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WASHINGTONAS. — Amerikos - Kinijos santykių ateičiai 
daug reikšmės gali turėti konfliktas Indijos - Pakistano pasienyje. 
Jei kąrąs išsiplėstų ir Kinija pradėtų duoti paramą Pakistanui, 
prezidento Nixono kelionė į Kiniją turėtų būti atidėta, kol tas karas 
pasibaigtų. Prezidentas žadėjo paskelbti savo kelionės į Pekiną 
datą iki gruodžio 1 d. Kongreso žurnalas Congressional Quarterly 
neseniai paskelbė Amerikos ir Tautinės Kinijos santykių ažvalgą. 
čia nui-odoma, kad Kinija pražiopsojo progą 1950 metų pradžioje 
atsiimti Taivaną iš Chiang Kai Sheko.

Primenama, kad tų. metų sau
sio mėn. prezidentas Trumanas 
paskelbė, kad Amerika ilgiau ne
beduos Kinijos jėgoms Formo- 
zoje karinės paramos ar patari
mų. Sekančius šešis mėn. Tai- 
vanas buvo paliktas jo paties 
valdžios kompetencijai. Kinija 
tačiau nieko nedarė. Kada bir
želio mėn. šiaurės Korėja puolė 
Pietų Korėją, prezidentas Tru
manas pasiuntė Septintąjį karo 
laivyną į Formozą sąsiaurį ir pa
skelbė, kad Formozos okupavi
mas būtų tiesioginė grėsmė Ame 
rikos jėgoms Ramiajame vande
nyne ir pačiam Amerikos sau
gumui. Po Kinijos įstojimo į 
Korėjos karą 1954 m. Amerika 
ir Tautinė Kinija pasirašė Sa
vitarpio pagalbos paktą.

Vėliau 1955 m. sausio mėn. 
prezidentas Eisenhoweris gavo 
kongreso pavedimą naudoti ka
rines jėgas ginant Taivaną ir ki
tas prie jo esančias įšalas'.

IŠ to aukščiausio-įsipareigp- 
—j imą laipsnio Amerika.._vėles- 

niais metais ėmė prarasti intere
są ginti Taivaną. 1969 m. lap
kričio mėn. karo laivai baigė 
dviejų naikintuvų patruliavimo 
uždavinius Taivano sąsiauryje. 
Tai buvo ženklas Pekino val
džiai, kad Amerika keičia savo 
poziciją, šių metų liepos mėn. 
Washingtonas paskelbė, kad iš 
Okinavos salos atominiai gink
lai-nebus perkelti į Taivaną, nors 
jo valdžia jau buvo parengusi du 
aerodromus didiesiems bombone
šiams B.52 nusileisti.

Liepos mėn., 1971 Washing
tonas paskelbė, kad sustabdomi 
žvalgybos lėktuvų skraidymai 
virš Kinijos, buvo sumažintos 
Amerikos karinės jėgos Taivane 
iki 8 tūktančių. Gegužės mėn. 
Nixono vyriausybė paskelbė, kad 
ji neprieštarautų , jei kongresas 
atšauktu 1955 Formozos rezo
liuciją. Tas senate ir buvo pa
daryta spalio 28 d.

Taip buvo paruoštas kelias pre
zidentui Nixonui į komunistinę 
Kiniją.

Lietuvos kunigai 
gavo 1 m. kalėjimo
MASKVA. UPI agentąra pa

skelbė iš Maskvos iš “patikimų 
katalikų sluoksnių” gautą rapor
tą iš okupuotos Lietuvos, kad du 
lietuviai kunigai Juozas Zdebs- 
kis iš Prienų ir kun. P. Bubnia 
iš Raseinių abu gavo po viene
rius metus kalėjimo už mokymą 
mokyklos vaikų pirmosios ko
munijos maldų ir apeigų.

Tas pat pranešimas skelbia, 
kad kunigas Zdebskįs po jo su
ėmimo rugpiūčio mėnesį buvo 
taip smarkiai sumuštas, kad po 
kiek laiko jo paties motina ne
galėjusi savo sūnaus pažinti. 
Kaip žinoma, vakarų pasaulyje 
buvo plačiai paskleista žinia apie 
Prienų katalikų protesto raštus 
sovietų valdžiai dėl kun. Zdebs- 
kio suėmimo.

IŠ VISO PASAULIO
♦

ČIKAGA. — Chicagos Daily 
News ketvirtadienį laiškų.sky
riuj e įdėjo Daniel John Sobieski 
atsakymą kažkokiam Andrew 
Jackson Hunter, kuris neseniai 
labai išgyrė sovietų kalėjimus 
ir darbo stovyklas. Jose nesą 
sienų, vielos užtvarų ar gink
luotų sargybinių. Kaliniai gy
veną su savo šeimomis butuose 
ir daugelis prašosi leidžiamas 
pasilikti po bausmės atlikimo. 
Sobieskis atkerta: Simas Kudir
ka tikriausiai turėjo būti gimęs 
kitoje planetoje, jei jis norėjo 
pabėgti nuo tokios palaimos. Rei
kia sveikinti gerąją KGB už da
vimą jam 10 metų tokių puikių 
atostogų Sibiro Hiltonovič vieš
butyje.

BONA. — Laukiama, kad su
sitarimas _ dėl Berlyno bus pa
skelbtas dar šią savaitę.

WASHINGTONAS. — Čia ne
kantraujama, kad sovietai nie
ko neatsako į Nato valstybių pa
siūlymą derėtis dėl karo jėgų 
sumažinimo Vakarų ir Rytų Eu
ropoje. Nato ministerial pradės 
savo konferenciją gruodžio 8 d. 
Buvo galvota iki to laiko jau tu
rėti Kremliaus atsakymą, bet jo 
vis dar nėra.

KUALA LUMPUR. — Pen
kios Pietryčių Azijos valstybės: 
Filipinai, Malaizija, Singapūras, 
Tailandija ir Indonezija paskel
bė neutralumą ir taikos sieki
mo tikslus, reikalaudamos, kad 
kitos valstybės pripažintų neu
tralią zoną tų šalių teritorijos 
ribose.

ČIKAGA. — Atstovas Roman 
Pucinski tikisi, kad Čikaga gaus 
iš federalinių fondų apie 11 mi
lijonų dolerių viešųjų mokyklų 
išlaikymui. Tada nereikėtų vai
kų paleisti specialių 12-kos die
nų atostogų, kaip buvo numa
tyta.

NEW YORKAS. — Negrų 
veikėjas Rap Brown, kuris pra
ėjusį mėnesį susišaudyme buvo 
policijos peršautas, jau vaikš
čioja ligoninėje ir greitai sveiks
ta. Jis yra kaltinamas pasikė
sinimu nužudyti. Tas asmuo ta
čiau ginasi, visai nesąs Rap 
Brown, kuris, kaip negrų agi
tatorius, buvo ilgai policijos ieš
komas visoje Amerikoje.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybė nutarė supirkti Florido
je žemes, kurios yra Big Cyp
ress pelkėse. Norima čia įs
teigti Valstybinį parką ir ap
saugoti tų pelkių vandenis bei 
jų gyvūnus.

TOKIJO. — Japonija kaltina 
Kinijos atominės bombos sprog
dinimą dėl padidėjusių radioak
tyvių kritulių Japonijoje ir Hong 
Konge.

JERUZALĖ. — Du Afrikos 
Vienybės organizacijos atstovai, 
Senegalio ir Nigerijos preziden
tai vėl lankėsi Izraelyje, kur jie 
atvyko iš Egipto. Jie bando ras
ti taikia išeitį iš arabų-žydų kon
flikto. ‘

PAKISTANE APRIMO KARO
NEW DELHI. — Pakistano karinė vadovybė ė, kad

per paskutines 24 vai. Rytų Pakistane nebuvo rimtesnių kovų 
su Indija ar su bengalų partizanais. Visuose frontuose Indijos 
kariuomenė buvusi atmušta su dideliais nuostoliais. Kai kur Pa
kistano karininkai parodė užsienio korespondentams žuvusių indų 
kūnus ir atimtus ginklus. Pakistano prezidentas Yahya Khan 
pasakė Kinijos delegacijos priėmime, kad jis nenusileis “bobai”, 
turėdamas galvoje Indijos premjerę Gandhi. ’ - -.

Vėliau Pakistanoprezidentas 
pareiškė korespondentams, kad 
už 10 dienų jis galįs sostinėje 
nebūti, nes jam gali tekti būti 
karo lauke.

Karo veiksmai galėjo nurim
ti ir todėl, kad abi — Amerika 
ir Sovietų Sąjunga įspėjo Pakis
taną ir Indiją nepradėti dides
nio karo. Amerika galvojanti pa
ti ar per kurią draugišką vals
tybę įnešti Pakistano-Indijos ka
ro klausimą į Saugumo tarybą. 
Baltųjų Rūmų spaudos sekreto
rius Ziegleris pareiškė, kad Ame
rikos kongresas ir visi ameri
kiečiai negali suprasti, kaip val
stybės, turinčios tiek daug na
minių sunkumų, gali sau leisti 
karą.

Pakistanas perkelia iŠ vaka
rų provincijų į Rytų Pakistaną 
daugiau kareivių, kurių rytuo
se jau esą apie 80,000 vyrų. Ge
nerolas Farman pareiškė, kad In
dijos kareiviai puola kurią nors 
Pakistano fronto liniją ir užima 
šiek tiek teritorijos. Ją užėmė, 
jie perleidžia tos teritorijos gy
nybą mukti bahini partizanams. 
Prasidėjus Pakistano priešpuo- 
liui tie partizanai turi labai di
delių nuostolių. Tokia Indijos 
taktika esanti bengalų genocidas

Kinijos premjeras pareiškė di
delį Kinijos susirūpinimą dėl 
Indijos provokacijų Pakistano 
pasienyje. Pekino spauda skel
bia apie Indijos invaziją, tačiau 
neskelbia Kinijos noro padėti Pa 
kistanui, o tik viltį, kad karas 
neišsiplės, bet baigsis politiniu 
sprendimu. Iš to spėliojama, 
kad Kinija nesirengia duoti Pa
kistan™ paramos kitos, kaip tik 
politinės.

Indija toliau laikosi pažiūros, 
kad Pakistaną puola ne Indijos 
reguliari kariuomenė, bet tik pa
tys bengalų daliniai. Užsienio 
stebėtojai spėja kad Indija tiki
si išprovokuoti Pakistaną pra
dėti totalinį karą.

♦ Rytų Vokietijos parlamen
tas perrinko Walterį Ulbrichtą 
valstybės tarybos pirmininku.
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Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidentas Nixonas gruo
džio 20-21 d. susitiks su Brita
nijos premjeru Heath Bermu- 
dos saloje.

♦ Indija paskelbė, kad jos da
liniai antrą kartą peržengė Rytų 
Pakistano sieną,, norėdami nu
tildyti artilerijos pabūklus, ku
rie šaudė į Indiją.

Kinija ir šiaurės Vietna
mas paskelbė po pasitarimų ko
munikatą, kuris reikalauja, kad 
Amerika pasitrauktų iš Vietna
mo. Kinija toliau žada š. Viet
namu! visą paramą,

Italijoje mirė 69 m. am
žiaus buvęs garsus Amerikos 
gangsteris Adonis.

Pašto valdyba prašo Kainų 
tarybos leidimo pakelti kainas 
trečios klasės laiškams.

♦ Prieš Kalėdas iš Vietnamo 
bus išvežta dar 3,233 kareiviai. 
Praėjusią savaitę Vietname žu
vo 5 amerikiečiai, 276 vietnamie
čiai ir 1,010 komunistų kareivių.

♦ Danija ir Norvegija už
mezgė diplomatinius santykius 
su šiaurės Vietnamu, nors jos 
ir priklauso Nato sąjungai.

♦ šiaurės Vietnamo premje
ras Van Dong ragino Kiniją ir 
Sovietų Sąjunga vėl atstatyti 
buvusią vienybę ir draugystę.

♦ JAV prekybos sekretorius 
Stans Maskvoje pareiškė korės* 
pondentamS, kad Amerika toliau 
naikins suvaržymus prekybai su 
Sovietų Sąjunga.

♦ Vakar Čikagos centre buvo 
pilna žmonių, policija paskyrė 
dar 40 policininkų minioms tvar
kyti. Prasidėjo Kalėdinis apsi
pirkimas.

RAHWAY. — New Jersey ka
lėjimo riaušės, kurių metu bu
vo pagrobti penki prižiūrėtojai, 
pasibaigė ramiai, vadovybei pri
žadėjus, kad kaliniai nebus bau
džiami už nuostolius kalėjimo 
įrengimams.

o

Arabų generolai 
svarsto planus

KAIRAS. — Arabų valstybių 
kariuomenių vadai tariasi kaip 
geriausiai suorganizuoti visas 
arabų jėgas kovai prieš Izraelį. 
Konferencijoje dalyvauja 12-kos 
arabų valstybių štabų viršinin
kai. Karingiausiai laikosi Libir 
jos delegatas majoras ai Khariū- 
bi, kuris pagrasino pasitraukti 
iš konferencijos, jei joje ne
bus priimtas visų arabų kovos 
planas. Jis siūlė kiekvienai ara
bų valstybei duoti pagal savo pa
jėgumą kareivių, ir lėšų būsi
mam Izraelio puolimui.

