmė ir pasa
kė .teisybę. Tikrą ir nuogą. 
VLIKas, koji>ėjo jis, yra jau pa
senęs, jo.organizacinė sąranga 
yra atgyventa, nebeturi visuo
menės pasitikėjimo ir nei>ėra 
pajėgus atlikti savo uždavinių. 
Daugumos jį sudarančių parti
jų jau seniai nebėra ir tų parti
jų atstovai niekam nebeatsto- 
vauja, gal tik save asmeniškai. 
Naujų jėgų įvedimas VLIKan 
yra problematiškas. Reikia re
formų. Apie ALTą kalbėtojas 
buvo dar blogesnės nuomonės. 
Ten net reformos nebeįmano
mos. ALToje, iš viso, niekas 
nebeišmano kaip dirbti Lietu
vos laisvinimo darbą, nieko ten 
nebėra ir niekas nieko nedirba. 
ALTa tik trukdo kitiems. Į ALT- 
os suvažiavimus susirenka tik 
keli seneliukai ir kokios 32 bo
belės. Baigdamas Vaitiekūnas 
pabrėžė, kad visuose darbuose 
reikia remtis Lietuvių Bendruo
mene, neš jauni žmonės tik ja 
tesidomi, nes tik Bendruomenė
je yra jėga ir šviesi ateitis”.

Šioje Vaitiekūno kalboje ar 
jos aprašyme yra viena vienin
telė teisybė, kad jis atstovauja 
neegzistuojančiai organizaci
jai. šia kalba jis pasmerkia pats 
save pagal jo pasiūlytą ir pri
imtą ekstremistinių išpuolių 
rezoliuciją.

EAST CHICAGO, IND 
Minėjimas

Altos East Chicagos skyriaus 
valdyba, susitarusi su LB-nės 
apylinke, š. m. lapkričio mėn. 21 
d. rengia Lietuvos kariuome
nės atkūrimo ir Simo Kudirkos 
tragiško šuolio į laisvę minėji
mą.

Minėjimo programa numaty
ta tokia:

10 vai. 30 min. pamaldos su 
atitinkamu pamokslu. 11 vai. 30 
min. minėjimas tęsiamas para
pijos salėje. Paskaita ir meni
nė dalis.

Visi kviečiami šiame minėji
me dalyvauti.

Atvyksta Antras Kaimas

ALTS-gos East Chicagos sky
rius š. m. gruodžio 4 d. (šešta
dienį) 6 vai. vak. lietuvių para
pijos salėje (3903 Fir St.) ruo
šia kultūrinį vakarojimą. Pro-

gramą sutiko atlikti satyros ir 
numoro teatralų sambūris Ant
ras Kaimas.

Visi kviečiami Šiame renginy
je dalyvauti ir ne tik maloniai 
bei linksmai šeštadienio vakarą 
praleisti, bet taip pat paremti 
jaunimo veikią, nes visas gau
simas pelnas skiriamas Jaunimo 
Kongreso išlaidoms sumažinti.

(aj)

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai
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Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indillal 
Apdrausti Iki $20,000.

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.

nenori

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
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Raidės.

Karlais praverčia 
lyti senų knygų, štai 
szczyzna” (Roma, 1946). Ra
šo kažkoks majoras. Vyksmas 
vyksta 1940 m. žiemą. Lenkų 
pogrindis buriasi ginkluotai 
kovai. Tai vad. Z. W. Z. (zwią- 
zek walki zbrojnej).
kurias mėgo lenkai rašinėti 
Vilniaus sienose. Tas majoras 
džiūgauna, kad ZNVZ praplės
ta ir “savo veikla jau apima 
Kauno Lietuvą... ”

Ar bereikia paaiškinimų? !
Ta pati “NVilenszczyzna” 

mini “pogrindžio” (1940 m. 
žiemą) humorą: “Byli glodni 
i obdarci (buvo alkani ir api
plyšę, suprask: bolševikai 1939 
m. rudenį) “są glupi i obžar- 
ci” (skaityk: kvailiai ir, persi
riję, — tai lietuviai), ... przyj 
da silni i zwarci (“ateis galin
gi ir susiklausę”, atseit — len
kai!)...

siūlė surinkti visas žinias, nuo
traukas ir paaiškinimus dau
giatomiu! apie žuvusius “stri
bus”. Bet... išsigando ir su
siturėjo. Tokia knyga būtų šiu-r 
pus liudijimas apie 1944 metais 
sugrįžtančiąją Sovietų okupa
ciją.

Dabar 
ėjimas,
kolchozų centruose (ir kolcho
zų lėšomis) statyti paminklus 
skiriamus “tarybiniams akty
vistams, kolektyvinių ūkių or
ganizatoriams, žuvusiems kla
sių kovos mūšiuose”. Tokį 
“kolūkio memorialą” pasista
tė Luobos 
vištai”.

bandoma naujas
“Lit. ir Menas” siūlo

(Skuodo raj.) “akty-

3.

kolūkis pradėjo vežti mėšlą — 
rašo, išėjo nauja knyga — ra
šo. Gerai, kad rašo. Laikraš
čiams reikalingi padėjėjai. 
Bet reikia turėti saiką: mėšla
vežis ir lietuvių tarybinė lite
ratūra — ne tas pat.”

“... klesti egoizmas, biuro
kratiškumas, apsidraudėliš- 
kunias, visokios pažintys, pro
tekcijos, kyšiai žodžiais 
daiktais”.

R. Lankauskas rašo:
“... rašytojas panašus į 

rą, ieškantį nuskendusių
bių. Tie lobiai (bė abejo, dva
siniai) neretai nugrimzdę ga
na giliai, apgaubti tamsos, bet 
rašytojas kasdien privalo rasti 
savyje jėgų, kad išdrįstų nerti 
į gelmę. Drįsti! Rašytojas to
dėl ir skiriasi nuo kitų žmonių, 
kad drįsta. Be abejo, tai labai 
sunku. Už šitą pasiryžimą, už 
ištikimybę sau tenka sumokėti 
brangią kainą... ”

ir

na-

V. Žilinskaitė pabrėžia:
“... nestokojame naujų kū

rinių ir vardų; stokojame kū
rybinių asmenybių — turinčių 
ką pasakvti ir kur vesti skaity
toją”.

4.

Neseniai
Lietuvos 
partinės

ALTas turi tęsti darbą
Šiandien Chicagoje susirinko- Amerikos Lietuvių Ta

rybos nariai metinėn konferencijon. Jie išklausys Alto 
centro valdybos narių pranešimus, patikrins atskaitas, 
aptars planus tolimesnei ateičiai ir tams dėl degančių 
kasdieninių problemų.

Kiekvienas konferencijon atvykęs narys žino, ką Al
tas iki šio meto yra padaręs gimtinio krašto teisėms gin
ti ir kiekvienam yra aiškūs Amerikos lietuvių siekimai. 
Altas buvo sudarytas pačiomis sunkiausiomis lietuvių 
tautos gyvenimo dienomis, kai sovietų tankai ir čekistų 
batalionai perėjo Lietuvos sieną ir pradėjo laužyti lie
tuvių statytus tiltus ir prievartauti krašto gyventojus.

Didžiausios Amerikos lietuvių politinės organizaci
jos ir frateraalūs susivienijimai pradėjo organizuoti ko
vą prieš okupantą. Vėliau prie Alto prisidėjo visa eilė 
mažesnių Amerikos lietuvių draugijų ir klubų ir kitokių 
sambūrių. Platūs Amerikos lietuvių sluoksniai ir šian
dien pritaria minčiai, kad tiktai organizuoti Amerikos 
lietuviai gali būti naudingi gimtiniam kraštui. Organi
zuoti lietuviai yra pajėgesni, su jais ir galingieji noriau 
skaitosi.

