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VIET CONGAS KALBA APIE PLANUS 
STEIGTI ATOMINIU GINKLU UŽTVARU

WASHINGTONAS,<— Prezidento Nixono paskelbimas, kad 
iki gegužės mėn. iš Vietnamo bus išvežta dar 70,000 amerikiečių 
kareivių, duoda viltį, kad karas, kiek tai liečia Amerikos karei
vius, Vietname dar šiais metais bus baigtas. Prezidentas pa
reiškė, kad jis prieš gegužės 1 d. dar paskelbs tolimesnį su
mažinimą. Manoma, kad .Vietname bus palikta 25,000 ar 35,000 
kareivių. Tada prezidentas galėtų paskelbti, kad Karinės Pa
ramos Komanda Saigone yra panaikinama ir jos vietoj palie
kama Patariamoji grupė. Kariupmenės Vietname vadas gen. 
Abrams tada galėtų grįžti Į Washingtona, kur jam numatoma 
armijos štabo viršininko vieta. Dabartinis štabo viršininkas gen. 
Westmoreland pasitraukia birželio mėn.

Gynybos sekp. Laird pareiškė 
sausio 2 d., kad Amerikos ka
riuomenės daliniai liks Vietna- 
me, kol bus išspręstas karo be
laisvių . klausimas'. - ^Didžiausia 
kovos našta Vietname liks pa
tiems vietnamiečiams, Ameri

kos aviacijai pasiimant dides
nius uždavinius, negu iki šiol.

Paskutinis prezidento Įsaky
mas sumažinti kariuomenę Viet
name yra jau septintas. Kai jis 
užėmė prezidento vietą 1968 m. 
Vietname buvo karei
vių^ šitoks ,mažinilhas atima 
ateinančioje rinkimų kampani- 

. joje '-demokratų kandidatams 
,aihųnici j ą pulti prezidentą. Viet- 

; r namo karas 'Jau gali nebebūti 
kampanijos ginčų ębjektu.

Iš Pietų Viėlh^rfb ateina t ži
nios apie gyventojųj>erkėlinią iš 
šiaurinių provincijų į pietus. Vy- 

"^~-'riausybe_ tvirtinu,' kaėt ta'S;~her-r 
kėlimas esąs gyventojų naudai, 
nes žemės pietuose esančios 
derlingesnės ir ten esą ramiau, 
mažiau karo veiksmų. Viet Con
go delegatas Paryžiaus taikos 
derybose kaltino ketvirtadienį 
Saigono valdžią ir Ameriką, kad
jos planuojančios išvalyti šiau
rines provincijas, išvežant gy
ventojus ir planuoja prie demi
litarizuotos zonos padaryti zoną, 
kurioje būtų galima naudoti tak
tinius atominius ginklus. Pabė
gėlių stovyklas komunistų at
stovas pavadino koncentracijos 
lageriais.

Apie neperžengiamą karinę 
zoną P. Vietnamo šiaurėje kal
bėjo dar buvusios vyriausybės 
gynybos sekretorius McNamara. 
Pirmą kartą tačiau, yra minimi 
atominiai ginklai.

Čekoslovakijoj valo 
“liaudies priešus”
PRAGA. — čekoslavakijos re

žimas praėjusių metų pabaigoje 
suorganizavo du “valymus”, ku
riuose buvo suimti keli šimtai 
asmenų. Pirmieji suiminėjimai 
Įvyko lapkričio 26 ir 27 dieno
mis. Areštuoti žmonės buvo ap
kaltinti priešvalstybine veikla. 
Prieš “rinkimus” daug kas Če
koslovakijoje platino lapelius, 
nukreiptus prieš rusų kariuome
nę krašte, raginančius nebalsuo
ti. Suimtųjų tarpe buvo Jiri Mul
ler, kuris būdamas studentu, 
prieš kiek metų vadovavo Pra
goję prieš Antonino Novotnio 
teroru paremtą valdžią.

Paskutinė suėmimų banga Če
koslovakijoje buvo gruodžio 25 
ir 26 d. Suimta nemažai tokių 
asmenų, kurie susirašinėja su 
užsieniuose gyvenančiais drau
gais ir giminėm. Nors Čekos
lovakijos valdžia ginasi, kad ji 
laiškų necenzūruoja, tačiau gy
ventojai žino, kad laiškai, einą 
Į užsienius, yra saugumo seka
mi ir fotografuojami. Suimtie
ji kaltinami rimtais, didelių bau
smių reikalaujančiais nusikalti-

IŠ VISO PASAULIO

TEL AVIVAS. — Izraelio ka
reiviai vėl puolė Libane kaimą, 
kur susprogdino du pastatus su 
visais gyventojais. Tai kerštas 
už arabų partizanų veiklą iš Li
bano,

ŽENEVA,^ —•" žibalą ekspor- 
tųojančiii valstybių organizaci
ja nutraukė derybas su žibalo 
bendrovėmis, kurios per mažai! 
siūlančios pakelti kainas. Nau
jų kainų pareikalauta po dolerio 
nuvertinimo, kuris atnešęs ži
balo valstybėms daug nustolių.

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadatas kritikavo Ameriką 
,už paramą Izraeliui ir pagrasino, 
kad gali nukentėti Amerikos ži
balo bendrovės. Egiptas pradė
jo derybas su Jungtinių Tautų 
tarpininku Jarringu ir tikisi tai
kingos išeities, tačiau Egiptas 
nesutiks prarasti nė vieno colio 
savo žemių ir neatsisakys pales
tiniečių teisių, pasakė Sadatas.

. ČIKAGA. — FBI ieško Ronal-' 
do Kaūfmano, Įtariamo padėjus 
bombas bankuose, Čikagoje, kur 
jis yra gyvenęs keliais atvejais. 
Mike Royko,' “Daily News” ko- 
lumnistas rašo laiške KaUfma- 
nui, lygindamas jį Su Čikagos 
plėšiku, .lenkų kilmės Panszko. 
šis beveik beraštis, tačiau jis 
niekad nepalikdavęs savo pirštų 
atspaudų nusikaltimo vietoje. 
Tuo tarpu radikalas Kaufmanas, 
psichologijos daktaras, paliko 
savo atspaudus visur: ant bom
bų, ant rašytų laiškų, ant bankų 
seifų. Tie atspaudai, palyginti 
su Kaūfmano kariuomenės doku
mentuose buvusiais atspaudais 
ir padėjo FBI detektyvams nu
statyti jo tapatybę.

Britu mokslininkai 
apie ateitį

LONDONAS. — Trisdešimt 
trys žymūs Britanijos moksli
ninkai paskelbė raportą, pava
dintą' ‘Išlikimo planu”, kuriame 
įspėja, kad Britanijai ir visam 
pasauliui reikia skubiai suma
žinti žaliavų ir-žemės turtų nau
dojimą, sustabdyti statybą ir 
per pusę sumažinti gyventojų 
skaičių, nes pasauliui gresia ka
tastrofa.

Mokslininkų raporte sakoma, 
kad Britanijoje išgyventi be už
sienio žaliavų galėtų apie 30 
milijonų žmonių. Tiek gyvento
jų reikia ateityje ir siekti, šiuo 
metu Britanija turi 55 milijonus 
gyventojų.

mais: socializmo griovimu, prieš
valstybinių grupių steigimu, or
ganizuotu veikimu prieš socia
listinę sistemą.

Antroje suėmimų bangoje 
areštuoti 95 asmenys Pragoję, 
Bratislavoje ir Bmo mieste.

Premjero Busią vyriausybė 
padarė daug. Ji buvo paveldėju
si iš Nkrumos nemažai skolų, 
nes Nkrumah švaistėsi pinigais, 
statydamas: neręjkąlingus pasta
tus. paminklus ir kelius, kuriais 

I šiandien mažai • kas naudojasi, 
I Kai Nkrumah paėmė valdžią l957 
! metais, Ganai gavus iš Britani- 
I jos nepriklausomybę, valstybės 
ižde buvo 400 milijonų dol. at
sargų. Karininkai, .nuvertę 
Nkrumah 1966 m., rado iždą tuš
čia ir dar 600 mil. skolų už-, 
sienio valstybėms. .. _• f

Ganos valdžia, patekusi Į eko
nominius sunkumus, bandė gel
bėtis suvaržydama savo 9 mili
jonus gyventojų. Prieš dvi sa
vaites Ganos piniginis vienetas 
buvo nuvertintas 44 nuošimčiais. 
Daug politikų, unijų vadų ir ka-i 
rininkų buvo vyriausybės tau
pumo veiksmais ‘ nepatenkinti. 
Dabartinio perversmo vykdyto
jai skelbia, kad nuverstoje vy
riausybėje buvę kyšininkavimo, 
ekonominio nesugebėjimo ir ne
siskaitymo su gyventojais veik
smų. Karinė ‘ valdžia viską pa
taisysianti. f

Karininkai, pagrobę valdžią, 
aiškiai pasakė, kad jie negalvo
ja kviesti atgal į valdžią Nkru
mah, kuris gyvena egzilėje Gi
nėjoje, kur, kaip pranešama, jis 
sunkiai sergąs.

Ganos pagrindinis produktas 
yra kakava, kurią ji eksportuo
ja į Britaniją, Olandiją ir Vaka
rų Vokietiją. Kakava uždirba 
Ganai 60% užsienio valiutos, 
šiuo metu kakavos kaina yra nu
kritusi ir nepastoviai svyruoja.

Floridoje, Kennedy erdvės centre lankytojai gali iŠ arti apžiūrėti 
erdvėlaivio modelį^ kuriame būdavo parengiami astronautai prieš 

y keliones į mėnulį.

kąi pasirinko perversmui laiką, kai• .premjeras KofS Busią buvo 
išvykęs i .Londono kliniką, gydyti akių.-;'Panašiai .karininkai anks
čiau nuvertė; Ganos diktatorių. Nkrūmąy kai'jis: važinėjo. Kinijoje. 
Po jo nuvertimo Ganoje buvo įsteigta pariamentarrnė, demokra
tinė valdžia, kuri išsilaikė 2 .metus 4 mėn. ' :

KARINE GANOS VYRIAM/U '
PAVELDĖS EKONOMINIUS SUNKUMUS

LAGOSs ^.ePeryęrsmę;.,Ganoje vadai-'paleido parlamentą ir 
atšaukė paskutinę kopstituęiją,,:J^erversmo vadu pasiskelbė, pul
kininkas Ac h eampong,; .sostinės Ąkros garnizono vadas. Kari nin-

Wallace vilioja 
Floridos balsus

MIAMI. —r Alabamos guber
natorius George Wallace^ paskel
bęs, kad jis Floridos pirminiuo
se rinkimuose dalyvaus kaip de
mokratas, padidino tų rinkimų 
;demokratų sąrašą iki 14 kan
didatų. Wallace žadėjo už dviejų 
savaičių pradėti kampaniją. Jis 
kasdien pasakys po tris kalbas, 
šešias dienas- per-savaitę

Iš jo pasakytos kalbos atrodo, 
kad jis daugiausia kalbės prieš 
mokyklinio amžiaus vaikų ve
žiojimą autobusais Į kitus rajo
nus, siekiant integruoti visas 
mokyklas. Floridos gyventojai 
prieš vežiojimą yra nusistatę.

Paskutinėje kalboje Wallace 
pareiškė: “Kiekvienas iš jų (de
mokratų kandidatai, užsiregis
travę j pirminius rinkimus) se
nate balsavo prieš Carswellio 
nominaciją į Aukščiausiąjį Teis
mą. Kodėl? O todėl, kad jis iš 
Floridos. Dabar ta gauja at
važiavo prašyti Floridos balsų”.

Wallace pareiškė, kad jei pre
zidentas Nixonas pamatys, kad 
jis, Wallace, gerai pasirodė Flo
ridos balsavime, pats preziden
tas panaikins vaikų vežiojimą 
į tolimas mokyklas.

Tas atsiliepė ir į valstybės pa
jamos. Gana turi nemažas auk
so ir deimantų kasyklas. Gyven
tojų pajamų metinis vidurkis 
siekia 262 dol. per metus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

> Du didžiausi New Yorko 
bankai sumažino nuošimčius už 
duodamas geriems klientams 
paskolas iki 4% %.

♦ Aviacijos pulkininkas Ed
win Aldrin, kuris kaip astronau* 
tas yra buvęs mėnulyje, paskel
bė, kad jis iš aviacijos pasi
trauks.

< Maltos premjeras Mintoff 
vakar nuskrido į Romą, kur jis 
susitiko su Britanijos vyriausy
bės atstovais.

♦ Teisme jaunas vyrukas bu
vo kaltinamas, kad jis ant kel
nių sėdynės turėjo prisisiuvęs 
Amerikos vėliavą. Nors jaunuo
lis teisėjui prisistatė gražiai, 
tvarkingai apsirengęs, trumpais 
plaukais, teisėjas jį nubaudė 30 
dienų kalėjimo ir 100 dot bau
da. Išgirdęs bausmę, jaunuolis 
apalpo ir nukrito jo perukas, iš 
po kurio pasirodė ilgiausi plau-. 
kai.

+ Charles Chaplin gavo “Os' 
karą” už ypatingus nuopelnus 
filmų pramonei. Jis žada atvyk
ti Amerikon balandžio 10 d., jis 
Amerikoje negyvena nuo 1935 
m.

Sen. Edward Kennedy pa
reiškė, kad jis ne tik nekandida
tuos Į prezidento vietą, bet ne
sileis renkama^ net i demokratu 
konvenęijos Massachusetts vals- 
tijosdęlėžaeiMs? ■- X J.. ,

’ Demokratų partijos pirm. 
Lawrence O’Briėn puolė Alama- 
bos gubernatorių Wallace už tai, 
kad jis kandidatuoja kaip demo
kratas Floridos pirminiuose rin
kimuose. Jis pakenks demo* 
kratams ir padės Nixonui, pa
sakė pirmininkas.

PARYŽIUS. — Dainininkas 
Maurice Chevalier paliko 5 mil. 
dol. Jis didelę sumą paliko sa
vo draugei, buvusiai aktorei 
Odete Melier, tačiau nepamir
šo visu buvusių savo tarnų ir 
giminių.

Furceva atidarė 
liaudies meno parodą

WASHINGTONAS. — Sovie
tų liaudies meno, senojo ir mo
derniojo, paroda buvo atidaryta 
Washingtone pačios kultūros mi- 
nisterės Jekaterinos Furcevos. 
Spaudos konferencijoje ji gavo 
iš amerikiečių kelis keblius klau-; garija. 
simus ir pabandžiusi Į juos at
sakyti, ji paprašė koresponden
tų gražiai rašyti apie parodą, ra
šyti apie taiką ir draugiškumą.

Paklausta apie rašytoją Sol- 
ženiciną, Furceva atsakė, kad jis 
gavo, ko nusipelnė. Niekas jam 
netrukdęs važiuoti į Švediją at-, 
siimti Nobelio premijos. Kai vie-' 
nas korespondentas paklausė, ar 
tikrai Solženicinas bijojo, kad 
jam nebus leista sugrįžti namo, 
Furceva atsakė: “Matyt, Tams
ta supratai teisingai”.

