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CAPE KENNEDY. — Tech
nikai erdvės skridimų centre 
pradėjo tikrinti Apollo erdvėlai
vio instrumentus, nes Įtariama, 
kad sugedo dviejų laivo dalių 
atsiskyrimo mechanizmas. Skri- 

• dimas į mėnulį buvo numatytas 
kovo 17 dieną, tačiau dabar gal
vojama skridimą atidėti iki ba
landžio 16 d. • \

Be pastebėto sugedimo įvyko 
ir kitas nenumatytas įvykis — 
plaučių uždegimu susirgo vienas 
iš trijų astronautų — majoras 
Charles Duke. 'Jis paguldytas 
ligoninėn.
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1966- 67 ‘
1967- 68
1968- 69
1969- 70
1970- 71
1971- 72

Required 
Programs 
106 
102 

i 91

f
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Elective 
Programs 
150 
154

230
237
259

Totai
256
256
268
283

> 285

ROTC Officer 
Production .

Year

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

1 • 1

Officers
47,198 .
16,347
17,878 !
21,437 ■
23,057
23,163
.18,854 A L
18,500 (Est.)

Source: Dept of Defense

f JAPONU DELEGACIJA AMERIKOJE
SAN CLUMENTĖ. —= Vakar-Japonijos delegacija pradėjo 

pasitarimus su prezidentu Nixonu “Vakariniuose Baltuose Rū
muose”, Pietinėje Kalifornijoje. Kartu su premjeru Eisaku Šato 
atvyko užsienio reikalų ministeris Fukuda, finansų Mazutą ir 
prekybos — Tanaka. Kartu su prezidentu derybose dalyvauja 
valst. sekr. Rogers, iždo sekretorius Connally, prekybos sekr. 
Maurice Stans ir prezidento patarėjai.

Atsargos karininkus Amerikoje paruošdavo ROTC pro-gramos kolegijose i runi versi te tuose. Kairiyjų liberalu įtakoje Šios pro- 
gramos buvo sumažintos, ši lentelė ir rodo, kaip keitėsi privalomu ir neprivalomu pameky programos ir kiek sumažėjo at

sargos karininkę paruošimas^ *

MASKVOS DIKTATORIAI GRIEŽTAI 
NUBAUDĖ SAVO KRITIKĄ BUKOVSKĮ

MASKVA. — Vladimiras Bukovskis/29 m. amžiaus, Maskvos 
Liublino rajono teisme buvo nuteistas už priešsovietinę veiklą ir 

. agitaciją 7 metais kalėjimo ir 5 metais ištrėmimo. Tokios baus
mės reikalavo valstybės prokurorė Aza Bobruško. Iki šiol Bų- 
kovskis jau yra laikytas kalėjimuose, darbo stovyklose ir bepro
čių ligoninėse 6 metus. Jis-pernai išsiuntė į užsieni dokumentaciją 
apie sveikų-žmonių laikymą sovietų beprotnamiuose. "Jo teismas 
buvo uždaras, užsienio korespondentų neįleidžiant net Į Liublino 
rajoną.

-• Bukovskis neapgailestavo sa
vo veiksmu ir žodžiu. Teisme

- jis pareiškė/kad jam tik gaila, 
kad per trunipą laiką, kada jis 
buvo laisvas, jis tiek mažai te
padarė. Teismo^ųutarimu yBu
kovskis pirmus dvejis metųš bus 
laikomas kalėjime, pp to^-į-į pen- 
keriš metus'dafbb stovykloje, o 
paskum penkeris metus ištrė
mime Sibire, kur vietovė jam 
bus nurodvta vėliau.

Kitas kovotojas už laisvę ra
šytojas, istorikas Andrei Amal- 
rik, kuris 1970 metais buvo nu
teistas trims metams kalėjimo, 
sunkiai serga Talajos darbo sto
vykloje, Sibire. Jo stovykla 
esanti 175 mylios į šiaurę nuo 
Magadano, Kolymos apygardo
je, kur klimatas esąs labai žiau
rus.

Užsienio korespondentai pa
tyrė iš Amalriko draugų, kad jis 
susirgo dar vežamas į Sibirą. 
Kelionė iš Maskvos kalėjimo pra-

' sidėjusi traukiniu. Kaliniai kurį 
laikė sustoję ’ Novosibirsko ka
lėjime, kur Amalrikas buvo 
įmestas Į rūsį, čia jis sunkiai 
susirgęs, tačiau be sąmonės bu
vo vėl išsiųstas traukiniu į ry
tus. Tik kalinių transporto vir
šininkui susirūpinus, kad kali
nys nemirtų būdamas jo žinio
je, Amalrikas buvęs perkeltas 
į kalėjimo ligoninę. Daktaras 
jam vėliau paaiškinęs, kad jis 
turėjęs: meningitą. Amalrikas 
praradęs atmintį ir užmiršęs net 
vaikščioti. Kalėjimo draugai, ku
rių tarpe buvęs vienas sanitaras, 
vėl išmokę Amalriką vaikščioti.

Kelionė iš Maskvos į Magada
ną užtrukusi šešis mėnesius, 
Amalrikui vis sergant. Toje ke
lionėje jam teko būti po kelias 
savaites Novosibirsko, Irkuts
ko, Kabarovsko kalėjimuose. Jo 
dvasia esanti nepalaužta. Jo 
draugai (prašė valdžią dėl Amal
riko sveikatos jį paleisti, tačiau 
pats kalinys prašymo neparašė. 
Jo bausmė turi baigtis 1973 m. 
gegužės mėn., tačiau abejoti
na, ar kalinys iki to laiko išlai
kys sunkias Sibiro sąlygas.

LOS ANGELES. — Iš Miami 
į Los Angeles skridęs lėktuvas 
pateko į oro audrą, kuri lėktuvą 
gerokai pamėtė. Iš 331 keleivio 
25 buvo sužeisti, trys jų sun
kiai.

IŠ VISO PASAULIO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

O Paryžiuje, taikos derybose, 
komunistai apkaltino prezidentą 
Nixona melavimu, nes jis pasa
kė, jog Hanojus nesutiko paleis- 
ti karo belaisvių, nors Amerika 
pranešė. Hanojui savo visų ka
reivių atitraukimo datą. Tai 
esanti netiesa. Vakar ir valsty
bės departamentas patvirtino, 
kad Amerika niekad nepranešu- 
si Hanojui pasitraukimo datos. 
Prezidentas sekmadienį pareiš
kė televizijoje, kad Amerika tol 
laikys kareivius Vietname, kol 
šiaurės Vietnamas laikys ameri
kiečius belaisvius-

O Praėjusią Savaitę Indoki-

BELFASTAS. — Britų karei
viai Šiaurinėj Airijoj gavo lei
dimą naudoti prieš teroristus 
kulkosvaidžius, . Pastebėta, kad nij^„£UT0 tik i, tekį„ai, pa.

- < • i _ • »teroristus, šaudančius 
vius, dažnai apsupa ir priden
gia moterys su vaikais, žinoda-: 
mos, kad britų kareiviai į vai-? 
kus nešaudys. ii

WASHINGTONASJ —Taikos 
korpuso direktorius paskelbė^ 
kad teks per pusę sumažinti ‘jo 
darbininkų užsieniuose skaičių^ 
nes organizacija negavo tiek lė
šų, kiek prašė.- ' Teks :atšaukti 
apie 4,000 .savanorių' iš 55 ša
lių.

NEW YORKAS. —Aukščiau
sio New Yorko teismo grand ju
ry paskelbė raportą,, kuriame sa
koma, kad miesto valdžia, admi
nistruodama ? Mėdicaid, .išeikvo
jo, be reikalo išmetė apie 1 bi
lijoną dol. Buvęs.chaosas, pasi
taikę suktybių, buvo mokama 
prieglaudom už pacientus, kurie 
•seniai mirė. Dokumentai buvę 
laikomi “batų dėžėse”.

WASHINGTONAS. — Jack 
Anderson, žinomas kolumnistas, 
vėl paskelbė slaptus dokumen
tus, kurie rodo vyriausybės svar
stymus Indijos-Pakistano kon
flikto metu. Tie dokumentai su
daro vyriausybei daug nepato- 

-gumų. Andersenas tvirtina, kad 
valdžia beveik viską antspau
duoja slaptumo antspaudu. Iš 
valdžios svarstymų matyti, kad 
JAV ambasadorius Indijoje ne
pritarė vyriausybės pozicijai ir 
Pakistano rėmimui. Anderse
nas tvirtina, kad jis posėdžių 
protokolų kopijas gavo iš pačių 
vyriausybės tarnautojų.

DACCA. — Bengalijos valdžia 
galvoja, kad krašto atstatymui 
reikės apie 3 bilijonų dol. Su
sprogdinta daug tiltų, sunaikin
ta tūkstančiai sunkvežimių, va
gonų, laivų. Buvęs Rytų Pakis
tanas neturi jokių aukso ai* kie
tos valiutos atsargų, trūksta 
aukštesnių valdininkų, kurie bū
davo iš Vakarų Pakistano. Svar
biausia, trūksta maisto, kurio 
importuoti reikėtų už 180 mil. 
dol. Bengalai bus neturtingiau
si žmonės pasaulyje, pareiškė 
planavimo minister!®.

šaūtl rirš Laoso. Pietų "Vietna
me žuvusiu nebuvo. •:

A U. S., Steel paskelbė kainu 
sumažinimą. kai kuriems plieno 
gaminiams.,. ^Prasidėjo .. plieno 
bendrovių kainų karas, nes pa"į 
gausėjo' užsakymai' ir padidėjo? 
plieno gamyba? "Gary .vėl į dar-? 
ba sugrįžo. 700 atleistu darbiniu-- 
ku.'V 7* ' LO’- i

- !-:t r '' i <- r--.
♦ Čikagoje vėl buvo .pakeltos 

ligoninių kainos,, apie 6%, kiek 
ligoninėms buvo leista federali
nės kainų komisijos.

PEKINAS. Ii- Amerikos7dėlė; 
gacija aplankė- Pekine ligoninei 
kur paprastai yra 'guldomi' už
sieniečiai/ gyveną Pekine'.o r<;

t

katalikųbažnyčiąĮ
MADRIDAS. 4-Tspahijos dik. 

tatorius Franko savo Nau j ų Me- 
tų kalboje aiškiai Įspėjo katali
kų, bažnyčią,- kad ji nesikištų į 
valstybės reikalus. Valdžia ne
leis niekam kištis į jos reikalus 
ir priešinsis visiems bandymams 
paveržti iš vyriausybės, jos ga
lias, , pareiškė Franko.

ĮDąr griežčiau katalikų 'dvasiš
kius pasmerkė' tersingumo vice- 
ministėris Alfredo Lopez, nuro
dęs, kad “naujas dvasiškių men
talitetas siekia sugriauti dabar
tinės Valstybės struktūrą, kad 
galėtų ant jos griuvėsių Statyti 
utopinį revoliucihį, marksistinį 
rojų žemėje”.

šitokius griežtus ispanų val
džios pasisakymus iššaukė 'Is
panijos Vyskupų konferencijos 
komiteto raportas, kuriame visi 
katalikai raginami kovoti prieš 
Ispanijos socialinę struktūrą, ku
ri esanti neteisinga ir dėl to ne
žadami taikos. Raportas, pasi
rašytas Huelvos vyskupo Gon
zales Moralejo, buvo skaitytas 

(per pamokslus. visose Ispanijos 
bažnyHbse.*L<*'? »

SOVIETAI NEMĖGSTA MIUNCHENO
Sovietų spaudoje tebevyksta aštri kampanija prieš Vakarų 

Vokietijoje, Miunchene, tebeveikiančius ?‘Laisvosios Europos Ra
dijo” ir “Laisvės” (Svoboda) siųstuvus. Puolimus kelia, sovietų 
laikraščiuose aė spaudos agentūrose, rusai autoriai, jų. straipsnius 
persispausdinajrespublikinė spauda. Radijo veikla dabar, dažnai 
siejama su 1971 metų vasarą tame pačiame Miunchene numaty
tomis sporto Ofcnpiados žaidynėmis. Savo ruožtu, rusai , vis įky
riau, ypač pernai Bonnos-Maskvos sutartį pasirašius, ■ puola ir 
Įvairių tautybių emigrantų veiklą Bavarijos sostinėje.-

L. Bumiaševo, APN (“Novos- 
ti”)’ agentūros atstovo straips
nis — čia vienas būdingesnių 
pavyzdžių. Jį persispausdino 
vilniškė “Komj. Tiesa”.