Visi žinome, kad Sovietų Sąjungos karo jėgos ne tik- 
' tai okupavo nepriklausomą Lietuvą, bet josios agentai 

prijungė Lietuvą, prie Sovietų Sąjungos. Maskva nau
doja įvairiausias priemones tam prijungimui legalizuo
ti, bet pačios galingosios valstybės • tos aneksijos ne
pripažįsta. Jos nepripažįsta Jungtinės Amerikos Vals
tybės, pagrobimo nepripažįsta ir visa eilė mažesnių 
valstybių. Amerikos Lietuvių Taryba yra savo tri
grašį pridėjusi prie to, kad JAV Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų pagrobimo nelegalizuotų.

Sovietų valdžiai labai gerai žinomas Alto darbas. Nei 
vienos Amerikos lietuvių organizacijos sovietų propa
gandistai taip nešmeižė, kaip Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Sovietų valdžios leidžiamos spaudos, sovietų samdytų 
agentų šmeižtai ir neapykanta Altui rodo, kad Altas ve
da okupantui kenksmingą darbą.

Altą kritikavo pavieni lietuviai ir gerai organizuo
ti sambūriai. Pozityvios kritikos Altas niekad nebijojo^ 
bet nariams buvo labai nemalonu, kai keli “samozvan- 
cai”, Amerikos gyvenimo dar nežįstantieji ir Alto veda
mo darbo neaprėpusieji, bandė ardyti Amerikos lietuvių 
vienybę ir griauti Altą. Pirmais metais jie paleido di- tvarumo vedamam darbui tęsti.

Liet. Tar. Enciklope- 
(ž. II t.) ties Mielagė-

“Maž.
dijoje ” 
nais rašoma:

“Pokario metais, kovodami 
su burž. nacionalistais (skai
tyk: su pogrindžiu, Partiza
nais! J. C.), žuvo 23 Mielagė
nų apylinkės liaudies (“—”) 
genėjai (skaityk: “stribai”! J.

Prieš keletą metų “švyturys

“Lit. ir Menas” įsivedė an
ketą (“Laikmetis, literatūra, 
rašytojas”) čia kai kurios min
tys. Ir taip, J. Mačiukevičius:

“... Kažkodėl kaime labai 
mėgstamas stikliukas. Geria
ma labai daug. O kai gauna
mos algos, vaizdas būna ne 
visai malonus. Nuo vyresniii- 
jų neatsilieka ir jaunimas”.

Recenzijas dažnai rašo 
atsitiktiniai žmonės. Žinoma, 
tada ir recenzijos nekokios. 
Yra ir tokių “žinovų”, kurie 
atsiliepia Į visus “aktualius 
Įvykius”: laikraštis paskelbė 
diskusiją apie meilę — rašo,

Anketos anketomis, 
ja... “lutše znajet”. 
įvykusio okupuotos 
rašytojų “pirminės 
organizacijos” a t askaitiniok su
sirinkimo metu sekr. V. Bub
nys šitką “pabūgnino”

“Kažkokių užgintų, neliečia
mų mūsų gyvenimo temų nėra. 
Tarybinis rašytojas yra visiš
kai laisvas savo vaizdavimo 
objektu pasirinkti bet kurią 
gyvenimo sritį. Tačiau jis nėra 
laisvas atitrūkti nuo liaudies, 
nuo partijos interesų”.

Arba... “šluotos” patari
mu, “Nesirk: sirgti labai ne
sveika. .. J. Cicėnas

SENA NAUJIENA, BET NEPASENUSI

mokslas, tiktai: Gamtažinė, 
gamtažinis”.

Ir pabaigai:
“Mes šių metų lietuviai, tu

rėdami galvą užkimštą vokiško
mis, maskoliškomis, prancūziš
komis ir anglikomis kalbanas- 
tėmis jau užmiršome senovės 
šnekos. Namie likę lietuviai es
ti spaudžiami, vokiečių, lenkų 
ir maskolių sunkumų; teigi, ku
rie tėviškę apleidę apsigyveno 
Prancūzijoje, Anglijoje, ar StŲ 
vienitos Galėse šiaurės Ameri
kos priprato prancūziškai, ang
liškai šnekėti ir tos priežasties 
dėl sudrumstė savo tėvišką šne
ką prancūziškomis, angliškomis 
“kalbanastėmis”.

Na, ar pasenusi naujiena? Ar 
iš Paryžiaus brolio Ak. rašytas 
laiškas tikrai 1883 metais? At
rodo, kad jis vakarykščiai gau
tas...

Reikia žinoti, ką kiti dabar ra
šo, bet taip pat atsiminti, kas 
seniau buvo rašyta.

Pasirodo kaip praeityje, taip 
ir dabartyje buvo ir esama su
sirūpinimo savo kalba ir savo 
tautos likimu.

Iš praeities, savo praeities 
visiems privalu semti žinias.

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 

1932 METŲ DIENORAŠTIS 
2

Jaučiu, kad yra blogai neturėti fizinio 
darbo, šitaip visą laiką sėdint, gyvuliško
ji žmogaus pusė stiprėja ir pradeda imti 
viršų ant žmogiškosios. Ir koks tada var
gas: ne tik su mokslu sunkiai dirbti rei
kia, bet dar ir su savimi pačiu kariauti.

Lenda kartais į galvą mintis, kad esu 
negabus, kad niekas man nesiseka, kad iš 
mano mokymosi nieko nebus. Bet tai, lur 
bąt, galvos nuovargio požymis. Kai die
nomis dirbdavau, tokios mintys į galvą 
niekuomet neateidavo, pasitikėjimą savi
mi visuomet turėdavau.

liet gal perdaug ir varau. Per penkis 
mėnesius noriu išeiti keturių klasių kursą, 
nors ir eitą kažin kuomet, bet jau visai 
užmiršta. £

Kai nueinu pas Eliozį, kiekvieną kartą 
pavaišina jis mane saldainiais. Ryt pas jį 
nebeisiu. — eisiu ieškoti vietos.

žiemužė ta šįmet- .. Visas sausio mė
nuo šiltas kaip pavasaris. Gal žiemos gale 
visus šalčius atiduos.

Galva yra sunki, pavargusi. Daug ką 
parašyti turėčiau, bet kad nulipdyti nebe
pajėgiu. Mediniu žmogumi esu pasidaręs. 
Net kai kartais gražaus jausmo antpuolį 
pajuntu, ar gražią mintį galvoje besiku
riančią. stengiuosi nuslopinti, nes nėra 
laiko, vis nėra laiko. Reikia mokytis.

džiausią šmeižtų srautą prieš įtakingesnius ir labiau pa
sižymėjusius Alto pareigūnus, o vėliau kėsinosi į Alto 
iždą, j Kai Alto priešams nepavyko palaužti Amerikos 
Lietuvių Tarybos finansų, tada jie pasiūlė... derybas. 
Įvyko keli pasitarimai, bet tai buvo tikrai bereikalingas 
laiko gaišinimas ir kelionpinigių eikvojimas, nes į pasi
tarimus žmonės važiavo visi kitais tikslais. Aito žmonėms 
visą laiką rūpėjo nustatyti, ką kritikai įneš į lietuvių 
tautos vedamą kovą gimtinio krašto laisvei atgauti, tuo 
tarpu kritikams visą laiką rūpėjo, bet kokia kaina pasi
garsinti ir tuščiai pasigirti, kad “mes vadovaujame 
Amerikos lietuviams”. Šmeižtų kampanija prieš Altą 
nedavė lauktų’rezultatų, o bandymai Amerikos lietuvių 
organizacijas uzurpuoti — taip pat subliūško.

Šiandien prasidėjusi Alto konferencija jau vyksta 
visai kitoje nuotaikoje, negu paskutiniais metais vyku
sioj!. Alto šmeižikai, tikslo nepasiekę, aptilo, šian
dien kiekvienam jų aišku, kad Amerikos lietuvių vieny
bės jie nepajėgs išardyti. Alto priešai jau pradėjo tarp 
savęs peštis.