Ministerė pareiškė, kad tokios 
parodos nėra matę net patys 
Sov. Sąjungos žmonės. Tarp 
1,600 eksponatų yra daug auk
so, sidabro, brangiųjų akmenų, 
ikonų, carų ir patriarchų drabu
žių, samavorų ir kilimų. Furce
va, lyg atsiprašydama už tokius 
brangius “liaudies” eksponatus, 
paaiškinę, kad paroda pagerbia 
tuos amatininkus, kurie padarė 
visus tuos daiktus. Paroda lan
kysis Čikagoje nuo birželio 16 
iki liepos 13. Eksponatai yra ge
rai apsaugoti, be to, apdrausti 
Amerikos draudimo bendrovių.

SOVIETAI REIKALAUJA SUSTABDYTI 
MUENCHENO RADIJO PROGRAMAS

MASKVA. — JAV kongreso narių James Scheuer’io nuoty
kiai Maskvoje jau buvo vakar minėti. Jis, apsilankęs sovietų 
žydo profesoriaus Lernerio bute, buvo kartu su šeimininku su
imtas. Maskvos milicija jam paaiškino, kad toje Maskvos dalyje 
siaučiąs baisus nusikaltėlis, vaidinąs užsienietį. Po 45 min. kon
gresmanas buvo paleistas. Jis, atvykęs pastudijuoti sovietų 
žydų padėties, išvyko iš Maskvos Į Leningradą. Prieš tai jis tu
rėjo Įdomų pasikalbėjimą su aukštai iškilusiu sovietų žydu Alek
sandru čakovskiu, kuris yra “Literaturnaja Gazieta” redakto
rius, rašytojas. Reikia paminėti, kad ir kongresmanas Scheuer 
yra žydų kilmės, išrinktas į JAV kongresą New Yorke, Bronx 
rajone. >

Padės Izraeliui
gaminti ginklus

WASHINGT0NAS. — Ame
rikos vyriausybė, nenorėdama 
pykinti arabų valstybių savo at-' 
vira parama Izraeliui, yra nu
tarusi, kaip praneša Washingto- 
no spauda, mažiau parduoti Iz
raeliui ’ ginklų, tačiau daugiau 
padėti Izraeliui' pačiam steigti 
reikalingų .ginklų pramonę. Jau 
šiandien Izraelis pasigamina 
daug savo gynybai reikalingų 
ginklų; tankų, lėktuvų. Pernai 
Izraelis net galėjo kitoms vals
tybėms parduoti' ginklų už 75 
mil. dol. Ypač geri 'esą Izraelio 
automatiniai šautuvai “Uzi” ir 
“Gabriel” raketa, naudojama 
prieš laivus.

'Jati šiandien Izraelis, pasi
naudodamas Amerikos mašino
mis gali remontuoti F-4 lėktu
vų motorus. Kitos šalys tuos 
motorus regulįariai1 siunčia Į 
Ameriką remonto darbams, tik 
Japonija, V. Vokietija ir Izra
elis turi dirbtuves motorų tai
symui vietoje.

traukti ir su Mongo1” 
garija. Paskutinė v ^1

Pakistanas tikisi 
ryšių su Bengalija
RAVALPINDI. — Pakistanas 

vis dar neatsisako vilčių turėti 
artimus ryšius su prarasta savo 
valstybės dalimi — Rytų Pakis
tanu, dabartine Bengalija. Pre
zidentas Bhutto Įspėjo spaudos 
konferencijoje, kad valstybės, 
kurios pripažins Bengaliją, tu
rės nutraukti ryšius su Pakista
nu. Lenkija jau buvo painfor
muota atsiimti savo Ambasadą 
iš Pakistano. Santykiai nu-

: Bul- 
~A pri7

pažinusi Bengaliją buvo Burma. 
Jų bus ir daugiau.

Pakistano prezidentas tikisi 
dar susirišti su Bengalija fede
racijos ryšiais. Jis pareiškė, kad 
reikia tam laiko, reikia, kad iš 
Bengalijos išeitų Indijos karivo- 
menė. Pakistanas duosiąs Ben
galijai ryžių ir kitos paramos. 
Pakistanas sutiktų siųsti savo 
karininkus Į. Rytų Pakistaną po
licijai ir kariuomenei vadovauti. 
Pakistane yra 28,000 bengalų, 
dirbančių valdžios Įstaigose. Jie 
visi gali, jei nori, važiuoti Į'Ry- 
tų Pakistaną padėti sudaryti 
naują valdžios aparatą. Prezi
dentas Bhutto norįs turėti tele
foninį ryšį su Daccos vadais.

Vakarų pasaulyje abejojama, 
ar Pakistano viltys turėti arti
mus ryšius su bengalais, išsipil
dys. Dakoje premjeras Rahma- 
nas pasiėmė sau keturių minis
terijų vadovavimą: gynybos, vi
daus reikalų, informacijos ir ka
bineto reikalų. Užsienio reikalų 
ministeriu paskirtas Abdus Sa- 
mad Azad, nors laikinoje vyriau
sybėje, kuri buvo sudaryta In-

Kongreso narys* Scheuer va
kar gavo žinią iš sovietų'vyriau
sybės, kad jo buvimas Sovietų 
Sąjungoje nepageįdajamas ir jis 
turi tuoj pat -išvažiuoti. Jis ir 
taip rengėsi sekmadienį išvyk
ti. Valstybės departamentas pa
skelbė, kad tai pirmas kartas, 
kada sovietai pareikalauja iš
vykti Amerikos kongreso na
rį, net nenurodydami jokių nu
sikaltimų ar prasižengimų so- 
vietų įstatymams ar taisyklėms. 
Tokie incidentai negali prisidė
ti .prie santykių tarp Sov. Są
jungos ir Amerikos pagerinamo, 
—t sako valstybės departamen
to pareiškimas. Kongresmano 
vienintelis prasižengimas, — jis 
privačiai susitikinėjo su sovie-č 
tų žydais.

Čaktjvskio žodžiai' Amerikos 
kongręsmanui tuo svarbūs, kad 
jis nėrk vien rašytojas ir redak
torius, bet yra ir komunistų par
tijos centro komiteto narys — 
kandidatas; Jis pareiškė, kad 
Kremlius sušvelnintų savo el
gesį su valdžios kritikais ir at
leistų emigracijos varžtus, jei 
Amerika sustabdytų savo prieš- 
sovietinę propagandą iš Muen- 
cheno radijo stočių.

Kongresmanas Scheuer krei
pėsi i čakovskį kaip žydasį žy
dą, aiškindamas, kad esą labai 
sunku Amerikoje pagerinti vie
šąją opiniją apie Sovietų Są
jungą, kada Maskva Įvairiais 
būdais skriaudžia savo žydus. 
Sovietų Sąjunga be jokios nau
dos prarandanti savo moralinį 
autoritetą ir prestižą, siųsdama- 
savo kritikus į darbo stovyklas, 
neleisdama žmonėms emigruoti, 
— aiškino kongresmanas.

Į tai čakovskis atsakęs, 
jis nesąs ekspertas valdžios 
tiku bylose. Jis tik žinąs, 
vakarai be reikalo dažnai 
džios kritikus vadina “rašyto
jais”, kada tokiam titului nesą 
jokio pagrindo, čakovskis'nuro
dė, kad žydai Sovietų Sąjungo
je užima geras, aukštas vietas. 
Jų tarpe yra daugiau baigusių 
universitetą žmonių, negu kito
se tautinėse mažumose, čakovs
kis nurodęs, kad iš Izraelio jau 
nori j Sovietų Sąjungą sugrįž
ti apie 1.500 asmenų, kuriems 
buvo leista išvažiuoti. Toliau 
rašytojas čakovskis skundėsi, 
kad žydų Gynylios lygos veikla 
Amerikoje trukdo pagerinti san
tykius tarp Amerikos ir Sov. Są
jungos, rabinas Kahane lyginąs 
sovietų žydų padėtį su Hitlerio 
žydi] persekiojimais, nors tai 
yra netiesa.

Rašytojas čakovskis laikomas 
aukščiausiai iškilusiu sovietų 
žydu, šalia Venjamino Dymšico, 
kuris yra vicepremjeras ir par
tijos centro komiteto pilnas na
rys.

kad 
kri- 
kad 
val-

dijo.jp. užsienio reikalų minis- 
teriu buvo Khahnkar Ahmed, 
kuris laikomas palankiu vaka
rams, kada Azad laikomas Mas
kvos žmogum.
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čio kovo 4-5 dienomis žiūro
vams suteiktų trejetą valandų 
mielos atvangos ir dvasinio po 
ilsio. O, kad visi žiūrovai, 
sirinkę j abu spektaklius,
gebėtų bent dalinai nuvokti il
gas nuo “juodojo darbo” valan
das, kol scenoje viskas tampa 
“šventiškame pavidale”, 
kiu žvilgsniu ir

pusšimčio

su- 
su-

Abu

Mintys ir nuotaikos iš operetes repeticijos|
Po dešimtmečio pertraukos, 

1970 ni. atgaivintas seniausias iš 
visų lietuvių chorų Čikagoje — 
“Pirmyn” choras, vadovaujamas 
muz. K. Steponavičiaus, 1971 
m. kovo mėn. 27 - 28 dienomis 
Marijos mokyklos salėje patei
kė lietuvių visuomenei popu
liariąją Johann Strausso ope
retę — “šikšnosparnį”,
spektakliai pilnutėlės salės la
bai šiltai žiūrovų priimti, pa
skatino chorą ir jo vadovą dar 
bą tęsti toliau. 1971 - 72 m. se
zonui pasirinkta Franz Leharo

' operetė “Linksmoji našlė”.
Pirmosios repeticijos pradė

tos dar prieš vasaros atostogas. 
Po atostogų nuo rugsėjo mėn. 
vidurio įprastoje vietoje - Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
— kiekvieną sekmadienį 4 vai. 
p. p. vyksta intensyvus pasi- 
ruošimo darbas. Jis vyks nuo|“?s Į 
šiol su dar didesne sparta iki 
pat spektaklio dienų — kovo 4-5,

Protarpiais užklystu pasekti 
repeticijų eigą, norėdamas sa
vo akimis pamatyti, kiek čia 
daug atkaklaus darbo ir didelio 
pasišventimo įdeda operetės 
ruošėjas — dirigentas, solistai,

kito- 
nusiteikimu 

asmenų 
C

priimtų
jiems pateiktą dovaną.

Vienos repeticijos metu, pa
sinaudodamas trumpa pertrau
kėle, užkalbinu arčiausiai pa
sitaikiusi choristąVaclovą
Snarxkį. Jis, pradėjęs mokyto
jo darbų dar nepriklausomoje 
Lietuvoje, 
gimnazijoje Diepholzę, 
Vokietijoje. Atvykęs

jį tęsęs Vasario 16 
Vak. 

Ameri
kon, 1957 m. solisto brolio Al
berto paskatintas, tuoj įsijun
gęs. Į “Pirmyn” chorą. Jau 
esąs dalyvavęs keliuose pasta
tymuose dar prieš šio choro 
dešinitmetinę pertrauką.* 

Besiklausant šio ramaus bū
do vyro pasakojimo, parūpo 
dar šį tą iš jo sužinoti.

— Įdomu, — kas Jus prie šio 
choro pririšo ir padarė ištiki-,

akompaniatorius ir visi choro mu j° dalyviu?

jokiu atlyginimo dydžiu 
Po kiekvieno 

vis su di-
sugebėjimas už-

— Labai mėgiamas operetės 
žanras ir dirigento muz K. Ste
ponavičiaus
degti chorą. O per eilę metų pa
stebėjęs, kad ir žiūrovai mėgs
ta .operetę, kol jaučiuosi esąs 
naudingas, noriu būti talkinin
ku šį malonumą teikiant žiūro
nams. :

— Vrdt^eimą, kuriose katras,

dalvviai. Tai entuziastu darb- 
has, 
neatsveriamas. 
tokio apsilankymo
desne pagarba žvelgiu i tuos iš 
tikimuosius .dainos meno ir 
operetės žanro ;puoselėtojus, 
kiekvieną sekmadienio- popie
tę. po savaitės.darbų dėl kasdie 
ninės duonos šavę-fUirakinan-
čius anoje . kad artėjaHH|tterj>' ir turėdamas chorui tin-
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DAll.LS PARODA ČIURLIONIO GALERIJOJE
ČIURLIONIO GALERJJA ir, šia& inetais ruošia t/adicinę^DAILĖS PA

RODĄ — 1972 m. vasario_menė 12—20 d. d., kurioje kviečia dalyvauti vi
sus Chicagojer ir jo^ąpytfnkėse gyvenančius Uetuviu^^dailininkus,

Pramatomos premijos už geriausius kūrinius' bus skiriamos nepaisant 
meninio stiliaus. Kwgniu atrtnkiintĮiz įh premijavimui bus kviečiama Jury 
komisija, f IMI ‘‘i’7x''"4^. -

* 4L-A »’' J"' ^-*7 L ,' v - j. ■'. > jiri' - \ : . • . - ' * ' '-ž

Dailininkai sūinteresuc^i ši^ parod^; užpildo žemiau paruoštą kuponą 
-t • T ■* • * *■« V ■ 4 r -.•*-♦ •• *<r • •

1836 W. 93rd St, Chicago, Hl.

RODĄ — 1972 m. vasario_mėn/ 12—20 d. d., kurioje kviečia dalyvauti vi-
.i w Jv r'r’

Pramatomos preniijos už geriausius kūrinius bus skiriamos nepaisant
• X. • 1 • r* • t -/» 1. • V 1, - • w X   -y

] ‘
ir jį pasiunčia 'ne vėliau š. m. vasario meru įl d. Čiurlionio galerijos di
rektorei Vandai Balukienei šiuo'adresu: 1836 W. 93rd St, Chicago, Hl.

• 60620. (Telęf. 239-4683X1 V /
Kūrinių skaičius apribojamas ne daugiau 4, kurie pristatomi galerijon 

(5620 So. Claremont Ave., Chicago) ne vėliau vasario mėn. 5 d.r su užpa
kaly kūrinio identifikacija, pažymint dail. pavardę, kūrinio pavadinimą, 
techniką ir kainą. (Jei parduodamas).

rektorei Vandai Balukienei šiuo'adresu

-/ •* ..k * į, ’ t
Dalyvausiu Čiurlionio galerijos ruošiamoje parodoje 1972 m. vasario 

mėn. 12—20 d. d. su sekančiais<kūriniais: (Pasiųsti šias žinias ne vėliau 
vasario mėn. 1 d.).

DAIL. VARDAS IR PAVARDĖ

ADRESAS

TELEFONAS ....................................
KŪRINIO PAVADINIMAS* TECHNIKA

1.

2.

3.