Egipto štabo viršininkas gen. 
ai Shazli irgi pareiškė, kad nė
ra kito kelio kaip tik griebtis ka
ro veiksmų ir sunaikinti sioniz
mo pavojų.

Atnaujino katedrą?
MASKVA. — Reuterio žinių 

agentūra iš Maskvos praneša, 
kad Kauno, Lietuvos, katalikų 
katedra, puikus 15-to šimtmečio 
gotų stiliaus pastatas, buvo vi
siškai atnaujintas, rengiantis 
Kauno miestui švęsti 1,000 metų 
sukaktį.

BONA. — Jau apie pusė mili
jono vokiečių darbininkų strei
kuoja arba buvo paleisti namo 
dėl dalių stokos kituose fabri
kuose. Tai pirmas didesnis vo
kiečių unijų streikas per eilę 
metų.

Kinijos užsienio rtikalę v i cem miste
ria Chiao Kuan Hua dažnai nufotogra
fuojamai linksmėja nuotaikoje. Jis 
tačiau yra kietas tavo kalbose ir dip

lomatę derybose.

PO 7 METU ČEKOSLOVAKIJOJ VYKSTA 
KOMUNISTINIO TIPO RINKIMAI

PRAGA. — Pirmą kartą po 7 metų Čekoslovakijoje vyksta 
komunistinio tipo rinkimai, kuriuose kandidatus išstatyti galėjo 
tik valdančioji — komunistų partija. Rinkimai turėjo įvykti 1968 
metais, tačiau Čekoslovakijos valdžios pradėtos reformos ir po 
jų sekusi sovietų kariuomenės okupacija rinkimus privertė atidėti. 
Balsuotojų tarpe viešpatauja apatija ir nesidomėjimas tais rinki
mais, tačiau žmonės, norėdami išlaikyti savo darbus, priversti eiti 
balsuoti. Vienintelis būdas išreikšti savo tikrus jausmus yra 
rinkimų kortelių sužalojimas. Manoma, kad labai daug čekii taip 
irpadarys, tačiau valdžia vis vien skelbs, kad balsavo 99%, kaip 
priimta skelbti visuose komunistų valdomuose kraštuose.

Demonstracijos už 
Kudirka šiandien 

ir

Metai laiko praėjo nuo to šiur
paus įvykio, kada lietuvis radis
tas Simas Kudirka buvo grąžin
tas bolševikams. Jungtinių Ame
rikos Valstybių didžioji spauda 
labai daug vietos skyrė Kudir
kai, stipriai kritikavo aukštuo
sius pareigūnus ir laivo kapi
toną, net krašto valdžios orga
nus. V

Žiauriai sudaužytas, sukruvin
tas, pusgyvis Simas Kudirka bu
vo okupanto išgydytas, kad būtų 
suvaidinta jo teismo komedija. 
Gegužės 20 dieną, prieš paskel
biant “teismo” sprendimą, Ku
dirka pareiškė “...prašau, kad 
jūs duotumėt mano tėvynei Lie
tuvai nepriklausomybę”.

Pavyzdys, vargu berandąs sau

Prisimindami jo tragediją, ta
pusia kartu visos tautos trage
dija, gausiai susirinkime šian
dien 2 vai. popiet Chicagos did- 
miestin, kur pernai (Civic Cen
tre), parodydami, kad Kudirkos 
atvejis mumyse gyvas, kad Ku
dirka mums nebuvo tik laikino 
įspūdžio reikalas, bet nuolati
nis.

Demonstracijose dalyvaus kon- 
gresmanas R. Puchinski, taip 
pat laukiamas senatorius Percy.

Pirmadienį Chicagos City 
Hali bus svarstoma 69 gatvės 
Marquette parke pavadinimas 
Kudirkos vardu.

Demonstracijas organizuoja 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba ir lietuviškas jaunimas.

Reikalauja išvežti 
svetimus kareivius
BELGRADAS. — Jugoslavi

jos žinių agentūra, pasibaigus 
Jugoslavijos prezidento Tito ir 
Rumunijos prezidento Ceauses
cu pasitarimams, paskelbė pa
reiškimą, kuriame reikalaujama, 
kad visos valstybės atitrauktų 
savo karines jėgas į savo terito
rijas. Pareiškime raginama pa
naikinti visus karinius blokus. 
Po to pasaulis galėtų pradėti gal
voti apie nusiginklavimą.

Jau anksčiau Ceausescu ir Ti
to yra siūlę didžiosioms galy
bėms išsivežti savo kareivius iš 
svetimų šalių. Toks pasitrauki
mas Rytų Europoje reikštų, kad 
Sovietų Sąjunga turėtų išvežti 
savo divizijas iŠ Lenkijos, Vo
kietijos, Vengrijos ir Čekoslova
kijos. Pareiškimas liečia ir Ame
riką, Britaniją, Prancūziją bei 
Portugaliją, tačiau skaudžiau
siai jis paliečia sovietus, kurie 
be savo kariuomenės “sateliti
niuose” kraštuose vargiai galėtų 
išlaikyti tų šalių komunistinius 
režimus.

Užsienio korespondentai pra
neša apie miestuose čekų plati
namus atsišaukimus, raginan
čius žmones nebalsuoti. Kiti vėl 
aiškina, kad rinkimų boikotas ga
lėtų pakenkti Husako vyriausy
bei, kurią galėtų pakeisti dar di
desni rusų pataikūnai.

Balsavimas vyko penktadienį 
ir šiandien. Renkamos kaimų, 
miestelių, miestų savivaldybes 
ir centrinės valdžios organai. 
Valdžia prieš rinkimus suvaržė 
užsieniečiu vizų išdavimą ir ne
leido net korespondentams at
vykti į Čekoslovakiją. Lapkričio 
mėnuo buvo paskelbtas Sovietų 
- čekoslovakų Draugystės mė- 
nsiu, kuris turėjo labai daug 
įvairių parodų, koncertų, mitin
gų, skirtų Sovietų Sąjungos 
garbinimui, čekoslovakai abe
jingai žiūri į tuos koncertus ir 
mitingus, vis neužmiršdami lais
vesnių dienų Dubčeko laikais ir 
nepakęsdami. sovietų 80.000 ka
reivių savo-žemėįe.

Paskutiniu metu pablogėjo Če
koslovakijos santykiai su užsie
nio valstybėm. Ketvirtadienį 
Pragoję buvo nuteisti du švedai 
po 6 metus kalėjimo už bandymą 
išvežti vieną čekę pas tėvus, ku
rie gyvena Švedijoje. Po to teis
mo Švedijos ledo ritulio koman
da atšaukė dvi rungtynes Če
koslovakijoje. Nekokie ir san
tykiai su Britanija, kuri apkalti
no Čekoslovakiją bandymu siųs
ti ginklus i šiaurinę Airiją. Dėl 
to kaltinimo Čekoslovakijos už
sienio reikalu ministeris Jan 
Marko atšaukė savo numatytą 
vizitą Britanijoje. Derybos su 
Vakarų Vokietija vyksta sun
kiai. Čekoslovakijos gyventojų 
nuotaikos visai nekokios.

Iššoko iš lėktuvo

RENO. — Baltas, nejaunas, 
keleivinio lėktuvo piratas sėk
mingai paspruko iš pagrobto lėk
tuvo su 200,000 dolerių. Jis, 
grasindamas bomba, pranešė ka
pitonui kelionėje iš Portland, 
Oregan, i Seattle, Wash., kad 
lėktuvas bus susprogdintas su 
visais keleiviais, jei jis negaus 
minėtos sumos pinigų ir keturių 
parašiutų. Seatle aerodrome lėk
tuvo jau laukė pinigai ir para
šiutai.

Įsakęs pilotui skristi atgal į 
Oreganą, piratas pasitraukė su 
pinigais ir parašiutais į lėktuvo 
galą, atsidarė duris ir, liepęs pi
lotui sumažinti greitį ir lėktuvo 
skridimo aukštį, iššoko su para
šiutais i mažą apgyvendintą 
miškų ir kalnų pilną Oregano 
apylinkę.

Lėktuvas laimingai nusileido 
Reno, Nevados mieste. Pirato 
lėktuve, nei jo bombos, nebebu
vo. Policija ieško pirato visame 
Oregane, nes nėra tikrų žinių, 

j kada jis iš lėktuvo iššoko.



ALFONSAS NAKAS

Vietoj Kalėdinių Sveikinimų aukoju...
Lapkričio 15 d. Naujienose 

paliečiau nesaikingo kalėdi
nių sveikinimų rašymo bepras
miškumų (žiūr. “Kalėdinių 
sveikinimų epidemijų pasitin
kant”). Tuo tarpu spaudoje 
nei pritarimo, nei opozicijos 
dar nesulaukiau. O Kalėdos 
artėja, artėja. O kalėdinių laiš
kų prekyba peržengė pati ze
nitų. Mano draugai amerikie
čiai jų jau šimtus prisipirkę. 
Dabar karštligiškai tikrina
mos adresų knygos ir sudari
nėjami sąrašai. Aname straips 
nvje minėti tinginiai, kurie 
nori gauti something for not
hing, jau po visokių linkėji
mų tiradom deda auksinę ar 
sidabrinę pavardę, nė nežino
dami, kuriam “draugui’’ ar 
giminaičiui kuri kortelė teks. 
Stori, kieti, sunkūs, bet daž
nai visiškai tuščiaviduriai svei
kinimo laiškai pradės cirku
liuoti tuojau po Padėkos die
nos.

Grįžkime prie vidutinio am
žiaus, vidutinio judrumo ir 
vidutinį skaičių pažįstamų 
turinčios lietuvių šeimos. Tu
riu galvoje lietuviškas šeimas, 
gyvenančias JAV didmiesčiuo
se, kuriuose ir lietuvių tūks
tančiais skaičiuojame, ir su ne
mažu būriu amerikiečiu dar
bovietėse labinę pažintį palai
kome. Amerikietišku papro
čiu sekdama, tokia šeima pa
rašo apie 150 kalėdinių sveiki
nimų. Kiti gal šį skaičių ras 
kiek padidintu, kiti gi žymiai 
pamažintu, nes yra rašančių

ir 2 ir 3 šimtus. Bet, sakykime, 
kad rašoma tik 150. Vidutinė 
tų laiškų (klaidingai vadina-, 
mų “kortelėmis”) kaina -- 18 
dolerių (nes 25 laiškų ryšulė
lis vidutiniškai kainuoja 3 do
lerius). Pašto ženklai už tuos 
150 laiškų — 12tdolerių. Jeigu 
dar tiek “nesuamerikonėta” 
ir “nesumodernėta”. kad vie
toj parašo dėti štampų ir jeigu 
ant vokų adresų rašymas dar 
atliekamas paties siuntėjo, o 
ne pasamdytų savo vaikelių, 
tai vidutiniškai kiekvienam 
sveikinimui reikalinga 5 mi
nučių laiko, arba 750 minučių, 
taiki, 12į4 valandų. Jeigu svei
kinimų rašytojas yra pigiau
siai apmokamas darbininkas ir 
tegauna 2 doleriu į valandų, 
kalėdinių sveikinimų surašy
mo darbas jam atseina 25 do
lerius. Jeigu jis yra automo
bilių ar kitoj vidutinėj bei 
sunkiojoj pramonėj dairban- 
tysis, ir gauna pa lįA dolerių į 
valanda, jo darbas prie kalė
dinių kortelių vertas 50.25 do
lerių. Bet jeigu “kortelių” ra
šytojas yra medicinos dakta
ras, kuris per valandą uždir
ba apie 30 — 50 dolerių ir ku
ris vis dar neturi širdies, 
kad už jį jo draugus sveikintų 
pigiau apmokama jo paties 
samdyta slaugė ar pigiausia — 
recepcionistė, tai... palieku 
apskaičiavimus užbaigti pa
čiam skaitytojui. Na, žinoma, 
man gali kibti į plaukus sveiki
nimų šalininkai, sakydami, 
jog rašoma iš meilės, rašoma

su malonumu, rašomą laisva
laikiu, ne apie , pinigą galvo
jant, o apie mylimą ir gerbia
mų asmenį. Taip, taip! Ana
me straipsnyje aiškiai pasisa
kiau ir čia pakartoju: rašyti 
Kalėdų proga tikriems drau
gams, mylimiems giminai
čiams ir bičiuliams, tikrai rei
kia. Bet tokie laiškai visai ne- 
įrikiuojaini į “sveikinimų” 
kategoriją anglosaksiška pras
me. Čia jau nebeskaičiuoja
me laikrodžio tiksėjimo, nes 
nebe minutėmis, o dažnai pus
valandžiais ir valandomis prie 
vieno iš tokių laiškų prasėdi- 
ine. Berašydami atnaujiname 
gražius ir liūdnus prisimini
mus, berašydami šypsomės ar 
ašarų nubraukiame. Skaičiuo
ti prie tokių laiškų praleistas 
valandas ir pašto ženklams iš
leistus pinigus, būtų daugiau 
negu ciniška. Tačiau, kalbant 
apie “sveikinimus” raštu ir 
paštu tiems, kuriuos pamaty
sime anksčiau, negu sveikini
mai pasieks, yra taip pat nuo
gai sukomercinta, kad už juos, 
už tuos sveikinimus, ir turi bū
ti “atsiskaitoma” iki cento.
Per paskutinius kelerius metus 
vis daugiau ir daugiau mūsų 
tautiečių ima iš sveikinimųsi 
hipnozės išsivaduoti. Vis dau
giau ir daugiau trumpų skelbi- 
mėlių mūsų spaudoje ima ro
dytis, panašių į šį: “Vietoj 
kalėdinių sveikinimų, auko
ju...” Nurodoma suma ir 
kanu Arba: “Negalėdamas vi
sų savo draugų asmeniškai pa
sveikinti, Švenčių proga svei
kinu visus... ir skiriu ... au
ką”. Kai kurie iš tokių svei-

Prezidentas paskyrė žemės ūkio sek’ 
retoriumi prof. Earl Butz iš Purduę 
universiteto. Jis anksčiau tame de
partamente tarnavo prezidento Eisen- 
howerio laikais sekretoriaus pavaduo

toju.