Aiškinama, kad vokiečių “re- 
vanšistai, neonacistai ir diver
santai” Olimpiados žaidynes 
sieks panaudoti savo tikslams 
— demonstruoti-^pretenzijas į 
žemes, esančias'/rytus nuo Vak. 
Vokietijos- sienų,- o kiti stiprin
sią “socialistinių šalių- šmeiži
mo kampaniją”;.../ ■ s. 

m i Rusai apskaičiavo, kad .'šiuo 
metu' Miunchene veikia 87 įvai-j 
-noki organizacijos dr tarnybos; 
ikurių>: įveikia s esanti > -nukreipta 
prieš*;-komunistines: (tariamą: 
socialistinės:-sandraugos) šalis. 
Iš jų-r25<orgamzacijos veikian
čios prieš! Čekoslovakiją,18 —• 
prieš Sovietų'Sąjungą, 9^ prieš 
Vengriją; 7 ■— prieš Rumuniją, 
6 — prieš. Jugoslaviją, 4— prieš 
Rytų - Vokietiją/ viena- ?— prieš 
Bulgariją. ų R > /
: * >Bšą; >Mi unchenas. neatsitikti* 
načvrrtęs /‘šaltojo karo” centru, 
čia įsikūręs ir vokiečių politikas 
Fi'.-'J. Straussas ir, rusų nuomo
ne,'. jis faktiškai miestą paver
tęs antikomunizmo tvirtove. To
liau-tvirtinama, kad patys vo
kiečiai siekią būsimą Olimpiadą 
panaudoti antikomunizmo ir re- 
vanšizmo propagandai. - -y į 
i Burniaševas pabrėžia, kad an
tikomunizmo bare ypatingas 
vaidmuo skiriamas minėtiems 
dviem radijo siųstuvams. Vak. 
Vokietijos vyriausybei neseniai 
vieneriems metams prailginus 
siųstuvų veiklą, tai, pagal rusą, 
esąs “iššūkis tiems, kurie kovo
ja už įtampos Europoje sumaži
nimą”. Teigiama, kad šios sto
tys kišasi į socialistinių kraštų 
vidaus reikalus... (E)

Airiai nušovė 
britų kareivį

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje pasalūnas šaulys nušo
vė britų kareivį, šiais metais 
dar 'pirihą, ^ciau inuo neramu
mų prndžios<jau 44-tą. Britų ka
riuomenė gavo naują įsakymą, 
kuris leidžia kareiviams naudoti 
kulkosvaidžius. .Dalinio vadas 
galį.įšakyti' atidaryti, kulkosvai
džių ;ugnę: į. taikinius,‘kuriuose 
nėra'civilių,'neglnkluotų asmenų.

.Nauj.b^I^trų^cijos- Brjtąnijos 
Į4,P0(j-i.amš: ’•kareivių < nurodo,

žiuojąn’inųs;ąūt’ptholnTiųš ",bė įs- 

dom^lckaįėįyįūš1.'Leidžiama •'šau- 
dytrų; a^ehį,Lhešantį ’šautuvą 
ar būmbą.?r • •

f •■■J'* - 'h*L:?. -■

LONDONAS.— ,čia mirė Wel- 
iingtohdckunigaikštis, kartu pa
sidaręs architektu.. Ilgą laiką jis 
buvo ‘ • diplomatinėje tarnyboj e 
ir caro Rusijoje išmoko gerai 
rusų kalbą... Velionis buvo 86
metu

— Kauno Politechnikos insti
tuto vyru choras koncertavo Vi
durinėje Azijoje. Jis dalyvavo 
vadinamose draugystėse bei kon
certavo Tadžikijoje, Uzbekijoje, 
lankė hidroelektrinių statytojus. 
Chorui vadovauja A. Buzys.

— Maskvoje rudenį kelias die
nas vyko vilniečio dailininko J. 
Baltrūno kūrinių paroda. Jis su 
žvejų laivais lankėsi Afrikos val
stybėse ir paveiksluose vaizdavo 
Afrikos žmones bei jūrą. Daili
ninkas vaizdavo žmones Afrikos 
kraštų -^. Dahomey,. Senegalo, 

’Ghanosį'Komeruno jr kt,; r (E) Aetroneutas John Yuong |au rengiasi 
kelionei j mėnulį kovo mėn.

Izraelis pakeitė 
štabo viršininką 

C

TEL AVIVAS. — Nors Egip
tas ne karfą kalbėjo, kad karas 
bus pradėtas dar 1971 m., Izra
elis, matyt, grasinimams netikė
jo, nes nuo Naujų Metii pakei
tė kariuomenės štabo viršininką. 
Tokie pakeitimai, paprastai, ne
daromi pavojaus metu ar karo 
metu.

Senasis štabo viršininkas gen. 
Bar-Lev sukvietė- šia štabo vir
šininkų pasikeitimo proga ko
respondentus ir pakalbėjo su jais 
apie padėtį. Jis nurodė, kad Iz
raelis išleido apie 30 milijonų 
sustiprinimams prie Suezo ka
nalo statyti. Izraelio sienos šian
dien yra daug , saugesnės, nežiū
rint fakto, kad už kanalo yra 
pusė milijono egiptiečių su 1,000 
tankų. 1,0<)0 artilerijos pabūk
lų. ir šimtais .lėktuvų.

‘ Gen. Bar-Lev pareiškė, kad 
Egipto kariuomenė, kaip ir vi
sos arabų kariuomenės neturi pa
tvarumo. Esą galima surdstFke? 
lis šimtus savanorių, nebijančių 
mirties, tačiau, apskritai imant, 
arabai esą prasti kariai, linkę 
pasitraukti iš kovos lauko, jei 
ten pasidaro “per karšta”. Egip
to lakūnai esą daug blogesni už 
Izraelio.

Generolo nuomone, rusai nesi
kištų į naują Egipto-Izraelio ka
rą, išskyrus tokį atvejį, kada 
Egiptui grėstų visiška katastro
fa, kada Izraelio daliniai būtų 
prie Kairo. Tuo atveju rusai 
gintų savo investuotą Egipte ka
pitalą.

Nauju Izraelio kariupm'enės 
štabo viršininku paskirtas gen. 
David Eleazar.

Sovietų liaudies 
meno paroda

WASHINGTONAS. — Sau
sio 12 Washingtone atidaroma 
sovietų liaudies meno paroda. 
Dėžės su parodos ev~" 'natais 
į Washingtona ja;: ./;vykr So
vietų ambasados pirmas sekre
torius Anatoly Djužev korespon
dentams pareiškė, kad amerikie
čiai pamatys liaudies dirbinius 
iš visų sovietų respublikų. Būsią 
latviškų kilimų, Estijos metalo 
dirbinių pavyzdžiai.

Kultūrinio bendravimo progi 
moje Amerika atidarys sovietų 
miestuose savo vartotojų pre
kių parodą. Amerikiečiai tikisi, 
kad rusams ir kitiems sovietų 
gyventojams bus įdomu pama
tyti naujausius telefono mode
lius, “fiberglas” valtį, Lincoln 
Continental! automobilį, plaukų 
džiovintuvą, kopijavimo mašiną, 
elektrinį dantų šepetuką ir Apo
llo erdvėlaivį.

Sovietų parodoje kai kurie eks
ponatai labai brangūs, kaip ca
ro Ivano balnas, auksinės ir si
dabrinės taurės, senos ikonos ir 
brangakmenių pilni papuošalai. 
Prie įėjimo į Corcoran Galeriją, 
kur paroda vyks, sovietai išsta
tė Lenino biustą. Įdėti nauji 
raudoni kilimai ir ant sienos di
delėm raidėm paskelbta, kad 
Menas priklauso liaudžiai”.

Be politinių klausimų, kurie 
daugiausia liečia Amerikos pre
zidento kelionę į Kiniją, bus ne
mažai kalbama apie ekonominius 
reikalus. Japonijos vyriausybę 
blogai nuteikė tai,1 kad Ameri
ka su ja nepasitarė prieš linijos 
Kinijos atžvilgiu keitimą." Japo
nija buvo painformuota apie nu
matomą prezidento kelionę tik 
prieš prezidentui paskelbiant ži
nią, kad jo patarėjas Kissinge- 
ris jau buvo Pekine. Dabai" ja
ponai siūlo atidaryti tarp Wash- 
ingtono ir Tokijo “karštą” tele
fono liniją, kokia yra Įvesta tarp 
Washington© ir Maskvos bei tarp 
Washington© ir Londono.

Japonija pageidauja, kad Ame
rika tvirtai nustatytų savo pasi
traukimo iš Okinawos datą, ku
ri šiuo metu dar nėra a'/ki.

Japoniją labai skaudžiai palie-. 
tė nauja Amerikos ekonominė 
politika, ypač 10 nuošimčių spe
cialus muitas, uždėtas užsienio 
prekėm. Japonija daug Ameri
koje parduoda prekių. Amerikos 
spaudimas Japonijai pakelti je- 
;nosjvei*tę irgi sukėlė dideli ne
pasitenkinimą japonų .biznio pa
saulyje. Santykiai tarp Ameri
kos ir Japonijos dėl to truputį 
atšalo.

Ryšium su šiomis derybomis 
pasirodė nuomonių, kad Japo
nija bus priversta ateityje ves
ti daugiau nepriklausomą politi
ką. Dabartinis premjeras Šato 
jau nebegalės keisti savo linijos 
Kinijos atžvilgiu, tačiau busimo
ji vyriausybė greičiausiai už
megs santykius sunkom u n ištinę 
Kinija. Dar nežinia, kokią for
mulę japonai atras santykiams 
sū Taivany, kur japonai yra 
daug investavę kapitalo.

Ne tik Japonijoje, bet ir Ame
rikoje galvojama, kad ateities 
prejeru gali tapti prekybos mi
nisteris Tanaka, 54 metų am
žiaus liberalų partijos veikėjas. 
Minimas ir užsienio reikalų mi
nisteris Fukuda, tačiau jis jau 
sulaukė 67 m. ir gali būti lai
komas per senu pradėti neleng
vas premjero pareigas.

Sovietai biiao c

Vakarų Vokietijos
BONA. - Senatorius iš New 

Yorko Jacob Javits, aplankęs Iz
raeli, Italiją, atvyko i V. Vo
kietiją. Prieš grįždamas namo 
jis dar žada sustoti Paryžiuje ir 
Londone. Bonoje senatorius 
spaudai pareiškė, kad Ameri
kos kariuomenės laikymas V. 
Vokietijoje patinka Sovietų Są
jungai. Ji labai bijanti Vokie
tijos, bijanti, kad neatgimtų vo
kiečių nacionalizmas. Amerikos 
kariuomenė Vokietijoje duoda 
sovietams saugumo jausmą, nes 
rusai žino, kad Vokietija nepuls 
sovietu, kol Vokietijoje bus stip
rios amerikiečių jėgos, — pa
reiškė senatorius Javits.

SANTIAGO. — Čilės parla
mentas nutarė pašalinti vidaus 
reikalų minister), kuris leidžia 
organizuoti komunistinio jauni
mo ginkluotus būrius. Senatas 
turi patvirtinti šį žemųjų rūmų 
nutarimą.



Iš PASIENIEČIO DIENORAŠČIO
“STEBUKLAS”

Ir ko tie Lietuvos piemenė*- 
liai neišsigalvodavo, ypač di
desnių kaimų. Tekę ir jam, 
pasakojo mano bičiulis pasie
nietis, vieną nepaprastą savo 
piemenavimo laikais 
mą pergyventi.

Augęs dideliame 
Piemenų buvę bene

atsitiki-

kaime, 
devyni. 

Atėjus rudeniui, kįekviėhas iš 
eilės piemenėlis turėdavęs at
nešti iš savo lauko prikastų 
bulvių. Vienas atnešdavęs bul 
vių kitas iš eilės privalėjęs 
druskos atnešti. O tuo laiku 
druska buvusi brangesnė ir už 
bulves, nęs sunku buvę jos 
gauti. Bulves taip kepdavę: 
smėlyje iškasdavo duobutę. Į 
duobutę supildavę bulves ir 
jas apiberdavę’ plonu smėlio 
sluoksniu^ -Virš bulvių sukur
davę lauželį. -Po kurio laiko, 
kai bulvės iškepdavo su paga
liais jas iš duobutės iškrapšty- 
dayę jr sumaišydavę su žari
jomis. Bulves druska api
barstę, kaip didžiausi, skanės
tą valgydavę. , Ir iš tiesų taip 
keptos Jbtiiyės būdavo labai 
skanios. -y x r, <'L. ■’OI'—

Kartą’ taįp~bulves bekepant, 
pasakojo pasienietis, stebuklo 
sulaukėme. ^Kepėme bulves 
prie kaixno kapinių. Kapinės 
buvo prie’ežerėlio ant kalvos. 
Tmėlią'u ųuoįkapinių, link eže 
rėžo , buvb'įpąhovalėlis. Į šį 
panovalėlį. vanduo tekėdamas 
pakalnėj sunešdavo iš dirvų 
įvairių sąnašų. Raišiai vešliai 
augo žolė,' ypač baltieji dobi- 
lėliaiį_sjįS5^įjjJ!E1|)ĮSe#!,,R,r,- .. r

Piemenėlis -Stasys Vaikutis 
turėjo druska -mus aprūpinti 
Bet jis per klaidą vieton drus- 

' '• V

kos atnešė į skudurėlį įsukęs 
nemažą kiekį kažkokių smul
kių mėlynos spalvos kristalų. 
Juos jo motina naudojo, ro
dos, baltiniams skalbti. Tą 
kartą iškeptas bulves be drus
kos suvalgėme, o tuos mėlynus 
kristalinius miltelius bežais- 
dami pabėrėme panovalėlyje 
į žolę. Bėrėme taip, lyg norė
dami kryžių padaryti. Nakties 
metu gerokai palijo. Ant ry
tojaus ar kitą dieną nusivarę 
gyvulius prie kapinių, pama
tėme stebuklą. Panovalėlyje 
buvo gelsvai — rusvai žolelė 
išdegusi. Aiškiai matėsi kry
žius. Dievuli, juk tai stebuk
las. Tikras stebuklas! Kryžius 
pats savaime atsirado. Vieni 
piemenys parbėgę namo savo 
tėvams papasakojo. Kiti, juos 
pirmiesiems pakeitus, irgi bė 
go tėvams papasakoti apie įvy
kusį stebuklą, kad prie kapi
niu krvžius atsirado. .. 4. *

Subėgo viso kaimo gyvento
jai stebuklo pasižiūrėti. Vy
rai buvo santūresni ir tik ke
pures nusiėmę stovėjo. Mote
rys puolė ant kelių ir pradėjo 
melstis. Kitos net rožinį atsi- 
nešusios meldėsi. Eduardas 
Mozūras net vieną giesmę su
komandavo suklupus pagiedo
ti. Tik Eitminavičius drįso 
pasižiūrėti, ar nėra žolė pie
menų išdeginta. Bet ir jis žino
vo balsu paaiškino, kad ugni
mi nesą išdeginta ta vieta.

