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SOVIETAI PRADEDA VILIOTI JAPONIJAi

valdžios Įstaigos Kroatijoje
NETEKO VIRŠ 700 KOMUNISTU

ZAGREBAS. — Ketvirtadienį Jugoslavijoj įvyko atskirų 
provincijų komunistų partijų suvažiavimai, kurie pasisakė prieš 
Jugoslavijos valstybės skaldymų, pasmerkė vienos respublikos 
dominavimą kitai respublikai. Zagrebe buvo paskelbta, kad Kro
atijos komunistų partijoje 250 komunistų pasitraukė iš atsakingų, 
vietų, 140 buvo atleisti iš pareigų ir 350 buvo išmesti iš pareigų 
ir iš partijos. Šie komunistai skleidę nepasitikėjimą kitomis res
publikomis ir padėję į valdžios įstaigas infiltruoti asmenis, kurie 
aiškiai buvę nusistatę prieš “revoliuciją”.

Ateinančią savaitę Belgrade 
įvyks visos Jugoslavijos parti
jos konferencija. Čia bus bando
ma sucementuoti vis daugiau 
trupančią Jugoslavijos tautų vie
nybę.

Dirbtinai sulipdytoje Jugos
lavijoje jau nuo pat pradžios, po
I- mojo Pasaulinio karo, nebuvo 
vienybės tarp atskirų tautų. Tik
II- trojo karo metu, kovose prieš 
vokiečių okupaciją jugoslavai 
susicementavo, tačiau serbų, 
kroatų, makedoniečių ar slovė
nų tarpe vis kildavo įvairių ne
sutarimų. Kroatai ir slovėnai 
yra katalikai, serbai — rytų' sta
čiatikiai, Bosnijoj ir Makedoni
joj — daug musulmonų.

Kroatams amžiais nepatiko 
gausingesnių serbų išnaudoji
mas. Nors pats Tito yra kroa
tas, jo duotos atskiroms respu-
blikoms autonominės teisės ne
patenkino kroatų^- Jų pramonės 
uždarbiai išlaiko kitas respubli
kas, įrodinėjo kroatai nadįona- 
listai, kurių labai daug yra stu
dentų tarpe. Vis daugiau ’kal
bama apie serbų išnaudojimą.

Kroat ų partijos valymą įsakė 
pravesti pats Tito. Jis bijojo,
kad neramumams išsiplėtus, ga
li atsirasti netvarka, suskilimo 
pavojus, o tuo atveju galėtų įsi
kišti Sovietų Sąjunga, pagal sa
vo “Brežnevo doktriną”. Tito 
pareiškė, kad yra civilinio karo 
pavojus, kurio metu/ “pašalie
čiai” gali ateiti atstatyti tvar
kos. .

Kroatai nepriklausomybes sie
kė jau po I-mojo Pasaulinio ka
ro. Tada, vadinami “serbo-čet- 
nikai” teroru privertė kroatus 
jungtis prie Serbijos. Po II-tro 
karo irgi įvyko nemažai susikir
timų tarp, kroatų ir serbų. Tito 
įstengė sujungti tas abi tautas, 
tačiau dabar vėl iškilo sena, tra
dicinė neapykanta.

P. Powell paliko 
virš trijų milijonų 
VIENNA, Ill. — Pirmas ofi

cialus pranešimas apie buvusio 
valstijos sekretoriaus Paul 
Powell paliktą turtą buvo pa
skelbtas Johnson apskrities teis
mo 33 pusi, raporte. Jame sa
koma, kad Powell iš viso paliko 
3,006,986 dol. ir 16 centų.

Illinois valstija iškėlė bylą ir 
reikalauja, kad visas Powell tur
tas tektų Illinois valstijai. Nu
rodoma, kad sunku tikėti, kad 
Powell būtų tiek susitaupęs pi
nigų iš legalių biznio operacijų. 
Jo alga niekad nebuvo didesnė 
kaip 30,000 dol. per metus. Jis 
jokių kitų pajamų nenurodė sa
vo mokesčių mokėjimo lapuose, 
taigi, pinigai negalėjo būti už
dirbti investacijose. Todėl rei
kia manyti, kad pinigai buvo 
uždirbti sekretoriaus oficialiose 
pareigose ir buvo' laikomi sek
retoriaus priežiūroje, kad jais 
galėtų pasinaudoti Illinois vals
tijos liaudies, sakoma valstijos 
ieškinyje.

IŠ VISO PASAULIO

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 5 amerikie
čiai, keturi jų vienoje helikopte
rio nelaimėje — jis buvo numuš
tas Mekongo deltoje. Sužeistų 
per savaitę buvo 47. Vietnamie
čiu žuvo 390 ir 819 buvo sužeis
tų. Komunistų žuvo 1,000. Iš vi
so Vietnamo kare, nuo 1961 me
tų sausio 1 d. žuvo 45,637 ame
rikiečiai ir sužeistų buvo 302,- 
519.

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijos prezidentas Emilio Medici 
pašalino iš pareigų vieną svar
biausių karinės įgulos viršinin
kų — gen. Bina Machado, va
dovavusi I-mos Armijos štabui. 
Jis paskirtas Karo kolegijos vir
šininku.

NEW YORKAS. — JT sek
retorius Waldheim kreipėsi į vi
sas valstybes, prašydamas susi
mokėti hafnį įnašus iš anksto, 
nes Jungtinės Tautos nebeturi 
pinigų.

BELFASTAS. — Britų karei
viai iškrėtę vieną kalinių stovyk
lą rado įvairių namų darbo gink-
lų ir du pradėtus kasti tunelius. 
Stovykloje laikomi įtariami ai
riai, slaptos airių armijos vei
kėjai.

VIENTIANE. — Sen. James 
Buckley iš New Yorko atvyko 
į Laosą. Jis keliauja po Aziją, 
norėdamas susipažinti su padė
timi.

ŽENEVA. — Žibalo bendro
vės nusileido žibalą gaminančiom 
valstybėm ir pridėjo 700 milijo
nų dolerių, kurių naftos gamin
tojai reikalavo kaip kompensa
cijos po dolerio nuvertinimo.

BERKELEY. — Kalifornijos 
žemės ūkio specialistai bando iš
auginti vištas su trumpomis ko
jomis. Agronomai nustatė, kad 
višta dažnai atsistoja, dėdama 
kiaušinį. Ilgakojų kiaušiniai daž
nai sudūžta.

WASHINGTONAS. — Viešo
sios sveikatos tarnybos direkto
rius Jesse Steinfield dažnai pa
sisako prieš rūkymą. Moterims 
pasakytoje kalboje jis nurodė, 
kad rūkymas išvysto veido rauk
šles ir sendina odą., Rūkančios 
moterys greičiau pasenstančios.

Izraelis nusivylė 
juodais tautiečiais 
DIMONA. — Izraelis vis dau- 

daugiau nepatenkintas savo pri
imtais Amerikos negrais. Jų Iz
raelyje yra apie 400, kurių ne
maža grupė atvyko iš Čikagos, 
aiškindami, kad jie kilę iš se
nos izraelitų genties. Ketvirta
dienį Dimonos mieste, kur yra 
viena negrų kolonija, įvyko muš
tynės tarp negrų. Vienas buvo 
užmuštas. Policija suėmė 23 
negrus.

Jau anksčiau šie “senieji iz
raelitai” turėjo reikalų su po
licija. Keli buvo suimti už va
gystes ir plėšimus.

Nelabai higieniškas vaizdas Romos gatvėįe, kur mėsininkas yra iš
kabinęs savo prekes krautuvės tarpduryje, gatvės pusėje. Centre 
iškabinta visa kiaulė, matosi keli paršiukai ir Įvairios dešros. Tokią 

krautuvę mėgsta lankyti ir musės. ;

IZRAELIS GAUS DAUGIAU LĖKTUVŲ
WASHINGTONAS. — Patikimi šaltiniai iš Washington© pra

neša, kad Amerikos vyriausybė nutarusi parduoti Izraeliui dar 
18 F-4 Phantom lėktuvų, moderniausių naikintuvų-bombonešių. 
šie lėktuvai bus paimti iš McDonnell Douglas. įmonės St. Louis 
mieste,--kur- statomi lėktuvai JAV“ aviacijai. Paskutiniai Phan
tom lėktuvų pristatymai prieš 8 mėn. pakėlė Izraeliui parduotų 
Phantom skaičių iki 86, įskaitant 6 žvalgybai skirtus lėktuvus. 
Šalia Phantom, Amerika nutarusi parduoti Izraeliui dar 36 A-4 
Skyhawk lėktuvus, kurie naudojami JAV marinų ir karo laivyno.

Sakoma, kad šis nutarimas 
parduoti Izraeliui moderniausius 
JAV lėktuvus buvo padarytas 
prieš štabo viršininkų rekomen
daciją. Karo aviacijos vadovy
bė nurodo, kad ji negavo dar 36 
jai skirtų lėktuvų. Phantom lėk
tuvas dirbtuvėse užtrunka 2 me
tus ir kainuoja po 4 mil. dol. Ne
mažai lėktuvų prarasta Vietna
mo kare, kur ketvirtadienį bu
vo numušti du Phantom lėktu
vai virš Laoso. Nuo gruodžio vi
durio Amerikos aviacija neteko 
14 lėktuvų, štabo viršininkai 
patarė atidėti tų lėktuvų parda
vimą Izraeliui iki 1973-75 metų.

Izraelis pažadėjęs Amerikai 
derėtis su Egiptu dėl Suezo ka
nalo atidarymo. Prieš savaitę 
gynybos ministeris Dayanas pa
reiškė, kad Izraelis pasirengęs 
derėtis ir ieškoti kompromisų su 
Egiptu.

JAV karo aviacija šiais me
tais turėjo gauti iš McDonnel 
Douglas įmonių po penkis Phan
tom kovos lėktuvus, ir vieną — 
žvalgybos. Dabar nutarta ’ po 
du lėktuvus kas mėnesį skirti 
Izraeliui, išskyrus spalio ir gruo
džio mėn., kada įmonės paga
mins vienu lėktuvu mažiau.

Belfasto katalikai 
nemoka sąskaitų

BELFASTAS. — šiaurės Ai
rijos katalikai naudoja prieš pro
testantų dominuojamą valdžią 
ekonominį ginklą. Jie jau kuris 
laikas nemoka sąskaitų už van
denį, dujas ar elektrą, o taip pat 
nemoka savivaldybės mokesčių 
ar nuomos už valdiškus butus. 
Dėl to miesto kasos tuštėja. Ka
talikų rajonuose miesto parei
gūnai bijo lankytis ir todėl ne
gali išjungti dujų ar vandens.

šis boikotas prasidėjo, kai

VĖLIUOS urnos

a Vakar devyni demokratai, 
kongreso nariai, atsakė TV pro
gramoje! prezidento Nixono kal
bą ketvirtadienį. Demokratai 
priėmė ir telefoninius paklausi
mus iš visos Amerikos.

a Prezidentas pasiuntė kon
gresui skubų įstatymo projektą, 
kuris sustabdytu uostu darbinin
kų streiką' vakarų pakraščio uos
tuose.

♦ Kaire Egipto studentai rei
kalavo demonstracijose tuoj ka
riauti prieš Izraelį ir kovoti prieš 
Amerikos ekonominių^; intere
sus rišame pasaulyje.

+ Švedijoje policija sugavo 
tris amerikiečius dezertyrus, ku
rie buvo pagrobę du švedus mui
tininkus, kurie rado pas ameri
kiečius marijuanos. Policija tu
rėjo peršauti bebėgančių dezer
tyrų automobilio padangas,

♦ Jungtinės Tautos duos nau
jai Bengalijos vyriausybei po 
200,000 tonų javų kas mėnesi, 
kol praeis bado grėsmė.

< Rodezijoje policija nušovė 
dar 8 negrus Umtali miesto riau
šėse. Jau žuvo 14 negrų.

< Beirute, Libane, sprogo ke
turios teroristų padėtos bombos, 
viena ju —'■ prie Alžiro ambasa
dos.

+ Illinois senatorius Adlai 
Stevenson lankosi Afrikos vals
tybėse, o iš čia vyksta į Indiją.

valdžia nutarė internuoti įtaria
mus airius, kurių stovyklose yra 
apie 600. Airiai tvirtina, kad 
toks internavimas yra neteisė
tas. Visi suimtieji yra tapę ben
druomenės akyse tautiniais he
rojais.

Lėktuvo piratas 
išsisuko koją

DEBVER. — Jaunas vyras, 
grasindamas bomba, pareikala
vo lėktuve jam parūpinti 50,000 
dol. ir du parašiutus. Panašus 
įvykis yra buvęs anksčiau. Ta
da piratas iššoko su pinigais iš 
lėktuvo ir jo iki šiol policija ne
surado. Tas įvykis buvo pla
čiai aprašytas spaudoje ir, ma
noma, paskatino dabartinį pa
grobimą.

Piratas Las Vegas aerodrome 
gavo reikalautą sumą, paleido 
keleivius ir įsakė pilotui pakil
ti ir skristi per Colorado. Jis iš
šoko su parašiutais iš lėktuvo, 
tačiau čia įvyko nenumatytas 
dalykas. Jis nusileido ne krū
muose ar miškingoje vietoje, bet 
ant plyno lauko. .Nusileisdamas 
jis išsisuko koją ir, kol atvyko 
policija, nužygiavo tik apie my
lią. Jis tuoj buvo pastebėtas ir 
suimtas.