Kalifornijos žinios
Neskaldykime lietuviškos 

visuomenėsI
Los Angeles miestas Kalifor- 

nijoje yra smarkiai auganti lietu
vių kolonija, kur veikia kelioli
ka įvairių lietuvių organizacijų. 
Yra pajėgių intelektualinių jė
gų. Jei sutartinai ir vieningai 

i būtų dirbama, tai daug ką bū
tų galima padaryti.

J. Kuprionis siūlo Lietuvių 
Bendruomenę padaryti visuoti
niu lietuvių junginiu. Bet, de
ja, paskutiniu laiku tos vienybės 
kaip tik trūksta. Atsirado vie-

kintojų spaudoje skiria visai 
apčiuopiamas sumas, maž
daug tiek, kiek laiškų nupir
kimas ir pašto išlaidos kainuo
tų. Kai kurie ir čia jau bando 
“biznį” padaryti, vos vos pen-i 
kine teapsimokėdaini spaudos 
skelbimą.

Yra ir tikrai dosnių sveikin
tojų per spaudą. Detroite to
kių turime vieną medicinos 
daktarą (pavardės neminėsiu: 
ji buvo ir pernai ir šįmet pa-1

čių proga sveikinimų vietoj, 
siūlau išskirtinai paremti spau
dą. Pavyzdžiui, jau tradicija 
virsta, šermenų metu, vietoj 
gėlių aukoti Lietuvių Fondui. 
Puiku! Ne tik aš, bet ir dau
gelis rašančiųjų ne kartą už 
tokį paprotį pasisakėme. Net 
ir sentimentaliausi mirusiojo 
giminės, kuriems, tikrumoje, 
o ne mirusiajam, gėlės sune
šamos, visų vainikų ir puokš
čių nebeaprėpia nei širdimi, 
nei akimis. O į kapines gėlių 
vežti neleidžiant, tik daugiau 
skausmo, nei džiaugsmo pa
daroma. Ta proga Lietuvių 
Fondui suaukotos sumos džiu-

nos srovės sambūrio žmonės, ku
rie save pasivadinę iškilesniais 
lietuvių darbuotojais (“Darbi
ninkas” Nr. 57). visiems nori 
diktuoti. Kas jų yra daroma, 
tai tik tas yra gera.

Kalifornijos Lietuvių Bend
ruomenių abejose Apylinkių val
dybose frontininkai sudaro dau
gumą. Jie patys pasiskyrė Lie
tuvių reikalams komisiją ir no
ri perimti Altos jau nuo seno 
dirbamą darbą. Jie taip pat Lie
tuvių Fondą turi savo žinioje ir 
savo nuožiūra skirsto gautas iš 
Fondo naudai rengtų parengimų 
pajamas, kas neigiamai atsilie
pia į Lietuvių Fondo augimą.

Jie kitas lietuvišką darbą dir
bančias organizacijas laiko ne
reikalingom, neremtinom. Pa
vyzdžiui, Kalifornijos Lietuvių 
Radijo valandėlės jie ne tik ne
remia, bet ir kitus atkalbinėja, 
kad neremtų. Prieš ją yra nu
sistatę, nes ten radijo valandė
lės vadovybėje nėra jų sambū
rio iškiliųjų darbuotojų.

Los Angeles Bendruomenės ži

niose Apylinkės pirmininkas aiš
kiai pažymėjo Lietuvių Bend
ruomenės reikšmę lietuvių vi
suomenėje, jos uždavinius ir 
ateities planus. L. B. yra orga
nizacija, kuri apjungia visus 
lietuvius bendram darbui, rūpi
nasi visais lietuviškais reika
lais ir atlieka visiems lietuvimas 
svarbius darbus, turi didelę reik
šmę lietuvybės išlaikymui. Jai 
reikalinga visų lietuvių pagalba 
ir talka. Bet kaip jie gali susi
laukti tos talkos, jei jų sambū
rio žmonės veda tokį lietuvių vi
suomenės skaldymo — rūšiavi
mo darbą lietuvių visuomenės 
tarpe. J. G.

— Paul Gudas ir Maria Bun
das dalyvavo Beverly Art cen
tre dailiojo žodžio ir dramati
nio skaitymo programos išpil
dyme.

SKAITYK PATS IR PARAGINT
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

I

»

M
6245 So.

HOURS: Mon 12 P M to 8 P M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 3. Sat. 8 to 12:30

Chicago Savings
ind Loir Ai io ci it Sai

— *2?

INSUREDi_______ :____
UP TO

S20.000.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES <

2 YEAR MATURITY

%% PER ANNUM,

ON CERTIFICATES
OF$1000

ONE YEAR MATURITY

3 14% PER ANNUM

ON CERTIFICATES ■ 
OF SI 000 OR MORE' 

6 MONTH MATURITY

%% PER ANNUM (

-ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

4100.00 MINIMUM

£ PER ANNUM į

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS i

Chicago Savings and Loan Assn.
Mrs. PHIL PAKEL, President

TEL. GR 6-7575
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skelbta kur reikėjo). Pernai jis 
paklojo šimtinę, perskėlė per
pus dviems lietuvių kultūri
nėms institucijoms, o abienis 
dienraščiams, kadangi ne jiems 
buvo aukojama, atskirai už
simokėjo už paskelbimą, šį
met jis irgi savo šimtinę atida
vė iš anksto, šį kartą jau spau
dai, irgi vietoj kalėdinių svei
kinimo laiškų. Teko su tuo 
daktaru išsikalbėti. Jis kaip tik 
ir siūlo įvesti tradiciją, gry
nai lietuvišką: švenčių proga, 
vieton sveikinimų laiškais, au 
koti kultūrai. 0 kadangi spau
da yra vienas iš pagrindinių 
lietuviškos -kultūros išeivijoje 
variklių ir kadangi spauda di
džiausių nepriteklių slegiama, 
tai, anot minimo gydytojo, 
spaudai .-švenčių proga esą ir 
reikia pirmoje vietoje aukoti. 
Na, kaipgi šitai minčiai nepri
tarti? ! 'Kaipgi skaitytojų ne
skatinti, kad jie spaudą užpil
dytų trumpais sveikinimų laiš
keliais, su kuriais atsiųstų ir 
apčiuopiamą savo auką. Jei
gu visi sąmoningi skaitytojai, 
kurie iki šiol rašydavome, 
kaip pradžioje minėjau, po 
150 bereikšmių sveikinimo laiš
kų, nuo tokio rašymo liautu
mės ir minėtą sumą paauko
tume savo laikraščiu išlaikv- 
muį, tai mūsų redakcijose tik
rai dienos pašviesėtų. Mūsų 
investuoti, trupinėliai neding
tų, o grįžtų į mūsų namus ge
resniais skaitiniais,. . geresnė
mis ir . gausesnėmis nuotrau-

Igina vėliau ne tik mirusiojo ar
timųjų širdis. Kalėdiniai svei
kinimai nesurišti nei su mirti
mi, nei su vienkartiškumu. 
Tai tik anglosaksiška,’ gal ir 
germaniška maniera. Tik sve
timųjų paprotys, mūsų papro
čiams, mūsų logikai labai sve
timas, dirbtinas, žinau, kad ir 
tie, kurie mano žodžiais pati
kės, per šias Kalėdas dar ne
galės iš visų “sveikinimųsi” 
išbristi. Bet sumažinti galima 
ir sutaupytus centus galima 
jau šių Kalėdų proga pasiųsti 
savo mėgiamų laikraščių re
dakcijoms. Ir kodėlgi nepra
dėti naujos, gražios, prasmin
gos lietuviškos tradicijos?

Aunt Sarah,
/ '* <

I love you.
komis, geresniame pop.ieryje, 
aiškesniu šriftu.

Yra, . tiesa, visa eilė kitų 
kultūrinių institucijų,, kurios 
irgi labai reikalingos paramos. 
Galėčiau išvardyti jų apie tu
ziną vienu ypur bet nuo to su
silaikysiu. žinau, kad kai ku
rie aukotojai ir be mano pata
rimo joms paaukos ir apie tai 
skelbimėlių prieš Kalėdas ne 
vieną skaitysime. Vis dėlto, 
anam daktarui pritardamas ir 
jam valio šaukdamas, aš šven-

today's FUNNY

© HH by

Today's FUNNY pay $1.00 lor 
each origvnol wsed. Send ęoęs
to: Today's FUNNY, 1200 Watt TUrd 
5*., Cle-rUndr 44] B.

to
Jį M. L. Worrr* 

Plootoftt Loke,

Remember my lOth birthday, when 
you gave me that funny piece of green 
paper and everybody made such a 
fuss over it. (Except me.) Frankly,it 
■vas a pretty disappointing present 
fix a kid. I couldn’t eat it, couldn’t 
play with it, couldn’t wear it—and 
Mom took it away from me practi
cally the minute I got it.

And every birthday after that (and 
Christmas, too), you gave me an
other one of those Bonds, you called 
them. I thought you were pretty 
gooecy.

At least, I never had to guess what 
I was going to get from good old reli
able Aunt Sarah.

And what I got was good old reli
able ILS. Savings Bonds.

/ What T didn’t realize then was that 
you gave me a gift of security for the 
future. Thanks to you and those 
Bonds, I had extra funds for college, 
-And they helped when I bought my 
first new car.

Next week, I’m giving my nephew, 
Harry, his first US. Savings Bond. 
I know the kid is gonna think I’m 
some kind of nut. But, someday.. .

Bonds are xa^-. If ar deMtoyed,
me terlwee tk-m. Wbvm iwW. they ata he 
erdwd yn»*r bant. Trx may be deferred 

.vntil redetwyrinm. And alwayi jriaraah-u 
Booda ire a prowd to _

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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JUOZAS bubeus

Kai šiuo metu iš šalies stebi- cinės sandaros ir tarpusavio 
susitarimo, o ne grupinio pa- 

-sunkiai pamatome jame atsira- sišnabždėjimo. Kai tos idėjos 
dusių nesklandumų ir net ne- nėra kaip reikiant išmąstytos,

me lietuvių gyvenimą, tai ne

santaikos reiškinių. Paimki
me, pavyzdžiui, kad ir JAV 
Lietuvių Bendruon$enės pra
dėtą rungtyniavimą su ALTo 
iš seno jo dirbamu politiniu 
darbu. Toks gana staigus Lie
tuvių Bendruomenės posūkis į 
politinę darbo sritį, nesusita
rus su ALTu, mūsų patrioti
nėje visuomenėje sukėlė ne
mažo susirūpinimo. Kaip jau 
žinome, dabartiniai JAV LB 
Centro v-bos pareigūnai yra 
pasišovę perrikiuoti politinę 
veiklą, kaip jie sako, atsižvel- 

_ giant į bėgamojo laiko reika
lavimus ir tiems darbams tai
kant naujus metodus bei prie
mones. -

Tiesa,- idėjas kuria žmones, 
bet kad jos būtų paverstos gy
venimo tikrove, reikalinga jė
gų santalkos, geros organiza-

“Remiant JAV kons- 
ir vykdan Lietuviu 
telkti lietuvių tautos 

a) tautinei prigimčiai 
b) lietuvių kultūrai

BlaS

Aliaskoje kasmet švenčiama "ledo kirmino" die 1a. Pirmas apie tą legendarinj kirminą užsiminė 
poetas Robert Service savo poemoje. Nuo to laito Cordovos gyventojai rengia to kirmino fes- 

tiva Ims.

prisi- 
Bend-

senų

pradedama blaškytis, pasikly
dusias idėjas gaudyti ir besku
bant labai lengva suklysti. Mat, 
kartais naujų beieškant, vyks
mą padaroma svarbesniu da
lyku, negu siekiamasis tikslas.

JAV LB tikslą įstatuose šitaip 
nusako, 
tituciją 
Char tą, 
išeiviją: 
išlaikyti
ugdyti bei reprezentuoti, c) 
kovoti dėl Lietuvos nepriklau
somybės”.

Ir JAV LB Centro v-bos pir
mininkas V. Volertas š. m. spa
lio 8 — 10 d. New Yorke mi
nint JAV LB 20 metų sukaktį, 
savo kalboje pabrėžė, “kad 
Bendruomenė daugiausia pa
skendusi lituanistinio švieti
mo ir tautinės kultūros rūpes

APLANKYS KASDIENĄ .. .
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
.pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

VARDAS, .PAVARDĖ

NR. IR GATVĖ ___

MIESTAS ....... . VALST.

ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, Vardas .

Adresas: .

SEIGAN’S
7-1272

Vises berniuku aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky),

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

Iki Kalėdų atidaryta sekma
dieniais 10—4 vai.

HARRY SEIGAN kviečia vi
sus vyrus ir jaunuolius atvykti 
ir Įsitikinti, koks didžiulis yra 
pasirinkimas rūbų rudens ir 
žiemos sezonui, geriausių fir
mų, kaip GROSH1RE, 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.

KALBAME LIETUVIŠKAI

4640 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Tel. YArds

čiuose, 
nimo išlaikymas lietuviais, 
dėmesys ir paskata savai kul
tūrai, pagalba tautos laisvės 
siekimams. Bendruomenės alei 
ti lemia ne aplinka, bet tauti
nė prigimtis”.

Taigi, pagalba tautos Zai.suės 
siekimams, o ne tiesioginis 
Lietuvos laisvinimo uždavinių 
vykdymas.

Eilinis lietuvis laukia iš Ben 
druomenės vadų tikro pavyz
džio, jau nekalbant apie įlai- 
gojimus, kaip tautinę gyvybę 
prailgint, kaip suvienyti tau
tiečius visokeriopai bendruo
meninėje veikloje, užmirštant 
asmeniškus ar partinius inte
resus. Nėra jau taip sunku da
bartinėje JAV LB Centro v-- 
boję dirbančiuosiuose pareigū
nuose įžiūrėti norą būtinai pa
kirsti ALTo šaknis, 
platesnio 
toriteto” 
žiūrima, 
lenkiama 
tikslais. Gal ir netolimoje atei
tyje PLB ras reikalo aktyviau 
įsijungti Į tiesioginį Lietuvos 
laisvinimo darbą (papildant 
VLIKo ar ALTo pajėgas), bet 
tuo tarpu apie PLB nusistaty
mo keitimą .dar nieko negirdė
ti. Politiniam darbui nepakan
ka geru noru,- rvžlo imantis 
darbo. *

Reikia ir atitinkamo pasi
ruošimo, akylaus apdairumo ir 
vyresniųjų , labiau patyrusių 
žmonių, patarimo.

Tenka labai apgailestauti, 
kad kažin kodėl vengiama tar
tis su daugiau politinės išmin
ties ir patyrimo turinčiais žmo 
nėmis. Ypač darosi skaudu, 
kai iš kai kurių jaunosios kar
tos veikėjų lūpų išgirsti skau
džių ir neužtarnautų priekaištų 
tų, kad tie senieji veikėjai esą 
tik krešalai, girgždantieji ra
ti ir t t.'Esą, mes patys dabar 
mokame bendruomeninius rei
kalus tvarkyti ir be ji] pa tari
nių, bei pagalbos.. Tuo nieki
name me tik vyresniuosius 
(taip elgdamiasis moraliai ir 
pats save susiniekina), bet ir 
pačią praeitį, kurios didele 
dalimi jie yra buvę. Tokio ti
po karštuoliai užmiršta ar ne
nori žinoti, kaip jau minėjau, 
kad ilgus metus dirbę politinį 
darbą vyresnieji j turi daug 
praktinės patirties, gyvenimiš
kosios išminties, ramaus ir šal 
to galvojimo apsprendžiant 
įvykdytinus darbus.

Deja, to pasigendame ir kai 
kuriuose į politinį darbą besi
veržiančiuose LB veikėjuose. 
Labai teisingai sako lietuvių 
liaudies išmintis: žaliems ža-

Jai kasdien rūpi jau-(garams reikia sausų praku
rų. . .

{skaudinti žmones nėra me
nas. Kas gerbia savo įsitikini
mus, turi pagerbti ir kito, nes 
tie įsitikinimai be jo kaltės glū
di dvasios gelmėse. Tik tokios 
asmenybės yra pajėgios sutelk 
ti savyje ir savo aplinkoje dva
sines vertybes, kuriomis gali 
naudotis ir skirtingų įsitikin- 
mų žmogus; Gaila, kad jau 
pradedama pritrūkti moraliai 
kilnių ir intelektualiai bran
džių asmenvbiu.

Sykį viename savo rašinyje 
priminiau, kad gal ir netoli
moje ateityje ateis laikas, ka
da LB teks imtis ir politinio 
darbo, bet kol PLB vadovybės 
nusistatymas nepakeistas, ten
ka derinti savo veiklą su kitais 
veiksniais. Ir nuomonių reiš
kimas neturėtų būti suniekina
mas, kaip man atsitiko iš LB 
Centro v-bos kai kurių narių 
pusės dėl ano pirminio rašinio.

Gyvenant demokratinėje vai 
dymosi sistemoje kiekvienam 
yra leista išsikalbėti ir derinti 
savo nuomones su kitais, ieš
kant priimtino problemų spren 
dimo. Tad. , kas yra negera, 
turėtų būti suderinta, išmin
tingai išsiaiškinta ir daugiau 
suglaudinamos retėjančių lie
tuvių gretos bei1'nustatomos 
paveikios Lietuvos vadavimo 
kryptys. Tam reikalingi pasi
tarimai, betgi juos turėtų ly
dėti gera valia, tautinių reika
lų supratimas ir išmintingas 
susidariusių problemų svars
tymas, kur visa tai pareika
lauja atliktinas darbas.

šį rudeni susilaukėme savo
tiško JAV LB Centro v-bos iš
leisto aplinkraščio Nr. 12, tai, 
žinoma, pasiremiant LB IV 
Tarybos sesijos (1971 . sausio 
16 — 17 d.) nutarimu, kur sa
koma: “Politiniu — informa
cinių reikalų komisija pateikė 
Tarybai rezoliuciją, kuri po 
visų diskusijų buvo visos Ta
rybos priimta (1 balsas buvo 
prieš). Buvo nutarta: politi
nių informacijų reikalų komi
sija išklausiusi JAV LB Cen
tro vicepirmininką visuomeni
niams reikalams Algimanto 
Gečio darbo .sričių planą ir 
remdamosi JAV LB įstatų 1-mo 
paragrafo pastraipa c, prita
ria veiklos planui ir užgiria 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
pastangas Lietuvos laisvinimo 
veikloje”.

Aplinkraštyje nurodoma vi-

siekiant 
vadovavimo ir “au- 
Įsigijimo. Visai ne- 
kad tuo pačiu apsi- 
su PLB tiesioginiais

sa eilė tos komisijos uždavinių. 
Būdinga, kad tokios komisijos 
yra “amžinos”, remiamos ir fi
nansuojamos apylinkės, be to 
pačios griežtai priklauso Cen
tro v-bos kontrolei. Net ir ko
misijos nariai negali būti at
leisti iš pareigų be Centro v-bos 
sutikimo. Jau atsiranda LB 
apylinkių, kurios tą su bend
ruomenės demokratiniais prin
cipais prasilenkiantį aplink
raštį atmeta ir atsisako suda
ryti jas.

Nemaža nuostobas sukėlė ir 
JAV LB Centro v-bos nedaly
vavimas IV-tajame spaudos, 
radijo ir visuomenininkų pasi
tarime, kuris įvyko š. m. rug
sėjo 18 — 19 d. Tabor Parmo
ję, Michigan valstijoje. O ten 
buvo kalbėtasi įvairiais visiems 
rūpimais klausiniais. Būta įvai 
rių temų, k. a. “Išeivijos lietu
vių kultūrinis, visuomeninis ir 
politinis pasireiškimas”, “Lie
tuvių visuomenei naujų pa
skatų belaukiant” ir k. Pokal
biuose ir diskusijose iškelta 
labai daug sveikų minčių, ku
rios būtų pravertusios ir kai 
kuriems LB Centro v-bos na- 
’ianis įsisamoninti. Kodėl JAV 
LB Centro v-ba šį suvažiavimą 
ignoravo, neteko girdėti jos 
pasisakymo, nors spaudoje tas 
priekaištas Įsikurtai pareikš
tas ir Įvairi
Visi čia' paliesti dalykai visuo 
menėje sukelia neigiamą opi
niją apie naujosios JAV LB 
vairuotojus. Pirmoje- eilėje, 
žinoma, atsakomybė krinta 
pačiam LB Centro v-bos pirmi
ninkui V. Volertui, kuris, de
ja, nepajėgė ar apsiriko pasi-

rinkti šiam darbui tinkamų 
bendradarbių.

Dėl čia paminėtų dalykų ir 
susidarė pagrindinės su veiks
niais susitarimo kliūtys gra
žiam bendradarbiavimui. Vie
na aišku, kad tokiais neatsar
giais veiksmais nemažai 
dedama prie Lietuvių 
ruomenės silpninimo.

Čia tinka prisiminti
romėnų posaky: in concordia 
parvae res crescunt sėd in dis- 
cordia magna delabuntur — 
sutarimuose nedideli dalykai 
išbujoja, o kivirčuose didieji 
— sugriūva.

Sergėkimės blogio, kad jis, 
Įsimetęs i kai kurių mūsų veiks 
nių viršūnes, nesujauktų mūsų 
bendruomeninio darbo ir poli
tinio Lietuvos vadavimo veik
los. Susimastvkime!

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE’. — TTTRl GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Miršta vandenynai
šveicaras, vandenynų tyrinė

tojas I>r. Jacques Piccard, teigia, 
jog dabartiniu tempu teršiami 
pasaulio vandenynai, bus negy
vi po 25 metų. Jis sako, kad ne
gilioji Baltijos jūra pirmoji “nu
mirs”. Po jos seks Adrijos ir 
Viduržemių jūros pabaiga, ku
rios neturi reikšmingo vandens 
pakilimo, kad butų galima su
mažinti teršalų gausumą.

Prancūzas Jacquee-Yves Cous
teau, jūrų gelmių tyrinėtojas, 
sako, kad vandenynams jau pa
daryta rimtos žalos 20 iki 30%. 
Esą, per .‘10—50 metų, jeigu ne
bus imtasi griežtų priemonių su
laikyti vandenynų teršimą, tai 
bus pervėlu.

Nuo nuodingų medžiagų jū
rose pradeda nugaišti gyvūnija. 
Cousteau kartais televizijoje su 
savo įgula pasirodo. M. š.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, ING

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

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

CRANE SAVINGS and han Association

i JAU

Olcwiw

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

įkomentuotas, >

mokama dviejų 
metų certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar. daugiau

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

Prašome aplankyti nauĮą mūsų namą.

VALANDOS: Pinnad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.;
Bniifian Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 

dieniais 5:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
, Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

today's FUNNY

70 PAY

ToJoy's FUNNY wifi pay $1.00 for 
eoeh anginal "hinny" viad. Seed gogs 
to: Today's FUNNY, 1200 West Thad 
St., Cleveland, Ohio 44113.

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

Taupymo Indollal 
Apdr«utH Ikl 520,000,

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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. ’

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

{steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigoc pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Nauji “politinių mokslų specialistai”
Algimantas Gečys, Amerikos lietuvių jokioms at- 

sakomingoms pareigoms nerinktas, bet dabartinės JAV 
Lietuvių Bendruomenės nepaprastai didelius įgaliojimus 
turįs vyras, gruodžio pradžiai Philadelphijoje organi
zuoja studijų dienas. Ponas Gečys kaip matosi iš JAV 
LB centro valdybos siuntinėjamų laiškų , yra JAV LB 
“vicepirmininkas visuomeniniams rėkalams”. Matyt, kad 
sena spaustuvės “i” iškrito ir iš “reikalo” išėjo “rėksiąs”. 
Jeigu mūsų vyrai būtų reiklesni, tai iškritusių raidę būtų 
pastebėję ir paprašę spaustuvininką pataisyti. Bet jiems 
parėkauti lengviau, negu būti tiksliems'.

Organizuojamon “studijų dienon” p. Gečys kviečia 
visus JAV tarybos, apygardų ir apylinkių valdybų na
rius, ir prie apylinkių veikiančius LB. Lietuvos Reikalų 
Komisijos narius. Lietuvos Reikalų Komisiją, kaip jau 
minėjome, p. Gečys, leidimo net neprašęs, “pasiskolino” 
iš Amerikos Lietuvių Vyčių, pridėjo priešakyje LB ir tuo 
būdu net įtraukė į savo eiles seną ir tikrai lietuvišką 
Amerikos lietuvių organizaciją.

Sukviestiems aukščiausiems bendruomenės pareigū
nams p. Gečys turi paruošęs naudingą programą. Jis ra
šo tarybos nariams, kad į “studijų dienų” dienotvarkę 
referentais įtraukta visa eilė “žymių politinių mokslų 
specialistų” ir veiklių LB darbuotojų, šalia lietuvių refe
rentų, pakviesti ir “iškylus” (“i” ilgoji, kad atrodytų 
aukščiau iškilę) “amerikiečiai mokslininkai”. Kiekvie
nas, beskubąs į minėtas “studijų dienas” iš anksto žinos, 
kad laikas ten bereikalingai nebus leidžiamas.