į- ,4. ......... ..........................................         ••
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6%
OF $5000 OR MORE 

ON CERTIFICATES
2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

5 l/4%
ON CERTIFICATES 

OF $1000 OR MORE 
6 MONTH MATURITY

PER ANNUM
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44 5 d. Marijos aukšt.Pirmyn” choras rimtai ruošiasi Franz Leharo “Linksmąją našlę”.kovo 
mokyklon į sceną atsikviesti.

karną balsų, bet jame nedaly
vauja, nes tai žmona vyro, , o 
(retesniu atveju) — vyras žmo
nos neleidžia. Kaip šis reika
las Jums pavyko išspręsti?

— Mano žmona ne tik man 
nedraudžia dainuoti, bet dar 
pati kiekvienu atveju primena, 
kad nepavėluočiau Į repeticiją. 
Ji yra patenkinta, kad aš dar 
esu chorui naudingas.

— Jūs esate ilgametis šio cho 
ro dalyvis. Kokios Jūsų suges
tijos “Pirmyn” choro ir jo puo
selėjamo operečių 
ties reikalu?

žanro atei-
1

■B*

— Choras turi likti ne tik gy
vas, Jbet ir kūrybingai veiklus. 
Kad toks išliktų, reikia steng
tis į jį įtraukti vis daugiau nau 
jų, o ypač jaunij jėgų. Opere
tė Čikagoje ne tik negali nutil
ti, bet ji turi tapti pastovia 
kasmetine Čikagos lietuvių- scę 
nos viešnia.

Pasibaigus pertraukai, mud
viejų nuoširdus pašnekesys tu-
rėjo nutrūkti. .

Kita proga pasistengsiu už
kalbinti kitus choristus ir iš
girsti jų pasisakymus^ ■' ‘

Ig. Serapinas

.. DIDŽIOJI MOKINIŲ ŠVENTĖ 
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Padėka ir gėlės mokyt. Vandai Vaitkevičienei už gražiai 
parašytą vaidinimą, atliktą Kr. Donelaičio žemesniosios 

mokyklos Kalėdų Eglutėje.
Nuotrauka V. Noreikos

Kalėdų Eglutė — mėgiamiau-

davinėjo klasių globėjos ir Tė-
vų komiteto narės, k orios ne 
vieną vakarą h pašventė (ypač
Tėvų. komiteto narių V, Kosniu-
nienės irR. Chiapettos* dėka) tų
šiaų<fipukų gamybai.

Kitoje mokyklos salėje vyko 
nemažiau maloni Aukštesnio
sios mokyklos mokinių Eglutė. 
Čia programą- sugalvojo ir pa-

. - - c,---- 7 —
_______________________ A

ruošė patys (kiekvienos klasės 
atskirai) niekiniai, o kukliosatskirai) mokiniai, 
vaišės ir linksmas tarpklasinis

; apsupo
visus tikrai šeimyniška, kalėdr-
dovarių pasidalinimas

ne. nuotaika. b. d. b.

Venezueios lietuviai
‘' Inž.* Linas Mažeika ir abi

turientė’ ‘Nijolė- Kukanauzaitė 
sukūrė lietuvišką šeimos židinį.

— Dr. Vytautas Algimantas 
Subhčiūš' profesoriauja Carabo- 

:bo‘- universitete. 'y:?*
— Arūnas 'Gineiką studijuoja

medicinos-Thokslą 'Simon Bolij- 
Aiag: ųniversijįetę, Caracas.
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^^SAFETYO?
TOUS SAVINGS Vįsl

I?INSURED'
UP TO 

520,000. ?

J % PER ANNUM
ON CERTIFICATES

OF $1000 
ONE YEAR MATURITY

j 74% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100,00 minimum

5®
ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

PER AN Nt M

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
H O U t S ■. Mon. 12 P M to ft P. K. TtM. 8 to 4, Thun. & Fri. 9 to 8, Sat, 8 to 12:30
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šia ir linksmiausia mokinių, 
ypač jaunesniųjų šventė, kuriai 
jie visuomet entuziastiškai ruo
šiasi ir joje mielai dalyvauja. 
Gruodžio 18 d. Donelaičio mo
kyklos turėjo net dvi Eglutes, 
todėl ir džiaugsmas buvo dvi
gubas.

Žemesniosios mokyklos
kiniai suvaidino mokyt. V. Vait
kevičienės dviejų veiksmų ka
lėdišką vaizdelį “Gyvieji žais
liukai”. Jį režisavo mokyt. L. 
Buivydą i tė - Ambrosini, su pa
galbininke Kr. Stonkute. Be to, 
dar pašoko I, II ir III skyriaus 
mokiniai (šokius paruošė mo
kytojos I. Smicliaitskienė ir V. 
Alkinson), o vaikų darželis, pa
sipuošęs gražiais stirniukų dra
bužėliais, suprojektuotais mo
kytojos D. Gelažiūlės. deklama
vo (taip Įjat jos sukurtą) eilė
raštį “Slimiukai” ir padainavo 
porą dainelių. Tarp programos 
punktų giedojo visi niekiniai 
salėje, vadovaujant mokyt. V. 
Gutauskui ir A. Paulikaičioi. 
Sceną puošė J. Jurkšaičio ir K. 
Kaminsko gamintos dekoracijos 
ir džiugios 'vaikų šypsenos, kai 
atvyko Kalėdų Senelis (R. Kos- 
monas Sr.^ir visus apdovanojo.

Prie scenos žėrėjo didinga, lie
tuviškais šiaudinukais papuošta 
eglutė. Panašius šiaudinukus 
mokykloje labai sėkmingai par-

— Jūratė Kukanauzaitė, bai
gusi gimnazij ą, studij uoj &> ang
lų kalbą Pedagogijos Institute, 
Maracay.

— Eduardas Gavorskas, akor
deonistas, mokosi gimnazijoje 
ir administruoja Lietuvių Var
go mokyklą, Maracay.

— Stud. R. Klovas redaguoja 
jaunimo skyrių Venecuelos Lie
tuvyje.

_  Petras Kriščiūnas ir Yo
landa Bielukaitė, Caracas lietu
vių tautinių šokių ansamblio da
lyviai, baigė gimnaziją.

— Inž. Viktoras Kamantaus
kas iš JAV viešėjo G. V. Tama
šauskų šeimoj, kurių dukros Vi
da ir Rasa studijuoja universite
te.

— Inž. Jurgis Gediminas Ga
vorskas, baigęs Muencheno uni
versitetą, grįžo Venezuelon.

Rūtenis Kukanauza studijuo
ja humanitarinį mokslą Cara- 
bobo universitete.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000 4

f

- >

Frank Zoeas. President ?

5 /o
Passbook Savings 

AH accounts com-- 
pounded daily — 

paid quarterly
iMUWEa'I

— Alf. Arūnas Gineika stu
dijuoja chemiją Simon Bolivar 
universitete.

— Bolis Petruševičius, jau
nesnysis Venezueios kariuome
nės leitenantas, pakeltas į lei
tenanto laipsnį.

_ J. ir L. Zavadzkai, Foto 
Neris savininkai, nusipirko gra
žius namus Valencijoje.

— H. Babianskas, ansamblio 
muzikas, atidarė foto reikmenų 
parduotuvę, Caracas.

Ven. Lietuvis
Laiškas iš Montevideo

Pernai 6 mėnesius buvau JAV. 
Aplankiau dukterį Stasę ir žen
tą Mililius, taip pat brolį Julių, 
kurį nebuvau matęs 40 metų. Vi
si gyvena Rochester, N. Y. Bu
vo daug džiaugsmo ašarų nau
jai susitikus. Pavažinėjome po 
JAV didmiesčius ir Kanadą.

Jonas Pinkevičius

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
-CURIE ARSINASI
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MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

14048 ARCHER AVENUE į i 
CHICAGO, ILLINOIS 30632

PHONE: 254-4471
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Retirement
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The end of work,
or the beginning

1

of worry?

.Most people Took toward
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
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.

Wellj 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.

(4% the first year). That extra

i

ŽVILGSNIS į IAUNDI0 KONGRESĄ į
gyvenime šie įsilinksminantis,

iš daugelio ki- lis, o kariu susikaupiantis ir į imi ir rūpesčiu jie savo darbą 
• me- rimtoms savo

i’Q vįją kongreso turini kuris
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■fu

straipsnių ir
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j Chicagą suskris šimtai.
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vvks:sas
Atei

pasidairyti.
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vyresniuosius į kultūriniams ir visokiems lie-

kad reikalinga

Massachusetts Technologijos Institu-

nevien
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Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.i
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Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 
Prašome aplankyti naują mūšy pamą.

on ;p 
investment 

account

tas pagamino akliesiems lazdą, kuri 
sustumta sudaro dešinėje matomą ne
didelį ryšulį. Lazda lengva, stipri, ją 

galimą pailginti ar sutrumpinti.

ir neišskiriama jungtis. Jauni
mas ir jaunimas. Jaunimas be- ir širdis

(bar išdirbamas smulkus tų vi-
’ . i

in
■>

reikalams dosnu-
manoina, 
surinkti

kiti 
pažvelgia-

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

Tel. LAfayette 3-1083

su
orgamza- 

atsidavimu ir

; tuvius. 
‘darytų 
; jaukų.

nemėgsta.
konkretus dar- 

Bet visgi norėtųsi 
kad šioms mūsų jau

mokama dvieju 
metu certifL 

catams. Mažiau
sia S5,000 
ar daugiau

Finansiniai 
pasitarimex buvo nemenki.

C-T
Js

Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

■ &

hi-i-Ą

Lieluviškanle 
metai skiriasi 
tų. Šie metais — Jaunimo 
tai.

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVES $14,500,000

vių šeimoje, 
komisija kreipiasi i

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO. ILLINOIS 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

irgi 
kongreso

Upis Bjąhiyivssfirsi41

io

I misijų jaunų ijnorliu praneši 
mų girdėjosi, su kokiu kruopš- tęsis nuo birželio 30 ligi liepos 

pramogauja n- tumu, plačiu mastu,

tautos probie-įdirba, 
moms. Manau neapsiriksiu pa- dys: įvairios 

ką<l. neskiriant am- visus Jaunimo
visų mūsų dėmesį pa-1 Atitinkamos komisijos jau da-

Čia vienas kitas pavyz- 
parodos užims 
Centro rūmus.s

■ 
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accbu nts. 
^TEMST COMPOUNDED DAILY.

PXUDAKXNWttY 
wrtes permitted by-law

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

VALANDOS? Pirmačl ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.;

dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos.

ir jiasi-

Į rėš giminių,

• J. KLAUSEIKIS

IŠ SAN FRANCISCO DANGAUS VIETOJ 
SNIEGO KRITO SENI KALENDORIAI 
Kalėdų ir Naujųjų Metų Fondo ar šv. Kazimiero D-jos 

šventės įskaitytinai susidarėšventės įskaitytinai 
šiek tiek dangiau negu savaitė 
žiemos atostogų. Tad ir patrau
kiau, kur šalčiau — iš Los An
geles į San Francisco apylinkes, 
į Berkeley miestą. Gruodžio 30 
d. marti Danutė su dukromis va
žiavo į San Francisco pažįsta
mų lankyti. Pavėžino mane ir 
išlaipino pačiame miesto centre, 
operos rūmų aikštėje.

Daug kartų šiame mieste bu
vau — tai automobiliu perva
žiuota, tai šiaip pasižvalgyta, šį

- kartą-susigundžiau pėkštute pa
vaikštinėti ir daugiau mieste

McAllister gatve 
žingsniavau link Market gatvės, 
kuri yra viena šio miesto įžy
mybė — prekybos centras.

Netoli nuo operos aikštės pa
ėjus ir Market gatvės dar nepri
ėjus mano dėmesį patraukė vie- 
vienas knygynas, apie kurį jau 
anksčiau buvau girdėjęs. Var
das labai išdidus: Rusų-Ameri- 
kiečių Institutas, bet prekylan- 
gis ir durys labai apšepę. Didelis 
priešingumas išdidžiam vardui. 
Viduje, pagal prekių išdėstymą 
ir bendrą sutvarkymų,'tas insti
tutas man atrodė daug menkes
niu knygynu, negu Lietuvos ap
skričių- miestuose buvę Spaudos Vilniuje išleista vieno dailinin-

knygynai. t
Institutas pardavinėja grama- 

fonų plokšteles, gintarus, įvai
rius drožinėlius iš plačiosios da
bartinių carų tėvynės Rusijos. 
Yra daug knygų nevien rusų 
kalba, bet ir pavergtųjų tautų 
kalbomis. Kai įėjau — nė vie
no pirkėjo, tik trys pardavėjai 
ar savininkai senukai: dvi mote
rys ir vienas vyras. Atšlitinėjo
prie manęs senukas ir pasisiūlė 
patarnauti, klausdamas ko no
riu?

— Noriu pamatyti, kokių lie
tuvių kalba turite knygų, I— 
pratariau.'

— O, taip' Turime, — atsakė 
ir parodė man vieną lentyną. 
Tik akį užmečiau ir tuoj pama
čiau,-kad tai arba rusiškos ar
ba ukrainietiškos knygos, o lie
tuviškų nėra.

— Čia tik rusiškos knygos, — 
kreipiuos į senuką, — lietuviš
kų čia nėra.

Jis, kiek besugebėdamas, vik
riai nušlitiniavo prie kitos len
tynos ir atnešė vieną knygą:

— Ta lietuviška!
— Taip, ta lietuviška, — pa

tvirtinau.
Senuko atnešta knyga buvo

OcAHEsam
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PASSBOOK 
ACCOUNTS

and enjoyment. And it can be

don’t, it can-be a time of worry

One easy way to save on a

U.S. Savings Bonds through the

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Sayings Bonds— 

maturity of 5 years, 10 months
for E Bonds, 5H% when held to

M %, payable as a bonus at
maturity, applies to all Bonds 
issued since June 1,1970... with 
a comparable improvement for 
all older Bonds.

Buy U.S. Savings Bonds.

a comparable improvement for

» They’ll help make your
-**    —— - - A

it to be.
retirement just what you .want

. Stolen, or destroy*d.

e>*hrd at yoor bank. Tax may be deferred * 
redemption. And aNexyt femonb*®, r

Booda are a prood way to urveb

“•e replace them. When, seeded, they can be.
eached 1- ’T'__ ______ • » » • *■

And xhrxyt remeinb-Xr

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

V W fc.’ZS* Tr-rt- n* He

NAUJIEM OS
1739 So. Halsted Street

■•įįšš?::.

Chicago, I1L 60608
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Pavadinimas atsirado ne i . . . * i]šiaip sau atsitiktinai, šiais me
tais laisvajame pasaulyje reiš
kiasi didelis mūsų jaunimo ju
dėjimas ir darbai.