Mažėja infliacija?
ČIKAGA. ;— Pernai infliacija 

Čikagoje buvo mažesnė, negu 
per eilę metų ir kainos pakilo 
2.6%, kas yra mažiausias pakili
mas per 6 metus. Pragyvenimas 
rugpjūčio mėn. pakilo 0.6%, rug
sėjo — 0.2%, yisai nepakilo spa
lio mėn. ir lapkrity pakilo 0.1%. 
Gruodžio mėn,, atšaukus kainų 
užšaldymą, kainos pakilo'0:4 %?

Bengalai ieško 
globos Amerikoje 
NEW YORKAS. — Visa ei

lė bengalų tapo politiniais pa
bėgėliais Amerikoje, Indijos-Pa- 
kistano karo metu. Jie buvo jū
reiviai Pakistano laivuose, iš ku
rių pabėgo, bijodami, kad laivų 
įgulų nariai — pakistaniečiai jų 
nenužudytų, keršydami už ben
galų išstojimą prieš Pakistaną.

Baltimore j e ir New Yorke yra 
speciali bengalų gelbėjimo gru
pė sudaryta iš amerikiečių moks
lininkų, kurie John Hopkins uni
versiteto programoje dirbo Ry
tų Pakistane, susipažino su ben
galais ir kai kurie net išmoko 
jų kalbą. Pabėgėliai Amerikoje 
gauna 25 dol. per savaitę pašal
pos. Jie gyvena privačiuose bu
tuose, susidėję po kelis ar ke-1 
liolika. Daugelis jų svajoja su
grįžti atgal į laisvą Bengaliją, 
kai susidarys proga.

Bengalijoje paskutinis Indijos — Pa
kistano karas atnešė daug kančių. čia 
matomas vaikas bihary šeimoje mirš
ta nuo choleros savo motinos rankose. 
Bengalai keršija biharams, nes šie su
sidėjo su pakistaniečiais paskutinio 

karo metu.

GROMYKO KELIAUJA JAPONIJON
MASKVA. — Sovietų Sąjunga pradėjo naują politinę liniją 

Japonijos atžvilgiu. Ta linija ypač išryškėjo, kai buvo paskelbtas 
JAV prezidento planas pagerinti santykius su Kinija. Sovietams 
baisu, kad Amerika, Kinija ir Japonija gali sutartinai pradėti 
veikti, palikdamos Sovietų Sąjungą nuošaliai. Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Gromyko šį sekmadienį atvyksta į Tokijo po
litiniams pasitarimams su premjeru Šato ir kitais vyriausybės 
nariais. Vasario mėn. Tokijo mieste įvyks sovietų-japonų ekono
minio komiteto susirinkimas. Praėjusią savaitę Maskvoje vizitą 
baigė Japonijos parlamento Aukštųjų Rūmų prezidentas Kenzo 
Kono. Jį buvo pakvietęs Aukščiausio Sovieto prezidiumas.

Kanadai kenkia 
aerodromų streikas
OTTAWA. — Kanados oro 

kontrolierių streikas pradeda 
paliesti kitas darbų sritis. Visi 
Kanados 53 aerodromai yra už
daryti. Nuostolius jaučia vieš
bučiai, kelionių biurai ir taxi 
operatoriai. Labai sulėtėjo pašto 
pristatymas, nes 90% visų siun
tų buvo oro keliu.'

Kanados premjeras Trudeau 
vakar atvyko iš Ottawos į To
rontą traukiniu. Oro keliu jis 
būtų sugaišęs 40 min., o trauki
niu keliavo — septynias valan
das.

Dar nežinia ar vyriausybė 
bandys sušaukti parlamentą, kad 
tas uždraustų streiką specialiu 
nutarimu. Nurodoma, kad be 
lėktuvų, būtų gan sunku sku
biai surinkti visus parlamentoj 
narius, kurie išsisklaidę po to-r 
limas provincijas.

Oro kontrolieriai reikalauja 
didesnių atlyginimų, panašių į 
Amerikos, kontrolierių gauna
mas algas. Amerikoje didesnių 
aerodromų kontrolieriai gauna 
iki 24,000 dol. per metus, kada 
1,550 Kanados kontrolierių už
dirba tarp 7,000 dol. ir 14,600 
dol. Vidurkis išeina apie 9,135 
dol. metams.

Air Canada atleido jau 10,000 
darbininkų, o Canadian Pacific 
— 3,500. Iš darbo atleidimų 
jau yra ir kitose aerodromų pa
galbinėse tarnybose.

Čilės prezidentas 
keičia vyriausybę
SANTIAGO. — Čilės preziden

tas Allende priėmė savo minis- 
terių kabineto atsis+^'-’mima 
ir pradėjo sudari’.^lt: ka
binetą. šis žingsnis seka icikš- 
mingą valdančios kairiųjų koa
licijos pralaimėjimą papildomuo
se parlamento rinkimuose, kur 
abu valdžios kandidatai pralai
mėjo opozicijos atstovams.

Nauji pranešimai apie riaušes 
ir smurtą Čilėje vis daugiau rt- 
baido žmonių nuo “kelio į socia
lizmą”, kuriuo eina Allendes vy
riausybė. Socialistų, komunistų, 
liberalų ir krikščioniu radika
lų partijos atvedė Čilę į ekono
minę krizę. Neseniai viename 
provincijos kaime žemdirbiai už
mušė ūkio administratorių, vie
nas opozicijos politikas buvo kan
kintas saugumo policijos, kuriai 
vadovauja komunistas. Opozici
jos senatoriui minia akmeniu 
praskėlė galvą. Visi tie įvykiai 
vis daugiau nustato Čilės balsuo
tojus prieš valdžią. Allende kei
čia vyriausybę, nes pamatė, kad 
skubėti į “socializmą” negalima, 
jei šalis valdoma demokratine 
tvarka. Skubėjimas gali tik at
nešti dabartinei vyriausybei pra
laimėjimą būsimuose rinkimuo
se.

Sovietų-japonų ekonominiai 
pasitarimai vyksta jau kuris 
laikas. Kiek sunkiau yra pradė
ti politines derybas, nes sovietai 
nenori leisti į kalbas dėl japonų 
salų, kurias jie pagrobė karo pa
baigoje, grąžinimo. Sovietai val
do keturias japonų salas: Habo- 
maj, Shikotan, Kunashhari ir 
Etorofu. Prie tų salų praeityje 
japonų žvejai pagaudavo labai 
daug žuvies. Dabar sovietai žve
jų neprileidžia per 12 mylių nuo 
kranto. Daug japonų laivų so
vietai kasmet sulaiko ir baudžia 
jų kapitonus. Neabejojama, kad 
šie klausimai iškils pasikalbė
jimuose su Gromyko.

Kitas, ekonominis klausimas, 
yra gvildenamas jau seniai-ja- 
ponų indėlis eksploatuojant Si
biro žemės turtus. Buvo planuo
jama japonams leisti naudotis 
Sibiro akmens anglių ir žibalo 
šaltiniais, tačiau sovietai reika
lavo už tą teise labai dideliu in
vestavimo sumų. Japonai tu
rėjo padėti nutiesti naftos liny 
ją iš Irkutsko iki naujai statomo 
Nachodkos uosto. Ilgalaikes pa
skolas japonų biznieriai atsisa
kę duoti, nurodydami, kad so
vietų reikalaujamos sumos — 
per aukštos.

Jau kuris laikas sovietų spau
da pradėjo neberašyti apie “di
dėjantį japonų militarizmą”, su
mažėjo visai japonų kritika. So
vietai pamatė, kad Amerika ban
do pasitraukti iš Azijos, radusi 
bendrą kalbą su Kinija. Japo
nija greičiausiai derintųsi prie 
Amerikos politikos. Tokių ga
lingų trijų valstybių susitari
mas sovietams būtų labai pavo
jingas. Todėl Gromyko ir sku
ba Į Tokijo bandyti siūlyti ja
ponams kitą išeitį — artimes
nį bendradarbiavimą su Maskva.

Kodėl pakeistas 
Egipto ministeris?
KAIRAS. — Egipto vyriausy

bės pakeitimas prezidento Sa- 
dato buvo aiškinamas, kaip “jau
no kraujo” įvedimas prieš liki- 
minį karą su Izraeliu. Stebėtojai 
aiškina, kad valdžios pakeitimas 
įvyko pataikaujant sovietams.

Egipto užsienio reikalų mi
nisteris Riad turėjo vykti i Ki
niją. Kelionė jau buvo sutarta 
ir paskelbta. Tas vizitas būtų 
atstatęs “neutralią” Egipto lai
kyseną tarp Soyietų Sąjungos 
ir Kinijos. Sovietai užprotesta
vę ir Sadatas turėjęs pakeisti 
užsienio reikalų ministerį, iš
buvusį šioje vietoje jau 10 me
tų.

Riado vieton paskirtas sovie
tams gerai pažįstamas Murad 
Ghaleb, aštuonerius metus išbu
vęs Egipto ambasadoriumi Mas
kvoje.

+ Ispanijoje baskai paleido 
pagrobtą milijonierių, Įmonės sa
vininką, kai įmonė pažadėjo pri
imti atgal Į darbą atleistus 120 
darbininkų ir sutiko pakelti 
jiems algas.
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APTARTOS, APDAINUOTOS KNYGOS
LŠST Detroito St. Butkaus kuopos surengtoje kultūrinėj 
popietėj visas rengėją ir klausytoje dėmesys buvo 
nukreiptas j knygas: "M. Sims, — Ant Kryžkelių Seny" 

ir "Anat. Kairio — Ištikimoji Žolė"
LŠST Detroito St. Butkaus 

kp. Spaudos informacijos sekci
jos pinų. J- Švoba atidaręs po
pietę, paprašė ponią Liudą Ru- 
gienienę pravesti šią kultūrinę 
popietę.

šį dviejų knygų pristatymą 
reikia paskirstyti į tris dalis. 
Pirmoje d. įvykdytas M. Sims - 
Čarneckytės šviežiai pasirodžiu
sią poezijos rinktinę “Ant kryž
kelių senų”.

Antroje dalyje buvo skaitytas 
ir pristatytas rašyt. Anat. Kai
rio romanas “Ištikimoji žolė”. 
Šis romanas buvo “Laisvosios 
Lietuvos” 500 dolerių dovana 
apdovanotas ir išleistas.

Trečioje dalyje detroitietė sol. 
Danutė Petronienė, muz. Sta
siui Sližiui pianinu pritariant, pa
dainavo tris dainas kurioms žo
džius (eilėraščius) yra parašiusi 
poetė M. Sims.

Labai vaizdžiai ir įdomiai, 
trumpoje savo kalboje, apie poe
tę M. Sims pabylojo. Vyt. Alan
tas, kuris kalbamą poezijos rink-

Detroito šauliai paminėtini ir 
pagirtini už visad jų iškeliamas 
naujas idėjas, parengimų švie
žumą, knygos meilę ir nemeluo
tą patriotizmą, mokėjimą ir su
gebėjimą tartum iš oro pagauti 
šviesius kultūros žiburėlius ir, 
laiku ir vietoj, juos pateikti lie
tuviškajai visuomenei.

Negana to, Detroito spaudos 
žmonės beveik visad tuos kul
tūrinius šviesulius nepalaidoja 
tik tame parengime buvusių ir 
stebėjusių žmonių atmintyje. 
Ne! Jie didesnėmis ar mažesnė
mis žiežirbėlėmis paskleidžia 
tuos, detroitiečių, laimėjimus vi
soje šiaurės Amerikos lietuviš
koje periodinėje spaudoje. Apie 
tai sužino visi kultūriniais įvy
kiais besidomį ir laikraščius be- 
skaitą lietuviai.

Štai 1972 m. skusio 9 d. ly
giai 12:30 vai. Detroito St. But
kaus šaulių Spaudos informaci
jos sekcija suruošė visų dalyvių 
atmintyje pasilikusią kultūrinę 
popietę — dviejų naujai išėju- 
hių knygų pristatymą.
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Brisbane, Australijoj, gatviy eismo tvarkytoja, policininkė Merelene
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Smith, 25 m. dažnai naudoja švilpuką. Kartais jai sušvilpia prava
žiuojantieji vyrai.
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Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponįl

LIETm'lįJ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirma (Hemais ir ketvirta'hemais nuo 9 iki, 9:30 Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

f

Nuo
i 1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė-

L tume būti Jums naudingi 
| ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.
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Frank Zogas, President
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Passbook. Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

INSGRED

DI
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60S32 

PHONE: 254-4470

6°/
/o

2 Years Savings 
Certificate

(Minimum $5.000)

i

tinę redagavo, parašė autorės 
biografiją.