Pasklido šio kryžiaus atsira
dimo istorija su įvairiausiais 
pagražinimais po plačią apy
linkę. Kadangi tas kryžius at
sirado, netoliese vieškelio, tai 
aplinkiniai žmonės, grįždami 
iš Zarasų turgaus ir važiuoda
mi į.turgų sustodavo ir eidavo

Lenkę konstruktoriai pastatė žemės ūkio reikalams "hovercraft'ą", kuris gali, virš žemės skris- 
damas, barstyti sėklas, trąšas ar piktžolių nuodus. Lenkai pavadino šį orlaivį "M-6 Urysncw".

evangelikų kunigai priešingai 
elgdavosi. Paprastai ir mišrios 
tikybos jaunuolius 
riaus vinčiavodavo, 
rie net didelėmis 
apdovanodavo.

Stipriai tikintis katalikas ne
drįsdavo 
kunigą, 
būdavo 
Tai buvo

prie alto- 
o kaiku- 
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pasižiūrėti to kryžiaus ir atsi
klaupę pasimęlsdavo. Mes pie 
menėliai, atsivarę į šią vietą 
gyvulius, suklaupę prie kry
žiaus nuoširdžiai meldėmės. 
Mums nei į galvą nebuvo atėję, 
kad šis kryžius, nors ir nevisai 
taisyklingas, kaip tik dėl mū
sų kaltės atsirado.

Tas vyko dar pirmojo pa
saulinio karo metu. Lietuva 
nešė sunkią vokiečių okupaci
ją. Net ūsuotas vokiečių žan
daras Max Paulsen su kitu žan
daru buvo atjoję šio kryžiaus 
pasižiūrėti. Nulipę nuo arkliij 
pagalėliais pakrapštė žemę ir 
kažką tarp savęs vokiškai kal
bėdami nujojo savais keliais. 
Mes, piemenėliai, baisiai ste
bėjomės, kad jie net kepurių 
nenusiėmė. Nusprendėm, kad 
greičiausiai jie buvo kažkokie 
eretikai.

Aišku, apie šio kryžiaus at
siradimą sužinojo net tuo lai
ku buvęs Baltriškių klebonas 
Ribokas. Prisimenu, kad jis 
per pamokslą maždaug taip 
kalbėjo: Pakol šventoji Rymo 
kataliku bažnvčia savo nuo
sprendžio nėra padariusi, jo
kiais stebuklais katalikui ne
valia tikėti.
^Kitais metais toje vietoje ir
gi baltieji dobilėliai nebeaugo. 
Augo tokia dygi lyg šepetys žo
lė. Matėsi kryžiaus ženklas. 
Mat, žolė skyrėsi. Vėliau ir tos 
vietos žolėje jokio skirtumo 
nebebuvo. Tik po daugelio 
metų Zarasų knygyno vedė
jas moksliškai išaiškino, kad 
kryžius ne savaime atsirado,

Raginki te savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

. -o* ptrmo*

PER ANNUM 
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OF $5,000, OR MORE, 
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bet žolė buvo išdeginta tais mė 
Ivnais kristaliniais milteliais. 
Taigi, atrodo, jis buvo teisus. 
0 mes tuomet apie tai visai ir 
nepagalvojome. Bet tą paslap
tį iki šiol laikiau. Aišku, jeigu 
tuos miltelius būtumėm kitaip 
išbarstę, tai būtų atsiradęs 
koks balvonas ir nebūtų buvę 
jokio “stebuklo’’.

SEKITE, BET DARŽŲ 
NETRYPKITE

1940 m. atsiradau Zarasų ap
skrities viršininko įstaigoje. 
Prieš tai Zarasuose buvo ap
gyvendintas iš valdžios išstuni 
tas prof. Augustinas Voldema
ras. Gyveno jis pas savo pus
brolį, irgi Augustiną Voldema
rą. Zarasuose jis buvo nuolat 
saugumo policijos sekamas. 
Pasirodo, kad vis tiek sekimas 
nebuvo pakankamas, nes 1934 
metais per vadinamą voldema 
rininkų sukilimą iš Zarasų lėk 
tuvu buvo atgabentas net į 
Kauną. Tuo laiku buvęs nuo
vados .viršininkas pasakojo, 
kad už prof. Voldemaro pavo
gimą net apskrities viršinin
kas Vitkus nukentėjo. Buvo 
pažemintas tarnyboje. Kažkas 
saugumui papasakojo, kad jis 
tą rytą, stovėdamas prie įstai
gos, žvalgėsi į padangę. Buvę 
manyta, kad laukęs lėktuvo 
pasirodymo. Bet tik tarp kit
ko. Čia eis reikalas apie daržų 
išmindžiojimą.

Vieną dieną įstaigos sekre
torius Stanevičius, atnešęs ke
letą slaptų raštų, paprašė įsiū 
ti juos i slaptų raštų bylą. Be
siūdamas tuos raštus pavar
čiau ir kitus toje byloje raštus. 
Nieko įdomaus ten nebuvo. 
Ten vienu prašymu susidomė
jau. Nebeprisimenu, Zarasų ar 
Smėlvnės klebonas buvo įtei
kęs apskrities viršininkui pra
šymą. Jis savo prašyme teigė, 
kad prof. Voldemaras ir dar 
kažkas susirenku proferanso 
palošti. Jie jokios politikos 
neliečia. Bet jeigu juos reikia 
sekti, tai jau valdžios reikalas. 
Kartais lošimas užsitęsdavęs 
iki vėlyvo vakaro. Bet po kiek 
vieno lošto vakaro šeimininkė 
skundėsi, kad saugumo polici
jos sekliai ištrypdavo daržus. 
Prašė uždrausti saugumie
čiams daržuose įrenginėti se- 
kyklas. Apskrities viršininko 
Vitkaus uždėta rezoliucija “SI 
(slapton) bylori’.

Tik būnant tremtyje teko su
žinoti, kad klebono prašy
mas buvo patenkintas ir dau
giau daržai nebuvę ištrypiami.

ABIEM VIENODAS 
ŠLIŪBAS

dybų metrikų nesudarinėdavo. 
Valdžia pripažindavo tik civi
linės metrikacijos (Klaipėdos 
krašte vadinosi: užrašų įstai
ga) sudarytus dokumentus — 
metrikus. Kunigas net neturė
jo teisės duoti šliubą, negavęs 
civilinės metrikacijos metrikų.

Vėlesniais laikais (rodosi, 
apie" 1933 metus) centro val
džia pradėjo (žinoma, ne visai 
oficialiai) raginti kilusius iš 
Didžiosios Lietuvos vyras vesti 
klaipėdientės — lietuvaitės ir 
per vedybas giminiuotis su 
klaipėdiečiais. Tuo pačiu, sa
vaime aišku, turėjo vykti ir 
klaipėdiečių atlietuvėjhnas. Tai 
toks buvo valdžios noras. Bet 
valdžia neturėjo jokios įtakos 
kunigų atžvilgiu. Šie stipriai 
laikėsi savo kanonų ir vedybų 
su evangelikėmis netoleruoda
vo. Duodavo, šliubą tik pasira
šius, kad vaikai bus katalikiš
kai auklėjami. Tokiems ir šliu- 
bas buvo duodamas ne prie al
toriaus, bet už grotelių.

Taigi katalikų kunigai miš
rių tikybų jaunuoliams duo
davo šliubą tik už grotelių, o

eiti pas evangelikų 
nes jis automatiškai 
ekskumunikuojamas. 
laikoma didele baus

me susieta su pragaro kančio
mis. Evangelikėms persikrikš
tijus pas katalikų kunigą skir
tumo nedalydavo.

Klaipėdietės su mažomis iš
imtimis, sutikdavo ir pas kata
likų kunigą imti šliubą, bet 
jokiu būdu nesutikdavo dar 
kartą katalikiškai krikštytis. 
Laikėsi, kad jų krikštas toks 
pat geras kaip ir katalikų. Ka
talikų kunigai, nors ir nelabai 
noriai, bet evangeliškai pusei 
pasirašius, kad vaikai bus auk 

duodavolėjami katalikiškai, 
‘“užtvorini” šliubą.

Pagėgiuose buvo 
klebonu kunigas
Geras lietuvis, geras Lietuvos

katalikų 
Bajerčius

patriotas, bet kartu ir geras ka
talikų kunigas. Mišrių santuo-’ 
kų vedybines ceremonijas tik 
už grotelių atlikdavo. Pasi
taikė, kad du pasienio polici
jos tarnautojai panoro tą patį 
sekmadienį apsivesti. Nenorė
damas pavardžių minėti, ra
šysiu išgalvotus vardus. Juo
zas vedė katalikę. Vadinas, 
viskas tvarkoje. Bet Antanas 
vedė evangelikę. Antanas, nu
ėjęs pas kleboną, pareiškė, 
kad jeigu jam numatoma ven- 
čiavonė už .‘“tvoros”, tai jis 
pasitenkinsiąs tik civiline met 
rikacija arba net eisiąs pas 
evangelikų kunigą.

Jo busimoji žmona nesutin
kanti su “užtvorinėmis vedy
bomis”. Kunigas ilgai kalbino 
Antaną ir visaip stengėsi pa
veikti, bet šiam griežtai užsis
pyrus, kunigas nusileido ir pa
sakė, kad abiejų jaunuolių ve 
dybų ceremonijos bus vienodoj.

Ir tikrai nebuvo ceremoni
jose skirtumo. Abi poras su- 
vinčiavojo... už grotelių.

(Nukelta i 5 psl.)

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerio gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol. _ ..... .... .. __
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The end of work, 
or the beginning 

ofworry?

Most people look toward 
retirement as a time of relaxation, 
and enjoyment. And it can be

Klaipėdos kraštui prisijun 
gus prie Lietuvos, nemažas 
skaičius lietuvių (daugiausia 
valstybės tarnautojų) atsirado 
Klaipėdos krašte. Aišku dau 
gumoje jie buvo katalikai.

Iš pradžių vedybos su evan- 
gclikėms nors nebuvo oficialiai 
draudžiamos, bet nebuvo ir 
labai pageidaujamos. O kata
likų Klaipėdos krašte kaip ir 
nebuvo. Tiesa, aiiaža katalikų 
parapija buvo Pagėgių apskri
tyje, Bobkojuose, ir žinoma, 
Klaipėdos mieste, čia veikė ir 
civilinė metrikacija. Kunigai 
jokiu gimimo, mirimo ar ve-’

don’t, it can be a time of worry 
and discontentment. A time when, 
you can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well, there’s no better time
* to think about retirement than 

now, while you’re working.
One easy way to save on a. 

regular basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
you work.

Now there’s a bonus interest 
rate on all Ų.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5)4 % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

(4% the first year). That extra 
M %> payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds 
issued since June 1,1970... with 
a comparable improvement for 
all older Bonds.

They’ll help make your 
retirement just what you want \

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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ALFONSAS NAKASPOKALBIS SU DR. J. P1KŪNU
Profesorius daktaras Justinas 

Pikūnas per dvidešimt meti# gy
vena Detroite. Vietiniai lietu
viai jį gerai pažįsta, nes jis gy
vai dalyvauja kultūrinėje — vi
suomeninėje veikloje. Už De
troito ribų lietuviuose jo vardas 
dažniau minimas tik katalikiško
je, spaudoje, ypač po to, kai jis 
tapo Ateitininkų federacijos va
du. Naujienų skaitytojai apie dr. 
Pikūną truputį yra girdėję jo 
naujų mokslinių veikalų pasiro
dymo proga. O verta su šiuo rim
tu, darbščiu mokslininku vi
siems geriau susipažinti.