Vidury vasaėos visais keliais pildančiu jaunimu visi turėsi-!
— • • - • ■ . , Laukiama svečiu iš viso lais.......u ir pasi-; . ,. ' . .i.r • ivojo pasaulio. Daug jų netu-

> visiems atviras.
įvyks tautinių šokių Visiems bus proga stebėti savo

ir pastangas
lietuviškuose plotuo- 

šio kongreso šūkis jau pa-l
nas kitą papildyk bet juos riš sako kokioje dvasioje kongre-

— Jaunimo darbas 
Lietuvių Tautos atei i

Įstebėjęs, 
žiaus,
trauks Jaunimo Kongn«;as.

Tautiniais šokiais ir juos iš-Įsų parodų planas.
Idanciu jaunimu visi turėsi-j , .

<> gal»me, progos pasigėrėti
ir tūkstančiai iš viso laisvojo Į džiaugti.I ... ■ ..

pasaulio mūsų mielojo jauni-'taip pat bus 
mo. čia
šventė ir antrasis Pasaulio Lie- jaunimo darbus 
tuvių Jaunimo Kongresas. Tie 1 išeivijos 
du svarbūs įvykiai ne tik vie-ise.

t — , v 1
' Ii, toli atsilikę nuo amerikinės 
spaudos technikos. Jie tik. pri
mena “samanotos bakūžės” lai
kus, kai Lietuvos spaudos tech
niku tik krapštėsi iš vergijos lai- j 
kų.

Besanti ir visasąjunginės ko- 
munistii —bolševikų partijos i taikos.

ko grafikos darbų atspaudai, 
skaitymo mažai. Man ji neįdo
mi, tad klausiau ar daugiau ne
turima? Pasišaukė tas paslau
gusis pardavėjas vieną moterį 
į pagelbą. Ji man parodė dvi, 
apie 4 pėdų ilgumo, lentynas — 
čia lietuviškos knygos. Ši mo
teris, atrodo, lyg visa galva pra
našesnė už kitus du; už tą se
nuką ir už kitą moterį, kuri ra
šė mašinėle. Mašininkė šaukė
si jos pagalbos, klausdama, kaip 
rusiškai reikia parašyti “Svei
kinu su Naujais Metais”.

Stumdau knygas, stengdama
sis perskaityti jų pavadinimus 
ir autoriaus pavardę. Leninas, 
Leninas — apie Leniną gal 30 
knygų surikiuota. Du storuliai 
Margerio Šliūptarniai irgi nema
žai vietos užima. Daug knygelių 
apie gražias Lietuvos gamtovie- 
tes, apie naują fabrikų kaminų 
“simfoniją”. Apstu dailininkų 
paveikslų reprodukcijų.

Gamtos vaizdų knygelės, dai
lininkų darbai — lietuvių gali 
būti Įdomūs vieną kitą kartą 
peržvelgti, bet nelietuvio tie lei
diniai nepatrauks, nors kai ku
rie angliškai išspausdinti, nes 

J ' spaudos darbas ir popierius to-

HIGH RATESf

PAID QUARTERLY AT PER ANNUM

$5000 or more 
certificates 

2 year min.
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$1000 or more 
certificates 
1 year min.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekį ar Money orderi tokiu adresu: 
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608
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istorija, 1940 metų laida. Jau 
ne nauja, kažkieno pavardė užsi
rašyta. Mačiau ir daugiau jau 
nebe naujų knygų Čia padėtų 
parduoti.

Mano akį patraukė 
gražus margas viršelis, bet ir 
knygos turinys. Tai lietuvių 
liaudies mįslių knyga, paruošta 
Kazio Grigo — “Menu mįslę ke- 
turgyslę”. Pardavėja, pamačiu
si, kad aš mažai teperku, pasiū
lė;

Mes turime daug latviškų 
knygų...

— Ačiū, — aš latviškai ne
skaitau. (Pamiršau,-o juk Kau-
no studentams ne keletą mėnesių 
latvių kalbos kursus lankiau, 
buvau pramokęs). .

Powell gatve , šiek tiek pava
žiavau į kalną San Francisco 
įžymybe— vadinamuoju “Cable 
car”. Leidausi vėl apačion. Ka
lifornijos gatve kiek pažingsnia
vęs, pasukau per finansinį dis-
triktą. DangoraižiaiTikrar dan
gų raižo, o iš to dangaus vėjo 
sukinėjami žemyn krinta tūks
tančiai stalinių kalendorių lape
lių. Tai lyg žiemos sniegas, lyg 
snaiges. Gatvėse jau jų tiek pri
kritusių, jog galima su grėbliu 
traukti i krūva.

Tai San Francisco miesto tra
dicija. Metams baigiantis se
nus stalo kalendorius nemetama 
į šiukšlių dėžę, bet iš dangorai
žių per langą.
tur būt, ir sunku įsivaizduoti, 
kaip ta pramoga atrodo. Juk 
keliasdešimt aukštų name yra 
tūkstančiai kambarių, beveik 
kiekvienoje raštinėje, kiekvie
name kambaryje yra stalo kalen
dorius. Na, ir kai pasipila iš 
langų tie lapeliai, tai tikrai jie 
dirbtinį sniegą atstoja, — at
stoja ir “confetti”.

Šitaip šu senais metais, su se
nais kalendoriais atsisveikinus, 
miesto valdybai padaugėjo gat
vių šlavimo išlaidų. Tačiau mies
tas dėl to neprotestuoja, tradi
ciją gerbia, žino, jog pramogą 
kainuoja.

San Francisco ir apylinkių lie
tuviai šiek tiek organizuoti, va
dinasi, turi savų organizacijų, 
bet ne tiek, kiek jų yra Los An
geles ir apylinkėse. Losangelie- 
čiai Naujus Metus sutikti turėjo 
nemažą vietos ir vaišių pasirin
kimą ; balių rengė abi Liet. Ben
druomenės apylinkes, Tautinin
kų skyrius, Long Beach Liet, 
klubas, Santa Monicos Liet. Klu
bas — tai keturi atskiri baliai, 
Naujų Metų sutikimui skirti.

San Francisco veikia Liet. 
Bendruomenės apylinkė, naujai 
susiorganizavo lietuviai respu
blikonai, bet šįmet lietuviai bent- 
dro Naujų Metų sutikimo ne
rengė. Pasitenkino privačiais 
pobūviais.

Kai Kalėdų dieną atskridau 
sūnaus ir marčios namuose ra
dau nemažą būrį lietuvių be
sisvečiuojančių — “open house”. 
Čia pirmą kartą išgirdau, jog 
sausio 22 d. į San Francisco at
važiuos I»s Angeles lietuvių 
“opera”... Giedrės Gudauskie
nės paruošta dainininkų grupė 
dainuos bendruomenės vakare 
Traviatos arijas ir kitas dainas.

•:;u

tis.
šių metų sausio 9 d. Margu

čio patalpose PLJK vadovvbės 
sukviestame 
progos plačiai išgirsti apie’Kon Į reikalams 
greso paruošiamuosius darbus 
Besiklausant ir 
pagavo tos jaunatviškos nuo-

Teko išgirsti kokja pla
ti bus Kongreso apimtis ir 
kokiu entuziazmu, 
ciniam darbui 
rūpesčiu šiam ne eiliniam įvy
kiui ruošiamasi.

Be vyriausios vadovybės, su
daryta devynios komisijos su 
visa eile pakomisijų. Iš tų ko-

, draugų ar pažįs
tamų. Juos reikės apgyvendin
ti savų tautiečių nainuose. No
risi. kad jaunieji svečiai atvy
kę jaukiai jaustųsi savoje lietu 

Ir vėl atitinkama 
visus lie

kai! savo namuose su- 
atvyk.usiems svečiams 

lietuvišką prieglobstį.
rūpesčiai 

Visiems
reikės apie 150,000 

j doleriu. Žinant mūsų tautiečių

užsidegi-į IG dienos. Nors ir prabėgom, 
laikraščiui skirtame straipsny
je viską neįmanoma pateikti. 
Visuomenė tai sužinos iš visos 
eilės būsimų straipsnių ir in
formacijos.

Nenoriu čia pamokslauti, nes 
ir mūsų jaunuomenė pamoks 
lavimų nemėgsta. Jai labiau 
suprantamas 
bas, akcija, 
priminti, 
nimo pastangoms ir darbui vi
suomenė skirtų ne eilinį dėmesį. 
Vieni su pagyrimais, kiti su 
priekaištais dažnai 
me į savo jaunuomenę, o šiuo 
kartu Ji bus kviečiama: 
kite, su mumis pabūkite, pa
matykite ir mums padėkite'...

P. Venclova

tuviškienis
ma, 
suma surinkti bus įmanoma. 
Ypač kad lėšų sutelkimui vado 
vauia visa eilė žymių žmonių
su dr. Kazicku priešaky.

O kur Kongreso dalyvių sto
vykla, iškylos, visa eilė sim
poziumų, paskaitų, pranešimų 
ir pasilinksminimų, kas suda-

Šeimininkė grįžusi į kepykla 
skundžiasi, kad duoną pirku
si kietą kaip plytą.

— Atsiprašau poniute, tams 
ta dar negimusi buvai, kad aš 
jau duoną kepiau, išdidžiai pa
sigyrė kepėjas.

— Tai kodėl tamsta tą duo
na tik dabar pradėjai pardavi
nėti? atsakė šeimininkė.

interest check 
||Įhiri£ifr ' :<>n .. .

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

IHSURID
££

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

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

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
LYEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kaip iš tiesų buvo? Tauragė- sijotoje jū apaktas! Ir 
je jau nepriklausomos Lietuvos De jū, bet tū. kurie eteetė jo 
laikais veikė “stambus mėsos maldavimą, buvo kvailiai ir že- 
kombinatas”, vardu “Maistas”.
Biržuose (Astravo dvare) ilgus Jau dabar tų astronautų žy
mėtus veikė linų apdirbimo ir J
lietuviškos drobės gamintoj as- 
fabrikas, vardu “Siūlas”. Iki šiol 
mes visi lietuviai žinojome, kad 
Šilutė — Heydekrug buvo Klai
pėdos krašte. Nuo kada ir kie
no pastangomis šis miestas per
sikėlė į žemaičius?

Arba, ką reiškia iš debesų pa
imtas tvirtinimas: (Rašinyje: 
“Kiek kainuoja šaltasis karas”) 
— “Kai vakarinių sąjungininkų 
intervencijai po Antrojo Karo 
nepavyko Rusijoje komunizmą 
sunaikinti, tai buvo pradėtas 
“šaltasis karas” iš lauko...”

Kur, kada ir kaip “vakariniai 
sąjungininkai < po Antrojo Pa
saulinio Karo darė intervenciją 
Rusijoje komunizmą sunaikin
ti” ? Gal to rašinio rašytojo sap
ne tas yra buvę, bet ne tikreny
bėje. Kuriam tikslui tokius sap
nus skelbti?

Iš rašinio: “Rusai pasiekė 
Veneros planetą” ilgesnė ištrau
ka, kaip kontroversinis pavyz
dys: ;

“Kokia iš tų žygių nauda? 
Praktiškos naudos mūsų Kalen
dorius nemato. Atrodo, kad tai 
tik valdžios noras pasirodyti 
prieš savo žmones gigantiškais 
projektais! Ir pasirodyti pa
sauliui — štai ką mes galim! 
Pradėsime ir fabrikus padangė
se statyti! Visą pasaulį užval- 
dysim! Pašėlusi propaganda 1 Tą 
panašiai daro ir demokratinė mū
sų Amerika, kuri siuntinėja sa
vo astronautus į mėnulį. Ir yra 
kuo girtis, kai jie atsigabena iš 
mėnulio maišiuką smėlio ar ko
kių grumstų. Siūlo po žiupsnį 
to “štafo” kitų šalių mokslinin
kams. še,’ pastudijuokit! Juk 
tai istorinė medžiaga, iš kito pa
saulio amerikiečių parvežta. Na, 
o kas čia? Juk mėnulio medžia
ga tokia pat, kaip žemės” (??? 
!!! J.). Teorijoj tas buvo se
niai jau žinoma.

“Tai yra nepateisinamas pini
gų eikvojimas, ir dar labiau ne
pateisinamas žmogaus gyvybe 
žaidimas. Juk trys Amerikos 
astronautai, kildami į mėnulį”, 
(visiška netiesa! Tos nelaimės 
metu visai nebuvo bandoma į; 
mėnulį pakilti! J.) “neseniai su
degė erdvėlaivy... Rodos, laikas 
jau būtų įsisąmoninti, kad gam
ta paskyrė žmogų gyventi že
mės aplinkoje, o ne dausomis 
klaidžioti. Dausose, kur tos ap
linkos nėra, gyvenimas žmogui 
neįmanomas”. ' 
-še, tai tau! Visai panašiai, 
kaip prieš kelis šimtus metų 
Kristupas Kolumbas maldavo sa
vo tautiečių — italų padėti jam 

‘žemaičių Šilutė taip pat persi- suruošti kelionę naujo kelio į

tims, tarti, kad iš tą 52-jų kalen
dorių susidarytų ne vienas įvai
rios mokslo, politikos, poezijos 
ir beletristikos veikalas. Tai 
Bostono savaitraščio Keleivio, 
kolektyvo, ypatingai veikliausio 
jo nario — Stasio Michelsono 
nuopelnas!

Ką randame šiųmetiniame 
“Keleivio Kalendoriuje”,

Be kiekvienam kalendoriui 
privalomų ir būdingų duomenų 
(mėnesių ir savaičių dienų, šven
tės ir bažnytiniai vardai, čia pat 
paeiliui lietuviški-tautinįai var
dai, amerikiečių šventės ir kita), 
tame kalendoriuje sutinkame 
net 39 (trisdešimt devynios) at
skirais pavadinimais įvairiopos 
srities rašinius ir poezijos kūri
nius.

Tie rašiniai nevienodos apim
ties, ilgio ir vertės. Panašiai yra 
ir su poezijos gabalais; yra ge
rų, naudingų ir praktinių; bet 
netrūksta nė ginčytinos vertės, 
smarkiai kontroversinių gabalų.

Prie pirmųjų (vertingų ir ge
rų) reiktų priskirti, pvz., tokius: 
Apie Simą Kudirką (paįvairin
tu S. Kudirkos atvaizdu), Kaip 
buvo atkurtas Donelaičio atvaiz
das, Kaip rusai .paėmė Berlyną, 
Didelis gešeftas iš vedybų, Siū
lo apsidrausti nuo Dievo, Aukso 
kasykla gerklėje arba kaip mū
sų Sodeika iškilo į dainos aukš
tybes, Gaivinantieji gėrimai, 
Knygos progresas, Kova su vė
žio liga ir dar vienas kitas. Poe
zijos pagirtini ir vertingi gaba
lai: Tėvų šalis (V. M. Putino), 
Gyvenimo Preliudai (Petro Vai
čiūno), Paparčio žiedas (Kazio 
Jakubėno), Neverkit pas kapą 
(Vaidilos Ainio-Juliaus Janonio).

Kontroversiniai ir net klaidi
nantys yra daugiausia politinę 
srity liečiantieji. Tokie, nežinia 
iš kokių šaltinių pasiimti, kve
pia vienašališka propaganda. 