Kiekvienas Alto konferencijon atvažiavęs narys pri
valo neužmiršti, kad ant jo pečių gula didelė atsakomy
bė, kurios, joki gražbyliai ir garbėtroškos nesumažins. 
Iki šio meto Altui teko pati sunkiausioji našta, Alto na
riams teks ją ir toliau nešti. Rėksnys vienur kitur pasi
rodo, bet rimtų darbuotojų tuo tarpu dar nesimato.

Linkime suvažiavusiems energijos ir reikalingo pa-

Vargšė mūsų gimtoji kalba! 
Ji murzinama, teršiama ir pa
marginama svetimais žodžiais 
lyg savų mūsų kalboje pritrūk
tų.

Be to, mūsų įprasta pasiro
dyti kur reikia ir nereikia kitų 
kalbų žinojimu.

Na, galime tik pasiteisinti, 
kad tai jau įprasta iš seno.

Štai 1884 m. Aušros pusi. 187 
buvo Įdėta tokia žinutė, kurią 
verta ir dabar prisiminti, nes ji 
nėra pasenusi:

“Vienas jaunas vaikinas pri
ėjęs prie šinkiaus prašo ariel
kos:

— Praša data šnapsa, — šin- 
korius vokietis neva nesupran
ta jo, atsakė lietuviškai:

— Na sykį, ką tereik ? aš ne
žinau — “Davai, davai skore”... 
“Ja, ką aš nežinau?”

— Na, šeplenik. (Pravardė 
prūso) dūk, dūk, aš neturiu la
ka laukti.

— Nia, sykį, dabar to kas kita, 
tap aš žinau! •

Atpylė puskvortę ir juokda
masis padavė vaikinui, tas nusi
nešė.

— To snarglius, lak tu sykį 
gerą.

šią šneką aš savo ausimis: 
girdėjau. A iš B.

Bet nenusiminkime ir anais 
Aušros metais buvo kas lietu
vių kalbą mėgino švarinti nuo 
svetimybių, be kurių mes ga
lime ramiausiai apsieiti.
Štai laiškas iš Paryžiaus 1883 
m. liepos 1 d. rašytas “Aušrai”]

Jis Įdėtas Aušros 1884 m. psl. 
197. Čia tik kelios iš jo ištrau
kos. Spėtina tą laišką bus pa
rašęs Akelaitis.

“Sakote, jog Aušra išeina for
mato ar ponnato akužinės kny
gutės 80. Argi jau netekote lie
tuviško žodžio, kad griebėtės už 
kažin kokios zaunos vadinamos 
pormatu? Juk sakoma, toksai 
daiktas yra dvigubas ar trigubas. 
To dėlgi pritiktų šnekėti ir ra
šyti; Aušra parengta 20 dieną 
kožno mėnesio, guobia gubą vie
no aštuoniolikto lakšto.”

“Priekalboje, rasi prakalboje, 
skaitome apie -Slovėnus. Lietu
viškai vadinasi Slavėnai Gelioni- 
mis. Pradža tos pavardės tupi 
žodyje gėla, lenkiškai — Sla- 
wa, vok. — Ruhm Lietuviška 
pavardė. Daugėla išsireiškia len
kiškai Boleslav”...

“Šnekėdami apie vila atsimin
kime savo brangaus kunigaikš
čio Tautavilo. Ar žinote ką žen
klina toji pavardė? Tautos vi
li, viltį, meilę, laimę — žodžiu 
sakant, Lietuvos vedėja — idė
ja*’.

’“Perkeldami dvigubą pavar
dę Tautvilą apturėsime žodį vil- 
tautas lygu pravardžioms “Miš- 
tautis, Vitautas, Gintautis, 
Graštautis. Šios pavardės aiš- 
giai mums rodo, kaip daug Lie
tuviai rūpinosi apie savo tautą!...

“Tiek vilu paviliotas viliuosi, 
tikiuosi, jau neužteks Aušros 
nei “pilozopu”, nei “pilologu”, 
tiktai sueisęs vilkalbius ir Vil
mantus”.

“šnekate mano mieli viltau- 
čiai, gintaučiai apie prigimties 
Daugšas savo “postilėje”, Vil
niuje apskelbtoje 1588 metais, 
notūra, vadina gamta. Tikrai, 
tikrai šnekėdami lietuviškai ne
sakysime; noturos, prigimties

SPECIALŪS PAKETAI

Jie

Viskas apmokėta.
Gavėjui nieko nereikia 

primokėti.

yra geriausi ir vertingiausi
j ūsų giminėms ilgai atminčiai.

IMITUOTI KAILINIAI
Užsakykite tuos puikius ir šil

tus kailinius. Fantastiška ver
tybė. Parinkite Minkos (lygius 
ar dryžuotus^ tikrų Persijos 
ar Mouton ėriukų.

Pilna kaina tik $99.00.
10 SKEPETŲ .... .... $4930 
5 vilnonės skepetos su mažomis 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų.

ORO PASTŲ — $58.00 

KOMBINACIJOS SIUNTINYS 
DIDELĖS VERTĖS t $149,00 
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiui paltui, 

yrd. 100% vilnonės medžia-

lei, 2 dvigubo dydžio paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
SPECIALUS 1.........   .... $56.00
10 svarų grynų kiaulienos tau
ku, 10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus.
Yra ir daugiau specialių paketų.

Reikalaukite mūšy naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo 

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE

125 East 23-rd Street 
Fifth Floor.

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

Reikalaukite mūsų naujo 
nemokamo iliustruoto katalogo

SAUSIO 31 D.
Malonu yra išeiti i orą, visą dieną 

kambaryje išsėdėjus. Kažin kodėl šį vaka
rą ypatingai malonu buvo pasivaikščioti. 
Gal oras buvo ypatingas, o gal buvo Įdo
mus vakaras tuo, kad beut kiek panašes
nis buvo Į žiemą, ši rytą plonutėliai pasni
go, o dabar truputį šąla.

Iš viso, reikia man daugiau i tą orą iš
eiti Pasivaikščioti reikia dažniau. Jaučiu, 
kad valia silpnėja. To nebūdavo, kai die
nomis fizini darba dirbdavau. Jau vis daž
niau nukrypsiu nuo nusistatytosios .tvar
kos. Vis dažniau susigriebiu besukąs iš 
kelio. O vyriškai gyventi ir save suvaldyti 
tegaliu tik tada, kai i tvarkos, drausmės 
ir įstatų rėmus-įsispraudžiu. Pastebėjau, 
kad tie rėmai jau dažnai nebeišlaiko, per 
silpni pasidarė.

f

Ach, kodėl žmogus pats sau našta turi 
būti? *

Praeitą savaitę ieškojau vielos. Antri
ninkų niekur nereikia. Buvau nuėjęs pas 
Klaipėdos pašto viršininką ir į Ryto spaus
tuvę. Visur butų gerai, kad mokėčiau 
vokiečių kalbą.

Norėčiau gauti laiškanešio vielą, man 
atrodo, kad tai būtų geriausias amatas 
mam Išsivaikščiojęs, galėčiau sėkmingai 
mokytis. Mėginsiu siųsti prašymą Paštų 
Valdybai į Kauną, nors ir reikės prirašyti 
apie vokiečių kalbos mokėjimą.

Ryto spaustuvėje mažiau telaimčjau. 
Raidžių rinkėju visliek nebūsiu. Rot gal

reikės dar užeiti, kad ir ten esančių tokių 
gražių panelių pamatyti.

šiandien dariau programą ateinančiam 
mėnesiui. Mažai darbo tepadariau. Die
na niekais nuėjo. Nešvariom spalvom už- 
peckiota liko mano praeities knygoje.