Pereitą vasarą Dainavoje dr. 
J. Pikūnui paminėjau, jog bū
tų labai gerai, jei jis ir Naujie
nose kokiu straipsniu pasireikš
tų. Ilgai nedelsęs jis man davė 
kontra — pasiūlymą; duokite 
klausimus jums rūpimomis pro
blemomis — atsakysiu. Puiku, 
sakiau, Jūsų pažado nepamiršiu. 
Tik reikia palaukti rudenio, kai 
liaudis paplūdimių malonumus 
užmiršta ir vėl rimtai pradeda 
skaityti. Taip truputį uždelsęs 
į dr. J. Pikūną ir kreipiausi. 
Kreipiausi praeity išbandytu 
būdu — raštu, kad kalbinamojo 
atsakymai tikrai būtų autentiš
ki.

Prieš pasikalbėjimą prade
dant, čia keli pagrindiniai prof, 
dr. Justino Pikūno biografiniai 
bruožai.
metus Dzūkijoje, mokslinosi Ma
rijampolės Marijonų gimnazijoj, 
Vytauto Didžiojo universitete 
1941-43 metais, Miuncheno un-te 
1945-49 m. ir Paryžiaus un-te 
1949-50 m. Filosofijos1 -daktaro 
laipsnį gavo Miunchene 1949 m., 
o 'Prancūzijoje studijas gilino 
ir ruošėsi profesūrai.

Nuo 1951 m. Detroito univer

sitete (University of Detroit, 
tėvų jėzuitų vedama aukšto ly
gio mokslo institucija) pradėjo 
dėstyti psichologiją. Nuo 1952 ■ 
m. gavo assistant prof, ir nuo į 
1956 m. associate prof, titulą. • 
Nuo 1961 m. pakeltas pilnu pro
fesorium ir užėmė klinikinės 

psichologijos katedrą. Kai 1967- 
69 m. psichologijos departamen
tas organizavo klinikinės psicho
logijos doktorato įvedimą, jis 
buvo to komiteto pirmininkas, j 
Kai 1969 m. pedagogikos ir psi- Į 
chologijos departamentai įvedė 
mokyklinės psichologijos pro
gramas, jis tapo jų direktoriumi. 
Ryšium su mokykline psicholo
gija jam teko įsteigti vaikų psi- 
chodiagnostikos kliniką, ir būti 
tos klinikos pirmuoju direkto
rium. Pereitais metais jis buvo 
išrinktas į įtakingą University 
Rank and Tenure komitetą.

Jo 1953 m. sukonstruota Gra- 
foskopinė skalė (PGS) yra su
laukusi apie dešimties kitų mok
slininkų parašytų mokslinių dar
bų. Išleisti jo moksliniai veika
lai: Fundamental Child Psycho
logy (1957 m.), Developmental 
Psychology (1959 m.), Psycho
logy of Human Development 
(1961 m.). Paskutinis veikalas, 
pavadinimą pakeitus Į Human 
Development: a Science of 

. Growth, ir gerokai praplėtus,
Gimęs prieš *51-nerius -buvo antru leidimu išleistas 1969

m. Dėl didelio profesorių bei stu
dentų susidomėjimo, ši- knyga 
buvo įtraukta į International 
Student Edition seriją. To pa
sėkoje ji 1971 m. pasirodė Ja
ponijoj e*ir;- jau baigus išversti 
į ispanu kalbą,-1972 m. pradžio
je pasirodys Ispanijoje. Antrais 
leidimais buvo pakartoti ir kiti 
du veikalai: Grafoskopinė skalė

SAVEAF INSURE
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MutualFeder 
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2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 
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J. AUGUSTAITIS . <
ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA I
154 pust knyga Kaina $1.50 «

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano « 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio p»- S 
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo « 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- >) 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą. it
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. ft 
Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki « 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: «

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 į<

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. ų

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 

Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, lUlnoii 80608

Kairėje aktorė Carol Channing aplankė britu aktorę Vanessa Red
grave, kuri vaidina darbininku klasės šeimininkę "Cato Street" vai

dinime.

i klausys nuo jo dalyviu pasirno- 
i Mino piltui programoje dalyvau
ti. Tikiucsi, kad kongre-o vado- 
vybė sugebės delegatus ir kitus 
dalyvius pilnai informuoti, ko iš 

i jų laukiama: taip pat, kad dele
gatai sugebės tinkamai pasiruoš
ti. Tegaliu siūlyti praktinės pro- 

; yramos išplėtimą, kad būtų ga- 
i Įima daug ką išmokti, nes jau
nimas greitai niokosi.

Matėme Jus, svečio teisė
mis, dalyvaujant Vliko seime 
(Detroito Lietuviu namuose, 
1971 m. gruodžio 4-5 dienomis). 
Kokį įspūdį šio seimo praneši
mai ir diskusijos Jums paliko?

— ‘ Bendrai, Vliko vadovybė 
į ir seimo atstovai sudarė gerą 
į Įspūdį ir parodė akademinio ly

5 1 /0
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gių darbingumą. Dr Kęst. Va
liūno, Alg. Kasulaiėio ir prof. J. 
Puzino paskaitos bei jaunimo at
stovų Gintaro Karoso ir Romo 
Sakadolskio pranešimai pasižy
mėjo geru paruošiau ir įdomiu 
pristatymu. Visiems dalyviams 
išryškėjo pasaulinio masto Vli
ko veikia ir didelis jos efekty
vumas pačiam pirm. dr. Valiū
nui kelis kartus keliaujant į Eu
ropą bei kitas pasaulio šalis lie
tuvių tautos laisvės reikalais.

Tiesa, konstruktyvios mintys 
kiek išsisėmė ir vienas antras 
nereikalingas pareiškimas atsi
rado paskutiniame darbo posė
dyje, kai buvo patiektos rezo
liucijos, kurios neįtraukė dalies 
reikšmingų seimo minčių. Bet

ir < ia 'seimo pirm. dr. Ad. Da
rnusis sugebėjo išlaikyti balan
są. Savo gausiais sumanymais 
seimas padaugino 1972 m. Vliko 
pirmininko ir visos vadovybės 
darbus. (b. d.)
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— 1961 m.; Fundamental Child 
Psychology' — 1965 m. Jo kele
tą straipsnių yra paskelbę pro
fesiniai žurnalai, kaip Science 
Education, Journal of Clinical 
Psychology, Journal of Projec
tive Techniques and Personality 
Assesment ir kiti. Eilę paskai
tų yra skaitęs radijo bei televi
zijos programose, psichologų su
važiavimuose. Jo biografiją ir 
jo veikalų aprašymus galima 
rasti Leaders in American 
Science, Contemporary Authors, 
American Men of Science ir ke
liose Who’s Who enciklopedi
jose.

Lietuviškoj visuomeninėj vei
kloj ; dr. J. Pikūnas pirmiausia 
reiškiasi kaip ateitininkas. Vo
kietijoje 1947-49 m. buvo Stu
dentų ateitininkų sąjungos pir
mininku, 1947-51 m. — Kęstu
čio Korp! pirmininku; o į patį 
aukščiausią postą, Ateitininkų 
federacijos vado, penkerių metų 
kadencijai buvo išrinktas 1967 
m. ir iki šiol tas pareigas tebei
na. Vokietijoje 1949-50 m. bu
vo Pax Romana vykdomojo ko
miteto narys, 1949-51 m. Vokie
tijos LB tarybos narys. Detroi
te įsteigus LB apylinkę, 1952-53 
m. buvo pirmuoju tos apylinkės 
v-bos pirmininku. Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centrui per 
eilę metų atstovauja Pavergtųjų 
tautų komitete, taip pat Pabal
tijo tautų komitete, kuriame 
1961-62 metais buvo pirmininku. 
Kaip mokslininkas lietuviuose 
yra pasireiškęs straipsniais Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos suvažiavimo darbų V tome 
ir tos pačios Akademijos Met
raščio I tome.

Yra politikuojančių ateitinin
kų, kurie diferencijuojasi Į krik
ščionis demokratus ir frontinin
kus; yra politikuojančių bend- 
ruomenininkų, kurie smelkiasi į 
visokias politines partijas. Kiek 
man yra žinoma, prof. dr. Jus
tinas Pikūnas savęs netapatina

today’s FUNNY

su jokia partija nei žodžiu, nei 
veiksmu. jKaip Ateitininkų fe
deracijos vadas jis jau pasakė 
ir raštu paskelbė daug kalbų, 
bet negirdėjau, kad kurioje bū
tų papiktinęs net ir tuos partie
čius, kurie, kaip minėjau, iš atei
tininku yra išskile. Dr. J. Pikū
nas visų pirma yra mokslinin
kas — psichologas. Taipgi jis 
yra daktaras, kuris gydo ne kū
ną, bet sielą, tai yra protinius 
ir emocinius pakrikimus.

čia mes ir pradėsime su dr. 
Justinu Pikūnu kalbėtis.

— Jūsų biografinius duome
nis, Daktare, kaip žinote, nusi
rašiau iš LE ir tik dalinai Jūs 
pats papildėte bei paaiškinote. 
Vis dėlto vienas dalykas man 
lieka neaiškus. Tai ta Grafosko
pinė skalė (PGS). Neturiu su
pratimo, nei kas ta skalė, nei ką 
santrumpos PGS reiškia, nei 
kaip Jūs tą skalę kohstruktavo- 
te. Gal galėtumėte trumpai pa
aiškinti?

— Mielai, nors trumpas aiški
nimas yra sunkus. Grafoskopi 
nė skalė yra projektyvinis as
mens galių ir motyvacijos tes
tavimo būdas. Jos pagrinde yra 
duotų ženklų vystymas į brai
žybos objektus. Tai grafologi
jos ir braižos jungtis. Skalė duo
da kiekybinius ir proporcinius 
atsakymus apie testuojamo as
mens psichinę struktūrą, inte
ligenciją, jo emocijų veiksmin
gumą. Yra parašytas išsamus 
interpretavimo metodas, kuris 
suteikia galimybę daryti kai ku
riuos diagnostinius sprendimus. 
Kiti psichologai, rašydami apie 
šią skalę, prideda mano pavar
dę, taip ir gaunasi ši inicialų 
grandinė: PGG.

— Antrasis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas čia pat, už 
pusmečio. Techniški planai jam 
jau paruošti iki smulkiausių de
talių ir begali būti tik vykdomi. 
Bet pats kongreso turinys, pati, 
sakyčiau, dvasinė programa, 
dar, regis, neparuošta. Kokių 
sugestijų programos paruošimui 
turėtumėte? Ką siūlytumėte 
Kongreso metu atlikti, kad jau
nimas pasijustų neveltui į jį va* 
žiavęs?

— II Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso programa tebėra 
vystoma. Ji pasižymi gausia ir. 
plačia teoretine dalimi. Didelę 
naujovę sudaro jos praktinė da
lis, kurioje jaunuoliai turės pro
gos išmokti tautinių šokių, dai
nų, kai kurių darbelių, gal ir lie
tuvių kalbos mokymo pagrindų. 
Grupinio studijavimo metodas 
leis visiems studijų dalyviams 
tiesioginiai dalyvauti parinktų 
temų bei problemų nagrinėjime 
ir sprendime. Daugiau negu bet 
kada kongreso pasisekimas pri-
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As a reminder fo save, - -

FREE 8-pc. Sit’n Sip
/

ceramic cup & saucer set
This wonderful gift is free to you when you open a savings account for 
$500 or more or add $500 or more to your present account. Offer ex
pires January 15th and gifts are not mailable.

•A recent Federal ruling requires this statement to be made: 
"One year must elapse between gifts to an individual account bolder.*

DIVIDENDS MAILED MONTHLY 
ON CERTIFICATES OF DEPOSIT!

§

% 2 YEAR
I ' CERTIFICATES

MINIMUM $5,000

IZ.% 1 YEAR 
' CERTIFICATES

MINIMUM $1,000

YOU ARE IN BETTER HANDS WITH US

a in t 1447 So. 49th Court • Cicero 60650

n thony Telephone 656-6330 & 242-4395 

pavings Joseph F. Gribauskas, Executive-Secretary
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Rašytojas Liudas Dovydėnas Klarko Viršūnėje

Subscription dates:
m Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
fix month. $7.00 per 3 months. In 
)ther USA localities $20.00 per year, 
B11.00 per six months, $6.00 per 
■hree months; Canada $22 00 per year; 
>ther countries $23.00 per year.
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Dienraščio kainos: 
•hieagoje ir priemiesčiuose - 

metams_________   $22.00
pusei metų_______________ $12.00
trims mėnesiams __________ $7.00

» vienam mėnesiui$3.00

utose JAV vietose: 
metams 
pusei metų

___ $6.00

$12.00

$13.00
$3 JO

(Tęsinys)
Mes maldysime pasaulį!

Liudas iš kažkur ištraukęs ki
ša kitą žurnalą —-• “Aidai”.

Parašyta: Aidai. 1971. Kovas. 
Nr. 3 (238 - 252).

— Čia kovo mėnesio, o šian
dien turime jau spalio vidurį, 
sakau.' Sena žuvis.

—- Skaitei?

$20.00
$11.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų — 
vienam mėnesiui

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

Naujienos eina kasdien, išskiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
ŪL 60608. Telefi HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

— Tai užsiimk nosį ir perskai
tyk! pakišo atskleidęs “Aidų”

140 puslapį: Sovietinės tikrovės 
atsiminimai. L. Dovydėno ir S. 
Rokienės knygos...