«c _ Pvz., Lietuvos gyventojų statis-
yra prancūzų prefektūros paėmėjas buv. Įeit, vėliau pulk, .tikoje paduodama Lietuvos mies- 

. Mykolas Kalmantas — . .
“Dėdė iš Amerikos” A. Ivas ir Brocktoue, Mass., buvęs 
Lietuvos Šaulių Sąjungos atstovas prie Gelbėjimo Komi
teto Aleksandras Marcinkevičius, šiandien Mantautas. 
Chicagoje dar gyvena keli buvę aktingi sukilėliai klaipė
diečiai. Šiemet vadinamoj pasaulio lietuvių sostinėj nie
kas net Klaipėdos atvadavimo minėjimo nebesuruošė. 
Atrodo, kad pradedame pavargti ir prisnūsti. Bet tai ’

SPAUDOS PABIROS
Kiek tuose 52-se kalendoriuo

se yra sukaupta visokios įvairių 
rožių mokslo, lengvo pasiskai-

tymo ir poezijos gabalų, galėtų 
pasakyti, tiksliai apskaičiavęs, 
lietuvių literatūros žinovas-isto-

raažifiriai!

liai yra apsimokėję: meteorolo
gijos srityje, orinio snaižinojimo 
(telefonas, televizija) uanjos 
galimybės; žinoma taip pat, kad 
erdvėje esama apsčiai medžtayų 
gyvybei susikurti, o mėnulio 
“stafas” yra visai kitokios su
dėties, negu mūsų senutėlės že
mės! Net ir tos medžiagos susi
klostymas yra visai kitoks ir iki 
šiol mokslininkams buvo nema
tytas ir nežinotas!

Kaisinė jautis po “Keleivio Ka
lendoriaus” rašinių skiltis, ga
lima būtų prirankioti dar žymiai 
daugiau neteisingų išvedžioji
mų ir konteaversinių teigimų, 
tačiau tokie “riktai” visai nesu
mažina to tarpinio leidinio ver
tės. Skaitytojai patys visa tai 
gali savarankiškai atsijoti ir pa
siimti tikras ir brangintinas ži
nias, kurių apsčiai ten esama.

Keleivio ir jo Kalendoriaus 
adresas: Keleivis, 636 E. Broad
way, So. Boston, Mass. 62127.

(Bus daugiau)

$6.00
$2.00vienam mėneefui

Kanadoje:
metams___ __
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _____
pusei metų ___

muno žemupyje Įvyko stebuklas: palyginti su Klaipėdą 
tais metais okupavusių santarvininkų — Prancūzijos, 
Anglijos ir Italijos jėgomis ir Klaipėdą sau gauti nagus 
ištiesia Vokietija ir Lenkija, mažutė, vos iš šimtmečio 
vergijos prisikėlusi jauna, dar labai silpna ir veik begink
lė Nepriklausoma Lietuva išėjo prieš visą Europą sa
vo Klaipėdos ir savo pajūrio atsiimti Ir a t sd ė m ė!

. Baisiai nebedaug šiandien gyvųjų tarpe yra likę to 
mažo savo apimtimi, bet milžiniško savo istorinėmis im
plikacijomis liudininkų, kurie dalyvavo su Mažosios Lie
tuvos išvadavimo planuotojais, kurie matė, kalbėjo ir 
sykiu žygiavo tas šaltas sausio mėnesio naktis su jaunuo
liais, daugiausiai vidurinių mokyklų mokiniais ir Lietu
vos šauliais Į žygį, iš kurio kelio atgal nesimatė ir niekas 
jo nesidairė. Buvo jaunuolių net iš Kauno, Panevėžio ir 
Marijampolės gimnazijų, bet savanorių daugumą sudarė 
broliai klaipėdiečiai ir žemaitėliai. *

Garbė ir Amerikos lietuviams. Kad ir nedaug jų 
dalyvavo didžiajame Lietuvos pajūrio išvadavimo žygy
je, bet dalykas buvo ne kiekybėje. Lietuvos konsulas 
Klaipėdoje, labai daug pasidarbavęs sukilimui paruošti 
Jonas Žilius — Žilinskas buvo amerikietis, buvęs žymus 
mainerių kunigas; vieno sukilėlių dalinio, užėmusio fron 
to barą priešais geriausiai sutvirtintus prancūzų — vo
kiečių apkasus vadas buvo mūsų didvyris Stepas Darius; 
bostoniškis ’’Dėdė iš Amerikos” — savo doleriais ir gy
vu dalyvavimu Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto 
masiniuose susirinkimuose daug padėjęs laukininkų — 
būrų nuotaikas sukelti Antanas Ivas — Ivaškevičius; 
Andrius Martus, buvęs Pensilvanijos angliakasys, ide
alistas, visuomenės veikėjas,. Klaipėdos sukilimo kam. 
panijoje peršalęs, greit po išvadavimo ten pat miręs; dar 
vienas, buvęs Amerikos kariuomenės karininkas, ėjęs 
atsakingo ryšininko pareigas sukilimo metu ir kt.

Šiandien jau 49 metai, kitąmet šiuo laiku bus jau ly
giai pusė šimto metų. Amžinybės dalgė kerta vieną po 

kietijos princai, daugelis Vokietijos hercogu ir kurfiurs-Įkito paskutinius dar likusius tos datos dalyvius. Iš gy-j 
tų, Flandrijos ir Prancūzijos, Danijos ir Burgundijos ir^WU to žygio aktyvistų dar žinau kažkur prieglaudoje i

. Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priernip^čiuo^ę 

metams ___________ - $22.00
Pusei metų ______ ______  $1X00
trims mėnesiams ______ $74)0
vienam mėnesiui$3 00

<itose JAV vietose:
metams
pusei metų

$20.00
$11.00

$22.00
$12.00

$3.00

$13.00 
$3.50

Naujienos eina kaadien, iisldriant 
sekmadieniui, Taudria Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St^ Chicago, 
m 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigui reikia siųsti pašto Money

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniu, nuo
9 vai, ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

v Lietuvių tautos giesmė
Mažosios Lietuvos sūnus klaipėdiškis Martynas Gel- 

žinjs savo monumentalinį veikalą “Klaipėda Ordino Val
džioje (1252 —. 1525)”, perspausdintą “Naujienų” 1971 
metų rugsėjo £ d. — lapkričio 1 d. Nr. 211 — 257, baigia 
skyriumi, pavadintu “Žemaičių Aukštoji Giesmė” 41-oji 
(Naujienų atkarpa, spalio 25 d., nr. 251), kurį kiekvienas 
ne tik žemaitis, aukštaitis ir suvalkietis, bet ir kiekvie
nas lietuvis turėtų nusirašyti ir atmintinai išmokti.

Toje atkarpoje autorius be kito rašo:
“Norėdamas sujungti savo valdas ir lietuvius galu

tinai nuo jūros atstumti, Ordinas turėjo visų pirma že 
maičius nugalėti. Ir šitos svajonės įvykdymo jis siekė nuo

“Jau po pirmųjų kovų Ordinas Įsitikino, kad jis vie
nas žemaičių nenugalės. Todėl, nuduodamas, kad nori plės 
ti krikščionybę Lietuvoje/ jis VakanpEuropoje vis ir vėl 
sukeldavo gausius piligrimų būriuš, traukiančius į kovą 
prieš Aukštaitiją ir Žemaitiją.- Tuose žygiuose dalyvavo 
ne vien miestų piliečiai ir smulkūs bajorai, bet ir stambių, 
valstybių kunigaikščiai ir karaliai. Daugybės riterių tar
pe dalyvavo Bohemijos karalius, Anglijos princai, Vo

daugybė kitų riterių... Į , '-k
“Šitas- Europos kariškasis-elitas puolė žemaičius pei* 

ištisus 192metus! ' ' T
“Ir štai pasirodė neįtikėtini reiškiniai: Europos ri

terių elitas beveik niekur neįstengė giliau Į žemaičių gy
venamuosius plotus Įsiveržti._ .ų

Išskaičiavęs visą eilę istorinių kautynių, kuriose že
maičiai sumušė' kryžiuočius ir kalavijuočius — prie Sau
lės (Šiaulių), ties Klaipėda, ties Skuodu, prie Durbės, 
Medingėnų balose ir kt., autorius primena, kad rbmėnaT 
užkariavo Galiją pėr 9 metus, kalavijuočiai (kardininkai) 
pavergė kuršius per 9 metus, kryžiuočiai (Ordinas) pa
vergė žemgaliją per 30 metų ir. Prūsiją per 53 metus, bet 
žemaičiai atlaikė visos Europos moderniškiausią kariuo
menę per 192 metus!

Atlaikė nuo pavergimo ir genocido visą lietuvių tau
tą ir jos laisvę, deja Klaipėdos su Nemuno žemupiu iš 
gruobonių atsiimti ir Mažosios Lietuvos išvaduoti ne
begalėjo...

Ir štai lygiai po 500 metų nuo Melno sutarties (1422) 
1922 metams pasibaigus — 1923 metų sausio 15 dieną Ne-

Bajoras; Bostone tebegyvena miestelių gyventojų skai
čius, buvęs prieš 11 metų ir da
bar esąs. Tie duomenys apima 
net 22. Lietuvos vietoves. Jose 
visose gyventojų skaičius žy
miai pakilęs. Atrodo, kad Lietu
viai veisiasi kaip tarakonai! O 
jei būtų nurodyta, kiek į tą mies
tų ir miestelių gyventojų skai
čių yra prigūžėję “broliškųjų

tik išorinis įspūdis. Nuo Melno iki ^Versalio sutarčių respublikų” priviligijuotu atei- __   -f • • . • T « Z Z I A Z"\ . - w ~truko 500 metų; nuo Klaipėdos atvadavimo “dar tik” 49 vių (sakysime, Klaipėdoje: 1959 
metai. Istorijai šimtas metų, kaip mums viena diena. Is-; metais buvo 89,900, o 1970 me- 

/' d inn 1OOOAA
tori ja kartojasi. Šįkart is Rytų puses. Pavasaris eina į 
Karpatų kalnais.

0 laikas jau, laikas iš miega pakilti
Štai penketas amžių — naktis be aušros!
Gana aimanavus! Prižadinkim viltį 
Ir stokim į darbą, nelaukę giedros!

0 tuo tarpu kas gertas, rašykim atsiminimus.
Juozas Pronskus

i tais jau 139,900 gyventojų), 
; vaizdas lietuviškumo atžvilgiu 
būtu liūdnas, liūdnas.

* Arba trumpame rašinyje — 
[ “Sugriauta Tauragė jau atsista- 
įtė” sakoma; “šiandien čia vei- 
1 kia stambus mėsos kombina- 
■ tas...”, apie Biržus: “...svarbiau- 
; šia apdirbimo Įmonė yra linų ap- 
; dirbimo fabrikas “Linas” ir:

SAN FRANCISCO. CAUF.

— S.F.L.B. žiemos Balius 
įvyks 22 sausio, Sokol salėje, 847

garsiosios Vakarų Pacifiko lie
tuvių meninės pajėgos — so
listai Birutė Dabšienė, Rimtau
tas Dabšys, Antanas Pavasaris; 
pianistė Raimonda Apeikytė; 
režisorius Algimantas žemaitai
tis. Lietuvos Operos 50-j(ų meti
nių minėjimo proga jie atliks 
iš Verdi Operos La Traviata. 
Bus vakarienė, veiks baras, šo
kiams gros Havajietiškas orkes
tras. Staliukai rezervuojami iš 
anksto: tel. 692-3481 arba 697- 
8342.

, — Į San Francisco apylinkę 
persikėlė gyventi, inž. Rimantas 
Liaugminas su žmona ir inž. Ro
mas Ankaitis su šeima.

— Per Naujus Metus San 
Francisco draugus lankė sve
čiai : Dr. Vytautas ir Nijolė Gra
kauskai, arch. Kęstutis ir Milda 
Mikėnai, Romas ir Aldona Svai- ė 
nauskai — iš Los Angelės, ir B 
p-nia J. Bajorienė — iš Sacra
mento.

— Vasario 16-sios minėjimas*, 
įvyks sekmadienį, 20 d. vasario, 
1 vai. po pietų, ‘'College of San S 
Mateo patalpose, San Mateo,

POETŲ PAŽINTIS

— Jį genijum svajoj laikiau. 
Bet susitikome paskiau, 
Ir štai tik apmaudas, dievaž —»

■

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

18
Slenkant i pabaigą, dar vis pasipina 

charakteringų smulkmenų, paryškinančių 
šios kolonijos praeiti. Esu jau minėjęs, 
kad be po parapijos stogu prisiglaudusių 
organizacijų būta dar ir gausingesnio skai
čiaus ta globa nesinaudojusiu. Jos buvo 
suorganizuotos vienos kaip pašalpinės, ki
tos ideologinės, profesinės ir net grynai 
tautinei kultūrai kelti. Jų visų vardų ne
beįmanoma atminti, bet pagal vieno bu
vusio tų laikų veikėjo pasakojimą tas skai
čius siekęs netoli dvidešimties atskirų pa
vadinimų. Aišku, jos yra veik visos suny
kusios, net be vilties prisikelti ir atgai
vinti savo veiklą. Bet daugelis jų yra savo 
laiku suvaidinusios gražų vaidmenį tos ko
lonijos gyvenime ir palikusios gražaus 
prisiminimo pėdsakų. Didelės reikšmės jų 
veiklai turėjo tas faktas, kad toje apylin
kėje buvo pastatyti 1910 metais Miko Mel- 
dažio namai su svetaine ir scena vaidini
mams, 23-12 - 41 West 23-rd Place. Tad 
tuose namuose buvo apstu vietos susirin
kimams, pramogoms, paskaitoms ir vaidi
nimams. Tokių patogių namų, neskaitant 
parapijos salių, neturėta dar nė Bridge- 
porte, nė kitose kolonijose. Tad ir kitų 
kolonijų organizacijos neretai savo paren
gusius ruošdavo tuose Mildažio namuose. 
I vietos organizacijų vaidinimus ir kitokias

pramogas privažiuodavo daug žmoniij ir 
iš kitų kolonijų. Aišku, visi tie Westsai
des lietuvių kolonijos parengimai gerai 
nusisekdavo ir atnešdavo nemažai Įplau
kų. Pačiuose Meldažio namuose visą laiką 
judėjimas buvo gyvas, ir tie jo namai la
bai daug pasitarnavo tos kolonijos lietuvių 
kultūriniams ir visuomeniniams reikalams.