VASARIO 6 D,
Vieną vakarą, kai pas Eliozį į painoką 

nuėjau, nebeleido jis man nusivilkti. Sa
kė, kad tuojau eisiva. Esą Klaipėdoje kur
sai keturioms klasėms baigti, ir jis mane 
ten nuvešiąs.

Nuvedė. Gimnazijos patalpose tie kur
sai besą. Kaip tikra gimnazija. Skirtumas 
tik toks, kad mokiniai suaugę. Bet visi po
niškai apsirengę, ir patys ponai, maiid- 
rūs tokie. Baisiai nedrąsu man buvo jų 
tarpe.

Su vienu pradėjau šnekėlis ir paskui 
šalia jo suole atsisėdau. Pavardė yra Min- 
kus. Klasės seniūnu yra Inčiukas.

Tad pagaliau į tikras vėžes įstojau. Da
bar jau žinau, kad keturių klasių pažymė
jimą turėsiu.

Matai, galima ką nors padaryti, kai 
stengiesi. Nors vienas ir nebūčiau to pa
daręs, nes dabar visu svoriu broliui ant 
sprando sėdžiu, bet visliek — jei nebūčiau 
stengęsis, vargu ar būtų kas mane para
ginęs mokytis.

Vargau pusę žiemos. Brolis matė tikrą 
mano norą mokytis. Jis nupirko knygas ir 
pažadėjo duoti pinigų, kai reikės važiuo
ti į Kauną egzaminus laikyti. Mokiausi 
kiek galėdamas. Nors nevertėtų save guos-

ma- 
tuo- 
mo-

ti, bet — vargau, šaltais žiemos speigais 
atsikeldavau pusiaunaktyje ir ten pat, šal
toje kamaroje mokydavausi. Nors ir apsi- 
valkstydavau kailiniais, vistiek šiurpi
nanti šalčio srovė visu kūnu tekėdavo. Bet 
užtat mokslas gerai į galvą lindo. Kartais 
tyčia mokydavausi kamaroje, arba 
žiau teapsivalkstydavau, nes kai šilta, 
jau miegas imdavo, o čia reikėdavo
kytis ne miegoti. Kartais atrodydavo, kad 
be reikalo tas visas vargas, kad niėko iš to 
nebus. Užeidavo kartais pagunda nebe
kelti, nelįsti iš po patalų į tokį šaltį, mie
goti visą naktį. Bet tik pažiūrėdavau į tą 
krūvą knygų ir, tuojau pagalvodavau, 
kad tiek pinigų negalėjo būti be reikalo 
išleista. Ir daug ko išmokau per tuos tris 
mėnesius. Nebuvo be reikalo dabar yra 
lengviau. Per Velykas jau laikysiu kelis 
egzaminus.

šį vakarą sužinojau, kad yra nuversta 
vokiškoji Klaipėdos direktorija. Krašto 
prezidentas esąs areštuotas. Mieste patru
liuoja kariuomenė.

Su vasario mėnesiu 
Pasnigo.
-15° C.

šiaip, 
Mokausi, 
kas.
Parėjęs cinu miegoti.

VASARIO 13 D.
Tuojau rengsiuos į kursus, šį vakarą 

bus vokiečių diktantas. Be to, užeisiu pas 
Eliozį. Galutinai paruošiau prašymą Paš-

prasidėjo žiema.
Ir šąla po truputi. Vakar buvo

dienos dabar man vienodos.
Vakare brėkštant išeinu Į pamo- 

Parcinu visuomet pusę dešimtos.

tų Valdybai **— reiks tik dar Elioziui paro- 
dvti.

Kokių silpnų besama žmonių, labai 
sunkiai galvojančių! Kai matau, kad ir 
tokie mokosi, tikisi ir savimi pasitiki, ir 
man tada didėja viltis, ir darausi stipres
nis. O kai mokiausi vienas, užeidavo kar
tais tokių savimi nebepasitikėjimo mo
mentų, kad atrodydavo, jog be reikalo tas 
visas vargas, kad esu visiškai negabus.

Kiek daug reikšmės turi žmogui pasiti
kėjimas savimi! Tokie sunkaus galvojimo 
žmoneliai tikisi išmokti, ir gal net gabiais 
save laiko, apsišvietusiais, daug žinan
čiais inteligentais. O aš vienas pats be jo
kio mokytojo tiek daug praėjau ir viską 
supratau, ko jie niekaip suprasti negali 
net ir mokytojui aiškinant. Turėčiau la
biau pasitikėti savimi.

Ilgiuosi namų. Kai Įsigalyoju, gaila 
pasidaro jų, ir gaila Papūnio. Jis. mane 
mažą augindamas, tikėjosi sulaukti para
mos senatvėje, tikėjosi galėsiąs didžiuotis 
manimi prieš žmones. O štai tas jo sūnus, 
ta daugelio vargo metų viltis, apleido įi 
kaip tik tada, kai jis jau senas ir paramos 
reikalingas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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DR. ANNA BAULINAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

IR gerklės LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-3229
Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.’

L JONAITIS

GYDOMOSIOS SAVYBĖS
(Tęsinys)

Medus — vaistas
pa-

Rez. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: P Respect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

(Šiam skyriui medžiaga 
imta iš vieno gydytojo pasisa
kymo apie medų kaipo vaistą).

Medus kaip gydymo priemo
nė žinomas nuo gilios senovės. 
Jo gydomasis poveikis pastebė
tas seniau

DR. L K. BOBELIS 
IR 

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON.

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Gydymas bičių produktais 
mokslinį pagrindą ir tikslingą 
kryptį gavo tada, kai buvo pra
dėta tyrinėti bičių produktų 
cheminė sudėtis, jų biochemi
nio veikimo mechanizmai, orga
nizme vykstančios reakcijos, asi
miliuojant maisto medžiagas, ir 
šių sudėtingų reakcijų sutriki
mai ligos ar kitokių faktorių po
veikyje.

Tiksliau platesnio masto bi
čių produktų gydomojo poveikio 
principai ir veikimo mechaniz
mai pradėti tyrinėti XX amž. Su
sidomėjimas bičių produktų gy
domosiomis savybėmis padidė
jo ypač paskutiniųjų dešimtme
čiu laikotarpiu, nes šis laiko
tarpis susijęs su technine pažan
ga ir kitų mokslų išsivystymu. 
Dabar galima pritaikyti tiksles
nes laboratorinių tyrimų me
todikas tiek bičių produktų che
minei sudėčiai tyrinėti, tiek ir 
jų poveikyje pastebėtiems reiš-

GRADINSKAS

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-3844 WEST 63rd STREET

OFISO VALANDOS:

AM-FM RADIJAS 

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1993 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI

PERKRAUSTYMAI

Treč. ir šeštai uždaryta.
Ofiso tek: 'Portsmouth 7-6000 , 
Rezid. telėf.; GArden 3-727ft -

* Ofiso tek HE 4-1818 arba1 RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980] - §

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

Lcidimai Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Apdrausta* perkraustymas 
iš {vairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

kiniams išaiškinti bei veikimo 
mechanizmams tirti.

Nustatyta, kad meduje yra 
B grupės vitaminų, vitaminų E. 
K, C, PP, H ir kt. Tiesa, vitami
nų meduje yra mažai. Jie yra 
su kitais meduje esančiais in- 
gredientais (mikro elementais, 
fermentais) organinių junginių 
pavidalu, tai nulemia, kad orga
nizmas juos lengvai įsisavina.