0 kas gi yra .tie nauji “politinių mokslų specialis
tai”? Patį svarbiausią referatą praktiškais laisvalaikio 
veiklos klausimais skaitys ne visuomenės mokslų spe
cialistė, ' šioje srityj daktaro laipsnį gavusi, bet paprasta 
gydytoja. Lietuvoje buvo iškilių gydytojų, daug darbo 
įdėjusių į lietuvių tautos laisvės kovas. Tokių gydytojų 
visuomenininkų buvo Lietuvoje ir Amerikoje. Vienas kitas 
gydytojas jau ir Amerikoje įsitraukė į visuomeninį ir 
kultūrinį lietuvių darbą. Bet p. Gečio parinktoji gydyto
ja yra visai kitos srities specialistė. Ji yra gera gydytoja, 
bet apie jos'patirtį praktiškoje laisvinimo veikloje Ame
rikos lietuviai bent tuo tarpu dar nieko negirdėjo. Deši
niąja’josios ranka yra kitas iškilus referentas, lietuvių 
jaunimo centro informacijos vadovas. 0 pats iškiliausias 
referentas yra Antanas B. Mažeika, šių metų pavasarį

trims mėnesiams---------------$6.00
vienam mėnesiui-------------- $2.00

Kanadoje:
metams ___________ _____$22.00
pusei metų --------------
vienam mėnesiui -----

_____ $12.00
_____$3.00

Užsieniuose:
metams ______ _____
pusei metų -------------
vienam mėnesiui -----

_____ $23.00
_____ $13.00
_____ $3.50

Naujienos eina kasdien, tekinant 
sekmadienius^ Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago. 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Rašytojo Juozo Gurauskio kūryba 
tikrų aplinkos vaizdu tapymas

Buvo minėta, kaip nelaimin
gai Gurauskiai iš Ylakių vals
čiaus turėjo išsikraustyti. Iš 
Vinco Kuzmicko “Pergalėj” iš
spausdintojo straipsnio nema
tyti, kad rašytojas Juozas Gu
rauskas dar kada būtų gimtąją 
Arkšvą aplankęs, nors kitur Že
maitijoje yra pabuvojęs. Svečia
vimasis atsispindįs iš autobio
grafinių epizodu jo kūryboje. 
Esą nesunku atpažinti iš jo raš
tų tas vietas, kur rašytojo būta. 
Pavyzdžiu nurodoma: “Duobėje 
aprašomas Mosėdžio klebonijos 
gyvenimas, kurį J. G. stebėjo su 
kun. Tumu-Vaižgantu susipaži
nęs; apsakyme “Susimildamas” 
aprašyti ano meto Kulių mieste
lio inteligentai; “Kareivyje” — 
Kievo įgulos lietuviai kareiviai, 
su kuriais autoriaus bendrauta;

įkėlęs koją į Lietuvos atstovybę Washingtone ir parašęs 
iš piršto išlaužtą memorandumą. Tuo klausimu jau buvo 
aiškintasi Amerikos lietuvių spaudoje, bet Brooklyne 
leidžiamo pranciškonų laikraščio redaktorius, pražiū
rėjęs tuo reikalu spaudoje buvusius patikslinimus, vėl 
iškėlė naujo “politinių mokslų specialisto” Mažeikos 
informacijas. Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, kal
bėdamas Alto konferencijos atstovams savo veiklos at
skaitą, šitaip referavo visą tą reikalą:

“Taip pat Antano Mažeikos parašytą neatitin
kantį tikrovei memorandumą apie Alto vedamą po
litinę liniją, Darbininkas irgi rado reikalingu savo 
vedamajame diskutuoti, visai nepatikrinęs šaltinio 
teisingumo, kai tuo tarpu kiti laikraščiai, šaltinį pa
tikrinę, nerado reikalo klaidinti visuomenės. To
kie ir panašūs komentarai, giliau reikalų nepastudi
javus, niekam garbės nedaro. O svarbiausia — Lie
tuvos reikalui nepatarnauja”. (Naujienos, 1971 m. 
lapkričio 19 d., 4 psl.)
Ką gali’toks naujas “politinių mokslų specialistas” 

duoti “savaitės dienon” suvažiavusiems JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos ir įvairių komisijų nariams, jeigu 
jam nepasiseka tiksliai atpasakoti paprasčiausio pasi
kalbėjimo su sutiktu žmogum? Ar verta leisti kiekvie
nam lietuviui brangų dolerį tolimon kelionėn ir semtis 
netikslių žinių? 3"

Be jau minėto naujo ‘ ‘politinių mokslų ■ specialisto”, 
Philadelphijoje suvažiavusiems Bendruomenės nariams 
gaires laisvinimo srities veiklai nustatinės Dr. Tomas 
Remeikis. Jau ištisas penkmetis jis bandė perkelti Alto 
gaires, bet jam nepavyko. Savo argumentais jis neįti
kino nei vieno Alto nario. Altui reikia faktų, ne tuščių 
žodžių. Tuščiais žodžiais jam pavyko įtikinti lėkščius 
fondo vadovus, bet ne Alto pareigūnus. Dabar Gečys no
ri, kad pats “specialistas” paveiktų ir bendruomenininkus.

Politinės studijos lietuviams reikalingos, bet p. Ge
čio suverbuoti “nauji specialistai” rimtų studijų ne- 
paruoš.

“Kalėdų naktyje” — autoriaus 
vaikystės įspūdžiai.

J. Gurauskio pirmieji litera
tūriniai žingsniai buvę neleng
vi. Savo raštus siuntęs į “Vil
niaus Žinias”. Pirmąjį apsaky
mėlį “Strazdai ir lapė” J. Tu
mas-Vaižgantas “išbrokijęs”, o 
“Rudens vėjas” ir “Kalėdų nak
tis” išspausdinta 1507 m. Šie 
rašinėliai niekuo neišsiskiria iš 
ano meto varganos lietuvių litera 
tūros, dar net priminę kai kurias 
Šatrijos Raganos ir Igno Šei
niaus lyrines impresijas. V. Kuz
mickas rašo, jog Šatrijos Raga
na ir Ignas šeinius savo plunks
ną kreipė į žmogaus sielą ir į 
gamtos grožį, o J. Gurauskio pa
čiuose pirmuosiuose bandymuo
se pasireiškianti autoriaus vi
suomeninio gyvenimo patirtis,

kai J. HerhaČiauskas prieš rea- 
! liziną pastatė okultizmą, chiro- 
I mantiją, ekstravaganciją ir ma
giją, tai J. Gurauskis “jau gu
lėdamas mirties patale, didžia
vosi esąs sveiko proto ir raštų, 
•panašių į ’Herbačiausko, dar ne
rašąs”, — sako V. Kuzmickas.

Apie 1910 metus džiovą gydy
damasis J. Gurauskis Tumui- 
Vaižgantui rašęs jog esąs pasi
ryžęs ir pradėjęs rašyti romaną 
— “Be juokų romaną (ko dro
vėtis savęs vertam žemaičiui lie
tuvių literatūroj e) ”. Prašęs, kad 
Vaižgantas jam atsiųstų patar
lių knygelę. Tumas Vaižgantas 
susirūpinęs ligonio sveikata ir 
parašęs J. Gurauskiui patarda
mas pailsėti, nes rašymas gali 
pakenkti sveikatai. J. Gurauskis 
šitaip atsakęs: “Be reikalo, 
Tamsta, nuogąstauji, kad man 
nepakenktų sėdėjimas prie ra
šomojo stalo. Ar aš sėdžiu? Aš 
guliu. Taip gulėdamas ir ra
šau”.

Išvykus gydytis į Jaltą liga 
komplikavosi. Po plaučių užde
gimo susirgo meningitu ir 1911 
m. gegužės 31. d. (senuoju sti
lium gegužės 18 d.j, vos į dvi
dešimt aštuntuosius metus įko-

dpmėj imasu socialiniais gyveni
mo reiškiniais.' ''

1908 m. “Vilniaus žiniose” iš
spausdintasis apsakymas “Duo
bė” sukėlė nemažą audrą, nes 
jame gana subtiliai apčiuoptos 
kai kurios kunigų gyvenimo nei
giamos pusės. Po aštrių kritikų 
“Vilniaus žinios” pabūgusios 
kunigų reakcijos ir atsisakiusios 
spausdinti kitą J. G. kūrinį — 
“Kalakutai”. Ant to rankraš
čio Stasys Matulaitis užrašęs: 
“parašyta gerai, bet talpinti ne
galime, nes sukeltume šauks
mus”.

Dėl “Duobės” įsižeidęs ir Tu
mas-Vaižgantas, nes atpažinęs 
apsakymėlio prototipus. Tuo 
laiku Mosėdyje klebonavęs Po
vilas Venckevičius. Pas jį gyve
nusi Veronika Braziulevičiūtė, 
kuri anksčiau šeimininkavusi 
kunigui poetui Antanui Vieno- 
žindžiui. Tumas-Vaižgantas ir 
J. Gurauskis laiškais diskutavę. 
Pastarasis aiškinęsis: “Aš norė
jau parodyti, kad tuose ilguose 
juoduose kunigo rūbuose dažnai 
slepiasi nedaug kuo baltesnė są
žinė; kad ne garbinti juos rei
kia, bet peikti, kariauti, kaip su 
kiekvienu nedoru gyvenimo ap
sireiškimu”...

Matyt, kad Tumas-Vaižgan
tas apie “Duobės” tematiką bu
vo aštriai atsiliepęs, nes Juozo 
Gurauskio laiške sakoma: “Tam, 
sta -sakai, kad tokiems mėšlams 
vieta ne literatūroje. O kas tai 
yra literatūra? Gyvenimo pa
veikslas. Padirbkite gyvenimą 
doru — tuomet ir paveikslas ne
reikalaus retušerijos”.

“Vilniaus žinioms” atsisa
kius “Kalakutus” spausdinti, J. 
Gurauskis tą apsakymėlį pasiun
tė “žarijai” — ir ten išspausdin
tas. Tai esąs meniniu ir stilisti
niu požiūriu geriausias J. G. kū
rinys. šioje apysakoje trys vei
kėjai yra kunigai. Du senesnių 
pažiūrų, kurie verda organiška 
neapykanta litvomanams ir so
cialistams, o trečiasis — jaunas 
kamendorius, kalba už tautinį 
socializmą. Manoma, kad tą apy
sakos veikėją, jaunąjį kamen- 
dorių, autorius apdovanojo pa
ties savo idėjomis, kai kuriuos 
bruožus, gal būt, ir iš Tumo- 
Vaižganto charakterio įpinda
mas.

“žarija” buvo vadinamoji re
voliucinė spauda. V. Kuzmickas 
rašo: “Galima įtarti, kad kleri
kalams buvo itin nemalonus J. 
Gurauskio perėjimas į revoliuci
nę spaudą”, nes tų pat 1908 me
tų pabaigoje “Vilniaus Žinios” 
vėl priėmusios Gurauskio raš
tus ir išspausdinusios jo didžiau- 
siąjį kūrinį “Kareivis”.

J. Gurauskis ne vien apsaky
mus rašęs, bet ir publcistinius 
straipsnius, feljetonus ir kores
pondencijas.

Modernizmo bangai einant, 

pęs, mirė.
Nagrinėdamas Juozo Guraus

kio raštus Vincas Kuzmickas sa
ko, jog tai yra tapyba iš natū
ros. Apsakymų meniškumui esą 
pakenkusios autoriaus pastan
gos viską pasakyti, nieko nenū- 
tylint ir nieko nepaliekant skai
tytojui spręsti. 8ačiau esama 
nemažai ir pasigėrėtinų estetinių 
vertybių, net ir ideologijos prie
šai tų gerų kūrybos pradų ne
galėję paneigti. V. Kuzmickas 
sako, jog tos jo pastabos “toli 
gražu nesumenkina pilietiško J. 
Gurauskio kūrybo patoso, jo tau
raus noro pasitarnauti mylimai 
tėvynei, įdėti savo jaunatviš
kai kuklią plytą į lietuvių litera
tūrą. Tokia plyta buvo padėta 
ir šiandien tvirtai stovi savo 
vietoje”.

♦

Dėl to, kad Juozas Gurauskis 
savo raštuose ėmėsi klebonijos 
tematikos, jis kai kam yra ra
šytojas, kurio nedera nė prisi
minti. Bet kuo kaltas rašytojas, 
jei turėjo talentą ir neigiamiems 
vaizdams piešti? Jis pats Tu
mui-Vaižgantui rašė; “ir kuomi 
aš kaltas, kad klebonų šeiminin
kės užsidirbo sau tam tikrus 
techniškus terminus?”. Ir kuo 
jis kaltas, kad buvo kunigų prieš 
litvomanus kovojančią?

šiandieninė išeivijos spauda 
mirgėte mirga nepasitenkinimu 
kai kuriais kunigais ir net “trem
tiniu” vyskupu, kurs Hollywoo- 
do Liberace šypsena .pasipuošęs 
išstojo prieš šių dienų, litvoma
nus, kovojančius dėl lietuvių tei
sių kapinėsee, dėl teisių parapi
jose. Ar kalti “Tėviškės žibu-

rių” vedamųjų rašytojai, kurie 
vyskupui nepritaria, ar kalti tie 

■ gausūs korespondentai, kurie 
stoja už lietuvių teises, kurie 
lietuvybei kenksmingą vysku
po veiklą kelia?