Pats Mikas Meldažis buvo veiklus tų 
organizacijų narys. Justino Mackevičiaus 
teigimu, jis priklausė bent penkiolikai tų 
Westsaides lietuvių organizacijų, ' Įeida
mas ir Į jų valdybas daugiausia kaip tų or
ganizacijų iždininkas. Aleksas Zalatorius 
man yra pasakojęs, jog anuomet, gyven
damas toje kolonijoje, gerai pažinojęs tą 
veiklų lietuvį. Tai buvęs ir šiaip geras 
žmogus. Daug pagelbėdavęs ir kokių ne
laimių atveju. O ir padėti galėdavęs, nes 
turėjęs gerą pažintį su vienu teisėju, o jo 
brolis — su geru advokatu. Jie draugavę 
su Meldažiais, tad. reikalui esant, visada 
buvo paslaugūs padėti ir į bėdas pateku
siems lietuviams. Jis apgailestaudavo, kad 
jo gyvenimo siūlas vėliau taip nelemtai su
sipynė, jog jo gyvenimas baigėsi tragiš
kose aplinkybėse.

• Nemenką vaidmenį šioj kolonijoj yra 
suvaidinęs ir Brenzų Įsteigtas ir vadovau
jamas Metropolitan bankas. Visi trys Bron
zų broliai dr. Silvestras, advokatas Jonas, 
ekonomistas Julius — ir jų sesuo Marijona 
Brenzaitė buvo gimę Amerikoje. Naricoke. 
Pensilvanijoje, jau antroje- pusėje devy
niolikto šimtmečio. Visi buvo baigę aukš

tuosius mokslus, ne tik gerai kalbėjo lietu
viškai, bet buvo veiklūs ir lietuviško gyve
nimo nariai, davę nemenką Įnašą savo 
darbu lietuvybei ir Lietuvai. Marija Bren- 
zaitė už nuopelnus Lietuvai net buvo ap
dovanota Gedimino ordinu. Nepaprastai 
gabiai pasireiškė. biznio, finansų srityje ir 
tas pasisekimas buvo toks didelis, jog nu
stelbė ir jų universitete įgytas profesines 
specialybes. Metropalitan bankas savo už
uomazgą turėjo Evergreen, II.. Jau 1915 
metais šis bankas buvo perkeltas į Čikagą, 
prie 35-los gatvės, o 1920 metais buvo per
keltas i Westsaides lietuvių koloniją, vadi 
namąji lietu viską Walstrytą. Pradėtas su 
25,000 kapitalo, perkėlus Čikagon, 1920 
metais jo pagrindinis kapitalas buvo padi
dintas iki vieno ketvirčio milijono dolerių.

Laukdamas vieną dieną autobuso prie 
Leavitt ir Cermak Road kampo, kur stovi 
Metropolitan banko pastatas, prisiminiau 
mano turėtą pasikalbėjimą su to banko 
buvusiu prezidentu dr. Silvestru Bronza. 
Tam pasikalbėjimui mane buvo paskati
nęs Antanas Valonis, kuris ilgus metus 
buvo šio banko kasininkas. Kaip žinia, 
Antanas Valonis buvo ne tik didelis patrio
tas, bet ir labai veiklus tautiniame darbe 
dėl Lietuvos valsivbės atstatymo. Buvo 
pirmininku net keliose organizacijose, 
vadovavo, rodos, ne vieną kartą Čikagos 
Lietuvių Tarybai ir dėl savo sugebėjimų ir 
sąžiningumo dar pasidarbuodavo ir kitose 
finansinėse Įstaigose. Jo veiklos Įnašas ir 
šiai kolonijai nemenkas ir prisimintinas.

Tas mudviejų pasikalbėjimas 1957 roe-

tais su dr. Silvestru Brenza užtruko ne
trumpą laiką. Pakopę laiptais j antrą' 
aukštą, ten niekieno netrukdomi išsikalbę- < 
jome daugiau kaip dvi valandas. Jo bro
liai, Jonas ir Julius vadovavę šiam bankui 
nuo pat jo Įsisteigimo, jau buvo mirę, ro
dos, abu pakirsti širdies smūgio. Daktaras 
Silvestras savo amžiumi buvo vyriausias ' 
ir pats paskutinis Metropolitan banko pre
zidentas.

Pastebėjęs mano stebėjimąsi jo ne vien ■ 
geru lietuvių kalbos mokėjimu, bet ir giliu 
lietuviškų reikalų supratimu, rado reikalo 
paaiškinti, jog nesą nieko nuostabaus. Ne 
vien tik tada jų šeimoje kalbėta lietuviškai, 
bet ir daugelis anuomet gimusių lietuvių 
Pensilvanijos valstijoje ne tik gerai mokė
jo savo gimtąją kalbą, bet ir jautėsi esą lie- ( 
tuviai. Ir sukurtose lietuvių organizacijo
se veikliai pasireikšdavo neretai iki vado
vaujančių postų. Lietuvai atstatant nepri
klausomybę, jie dėjosi prie tos talkos dar
bu ir lėšomis. Juk J. A. Valstybių prezi- ' 
deniui Hardingui Įteikiant peticiją, pra-1 
šant pripažinti nepriklausomą Lietuvą de 
jure Su milijonu parašų, buvo daug pasi
darbavusių jau čia gimusių lietuvių. Mes 
tokio skaičiaus parašų savo tarpe tada su
rinkti negalėjome. Tame parašų rinkime 
larp amerikiečių čia gimusieji ypač daug 
pasidarbavo, įtraukdami Į tą parašų rin
kimą talkininkais ne tik paskirus veiklius 
amerikiečius, bet net kaž kurias ameri
kiečių draugijas. Ir kai buvo sumanyta 
suorganizuoti savanorius Lietuvai gmti, i 
tuose junginiuose buvo jau ne taip mažas

skaičius ir čia gimusių ir migučių lietuvių 
jaunuolių.

Vadinasi, čia gimusieji jautėsi esą lie
tuviai ir kartu su ateiviais sutapdami diri 
bo ir organizacijose bendrai tautini ir kul
tūrini darbą, žinoma, būta ir nemaža iš
imčių. Aišku, tarp gimusių Lietavoje ir 
Amerikoje, savaime suprantama, yra jau 
didelių skirtumų. Gimusiems Lietuvoje 
gimtosios žemės meilė yra įgimtas daly
kas, vedąs iki pasiaukojima, tiaa tirpu 
jau čia gimusieji ir norėdami negali takios 
meilės jausti savo širdyje. Gimtasis kraš
tas pats savaime Įauga į kraują ir širdyje 
užima svarbiausią vietą. Tad čia gimu
siam ir augusiam lietuviui Lictirva bus 
kaip ir svetima padangė, nors ir atrodys

žiau svarbus ryšys pasilita iešmas kaltai. ' 
papročiai, kultūra ir kiti tolygūs aspektai. 
Tatai ir leidžia mums jaustis tarp savęs 
tiek ten ginusiems tiek čia, Amerikoje, 
tikraisiais broliais. Tas broliškumas sa
vaime uždeda ir pareigas siekti to, kad tas 
gimtasis tėvų kraštas galėta būti laisvas ir 
pats kurti ateiti-ir kultūrines bei medžia
gines vertybes,

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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9R. ANNA BALIONAS 
r ĄKIŲJ AUHU NOSIES - 

; IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso talaf^ PRospect 8-322S 
Rezi<L telef.: WAIbrook 5-5076 

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

Rez. tai. 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, skambinti 374-8012

Telef.: PRoapect 8-1717

DR. S. B1E2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

7-8

. DR. C. K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

; CHIRURGIJA
Tel»f. 6954)533

■ Fox Valley Medical Cantor 
Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PDR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71»t STREET
’ Ofisą*:, HEmiock 45849 "

‘ , Razid.: 388-2233
Ofiso VALANDOS: ' ’ 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5. tree. 

z ir šestad. ūktai susitarus,

.-'--i S4873

DR. W. EiSIN - EISINAS
AKUŠERIJĄ
;pjNEk8UOGlNĖ CHIRURGIJA 
6132 Kedzie Ąve., WA15-2670

’J;
Valandos pagal.susitarimą. 'Jei neat- 
^‘•silifeįia/ skambinu Ml 3-OUOl.
f.;. ■■■ .......... ■■■ — — į — —

-39X-y rtSriiFXŠYDY.tOMS:.<lR CHikU.KGAŠ 
ii kna^L^W^SSUltWBST/SSr^STREET.
•798 ącha IŽL^GHSO. VALANDOS:,..; \ 

Kasdien nuo 1—4 popiet; ir "6—8 vai 
... Treč. ir šeštam ūz<Mryfal;D>ftY •

Ofi& jef.r^POrtsmoutų 7-6000 '

■oH t? jJ ^LiiUtG^kl r 11
Of&oę tęl.: HE 4-1813 arba1 RE 7-9700 

^Roži^riciičsY ‘'PR 6-980T1 ? ir V

Makauskas- - ;
a-O Ain- y T GYDYTOJAS ..IR .CHIRURGAS-

, 5- 4,. VIDĄUS LIGŲ. SPEC.
- 7'^-';i454 west 7išt Street..
1 c ^VAlJLNDpŠ:' Pirmad., - antrad^ ket- 

-viftad. ir penktadieniais nuo 3 iki
7 vąL,popiet.: Ketvirud. ir šešta- 
cbeniais'nuo 9' iki IT vak ryto: tik 
susitarus. * -r ’

r rv- ^Trečiadieniais uždaryta. ’ \

-:j>

Of

KANADOS NAUJIENOS
Religija, apleistos ir išniekintos bažnyčios

(Tęsinys)

Kaip matosi vis dar senųjų 
sodybų tebėra rekordinis skai- . 
čius, tik nuo jų žemės griežtai , 
traktoriais atkirstos. Tad kai 
giminės atsiunčia nuotraukas, 
išeivijos lietuviai negali jų atpa
žinti. Apie tai nebėra jokia pa- 
slaptis, nes ir komuntistinė spau
da jau pati apie tai rašo: “Kei
čiasi Lietuvos kaimo vaizdai. 
Nyksta vienkiemiai, keičiasi kai
mo ribos. Kartu nyksta ir se
nieji vietovardžiai. Kolūkiai 
gauna visai naujus vardus. Jau
noji karta kartais ir nebeatsi
mena savo apylinkėje likusių sa
vo senųjų pavadinimu”.

Net pati komunistinė spauda 
apie tokius įvykius nebetyli, o 
mūsų išeivijos lietuviai ten nu
vykę mažai ką pastebi ir bend
rai apie tuos naujus reiškinius 
čia sugrįžę nepasako.

Kauno bažnyčios
Iš Kauno vaizdų buvo parody

ta Kauno bazilika ir Vytauto 
bažnyčia, kurių išvaizdos, ypač 
spalvotose skaidrėse, nesudaro 
blogo įspūdžio. Buvusi kunigų 
seminarija nepateko į fotogra
fės aparatą, nors, ji ten pat prie 
Vytauto bažnyčios. Tas pats ir 
su Kauno Lietuvos katalikų ka
tedra. Apie to 15-jo šimtmečio 
gotų stiliaus pastatą irgi nie
ko,. nors jau senokai m ūpų išei
vijos lietuviškoje spaudoje nu
skambėjų,..kad ten esą Įrengta 
■koncertų: salė. .-.Taip pat jokio 
vaizdelio^ ir iš Karmelitų baž
nyčios. .

Pažaislio vienuolynas visai 
užmirštas. Tiesa, vargu galima 
tikėtis,, kad ekskursantus ten kas 
butų vežęs. '.Kitų ekskursantų 
pasakojnpais, Pažaislio vienuo
lynas jau paverstas M. K.. Čiur
lionio dailės muziejaus skyriu
mi, o' jo ribose norima statyti 
18-os metrų aukščio kavinę-res- 
toraną. Nors 'fr nutarta suda
ryti apsauginę šio architektūri
nio paminklo zoną, ir griežtai už
drausta statyti karinė jo ribo
se, tačiau komunistai to nepai
so, tad numatyta kavinė bus sta
toma.

l/DR. frank PiECKAS
... . OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI ' - '
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

A * /‘contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. -Uždaryta trėč

DR. LEONAS SENUTIS
* - " INKSTU, POSUĖS IR
> ^ PROSTATOS CHIRURGIJA

• 2656 WEST 63rd STREET
Vai/an trad, nuo 1—4 po pietų.

■ ketvirtad, nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso telefJ:' 776-2880

Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B«ndr« praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
' Te!.: 925-829f

Valandas: vai. vak. Penktadieni
į 10—12 ir. nuo 2 iki- 8.vai. vak.

Sekmadieniais ir trečiadieniais
• > uždaryta.
Raz. taU WA 5-3099 v

Derintasis fortas
• Skaidrėse neblogai buvo at
vaizduotas Kauno IX-sis fortas. 
Vaizdas gana klaikus. Dar te- 
besiihato buvusios išlietos ce
mento sienos, kurios aptvertos 
spygliuotų vielų eilėmis. Viršu
je dar teberiogso sargybinių 
bokšteliai, iš kur nevienas kali-

nys, mėginęs pabėgti, buvo nu
žudytas.

E. šarauskienė aiškino, kad 
ten, vokiečių okupacijos metų 
buvę sušaudyta apie 80,000 žmo
nių. Bet ji nepasakė, kad tos 
žinios surinktos tik sovietų. Da
bar ten jau pastatytas pamink
las nužudytiems. Iš skaidrių jau 
iš tolo matosi, kad prieš IX-jį 
fortą prasideda ilgas kelias, anot 
komunistų skulptoriaus A. Am- 
braziūno pasisakymo, kelias gra
nito plokštėmis išklotas, kuris 
lankytojus vedžios po IX-j o for
to teritoriją ir užsibaigs masinių 
žudymų vietoje, čia bus aukš
tos 15-20 metrų aižyto silueto 
gelžbetoninė skulptūrinė grupė. 
Paminklas dar galutinai neuž
baigtas. Nors E. šarauskienė ir 
pati pergyveno visas komunisti
nes tortūras okup. Lietuvoje, bet 
apie tai klausytojams, rodant 
atvežtas iš okup Lietuvos skai
dres, nesurado progos pasaky
ti nė žodelio. Tad prie to, taip 
ir norisi pakartoti iš žurnalisto 
J. Janušaičio jau Naujienose Nr. 
123/70 met/ rašyto straipsnio 
“Ateik pamatyti sadistų puotas” 
kelias ištraukas. Čia pakartosiu 
keletą iš jo straipsnio sakinių, 
nuo kurių žmogui, net dar ne
mačius tų dokumentalinių vaiz
dų, tiesiog šiurpulys nukrečia vi
są kūną. štai kaip jis rašo: 
“Prieš trisdešimts metų daugel 
lis iš mūsų su giliu liūdesių šir
dyje stebėjome į Lietuvą žygiuo
jančias raudonosios armijos di
vizijas... Neilgai trukus tuoj įsi
tikinome. Baimė ir netikrumas 
apėmė kraštą, tardymo kame
rose kankinami šaukėsi pagal
bos taurūs lietuviai, daugeli be 
teismų enkavedistai šūviu Į pa
kaušį palydėjo amžinybėn... Š’ 
m? birželio 13 d. Chicagoje, She- 
ratos viešbutyje Įvyko Lietuvos 
okupacijos minėjimas bei geno
cido parodos«atidarymas”.