Kokiu tai kuklučiu slapuku 
pasirašęs tūlas Zit pilnų trijų 
puslapių recenzijoje atpasakoja 
L. Dovydėno “Mes valdysimi pa
saulį, pirmojo bolševikmečio'at
siminimus, ir Stefanijos Rokie
nės “Grįžimas į laisvę”. Sibiro 
tremtyje ir pavergtoje tėvynėje.

Recenzijos du trečdaliai skir
ti Dovydėnui, padarant pagrįs-

ALĖ GARMIŪTE-DOVYDĖNIENĖ

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

Išstenėjo tiktai... lašelį jūroje
Lietuvos komunistų partijos vadovybei prieš metų 

pabaigą reikėjo pasigirti, kad jie ne tiktai gerai užbaigė 
pirmuosius naujo penkmečio metus, bet kad jie pradėjo 
“komunizmą statyti”. Lietuvoje “socializmas” jau “pla
nuotas” ištisą 30 metų. “Planavimo” stadija jau “pasi
baigusi”, dabar eina “statyba”.

Praeitų metų lapkričio viduryje jau buvo visiškai 
— - išgriauti Sardokai, o paskutinis vienkiemio ūkininkas 

atvarytas į Žeimeną — naujai pastatytą kolchozą. Snieč
kus, ■ Šumauskas, Vazalinskas ir kiti “tarybinės” Lietu- 

. vos ministrai suvažiavo į Sardokus. Jiems reikėjo kuo 
nors pasigirti, bet kai apžiūrėjo keturių metų “komunis
tinę statybą”, tai nusiminė. Sniečkus jau Žeimenoje 
pradėjo kritikuoti atliktą darbą, o-Vilhiuie leidžiama 
Tiesa jau kelia Žeimenos statybos plyšius. Senuose vien
kiemiuose ūkininkai turėjo daugiau ir sveikesnės erd- 

' vės, negu naujai pastatytame žmonių garde.
. ~ Šiomis dienomis baigiamas statytį dar vienas kol-
__ chozas IJkmergės paplentėje, važiuojant į. Kauną kairėje

| pusėje. Kolchozo gyventojai laukęjvečįų, --bet pats Snieč
kus į Ukmergę nevažiavo. Jis bijo, kad nenusiviltų,: kaip

■ nusivylėVilkaviškio priemiestyje. Ukmergėje statyba 
ėjo “visu’smarkumu”. Kelios darbininkų brigados taip 
smarkiai dirbo, kad teko jas net paties Lenino ordenais 
apdovanoti. Šeimenos nauju namų fotografijos nepa- 

„ skelbtos, , bet Ukihergės paplentės “agromiestąs” pa
leistas pirmame Tiesos puslapyje..' Fotografų būta ir 
Žeimenoje,. bet. jiems nepavyko nuotraukų “išvystyti”. 
Tuo tarpu Ukmergės paplentėje matyti ne tiktai du nau-_ 
jai pastatyti namai, bet ir grupė jaunuolių,' laukiančių 
svečių. Kolchozų vergams pastatyti namai labiau pana
šūs i Amerikos'miestuose statomas -prekyvietes,v o ne 
gyvenamus namus, j Viena dviejų ir trijų aukštų namo 
siena paliko stiklinė, su atidarinėjamais langais.

Bet iš visko matyti, kad nei Sardokų išnaikinimas, 
nei Šeimenos “pastatymas” svarbiausio klausimo neiš
sprendžia. Per .30 metų .Lietuvos gyvenviečių okupantas 

—-“neleido taisyti. ' Net stogų-buvusieji ūkininkai negalėjo 
pasitaisyti/'rusai stogams šiaudų neduodavo. Žadėjo pa
gaminti kitų medžiagų stogams taisyti, bet taip ir nepa
gamino. Pats Sniečkus Žeimenoje pareiškė, kad “tary
binėje” Lietuvoje nėra reikalingos statybinės medžiagos. 
Nėra ir patyrusių statybos darbininkų. Mokslus baigų-

šieji jaunesni inžinieriai ir statybininkai išvežami į įvai
rias Rusijos vietas. Atidirbę vergo darbą kolchoze, lietu
viai turėjo pinti žoles ir kamšioti stogo ir sienų plyšius.

Priešpaskutinę praeitų metų dieną reporterė Janina 
Šinkūnaitė, darydama praeitų metų atliktos “statybos” 
ir “gamybos” apžvalgą, Tiesoje atspausdino reportažą 
“Kad turėtų mūsų stalas”. Centro komiteto nariai ir mi
nistrai gali geriausias kalbas sakyti, bet kai darbininko 
ir kolchozininko stalas tuščias, tai tos kalbos jau nieko 
nebepadeda. Ypatingai, kad okupantas jau-ištisą 30 me
tų krašto gyventojus vien tiktai kalbomis ir temaitina. 
Tiesos reporterė Žinkūnaitė šitaip visą reikalą vaizduoja:

“Beveik keturi tūkstančiai darbininkų, inžine
rijos ir technikos darbuotojų ir tarnautojų — ra
cionalizatoriai. Per devynis mėnesius jie pateikė 
9650 pasiūlymų, kurių 7800 įdiegti į gamybą davė 
daugiau kaip 5 milijonus rublių pelno. Tačiau tai, 

' galima sakyti, lašelis jūroje. Gamybos procesų me- 
chanizavimas ir automatizavimas turėtų būti spren
džiamas kompleksiškai. Darbininkų, dirbančių ran
kinį darbą, respublikos maisto pramonėje kol kas 
veik nemažėja. Be abejo, pastaraisiais metais daug 
padaryta, gerinant sanitarines — buitines maisto 
pramonės darbininkų sąlygas. Tačiau vis dar pasi
taiko, kai gamybiniai pajėgumai didinami buitinių 
patalpų sąskaita, nukenčia darbininkų sveikata. 

_ Triukšmas, skersvėjai, netikusi ventiliacija, didelis 
karštis, o kai kur drėgmė ir’ šaltis — nuolatinės daž
nų susirgimų priežastys”. (Tiesa, 1971 m. gruodžio

Žinkūnaitė kalba apie . maisto gamybos mechaniza- 
vimą'ir automatizavimą, bet ji nieko neužsimena apie to 
automatizavimo pobūdį. Iš “tarybinės” Lietuvos grįžu
sieji turistai tvirtina, kad tuo tarpu didžiausis automa
tas “tarybiniuose” kolchozuose yra skaitliukai, prieš 
šešis tūkstančius metų išgalvoti Kinijoje ir jau naudoti 
caro intendantūrose. Į kolchozus atvežti keli traktoriai, 
bet jiems nepagamina dalių. Jeigu kuriame kolchoze at
siranda kalvis, galįs sulaužytą dalį nusilieti savo dump
lėmis, tai tas traktorius judės. Bet jeigu nagingo ir išra
dingo kalvio nėra, tai traktorius ir žiemoja laukuose.

Visa tai, ką “komunistinės statybos” inžinieriai su
geba pagaminti, tai yra tiktai lašelis jūroje, kaip teisin
gai pastebi .žinkūnaitė. Nepriklausomoje Lietuvoje 
žmonės galėjo sočiau pavalgyti, nes jie pajėgė daugiau 
maisto ir riebalų pasigamintu Lietuvoje gaminto maisto 
nereikėjo vežti Į Rusiją. Dabar lietuviams reikia ne tik
tai iššerti Lietuvoje laikomą rusų kariuomenę ir polici
ją, bet javus, pieną, riebalus ir mėsą reikia vežti Rusijon.

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

11 .
Stebėjausi tada suvažiavime pasireiš

kusiu dideliu patriotišku nusiteikimu, 
stengiantis praktiškai išnaudoti visas to 
laiko galimybes, žavėte žavėjaus tada, pir
mą kartą man iš arčiau pažinta istorine as
menybe, Erdmonu Simonaičiu. Jo nuopel
nai mūsų tautai neįkainuojamai dideli. 
Jau vien jo vaidmuo Klaipėdos sukilime 
tai ryškiai.parodė. Juk ir Klaipėdos sukili
mo vadas Budrys vėliau savo laiškuose yra 
pasakęs: “Nebūtų buvę Erdmono Simo
naičio, nebūtų buvę ir Klaipėdos sukili
mo”. Ir šia proga aš noriu apie jį pasisa
kyti vienu kitu sakiniu.

ErdmonasT Simonaitis buvo gimęs Spie
čiuose, Tilžės apskrityje 1888 metų spalio 
30 dien. Mokėsi Šilutės ir Tilžės gimnazi
jose. Baigęs mokslą tarnavo .sekretoriumi 
teismuose Tilžėje ir Pilkalnyje. Jau nuo. 
1912 metų aktyviai reiškėsi lietuvių veik
loje ir buvo Vydūno Lietuvių Giedotojų 
draugijos chore. Karo metu mobilizuotas 
kariuomenėn ir 1915 - 1918 metais dalyva
vo fronte. Už drąsą ir narsumą buvo ap
dovanotas vokiečių geležiniu kryžiumi. 
Baigiantis 1918 metams jis dirbo Vilniuje, 
vokiečių spaudos skyriuje, ir tuo metu ar
čiau susipažino su Lietuvos veikėjais. Bu
vo artimas dr. Gaigalaičio. J. Stikloriaus ir 
dr. V. Steputaičio bendradarbis. Karui pa

sibaigus, grižęs Į Tilžę kartu su kitais or
ganizavo Mažosios Lietuvos tarybą kurios 
tikslas buvo Prūsą Lietuvą sujungti su at- 
sisteigusia Lietuvos valstybe. Sąjunginin
kams atskyrus Klaipėdą su apylinkėmis 
nuo Vokietijos, jis persikėlė į Klaipėdą. 
Čia buvo Prūsų lietuvių susivienijimo rei
kalų vedėju. Teko dalyvauti jam derybo
se su atsiųstąja prancūzų karine adminis
tracija.

Nuo 1920 - 1922 metų buvo Klaipėdos 
Direktorijos narys. Jūs pirmas pajuto apie 
užsimojimus atskirtojo krašto Lietuvai ne
beduoti, "D paversti taip vadinamu laisvu 
miestu (freištatu) lenkų globoje. Infor
mavo, kur reikiant ir kartu su Klaipėdos 
sukilimo vadu J. Budriu organizavo suki
limą.

Kaip buvo svarbus tame reikale Marty
no Jankaus autoritetas, taip Erdmonui Si
monaičiui atiteko pagrindinis vaidmuo pa
čiam sukilimo suorganizavimui ir jo Įvyk
dymui. Juk ir J. Budrys, to sukilimo va
das, įsakmiai yra pabrėžęs, kaip sakėme, 
jei nebūtų buvę Erdmono Simonaičio, ne
būtų ir sėkmingai įvykdyto sukilimo. Jis 
sukilimo komiteto buvo paskirtas Klaipė
dos pirmininku. Paskui jis buvo ir Klaipė
dos gubernatoriaus pavaduotojas. Dar 
jam teko būti išrinktu Klaipėdos direkto
rijos pirmininku, demokratiniu būdu iš
rinkus Klaipėdos seimelį, jau autonomijos 
statutui įsigaliojus. Bet už leidimą dėstyti 
autonominėse mokyklose valstybinę lietu
vių kalbą jis greit iš tų pareigų buvo iš-

vei -Mickevičiui, ką bolševikai 
planuoja padaryti okupavę Lie-

— Kadangi per 80 metų net 
“vunderkindas” galvoje isteno- 
gramų negali išlaikyti, tai aiš
ku, kad “Aidų” redaktorius tu
rėjo savo galvoje tikslą mane 
inkriminuoti arba geriausiu at
veju nuplėšti garbę”, atsakė au
torius.

— Bet gi esi dar Lietuvoje 
panašius atsiminimus”, atsimi
niau.

— Dar 1942 metais Ateities 
leidykloj buvo išleista mano 
knyga “Užrašai”, pasakė Dovy
dėnas. Vieną kopiją pats turiu. 
Kitą “Užrašų” kopiją turi prof. 
Bronys Kasias, paties ‘.‘Aidų” 
redaktoriaus dr. Jono Girniaus 
idėjos brolis. Kas daugiau “Už
rašų” turi — nežinau”. Tie “Už
rašai” žymiausia dalimi ir bu
vę, panaudoti knygai “Mes val- 
dysim pasaulį”, o tie “Užrašai” 
buvo užrašyti kol dar karšti ir 
buvo išleisti vos tik bolševikus 
iš Lietuvos išvijus.

— Čia labai panašu į ‘bad I La: 
faith” — piktą valią iš “Aidų” ° c 
pusės, pastebėjau, insinuoti au
torių visiškai nutylint tos “sme
genų stenogramos” šaltinį.

— Turėk galvoje, kad tas Zit 
recenzentas nėra šiaip į “Ai
dus” pripuolamai patekęs ra
šeiva, o yra paties redaktoriaus 
dr. Juozo Girniaus tam darbui 
užsakytas”, čia Dovydėnas pa
rodė “Aidų” aplankos antrame 
puslapyje tuojau po Turinio ben
dradarbiams instrukcijas, kur 
paraidžiui parašyta: “Recenzijos 
yra redakcijos užsakomos, ir 
dėl to neprašytų recenzijų ne
laukiama”...