Viena iš žmogaus senėjimo 
teorijų yra tokia, kad su am
žiumi, pasireiškiant medžiagų 
apykaitos pakitimams, sutrin
ka mikroelementų įsisavinimas, 
o tai atsiliepia į kitus svarbius 
biocheminius procesus, vykstan
čius žmogaus organizme. Medu
je esantys elektrolitai ir mikro
elementai pagerina jį ne tik kaip 
maisto phoduktą, bet ir kaip pre
paratą, turintį gydomąsias sa
vybes. Jis ypač svarbūs vyres
niojo amžiaus žmonėms, nes šiuo 
atveju, jis gali padėti organiz
mui išlaikyti svarbias organiz
me vykstančias reakcijas rei
kiamame lygyje.

PastaraisiaisK metais, tyrinė
jant vis subtilesnes žmogaus or
ganizmo reakcijas į įvairias li
gas, nustatomi eletrolitų ir mi
kroelementų pusiausvyros sutri
kimai. Šią pusiasuvyrą gali pa
žeisti ir kai kurie šiuolaikinėje’ 
klinikoje naudojami medicini
niai preparatai, pavyzdžiui, šla
pimo išskyrimą skatinantys kai 
kurie harmoniniai preparatai. 
Išaiškinus elektrolitų ir mikroe
lementų kiekių sutrikimų orga-; 
nizme, bandoma tai koreguoti 
atitinkamomis cheminėmis me
džiagomis. Dabartiniu metu ga
minamas medus turintis daug 
reikalingų medžiagų, kurias to
kiu pavidalu organizmas žymiai 
geriau įsisavina. Todėl medų ga
lima plačiau naudoti atskiriems 
susirgimams gydyti. Be to, me
dus gali būti rezerviniu šaltiniu 
daugeliui medžiagų, reikalingų 
organizme vykstantiems svar
biems ir sudėtingiems procesam 
normalizuoti bei palaikyti. Sun
ku nustatyti ribą, kur baigiasi 
medaus maistinės ir kur pra
sideda jo gydomosios savybės.

Tyrinėjant bičių medaus an- 
tibakterines (bakteriostatines ir 
bakteriocidines) savybes, nusta
tyta, kad jis veikia prieš dauge
lį patogeninių mikrobų rūšių,

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal- susitarimą. Uždaryta treč.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS |

Visos programos iš WOPA, I 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien ntič pirma i

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antfad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

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

etuviŲ kalba: kasdien nub pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 3:30 vtL

Tel.: HEmlock 4-2413’ 
7*j? So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

Ekskursijos į Lietuvą.
1972 metais

Walter Rask - Rasčiauskas, 
pirmas pradėjęs vežti žmones Į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo tvarkingai 
suorganizuotos ekskursijos vyk
sta sklandžiai. Šią vasarą jo va
dovaujamas American Travel 
Service Bureau nuvežė 6 ame-

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 trečiadieniai* 

' uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, *pec. MOTERŲ lipo* 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

▲ pourr* romu 
B m TOOK HANDS

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 »t STREET 
Ofiso telef.' HEmlock 4-2113 
Rezid. tele.'-. GI b* on 8-619$

Priima ligonius pagal susitarimų. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 86195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali p«9«lba kojoms 
(Arch Support*) ir t L

tašo W*»t 63rd St., Chicapo, III. 60^9 
Tolofu PRo«p*ct 6-5084

rėjo daugiau žmonių nuvažiuo
ti, bet dėl vėlybos registracijos 
negalėjo to padaryti, nebuvo 
vietos.

Ateinančiais metais Rasciaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti Lie
tuvon net 10 grupių. Vienos 
ekskursijos buvo 17 dienų, kitos 
po 21 dieną. Prie jų bus gali
ma prisijungti Čikagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš- 
anksto užsiregistruos, tai galės 
pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laika. Su vėliau besire
gistruojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. 
Rašykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:
American Travel Service Bureau

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 
Tel.: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti į Ameri
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas. (Pr).

tame tu pc ir prieš Bau. an tra
čia (Juodligės). Pseudomonas 
pyocyanea (mėlynųjų pūlių laz
deles) , Trichamonas vaginalis 
(grybelinis) ir daugelį kitų įvai
rių rūšių medaus antibakterinio 
poveikio tyrinėjimams skiria
mas svarbus vaidmuo, nes tai 
turi praktinę reikšmę gydomuo
ju požiūriu. Bičių medaus anti
bakterinio veikimo aktyvumas 
priklauso ir nuo laikų, jame 
esančių medžiagų, todėl medaus 
negalima laikyti atviruose induo
se ir šildyti.

Medaus gydomasis efektas 
priklauso ir nuo jo antibakteri
nio, priešuždegiminio veikimo, 
ir nuo organizmo apsauginių jė
gų veiklos skatinimo.

Medus ir skrandis
Atlikti klinikiniai stebėjimai 

leidžia daryti išvadas, kad metų 
galima vartoti skrandžio susir
gimams gydyti.

Esant virškinimo trakto su
sirgimams, medus veikia įvai
riapusiškai. Jis didina organiz
mo atsparumą, stiprina nervų 
sistemą, daro ją mažiau jautrią, 
veikia skrandžio sekreciją, akty
vina pažeistos gleivinės atsis
tatymą ir randėjimą, o tai ne
paprastai svarbu, gydant minė
tus susirgimus.

Yra nuomonių, teigiančių, kad 
medus veikia skrandžio sekreci- 
nę funkciją ne viena kuria nors 
kryptimi, o Įnormalizuo j ančiai, 
t. y. mažina padidintą ir didina 
sumažintą skrandžio sulčių 
rūgštingumą. Tačiau laikoma, 
kad naudojant medų, organiz- 

|me padidėja šarminių medžiagų 
kiekis. Medaus rūšys, kuriose 
yra daugiau mineralinių medžia
gų, turi didesnes potencines šar
mines savybes.';Tuo ir paaiški
nama teigiami rezultatai, gau
nami, gydant skrandžio susir
gimus, esant padidintam rūgš
tingumui.

Skiriant medų skrandžio su
sirgimams gydyti, reikėtų turė
ti tikslesnes medaus rūšių cha
rakteristikas apie jų rūgštingu
mą, mineralinių medžiagų kie
kius, nes šios ypatybės gali būti 
neindiferentiškos priklausomai 
nuo skraindžio sekrecinės būk
lės. šiuo ir galima paaiškinti, 
kad kai kuriems asmenims, besi
gydantiems skrandžio susirgi
mus medumi, ligos procesas pa
ūmėja.

Virškinimo trakto susirgimai 
yra gana dažni ir neretai suke
lia sunkiai gydomas skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opas. 
Gydytojos patarimu, medaus 
gydomieji kiekiai suaugusiam 
žmogui rekomenduotini tokie: 
rytą — 30 gramų, dieną 40 gr., 
vakare — 30 gr. Gydymo truk
mė apie 2 mėn. Esant pagerėji
mui, kursą kartoti, priešingu at
veju — nutraukti.

Medaus tirpalas drungname 
vandenyje nesuaktyvina skran
džio veiklos, praskiedžia jo sul
tis ir greit rezorbuojamas. Toks 
tirpalas tinka naudoti, gydant 
skrandžio opas, esant padidintam 
rūgštingumui. Medaus tirpalą 
reikia išgerti iš karto 1.5 vai. 
prieš pusryčius bei prieš pietus 
ir 2-3 vai. po vakarienės.

Medaus tirpalas šaltame van
denyje skatina skrandžio sekre- 
cinę veiklą. Toks tirpalas nau-

dctiiuu sumažinto rūgštingu
mo atvejais. Reikia gerti prieš 
pat valgį, lėtai, gurkšniais, nes 
tada medaus tirpalas ilgiau vei
kia, skrandis pagamina daugiau 
sulčių.

P. S. Sekantį kartą vėl apie 
medų kaipo vaistą. A. J.

(b. d.)

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valanuo>- 
gražiausios gėlės ir vainikai antk^ 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

KOMPENSACIJOS
VOKIETIJOS

Nuo šių metų sausio 1 d. Va
karų Vokietijoje veikia karo 
metu padarytų nuostolių at
lyginimo įstatymas.