Kaip Marija Sims-Čarnecky- 
tė pajuto šventąją poezijos pa
laimą ir kaip gimė noras, kurti? 
Jos žodžiai:

“Aš vieną saulėtą pavasario 
dieną, jau būdama trečiosios kla
sės mokinė (dar nepriklausomo
je Lietuvoje) ėjau iš mokyklos 
takeliu namo. Einant per kai
myno žydinčias lankas mane 
apėmė kažkoks nepaprastas jau
trumas. Man rodės aš pirmą 
kartą savo gyvenime pamačiau 
saulės aplietas lankas ir gėlių 
spalvingą grožį. Aš ėmiau skin
ti vėdrynus, ramunes ir kopoles 
ir dėdama Į vis didėjančią ža
vingą puokštę. Aš negalėjau at
sidžiaugti gėlėmis. Aš Įskridau 
Į kažkokį naują pasaulį. Ir... 
pajutau, kad per mano veidą 
riedėjo šiltos ašaros. Koks gro
žis! Koks nepatirtas jausmas 
širdyje! Kad taip galėčiau savo 
išgyvenimus užrašyti, — ding
telėjo man į galvą. Niekam ki
tam, tik sau. Taip svajodama 
iriviską pamiršusi ėjau taku to
lyn. Tik stabtelėjau, kai išgir
dau sesutės balsą: “Mare, kur 
eini?” Tik tuomet pastebėjau, 
kad buvau praėjusi savo namus. 
Aš susigėdau ir nusviedžiau gė
les i šalį. Aš pradėjau rašyti. Sa
vo eilėraščių niekam nerodžiau: 
tai buvo mano didžiausia paslap
tis. Man atrodė, kad viskas ką 
aš parašiau, bloga ir juokinga... 
Keletą kartų pterskaičiusi su
draskydavau. Savo eilėraščius 
ėmiau spausdinti jau sulaukusi 
21-rių metų, man atvykus Ame
rikon”.

Poetė buvo apdovanota Aukš
čiausiojo poetiniu talentu, ir tik 
lietuvišku. Amerikos krantan

I
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Chicago Savings
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6%
OF $5000 OR MORE ’ 

ON CERTIFICATES
2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

C ^/4% PER ANNUM.

ON CERTIFICATES ’ 
Of $.1000. OR MORE;

6 MONTH MATURITY

«s
^SAFETY OfV X 
YOU R SAYINGS

I?INSURED
%

UP TO 
§20,000.

C H%. PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

HER annum

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$<00.00 MINIMUM

5%.
ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

h^esgo Siltings and Loan Assn
X Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE
Mon 12 P M to H P M. Tun. 9 to 4, Tburs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

- w 3

TEL. GR 6-7575
HOURS
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JONAS A. SARKAS. PH. D. Į F
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j dešinę sėdi Joana Stulpinienė, Irena Radvilaitė - Balzekienė, dr. Vanda Sruogienė, Stanley Balzekas Jr. ir Kon
stantinas Petrauskas. Pro Balzeko pe Į žiūri paskaitos klausęs Juozas Pronskus.

Foto Jurgio Kasakaičio

SW: 

■

Praeity metu gruodžio mėn. 12 diena istorikė Dr. Vanda Sruogienė Balzeko muziejuje skaitė paskaitą apie
buvusius Lietuvos didikus Radvilus. Paskaitos klausyti susirinko didokas istoriku būrelis. Priešakyje iš kairės

stantinas Petrauskas. Pro Balzeko pe į žiūri paskaitos klausęs Juozas Pronskus.

* Įpirkti ir sut
I I sisakė pabė 

prašyti politinio pabėgėlio prie- ir laukti mirties, liet reikia ju-
I glaudos teisių ir paprašė paimti dėti, vaikščioti ir ką nors veikti, 

kad nebūtų nuobodu bei skurdu. 
Pasivaikščiojimas ore atgaivina 

suteikia

pr»l i c i m it k h ps • 1 
iš laivo, norįs

apatijai vien tik dėlto, kad jie se
ni. Visų pirma nereikia sėdėti

4 J'
i smarkiai padidė- 
kriminalo ratomis 

Kensington distrikto pie-

Tokie su 
j tįsiomis 
yra 1

ęsMAŽIAU NUSIKALTIMŲ
“Rasiškai kintančiose” 

^apylinkėse padidėjo
Pranešime spaudai rašoma, 

kad trylikoje Chicagos polici
jos

laivo,KAS ČIA DABAR DAROSI?vuoti, užsidaryti tame lietuviška
me kiaute, ir atsispirti ameriko- 
nizmo, o ypač kultūrinėms, įta- 

i koms? — man visa tai nesupran- 
■ tama.I

Ji nesvyruodama atsakė:
“Dėl to, kad aš buvau perdaug 

pasidavusi lietuviškai įtakai”...
Labai įdomią, įspūdingą, bet 

neilgą Vyt. Alanto paskaitą klau- 
i sytojai priėmė šiltai ir garsių 
katučių tikrai nepagailėjo. Tar
tum girdėjosi katučių užėsy 
— ačiū J ačiū! ačiū!

■Menininkas Vyt. Ogilvis per
skaitė dar niekur negirdėtą Fau
stos Kiršos, Marijai Sims skirtą 
eilėraštį (proginį). M. Sims kū
rinius skaitė jaunuolė Giedrė 
Sirutytė. ' ,

Kiekvienas programos dalies 
atlikėjas ar atlikėja buvo apdo
vanoti gėlėmis, kurias prikabi
no Giedrė Sirutytė ir mokinu
kas Petras Vasiliauskas. Mari
ja Sims buvo apdovanota (Det
roito tautinio skyriaus) raudonų 
rožių puokšte. Taip pat raudonų 
rožių puokštėmis buvo apdova
notos sol. Danutė Petronienė ir 
rašyt. Anatolijaus Kairio kny
gos: “Ištikimoji įolė” apžvalgi
ninkė Lilija Gražulienė.

Pirmosios d. baigmėje buvo 
pakviesta M. Sims tarti žodį. Ji 
susijaudinusi, ašaromis vilgin- 
dama skruostus, sunkiai begalė
jo kalbėti. Nuoširdžiausios pa
dėkos žodžiais iš jos širdies gel
mių plaukė jos biografui Vyt. 
Alantui, St. Butkaus kuopos šau
liams, o ypač kultūr. sekc. pirm. 
J. Švobai ir LŠST c. v. pirm. V. 
Tamošiūnui, programos atlikė
jams ir taip gausiai atsilankiu
siems svečiams — klausytojams. 
Gauta nemažai sveikinimų. Tarp 
daugelio gautas labai turinin
gas ir kūrybinio paskatinimo ku
pinas neprikl. Lietuvos atstovo 
Vašingtone Kajeckio sveikini
mas, kuris buvo perskaitytas 116 
klausytojų auditorijai. Ir vėl 
pasipylė plojimai.

(Bus daugiau)

; i distriktų kriminalas jau 
antri metai rodo mažėjimą, bet 
tik kiek tai liečia užpuolimus, 
vagystes virš $50 ir automobilių 
vagystes. Praeitais metais ben
dros nusikaltimų ratos suma- 
žėjusios 0.6 nuošimčio, bet 
smarkiai padidėjusios rasiškai 
kintančiose apylinkėse, tai yra 
ten kur apsigyvena įvairių ra
sių mišinys, 
ję žmogžudystės, 
mai, plėšikavimai ir įsilauži
mai.

Smarkiai padidė- 
prievartavi-

tinė dalis — 10.7 nuošimčių;
Gresham distrikto pietvakari-
nė dalis - 6.2%; Pietinės Chi- 
cagos pietrytinė dalis — 6%;pietrytinė dalis — 6%;
Austin distrikto vakarinė dalis
— 5^%. Kiti keturi su mažes
niais padidėjimo i— 
vra Central, C— .

Seniau kai kurie politikieriai 
mėgdavo sakyti, kad Amerikos 
darbininkai ir kiti amerikiečiai 
nėra reikalingi socialinės globos. 
Gamybos atoslūgiai, ir didžioji 
depresija tą mitą galutinai su-

ji išlipo 1928 m. Iš pat jaunys
tės Marija Čarneckytė priklau
sė šauliams, ateitininkams ir pa
vasarininkams. Ji ruošiamose 
-vakarėliuose vaidindavo, dekla
muodavo ir dainuodavo. Su sa
vo kūryba anuomet nesirodyda
vo. -

Amerikoje gyvendama, o ypač 
kada ištekėjo už dr. J. Sims- 
Šimoliūno, M. Sims bendradar
biam© “Vienybėje”, “Dirvoje” 
ir “Margutyje” — buvo tapusi 
vedamųjų straipsnių rašytoja.

Atsirado tad proga ir su savo 
poetiniais gabumais pasireikšti 
lietuviams, kuriuos ji taip la
bai mylėjo; jiems dirbo, jiems 
aukojosi. O kai pasibaigė II pas. 
karas, Lietuva neteko laisvės ir 
buvo sukaustyta vergijos rete
žiais, paplito po pasaulį gyvybes 
gelbėdami lietuviai pabėgėliai. 
Marija buvo jautri, ji gailėjosi 
Lietuvos ir jos vaikų — tremti
nių, kurių atsirado virš 40,000 
V. Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
kitur. Marija siuntinėjo siunti
nius savo, lėšomis. Be to, parsi
kvietė Amerikon ;ir globojo 35 
tremtinius, o Simsų namai vir
to tikra tremtinių stovykla. Tai
gi, “Marija ne tik poetė, žurna
listė, ji taip pat ne kabinetinės 
kūrybos žmogus — ji daugiau* 
akcijos, gyvos veiklos ir labda
rybės žmogus. Jos veiklos dirva 
ten, kur plaka - gyvo žmogaus 
širdis, kur viešas lietuviškas rei
kalas, kur dega kova dėl Lietu
vos išlaisvinimo iš nuožmaus 
raudonosios imperijos kūrėjo — 
maskvinio bolševizmo. Ir jos 
kūryba gimė iš netelpančio jos 
krūtinėje meilės jausmo Tėvy
nei — lietuviui.

Poetės kūryba ištikima jai pa
čiai. Nesudėtinga. Ji, kaip liau
dies poetė, temų neieško, bet ką 
jai diktuoja širdis, išgyvenimai, 
jos jautri siela. Jos eilėraščių 
turinys išplaukia,, čiurlena iš 
šviesių lietuvių tautos amžiny
bės šaltintių... patriotika, mei
lė, vidiniai išgyvenimai, nelabai 
sudėtingi, bet nuoširdūs, sielvar
to ir skausmo jausmai, sampro
tavimai apie būtį — pesimizmu 
persunktos nuotaikos, gamtos 
grožis, ir panašūs išgyvenimai.

Poetės M. Sims biografas, 
Vyt. Alantas, stebėdamasis jos 
kūrinių lietuviškumu, jos sielos 
ir širdies nepagadintu nuoširdu
mu, Vokietijoje leidžiamajame 
“Mūsų Kelyje” 1948 m. ją pa
vadino “Lietuvių, gėlė didmies
čio pavėsyje”. Jis tuomet rašė: 
“Iš jos raštų atrodo, tartum ji 
niekados nebūtų buvusi iškėlusi 
kojos iš savo gimtojo krašto. Ji 
tartum nebūtų mačiusi plačiojo 
pasaulio padairos, jos poezijoje 
jokių didžiosios Amerikos civi
lizacijos atgarsių, jokių naujų 
literatūrinių srovių įtakų ir jo
kių tarptautinių sąjūdžių pėd
sakų. M. Sims kaip buvo, taip 
ir liko nesvyruojanti, šviežia iš 
Lietuvos kultūrinio podirvio iš
augusi ir didmiesčio pavėsyje 
pražydusi gėlė”.

Kartą jos biografas, Vyt. 
Alantas, stebėdamasis jos lie
tuviškumo grynumu paklausė:

“Kaip Tamsta, Marija, taip 
preciziškai sugebėjai užsikonser- Į

/■

> nuošimčiais 
Grand Crossing, 

•Fillmore ir Wood Street dist- 
riktai.

žmogžudysčių praeitais me
tais Chicagoje iš 796 padaugė
jo iki 828 — 4%; prievartavi
mų iš l,ą94 iki 1,516 , apiplėši
jnų iš 23,001 iki 23,812 ir įsilau
žimų iš 34,912 iki 38,105.

Mes kaip tik gavome ribotą skaičių

AUTOMOBILIU
giminėms Lietuvoje ir U. S. S. R.

Kaina
92

??

$3,275.00 

$3^75.00 

$3,009.50 

$2,001.00

3
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MES SIŪLOME JAS ANT — 
KAS PIRMAS ATEINA — BUS PIRMAS 
PATARNAUTAS — BAZĖS:

Naujas Modelis ZHIGULI VAZ 2101 
Moskvich 412 IE modelis 
Moskvich 408 IE modelis 
Zaporoshetz ZAZ 966

SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS 
i bet kurias prie mūsų prisijungusias firmas ar skyrius arba tiesiai j 

PODAR0G1FTS, Ine. 
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

TEL.: (212) 685-4537
(Vienintelė firma Amerikoje paskirta V/O Vneshposyltorg’o)

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
Gražiais viršeliais. Kaina §5.00.

____ _ __ _____ ________ .... Knygą galima
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia

galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą

11 tomas, 196Z m.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas.
J A . ______ ...... _
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Pa* 

(neįrištą) už S2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, I1L
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Dreams 
for sale.

Everybody’s got a dream lurking around 
in the back of his mind. A dream vaca
tion. A dream cottage. A dream car.