Tpliau jis' rašo: “Į žiūrovus 
prabils mirusieji, ir nukankintie-’ 
ji. Praveniškiuose.: 450 suim
tųjų sušaudymas, sadistų “puo
ta”. Rainių miškelyje, kur 76 
suimtieji buvo išžudyti pavarto
jus neapsakomas kankinimo 
priemones, (čia matys kiekvie
nas nužudytųjų nuotraukas ir 
kankinimo Įrankius)..

“Panevėžyje išskersti darbi
ninkai bei tarnautojai prie vie-

tinio cukraus fabriko, gydytojų 
ir gailestingųjų seeselių išžudy
mas, kraugeriški kankinimai As- 
travos miške, prie Biržų, kur vi
nys buvo suvarytos j galvas ar
ba gyvam paprastu piūkliu nu
plauta koja. O štai kitame sky
de plaktuko smūgio aukos, o čia, 
va, Červenės kruvinoji scena.

“Iš išstatyto skydo žvelgia 
nužudytieji moksleiviai, patys 
jauniausi lietuvių tautos vaikai, 
pasisakę, kad jie lietuviai ir ver
gauti nenori. Į juos žvelgia bū
rys komunizmo nepažinusių jau
nuolių ir jų veiduose išgąstis. 
Ar tai galėtų būti ? — tyliai klau
sia vienas kitą. Tuo tarpu virš 
skydo šūkis;-.“Jaunime, pažink 
savo priešą komunizmą”!

Nesteniaa laikraščiuose buvo 
rašyta, kad 1971 m. Londone ir 
Paryžiuje, o vėliau ir Kanadoje 
kinai rodė filmą apie Katyno žu
dynes, kur jo miškeliuose per

tai buvusių ūkininkų sodybų, 
darbai prie kelių, statybų bei 
kiti laukų darbai, kur dirba mo
terys, kaip grįžę pasakojo. Bet 
tokių nė vieno nebuvo.

Tad nors ir matėme vaizdų iš 
okup. Lietuvos, bet iš jų nebu
vo galima patirti, kas ten vyks
ta toliau nuo miestų ir kaip ten 
vargsta mūsų broliai ūkininkai, 
išmėtyti iš savu sodybų. Tai yra 
žmonės atskirti nuo viso pasau
lio, žmonės aptverti tvoromis ir 
mūro sienomis.

(Pabaiga)

dyta ir duobėse užkasta 1,500 
lenkų karininkų. Juk nemažai 
ten žuvo ir lietuvių. Tokiomis 
pat aplinkybėmis buvo nužudy
tas ir E. šarauskienės vyro bro
lis,’ pulk. šarauskas, kuris ne
priklausomai Lietuvai kuriantis 
vadovavo kovose ir ypatingai pa
sižymėjo kautynes ties Kėdai
niais. Jis buvo rusų NKV-stų 
taip pat žiauriai nukankintas.

1971 m. spalio mėn. Kanadoje 
esanti kiniečių organizacija mi
nėjo Kinijos liaudies respublikos 
22-jų metų sukaktuves. Ta pro
ga Winnipege buvo paskleisti la
peliai, o spalio 1 d. 8 vai. Red 
River Room-Central YMCA 
(Portgage and Vought) buvo ro
domas filmas, kuriame buvo 
vaizduojami Sovietų sadistiniai 
darbeliai h Katyno miškeliuose. 
Apačioje, kaip jau Įprasta, iš ko
munistinės Kinijos pergalės 
vaizdai su daugybe raudonų vė
liavų bei Karo pabūklų. O vis 
tik buvo galima nueiti ir pama
tyti tikrų ivaizdų, tik gaila, kad 
per vėlai susiorentuota!

> Dar ■ toliau, iš ekskursijos 
okup. Lietuvoje buvo parodyta 
Įvairių vaizdų, kaip tai autobu
so stotelė, s .kur keletas ekskur
santų su palydovais, išbėgę į 
priekį autobuso, nusifotografa
vo.

Kad būtų parodyta vaizdelių'

žmogaus evoliucija
Trijų vaikų — nuo penkių 

iki dvylikos metų amžiaus ber
niukų motina paklausė savo 
šeimos daktaro, kuomet ji gali 
tikėtis jos vaikus subręsiant j 
vyrus? «r

— O, tai labai paprasta, pra
dėjo aiškinti gydytojas. — Vai
kas nebėra vaikas ir iš vaikys
tės pereina i berniuko amžių, 
kuomet jis paklausia savo tė
vų, iš kur jis yra atsiradęs, o 
nebėra berniukas nuo tada, kai 
tėvams nebesisako, kur išei
nąs. ’’>>

TEISME
— Liudininke,.kalbėk tik tai, 

ką matei, o ne tai, ką girdėjai. 
Kada gimėte? Ko tylite?

— Ponas teisėjau, apie tai aš 
žinau tik iš kalbų...

- Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI j- 1

— Amerikos Lietuviu Piliečių Pa
šalpos klubo metinis narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio 16 diena, 
1:00 vai. po pietų, Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St Nariai, ma
lonėkite atsilankyti. Aptarsite klubo 
reikalus, kurių yra daug. Be to, jau 
laikas mokėti savo nario mokestį.

Rožė Didžgalvienė, rast

— S. L. A. 260 kuopos narią meti
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 16 dieną, 2:30 vai. popiet, 
2549 West .71st Street. Kviečiam na
rius ir norinčius SLA apsidrausti. J

/ -t i Valdyba

— Krakiškiu Draugiško Klubo me
tinis susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
sausio 16 dieną, 2:00 vai. po pietų, 
Broniaus Bartkaus^ namuose, 6919 So. 
Artesian Ave. Visi - nariai prašomi 
susirinkti, nes yra visokių klubo rei
kalų aptarti. . .. w c

Eugenija Strungys, riut. rast.

GRADfNSKAS
NET 150 DOL.

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU

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

PERKRAUSTYMAl

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna a po rauda

ŽEMA KAINA 
R. i E R t N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
DR. VYT. TAURAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisu: 2652 WEST $9fh STREET u TaL: PR 8-4223
1 OFISO VAL.1 pirm., antrad.. trečiad. 

Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
aiaii 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Apdrausta* perkraustyma* 
ii {vairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 Watt 34 Placa 

T«l.t FRonfiar 6-1 M2

V. Tumasoms, M. D., S. C 
.CHIRURGAS 
2454 WEST 710 STREET

Oflw HEmlock 4-2123
Razid. tai*,'.. Glbson 8-6195

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

Ekskursijos į Lietuvą 
1972 metais

Walter Rask - Rasčiauskas 
pirmas pradėjęs vežti žmones Į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo tvarkingai 
suorganizuotos ekskursijos vyk
sta sklandžiai. Šią vasarą jo va- 
davaujamas 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 Rasciaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti Lie
tuvon net 10 grupių. Vienos 
ekskursijos buvo 17 dienų, kitos 
poK21 dieną. Prie jų bus gali
ma ’ prisijungti Čikagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės 
pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laika. Su vėliau besire
gistruojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. 
Rašykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:

4

p. Šileikis, g. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|om« 
(Arch Supports) ir t. L
_ 4 (r 6—8. šeštadieniais 9—i.

1850 Wa«t 63rd St., Chicago. III. 60624
Talats PRoap^t 6-5034

RADIJO iEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš WOP A, 
1490 kil. A. M.

Lictuviy kalba: kasdien nuo pinna 
dieni o iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Te L: HEmlodc 4-2413

T.59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

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 ir1 
reikalingas vizas. (Pr).

***V**

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS !

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba. liūdesio valando*-* 
gražiausias gėlės ir vainikai 

pių papuošimui ir 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/ Ii
5525 Sc. Hadam Ava, — 546^1220

4*

GfcLŽS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYčIA 

2443 WEST 63rd STREET 
T«l*fon«l: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

2533 W. 71st Street
Telef.: G Rove hill 6-2345-6

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotaviq Direktoriai

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS ir sūnus

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

<845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS

MAŠINOMS VIETA

REpubBe 7-8600 REpabue 7-8&01

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741-1742

-Šauliui .. -
r ; f ANTANUI GINTNERIUI 
mirus, Vasiukevičių ir 'Paškevičių šeimoms 
ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiš
kia

Vytauto Didžiojo Šaulių kuopos 
Vadovybė ir šauliai

Lietuvių Žurnalistų S-gos Chicagos sky
riaus pirmininkui

ANTANUI GINTNERIUI 
mirus,

Jo broliui J. Gintneriui Lietuvoje ir giminėms 
bei artimiesiems išeivijoje reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

LŽS Chicagos skyriaus valdyba ir nariai

ANTANAS GINTNERIS
Gyv. 3221 West 61st Street

Mirė 1972 m. sausio 13 dieną. 8:40 vai. ryto, sulaukės 70 metu 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje, šakiu apskr.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: pusbrolio Gudaičio šeima, pusseserė E. Siplaus- 

kienė, švogėriai — Juozas ir Vytautas Vasiukevičiai su šeimomis, 
švogerkos — Aldona Paskeričienė ir Aldona Vasonienė su šeimomis 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Juozas su Šeima.
šeštadieni, 3 vai. popiet, kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Pirmadieni, sausio 17 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios i Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Gintnerio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės ir draugai. f

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345. |
---- .JI .. . iMlūlJ.JfflUMJ..į-

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
. Telefonas! LAfayelte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKT)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių*
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

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

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

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

4

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 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, Ulinoif

s — NAUJIENOS, CHICAGO 8, KJ------- SATURDAY, JANUAKY 1S, 1»7S



JURGIS J ANUŠ1ITI
Jurgis ir Marija Pėteraičiai sako:

Vaduokime pavergtą Lietuvą darbais 
vename jau dešimtmeti. Ir 
džiugu, kad šiai ir šiais metais 
LF lietuviškiems svarbiems į . 
reikalams paskyrė 40.000 dole-i 
rių. Tai graži suma! Jeigu į 
reikėtų aukotojams šią sumų 
sudėti — būtu nelengva. 
Lietuvių Fondo ryžtas 
siekti milijoną, 
metais, turėtų būti lietuvių vi- ‘ 
suomenčs jautriai įvertintas. 
suprastas ii* kiekvienas bent su 
šimtine turėtume tapti jo na
riu.

Ir štai š 
ties vienu, ... surinkta.Mokytojai .Jurgis ir Marija Pe- 
teraiciai, Klaipėdos krašto at-’ Raudonos Rožės klubo 
vadavimo sukakties proga isto: metinis susirinkime buvo per- 
ja i Lietuvių Fondą nariu su skaitytas sveikinimas klubo 
penkiais šimtais įnašu, paža-'nario Peter Jenirek, kuris yra 
dėdami jį pakelti iki tūkstan-į pensininkas ir gyvena su žmo- 

"Va’na Floridoje. Klubiečiai jam 
dar-Į linki sekinės ir geros sveikatos.

1923 m.
K!a:p< dos 

pa
in v- 
pri- 
I Jo

tai
platųjį pa- 

kultūri- 
Klaipėdos

Lietuvai istorinė 
sausio penkioliktoji, 
sausio mėn. 15 d. 
kraštas, narsiųjų sukilėlių
sišventusių ir savo tėvynę 
liūčių klaipėdiečių dėka, 
sijungė prie savo motinos 
tuvos. Klaipėda su uostu 
Lietuvos langas į
šaulį. Ekonominiai, 
niai bei politiniai 
kraštas nepriklausomai Lietu
vai turėjo didelę reikšmę, e

Mes tikime, kad artinasi die
nos, kada Lietuva vėl bus lais
va. Klaipėdos atvadavimo su 
kakties pro£*a atnaujinkime 
ryžtą kovai ir aukai. Geriau
siai savo tėvynei patarnausime 
įstodami nariais į Lietuviu Fon 
dą, kuris remia 
švietimą, mokslą, 
tuo pačiu ruošia

kultūrą ir
kovotojus

— Susivienijimas Lietuvii 
Amerikoje (SLA) 85 melų su 
kak lies proga paskelbė nauji 
narių įrašymo vajų, ta proga žy 
miai sumažinant apdraudos nio 
kesėius, ypač jaunimui ir vai 
kams. Organizatoriams yra ski 
rialuos stambios premijos. Va 
jaus taisyklės ir apsidraudime

HELP WANTED — FEMALE' 
Darbininkių Reikia

Balfo skyriaus 
susirinkimas

ši sekmadienį, sausio
įvyks Balfo 14-t<» skyriaus su
sirinkimas parapijos svetainė
je. Prasidės 3 vai. po pietų.
l ai bus lyg ir Balfo pravesto sąlygos yra atspausdintos SU 
vajaus pabaigtuvės. Vadinasi, laikraščio 
vajininkai ir skyriaus valdyba šių metu

tail i “Tėvynės”

PHYSICIAN’S FAMILY

16 d. needs live in housekeeper. 5 day 
week. Own room. 3 children. Refe
rences. Good salaiy. Some English 

necessary River Forest.
PR 1*7119

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

"Tėvynė” pirmame 
numeryje. SLA ii 

1 Į išduos apyskaitą iš vajaus, tad į “Tėvynės” adresas: 307 W. 3( 
. . ! patirsime, kaip jis pasisekė. St., New York, NY 10001. Trir tai dar siais? ...... o . .. » 4 ... . .jnusų kolonijoje. Be to, keti-!fra-ternahne apdraudos orgam 

na atvykti svečių iš Chicagos.jzącija ir jos nariai aktyviai da 
ie papasakos apie vajaus pa 
ekmes kitose kolonijose.

kiu būdu mes
4 . .. ( patirti, kaip iš viso vajus sekė-ua p rot! a stabtelcsime' . .... .. . jsi ir kiek apvtikriai buvo auku

ėio. drauge pareikšdami: 
duokime pavergtą Lietuvą 
bais".

Tai ne kokie turtuoliai, 
į dideli patriotai Jurgis ir Mari- 

IsaugintiĮja Pėteraičiai, giliai atjaučią 
lietuvių’ 

rūpestis.

bei

RELIABLE,

for light housekeeping and child care.
5 days a week, 8:00 to 5:30. Referen

ces required. Basic salary
CALL

661-51 10

To
tu rėsime progos

visuoineni 
politinėj*

Los Ange
25 dol. Al 

rei

lyvauja lietuviškoje 
nėję, kultūrinėje ir 
veikloje.

-- SLA 75 kuopa, 
les, Calif., paaukojo
tai — Lietuvos laisvinimo 
kalams ir 10 dol. Ralfui — lie 
tuvių šalpai artėjančios Vasaric 
16 proga. Kuopos metinis ba 
liūs ivvks sausio 30 d. parapijos

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

gia šia idėja besisicloją žmo
nės.

Ir tai šventa tiesa, 
jaunąją patriotinę 
kartą — mūsų visų
Gi be finansinės paramos var
giai išsilaikytų ir minėtos in
stitucijos.