Žmones pasipiktinę 
unijos vado elgesiu

Opinion Research korporaci
jos Princetone, N. J^. atliktas 
.žmonių nuomonės alsiklausi- 
mas parodė, kad visuomenė ir 
pačios AFL-CIO unijos narių 
didelė dauguma smerkia unijos 
vadų vado George Meany ir ki
tų darbo vadų “būrišką” pasi
elgimą šios unijos konvencijoje 
Miami Beach praeitą savaitę.

Apklausus 1,100 asmenų pa
rodė, kad 63 nuošimčiai unijos 
narių yra pasipiktinę tokiu pre
zidento sutikimu, 13 nuošimčių 
yra patenkinti, o 24 nuoš. neturi 
savo nuomonės.

Kitos publikos, ne unijos na
rių, 64 nuošimčiai pasisakė pa
smerkiančiai, 11 nuoš. užginan
čiai ir 25 nuoš. nebuvo nusista
tę šiaip nei kitaip.

Ekskursijos į Lietuvą 
1972 metais 3, -

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
davau jamas American Travel 
Service Bureau nuvežė 6 ame
rikiečių grupes į Lietuvą. No
rėjo daugiau žmonių nuvažiuo
ti, bet dėl vėlybos registracijos 
negalėjo to padaryti, nebuvo 
vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
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-laiką. 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).

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 

1932 METŲ DIENORAŠTIS 
13

Bet yra ir kitokių tikėjimų. Yra protes
tantizmas, yra pravoslavija. Yra ir ne- 
krikščionišų religijų, išsiplėtusių tolimes
niuose kraštuose, kaip Turkija, Indija, Ja
ponija. Ar neturi savo mokslininkų ir tos 
religijos? Ir nemažesnių mokslininkų. Ir 
jie savo religijos tebesilaiko, tik dėl to, 
kad mato ją esant tikriausiu išganymo 
keliu.

Kuriais dabar betikėti?
RUGSĖJO 16 D.

Gulėjau šią naktį Bočeliaus priešnin- 
kėje. Kai parėjo iš Ario budynės namiš
kiai, tuojau kėliau ir ruošiausi išvykti. At
sisveikinimas su tėvais buvo paprastas ir 
šaltas, bent man taip atrodė. Į Plungę nu
vežė piemenė Justė. Smulkiam lietui ly
nojant, pirmu pasitaikiusiu automobiliu 
išdrožiau į Klaipėdą. Kelionės nuotaiką 
gadino greta sėdįs bendrakeleivis, senas 
žydas. Atvažiavęs į Klaipėdą radau EliozĮ 
ir viską kaip buvau palikęs. Tik Stepanas 
gretimame kambaryje begyvenąs.
L Klaipėda pasiilgta, maloni, namiškė. 
Pakilia nuotaika jos gatvėmis vaikščiojau. 
Savotiški antrieji namai ji man yra. Pasi
ilgau ir leliškių. Ryt ar poryt nuvažiuosiu 
ir jų aplankyti.

Plungėje šįrys užėjau į policijos būsti
nę ir prašiau tvarkyti degtindarius. Gėdą 

daro mūsų apylinkei, o jokios naudos nė
ra iš to žmonėms.

Koks yra religijos tikslas? Ir kokios 
yra dogmos, bendros visiems tikėjimams?

Man atrodo, kad visų religijų vienas 
bendras tikslas yra sudaryti žmogui pomir
tinį idealą, Įskiepyti žemiškojo gyvenimo 
vargų užmokesčio vilti, spręsti antgamti
nius klausimus ir palaikyti žmonijos doro
vę. Visi tikėjimai pripažįsta Dievą ir po
mirtini' gyvenimą. Apie Dievą visi tikėji
mai vienaip moko, išskiriant tik smulk
menas. Moksle apie pomirtini gyvenimą 
bendrumas yra tame, kad pastarąjį visi ti
kėjimai įsivaizduoja esant dvejopą: vie
niems malonų, kitiems sunkų.
. t RUGSĖJO 18 D.

Dabartinis mano gyvenimas primena 
studentišką. Tik ne skardų, o turtingą stu
dentišką gyvenimą.

Gyvename trys dviejuos kambariuo
se. Trys “studentai”. Vakar man net iš tie
sų studentu būti teko, nes ponia Paške- 
vičienė per vakarienę mane savo svečiu 
studentu pristatė. Tad teko vaidinti stu
dento rolę.

Valgome beveik visuomet su šeiminin
kais kartu. Yra dar vienas — Pragos uni
versiteto studoentas, šeimininkų sūnus. 
Prie stalo jaučiuosi nepatogiai, varžausi, 
kartais ką nors nepataikau, kaip reikiant, 
pasirodau nemandagus. Bet jaučiu, kad 
kas kart vis laisviau jaustis pradedu. Kas
dieninis dalyvavimas jų tarpe yra man la
bai naudingas.

Kambariai yra gražūs, valgis geriau
sias, ir jokios tarnybos.

Bet aš dirbu. Mokiausi, šią savaitę jau 
turėsiu egzaminus. Dabar prieš galą, visi 
rūpesčiai ir rūpestėliai susibėgo į vieną di
delį rūpestį. Nuo Kėželio pasiskolinau ša- 
kenio “Fiziką”, kuri daug kuo besiskirian
ti nuo manosios Baranovo. Ir duoduosi po 
ją. Knaisausi ir po lygtis.

Tie “trys studentai” esame: Eliozis, 
Juozas Stepanas ir aš. Rytmečiais juodu 
stumdydamiesi išeina į banką. Kai parei
na, Stepanas užsuka gramafoną. Man la
biau patinka klausytis ramiai sėdint, bet 
juodu tuojau pradeda susikibusiu styp
čioti po kambarį.

Vakar po pietų buvau Lėliuose. įspū
džius ne kažin kokius teparsivežiau. Visų 
nuotaika prislėgta. Malcmu tik buvo va
žiuoti pažįstamais keliais ir laukais. Le- 
liškiai bekasą bulves, kurias aš buvau ap
aręs. Mano daiktus žadėjo atvežti trečia
dienio rytą į turgų važiuodami. O tas ber
nas Stasis, kurį ten palikęs buvau, išbu
vęs dar savaitę ir paskui dingęs be žinios. 
Beturį jo vietoje Jonelaitį, Sudmantienės 
sūnų, kuris šventadieniais atvažiuodavo.

Per vakarienę vakar išgėrėme degtinės, 
šeimininkų svečio proga. Nuėjome gulti 
tik 12-tą valandą. Stepanas, savo lovoje 
atsigulęs, kojas ant stalo sukėlęs, pasako
jo anekdotus, o mudu su Elioziu klausė- 
vos.

Kartais, kad ir ne visai noriai, pasi
vaišiname mano atsivežtais obuoliais. Tik 
apsidaužę biaurybės atvežant

šį vakarą bus Maironio minėjimas. Aš 
pats nunešiau į bažnyčios prieangį skelbi
mą prisegti. Eliozis skaitys paskaitą.

Oras šiomis dienomis vra malonus, šil- 
tas. Kartais yra miglota. Malonu, kai iš
eini į gatvę, nors, tiesą sakant, visai ma
žai gatvėmis tevaikštau.

Vadino mane šiandien Stepanas eiti 
kartu su juo į bažnyčią, tempte tempė, bet 
aš nėjau. Išėjo vienas. Jam išėjus, aš mo
kiausi, o Eliozis ruošėsi paskaitai.

RUGSĖJO 19 D.
Vakar vakare labai lijo. Per lietų mes 

trys ėjome į tą Maironio minėjimą. O pa
čiame minėjime buvome vyriausi jo daly
viai. Stepanas yra pirmininkas. Taigi ir to 
minėjimo vyriausias tvarkytojas, ’ . Eliozis 
buvo vienintelis paskaitininkas, o aš turė
jau garbės būti tų garbingų žmonių kaip 
ir šeimos nariu.

Didžiausią įspūdį visiems bus padariu
si Eliozio paskaita. Ji buvo labai nusise
kusi.

Publikos buvo ne per daugiausia. Jos 
tarpe matėsi du kunigai. Buvo ir šaulių 
būrio vadas. Buvo gražių, akį traukiančių 
mergaičių. Urbšaitė jų tarpe nematoma 
liktų. Pamačiau ten tokią rašytoją Rūte- 
lionienę, kuri po minėjimo buvo priėjusi 
prelegento pasveikinti.

Namo ėjome kartu su Elioziu ir Stepo
no draugais, tyr būt, “Neringos” žymes
niais veikėjais. Buvo V. D. gimnazijos ka
talikų kapelionas, Eliozio “paia Zosė” ir 
kt.

Po vakarienės Eliozis su Stepanu vėl 
išvyko kažin kur, o aš atguliau. Grįžo juo
du jau po pusiaunakčio^ - X. .

Dabar Eliozis su Stepanu pietus paval
gę išvažiavo į Smiltynę. Kvietė ir mane, 
bet aš nenorėjou gaišti laiką.

RUGSĖJO 21 D.
Vakar pietus pavalgęs išėjau į giružę 

pasivaikščioti. Galva buvo pavargusi nuo 
mokymosi. Ėjau kur kojos nešė. Tik įėjęs 
į miškelį patekau į vokiečių karžygių ka
pus ir nebeišėjau iš jų kol namo eiti rei
kėjo,.

Prie kapų artėjant jau iš tolo pro me
džių tarpus į akis krito paminklas, ir jau 
iš tolo jis ryškus buvo savo vokiškumu. 
Platesnis viršus ' tuoj priminė platesnius 
vokiškojo kryžiaus galus. Kai priėjau arti, 
net ir baugu pasidarė. Paminklas buvo 
man svetimas, jis dvelkė geležine prieška
rinės Vokietijos galybe. Bet tuojau pagal
vojau, kad ta Vokietijos galybė tik pamink
luose bėra likusi.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
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DR. ANNA BA11UNAS 
akių, ausų, NOSIM 

IR GERKLES ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef. 
Rezid. telef,

GRADINSKAS
RADIJAS

PRospect 8-322$
WAIbrook 5-5076

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

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA ~* 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambini i 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
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

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT. 1R EATER.

2512 W. 47 SY. — PR fr-m»
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

LOS ANGELES. CAiif.
Gražus pagerbimas

Lapkričio 21 d., sekmadienį, 
gražiai pagerbta Lietuvos ka
riuomenė ir Simas Kudirka. 
Sceną puošė simbolinė skulpt. 
Gasparonio sukurta skulptūra. 
Atlikta neilga, įdomi progra
ma, 
nas. 
karo

Ijondūiiv j /K/O3,i0^. s*
savo 3,322355 gy ventojais pasi 
likusi 15 vietoje.

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
U įvairi y atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

Sugiedotas Lietuvos him- 
Surinkta aukų lietuviams 
invalidams. Karys

bus

Švietimo įstaigos 
bankrutuoja

Aliarmuojančios žinios plinta, 
kad Amerikos kolegijos ir kitos 
mokyklos nuolat brenda į defi
citą. Apie pustrečio šimto pri
vačių kolegijų paskendę defici
tuose. Apie 100 kitų aukštojo 
mokslo institucijų gali nutrauk
ti savo veiklą. Net savivaldybių 
mokykloms nuolat trūksta lėšų.

Ne geresnė ir kaikurių muzie
jų būklė. Reikia pabrėžti, kad 
muziejai, kurie publikai kiša į

-LL ineuų ir nemeilę,
netenka lankytojų. Moderniojo 
meno muziejus New Yorke su
silaukė milijoninių nuostolių.

M. š.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Lietuvių Žagariecių Klubo susi
rinkimas Įvyks sekmadienį, lapkričio 
28 dieną Hollywood salėje, 4317 W. 
43rd St., Pradžia 12 vai. Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauti.

J. Keturakis, rašL

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hari em Avė. —— 586-122’

tr IE JU A Jre 1 JX2XO (PUTRAMENTAS) 
Linksmumo arba liūdesio valandoje

GĖLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center
860 Summit St. ,

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

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

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., 
anirad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. ūžtai susitarus.

nūdienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL 60629

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“N aUJIEN O S F”

Bilijonas žmoniŲ 
priaugo per 20 m.

Apie 1975 metus žemėje 
3,632,000,000 žmonių, o 2000
metais bus 6.5 bilijonai, jei visą 
laiką priaugs kasmet po 2 nuo
šimčius. Per 20 metų pasaulio 
žmonija padaugėjo visu bilijo
nu. Taip skelbia Jungtinių 
Tautų naujausias demokrafi- 
jos metraštis.

Septynios valstybės šiuo metu 
turi po daugiau kaip 100 milijo
nų gyventojų: Kinija (be For- 
mozos) 759 milijonus, Indija 
550 milijonų, Sovietija 242 mil., 
JAV-bės 205 mil., Indonezija 
121 miL, Pakistanas 114 mil. ir 
Japonija 103 milijonus.

Kontinentais: Azijoje gyvena 
56.6 nuošimčiai visos žmonijos, 
Europoje 12,7 nuoš., Afrikoje 
9.5 nuoš. ir Šiaurės Amerikoje 
8.8 nuošimčiai. Nieko nepasa
kyta apie Pietų Ameriką, Austra
liją ir Okeaniją.

Miestais, Tokio turi 9,005,000 
•gyvent., New Yorkas 7,789,757,

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS !

KATAKINAI MASIULIENEI

Sūnūs: Visvaldas, Erdvilas ir Mindaugas 
Seserys: Teofilė, Kazytė, Alytė ir Bronytė.

I *
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atsiskyrus iš gyvųjų tarpo, nuoširdžiai dėkojame visiems užjautusiems 
mus liūdesio valandoje.

Ačiū už užprašytas Mišias už Jos sielą ir prisidėjusiems Jos įam
žinimui šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores.

Dėkojame Dr. J. Valantiejui už nuoširdų rūpestį Jos ligos metu. 
Kunigui L Urbonui už maldas lydint į kapines.

Visiems širdingas ir gilus Ačiū!

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Lietuvių Filatelistų Draugijos 
"Lietuva" metinis narių susirinki
mas įvyks š. m. lapkričio mėn. 30 d. 
7 vai. 30 min. vak. Jaunimo Centre. 
Kviečiami nariai ir svečiai gausiai da
lyvauti. Valdyba

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.

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-S601

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278 ,.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

ADOLPH SPIRKAUČIS
Gyv. 7204 So. Troy St.

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 26 dieną, 4:45 vai. ryto, sulaukęs 
77 metų amžiaus. Gimęs 'Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
_ Paliko nuliūdę: žmona Frances, 2 podukros — Pauline Pawski ir 
Frances Osborne, jos vyras Wayne; 1 posūnis Leonard Pawski, jo žmo
na Rose, sūnus Erward, sūnėnas Peter Katinas, jo žmona Monica ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 3:00 vai. p. p.r Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71st Street

Pirmadienį, lapkričio 29 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 
jnaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Adolph Spirkaučio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, podukros, posūnis, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 12 dieną ir palaidotas Bethania ka
pinėse, Chicagoje.

Velionis Mikas Heske negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. Todėl mes, at
mindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugams, atvykusiems 
į šermenis, atsiuntusiems gėlių, aukojusiems bažnyčiai ir palydėju- 
siems į kapines.

Dėkojame mūsų didž. gerb. kun. kleb. Ansui Trakini, kuris at
laikė pamaldas už jo sielą ir palydėjo į kapines.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriui Steponui C. Lack ir Sūnams, 
kurie su ypatingu rūpesčiu ir atyda globojo skausme esančius arti
muosius, taip pat už mandagų ir tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstanešiams, nunešusiems jį į amžinojo poilsio vietą, 
ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pažįsta
miems. O Tau, mūsų mylimasis sakome — Ramiai ilsėkis šaltojoj 
žemelėj.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
■ —

Nuliūdę lieka:
Žmona ir dukterys.

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

Tek: YArds 7-1741 - 1742

t

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — TeL 737^5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DELJIA BAKAS 
« Pagal tėvus Matonis

Gyv. 6547 So. Bell Avė.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

FRANK J. TRYONIS

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rex. teta WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B«ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223—
OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiai 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
alaif 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONiS
Chirurgas 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Razid. tele»L Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 0-6195

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS i 

Aparatai - Protezai, Med. Bae- | 
dažai Speciali pagalba kojom* j 
(A re h Support*) ir t, t j

VaL: 9__4 ir 6—B. šeštadieniais 9—1. •
tašo West 63rd St., Chicago, IlL 6062911 

Telefu PRospect 6-5084 '|

Gyv. Bridgman, Mich, (anksčiau,gyv. Brighton Parke, 
Chicagoje)

Mirė 1971 m. lapkričio 25 d., 2 vai. p. p., sulaukęs senatvės. Gi
męs Lietuvoje, Šilalės parap., Tubūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Jennie (Karbauskaitė), sūnus Joseph Tryo- 

nis, duktė Sophie Cerks, jos vyras Joseph, anūkė Karen, švogerkos 
Anna Trijonis su šeima ir Agnes Tryonis su šeima bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. _

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 5:00 vaL p. p., Eudeikio koply
čioje, 4330 So. California Ave.

Pirmadienį, lapkričio 29 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Frank J. Tryonio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.-

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Gaidas ir Daimid. TeL 523-0440.

Mirė 1971 m. Lapkričio 25 dieną 8:00 vai. ryte, sulaukusi 78 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 dukterys — Lillian Higins, žentas 

Frank ir Loretta Cloud, žentas Frank; sūnus Claude Bakas, marti 
, Florence, 13 anūkų, 1 proanūkas, sesuo Constance Ūsas, sesers duktė 

Ann Ardzeck, brolio duktė Betty Januška, brolio sūnus Anthony Mato
nis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 1:00 vai. p. p. Povilo Ridiko ko
plyčioje, 3354 South Halsted St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 29 dieną iš koplyčios 10:15 
vai. ryto bus atlydėta į St. Rita parapijos bažnyčią, 63rd St. ir Washte
naw Ave., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys, žentai, sūnus, marti, giminės.

Laidotuvių "Direktorius Povilas Ridikas. Tel. YA 7-1911.

1971 m., lapkričio mėn. 3 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė mūsų 
brangus ir mylimas šeimos narys

KONSTANCE PAGE - SIRGEDAITĖ
Gyv. 11129 So. Homan Ave.

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 26 dieną, 12:30 vai. ryto, sulaukusi 
80 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Utenos apskr., Katplinių km.

Amerikoje išgyveno 54 metus. •
Paliko nuliūdę: vyras Petras, švogeris Matthew Page, jo duktė 

Mirta Doedey, jos vyras Everett, du pusbroliai — kun. Jonas Vilutis 
ir Juozas Pateinis bei kiti giminės, draugai ir pažįstamu

Lietuvoje liko daūg giminių.
šeštadieni, 7 vai vak., kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 W. 71st Street.
Pirmadienį, lapkričio 29 dieną 10:30 vaL ryto bus lydima iš koply

čios Į Lietuvių Tautines kapjines.
Visi a. a. Konstance Page giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345. iI
-

JONAS MONTVILA
Palaidotas lapkričio mėn. 6 dieną Lietuvių šv. Kazimiero kapinė

se, Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Atstovui Vašingtone p. Juozui Ra

jeckui už atsiųstą Lietuvos Diplomatinės Tarnybos vardu puikų vai
niką; Lietuvos Generaliniam Garbės Konsului Chicagoje p. Juzei Dauž- 
vardienei už tartą atsisveikinimo žodi Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos vardu; p. Antanui Kalvaičiui už pasakytą atsisveikinimą visų išsi
sklaidžiusių po laisvąjį pasaulį Lietuvių Diplomatinės ir Konsularinės 
Tarnybos kolegų vardu; p. Kaziui Kasakaičiui už tartą atsisveikinimą 
Lietuvos Tautinio Akademinio Sambūrio ir L. St. T. Korp! Neo-Lithua- 
nia vardu; p. Jonui Našliūnui už platų ir jautrų atsisveikinimą Ne
priklausomos Lietuvos Teisininkų ir Velionės asmeniškų draugų var
du; Mielam Kanauninkui K. V. Zakarauskui už Velionies lankymą li
gos metu, už atkalbėtas maldas, už atlaikytas šv. Mišias ir už užuojau
tą ir paguodą Velionies artimiesiems; visiems Neolituanams, nešu- 
siems Velionies karstą į kapines; visiems Velionies draugams ir pa
žįstamiems. dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems jį į amžino po
ilsio vietą.

Ypatinga padėka visiems, užprašiusiems Šv. Mišias ir paaukoju
siems labdaros bei Tautos reikalams.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, parelškusiems mums užuo
jautą spaudoje, laiškais ir asmeniškai; lygiai ir visiems, kurie Velionį 
slaugino, mūsų rūpesčius mažino bei kitais būdais lengvino Velionies 
ir mūsų sunkias valandas ir skausmingus pergyvenimus.

Nuoširdžiai visiems dėkingi:
John ir Beatrič: Opelkaf w šeima, Irena Šienienė 
su šeima ir Juozas Matukas. I

i

NARIAI: ,

I

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

(R NAKTJ

I 

I 
£

Chicagos 
Lietuvip 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340]

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

I I
■

■f

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

ifi

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YAras 7-113S-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IlL 974-4410

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

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

»

South Holland, Illinois

i

i

f
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Pirmu i y žuvusiujy karty - savanoriu už Lietuvos laisvę ir Simo Kudirkos 
pagerbimo iškilmių dalyviai Balzeko Lietuviu Kultūros Muziejuje, Chicago
je- J Pirmoje eilėje sėdi iš kairės — š. P. Padvaiskas, kun. A. Stasys, prof, 
gen. S. Dirmantas, dr. K. Gudaitis; kantroj eilėj — Š. S. garbės narys Vladas 
Bganaitis, pik. J. Rapsys, adv. Algirdas Budreckas, gen. Musteikis ir gen.

M. Rėklaitis.
Nuotrauka P. Maletos

gyvybes kovodami su daugybe 
Lietuvos priešų.

Ramovės Chicagos skyriaus 
pirm. A. Juškevičius jautriais 
žodžiais apibūdino mūsų karių - 
savanorių atliktus didžiuosius 
darbus lietuvių taniai ir bran
giai tėvynei Lietuvai...

l)r. K. Gudaitis papasakojo 
keletą savo išgyventų epizodų iš 
1919 melų nepriklausomybės

.negu per tok) pat laiką praeitais 
metais. Tūtai atsitikę dėl to, kad 
1970 metų liepos 8 d. CTA pa
kėlė aukštą važmos mokestį dar 
aukščiau, būtent nuo 10 c. iki 

, 15 c. už pavažiavimą autobusu 
’ ir nuo 5 iki 10 centų už persėdi- 
imą. Bendrai šiemet važinėtųjų 
skaičius sumažėjęs 3.5 nuošim
čiais, ypač žymiai sumažėjęs au
tobusais.

Iškilmingai paminėti kariai-savanoriai
1971 m. lapkričio 14 d. Balze

ko Lietuvių Kultūros Muziejuje 
buvo prisiminti ir pagerbti kri
tę už Lietuvos laisvę ir jos nepri
klausomybę kariai, šauliai ir 
savanoriai.

Minėjimą atidarė muziejaus 
atstovas, savanoris K. Petraus
kas. Jis savo kalboje prisiminė 
šio muziejaus tikslą — iškelti

DĖMESIO!
KARPE N TERIS

Porčiai — Garažai su durim — 
Priestatai.

Beismantų Įrengimai ir kiti Įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 
^namų statyba, su lotu ar be loto.

- Apskaičiavimai nemokamai.

J OE ŠUKYS
TEL. — 582-7595

XS3XZXZXXXXXXXXXXXXS3SXZZX

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

mūsų tautos didingą praeiti ir 
išsaugoti tą, kas istoriškai ver
tinga.

Karių - savanorių krauju ir 
gyvybių aukomis buvo atgauta 
Lietuvos laisvė. Todėl toms 
brangioms aukoms pagerbti ir 
prisiminti muziejuje yra įreng
tas karinis skyrius. Juo daugiau 
tokių muziejų turėsime ir tokių 
skyrių Įrengsime, tuo labiau, 
vaizdžiau iškelsime ir išryškin
sime mūsų tautos garbių vyrų 
nuveiktus darbus, kurie primins, 
gaivins, stiprins ir palaikys tė
vynės meilę ateinančioms kar
toms ...

Sugiedotus Amerikos ir Lietu
vos himnus ir kun. A. Stasiui 
sukalbėjus invokaciją, buvo ati
dengti pirmųjų žuvusiųjų karių 

savanorių A. Juozapavičiaus, 
P. Eimučio ir P. Lukšio portre
tai. Prie atidengtų portretų bu
vo padėtos gėlių puokštės.

Pik. K. Ališauskas paskaitė 
trumpas, bet gerai paruoštas 
karių - savanorių — Juozapavi
čiaus, Eimučio ir Lukšio biogra
fijas ir jų žuvimo aplinkybes...

. Prof. gen. St. Dirmantas savo 
kalboje prisiminė mūsų žuvu
sius karius ir padarė istorinę ap
žvalgą, nušviesdamas, kaip daug 
lietuvių karių yra praradę savo

kovų.
Adv. Algirdas Budreckas pa

deklamavo iš savo eilėdaros apie 
Simą Kudirka.

Šaulių S-gos garbės narys Vla
das Išganaitis pareiškė, kad jam 
tenka maloni ir garbi pareiga 
šių iškilmių proga pasveikinti 
Lietuvos kūrėjus - savanorius 
šaulių S-gos Centro Valdybos 
vardu.

Lietuvai kuriantis savanorių- 
kūrėjų atlikti darbai ir kovos 
žygiai ginant Lietuvos laisvę, 
nepriklausomybę yra visiems 
gerai žinomi, kaip Lietuvoje, 
taip pat ir gyvenantiems laisva
me pasaulyje.

Automobiliams leidimų 
lentelės nuo gruodžio 1
Pranešama, kad ateinan

tiems 1972 metams automobi
lių leidimo lenteles (plates) 

!busa galima pirkti nuo atei
nančio gruodžio 1 dienos tri
jose valstybinėse ‘Įstaigose 
Chicagoje ir 115 bankuose vi
same Illinojuje. Bankuose 
priimamos tik aplikacijos dėl 
leidimų atnaujinimo automobi
liams. Reikia su savim turėti 
savo 1971 metų leidimo inden- 
tifikacijos kortelę arba title.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

FOR RENT

4 ROOM FIAT
5238 So. HONORE STREET

CALL WA 5-0339

NEWIA DECORATED
6 rooms, 1st floor, 

3 bedrooms tenant beats. 
Two children welcome.