Dreams can be a lot more fan if you 
know you’re doing something to make 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an
amount you. specify is set aside from 
each paycheck and used to buyU-S. 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in less than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

See the folks in the payroll office
■where you work. They’ve got dreams '

‘for sale.

No* E Bonds pay 5*4 % interact wK® Wd to 
maturity rf 5 years, JO nxmtha (4% tht fiy< 
year k Bo*ls ars rpplacrd if Jouk _sfcoksk ar

st your bank. Interest is not subject to stete 
<
be deferred until redemptian.

ctesteojred. When wkW they c*a be enhed * 

or kcal income taxwujrad fadtad tex rmrr

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608

”> — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. - SATURDAY, JANUARY 22. 1072
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tiniame dešimtyje siekė kai ku
rie mūsų išrinkti atstovai ir val
džios pareigūnai, dramatizuoda
mi tai įvairiais būdais ne tik 
krašto viduje, bet ir pasaulyje 
labiausiai pagal New Frontier 
viešai nepaskelbtus planus taip 
pat pagal Romos ir Washingto- 
no bei) New Yorko intelektualų 
ašies dialogus, į kuriuos turėjo 
įtakos keli vak. Europos mena
mi komunismo reformatoriai. 
Pastaroji aplinkybė žymiai pa
kenkė permainų ir reformų ei
gai, nekalbant apie tai, kad žmo
nės yra santūrūs neaiškioms 
naujovėms, netgi natūraliai nau
josios generacijos pažangai. Stai
giai brandinti įvairias naujo
ves gyvenime, valdžioje ir poli
tikoje, tai pat palaužti bet kokį

O o
griovė. Daugelis mūsų vyres
nės kartos tautiečių su nemažu 
kartėliu tai labai gerai prisime
na. Nuo to laiko Amerikoj daug 
kas pasikeitė. Buvo įvesta daug 
socialinių reformų, išleisti įsta
tymai socialiniam draudimui ir 
civilinėms teisėms, sveikatos ap- 
draudai pensininkams, įvairių 
pašalpų nuostatai bei taisyklės. 
Universitetuose ir kolegijose 
plačiai išsivystė socialiniai mok
slai su nuolat. stiprėjančidmis 
studijomis apie žmogų ir jo ma
terialinį bei dvasinį gyvenimą.
Ryškiai pastebėta, kad čia ir pla- tam pasipriešinimą, buvo stei- 
čiame pasaulyje yra prarajos giamos naujos organizacijos, pa- 
tarp įvairių teorijų ir praktikos 
taip pat, tarp laisvės ar teisių 
konstitucijose bei kalbose ir kas
dieninio gyvenimo. Staigi au
tomatizacija žemės ūkyje paliko 
ten tik 6% visų gyventojų, kai 
prieš šimtmetį ten buvo 60%.
Tos ir dar daug kitų problemų 
buvo naujos, staigios ir parei
kalavo greitų sprendimų.

Staigias permainas ūkiniame 
ir politiniame gyvenime vadina
mi revoliucija. Tikėjimo daly
kuose joms yra duotas reformų 
vardas. Tokių permainų pasku-

krikštytos ilgais pavadinimais, 
kurių pirmųjų raidžių junginiai 
išreikšdavo revoliucini tikslą. Į 
platų pasaulį pasiųsta 16,000 Tai
kos korpuso narių. Masinei pro
pagandai buvo angažuotos Įvai
rios komunikacijos priemonės, 
pramoginės programos, TV ir ki
no ekranai. Protestams ir nepa
klusnumui išreikšti buvo ieško
ma ir atrasta metodai nuo pat 
senų senovės, panaudojant net 
senajame Įstatyme aprašytą 
Samsono ilgų plaukų teoriją.

Reformų ir staigių pakitimų

CRANE SAVINGS and Loan Association
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g| IBS tau aį

į Jewu

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
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iš to komunistų laivo jo ten li- 
j kusią žmoną ir 21 metų dukrą, 
t Ką vokiečiai padarė?

Policija tuč tuojau nusiuntė į 
“Eichsfeld” laivą ginkluotus pa
trulius ir pareikalavo atiduoti 
tas dvi moteris, o kai laivo ka
pitonas atsisakė, uždarė jį patį

Ką vokiečiai padarė? <ustingusį organizmą, 
daugiau energijos, net pašalina 
vienatvės jausmą.

seno
— tai prisitaikymas 

“naujų” ap’inkybių.

Svarbiausias
faktorius
prie “nauju” aplinkybių. Yra 
trys sferos: fizinė sveikata, eko
nominė būklė ir dvasinis žmo
gaus stovis.

Yra svarbu ir reikalinga se
nesnio amžiaus žmogui tinkamai 

Nereikia valgyti rie- 
Geriau vaisiai

amžiaus

maitintis.
bios mėsos. Geriau vaisiai ir 
daržovės. Nereikia persivalgyti, 
nes seni žmonės nesunaudoja 
daug energijos. Jie neturi iliu-

laikotarpyje reikia ypatingo bu
drumo ir dėmesio Į komunizmo 
tikslus — sunaikinti laisvės 
kraštus ir Įvesti visame pasau
lyje komunistinę sistemą,
antrojo pasaulinio karo metu,

Net

tu įvykdant staiga besikeičian
čio gyvenimo reikalavimus ir jo 
sukeltas problemas. Reikia ma
nyti, kad ir toliau Amerika ir 
amerikiečių dauguma nebus nei 
liberalais nei konservatoriais,

būnant su kapitalistiniais kraš- bet paliks liberaliai konservaty- 
tais santarvėje, pasaulinės re- viais.
voliucijos tikslai nebuvo pamirš-j jėgos antroje revoliucijos ir re
ti. Brandinant laiką ir ruošiant formacijos fazėje sieks dar nuož- 
dirvą reikiamoms permainoms, miau savo tikslų, todėl reikia ži- 
agitpropui atsirado puikios są
lygos eiti -ta pačia linkme ir tais 
pačiais tikslais, betgi kurii] ga
lutinas — sugriauti demokrati
nę santvarką. Jų ištreniruoti 
agitatoriai atsistojo daugelio re
formacijos ir pagerinimo orga
nizacijų priekyje bei aktyve. Da
bartiniu metu jie pirmauja net 
kai kuriose organizacijose kovai

Vienok priešamerikinės

jo kajutėje, kur išlaikė 7 valan
das kol vėl paleido. Mechanikas 
su žmona per tą laiką buvo pri
imti kaip politiniai pabėgėliai ir 
išsiųsti į atbėgėlių stovyklą Gie- 
sen.

Federalinės Vokietijos vidaus 
reik, ministeris Hans Dietrich 
Genscher pasakė per radiją, kad 
Holtenau punkto policija netu
rėjo jokiti instrukcijii kaip to- zijų, ambicijos bei fantazijų, 
kiu atveju elgtis, ir dėlto juo 
labiau ją pagyrė už teisingą pa
sielgimą.

Dzientnik Zwiazkowy redakci
ja tą žinią baigia sekančiu prie
rašu: Šia proga sunku neprisi
minti incidento prie JAV pa
kraščio, kur mūsų neapdairūs pa
krančių sargybiniai išdavė sovie
tų budeliams nelaimingą lietuvį.

Svarbu gerai išsimiegoti, bet 
ne visi seneliai gerai miega. 
Daug ką kankina nemiga daž
nai dėl to, kad išsiblaškę, ner
vingi, net pikti. Tačiau nerei
kia nuo nemigos imti visokius 
siūlomus vaistus. Kai dvasia 
rami, tada poilsis būna ramus.

Gamta senelius apdovanoja 
balta karūna, kaip savotišku pa
garbos simboliu, kurio dauguma 
nemėgsta. M. š.

Kaip vokiečiai padėjo 
išgelbėti pabėgėlius

Lenkų žinių agentūra DP pra
neša apie įdomų incidentą ko
munistų laive plaukiant Kielio 
kanalu skersai Holsteiną, iš Bal
tijos jūros į šiaurės jūrą.

Ryti] Vokietijos “demokrati
nės respublikos (sovietų zonos) 
prekiniam 4,213 tonii laivui 
“Eichsfeld” plaukiant ir susto
jus prie Holtenau šliužų ‘to lai
vo mechanikas nuėjo į krantą 
tariamai cigarečių ar ko nusi-

Kai dva

noti, kas čia dabar darosi ir pa
gal tai nukreipti savo pastangas 
ne vien priešinantis, bet ir ke- ■ 
liant savo ir pavergtos Lietuvos 
teisėtus reikalavimus.

Šiame nepastovumo, sąmyšio 
ir retorikos laikotarpyje augo 
ne mažai mūsųi intelektualų. Da
lis jų nekreipe pakankamai dė
mesio į visa tai, kas čia dabar 
darosi. Jie net dar ir dabar ne
pajėgia atskirti rusiškos komu
nistinės, nuo amerikoniškos re
voliucijos arba susimaišo jų 
vyksme, plaukdami pas rusus 
ne su torpeda, bet kišdami savo 
ir kitų galvas. Lietuviško gyve
nimo pasaulėžvalgoje jiems tu
rėjo įtakos jau susibankrutavę 
politikieriai, dabar esą tiltų su 
sovietais statyboje. Nesenai Mi- 
chigano valstijos atstovas Nedzi, 
kuris yra saugumo organizaci
jos komiteto pirmininkas, pa
reiškė, kad amerikiečiai turi tei- : 
sę žinoti tos organizacijos biu
džetą, nes rusai tai žino. Mes taip

I i s

Ir senatvėje galima 
būti laimingu

Sveikatos autoritetai seniems 
žmonėms pataria nepasiduoti

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
kurie garsinasi
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prieš aplinkos bei oro taršą ir 
pasireiškia neamerikietiškais ak
cijos metodais tikslu silpninti 
pramonę ir vesti gyventojus is- 
terikon. Daugelis pažangos or
ganizacijų jau senai suskilo. Da
lis jų išėjo dirbti komunistinei 
revoliucijai su jų veiklos teroris
tiniais metodais, propaganda ir 
pilnu neapkentimu demokratinės 
santvarkos. Ypatingai tai yra 
ryšku Students for Democratic 
Society (SDS) organizacijoj su 
komunistine Weathermen atska
la. - -

Yra nesunku pastebėti, kad
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daryta.
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jau kuris laikas kongreso baisa- pat įurime teisę žinoti> kas to_
vimuose tradicinės demokratų 
ir respublikonų partijos nesuda
ro vienalyti balsavimo bloką. Ten 
dabar blokuojasi liberalai ir kon
servatoriai. Paprastai raktinėse 
pozicijose yra ir balsavimus nu
lemia vidurio kelio atstovai, ku
rie išreiškia daugumos balsuo
tojų nuomonę, pravesdami dau
gumai priimtinus Įstatymus kar-
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekj ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVE 0VERS14,500,000
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FEDERAL!
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60€32 • 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.

kie persistengiančiai darbuoja
si tiltų statybose su sovietais ir 
mums dar pamokslauja. Rusai 
juos žino visus ir kiekvieną.

Betgi eikime arčiau prie mū
sų lietuviško gyvenimo reikalų. 
“Draugo” 8 Nr. išspausdinta ko
respondencija apie Cicero mies
telio LB apylinkės susirinkimą. 
Joje, tarp kitko, rašoma:

“Pakviestas Ed. Šumanas, 
jaunosios kartos atstovas, papa
sakojo apie Philadelphia, Pa., 
įvykusias LB sušauktas politi
nių studijų dienas. (Jos plačiai 
aprašytos “Drauge” mūsų ko
respondento Vyt. Alseikos — 
Red.). Ypač visus susirinkusius 
sudomino atviras JAV pareigū
nų Martin pasisakymas, kad pir
moje vietoje mes turime rūpin
tis Amerikos reikalais ir prez. 
Nixonas vykstąs į Maskvą sutar
čių daryti ir peticijų su parašais 
nenorėsiąs imti”.

Ciceriškių vadai ir jų atstovas 
nesiorientuoja apie piliečio, šiuo 
atveju ir lietuvio, pareigas de
mokratinėje sistemoje, kur lo
jalumas nebūtinai tylėjimu yra 
išreiškiamas, šiuo ątveju loja
lumas Amerikai ir Lietuvai tu
rėjo būti išreikštas protestu. 
Jauni ir nepatyrę studijų rengė
jai, kaip ir ciceriškiai, to nepa
darė. y. Alseika “Drauge” ra
šė, kad Martin pareiškimas ir 
kai kurios paskaitos ras atgar
sio. Taip, ras. Blogo atgarsio. 
Labai blogo.
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SKAITYK PATS IR PARAGINOKITUS SKAITYTI
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Okupuotos Lietuvos spaudo
je pasirodė kultūros ministeri
jos mokslinės — metodinės 
kultūros paminklų apsaugos 
tarybos pirm. R. Batūros pra
nešimas... (jų terminais) 
respublikos (skaityk: okupuo
tos Lietuvos! JC.) kultūros pa
minklų sąrašai baigti tvirtinti, 
kitaip tariant, “turime valsty
binį visų kultūros paminklų 
(archeologinių, istorinių, ar
chitektūros ir dailės) registrą, 
kuriame užfiksuotas krašto is
torinis ir meninis ne muziejuo 
se išlikęs palikimas”.

Darbas truko nuo 1963 m. 
Iki 1971 m. pabaigos.