Lietuvių Fondo idėjomis gy-

„ Lietuviu spaustuvė
“COMMUNITY INSTANT PRINTERS 
Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
.prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

'■ KRUMPLIS h- STULPINAS
• Sint 1st I imi ttttfi it irt nutiltu it tirt 111111 u i i«t umout utį m i tu it

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO x

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

pavergtos tėvynės sunkią dalią 
ir savo auka — inašu i LF rvž- C Ar

tąsi prisidėti prie naujų laisvės 
kovotojų ugdymo.

Atsimintina, kad J. M. Pėte
raičiai yra ir išeivijoje išvarę 
gilią lietuviškoje veikloje va
gą: M. Pėteraitienė ir dabar 
dar tebemoky tojau j a lituanisti
nėse mokvklose.

Chicagoje ir JAV gyvena ne
mažas skaičius .klaipėdiečių. 
Jie sielojasi savo krašto liki
mu, jie taip pat dirba įvairiose 
lietuviškojo gyvenimo srityse, 
prisidėdami ir aukomis. Bū
tų prasminga, kad Klaipėdos 
kraštas** ir jame gyvenę lietu
viai patriotai būtų įamžinti LF. 
Gražų pavyzdi parodė Jurgis 
ir Marija Pėteraičiai.

Mūsų gerbiamas P. Kim- 
barkas po sunkaus darbo mies 
to valdžioje išvyko atostogų i 
Floridų kartu su savo žmona. 
Mes visi linkime jiems gerai

energingai darbuotis.
Cicero 1).

Brighton Parkas
Brighton Parko lietuviu namu 

savininku susirinkimas

BNAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGĄ

Kas tik turi gera skoni, 
Viską perka pas LieponI!

, FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

J. LIEPONISVedėtas
Pirmadieniais- ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

5 2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. • TeL WA 5-2787
I Dldallt pasirinkimas {vairių praklų.
I AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. .

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
' 2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
į 3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
i Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
f maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

■*' 1 —— ——- ,
MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

! įrankiai. Ilgų metę patyrimas.

I AL NAUJOKAITIS
Į 2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-92M
I------------------------- --------------------------- -

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pnsL knyga. Kaina $1.50

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti '‘Naujienose” darbo valandomis. 
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

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
/ 1 J

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUa

2212 W. Cermak Road ' Chicago, HL Virginia 7-7747

Sekmadieni, sausio 16 dieną, 
įvyks Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų susirinkimas p. 
Vaičaičio svetainėje, 4258 So. 
Maplewood Ave. Visi namų sa
vininkai kviečiami susirinkti, 
nes bus aptariami labai svarbūs 
klausimai, liečiantys nuosavy
bes. Po susirinkimo, kuris pra
sidės 3 vai. po pietų, visi bus 
pavaišinti kavute.. »

Draugijos Valdyba

Linkolnas ir karvės
Abraomas Linkolnas griež

tai reikalavo iš armijos vado 
gen. McClellano smulkiausiai 
jam raportuoti apie visa, kas 
atsitinka armijoje. Syki gene
rolas atsiuntė Linkolnui tele
gramą :

— Paėmėme į nelaisvę šešias 
karves. Ką su jomis daryti?

— Išmelžti, trumpai atsakė 
Linkolnas.

TRUMPAI

— Prel. Mykolo Krupavi
čiaus mirties metines šiandien 
mini Lietuvių Radijo Forumas. 
Programoje dalyvauja: Dr. J. 
Meškauskas, kun. V. Bagdoną- 
vičius, MIC., J. Skorubskas, A. 
Kučys, K. Kasakaitis, L. 
puolenis , V. Šimkus, P. 
gaitis ir B. Žukauskas.

II PLJK Komiteto 11-tas 
posėdis ruošiamas sausio 15—16 
d. d. 2515 W. 69th St., Chicago- 
je. šeštadienio posėdis prasi
dės 11 vai. ryto. Posėdžiuose 
dalyvauja Komiteto ir komisijų 
nariai iš Chicagos, Detroito, 
Windsoro, Hamiltono. Toronto. 
Klevelando ir New Yorko mies
tų. Nijolė Stakauskienė

— Garbės pirmininkas — 1971 
m. lapkričio 29 d. Lietuvių Res
publikonų Lygos valdyba išrin
ko John F. Kimbark Lygos gar
bės pirmininku. Ponas Kimbar- 
kas yra Cicero miesto valdybos 
aukštas pareigūnas ir Cicero 
miesto respublikonų vadas 
commiteeman.

Respublikonu Tautinių gru
pių taryba. Praėjusi mėnesį spe
cialaus susirinkimo metu Wa
shingtone Kazimieras Oksas bu
vo išrinktas pastoviu Tarybos 
teisinio komiteto pirmininku. 
Ankstyvesniam susirinkime ge
gužės mėnesį Dr. .Jonas Genys 
iš Marylando buvo išrinktas Ta
rybos vykdomuoju sekretorium.

— Dr. Kazys Krivickas, Clarks 
Summit, Pa., yra Scrantono dis- 
trikto skerdyklų ir mėsos apdir
bimo įmonių Federalinės vai-< C-

džios inspektorius. Už sąžinin
gą pareigų ėjimą jis gavo spe
cialų pažymėjimą. Anksčiau jis 

[buvo inspektorium New Yorko 
valstijoje.

Nancy' Shotas ir Joana 
Lamsarges, Maria aukšt. mo
kyklos mokinės, dalyvauja tos 
mokyklos krepšinio komandoje, 
kuri sėkmingai žaidė apylinkės 
pirmenybėse. CYO organizaci
ja jas apdovanojo individualio
mis trofėjomis.

— Chicagos mero Richard J. 
Daley sudarytas piliečių komite
tas miesto švarai r propaguoti 
paskelbė aukštesniųjų skyrių 
mokiniams konkursą rašinė
liams, kaip jie-tai galėtu įvykdy
ti ar prisidėti prie’ švarios ap
linkos palaikymo savose apylin
kėse. Kristina Sedaitvlė, Julia 
Daraška ir Peggy Dėdina, E. 
Hurley mokyklos mokinės, da
lyvaus šiame konkurse. Ta pro
ga mokyklą aplankė sen. Frank 
D. Savickas. Konkursą pi'aves 
mokyklų vadovyltės ir jame da
lyvaus virš 5,000 mokiniu.

— Dr. Petras Kaladė, So. 
ston. Mass., paaukojo 500 dol. 
LKM akademijos N. Anglijos 
židiniui paskirti premiją už 
mokslinį darbą. Premija įteik
ta istorikui dr. J. Jakštui už jo 
studiją “Mažosios Lietuvos ap
gyvendinimas iki 17-jo amžiaus 
pabaigos”.

AUTOMATIC
TABBING MACHINE 
OPERATOR— 

Experienced paper products.
Must be able to set own cutting dies 
and maintain stock of merchandise 
to be tabbed. Permanent position. 
Major medical insurance. Exc. trans
portation. Must read and 

English.
BARKLEY CORP..

1220 W. VAN BUREN
Call 666-7061 — Mr. BOEDEKER

speak

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

DOUBLE
YOUR PRESENT INCOME! 

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

Call 338-4549
Between 5—7 P. M.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GERAI IŠDIRBTAS senas biznis. lie
tuviu rajone. Cicero: geromis sąlygo

mis IŠNUOMOJAMA UŽEIGA. * 
Teirautis tel. 652-5121.

MARQUETTE PARKE parduodama 
maisto krautuvė. Gera proga perimti 

pelningą bizni.
Tel. PR 8-6916

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Jv«!rūs Pardavimai

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

" zag etc. Original cost S350.
Sacrifice.
$135.00. .

Call 267-2910

zig-

PARDUODAMA už geriausią pasiūly
mą labai gera sofa, staliukai, lempos 
ir jų modernūs staleliai. Skambinti 
nuo 12 iki 9 vai. vak. tel. YA 7-2277.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU nau
jai dekoruotas butas su baidais 2 vien
gungiam Brighton Parko apylinkėje. 

Tel. 847-6393.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai su bal
dais beismante. Galima virti. 

Tel. 737-3148.

Bo- ♦ Čiurlionio Galerija ir šiais 
metais ruošia tradicine dailės 
parodą vasario mėn. 12-20 d. d., 
kurioje kviečia dalyvauti visus 
Chicagos ir jos apylinkės daili
ninkus. Smulkesne informaci
ją rasite šio laikraščio skelbi
muose. (Pr)-

Pra-
Raz-

— Dail. Albinas Elskus, New

jos lietuvių dailininkų d-jos pir
mininku. 20 metų sukakties 
proga draugija ruošiasi paro
dai.

K. Čeginskas (Upsala, 
rašo: “Profesoriaus 

mirtis visiems mums 
Palaidojome ji

♦ Tradicinis Užgavėnių šiupi
nys šiais metais ivvks vasario 
mėn. 5 d. Lietuviu Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie Avė. 
Bus pilni pietūs su šiupiniu, įvai
ri meninė programa, ir šokiai. 
Stalai rezervuojami iš anksto 
pas R. Buntiną, tel. PR 8-4282. 
Kaina $7.50 asmeniui.

BU. TŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOxME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551

BERWYN — 22-ros ir Oak Park apy
linkėje puikus šviesių plytų 5 butų po 
4 kambarius mūras pirmos rūšies sto
ryje. Modernios plytelių vonios, nau
ja gazo šilima, 3 mašinų mūrinis ga

ražas. $76,900.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero. 

BI 2-2162 arba LA 1-7038

LAIMINGI NAMAI
12 METŲ 2 butų geriausias mūro 

namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700 į .

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras,- 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDELIS .6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai. 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante,

DĖL MEILĖS IR GROŽIO 
štaigingas gyvenimas už stebuklingai 
:emą kainą kilmingame 5 kambarių 
nūriniame name. Formalus valgoma-j * •
is prie pat ceramik plytelių virtuvės.] ŽEMĖS — 30 pėdu su garažu prie 
i pilni vonias kambariai, 2 puikūs $10,400. x ' į
niegamieji, kaip Hollywoode. Visas1 BUTŲ^ gražus^mūras ir 4 auto
lamas su oro vėsinimo sistema. Pui-. niuro garažas. Naujasšildymas 
ms iškaltas beismantas, patėgus ga-įAluminum langai. . Prie--Mana-High 
ažas, nuostabiai žema kaina, labai į"”$42.70vi- -
;era apylinkė į pietus nuo Marquette 
>arko. Vardan savosios laimės: skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

- Valdis Reap Estate
7051 -So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

OPEN HOUSE SUNDAY 12—3 
6601 So. MOZART ST.

flat brick 7- room each. 1% bath, 
rge rooms, living room 19 x 20. Gas 

HW heat. 2 car brick gabage?
. ...... .. .Mrs. RITNER. . . __ ____

HE 4^4300>j T- ?- 
MCKEY & P0AGUE‘ 

3145 WEST 63rd STREET

2 J?O 4 MŪRINIS, sKiepas ir pašto 
gė. centrinis šildymas, garažas. Brigb 
ten Parke; ■

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

PtHKUS >. BUNGALOW, . .įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj .galima .užim
ti.. -TV-ta .prie California Avė.. • ,A

MAISTO KRAUTUVE ir 2 "butai 
Brighton Parite?M*'

£ HUTAI ir biznio; patalpa ‘ Mar- 
ttuetė Parite. ' ■

VALGYKLA su namu ir visais Jreu 
finais.' Judri vieta.

CICERO — APYNAUJIS 2 BUTŲ 
ir 5 kambariai, 50 pėdų sklypas,' 

aražas, dekoratyvus kiemas,-16-tos ir 
Austin apylinkė. S53.000.
$24,000 METINIU PAJAMŲ,'. 14 bu- 

į pastatas, tolimoje Chicagos šiaurė- 
j, 2 blokai nuo Michigan ežero. Visk
as puikiame stovyje, viskas sulig is- 
itymais. lengvas išsimokėjimas. Skand
inkite dėl detalių . geram investa-

2951 < WEST 63 STREET:

SVOBODA. 3739 W. 26th St.
LA 1-7038 arba TO 3-2460.:

KAINA SUMAŽINTA1' N 
oar geros statybos 2 aukštų 5 metų 
iras su dviem dideliais po 5% kam- 
nų butais. 3 dvigubo dydžio Klie
nieji kiekviename bute. Įmontuo- 

virimo ir kepimo krosnys, Holly- 
od stiliaus vonios- Priedui —‘ pui- 
5 4 kambarių butas, angliškam beis- 
nte. Savininkas išėjo pensijon ir 
ri greitai parduoti už stebuklingai 
na| $47.900 kairią, o gal dar už ma
nį Patikėkite tam stebuklui. Skam- 

’ binkite stebukladariui. v 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

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

6’ KAMB.' MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia.,.alum. langai, karštu vandeniu 
šHd. gazu;’ Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto niūr.; alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas ? rūsys. 
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. -
i. LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321
LAIKRODŽIAl IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę St«tyb> tr Remontu

I r!ftau to Did zi o jo ša u 1 i ų 
Į kuopa, mirus šauliui Antanui 
Gintneriui. sausio 16 d., sek
madieni. 7 v. v., Marquette Fu
neral Home Petkaus koply
čioje. 2533 \V. 71 St., Chicago- 
je praves atsisveikinimą su ve
lioniu. Visi šauliai prašomi da
lyvauti atsisveikinime unifor
muoti. (Pr.)

— Dr. 
Švedija) 
Ivinskio 
didelis smūgis,
gruodžio 30 Bonuos šiauriniuo 
se kapuose. Dalyvavo gražus 
būrys tautiečių iš visų keturių 
pasaulio kraštų. Taip savo 
gyvenimu, taip ir mirtimi ve
lionis gebėjo patraukti įvairių 
akiračių žmones. Lygiai prieš 
melus, taip pat Kūčių vakarą, 
jis pirmą kartą pasijuto blo
gai. Išgabentas ligoninėn buvo 
stebimas ilgokai. Iš jos išėjęs 
toliau dirbo. Tiesa, kai vasa
ros metu susitikome tradicinė
je europiečių lietuvių studijų 
savaitėje, jis buvo neatpažįsta 
inai pasikeitęs, suliesėjęs, li
gos išvargintas, bet toks pat va
lingas ir darbštus. Atlikinėjo 
savo pareigas kaip sveikas. Ir 
paskutinėmis dienomis, gulė
damas ligoninėje, nuolat rūpi
nosi visuomeniniais reikalais.

Ilki galo išlaikė pilną sąmonę”.

Mažosios Lietuvos Lietuvių
Draugija 

(Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

M. A . š I M K U S <
Reel Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

L G. AUTO REBUILDERS 
ia automobiliai išlyginami ir nuda 
ami. Darbas atliekamas sąžiningai 
r gerai, prityrusią darbininkų. Kai

nos nebrangios.
J518-24 W. 63rd Street, Chicago, Ilk 

TEL. — 776-5838
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapoli* 
3208Yi W. 95th St.

GA 4-M54_

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

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-eonditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas 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

i—

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs aufomobiliv draudimai.

ITa line*

NAUJIENA
—« Tom MOITB“ 
imai perka r pmxi 
ir profu tktai per 

HAW I EH AS