GR 2-9682

ISNTJOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS 2 tram aukšte Bridgeporto apy

linkėje. Tel. 523-4109.

Į IŠNUOMOJAMAS 2^ KAMBARIŲ 
| BUTAS antrame aukšte su baldais 
dirbančiam vyrui. Privatus Įėjimas.

Skambinti RE 7-8105.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS su baldais 
iš 2 kambarių ir virtuvės beismante, 

Marquette Parko centre..
Tel. 737-3148.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

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

; - SIUNTINIAI Į LIETUVA
' VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

L" 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787
Didelis pislrlnklmes Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
II -

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
--COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
O MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 6Pth St., Chicago, III. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, ill. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, _ 
maistas, doleriniai Certifikatau

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAI8

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

- B U T ŲN U O M A V I M A S
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
x INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
_   _ .    . _ - -

Savanorių - kūrėjų pasirink
tas kelias buvo labai sunkus ir 
reikalaująs liepsnojančio idea
lizmo, savęs išsižadėjimui, at
kaklios kovos, kraujo ir gyvy
bės aukų. Todėl mūsų vra šven
ta pareiga visuomet gerbti, bran
ginti tuos didvyrius savanorius, 
kurie pasirinkdami tą sunkų ne
priklausomybės kovų kelią savo 
krauju ir gyvybėmis iškovojo 
Lietuvai laisvę.

Savanoriai - kūrėjai ir šauliai 
yra artimai giminingi, nes kaip 
savanoriai - kūrėjai, tai pat ir

Atviručių siuntimo savaitė
Chicagos pašto viršininkas 

Henry McGee skelbia, kad sa
vaitė nuo gruodžio 5 iki 12 die
nos yra “Kalėdinių atviručių 
savaitė” Chicagoje. Jis prane
ša, kad tą savaitę išsiųstieji sa 
vo kalėdines sveikinimų atvi
rutes gali tikėtis, kad jos bus 
pristatytos adresatams dar iki 
Kalėdų. Išsiųstos po gruodžio 
12 d. gali adresatus pasiekti 
pavėluotai.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vi
sais patogumais vyrui ar moteriai 

Marquette Parko apylinkėje.
Tel. GR 6-6497.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

šauliai savo laisva valia pakėlė 
ginklą prieš Lietuvos priešus, 
sudėjo ant tėvynės aukuro krau
jo ir gyvybės aukas ir yra ati
davę tėvynei tą, ką kiekvienas 
privalo tėvynei atiduoti.

“Atiduok ką privalai” buvo 
iškalti žodžiai ant Nežinomojo 
Kareivio kapo Karo Muziejuje, 
Kaune, ši savanorių aukos dva
sia iškovojo mums laisvą Lietu
vą, ta pati dvasia turi mums 
šviesti ir dabar einant išeivijos 
keliu, kovojant už lietuvišką 
žodį, lietuvišką sielą, lietuvišką 
kūrybą... šiais žodžiais jis 
baigė savo kalbą.

Meninėje dalyje Cicero lietu
viškų mokyklų choras padaina
vo, o akt. Alfa Brinką padekla
mavo.

E. Vengianskas parodė savo 
susuktą filmą — skaidres iš Lie
tuvos nepriklausomybės kovų ir 
mūsų išeivijos lietuviško gyve
nimo.

St. Balzekas, jr., Lietuvių Kul
tūros Muziejaus prezidentas pa
sveikino iškilmių dalyvius.

K. Petrauskas, baigdamas šių 
iškilmių minėjimą, padėkojo 
muziejaus ir savo vardu vi
siems programos vykdytojams 
ir svečiams. Al Bud
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— Jaunimo Metų komitetai or
ganizuojami JAV-ėse ir užsieny
je. talkina II Pasaulinio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso ruošos dar
bams. New Yorko valstijos, Ro- 
chesterio mieste lietuviškas jau
nimas suorganizavo jaunimo 
sekciją rūpintis vietiniais jauni
mo reikalais ir talkinti Jauni
mo Kongreso ruošai. Kamitetui 
priklauso Aleksandras Gečas, 
Dana Staskevičiūtė, Kornelijus 
Cieminis, Daina Kojelytė, ir Jū
ratė Krokytė. Kamitetas jau 
yra išplanavęs veiklos planą. Vi
sais reikalais prašoma kreiptis Į 
Jūratę Krokytę, 69 Fern Castle 
Drive, Rochester, N. Y. 14622.

— Meno painokos vyksta 
Marquette Art Gallery, 3215 W. 
63rd St. antradieniais, trečiadie
niais, penktadieniais nuo 6:30 
iki 8:30 vai. vak. Sekmadieniais 
nuo 10:00 vai. ryto iki 12:00 vai. 
Pamokas duoda A. Skupas, M. 
Šileikis, J. Daugvila, P. Kaupas, 
A. Roman ir A. Petrikonis. Pie
šimo ir tapybos klasės. Norin
tiems mokytis yra progų įsira
šyti.

Mažiau važiuotojų, 
daugiau pajamų

Chicagos tranzito administra
cija (CTA) patenkinta savo iš
radimu, kad nori daugiau pini
gų gauti, reikia kainas pakelti! 
Per dar nepilnus fiskalinius me
tus, kuriuos CTA pradėjo nuo 
praeitų metų gruodžio 27 die
nos, iki šiol CTA autobusais ir 
traukiniais važinėjo 12,496,703 
žmonėmis mažiau, bet CTA pa
jamų turėjo $6,850,158 daugiau.

— Brighton Parko lietuvių 
jaunimas, susiorganizavęs Į 
jaunimo sekciją, rūpinsis An
trojo Pasaulinio Lietuvių Jauni
mo Kongreso reikalais apylin
kės ribose. Sekcijai priklauso 
Lydija Jadviršytė (pirminin
kė), Ramutė Drūtytė, Daiva 
Petersonaitė. Romas Sparkis, 
ir Nora Spurgytė.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

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

— Pranešimas dėl pinigų. 
Į Illinois Department of Reve
nue, Taxpayers Assistance Di
vision. PO Rox 3747, Spring
field. Ill. 62708. paskelbė sąra
šą mokesčių mokėtojų, kurių 
permokėtu mokesčiu čekiu, 
pasiųsti jiems, grižo atgal ne
suradus adresatų. Sąraše yra 
minimi: William Butkus,

ir J. Kelečius meistriškai per
davė 20 Velionio poeto eilėraš
čių. čikagiškius maloniai nu
stebino savo puikiu dainavi
mu atvykusi iš Bostono sol. 
Čižauskaitė-Balčiūnienė. Va
karą suruošė Šatrijos meno 
kuopa, kuriai vadovauja Juli
ja švabaitė — Gylienė, Danu
tė Bindokienė ir Pranas Raz
minas.

— Valstybės Gynėjas .Wil
liam J. Scott perspėja gyven
tojus, kad kai kurios firmos 
skelbia mėsos pardavimą pri
vatiems gyventojams didmenų 
prekybos kainomis. Jo įstai
goje yra nusiskundimų, kad 
pristatoma mėsa yra blogos ko
kybės, be to, interesantai ap
kraunami narystės bei mėne
siniais mokesčiais pagal pasi
rašytas sutartis.

— Eugenija Pumputytė, St. 
Xavier kolegijos studentė, pa
kvietė savo tėvus Feliksą ir 
Sofiją, taip pat dėdes Kazimie 
ra ir Vladą Skripkus į tos ko
legijos ruošiamą koncertą, 
kuriame programą atliks Chi
cagos Lietuvių Operos solistai: 
Dana Stankaitytė, Stasys Ba
ras ir Jonas Vaznelis. Akom
panuos Alvydas Vasaitis. Kon 
certas Įvyks gruodžio 1 d., 8:15 
vai. kolegijos auditorijoje, 
103-čia ir Central Park Ave.

— Padėkos diena Chicagoje 
praėjo kalėdinėse nuotaikose. 
Dauguma komercinių gatvių 
yra jau išpuoštos, krautuvių 
languose išstatytos šventinės 
dekoracijos. Chicagos amfi
teatre atidalyta tradicinė gy
vulių paroda su Rodeo ir Ka
nados raitosios policijos prog
rama. Chicagon suvažiavo 4-H 
klubų organzacijos atstovai sa
vo metinei konferencijai.

— “Lietuviai Televizijoje’’ 
minint Simo Kudirkos nepasi
sekusi šuolį į laisvę metines, 
sekmadienį, lapkričio 28 d., in
scenizacija — Vaidila Valiūnas 
prie užgesusio švytūrio. Paruo
šė ir atlieka Alfas Brinką Sce
novaizdis — dail. VI. Vaitekūno 
ir efektai — Toliaus Šluto.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551

PUIKUS 3 BUTŲ BARGENAS
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

DIDELIS TURTAS —.$17,000 nuo
mos į metus iš atskirų butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

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

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

9 KAMBARIŲ modernus 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
1051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

CHICAGOS PIETVAKARIU priemies
tyje, Tinley Park. Ill., savininkas sku
biai parduoda mūro namą su 3 mie
gamais. Pilnas beismantas. nauja gazo 
šilima, garažas su breezeway. Skalbi
mo ir džiovinimo mašinos. 60x200’ 
sklypas, apsodintas dekoratyviais me

džiais. Skambinti 532-2291.

MEDINIS. 2 butai po 4 kambarius. 
Naujas gazo centrinis šildymas. Nau
jas garažas. Žemi taksai. Palikimas. 
Pigus. Prie 44-tos gatvės ir Maple

wood. Tel. 778-6916

BY OWNER. 55th & Kedzie 2-4’s 
delux brick. New boiler and hot water 
tank. Oak cabinets and trim. Beauti- 
fuU patio. Excellent condition and 

neighborhood. 776-6157.

PIRKITE dvi ar 3 šeimos naują 8 bu
tų namą po 3 ir 4% kamb. $15,000 
pajamų. Marquette Parke. Priims 

mažesnį mainais. Tel. HE 4-2323.

$19,000 ĮMOKĖTI! 14 butų mūras 
šiaurinėje Chicagos apylinkėje tik 2 
blokai nuo Michigan ežero. 7 butai 
po 4 kambarius ir 7 po 3. Nėra miesto 
taisyklės pažeistos. Lengva 6% pas
kola. $24,000 pajamų per metus. Tei

raukitės dėl detaliu. 
SVOBODA. 3739 W. 26th Street. 

Tel. LA 1-7038

PIGESNIS Už BARGENĄ
Aukštos kokybės ir labai patrauklus 
5 kambarių mūras su 2 pilnom voniom. 
2 Hollywood stiliaus miegamais, for
maliu iškilmingu valgomuoju, puikia 
virtuve su spintelėmis ir koklinėmis 
plytelėmis. Oro vėsinimo sistema vi
sam namui, iškaltas beismantas, 
mašinos garažas. Arti 73-cios ir Cali
fornia Ave. Už šį puikų narna vra 
netikėtinai žema kaina — tik $24.900. 
Vardan savosios laimės skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

11016 So. Green St., Dean La
kis, 10926 So. /Artesian Ave., 
Richard Jakus. 2928 W. 82nd 
St., Lew Zalalis. 314 W. 104 St. 
Jie kviečiami minimai Įstaigai 
pranešti savo dabartinius ad
resus.

♦ Kada paskutinį kartą buvo
te krykštynose? Gruodžio mėn. 
4 dieną, 7 vai. vakare turėsite 
progos dalyvauti tautinių šokių 
grupės Žilvitis krikštynose, ku
rios įvyks Inn Motion salėje. Vi
sus kviečia K. Donelaičio mo
kyklos vadovybė ir tėvų komite
tas. Staliukus ir bilietus gali
ma užsisakyti telefonu 424-8809. 
Bilietus prašome atsiimti šį šeš
tadienį mokyklos raštinėje, 
6905 So. Fairfield Ave. (Pr).

— Thomas Paulius, ’ Steven 
Puiszis, Richard Sabis ir Tho
mas McNamee gavo Illinois 
valstijos stipendijas, duoda
mas konkurso būdu.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

< Telef. 434-4660
— Porto Henriko Radausko 

mirties metinių proga suorga
nizuotas poezijos vakaras Jau
nimo centre gražiai praėjo. 
Apie H. Radausko kūrybos 
charakteringus bruožus kalbė
jo poetas K. Bradūnas. Akto
riai L. Rastenytė-Lapinskienė

* Lake Worth, W. Palm 
Beach arba Ft, Lauderdale, Flo
ridoj, ieško pensininkas mažą 
butelį. Kreiptis į Naujienų re
dakciją:

NAUJIENOS, Box 179
1739 So. Halsted St.
Chicago, III. 60608

(Pr).

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327
—I ■ I l.ll I....... ..........

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir pasto
gė,. centrinis šildymas, garažas. Brigh
ton Parke.

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 53 STREET

436-7878

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500. ’

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, Įrengtas rūšys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So, ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliv draudimai.
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NAUJIENAS
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Ladirnai taipc perks ir panfe 
ir protu vmoo bldai per

NAUJIENAS