Dar įsiskaitykime giliau j R. 
Batūros žodžius:

Archeologiniai paminklai at
skleidžia žemėje slypinčios ne
rašytos krašto istorijos, mater
ialinės ir dvasinės 9 *— 8 tūks
tantmečio pr. m. e. — XVI — 
XVII a. kultūros knygą. Se
niausi sąrašo paminklai — ak
mens amžiaus stovyklos. Pi
liakalnių turime daugiau kaip 
660. Jais turtingi Plungės, Ši
lalės, Molėtų, Prienų rajonai 
(po 25 — 30 piliakalnių) ir 
ypač Utenos rajonas (45 pilia

Lenktynės - skaudžiausias botagas
Ne visi iš rusų, pavergtos Lietuvos sugrįžusieji turis

tai laisvai kalba apie parsivežtus įspūdžius. Tylėti jie pra
moko iš matytų brolių ir seserų. Tyli lietuvis pačioje Lie
tuvoje, pradeda tylėti ir iš Lietuvos parvažiavusieji. 
Vieni tyli, nes jie tikisi dar kartą nuvažiuoti ir vargstan
čius artimuosius pamatyti. Kiti tyli, nes nenori Lietuvo
je likusiems broliams ir sesrims dar labiau pakenkti. Tre
tieji savo tyla tikisi gauti leidimus ir ištraukti iš “ko
munistinio rojaus” savo žmonas, senas motinas ar vai
kus. Jiems giminės uždraudė kalbėti. Jie yra įtikinti, kad 
tiktai tyla apie skriaudas galima iš komunisto ką nors 
išprašyti.

Tiktai asmeniškai išsikalbėjus ir davus užtikrinimą, 
kad parvežtos žinios nebus naudojamos spaudoje, grįžu
sieji turistai pakalba apie> dabartinę lietuviško gyvenimo 
tikrovę Jie bijo, kad Lietuvoje likusieji ir vėl nebūtų iš 
Jiaujo išsiųsti i Sibirą ar kitas retai apgyventas Sovietų 
sąjungos vietas. Jie nenori, kad dar labiau pasunkėtų 
jau šiaip labai sunki ekonominė ir moralinė aplinka. Kiek- 
yienam aišku, kad šiandien didžiausias kiekvieno rusų 
pavergto gyventojo botagas yra lenktyniavimas. Visi 
krašto gyventojai į šį. komunistinį lenktyniavimą yra 
Įtraukti. Komunistų partijos nariai prižiūri, kad lenkty
niautų kiekvienas darbininkas.

Visi žinome, kad augančiam jaunimui nėra kas veik
ti kaime. Pas tėvus nėra jokios ateities, nes jie patys yra 
paversti kolchozo vergais. Iki šio meto jie turėjo bent 
savo bakūžes, bet dabar jau numatyta ir jas išgriauti. 
Jaunimas bėga iš kaimo ir iš kolchozo. Jis stengiasi pri
sitaikyti prie bet kokio darbo. Jis stengiasi pramokti ko
ki amatą, kad galėtų užsikabinti ir pradėti naują gyve
nimą. Šį kartą paminėsime Janinos Pikelienės gyvenimą 
ir darbą vienoje Šiaulių mezgimo dirbtuvėje. Žinias apie 
ją parvežė ne grįžęs amerikietis, bet pati komunistinė 
spauda.

Janina Pikelienė tapo mezgėja. Darbas buvo sunkus, 
bet ji turėjo pakankamai kantrybės ir pramoko megzti 
turimomis senomis mezgimo mašinomis. Ji, norėdama 
kelias kapeikas daugiau uždirbti, po kelių metų tapo net 
brigadininke. Pirmoji kiekvieno darbininko pakopa so
vietų imperijoje yra brigada. Brigadomis jie dirba kasyk
lose, brigadomis jie kalėjimus stato, brigadomis moterys 
ir Maskvos gatves šluoja. Brigada yra pats mažiausias 
darbininkų vienetas, turįs savo viršininką. Pikelienė

mezgimo dirbtuvėje tapo brigadininke. Ji turėjo savo ži
nioje kelias mezgėjas. Ji privalėjo jas išmokyti ir prižiū
rėti, kad jos gerai dirbtų, kad pažintų mezgimo mašinas. 
Ji, žinoma, turėjo išklausyti kiekvienos mezgėjos kasdie
nines bėdas bei rūpesčius apie mažus vaikus ir senus tė
vus. ’ Be to, ji pati turėjo prižiūrėti ir savo stakles, kad 
neatsiliktų. *

Reikalai dar labiau pasunkėjo, kad komunistų parti
jos centro komitetas nutarė priversti darbininkus lenk- 
tyniouti. Lenktyniavimas primestas ne tiktai kolchozų 
darbininkams, bet kiekvienai, kad ir mažiausiai, dirbtu
vėlei. Lenktyniavimo botagas pasiekė ir Šiauliuose dir
bančią brigadininkę Pikelienę. Ji pati, išklausiusi atva
žiavusio botagininko, pasižadėjo, vietoj iki šio meto nau
dojamos vienos mašinos, dirbti prie dviejų mezgimo ma
šinų. Darbas buvo neįprastas ir sunkus, bet jauna bri
gadininke savo nuovargio ir susirūpinimo niekam nero
dė. Kai vienas propagandistas atvažiavo į mezgimo dirb
tuvėlę ir pradėjo įtikinėti apie būtinumą viską paspar
tinti, į lenktynes buvo įtraukta ir brigadininke Pikelienė. 
Iš Vilniaus atvežtoje komunistinėje Tiesoje apie Pikelie
nę šitaip rašo:

“0 kai per “Verpeto” fabriko cechus nuėjo šū
kis: “penkių dienų užduotį padaryti per keturias die-, 
nas”, Janina į jį viena pirmųjų atsiliepė. Suvedus pir
muosius šio lenktynavimo rezultatus, jau aiškūs ir 
pirmūnai. Sparčiausiai dirbančios fabrike mezgėjos 
vardas atiteko L. Tarakanovai — ji penktadienio už
duotį Įvykdo per 3 dienas. O mezgėja, A. Maksimovič 
— per pusketvirtos dienos”. (Tiesa, 1972 m. sausio 14 
d., 1 psl.). -Y - ‘ ■
Kaip brigadininke Pikelienė galėjo jaustis po penkių, 

dienų lenktynių — nesunku įsivaizduoti. Kaip lietuvaitės 
mezgėjos galėjo jaustis, kai geriausia mezgėja yra Tara
kanova, kiekvienam suprantama. Ji dirbo dviem staklėm, 
bet vis dėlto ji nenumezgė tiek, kiek rusų atsiųsta Tara
kanova numezgė. Ji net negalėjo prilygti mezgėjai A. 
Maksimovič. Ji suprato, kad ir labiausiai iš. kailio besi- 
nerdama ji negalėjo pagaminti tiek,, kiek iš jos. reikalauja 
komunistų pristatytos mezgėjos lenktyniauto jos. Pike
lienė lenktynių nelaimėjo, bet ji buvo priversta pasižadė
ti, kad ji savo darbą atliks 120%. Tiesoje šį jos paža
dą paskelbė B. Sirvydas.

Ne lengvatas komunistai atnešė darbininkams, bet. 
patį žiauriausią botagą kiekvienam sovietų imperijos dar
bininkui — lenktyniavimą.

kalniai). Vėlesnes yra pilia- 
vietės, senieji gynybiniai įtvh> 
tinimai — pylimai. Pilkapynų 
žinome daugiau kaip 250. Maž
daug tiek pat respublikinės 
reikšmės sąraše yra senkapių. 
(Dar apie 700 jų turime vieti
nės reikšmės sąraše.) Sparčiai 
nyko mitologiniai akmenys, 
jų šiuo metu žinome apie 220.

Istoriniai paminklai — tai 
XIII — XX a. istorinės ir me
morialinės vietos, susijusios 
su žymiausiais istoriniais, re
voliuciniais įvykiais, gamybos, 
technikos, mokslo, kultūros, Ii 
teratūros, meno vystymusi, 
įžymių žmonių gyvenimu ir 
veikla. Turime daugiau kaip 
1000 paminklų, jų tarpe — 278 
respublikinės reikšmės (be
veik pusė jų — Vilniuje ir Kau 
ne). Rajonuose yra daugiau 
vietinės reikšmės paminklų.

Architektūros paminklai liu 
dija apie architektūrinės - me
ninės bei inžinerinės minties 
vystymąsi mūsų, krašte nuo 
XIII — XIV a. iki šių dienų. 
Turime daugiau kaip 1000 pa
minklų. Iš jų 158 yra respub
likinės reikšmės pavieniai sta
tiniai bei ansambliai. Tai gy
venamosios, visuomeninės, kul 
to, pramonės, gynybinės archi 
tektūros kūriniai. Architektū
rinių paminklų gausumu ir jų 
istorine - menine verte, kaip 
visiems žinoma, ypač pasižy
mi Vilnius, kuriame susibūrę 
beveik pusė respublikinės reikš 
mės paminklų. Iš rajonų liau 
dies architektūros paminklais 
turtingi Kretingos, Plungės, 
Trakų, Varėnos, Ignalinos, Ute 
nos rajonai. Urbanistinei min 
čiai atstovauja 5 senamiesčiai 
(Vilniaus, Kauno, Kėdainių, 
Klaipėdos, Trakų) ir 61 mies
telis, kur turi būti saugomas 
gatvių tinklas (dažniausiai cen 
trinės dalies)), aikštės planas, 
erdvinė kompozicija arba vie
na kuri iš minėtų dalių.

Iš dailės paminklų, visų pir 
tfia vaizduojamosios dailės kū
rinių, ypač daug yra išlikę ta
pybos. Monumentaliojoje de
koratyvinėje ir taikomojoje 
dailėje gausu metalo dirbinių, 
audinių, baldų ir kitų interje
ro objektų, varpų, liaudies dai
lėje — skulptūrų bei mažosios 
liaudies architektūros pavyz
džių (koplytėlių, koplytstulpių, 
kryžių). Šie XVI — XX a. kū
riniai atspindi mūsų krašto 
meninį Įvairių epochų paliki
mą bei liaudies meistrų suge
bėjimus. Sąraše yra maždaug 
4700 objektų. Daugiausia jų 
Vilniuje, Plungės, Telšių, Kre
tingos, Kelmės, Skuodo, Šilalės 
rajonuose.

Apžvelgę visų rūšių pamink 
Jus, matome, jog kai kurie ra
jonai ypač jais turtingi. Esa-

me sukaupę vertingų duome
nų, į kuriuos bus atsižvelgta, 
projektuojant ūkines, pramo
nines statybas, turizmo, poil
sio zonas.

2. *
Džiaugiamės mųsų moksli

ninkų krašte iniciatyva, darbu 
ir ryžtu. Tad čia pakartojama:

Ruošiant sąrašus, konsulta
cijomis bei pastabomis prisi
dėjo įvairių įstaigų specialis
tai, daugiausia Kultūros mi
nisterijos išplėstinės Mokslinės 
— metodinės kultūros pamink
lų apsaugos tarybos nariai: I. 
Butkevičius, K. čerbulėnas, V. 
Milius (liaudies architektūra) 
A, Pilypaitis, A. Miškinis (ur
banistika), P. Aleksandravi
čius, J. Kėdainis, E. Laucevi
čius, J. Petrulis, P. Juodelis, 
ypač V. Drėma (dailė), R. Ku 
likauskienė, P. Kulikauskas, R. 
Rymantienė, ypač A. Tautavi
čius (archeologija), K. Dovei
ka, J. Lebedys, J. Maceika, P. 
Štaras, B. Vaitkevičius, A. Tyla 
(istorija) ir kt. Be įvairių moks 
linių įstaigų specialistų sąra
šus padėjo rengti Kultūros mi
nisterijos darbuotojai.

Pagrindinis artimiausias mū
sų uždavinys — daugiau kaip 
9000 minėtų kultūros pamink
lų sąrašą išleisti atskiru leidi
niu. Tikimės šį darbą baigti 
1972 m.

3.
Kultūras paminklai, okupa

cinėmis sąlygomis, yra nuola
tiniame pavojuje “Didysis bro 
lis” (rusas) atostogaudamas ar 
valkataudamas okupuotoje ša
lyje yra kultūros paminklų... 
nedraugas. Tas, žinia, paskati
na “laisvai elgtis” ir okupuoto 
krašto kriminalinį elementą.

Iš viso kas nuolat gresia 
kultūros paminkloms galime 
matyti įsiskaitę į I. Jučienės 
str. “Artilerijos bastionas” (žr. 
kolektyvini darbą “Lietuvos 
pilys” (Vilnius, 1971 m.) Tai 
apie barbukaną Bokšto ir Su
bačiaus gt. kertėje (Vilniuje):

“1954 — 1956 m. paminklo 
teritorijos pietinė dalis pavers
ta miesto pokarinių griuvėsių 
svarstymu. Taip atsitiko todėl, 
kad iki 1965 m. paminklas bu
vo laikomas požeminiu. Griu
venos čia buvo išlygintos, pa
minklo teritorija užsodinta 
medžiais, įrengta kūdikių na
mu žaidimo aikštės ir IX rusų 
vidurinės mokyklos bandoma
sis daržas — sodas”.

Po (II Pasaulinio karo JC.) 
apie 20 metų bastionas išbuvo 
miesto daržovių ^sandėliu... ”

“Nuo bastiono galima pasi
grožėti puikia Vilniaus miesto 
panorama, pastatų “mozaika”. 
Todėl ir susimąstyta, kam ge

ls tokios padangos išėjus orui, nebūty 
lengva ją pakeisti. Viena padanga 
yra 11 pėdu aukščio ir sveria 7,000 

svaru.

riau pritaikyti ir kaip eksploa
tuoti buvusį miesto gynybinės 
paskirties ansamblį. Architek
tai inžinieriai, istorikai ir iš 
viso kultūros darbuotojai daug 
diskutavo, įvairių nuomonių 
pareiškė 1966 — 1968 m. spau
doje. Pagaliau buvo numatyta 
alaus daryklos “Tauras” fir
mos 200 vietų alinę... ”

4.
šešėliai krenta į tik ką ati

darytus sporto rūmus (Vilniu
je dešinėje Neries pusėje, kur 
buvo Elektros stotis ar čia pat 
kur seniau mirusių Europos 
žydų kapai, ar ne?!). “Lit. ir 
Mene” informuojama labai 
jau santūriai:

“Vilniuje pastatyti Sporto 
rūmai. Šio unikalaus pastato 
autoriai — architektai Eduar
das Chlomauskas, Jonas Kriu
kelis, Zigmas Liandzbergis, in
žinieriai Henrikas Karvelis 
Algimantas Katilius ir Sofija 
Kovarskaja”.

t• sŠiame universaliame pastate 
bus rengiamos ne tik sportinės 
varžybos, bet ir koncertai, vyks 
suvažiavimai, bus demonstruo 
jami kino filmai ir kt.

Pagrindinėje salėje galės su
tilpti apie 6.000 žiūrovų ir... 
viskas. Laikraštis priduria, kad 
šie rūmai buvo statomi 6 me
tus ir daugiausia sukėlė disku
sijų. Įvairių architektų ir daili 
ninku nuomonės viename taš
ke sutapdavo ir sutampa:

— gražiausioje sostinės vie
toje išdygo statinys, kuris vi
siškai nesiderina su aplinka!

Kitą kada kartą plačiau.
J. Cicėnas

A. YTLAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

24Užsivėrė Tremtinių Namų durys. Nu
stojo ten skambėję dainos ir muzikos gar
sai, bet kai nustojo, kaip sakoma, ir au
syse spengė. Net ir tie, kurie džiaugėsi, 
atėjus vėl tylai, pajuto savo širdyje lyg 
kokią tuštumą. Tiesa, kolonijos lietuvių 
gyvenirųas, rodos, ėjo įprasta tvarka. Baž
nyčioje skambėjo* lietuviškos giesmės, dar 
buvo veikiančių, susirinkimus darančių 
organizacijų. Tik jau pramogų, piknikų, 
lyg aptingę, neberuošė. Dar po bažnytiniu 
stogu veikiančios organizacijos pikniku ne
beruošė dėl bažnytinės hierarchijos išleis
tų potvarkių, draudžiančių bažnyčiai pri
klausančiuose namuose pardavinėti alkoho 
linius gėrimus. Draudimas lietė ir Vytauto 
daržą, esantį už šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių. kur tie piknikai buvo ruošiami. Bet 
ar beįmanoma piknikauti, kai jau taip 
sausa, lyg prohibicijos laikais. Koks ten 
išvažiavimas, jei nėra alaus stiklo trošku
liui nuraminti.

Tačiau tai tik pasiteisinimas. Negeriau 
buvo ir su kitomis tos kolonijos organiza
cijomis. Ir jos neberuošė pramogų, pik
nikų. Nebeapsimokėdavo nė už įdėtą 
triūsą, nebenubirdavo nė žalias dolerėlis Į 
organizacijos kasą. Metai po metų vis da
rėsi sunkiau. Net ir į draugijų susirinki

mus mažai kas beateidavo. Jos dar jun- ■ 
gėsi viena su kita, bet ir tai jau nieko ne- 
begelbėjo. Eilės vis labiau retėjo. Sunku 
bebuvo ir pačias valdybas sulipdyti. Dalis 
tų organizacijų, klubų nebuvo finansine 
prasme nusigyvenusios. Jos turėjo net gy
vo pinigo bankų seifuose po kelis tūkstan
čius.

Sustojus veikimui, išsibraukiant iš 
veiklos gyvųjų organizacijų tarpo, tuo pa
čiu buvo laikas ir palikimu susirūpinti. 
Tai pasirodė nesunkus reikalas. Kas pri
klausė ir jos nariams. Visai nebuvo sunku 
tuos pinigus paimti ir savo tarpe pasidaly
ti. Tomis dalybomis ir pasibaigė visas bu
vęs organizacinis veiklumas. Dar kol čia 
buvo Draugas su savo būstine, spaustuve, 
knygų leidimo bei platinimo padaliniais, į 
šią koloniją atvykdavo nemažai tų piligri
mų čia ieškoti kultūrinių lobių. Bet kai ir 
šios tvirtovės įgula išdardėjo į naujus, kaip 
pilį, rūmus, tai ir tų piligrimų čia nebeli
ko. Tai buvo lyg paskata ir kitiems pasi
žiūrėti, ar ne laikas ir jiems rasti sau kitur 
užuovėją. Kėlėsi iš Westsaidės lietuvių ko-
Jonijos naujieji ateiviai, o ne vienas susi
gundė ir iš seniau čia gyvenančių nusikelti 
į kitas, gyvai veikiančias lietuvių koloni
jas dėl praktiškų išskaičiavimų. Vieni kė- Į 
lesi'į kitas miesto dalis, kiti į šiltuosius ( 
kraštus, priartėjant jų gyvenimo šaulely- 
džiui. Bet svarbiausia ir skaudžiausia bu- ’ I> vo, kad veik kasdien gaudė varpai išly- ( 
dėdami vieną po kito senosios kartos lietu- < 
vius į amžino poilsio vietą.

Melsvose padangėse puikavosi debesė
liai. šilta buvo diena bet galima buvo ti
kėtis audros susitvenkus, ir lietaus, gal net 
su perkūnais. Nors jau, - rodos, buvo pri
artėjęs laikas ir paukščiams skristi į šil
tuosius kraštus, bet jų skrendančių nepa
stebėjau. Rodos, ir praskrendantys lėktu
vai neskrido aukščiau tu aukso varsomis 
padažytų, besijungiančių debesų. Matyti, 
dar nesitikėta, kad jų kelyje pasimaišytų 
praskrendančių laukinių žąsų, ančių ar 
kitų sparnuočiij pulkai, kurie, sako, kar
dais užkemša net propelerius.

Ir man pynėsi mintys, kas atsitiko su 
Westsaides lietuvių kolonija. Ar jau, kaip 
ne vienas pasakojo, užmigo letargo mie
gu. O gal kiti norėtų laikyti ją jau mirusia. 
Ne, ji nemiega letarginiu miegu. Tokiam 
veikimui, tokiam kultūriniam ir ekonomi
niam žydėjimui jau niekada ji daugiau 
nebeprisikels. Bet ji nėra nė mirusi. Ji vis 
dar gv’vft ir ne be reikšmės lietuviškam gy
venimui. Nėra ji mirusi, beį pakitusi ne 
atpažįstamai pagal anksčiau jai taikytą 
lietuviškos veiklos matą. Dar jos ir štur
manai tebebudi prie vairo.

Bažnyčioje dar ne vien lik Evange
lijos žodis nuskamba lietuviškai. Čia, kai 
laikomos už Lietuvos laisvę pamaldos, su
sirenka gerokas būrys. Ir lietuvis kunigas
dar ne su vienu parapiečiu gali ir lietuvis 
kai susikalbėti. Tą lietuvišką žodį galima 
išgirsti ir po pamaldų išsiskirstant gatvė
je. O kaip mus gali nestebinti ir lietuviška

prasme Mutual Federal Saving and Loan 
bendrovė. Jai vadovauja lietuviai, gražiai 
kalba lietuviškai, nors ir čia gimę. Nere
tai ir čia išgirsti besikalbant lietuviškai, 
lankydamasis šioje finansinėje lietuviško
je tvirtovėje. Aiškiai matome jos glaudų 
ryšį su šia lietuviškos kilmės visuomene, 
ši finansinė įstaiga auga . milijoninėmis 
sumomis, ir sukauptas kapitalas didžiąja 
dalimi remiasi lietuviškos kilmės indėli
ninkais. Jos vadovai gerai supranta mūsų 
etninės grupės reikalus, tautinius, kultūri
nius užmojus, ir jų parama tiems reika
lams gana stambi. Kad tos kolonijos lietu
viai nėra praradę savo svorio mums paro
do ir tas tarp« kitų keturių kalbų ir lietuvių 
kalba esąs užrašas ant Metropolitam ban
ko durų. Reikia manyti, jog ir gabaus fi
nansininko A. Baliūno atsikvietimas buvo 
irgi skatinanti aplinkybė, kad čia dar 
gausiai gyvenama lietuvių, ir su jais ši fi
nansinė įstaiga turi nemažai reikalų.

Nebėra čia veikiančių grynai kultūri
nių organizacijų, bet iš tos kolonijos ne
mažai yra lietuvių, priklausančių centri
nėms organizacijoms, klubams. Į Vasario 
16 dienos minėjimus, Dainos ir šokių šven
tes bei kitus manifestacinio pobūdžio tu
rinčius lietuvių susibūrimus atvyksta daug 
ir iš šios kolonijos. Net protesto demons
tracijose dėl Lietuvos pavergimo gali su
tikti ir pamatyti ir iš tos kolonijos atvyks
tančių veidų, šios kolonijos lietuviai pare
mia ALTą, BALFą kasmet ir į patį veiklos

darbą aktyviai įsijungdami, Teiravaus pas 
vietos žmones, kurie turėjo progos pasi
kalbėti ir su laiškininkais, ar gausiai čia 
belanko lietuviška spauda. Jų teigimu, 
tos spaudos dar ateina netaip jau mažai. 
Ateina Naujienos, Draugas, savaitraščiai, 
net ir žurnalai. Ir tai net gausiau, negu 
kad galėtume tikėtis. Dar ir lietuviškų 
knygų siuntos yra ne taip retas atsitikimas. 
Daug pastebėsime ir kitų reiškinių, turin
čių lietuviško gyvenimo apraiškų. Eida
mas net gatvėmis gali languose pamatyti 
žaliuojančią rūtą, žydinčias kitas lietuvių 
pamėgtas gėles. Tokių žydinčių gėlių ma
čiau ne tik languose, bet ir prie-nainų dar
želiuose, lysvelėse. Ypač gražų darželį 
mačiau prie Petro Cibulskio namų. Tas 
daug šiai kolonijai nusipelnęs lietuvis nuo 
pat savo atvykimo 1911 metais iki dabar 
tebesisieloja lietuvybės reikalais, nors pe
reitų metų rudenį atšventė savo vedybinio 
gyvenimo auksinį jubiliejų. Dar ir sveika
tos atžvilgiu tebėra judrus. Karlais iš to
kių liętuviskos kilmės namų ir vėjas at
nešdavo lietuviškų valgių kvapą. Ir šiuo 
atveju ši kolonija nėra nulietuvėjusi. Jau 
linguodamas gatve vėl tuo keleiviniu laivu, 
autobusu, nors nelyjant, bet griaudžiant 
senajam lietuvių dievui Perkūnui, galvo
jau, kad būtų didelė klaida net ir manyti, 
kad AVestsaidės lietuvių kolonija yra mi
rusi ir jau nebeturi reikšmės mūsų lietu
viškajam pasauliui.

Pabaiga
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OR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIS] 

. IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso teleU PRwp«ct S3229
Rexid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Rot tek 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.; PRoepect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Modicai Confer 
860 Sununit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

RezitL: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai wsitarys.

Rez.: Gi 80873

DR. W. EIS1N - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

BEVERLY SHORES. IND.
Dauguma Beverly Shores lie

tuvių priklauso Šv. Onos para
pijai, kurios klebonas yra kun. 
Charles E. Doyle, šios parapi
jos sena bažnytėlė buvo persta
tyta ir padidinta pagal archit. 
Erdivilo Masiulio planą. Įvertin
damas vietos lietuvių organizuo
tumą bei paramą, kun. Doyle lie
tuviams yra labai palankus ir pa
slaugus, rengiant minėjimus bei 
pamaldas tautinių švenčių pro
ga.

Jau ketvirtas mėnuo, kai baž
nyčioje yra išstatomi lietuvių 
dailininkų kūriniai. Parapijos 
biuletenyje yra skelbiama trum
pa dailininko biografija, kūri
nių pavadinimai ir kita. Praėju
siais metais buvo išstatyti daili
ninkų Vandos Balukienės, Vik
toro Petravičiaus ir -Ados Sut
kuvienės kūriniai. Šių metų 
sausio mėnesio dailininkė yra 
•Marytė Ambrozaitienė. Tokiu 
būdu amerikiečiai yra supažin
dinami su lietuviais dailininkais 
ir jū kūryba. Tikrai originalus 
ir sveikintinas sumanymas. Ne
sunku įspėti, kad ši mūsų dai
lininkų reprenzentacija bažny
čioje yra vykdoma Erdi vilui Ma
si uliui tarpininkaujant tarp kle
bono ir dailininkų.

Su 1971 metais atsisveikinant
Beverly Shores lietuvių klubo 

veiklą praėjusiais metais domi
navo Lituanikos paminklo sta
tybos užbaigimas ir jo dedika
cija liepos mėn. Paminklo sta
tybai lėšos buvo sutelktos iš lie-

tuvių visuomenės aukomis bei 
parengimais. Dosniai šią staty
bą parėmė mūsų menininkai, gy
dytojai, inžinieriai ir dauguma 
klubo narių. Paminklo statybai 
išleista 8,543 doL

Trejų metų projektą įvyk
džius, buvo suabejota, ar bepa
siseks surengti klubo tradicinį 
rudens balių. Pasisekęs rudens 
balius įrodė, kad nei klubo na
riai, nei jų bičiuliai dar nėra pa
vargę. Gauta nemažai pajamų, 
kurios metiniame susirinkime 
paskirstytos lietuviškai veiklai 
stiprinti. Būtent: 200 dot Ga
ry lituanistinei mokyklai, 50 dol. 
jaunimo kongresui, 50 dot Lie
tuvių Fondui (papildomas įna
šas), 25 dol. Vasario 16 gimna
zijai, 25 dol. Foto archyvui, 25 
dol. vietos ugniagesiams, 10 dol. 
Lituanus žurnalui ir 30 dol. lie
tuviškai spaudai. Iš viso 415 dol.

Per Vasario 16 minėjimą au
kų surinkta: Altai — 150 dol., 
Lietuvių Bendruomenei — 125 
dol., Vliui — 20 dol._Bendruo- 
menės solidarumo mokestį su
mokėjo 17 šeimų 50 dol. ir L. B 
vajaus aukos 56 dol. Dalis klu
bo narių priklauso ir Balfo sky
riui, kuriam energingai vado
vauja ponia O. Pulkauninkienė. 
Metams baigiantis, Jonas Eige- 
lis suorganizavo ir Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelį.

Praėjusių metų klubo valdy-

bą sudarė: pirm. Gediminas 
Kaunas, sekr. Irena Jonynienė 
ir iždin. Jonas Eigelis. 1972 me
tams išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Stasys Rudys, sekr. Tere
sė Mildažienė ir iždin. Jonas Ei
gelis. Į miesto Parkų ir rekrea
cijos valdybą sutiko įeiti p. Ra- 
dys ir Vytautas Kasniūnas, jaun.

* St. R.

CLEVELAND, OHIO
Klaipėdos krašto sukilimo ir 

atvadavimo minėjimas
1972 m. sausio mėn. 30 d. šv. 

Jurgio parapijos salėje 12 vai. 
po pamaldų Cleveland© šauliai 
ir ramovėnai rengia Klaipėdos 
krašto sukilimo ir atvadavimo 
minėjimą. Minėjimo metu bus 
paskaita ir meninė dalis.

Lietuviškoji visuomenė ren
gėjų kviečiama skaitlingai mi-
nėjime dalyvauti. J. K.

^GRADFNSKAS
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 

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

Ofiso tel.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET >

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtai ir šešta- 
(beniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

NET 150 DOL.
PIGIAU

MOKĖSITE DABAR
IŠPARDAVIMO METU

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

Z——i
j PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R E N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Kalbąnt apie Altos Rockfor- 
do skyrių, tenka pasakyti, jog 
jis gyviau reiškiasi. Tai nuopel
nas to skyriaus pirmininko, Pe
tro šerno, kuris daug savo bran
gaus laiko įdeda, besistengdamas 
skyriaus veiklą pagyvinti. Svar
biausias dabar uždavinys bus 
tinkamai surengti Vasario 16-to 
minėjimą. Jau įvyko skyriaus 
valdybos pasitarimai ryšium su 
tuo minėjimu. Minėjimo rengi
mo darbas nepaliktas vienai tik 
valdybai: buvo išrinkta ir ko
misija iš organizacijų atstovų. 
Komisija talkininkaus valdybai. 
Tai turint galvoje, galima nedve
jojant pasakyti, kad Vasario 16- 
tos minėjimas bus tinkamai su
rengtas.' Iš savo pusės, aš ragi
nu visus Rockfordo (o taip pat 
ir apylinkių) lietuvius dalyvauti 
minėjime. žvalgas

Campsite Shopper

PirJGTl JAV TAUPYMO BONUS

GSLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valando** 
gražiausiom gėlės ir vainikai anxxir 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

kO Y R. PETRO (PUT RAMS NT/ii 
5525 So. Harkm Am — 5M-122C

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

_ “contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treė

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL vak. šeštadie 
etai, 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.' HEmlock 4-2123 
Rezid. teleL. Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom- 
(Arch Support*) ir t t

ytj_: g__4 jj g—8. šeštadieniais 9—i
U5O West 63rd SL. Chicago, Ilk 6^429 

Telef.: PRo*P*ct 6-5084

f MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tol.: FRontier 6-1882

... """ "" -7.1 ---

!SOP HIE BARČUS
: RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietu vi v kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tek; HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO. ILL 60829

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 
po 21 dieną. Prie jų Ijus gali
ma prisijungti Čikagoje,. New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės 
pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laiką. Su vėliau besire
gistruojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. 
Rašykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:
American Travel Service Bureau

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

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

ROCKFORD, ILL
Reikia pagyvinti veiklą

Labai lengva atidėlioti darbus 
rytojaus dienai Tuo tarpu lai
kas bėga nesulaikomai, nelaukia, 
kol tie darbai bus atlikti. Kai 
kurie randa ir kitokią išeitį nau
dingiems darbams vilkinti: sako, 
nėra laiko.

Štai pas mus Balfo 85 skyriaus 
reikalai buvo apleisti, atidėlio
jami. Piknikas neįvyko, nors. 
Lietuvių klubo parkas piknikui 
buvo užsakytas tokiam laikui, 
kai oras buvo šiltas. Pavasarį 
pradėtas aukų rinkimo vajus 
dar nebaigtas ir surinktų aukų 
apyskaita nepaskelbta, — pini
gai perduoti iždininkui. Turime 
atgaivinti Balfo 85 skyriaus vei
kimą. Ir tai visiškai yra Įma
noma. Sakysime, vadovybės bu
vo sumanyta surengti pusryčius. 
Ruošiasi rūpestingai. Tačiau bu
vo rimtai susirūpinta: kas dirbs 
virtuvėje?

Atsitiko tikra staigmena: mū
sų sielos lietuvaitės su atsidė
jimu virtuvėje darbavosi, o jų 
vyrai patarnavo prie baro. Re
zultatas: pusryčių rengimas pa
vyko, davė gražaus pelno ir sve
čiai buvo patenkinti. Bilietai pus
ryčiams buvo išplatinti ne tik 
tarp lietuvių, bet ir tarp kita
taučių, atseit, amerikonų. Tas 
pasisekęs parengimas atstatė 
Balfo 85 skyriaus prestižą ir pa
rodė, kad organizuotai veikiant 
galima daug padaryti.

GEROS DOVANOS
iios knygos parduodamos dabar "Naujienos*" su 

didelėmis nuolaidomis:
Or. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —_______  $3.00
Minkštais viršeliais tik __________________ -______  $2.00

Or. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik  . ?________ 1_____________  $1.50

Galima taip pat užsisakyti pastų, etsiuntus čekj arbe 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu

| -NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago. Ulinou

MADISON, WIS. — A guide
book for campers confronted 
■with choosing ffom among 
Wisconsin’s 31250 campsites in 
some 850 public and private 
campgrounds will be distribu
ted free at the eight tourist 
information centers maintain
ed by the Department' of Na. 
turai Resources (DNR) on ma- 
jor highways leading into the 
state.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Lietuvių Žagarės Klubo metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, sausio 
23 d., 1:00 vai. popiet, Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai pra
šomi atsilankyti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

J. Keturakis, rast.

— Lietuviu Filatelistu Draugijos 
"Lietuva" narių susirinkimas įvyks š. 
m. sausio mėn. 25 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centre. Bus svarstomi svar
būs draugijos reikalai. Kviečiami na
riai ir svečiai gausiai dalyvauti.

Valdyba

PADĖKA 

A. t A. 
AUGUST ZIGMONT

Mirė 1972 metų sausio mėn. 5 dieną ir palaidotas sausio mėn. 
8 dieną Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Velionis August Zigmont negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. Todėl 
mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugams, atvy
kusioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems mišias ir pa- 
lydėjusiems į kapines.

Dėkojame draugijų nariams už dalyvavimą šermenyse ir laido
tuvėse.

Dėkojame kun. J. Makarui už įspūdingas gedulo pamaldas už ve- 
lionies sielą ir kun. A. Baltiniui uz maldas koplyčioje ir palydėjimą 
i amžino poilsio vietą.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriui Jurgiui F. Rudminui už mandagu 
ir tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstanešiams. nunešusiems jį į amžinojo poilsio vietą, 
ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pažįsta
miems.

O Tau, mūsų mylimasis, sakome — Ramiai ilsėkis šaltojoj žemelėj.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, marčios ir anūkai.

AGNES RAUDIS
Mūsų mylima žmona, molina ir senelė mirė 1972 m. sausio mėn. 

10 d. ir palaidota sausio mėn. 14 dieną Lietuvių šv. Kazimiero kapi
nėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutini patar
navimą ir palydėjo į jos poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kun. Antanui Puchenskiui, ku
ris atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą, pasakė pritaikintą pa
mokslą ir palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą.
• Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums toje liūr 
, tiesio valandoje užuojautą.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriams Steponui C. Lack ir Sūnams, 
kurie maloniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai ne
turime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Vyras, sūnus, marti ir anūkai. . I
minijįffmBĮĮĮB I r U įJ. Į.J J, OĮM. iihįį,įįįbįįįį||II I|ĮĮIMI|I!BĮĮII1I|MM^

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

T«l<fonai; PR S-0833 Ir PR 84»34 

TĖVAS IR SŪNUS
ar

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
............... .............. . ........ linu-----

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
■ e f . V .? - ' -4 ' s • -

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArd> 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associaeijoe

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR. NAKT)

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

---- „ .....„ ----- -

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-U3b-1139

; STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS I
J (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 ’
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410 l[

P. J. RIDIKAS I 
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, Illinok I
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Lucille Waychitnas ir 2 
vaikai vakar nuskendo

McCullom ežere
Chicago. — Mrs. L nei lie Way- 

chunas, 29 metų amžiaus moli
na, jos 7 metų sūnus Stephen ir 
5 m. Paul Heber praeito ketvir
tadienio vakare išvažiavę sniego 
automobiliu pasivažinėti ant le
do McCulloin ežere, šiaurės va
karuose nuo Chicagos, ledui įtū
žus, nugrimzdo 10 pėdų gilumo 
vandenyje.

\ aikų lavonėliai po kelių va
landų buvo surasti, bet motinos 
kūno ieškojimas dėl vėlybo va
karo laiko ir didelio šalčio buvo 
nutrauktas ir atidėtas sekančiai 
dienai.

Nelaimė ivvko kai Mrs. Wav- 
chanas važiuodama sniego auto
mobiliu su užpakalyje rogutėse 
vežamais vaikais užvažiavo meš
keriotojų neseniai lede iškirstas 
ir nespėjusias užšalti duobes. 
Nelaimė įvyko apie 6:30 vai. va
karo;

Vaikų tėvai Richard Waychu- 
nas ir Paul Heber pastebėję, kad 
sniego automobilis ir rogės din

...........---------------------------------------

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

■ knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00 
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi. .............. $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusi. ____ i__ _____________________  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. Įrišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — _____________ ____ ______ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $5.50
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi...................—................. $3.00
P. Liudžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., ---------------------- ------------------- :--- --------- $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ..........   $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pusi., dabar tik---------------------------------------------$10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100

/■■■ --------- ■ 1 *

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-19591 metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

J.......  ■— ...................................—

Į SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

! 2608 West 69th SU Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787
I Didelis pislrlnklmas Įvi'rlę prekių.
: AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS. PINIGAI.
V *

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Ttl. WA 5-2737 

į 3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai CertifikataL
V. VALANTINASV....... - -- - -- ----

wilii am III mm —mm—— i I tm |

j MOVING — Apdraustas perkraustymas 
\ Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
į įrankiai. Ilgą metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

'' - - .... ----- s

J. AUGUSTAITIS ;
ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA | 
154 pust knygau Kaina $1.50

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandom!* Į 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiusti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: į'

NAUJIENOS |
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 |

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

go, kitu sniego automobiliu ir 
motorinėmis rogėmis nuvažiavo 
į ežerą ieškoti, bed ieškojimas 
turėjo būti laikinai nutrauktas, 
kai pats Heber su savo rogėmis 
‘lūžo iki juostos į vandenį.

Žiemos metu paprastai nėra 
draudžiama važinėti ant užmies
čio ežerų ledo, bet šia žiema įvy
kęs pastaromis dienomis staigus 
atšilimas buvo leda gerokai su
silpninęs.

Mokytojai rizikuoja 
savo gyvybe

Amerikoje mokytojo darbas 
yra pavojingesnis negu fabriko 
darbininko. Kasmet 75.000 mo
kytojų taip pavojingai sužei
džiami, kad jiems reikalinga ne t 
medicinos pagalba.

Nusikaltimai mokyklose didė
ja nepaprastu spartumu. Kai 
kurios mokyklos įvedė rekorde- 
rius, kuriais seka nusikaltėlius. 
Jauni policininkai pozuoja kaip 
studentai ir seka nusikaltėlius. 
1965 metais mokyklų sargyba 
padidinta nuo 15 iki 1(H) asme
nų. Kituose miestuose mokyk-

Su šitokiu kaklu paukščiui nelengva rasti patogią vietą galvai pa
sidėti. Romos zoologijos sode fotografas pagavo besnaucžiantj raus

vąjį flamingą.

las saugo nuo kriminalo siautė
jimo keli šimtai asmenų.

Pasirodo, kad ir sustiprinta 
sargyba negali pilnai apsaugoti 
mokytojų nuo mušeikų ir sulai
kyti mokykloms daromu nuos
tolių. M. š.

Laboratorijoje augina 
smegenis

Tyrinėtojų biologų grupė Chi
cagos universitete praneša, kad 
pasisekė iš pavienių smegenų 
celių išauginti gyvą smegenų 
audinį. Tą tyrinėtojų grupę su
daro Dr. Aron Moscona, jo žmo
na Dr. Malka Moscona ir Dr. 
Beatrice Garber.

Eksperimentams jie panau
doję pelės smegenis, paimdami 
celes iš froutines smegenų da
lies, vadinamos cerebrum. Pa
dėtos Į maistingą skiedinį tos 
celės pradedančios susikabinti 
ir formuotis Į gyvą audinį.

“Mes nežinome, ar smegenų 
audiniai galvoja, kadangi niekas 
tikrai nežino, kas galvosena yra, 
bet faktas yra, kad jie (tie audi
niai) susižino”, pasakė Dr. Aron 
Moscona.

Tyrinėtojai tikisi daug naudos 
iš savo atradimo, bet Įdomiau
sia jų pareiškimo dalis yra ta, 
kad “teoretiškai jau yra galima 
užauginti didelius smegenų ban
kus, tik dabar dar negalima iš
galvoti, kaip tokį milžinišką 
smegeni vartoti ar sukontro
liuoti” .

Prokuroras kritikuoja 
perdaug švelnų teisėją

Apygardos teismo teisėjas 
Kenneth Wendt nuteisė David 
Dietschvveiler, 32 m., sąlyginiai 
5 metams, iš kurių nuteistasis 
turės sėdėti kalėjime tik vienus 
metus naktimis, kadangi dieno
mis jam leista važinėti Į savo 
darbą.

Dietschvveiler praeitų metų 
gegužės mėnesi važiuodamas 
girtame stovyje Harlem Avenue 
po 70 mylių per valandą greičiu, 
užmušė iš teatro išeinanti šv. 
Juozapo bažnyčios, Hammond,

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
I II ■ ■MMMMMM

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 ir STULPINAS

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

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

nuolaidą. Darbas garantuotas.
STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

Ind., kunigą ir keturis žmones 
sužeidė.

Prokuroras Edward Hanrahan 
pareiškė, kad jis pasistengs iš
reikalauti griežtesnių teismo 
sjirendimų ir priminė, kad teis/ 
Wendt panašiai lengvai praeitų 
metų gegužės mėnesi nubaudęs 
kitą automobilio vairuotoją, kal
tintą panašiu žmogaus užmu
šimu.

Plentas per miestą 
kaštuos jau , $1 bilijoną
Dar 1967 metais pradėjus 

projektuoti greitkeli per Chi
cagos miestą buvo apskaičiuo
ta, kad visa statyba kaštuos 
$660 milijonų. Dabar jau skel 
biama. kad kaštuos nemažiau 
kaip visas bilijonas dolerių, iš 
kurių <321 milijonas turės būti 
išleistas iki 1975 m. o likusioji 
dalis vėliau.

Namų ir aikščių išpirkimas 
plentui statyti būsiąs pradėtas 
artimiausiu laiku.. Tuo tarpu 
piliečiai, kuriems gresia pri
verstinas nuosavybių perleidi
mas, ruošia protesto mitingus.

r* TRUMPAI^

— Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos Chicagos skyriaus valdybos 
pirmininkui Antanui Gintneriui 
mirus, skyriaus pirmininko pa
reigas perėmė vaidybos kandi
datas Antanas Stakėnas. Visais 
skyriaus reikalais prašoma 
kreiptis šiuo telef. 737-4862.

— Adv. Rapolui Skipičiui, gy
venančiam 4217 So, Maplewood 
Ave., Chicago, III. 60632, lietu
vių visuomenės ir nepriklauso
mos Lietuvos valstybės veikėjui 
1972 m. sausio mėn. 31 d. sueis 
85 m. amžiaus sukaktis.

-— Steponas. Stasė Juodakiai 
ir Irena Rimkūnienė po įvyku
sios prieš kelis mėnesius labai 
sunkios automobilių katastro
fos baigia gydytis namuose. Ma
žiausia nukentėjęs S. Juodakis 
jau trečia savaitė dirba fabrike 
savo Įprastini elektriko darbą.

— Algirdas žemaitis gyvena 
Romoje ir dirba diplomatinėje 
tarnyboje. Tarnybos reikalais 
vyksta Į Indijos kraštus ir š. m. 
sausio 21 ir 23 dienomis bus 
Chicagoje.

— Birutė žilionienė. New 
York. N. Y., Donell vardo biblio
tekos tarnautoja ir skyriaus ve
dėja. kasmet paruošia naujai 
išleistų lietuviškų knygų sąrašą, 
kuris jau 3 iš eilės rietus yra at
spausdinamas Amerikos biblio
tekų s-gos leidinyje.-; Jos pastan
gomis bibliotekoje suruošiamos 
lietuviškos tautodailės paro
dėlės.

— Lietuviai TV ■ alvudiškas 
Sveikatos šaltinis šį sekmadie
nį. sausio 23 d., 8:3Q v. 26 kan.

— Jaunųjų Pramonininkų 
bendrovės sausio 23 d. nuo vi
dudienio iki 5 vai. Evergreen 
prekybos centre ruošia savo ga
minių mugę. Chicagoje ir apy
linkėse yra 308 jaunųjų pramo-

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

W O R K E R S
To work in American Furniture Mart 
handling furniture and merchandise 

for photographic studio.
Must be able to speak, read and 

write English.
Permanent position. Salary $100 

week. 40 hours.
GRIGNON STUDIOS

666 No. Lake Shore Dr.
(SPACE 209)

HELP WANTED — ?EMALE 
Darbininkių RGkia

BARMAIDS 
DAYS OR EVENINGS. 
Ask for Mr. J. Boulo.

HI HAT LOUNGE * 
2216 So. CICERO 

652-5115

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

mis IŠNUOMOJAMA UŽEIGA. 
Teirautis tel. 652-5121.

PERSONAL
Asmeny Ieško

IEŠKOMA KOMPANIJONĖ gyventi 
kartu su vyresnio amžiaus moterim. 

Butas ir maistas veltui.
Tel. VI 7-2473.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

I WISH TO BUY OLD VIOLINS, 
and have some fine violins to sell, 

suitable for advanced students.
Write or call 

ANTHONY SKONEY, 
14101 WABASH AVENUE 

RIVERDALE, ILL i 
Tel. VI 9-6410

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI du kambariai Brigh
ton Parko apylinkėje vyrams.

Tel. 254-7270

nės b-vės su virš 6,000 narių. 
30 tokių bendrovių su savo ga
miniais dalyvaus šioje mugėje.

— Jaunimo Kongreso atstovai 
turi būti išrinkti iki vasario 16 
(i. visuose kraštuose ir visose 
LB apygardose. .

— Augustas ir Selma Drevi
ninkai, Valparaiso. Ind., ilgame
čiai Naujienų skaitytojai, iš\y- 
ko atostogų Į Miami Beach, Fla. 
Gris kovo mėn. pradžioje.

*■ Ar žinote, kad tik Vaznelių 
vad. Gifts International parduo
tuvėje. 2501 W. 71 St., rasite pa
čias naujausias, o ir seniau iš
leistas lietuviškas plokšteles. 
Tel. 471-1424. (Pr).

Lietuvių Tautinių Namų 
(6422 So. Kedzie Avė., Chicago
je, telef. 778-9878) pastogės 
patalpos atdaros vakarais: dar
bo dienomis nuo 5:30 vai. p. p., 
šeštadieniais nuo 2 vai. p. p. ir 
sekmadieniais nuo 12 vai. die
nos. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys gali patalpas apžiūrėti 
ir susitarti dėl jų naudojimo. No
rintieji tartis kitu laiku prašomi 
kreiptis i Bronių KasakaitĮ, tel. 
778-7707. (Pr).'

♦ š. m. sausio 2.3 d., sekma
dienį. 12 vai., Jaunimo Centre 
kviečiamas Chicagos ir. apylin
kių Lietuviu Fondo nariu, fon
dui prijaučiančių, LB vienetų ir 
organizacijų atstovų pasitari
mas. Bus tariamasi LF dešimt
mečio vakaro - baliaus reikalais.

Chicagos LF Dešimtmečio 
Vajaus Komitetas 

(Pr.)

♦ Cicero Lietuvių Medžiotojų 
ir žuvautojo tradicinis Užgavė
nių Medžioklės balius Įvyks va
sario mėn. 12 d. Richards Ball 
Room, 3253 So. Harlem Ave. 
šokiams gros specialaus sąstato 
Markausko orkestras. Svečiai 
bus vaišinami naminiais ir lau
kiniais skanumynais. Baras, 
įvairios dovanos. Fazanų valsas 
ir kili įvairumai. Visos vietos 
turi būti rezervuotos. Dėl in
formacijų ir bilietų prašoma 
skambinti: V. Mičiuliui — dieną 
527-5700, Ext. 320. vakare — 
414 - 889-4622 (collect). J. Ar
dickui YA 7-3283 arba R. Gri
galiūnui TO 3-6718. (Pr).

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, FreiidenUa

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

BU TŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551

6107 So. ROCKWELL
Labai puikus 2 aukštų mūrinis. 2 di
deli butai po 6 kambarius su 3 dvigu
bo dydžio miegamaisiais, formaliais 
valgomaisiais. 2 mašinų mūriniu ga
ražu. Įkainuotas bargemi ieškotojams 
greitam pardavimui. Klauskite jo kai
nos, kuri jums patiks. Skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-S500

PARDUODU prie 70-tos ir Rockwell 
5 kambarių gerą mūro namą. Nerei
kia jokių remontų. Dėl kainos susi

tarsime. Tel. 778-6916.

,gelsvų plytų mū-r7051 Sq. Washtenaw Ave.CICERO — 5 butų 
ras su S735 mėnesinių pajamų. 22 ir 

50-tos Avė. apylinkė. $66,900.
SVOBODA. 2134 So. 61st Ct.. Cicero 

BI 2-2162 arba LA 1-7038

CICERO — 2 BUTU MŪRAS. 5% ir 
5% kambariai. Kabinetinės virtuvės. 
2 mašinų garažas, gera apylinke. Naš
lė priversta parduoti. Geras pirkinys 

už S27.900.
SVOBODA. 3739 W. 26th Street. 

LA 1-7038 arba TO 3-2460

CHARMING 5 ROOM STUCCO HOME 
2 enclosed porches, gas forced air 
heat, 220 wiring, wood burning, fire
place, full basement. Northwest side, 

near churches, schools. 
$24,500. 

Call Owner.
JU 8-0978 or GR 2-7019

OPEN HOUSE, SEKMADIENI 
nuo 10:00 iki 4:00 vai. p. p. 
5 kambariu su valgomuoju.

Garažai
6637 So. KEELER

Suinteresuoti skambinkite
254-5553

2 BUTAI $15,900
2 aukštų medinis švariai apkaltas. Du 
dideli butai po 4 kambarius. Moder
nios virtuvės ir vonios, apkalti uždari 
oorčiai. mašinos garažas. Visur 
labai švaru. Labai sera Brighton Par
ko apylinkė prie 43-čios gatvės. Pas
kutiniai taksai tik 165 dol. per metus. 
Pasirink lengva sau gyvenimą. Skam

bink stebukladariui..
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

Fecteraliniu ir vafstHos pa|amų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878L — _ - - -

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59SO

M. A . š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.v__________

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI’ IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

LAIMINGI NAMAI
12 METŲ 2 butų geriausias mūro 

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

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, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

4 BUTŲ gražus mūras ir ^4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 

.Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42.700.

Valdis Real Estate
RE 7-7200

APYNAUJIS 2-jų butu gražus mūr^ 
do 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 

i $40^500
j 6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
■ vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu. Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500. ___ ‘

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

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

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

NERIS REAL. ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į 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

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE

Call: Frink Zapolis 
320*14 W. 95th St 

GA 4-8654

M •! ar.'* C^svaltv Cornpar'v

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

tune-up* Ir t. t.
♦824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS
Cią automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kaj

uos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 1IL 

TFU — 776-5S88
Anicetas Garbačiauskai, ta#

UJ.± j. ........ e.
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