Vokiečių kilmės žmonės iš 
Lietuvos ar kurio kito krašto, 
nežiūrint jų pilietybės, gali 
prašyti kompensacijos už ka
ro metu nustotą turtą. Prašy
mus su įrodymais galima pa
duoti iki 1974 metų pradžios. 
Jeigu kas dėl rimtų priežasčių 
iki nurodyto laiko prašymo 
neįteiks, tai dar galės kreiptis 
į vokiečius iki 1977 metų. Juo 
anksčiau įteiktas prašymas, tuo 
geriau. Patarimus gali duoti 
p. A. Čepulis, tek: LA 3 -1387.

(Pr.)

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai svariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiamo vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvykty klaidy, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BlOTLbIS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Dzūkijos vaizdu rodymas skaid
rėmis įvyks lapkričio 14 d. 3 vai. po
piet Chicago Savings and Loan Ass’n. 
patalpose, 6245 So. Western Ave. Vi
sus dzūkus su šeimomis ir draugais 
kviečiame dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas. Skaidrių rodymą organizuoja 
Dzūkų Draugijos Valdyba. Jas rodys 
Arnoldas ir Alena Aleknavičius.

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švietos mėnesinis susirinkimas lapkri
čio mėn. 14 dieną dėl tam tikrų nenu
matytų priežasčių neįvyks.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Klubo linksmas parengimas ir šo
kiai ivyks sekmadieni, lapkričio 14 d. 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St. 
Pradžia 4 vai. popiet, šokiams gros 
geras Tony Valiūno orkestras. Bus 
skanių valgių, įvairių gėrimų ir gra
žių dovanų. Valdyba ir komisija kvie
čia visus narius ir svečius atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti su joniškie
čiais. A. Kalys

— Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos Chicagos Skyriaus eilinis narių 
susirinkimas įvyks 1971 m. lapkričio 
mėn. 14 dieną, sekmadieni, 3 vai. p. p. 
Jaunimo Centre, klasėje Nr. 203.

XAVERA MISEWICZ
Gyv. 9963 So. Prospect Ave.

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 11 dieną, 3:00 vai. popiet, sulaukusi 
76 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių apskr., Radviliškio mieste.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Albin, dvi dukterys — Wanda ir Felicia 

Endzėl, žentas Edmund, 3 anūkai — Bruce, Barbara ir Barry Endzel 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

šeštadienį. 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Lack - Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street.

Pirmadienį, lapkričio 15 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios f šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. ,a. Xaver Misewicz giminės, draugai- ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvaiti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Vyra*, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tei 737-1213.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Avė., 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 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA Į 
■mimnniitT*tettreitiiiB*i»**tiT**ii***tf m*.****»it**ttii**nnn**nrnt**n*r*«wn***»***mf**M**ttmi»iitui«wazC

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 I

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
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 I 

--------------   —- - ■ ' - - -

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139 I

STEP. 0. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) I

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 J
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 |
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, lil. 974-4 110

P. J. RIDIKAS i
B

3354 So. HALTED STREET Phone. YArds 7-1911 I
_---- ;----- - - • ... _ ■ ____ ■ - - ■

‘LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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' JONAS VAIČIŪNAS

-DAR TOLIAU - DAR .BUS GRAŽIAU...
K.ų dabar darysi... Buvau 

•nusistatęs neiti į jokius viešus 
- pokalbius su lietuviškai rašo-
* niais laikraščiais, skelbian-
* čiais “bendradarbiavimo” mill 
‘•Ii su okupantu. Dėl patrioli-
iiiuose lietuvių laikraščiuose 
pasirodančių kai kurių minčių,

* kodėl ne? Galima ir tikslu 
šnektelėti.

Noroms nenoroms teko pa
gvildenti ienybės” spalio 15 
dienos laidoje paskelbtą žinią: 
“Juozas Kreivėnas,. Cicero li
tuanistinės mokyklos vedėjas, 
mokvklos tėvų susirinkime 
pranešė apie organizuojamą 
jaunimo ekskursiją 
kitu metu vasarą, 
pranešimą, nuvykę 
Lietuvoje galės būti
vaites, kurių ilgesnį laiką pra
leis jaunimo stovyklose. Vyks 

•ir palydovai — tėvai. Po susi- 
-rinkimo nemaža tėvų reiškė 
susidomėjimą tokia ekskursi
ja ir norą drauge vykti”.

Nesu patikrinęs to praneši
mo tikslumo, — priimu už tie
są. Tik, kaip sau norite, ne
galiu tikėti, kad “nemaža tė
vų reiškė susidomėjimą tokia 
ekskursija”.

" Labai jau nuvalkiotas, bet 
teisingas pasakymas, kad vai
kai, jaunimas yra mūsų tautos 
ateitis. Mes išeisime, bet po 
mūsų liks jaunieji, kovoją už

Pagal j c 
mokiniai 

3 — 4 sa-

dar ne
kas čia darosi.

neįsigilinu- u O
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OPERETĖ

“SIDABRINĖ DIENA“, 
su simfoniniu orkestru, Daina
vos ansamblio statoma šeštadie
ni, gruodžio 11 d., 8 vai. vak., 
ir sekmadieni, gruodžio 12 d., 
2:30 vai. po pietų Marijos aukšt. 
Mokyklos Auditorijoje.

Bilietai: po S8, $7, $6, $5, $4, 
S3 į abu pastatymus gaunami 
"Marginiuose", 2511 W. 69th 
St. Tel. PR 8-4585.

Toliau gyvenantieji bilietus 
gali Įsigyti paštu, pasiuntę čeki, 
arba Money orderi, nurodant 
dieną ir kainą, šiuo adresų; 
"Dainava", 7217 So. Fairfield 
Ave., Chicago, HI. 60629.

tautini išlikimą 'ir nepriklau
somos Lietuvos atstatymą. Jie 
eis mūsų pėdomis. Dėl to labai 
ir labai svarbu Inos jaunuosius 
iiuslalyti tinkamai, kad jie 
nepaklystų, kad nebūtų pa
veikti okupanlinės propagan

dos.
O ta propaganda skverbiasi 

iš visur. Mes, vyresnieji, ir tai 
ne visuomet suvokiame, tai 
ką šnekėti apie jaunąjį atžaly
ną. Jeigu mes kada ir nesusi- 
gaudome kaip iš tikrųjų yra, 
tai patartina pagrindinai susi
pažinti su L. Dovydėno dvie
jų tomų leidiniu “Mes valdysi
me pasaulį”. Tada mums tik
rai turėtų paaiškėti bolševikų 
metodai ir jų keliai.

Manb anksčiau nerodyta ci
tata verčia giliai susirūpinti. 
Kalbos nėra, kad tai nauja 
okupanto priemonė patraukti 
lietuviškąjį atžalyną savo pu- 
šėn, jam, atžalynui, 
suprantant,

Jeigu atsirastų 
šių į tokios ekskursijos esmę 
tėvų, pritariančių tam provo
kaciniam reikalui, turėtų atei 
ti aukštieji Lietuvių Bendruo
menės organai, savo viešais ir 
privačiais įtaigojimais užkirs- 
dami kelią naujoms okupan
to pinklėms. Tą sakau dabar, 
ne vėliau, kad būtų galima už
bėgti įvykiams už akių, ir kad 
norimu laiku būtų susidurta 
su tikru — ne.

Tur būt, visi sutiksime su 
tuo, kad nuvežti pavergton 
Tėvynėn vaikai bus partijos 
aprūpinti taip, kad čia tikrai 
mes nepajėgtume to padaryti. 
Ar jie bus nuvežti į stovyklas, 
ar jie bus vežiojami gražesnių 
vietų pažiūrėti, — jiems bus 
sudarytas Įspūdis, klaidingas 
įspūdis, kaip čia gražu ir ge
ra. .. Bus įtaigota, tiesiogiai 
ar netiesiogiai, kda čia ne gy
venimas, o tiesiog, rojus!