Puslapio apačioje parašyta: 
“Cultural magazine published 
monthly, except July and Au
gust, by the Franciscan Fathers, 
680 Bushwick Avenue, Brooklyn, 
New York 11221...

— Ten gi dabar svarų žodį 
turi jūsų rašytojų kolega, vie
nas tauriausių pranciškonų po
etas rašytojas kun. Kazimieras 
Leonardas Andriekus”, atsimi-

— Tai kod£l redaktorius taip 
daro?

— Atleisk jam Viešpatie, nes

Liudas “Aidus” numetė į kertę. 
Gėlės jaučia, tik kalbėti nemoka

Kai, pabėgęs iš didmiesčio 
skruzdėlyno, atsiduri žmogaus 
nesuterštoję gamtoje, taip sa
kant akis į akį susitinki su pačiu 
Dievu ir esi laimingas — tos pa
čios mintys ir kalbos temos sa
vaime pakrypsta į mistiką.

Vieną rytą atliekant pareigą 
prieš pusryčius apeiti (žinoma, 
su saviųinku) 'Dovydėno ūkį, 
staiga švysterėjo ir toli kur
čiai sudundėjo.

— Prasmingiausiai mūsų aris- 
kieji pratėviai nusakė tą amži
nai kūriatį, skatinantį ir naujų 
formų ieškantį principą, pava
dindami jį Perkūnu ar Pęrūnu, 
prašneko Liudas.

— Perkūnas ar Perūnas reiš
kia tą patį — perėti, pritariau. 
Viena sąvoka nusako, kad peri, 
tai yra tveria gyvus padarus, 
o antroji jau aiškiai nusako, kad 
peri kūnus. Perėjimas, tai yra 
gyvybės rūšių išvystymas yra 
procesas baisiai ilgas —evoliu
cija...” ir tai besakydamas, nie
ko nepamanydamas nuskobiau 
margaritos, mūsiškai taip pat 
baltgalve vadinamos, gėlės žie
dą. ' ‘ '

— Kiek ilgai ėmė jai pražysti, 
o kiek truko tau ją nuskinti, 
štai, visur visas būti ar nebūti 
slipi, ir pakeitęs kalbą Liudas 
papasakojo apie vieną netoli 
Scrantorio buvusį draugiškumo 
santykį tarp gėlės ir žmogaus. 
Bet kadangi vėliau ta pati is
torija plačiau ir tiksliau buvo 
perspausdinta • -“istorijų apie 
keistus ir nežinomus dalykus” 
žurnalo FATE 1972 metų sausio 
mėn. nr.,. tad pasakojimą papil
dydamas čiaperpasakoju: J. Pr.

(Bus daugiau)

tų pastabų dėl to, kad “šiuose 
atsiminimuose knibždėte knibž
da gausa rašybos, skyrybos ir 
kt. klaidų”, dėl kurių jau buvo 
laiku autorius išsamiai spaudo
je aiškinosi, kad tai leidėjo sau
valiavimo būta. Bet to negana, 
Zit į savo recenziją keliose vieto
se net autorių kaltinančių insi
nuacijų įpynęs, įtaigoj ant, kad 
knygoje autoriaus kūrybinė Fan
tazija yra pateikiama kaip fak
tas to nepaaiškinant, štai:

1. “L. Dovydėno atsiminimai 
skelbiami po trisdešimt metų, 
taigi, ilgai juos brandinus....

2. “šiuose L. Dovydėno atsi
minimuose (korektūros klaidų) 
tiesiog knigždėte knibžda. Kai 
kuriais atvejais jos mažina ir 
pačių atsiminimų patikimumą”...

3. “Autorius šias (prof. Kir- 
zanovo, prof. Kūroj edovo, lek
toriaus Micelmachehio ir kt.) 
paskaitas atpasakoja taip plačiai 
ir su'dialogais su auditorija, lyg 
cituotų jų stenografinius užra
šus. Po tiek metų taip tiksliai 
viską atsiminti neįmanoma. To
dėl, nors ir pripažįstant anali
zės patikimumą, kyla klausimas, 
kiek ką galima “citatiškai” im
ti — kas buvo taip ir pasakyta, 
o kas autoriaus atkurta sava 
analize (nebe anuometine, o da
bartine) ”...

Tokių insinuacijų nė “Vilnis” 
su “Laisve” nedrįso daryti, o ne- njau 
drįso dėl to, kad, matyti, žino
jo tai, ko “Aidų’r redaktorius 
nežinojo ar, greičiausia, neno
rėjo žinoti.

Kas dar turi 1940 metų 
“Užrašus”?

Aliuzijų Į tai, kad Dovydėnas, 
po daugiau kaip 30 metų rašy
damas atsiminimus, vaizduotę 
pakiša kaip tikrovę, yra ir dar 
keliose kitose Zft vietose, kaip 
antai “Viskas išdėstyta tokiu- 
brutaliu ir tiesiog cinišku atvi- j tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir 
tumu. ...“Tai tiesa, bet komu- 2-n psL Kaina ^•00- Kietais viršeliais S4.00. ■ 
nistai šia tiesa slepia. Tad var-1 Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir
gu ja didžiavosi ir ką tik pa- "ts,u’klus i čekį ar
vergtoje Lietuvoje, tegu ir pati
kimųjų auditorijoje...”

O ar bereikia atviriau ir bru
taliau kaip Molotovas dėstė Krė

stumtas. Vėliau ėjo įvairias pareigas: bu
vo Klaipėdos burmistru, apskrities virši
ninku, iki vokietininkai pagaliau galėjo 
apsidžiaugti jį paleidę pensijon. Bet su tuo 
Erdmono Simonaičio veikla nenutrūko. 
Jis aktyviai reiškėsi lietuviškame visuome
niniame gyvenime. Už nuopelnus Lietuvai 
buvo apdovanotas D. L. K. Gedimino ir 
Vytauto Didžiojo ordinais bei šaulių Są
jungos žvaigžde.

Taigi, Erdmonas Simonaitis, apdova
notas vokiečių geležiniu kryžiumi, pasi
rodė lietuvybės atžvilgiu esąs plieninės va
lios vyras. Kaip į jį žiūrėjo vokietininkai, 
parodo ir tai, kad, vos tik prasidėjos an
trajam pasauliniam karui, jis buvo Gesta
po tuoj suimtas ir kalinamas koncetracijos 
stovyklose iki pat karo pabaigos, kai jį iš 
Dachau stovyklos išlaisvino sąjungininkų 
kariuomenė. Nekitaip į jį žiūrėjo ir dabar
tinės Vokietijos vyriausybė. Jam nebuvo 
suteiktos politkalinių lengvatos, ir atsisa
kyta net mokėti pensiją.

Ir tas tada Fuldoje įvykęs to krašto vei
kėjų sąskrydis nebuvo tam, kad aptartų 
savuosius reikalus, o tai buvo Mažosios 
Lietuvos Tarybos atsleigimas tų pačių tiks
lų siekiant kaip ir 1918 metais. Stebėjaus 
tada, kad jo neįstengė sunaikinti fiziniai 
nė senas amžius nei tas kacetas, pro kūno 
kaminus išrūko ir ne vieno lietuvio gyvy
bė. Jis tebebuvo tokio pat ryžto ir valios, 
vis dar pilnas energijos ir užsidegimo taip 
didžiam Lietuvos reikalui, valstybės atsta
tymui, prie kurios būtų prijungta ir ap

— Bet jis ne “Aidų” redakto-1 
rius.-

BUY U.S.
SAVINGS 
BOHDS

WHEBI YOU BANK Ot WOBK

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A^KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti is gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50. '.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

skirtoji Mažoji Lietuva su Karaliaučium.
Nuostabus buvo ir tas ieškojimas būdų, 

kaip praktiškai būtų veikti nei valandos 
negaištant. Apie to krašto gyventojų prak
tiškumą ekonominiuose reikaluose aš jau 
turėjau nuovokos iš anksčiau, bet kad 
toks pat praktiškumas būtų taikomas ir 
idėjiniam reikalui, aš iki tol nebuvau pa
tyręs.

Man prisimena apie tą gyventojų prak
tiškumą vienas įvykis dar iš Nepriklauso
mos Lietuvos laikų. Jau gerokai po Klai 
pėdos autonomijos įsigaliojimo, kada jau 
Lietuvos seimo rinkimuose dalyvavo ir to 
krašto gyventojai, buvo į jį išrinkti ir pen
ki seimo atstovai iš tos Lietuvos srities. 
Deja, vokiečiai, panaudoję ūkinį ir savo 
autonominį spaudimą, atstovus išrinko nors 
savo kieme vietinius, bet provokiško nu
siteikimo. Bet ir tuo nevisai linksmu, 
mums įvykiu buvo vistiek guodžiamas!, 
jog svarstant ekonominius — ūkiškus rei
kalus jie dėl savo to praktiškumo galės būt 
gal ir naudingi. Ir tas jų praktiškumas 
tikrai buvo ilgai nelaukiant pastebėtas. 
Susirinkusiains seimo nariams buvo Met
ropolyje suruoštas balius. Balius, žino
ma, kaip balius buvo suruoštas kuriame 
nei išgėrimo, nei įvairių patiekalų niekam 
netrūko. - Vieni baliaus svečiai — seimo at
stovai — vienus valgius daugiau valgė, ki
tus lik paragavę stūmė lėkštę į šąli. Tų ne
suvalgytų maisto likučių buvo pilnus lėkš
tės. Tik pas Klaipėdos krašto atstovus at
rodė kitaip. Ir jie valgė daug įvairių pa

tiekalų. Bet į lėkštes dėjosi tik tiek, kiek 
galėjo sausai suvalgyti. Jų lėkštės atrodė 
kaip iššluostytos. Ir taip sausai, jog, ro
dos jų net nereikia plauti.,.

Daugelis ir kitų suvažiavimo dalyvių 
kalbėjo tokia pat prasme, Kas ir kaip jau 
reikia daryti tuoj nelaukiant, kol tas klau
simas bus svarstomas- sąjungininkų prie 
taikos konferencijos stalo. Erdmonas Si
monaitis vis pakartotinai tikino, jog Ka
raliaučiaus srities prijungimo mes turime 
pasiekti be to autonominio apynasrio, be 
jokių uždedamų varžtų, kaip tai atsitiko 
su Klaipėdos kraštu. Juk esą, Lietuva vi
soje savo istorijos eigoje niekada nebuvo 
pasireiškusi savo nutautinimo politiką 
nors mes esame valdę kelis kartus dides
nius svetimų žemių plotus. Tik mes patys 
dažnai sugudėdavom — surusėdavom ar 
mus nutautindavo lenkai — vokiečiai. To
kio atvejo, kad mes kitus būtume nutauti
nę, pavertę lietuviais ilgų amžių bėgyje 
nėra nei vieno žinomo atsitikimo.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštj
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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OR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES 

IB GERKLES LIGOS - 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET '
Ofiso telef.; PRospect 8-3229
RazicL tolefu WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto 
įso 7 iki 9 vaL vak. Tree. uždaryta

Rez. t«l. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ ęHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

(Atkelta iš 2 psL)
Tai buvo seni laikai.

dar ir prieš keletą metų “Drau
gas” Tautinių kapinių pavadi
nimo bijojo, lyg velnias kry
žiaus.

Tiesa.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

7-8

DR. C. K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telaf. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Laidojant Tautinėse kapinė
se Stepono Kairio ir Kipro Bie
linio palaikus net apmokamo 
pranešimo nedėjo. Bet dabar 
jau laikomos legaliomis san
tuokomis ir kataliko su evan
gelike ar kitokia krikššioniskos 
religijos partnere ar partneriu. 
.Jau katalikas nebebus eksko- 
munikuojamas. Jėzuitų lei
džiami “Laiškai Lietuviams” 
1971 m. 11 nr. net rašo, kad 
būtų naudinga kiekvienam su
sipažinti su Jono Huso minti
mis. Ogi tas Jonas Husas kaip 
tik buvo ant laužo supleškin
tas katalikų kardinolų ir vys
kupų nutarimu. Tur būt, tik
rai pradėjo veikti šventoji 
Dvasia...

diškais. pasveikinimais Rašyk, 
vark, o po Kalėdų, surinkęs 
imk ir išmesk. Paprastai per 
Kalėdas vieni kitiems linki ge
ro. Bet Chicagoje gs vena save 
pasivadinusi “Tikra katalike” 
Antanina. Ji «nėgsta kaip 
kam parašyti anoniminius 
laiškus. Ir per šias Kalėdas po 
gražaus baito šunelio, paveiks
lu Įdomų įrašą padarė. Ji pra
šanti Dievo, “kad visiems be
dieviams ir kartu tau per šias 
Šv. Kalėdas velnias sprandą 
nusuktų ir Į šunkapines nu
temptų”.

Žinoma, linkėjimas nekata
likiškas. Matot, ponia ar pa
nele, Dievas tavo maldos ne
išklausė ir nei vieno velnias Į 
šunkapes nenutempė.

Vargas su fanatikais! ...
Stasys Juškėnas

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinis Konsula

tas Chicagoje paieško šių as
menų:

KALĖDŲ PASVEIKINIMAI
Tikras vargas su tais kalė-

Anger — Minčauskaitė Ade
lė, Jono duktė gyvenusi Elm
wood Park, Hl.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; Hemlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais- -ir ketvirtai 1—7. vai- 
antrad.. penktadieni nuo’ 1—5. tree 

ir šeštad tiktai susitarus.

I GRADINSKAS
NET 150 DOL. I

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

. GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA__ r

? 6132 So.- Kedzie Ave^i WA 5-2670 ’

Valandos?pagal susitarimą. Jei neat 
x siliepia/ skambinti MI 3-0001../

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

’"OFISO VALANDOS:
; Kasdien popiet ir 6—8 . vai

Sešfdd. uždaryta. , 
Ofįso-/tęI>-POrtsmouth 7-6000 
R«icL telefį'GArdenT 3-7278

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, ElKvBAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAi

Lėidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA / 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymaa 
iš {vairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Plica 

Til.: FRontier 6-1882 ,
■' į.“ . ~- į

TDfiso^H?: HE-4.1818 arba RE 7-9700 
. Rezidencijos: PR .6-9801

’ 'DR. 1 MtSKAUSKAS
- G Y DTTO J AS 1R C H i RU RG AS -

VID AUS LIGŲ SPEC.
( 2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: . Pirmad., antrai, ket
virtai jr “penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Kėtvirtad; ir šešta- 

: . .dieniais puq.9 iki-U vai.-ryto tik 
susitarus. t >.

Trečiadieniais uždaryta.

Arslovas Jonas, jo žmona 
Teodora, vaikai Enrikas, Er
nestas, Petras, ir Viktorija, 
anksčiau gyvenę Argentinoje.

Bansinas Antanas, gyvenęs 
Springfielde ir Čikagoje. &

Bražinskas Antanas ir jo 
mirusio brolio Polikarpo sū
nus ir duktė. Bražinskai išvy
kę iš Lietuvos 1914m., gyveno 
Čikagoje.
'-' Gerčas Pranas ir ■ Aleksas, 
jų sesuo Bronė (vėliau John
son?), Stasio vaikai, prieš ka
rą gyvenę Čikagoje.

Germanas Juozas ir jo duk- 
-ra Gražina (.Grace Herman). 
Juozas dirbo Delaware viešbu
tyje, o Gražina Spiegei kom
panijoje Čikagoje.

Krasauskas Jeronimas ir jo 
sesuo. Marijoiįą,. Jeronimo vai
kai, gyvenę Čikagoje ar Keno
sha, Wis. ,/ , G.

Lietuvos

PLEASE!

ROY R, PETRO (PUTRAME KT/ *3

tėvas ir sunus

. ................ ..

f

General. Konsulatas

REpnbHe 7-8601

• A TH MATCHES,

Dennis Weaver vaidina pagrindinį vaidmenį NBC televizijos 
• • "McVIoud" serijoje.

viliškyje, išvykę iš Lietuvos 
apie 1909.

Umantienė Ona. Jeronimo 
duktė, ir jos vaikai Juozas, 
Jonas, Vincas, Ona.

Vilkelienė - Daržininkaitė 
Kazimiera ir jos duktė Marytė 
Macijauskienė ;

Ieškomieji arba juos žinan
tieji maloniai prašomi atsi
liepti.

Artesian Ave.
Ill. 60629

6147 So.
Chicago 
Telefonas REpublic 7 - 8334

Į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Linksmumo arbs 
gražiausios gėlės ir vainikai 

pių papuošimui ir sezoninei

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS !

GtLŽS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 lr PR 8-06X

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 
ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REjmblk 7-8600

E U DĘIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

! DR. FR^IK ’ PLECKAS
OPTOMETRIST  AS - .

. KALBA LIĖTUVTŠKAJ. 
2411 W. 71 st Sts -m- Tel. 737-5149 ' 
Tikrina akis. Pritaiko, akinius ir 

“contact lenses’’
^al. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. lEONA'S'SEreUTIS
INKSTŲj “PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

v«t.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
kėtvirtad,.nuo 5—7 vai. vak.

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

Lietuvių kalbi: kasdien nuo pirma { 
dienio iki penktadienio 11—12 > 
vai. ryto. — šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki ’9:30 
ryto.

sek-Į 
vali

Tek: HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO. nJL 60629

Masiliūnas Juozapas, Jurgio 
sūnus, gimęs Ramygalos vals
čiuje, 1914 metais atvykęs Į 
Čikagą.

> ■ ■* ' *■ 11

Mizaras Kazimieras, . gimęs 
1895 — 7, Antano sūnus, atvy
kęs Į Detroitą.

Motusas Robertas, gimęs 1901 
Mažeikhiūose, Jackaus sūnus, 
1939 metais gyvenęs Čikagoje.

Puris - Purevičius Vladislo
vas ir Aleksandras, gimė Rad-

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

Ofiuii 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. te!.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<andr* praktika, spec. MOTERŲ ligos 
2652 WEST 59th STREET 

r..t ;t TeL: PR 8-1223
OFISO . VAL.: z pirm., an trad., trečiad. 
J* penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

nagai susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef." HEmlock 4-2123 
Rezid. tel<*~ Glbton 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

p. Šileikis, o. p.
OKTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalbi kojom- 
(Arch Supports) ir t. t
—4 Įf g—8. Šeštadieniais 9—i.Vai.:

JSSO West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.t PRo«p*Ct 6-5084

t

I

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dot tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautoju ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol. 1

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRJŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ ’ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbai girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU f VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jthr 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 71 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čeki ar piniginę perlaidą.

3®

Varu Verčia * maišytis 
>■ .į ’e r į ’ • • .

Federal. ..distrikto teisėjas 
Richard B. Austin Įsakė, kad 
CHA (Chicagos butų valdyba) 
ateinančių trijų mėnesių bėgy
je parinktų vietas ir paruoštų 
planus pastatyti žemiausia da
limi baltųjų gyvenamose mies
to dalyse vielas 8,500 pigių bu- 

?tų vienetų namų statybai. Teis. 
Austin isakė, kad tatai būtų 
padaryta net su Chicagos mies 
to tarvba nesitarus.

CHS pirmininkas Charles 
Swibel pareiškė, kad jo Įstai
gą vargiai Įstengs mieste ar 
priemiesčiuose rasti sklypų dėl
8.500 butų, kadangi jau ture-', 
jusi didelių sunkumų rasti
1.500 vienetų, kaip teisėjas ori
ginaliai buvo Įsakęs. Be to Swi
bel pareiškė, neaišku esą ar 
Austin reikalavimas yra, kad 
75 nuošimčiai tokių butų būtų 
pastatyta išimtinai baltųjų gy
venamose srityse.

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai. už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidu, nes vaisty su* 
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Lietuvių Moterų Draugijos "Ap- 
švieta" metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 9 dieną 2:00 
vai. popiet, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Narės prašomos atsi
lankyti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 • 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

I

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa. Chicagoje buvo suren
gusi Naujų Metų sutikimą, ku
ris praėjo su pasisekimu ir pa
kilioje nuotaikoje. Visos vietos 
iš anksto buvo rezervuotos.

— S. L. A. 134-tos Moterų kuopos 
narių susirinkimas įvyks penktadienį, 
sausio 7 d., 6:30 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd SL Visos narės 
kviečiamos atsilankyti.

C. Austin, fin. sekr.

. — Upytės Draugiško klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks penktadienį, 
sausio 7 d., 8 vai. vak., Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai ir 
narės kviečiami dalyvauti. Yra daug 
reikalų aptarti ir išgirsite valdybos 
pranešimus apie 1971 m. veiklą. Sve
čiai, norintieji prisirašyti i klubą, 
esate kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kaly s, nųt. rast.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

AUGUST ZIGMONT
Gyv\ 930 W. 35th Place *

Mirė 1972 m. sausio 5 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje. Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stella (pagal tėvus Janulytė), 3 sūnūs — 

Anthony, marti Sophie, Joseph, marti Helen ir Frank, marti Mitzie; 
9 anūkai, 4 proanūkai, pusseserė Victoria Žukas su šeima, pusbrolis 
Mykolas Zaukas su šeima, brolienė Katherine Kasparūnas su šeima ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Klubui, Upytės 
Draugiškam klubui, Lithuanian National Democratic klubui ir Kra
kiškių klubui.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 6:00 vai. vak., Jurgio Rud- 
mino koplyčioje, 3319 So. Lituanica Avenue.

šeštadienį, sausio 8 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
mas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. August Zigmont giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius George F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assoc i arijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANlCA AVENUE. Phone:'YArds 7-3401 ■■

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAros 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667f
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 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, Illinou .

Į
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“EGLYNO SNIEGUOU.ST 
BAIGĖ SEZONO DARBĄ

Praėjusi pirmadienį, lietu- 
įyiškoji eglutė Mokslo ’ir Pra- 
•monės Muziejuje virš mėnesio 
laiko žavėjusi desėtkus tūks
tančiu Lankytojų, buvo nu
rengta ir jos puošmenys pa
dėti i Muziejaus sandėlius 
jki sekančių Kalėdų sezono. 
Didžiulės eglės šiaudinių puoš
menų gamyba (savo lėšomis ir 
darbu), jos papuošimu bei nu
rengiu) u penkti metai rūpina
si būrelis tikrai pasišventusių 
moterų ir merginų, pasivadi
nusių prasmingu “Eglyno Snie
guolių” vardu. Draugišką, ypa 
fingą lietuviško meno puoselė
tojų būreli sudaro trijų orga
nizacijų moterys ir merginos, 
būtent: ponios Bronisė Kasars- 
kienė, Virginia Kentrienė, Ak- 
vilina Petrauskienė, Vanda Ra- 
davičieriė, Stefanija Simone-
lienė,* Lucille Vešotienė, Van
da Zygmont; jų dukros: Karo 
fina Kasarskytė, Lauryną Ken- 
Ir-aitė. Zuzana Radaviėaitė ir 
iuicielle Vešotaitė; jų motinos 
%ei—uošvės — Marija Evinskie- 
jnė ir Benedikta Kentrienė (V. 
įKentrienės motina ir uošvie- 
Jiė), Marija Simonelienė (Ste
fanijos uošvienė), Amelia Ta- 
jandayičienė (Radavičienės 
motina), ir Elzbieta Valūnie- 
nė (Kasarskienės ir Vešotienės 
motina). Jom talkina jų vyrai 
ir sūnūs. Šiemet savo pinigais 
jos nupirko eglutei gražią Kū 
nikelio Jėzaus figūrą, kuriai 
Evaldas Radavičia pagamino 
jjrakartėlę.
X Švenčiųmetu jos demons
travo šiaudinukų gaminimo 
būdus muziejuje ir yra ne kar
tą pasirodžiusios televizijos 
programose bei didžiojoje Či
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j LIETUVIŲ PROFESORIŲ
U. . DRAUGIJA AMERIKOJE

Šventėms artėjant sveikina tautieti - skaitytoją ir linki jam 
ramios sąžinės ir geros nuotaikos Kalėdų metu, o sėkmės ir ga
limos laimės 1972 metams.

Gerą§ darbas paskaidrina sielą, ramina sąžinę, gerina savi
jautą ir taiso sveikatą. Laimingas yra tas, kuris, galėdamas 
artimą paremti, greit teigiamai apsisprendžia ir duoda nedels
damas. Nes, kas greit padeda, — tas dvigubai gelbsti. Geras 
darbas yra malonus ir naudingas abiem: davėjui ir gavėjui. 
P”- Todėl, artėjant 50-ties metų sukakčiai nuo pirmojo, tikrai 
lietuviško universiteto Įsteigimo 1922 m. vasario 16 d. jau Lais
voje valstybėje, kviečiame Tamstą maloniai panarnėti išleidimą 
ilgus amžius išliksiančio ir savo, vertės neprarandančio veikalo 
apie tą ir ankstyvesnius Lietuvos, universitetus nuo 1579 iki 
1944 metų. **'
Į" ‘ Užsakant knygą iš anksto, jos prenumerata yra tik 15 dol. 
Už rimtą, apie 900 puslapiu kietais viršeliais tomą. Knygai ap
leidus rišyklą, jos kaina turės būti pakelta. Todėl nedelskite ir 
tie, kuriems ir keli doleriai sudaro skirtumą, čekius ar money 
orderius siųskite:

Lietuvių Profesorių Draugija
% Prof. St. Dirmantas
6616 So. Washtenaw

•T Chicago, DI. 60629. U.S.A.

.; PASTABA: Nemažai užsakytojų, suprasdami knygos reikš
mę mūsų tautos kultūrai ir prestižui, o ir leidėjų, veteranų - pro
fesorių silpną finansinį pajėgumą, — dažnokai prie 15 dol. pri
deda aukas nuo 5 iki 60 dolerių (garbės prenumeratoriai čia ne
turimi galvoje: jie mokėjo net iki 250 dol.). Malonėkite pasekt 
tų geradarių pavyzdžiais. Protingas yra tas, kuris moka protin-
gąi naudoti savo gyvenimo— darbo santaupas.

, Ačiū 1
Pagarbiai prof. St. Dirmantas

LPDA administratorius
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k SIUNTINIAI Į LIETUVA
j VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

’ 2608 West 69th SL, Chicago, DL 50629. • Tel. WA 5-2787 
Bč* DltUHt pasirinkimai Įvalrly praklp.
į ' AUTOMOBILIAI, jALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.J

Į SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

. MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St., Chicago, III. 60625. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS
■ - ■■ ■: ----------- . f
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Kaip voro tinklas atrodo šis iš apačios fotografuotas elektros linijos stulpas su darbininku ant 
kopėčių. -

kagos spaudoje. Jos pasigėrė
tinai ir pavyzdingai garsina 
lietuvių vardą plačioje ameri
kiečių visuomenėje.

AZIJOS INFLUENZA 
PLINTA CHICAGOJE
Federaliniai pareigūnai per

spėja, kad Chicagoje daugėja 
apsirgimų Azijos influenza. 
Illinojaus sveikatos departa
mento spėjimu, tas daugėji
mas gali tęstis dar trejetą ar 
ketvertą savaičių. Be Čhica- 
gos ši Horig Kongo slogos rūšis 
dar plinta Auroroje. Viso 11 
valstijų tos slogos paliesta.

Azijos influenzos simptomai 
yra temperatūros pakilimas, 
šalčiu krėtimas, galvos,'rau
menų, gerklės skaudėjimas, 
silpnumas ir kosulys. Daktarų

nuomone, šis Azijos slogos direktorius Syd Finley sako, • $135.00.
Call 267-2910antplūdis nebus toks smarkus,, kad

koks buvo 1968 — 69 metų žie
mą, kai nuo tos influenzos 
JAV-bėse mirė 27900 žmonių.

NESVEIKAS ORAS
EPĄ (JAV Aplinkos Apsau

gos Įstaiga) paskelbė Chicagos 
oro 1970 metų palyginimą su 
1969 metu oru ir rado, kad 
oras ne tik nė kiek nepagerėjo, 
o dar pablogėjo. Visose Chica
gos 122 oro tikrinimo stotyse 
rasta, kad dulkių, suodžių ir 
dujų kiekiai yra žymiai dides
ni negu federaliniais standar
tais nurodyta.

1 Nešvarumų norma ore. kol 
'nekenkia žmonių sveikatai, fe-į 
deraliniais standartais gali 
būti iki 75 mikrogramų, tuo 
tarpu kai tik prie dviejų mo
kyklų rasta po 79 mikrogra- 
mus prie ei-lės kitų mokyklų 
buvo nuo 96 iki 130 ir net iki 
189.

Chicagos miestui teks švarės 
nio oro palaukt dar pora metų 
ilgiau. Illinojaus buvo nusta
tyta 1975 metų data kovai prieš 
anglies viendegio dujas iš lig
šioliniu modeliu automobiliu, 
bet Ronald Van Mersbergen, 
Oro teršalo, kontrolės srities 
direktorius, sako;. kad kenks
mingos gazolino dujos pradės 
mažėti tik 1975, 1996 m. iki 
1998 metų, kai išsiplatins nau
jieji automobiliai ir senieji bus 
išimti iš apyvartos.

rikos prezidento vizito metu. 
VIGILANTAI CHICAGOJjHonS Kon8o laikraščių praneši- 

... . Imu, raudonieji turtuoliai gavo
va -alinėje Įsakymą paskolinti Vakarų ga- 

iinybos automobilius, kadangi 
•nenori svečiams rodyti sovietų 
gamybos sedanų arba pačių ki
niečių gamintų rusų automobi
lių imitacijų, kurios visą 
genda.

Chicagos ■ 
susiorganizavo piliečių privati 
jėga tikslu apsaugoti mokyklų: 
vaikus nuo užpuldinėjimų ir 
apiplėšinėjimų iš gatvių gaujų 
pusės.

Iš pradžios mokyklų moki
nių tėvų susidariusi Protective 
Action Council tikisi sudaryti 
keleto šimtų tėvų sargybas sa
vo vaikams nuo gatvės valka
tų prie 135 mokyklų apginti.

Negrų organizacijos NAACP gaisrų sąjunga paskelbė.

Neseniai Slaptosios Tarnybos eiles papildė penkios moterys, kuriu 
anksčiau šioje profesijoje nebuvo per 106 metus. Trys tarnautojos 
matosi nuotraukoje, tačiau ju pavardės ir išvaizdos laikomos pas

laptyje.

gaujos drįsta terorizuoti 
(mokyklų vaikus ir iš jų atimi
nėti pinigus ir kitką, kadailgi 
per mažai tėra policijos. Mies
to vakarinės dalies tėvai teigia, 
kad jų vaikai bijo eiti Į mokyk
lą. “Kai kurie didesnieji vai
kai verčia mažesniuosius eiti i 
krautuves ir vogti daiktus. Jei 
vaikai pinigų su savim neturi, 
tai juos apmuša”.

Gaidys užmušė savo 
mokytoją

Maniloje, Filipinų sostinėje, 
‘gaidžių kovos metu, publikai 
matant vienas gaidys mirtinai 
sudraskė referee Severino Re- 
dulla, 43 jnetų amžiaus, ir ap
draskė savo savininka, kurio 
pavardė nepaskelbta.

Policijos pranešimu, supora
vus kovai vienas gaidys nenorė
jo peštis ir Severino paėmęs jį 
pakėlė, kai tuo pačiu momentu 
antrasis gaidys puolė pati Seve
rino ir savo aštriai nugalastais 
nagais .supjaustė jo rankas ir vi
durius. Gaidys gerokai sužeidė 
ir savo savininką, bandžiusi jį 
suvaldyti.

Kinai laukia svečių
Hong Konge gyvenantieji ki

nų komunistai turtuoliai pasko
lino raudonosios Kinijos komu
nistų valdžiai, savo brangius 
švitančius Mercedes - Benz au
tomobilius savaitės laikui Ame-

Pernai sudegė
12,200 žmonių

Nacionalinė apsaugos

laika c.

■ nuo 
kad

Į HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkg ir Darbininkių

DOLTILE •
YOUR PRESENT INCOME! 

Part time.
Earn $200 to $1,200 per mo.

Call 338-1519
Between 5—r-7 P. M.

HELP WANTED — FEMALE 
' Darbininkiy Reikia

LIVE IN HOUSEKEEPER
5 day week, permanent. Own room, 
bath, T. V. 3 children, one school 

I age. Good salary & home for right 
S person. References. 'English neces

sary. Glencoe.
Transportation — North Western.

835-3582

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

SEWING MACHINE
Never used. AH automatic, embroi
dery, button holes, blind stich, zig

zag etc. Original cost $350.
Sacrifice.

‘ MUTUAL FEDERAL’S A VINOS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentaj ,

2212 W. Cennak Road Chicago, III Virginia 7-7747

BUTŲ N U 0 M A V I M-A S 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS su 2 miegamais. 

3400 WEST 65th PLACE. 
Skambinti WA 5-9347

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

;0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

1971 metais JAV-bėse gaisruo
se žuvo apie 12,200 žmonių ir 
buvo padaryta už 2 bilijonus ir 
815 milijonų dolerių nuostolių. 
Metais prieš tai žmonių aukų 
būta veik tiek pat, o medžiagi
nių nuostolių 8215 milijonais 
mažiau.

Kiek kaštuoja 
amerikietis

Federalinės tyrinėjimų studi
jos duomenys rodo, kad tipin
gai amerikiečiu šeimai užau
ginti du vaikus ir juos išleisti 
iki kolegijos baigimo kaštuoja 
nuo $80,000 iki $150,000. Pir
moji suma reiškia vien dviejų 
vaikų užauginimo išlaidas, o 
antroji sumą rodo, kad tipinga 
moteris galėtų tiek ($150,000) 
per tą laiką uždirbti, jei būtų tar
navusi.

Karalienė be bliuzelės
Ko tik neprasimanoma dėl to 

pinigo. Anglijos ambasada pa
reiškė protestą Čilės valdžiai 
prieš Santiago žurnale. Novades 
tilpusi paveikslą, kur Britanijos 
karalienė Elzbieta- pavaizduota 
maudymosi kostiumėlyje be vir
šutinės pusės (topless). Foto 
nuotrauka padaryta karalienės 
galvą priklijuojant prie pusnuo
gės merginos.

Kiti tame žurnale vaizdai ro
do prezidentą Nixona lošiant 
golfą su Fideliu Castro ir po
piežių Paulių šokant su kūtvė
lomis (hippies).

H TRUMPAI |

— Plataus masto Vasario 16 
minėjimas Chicagoje Įvyks 1972 
m. vasario 20 dieną Auditorium 
Theatre, 70 E. Congress Street. 
Visos lietuviškos organizacijos 
prašomos tą dieną nerengti jo
kių parengimų, bet skaitlingai 
dalyvauti minėjime.

Chicagos Lietuvių Taryba
— Ponia Anna Shwager, ilga

metė Naujienų skaitytoja, sun
kiai susižeidė kojos kaulą. Tris 
savaites gydėsi- ligoninėje. Da
bar pamažu sveiksta savo sū
naus namuose, Rrookfield, III., 
dr. šabanienės priežiūroje.

— Dr. Romualdas Kriaučiū
nas. psichologas, paruošė infor-
marinę anketą Jaunimo kon- centre. Auka 5 dol. su vaka- 
reso dalyviams. Tame darbe riene. Staliukus užsakyti tėlef. 
jam padėjo dr. Algis Norvilas, 776-6412. / (Pr).

REAL ESTATE.
■ į * * •

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MŪRINIS — geras 5 kambarių bun
galow. Naujai Įrengta virtuvė ir vo
nia. Karpetaį. Naujas garažas. Žemi 
taksai. Marquette Parke. Nebrangus.

PR 8-6916.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 
-

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET"”' 

Tel.:’ REpūblic 7-1941

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliar išiyginami 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

State Farm Fire ano Casualty Company

į HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis
32O8’/i W.95th SL'

GA 4-8654 _

mn fabm 
-jjfiU

K. E RI N GIS 
-CALIFORNIA SUPER SERVICE-v 

Taisonu auto moforai; stabdžiai, 
tune-ups ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL VJ-7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ*
4r kitus kraštus

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

II PLJK Programų komisijos 
pirmininkas.

— Jaunimo Kongreso Infor
macijos komisija, kuriai vado
vauja Juozas Šlajus, sausio 9 d., 
2 vai. popiet, Margučio patalpo
se ruošia spaudos konferen
ciją.

— Ponia A. Maskoliūnas iš 
Bridgeporto apylinkės pakvies
ta vadovauti St. Rita aukšt. mo
kyklos Motinų klubo vaišėms, 
kurios įvyks pirmadienį.

— Sol. Aldona Stempužienė, 
Cleveland, Ohio, dalyvaus . Va
sario 16 minėjimo programoje 
vasario 20 d. Chicagoje. Minėji
mą ruošia Chicagos Lietuvių 
Taryba Auditorium teatro sa
lėje.

Chicagos Medžiotojų Žvė
rienos balius įvyks sausid 22 d. 
Jaunimo centre. Linksma pro
grama, gera muzika, skąni va
karienė su žvėriena. Rezervaci
joms skambinti tel. 776-8688 
arba 247-1131. (Pr).

•* Visus kviečiame atsilankyti 
Į Chicagos aukšt. lituanistikos 
mokyklos Tradicinį Vakarą, sau
sio 8 d., 7:30 vai. vak., Jaunimo

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 

mos į metus iš atskiru butų su bal
dais, Jaukūs 2* aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $48,000.

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. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetu 
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 Tolimai. 2 auto 
.garažas.-c’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 Avę. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRINIS; skiepas, ir baste 
gė, centrinis šildymas, garažas, Rrigh 
ten Parke. .

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

' 3 BUTAI ir Jbiznio patalpa Mar- 
quete Parke. . .. , ■

VALGYKLA- su namu ir visais iren . 
gimaift-1 Judri Vieta.; y • ••j į

ŠIMAITIS REALTY
t 2951 WEST 63 STREET
T? J į 436-7878 J ’

APYNAUJIS 2-j’ų butų, gražus mūr.. 
Po 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gai-ą-. 
žas;‘.Gražioje vietoje prie parko. — 
S40.500. < .

6 KAMB. MŪRų moderni virtuvė ir 
vonia,-alnm. langai, karštu vandeniu 
šild. gažu. Marquette Parke. S21.500.

APYNAUJIS. 1 Vz. -aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma.gazu, .-Įrengtas rūsys. 
2-sįų, 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. S52.000.

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
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioniųg Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie 
kalnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

uhųiesčiuose.
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 įstaigoj) 
Pigūs aufomobllly draudimai.

-«urrri moD—■ ■ "-WUUIT1 LIMtJr ' <

NAUJIENAS
aramsiiTB-

Lčhrm taipgi perka ir pardooda 
ir progas soido tirtai per

NAUJIENAS .

i