Ar vaikas kitaip galės su
prasti? Jis supras taip, kaip 
jis matys.

0 kada grįš namo (norėjau 
pasakyti, į Ameriką), savo drau 
gams papasakos, kaip jie ten

HOME
LOANS

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
«7T ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
I 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pssIrlnMmas Įvilrlv prtklę.
AUTOMOBILIAI, 1ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

i

'į
9

I
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COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

V. V A L A N T I N A S

y MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metę patyrimas.

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

'■

I . ;. L .......... .........

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSnONIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

į

J
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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:

Į

-

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ulin o In 60608
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viešėjo, kaip jie buvo paten- tobusą N. State ir Grant gatvių i 
kinti. i.sankryžoje “darbavosi” kol

j kę pavirs tada “Daina- autobusas pravažiavo tris aly
vos’*. ”RakoM ir kitos lietuvių lias ir jiedu spėjo apiplėšti vi- 
vaikų stovyklos šiame krašte? j sus keleivių.
Ir ar vaikai benorės į tas sto
vyklas važiuoti, kada jiems 
bus pripilta tenai už apikaklės 
viskas, ko lik

Pagaliau, po 
rėš užsidaryti 
vykios ėia, nes

HELP WANTED — FEA
Darbininkių Reikia

s

REIKALINGA MOTERIS lengvam na- 
mų ruošos darbui ir draugystei su 

i moterim. 
Išlipę iš aulobuwipuw^s kambarys ir kiti buto pa- 

1 1 1 togumai. Skambinti OL 2-0207 po
4 vai. popiet.

jie nori?
kiek metų, tu- 
lietuviškos sto
jas bus nugalė

jusios stovyklos tenai.
Nuodai, nuodai, nuodai! 

la, kad jie siūlomi pačių 
tuvių” rankomis.

“Mes valdysime pasaulį, 
prieš mus nėra kovos 
savo
paruošti politrukai — paskai
tininkai lietuviams.
nas viską matė savo 
Juo tikėkime.

ginkluoti.
prie 21 ir S. Dearborn galvių 
plėšikai privertė Charles Mor
ris juos greitai vežti savo auto
mobiliu, bet policininkas Do
nald Dausinas tai pastebėjęs 
ėmė vyti ir pasišaukęs daugiau 
policijos pralenkė ir suėmė.

Plėšikai buvo vyresnio amžiaus sveika

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

SHIPPING HELP

Gai

nes 
skelbė 

maskviškiai

Dovydė-
akimis.

Ir tikrai jie pasaulį 
jeigu pasipriešinimo

valdys, 
nebus.

Pagrindinis pasipriešinimas tu 
retų išeiti iš bolševikų okupuo
tų kraštų žmonių, atsiradusių 
šiame krašte. Tie žmonės pri
valo kelti atitinkamas nuotai
kas šio krašto vadovaujamų 
asmenų ir pačių gyventojų tar
pe. Bet tik nepasiduoti. Jeigu 
jau pasiduos bolševikų paverg
tų! tautų žmonės, tai ką bešne
kėti apie tos, melu ir smurtu 
pagrįstos, sistemos supratimą 
tarpe žmonių, jos nemačiusių, 
tik popieriuje pasiskaičiusių 
apie gėrį ir lygybę...

Toks Kreivėno viešas pareiš
kimas turėtų galutinai atver
ti akis visiems. Aišku, ne 
tiems, kurie sutinka su faktu, 
mūsų Tėvynės okupacija. To
kių, tikiu, yra labai ir labai 
mažai. Tik daug rasime pasy
vių, o pasyvumas yra lietuvių 
tautos vienas iš pagrindinių 
bruožų. Apie tai daug kas yra 
rašęs ir kalbėjęs.

CHICAGOS GATVĖSE
Apiplėšė 20 CTA keleivių
Policija suėmė du plėšikus 

William Wiggins 26 ir James 
Cobb 31 meti], kurie sekma
dienio vakare išėdė i CTA au- 

Y V 4-4^

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

XXXZXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DĖMESIO!

Porčiai — Garažai su durim — 
Priestatai.

Beismantų įrengimai ir kiti įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

namų statyba, su lotu ar be loto.
Apskaičiavimai nemokamai.

TEL. — 582-/59o 
zxxxxxxxxxxxxxxxxxrrxxxxij

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje nuo 9 ryto 
iki 7 vai. vak. Atvežus iš toliau, gaus 

nuolaidą. Darbas garantuotas.
STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

F

“Per klaidą” nušovė vaiką
16 gatvės ir Ridgeway Ave. 

kampe stovėjo būrys vaikų, jų 
tarpe trylikametis Michae 
Williams, kurs augumu atro
dė kaip devyniolikametis. Pro 
šalį juodu automobiliu važia
vo keturi paaugliai ir vienas iš 
automobilio iškišęs šautuvą 
peršovė Williams per krūtinę. 
Policija spėja, kad vaiką “per 
klaidą” nušovė jo paties Vice 
Lords gaujos nariai.

Nušovė, lankant beturčius
Chicagos miesto šalpos in

spektorius Benjamin Lisecki, 
62, ėjo patikrinti apartamen
te prie 2935 W. Arlington St. 
gyvenančią beturtę ir grįžda 
mas iš jos buto buvo rastas ko
ridoriuje peršautas per krūti
nę. Kaimynai paliudijo matę, 
kaip prie namo privažiavo 3 
jauni negrai ir kai jie greit grį
žo, vienas jų nešėsi šautuvą. 
Spėjama, kad žudikai Lisecki 
sekė, manydami, kad jis neša 
atvežęs šalpos pinigus. Iš Li- 
sieckio atimta piniginė ir ma
žo kalibro revolveris. Žudikai 
nuvažiavo Sacramento gatve.

Net viešbuty nesaugu
Atvažiavęs į .ąųklėtojų kon

ferenciją Chicagoje Minneso- 
tos universiteto prof. Gary 
Hudson, 32, apsistojo Pick - 
Congress viešbutyje. Nespėjo 
jis i sau skirtą kambarį įeiti, kai 
paskui jį dirbtinu raktu atsi
rakinę duris įėjo du banditai, 
atėmė iš jo už $2000 vertės ka
meras ir $20 pinigais, surišo jį 
ir užkišę burną išėjo.

— SLA iždininkė Euphrosine 
Mikužiūtė ketvirtadienio vakarą 
atskrido Į Chicagą. Ji dalyvaus 
Alto konferencijoje.

— SLA sekretorius Dr. Algir
das Budrečkis ketvirtadienio 
naktį pasiekė Chicagą. Jis kar
tu su kitų organizacijų atstovais 
tikrins Alto atskaitomybę, šį 
darbą turi atlikti dar prieš kon-

— SLA prezidentas Povilas 
Dargis atvyksta į Chicagą tiktai 
penktadienio naktį. Jis vado
vaus SLA delegacijai Alto kon
ferencijoje.

— Aldona Radzevičiūtė išlo
jo i Illinois universiteto Medi
cinos mokyklos vaistu chemi
jos skyrių. Kristina Shotas 
Įstojo į universiteto Slaugių 
kolegiją. Abi gyvena Marquet 
te Parko apylinkėje.

— US Marinai pradėjo tradi
cinę žaislų ir žaidimo priemo
nių rinkliavą kalėdinėms do
vanoms neturtingiems bei ligo 
ninėse ir institucijose esan
tiems vaikams. Tuo tikslu Sgt. 
Terry Puida lankosi Chicagos 
pietvakarių mokyklose. Dova
nu surinkimo vieta vra Ford 
City prekybos centro banke.

— Rotary One (Centrinis) 
klubas prisiminė velioni Lie
tuvos Generalinį Konsulą P. 
Daužvardi specialia rezoliuci
ja, kurios kopiją pasiuntė p. 
Daužvardienei. Rbtarijų lei
dinyje “Gyrator” buvo atspaus 
dintas ilgas nekrologas — “In 
Memorisin'’ Gen. Konsului.

— Juozas Navackas anks
čiau gyvenęs New Yorko ir ki
tose valstijose, apsigyveno 
La Mesa, Calif., apie 10 mylių 
nuo San Diego miesto. Pasku-

GOOD PAY & BENEFITS FOR 
PERMANENT MEN.
APPLY IN PERSON

ACME - WILEY CORP.
2480 Greenleaf, Elk Grove Village

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

SAVININKAS PARDUODA 6 butų na
mą su baldais ir visais įrengimais. 
Geros pajamos. Nebrangi kaina. Li
ga verčia parduoti. Grand View 
Apartments. Mr. & Mrs. Stanley 
Shaltis. 732 Park Ave., Hot Springs, 

Ark. 71901 
NAtional 3-5737

FOB SALE LOUNGE, HALL, KIT
CHEN. 5 room rear apartment. 

5961 W. GRAND AVE. 
(Corner Grand & Austin Ave).

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

4 ROOM FLAT

Heat, light and gas — 
$130.

6528 So. ROCKWELL

IEŠKAU
NUOMOTI KRAUTUVEI

Skambinti tek 
733-3494

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI
IŠ 3-JŲ IR 2-JŲ KAMBARIŲ

su virtuvėmis ir kitais patogumais 
prie namo, pavieniams asmenims arba 
porai be vaikų. Teirautis vakarais 

5—8 arba šeštad. ir sekmad.
6933 So. OAKLEY AVE.

tiniu metu jis buvo išvykęs 
Vokietijon aplankyti vietas, 
kuriose gyveno prieš atvykda
mas i Amerika.

— Rūta ir Petras Sakai, Nor- 
walk, Calif., pardavė savo 
motelį šioje gražioje kurorti
nėje vietoje. Gruodžio pradžio
je išvyksta ilgesnei 
atostogoms.

kelionei ir

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS*TERMINAMB 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS MOKĖJIMAIS

DEL VKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, FrerldenUs
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-

STEBUKLINGA KAINA
$20,900

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

i
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— “Dainavos” 
statomos operetės 
Diena” išlaidoms

ansamblio 
‘Sidabrinė 
sumažinti 

paaukojo $100, — Justinas Mac
kevičius Sr., Standard Fed. 
Savings & Loan Ass. preziden
tas ir $75, — paaukojo Petras 
Kazanauskas, Mutual Fed. 
Savings & Loan Ass. preziden
tas. Operetės spektakliai įvyks 
gruodžio 11 d. 8 vai. vak. ir 
gruodžio 12 d. 2:30 vai. p. p. 
Marijos Aukšt. Mokyklos audi
torijoje.

— 30 Metų sukaktis Mokslo 
ir Pramonės Muziejaus “Kalė
dos Aplink Pasaulį” eglučių 
parodai ir programoms. Chi
cagos lietuviai ištisą 30 metų, 
be petraukos, dalyvauja šia
me festivalyje. To atžymėji- 
mui, Muziejaus vadovybė pa
skyrė pačią pirmąją dieną, 
gruodžio 3, Lietuvių Diena. 
Tą dieną, 7:30 vai. vakare, 
Muziejaus Auditorijoje, jau
nieji vyčiai atliks J. Daužvar- 
dienės montažą “Tradicinės 
Lietuviu Kūčios ir Kalėdos”. 
Įėjimas nemokamas. Nuo 5 
iki 8 valandos vakaro, resto
ranuose bus patiekiama lietu
viška vakarienė. Įvairių tautų 
eglutes — jų tarpe ir populia
riąją lietuvių eglutę — bus ga
lima apžiūrėti nuo lapkričio 
27 dienos iki 1972 m. sausio 2 
dienos.

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir pa
prasti laikrodžiai dideliame pa
sirinkime A. Tvero k?autuvėje 
TVERAS JEWELRY, 2646 W. 
69 St. (Sk);

•* Dail. Vytauto Kasiulio dar
bų paroda atidaroma šeštadieni, 
lapkričio 13 d. 7 vai. vak. Čiur
lionio galerijoj. (Pr).

Pigesnis už metų bargeną, kuris at
rodo neįtikėtinas, bet yra tikras. Apy- 
naujis 5^ kambarių mūras su 3 dvi
gubo dydžio miegamais, puikia Holly
wood stiliaus vonia, dideliu 2 mašinų 
garažu. Gera apylinkė į pietus nuo 
Archer Avė.,' arti mokyklų ir bažny-- 
čių. Namas dabar yra tuščias ir turi 
būti dabar parduotas. Būk apdairus 
bargeno ieškotojas. Skambink stebuk

ladariui.
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

4307 So. KEDZIE, CHICAGO
TEL. — 254-5551

$6,000 ĮMOKĖJUS nupirksite 3 butų 
namą su krautuve Cicero, 31-mos ir 
52-tros gatvių apylinkėje. Virš S700 
pajamų mėnesiui. Viskas modernu.

Savininkas apleidžia miestą. 
6% paskola.

SVOBODA. 3739 W. 26th St. 
TEL. LA 1-7038.

5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo
tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo . 
parko. $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum Jangai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai įrengtas beismontas. Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras - ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

AUKŠTOS KOKYBĖS 3 BUTAI
Didingas 2 aukštų mūras tik 5 metų 
senumo. 2 didžiuliai butai po 5% 
kambarių su 3 miegamaisiais ir 4 kam
barių patogus butas angliškam beis- 
mante. Gera spinduliuojanti šiltu oru 
šildymo sistema, įmontuotos virimo ir 
kepimo krosnys, Hollywood stiliaus 
vonios, puikios virtuvės su valgomai
siais jose. Nuostabiai žema kaina už 
šį tikrai puikų pirkinį, pigesnį už bar- 
geną, tik $48,900. Sutaupykite daug 
pinigų už jį. Skambinkite stebukla

dariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

CICERO — 50 ir 16-tos gatvių apylin
kėje gerų pajamų 3 butų po 4 kamba
rius namas ant 50’ sklypo. S315 pa

jamų, nuomininkai viską moka. 
$19,000.

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

AUKSINĖ PROGA! Gražioje Colorado 
valstijoje, prie Pueblo, parduodami 
sklypai. Suinteresuoti žemės pirki
mu nuskraidinami veltui iš Midway 
aerodromo be jokių įsipareigojimų. 
Dėl informacijos skambinti lietuviškai

telef. 927-9552.

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai- 

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis ran FAtA

3208% W. 95th St. gjCk 
GA 4-8654 INtVtANtT

*
State Farm Ftre and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

2 PO 4 MŪRINIS, sKiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigb 
t«n Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PŪKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gimais.į Judri vieta.

užim-

butai

Mar-

295T WEST 63 STREET
436-7878

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg., alumin. langai, karstu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
S40.500.

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai,- karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu.f, 
2-ju autom, garažas, 
ke. ■■ $36.500.

GRAŽUS 4 BUTU : 
gai. karštu vandenilį 
dernios vonios. Mūr. 
quette Parke. $5 

VIRŠ 50 
pinis skl 
lawn. Te ukit . ... ...

LABAI GERAS -Į0 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000i '

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Įrengtas rūsys.
Marquette' Par-

tnįr.aaluin. lan- 
irtgazu, mo- 
ražas. Mar-

Čtfc, gražus kam- 
amui. Oak-

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

f

’ NAUJIENOS KIEKVIENO-

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS


