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PASIŪLĖ S. VIETNAMUI 2.5 BIL
DĖL SPROGDINIMŲ JUGOSLAVIJOJE
KALTINAMA LAISVŲ KROATŲ GRUPĖ

BELGRADAS. — Jugoslavijos keleivinis lėktuvas, skridęs 
iš Švedijos per Rytų Berlyną į Pragą, nukrito ir sudužo Čekoslova
kijoje. Stokholme policija gavo anoniminį pranešimą, kad lėktuve, 
kuriame žuvo 27 asmenys, buvo padėta bomba. Iš Jugoslavijos 
Į.Čekoslovakiją išskrido bombų specialistai lėktuvo likučių ap
žiūrėti. Ketvirtadienį traukinyje iš Vienos į Zagrebą įvyko spro
gimas, sužeidęs 6 asmenis, du jų sunkiai. Jugoslavijos valdžia 
spėja, kad šie sprogimai yra užsienio kroatų, vadinamu “ustaši”
darbas.

Praėjusių metų balandžio mė
nesį Švedijoje buįvo nušautas 
Jugoslavijos ambasadorius. Jį 
irgi nušovė kroatai.

Kroatijos krizė Jugoslavijo
je, stebėtojų manymu, nėra baig
ta. Jugoslavų saugumas suėmė 
11 vadovu kultūrinės kroatu or
ganizacijos “Alatica Hrvatska”, 
kuri leido populiariausią, kroatų 
laikraštį “Hrvatski Tjednik”. 
Jis dabar yra uždraustas. Kroa-
tijos Osijek mieste 120 komu
nistų partijos veikėjų buvo iš
mesti iš partijos, nes jie nesu
gebėję išvalyti iš savo tarpo re
voliucijos priešų.

Ustaši organizacija, kurios 
skyriai veikia laisvajame pasau
lyje, siekia nepriklausomos Kro
atijos. II-jo Pasaulinio karo me
tu Berlyno-Romos ašies sąjun
gininkai buvo ir dešinieji kroa
tai, siekę atgaivinti seną Kroa
tijos karalystę. Jugoslavai 
dabar kaltina, kad--užsiehiuose 
veikiančios Ustaši grupės palai
ko glaudų ryšį suAfatica Hrvats
ka organizacija. Esąs sudarytas 
slaptas “50-ties komitetas”, ku
ris siekiąs atkirsti Kroatiją nuo 
Jugoslavijos.

Jugoslavijos federacijoje jau 
seniai vyksta nesantaikos tarp 
serbų ir kroatų. Kai kas tvir
tina, kad kroatų separatizmą ska 
tinanti ir Maskva. Ji tikisi pa
sinaudoti, jai serbai su kroatais 
nesugebės suderinti savo nesu
tarimų. Maskvai neparanku tu
rėti Balkanuose stiprią vieningą 
valstybę. Kada Tito tuoj po ka
ro bandė suorganizuoti ekono
minį, komunistinį bloką, kur ša
lia Jugoslavijos būtų dalyvavu
sios Bulgarija, Rumunija ir Ven
grija, Maskva griežtai pasiprie
šino. Jei Jugoslavija susiskal- 
dytų į mažas, nepriklausomas 
valstybėles, jų nepriklausomy
bė greit pasiba'igtų ir Maskva 
atsistotų ant Adrijos jūros kran
to.

Ekonomistai žada 
geresnius metus

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Nixono Ekonominių Pata
rėjų taryba pranešė kongresui, 
kad šiais metais laukiama inflia
cijos sumažėjimo ir ekonominio 
pagyvėjimo visuose frontuose. 
Herbert Stein ir Ezra Solomon 
raporte kongresui sako, kad ir 
toliau teks prižiūrėti kainas ir 
algas, kol infliacinės jėgos su
mažės.

Raporte pranašaujama, kad 
1972 m. sumažės bedarbių skai
čius, padidės gamyba, sumažės 
infliacija ir padidės Amerikos 
biznis su užsieniais.

Po paskutinės prezidento Ni
xono kalbos apie Vietnamą, Eu
ropos biržose vėl pakilo aukso 
kaina, kuri Londone ir Paryžiuje 
priartėjo prie 47 dol. už unciją, 
nors oficiali aukso kaina pasau
lyje, po dolerio nuvertinimo, yra 
38 dol. už unciją, žinia, kad 
Vietnamo karas dar gali greit 
neužsibaigti, skatina spekulian
tus supirkinėti auksą.

VĖLIAUSIOS ZIMSOS

OTTAWA. — Kanados aero
dromai vakar vėl pradėjo veik
ti, nes kontrolierių unija suti
ko su ‘Trečiųjų, teismo” sudary
mu. Transporto departamentas 
ir unija pažadėjo priimti nepri
klausomos tarpininkų komisijos 
sprendimą.

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadat vasario pradžioje va
žiuos Į Maskvą “suderinti stra
tegijos” prieš Izraelį. Jis žada 
aplankyti ir kitus Egiptui drau
giškus kraštus.

CAMBRIDGE. — Harvardo 
universitetas paskelbė, kad nuo 
rugsėjo mėn. mokestis už moks
lą sieks 3,000 dol. metams.

MONTREALIS. — Keturi as
menys žuvo ir 13 buvo sužeisti 
Montrealio miesto centre, užside
gus vienai įmonei. Ugniagesiai 
išgelbėjo iš viršutiniu pastato 
aukštu 50 žmonių. V

ČIKAGA. — čia mirė pagar^ 
sėjusi negrė dainininkė Maha- 
lia Jackson, 60 m.

BELFASTAS. — Apie 200 
britų kareivių susišaudė tris va
landas su airiais, pabėgusiais per 
sieną į nepriklausomą Airiją.

BELIZE. — Britanijos armi
jos, laivyno ir'aviacijos jėgos at
plaukia į Britų Hondūrą, kur 
įvyks kariuomenės manevrai. 
Prieš j uos-protestuoja kaimyni
nė Gvatemala. Britanija gavo 
žinių, kad Gvatemala rengiasi 
pulti Britų Hondūrą ir kariuo
menės atsiuntimas rišamas su 
tais pasiruošimais.

HAIFA. — Izraelis susitarė 
su Škotijos viskio viena įmone 
ir pradės Izraelyje gaminti viskį 
iš škotiškų receptų.

Ženeva. — Pasaulio Sveika
tos organizacija nutarė pakvies
ti įsijungti į organizacijos dar
bus ir komunistinę Kiniją. Už 
ta nutarimą balsavo ir Ameri
kos atstovas.

LONDONAS. — Britų dar
bieji ų partijos vado pavaduo
tojas Roy Jenkins ragina vy
riausybę greit pripažinti Ben
galijos suverenumą ir pradėti 
žygius sutaikinti Bengaliją su 
Pakistanu.

MASKVA1. — Sovietų spauda 
kritikuoja Amerikos biudžeto nu
matytas gynybai sumas. Pik
čiausiai rašo “Krasnaja Zviez- 
da” — kariuomenės laikraštis, 
kuris puola Amerikos planus 
statyti atominius povandeninius 
laivus. Tie planai trukdysią 
Amerikai susitarti su Sovietų 
Sąjunga dėl strateginių ginklų 
apribojimo.'

KARACHI. — Pakistano pre
zidentas pasakė biznieriams kal
bą ir juos nuramino, žadėdamas 
daugiau nesuvalstybinti naujų 
pramonės šakų. Prezidentas ra
gino biznierius dėtis prie Pakis
tano ateities statybos, sakyda
mas, kad žmonės lig šiol biznie
rius vadino “kraugeriais ir pa
razitais”.

Egipto Sultono Hassano mečetėje arabas ramiai skaito Koraną, šventą musulmonę knygą. Ir mo
derniame Kairo mieste religinės arabu tradicijos dar labai gyvos

i

AMERIKA PAŽADĖJUSI ATSTATYTI 
PER KAR4 SUGRIAUTĄ KRAŠTO ŪKĮ

WASHINGTONAS. — Vyriausybės šaltiniai vakar paskelbė, 
kad dr. Kissingeris pažadėjo, slaptuose susitikimuose su šiaurės 
Vietnamo atstovais Paryžiuje, kad Amerika, pasibaigus karui, 
yra pasirengusi padėti visoms Indokinijos šalims atsistatyti. Sa
koma, kad paminėta suma siekia 7.5 bilijonų dolerių, iš kurių 
2.5 bil. dol. tektų šiaurės Vietnamo vyriausybei. Komunistai, 
derybose su dr. Kissingeriu užsiminė apie karo reparacijas. Kis
singeris paaiškinęs, kad Amerika negalinti oficialiai prisiimti 
reparacijų mokėjimo, tačiau atskira sutartimi ji galėtu pažadėti

BENGALAI PART 
VALDŽIAI SAVO I

DACCA. — Bengalijoje pasib 
minas ginklams sugrąžinti. Tū 
mukti bahini — atidavė valdžiai 
ta, vyriausybė nepaskelbė. Niek 
vačiose rankose. Spėjama, kad 
kovotojų ginklus atidavė nes jie 
na, kurio pašaukti jie ginklus ii 
kareivius.

Bengalijos partizanai buvo ke
liose grupėse. Stipriausią grupę 
sudarė buvę Pakistano armijos 
kareiviai, suformuoti East Ben
gal Rifles pulke, šis pulkas per
nai kovo 25 d., kada pakistanie
čiai pradėjo puldinėti civilius, 
pabėgo iš kareivinių ir sudarė 
partizanų branduolius. Daugu
ma šių bengalų kareivių .vėliau 
Indijoje sudarė keturis batalio
nus, kurie aktyviai dalyvavo ka
re prieš Pakistaną. Tiems dali
niams vadovavo pulk. Osmani, 
kuris paskirtas Bengalijos ka
riuomenės vadu.

Kita mukti bahini grupė va
dino save Gana Bahini. Tai sa
vanoriai civiliai kovotojai, ne
turėję uniformų ir patys išsi
rinkę sau vadus. Trečią grupę 
sudarė seimo Rahmano Awami 
lygos nariai — Mujib Bahini. 
Ketvirta grupė — Gram Roti 
Bahini buvo kaimuose suorga
nizuotų savisaugos dalinių or
ganizacija, kuriai vadovavo To- 
fail Ahmed, kuris šiuo metu 
yra vyriausybės narys, visų par
tizanų atstovas.

Vyriausybė paprašė partiza
nų grupių, kurios buvo įsikūru
sios svetimuose namuose ar bu
vusiose Pakistano įstaigose, ap
leisti tuos pastatus jų teisėtiems' 
savininkams ar valdžios įstai
goms.

ROMA. — Italijos konstituci
nis teismas pritarė gyventojų 
referendumui, kuris priimtų ar
ba atmestų skirybų įstatymą. 
Referendumas laukiamas ba
landžio ar gegužės mėn.

WASHINGTONAS. — Buvęs 
prezidentas Johnsonas pareiškė 
televizijos programoje, kad jo 
nuomone, Amerikai reikėtų pre
zidentą rinkti ne ketveriems, bet 
šešeriems metams. Valstybė lai
mėtų, jei prezidentui nereiktų 
rūpintis apie perrinkimą.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
finansų ministerija paskelbė, kad 
jos detektyvai surado Marsely
je didelį heroino fabriką, du as
menys suimti.

IZANAI ATIDAVĖ 
'URĖTUS -GINKLUS 
ligė vyriausybės nustatytas ter- 
kstančiai buvusių partizanų — 
turėtus ginklus. Kiek jų surink
ąs nežino, kiek ginklų buvo pri- 
didelė dauguma tikrųjų laisvės 
gerbia ir myli premjerą Rahma- 

' pakėlė prieš Pakistano valdžios

iš Viso pasaulio

Illinois Aukščiausias Teis
mas nutarė, kad gubernatorius 
neturi konstitucinės galios su
mažinti šalpai skiriamas lėšas.

♦ Prezidentas paskelbė nau* 
ją programą kovai prieš narko
tikus. Paskirtas ir specialus pro
kuroras, kuris pareiškė didžiau
sią dėmesį kreipsiąs į heroino 
platinimą.

Baltieji Rūmai pranešė, 
kad prezidentas Į Kiniją neva
žiuos prieš vasario 17 d. Prieš 
pasiekdamas Pekiną, preziden
tas dviejose vietose sustos, ma
noma: Havajuose ir Guamo sa
loje.

+ Netoli Saigono komunistai 
pradėjo mūšį, 10 mylių nuo mie' 
sto centro.

Kanados uostų darbininkų 
unija uždraudė nariams iškrau
ti laivus, kurie, streikuojant 
Amerikos vakarų uostams, ban
do išsikrauti Kanadoje. Streikuo
jančių pikietai saugo ir kelius 
iš Meksikos, kur pradėti iškrau
ti Amerikon skirti laivai.

♦ Astronautas Thomas Staff
ord, aviacijos pulkininkas, bu
vo pakeltas Į brigados generolo 
laipsnį. Jis bus vienas jauniau
sių Amerikos generolų. 41 m. 
amžiaus.

> Etiopijoje prasidėjo JT 
Saugumo Tarybos posėdžiai. 
Darbotvarkėje: Rodezijos, Pie
tų Afrikos ir Portugalijos kolo
nijų klausimai. Taryboje šiuo 
metu yra trys Afrikos valstybės; 
Ginėja, Somalija ir Sudanas.

♦ Houstone 34 m. vyras ga
vo kalėjimo bausmę iki gyvos 
galvos už 1 svaro marijuanos 
turėjimą. Vyras yra buvęs anks
čiau baustas už kitus nusikalti
mus.

_  Keleivinis laivas “Litva” 
keliauja Juodąja jūra. Gruodžio 
mėn. šiuo laivu plaukiojo Gru
zijos ansamblio dalyviai, aplan
kę Rumunijos ir Bulgarijos uos
tus — Konstancą, Varną ir ki
tus.

Sovietai gamina 
daug plieno

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga paskelbė, kad 1971 m. ji pa
gamino plieno — 133 milijonus 
tonų. Tuo pačiu, pirmą kartą 
istorijoje sovietai plieno gamy
boje pralenkė Ameriką, čia per
nai plieno buvo pagaminta 120.2 
mil. tonų.

Amerikos plieno bendrovės 
galėjo plienb pagaminti ir dau
giau, tačiau ekonominis atoslū
gis ir padidėję plieno importai 
iš užsienio atsiliepė į gamybą. 
Pernai Amerika importavo 18 
mil. tonų, nes, vasarą pramonės 
įmonėms laukiant plieno darbi
ninkų streiko, visi norėjo susi
daryti atsargų ir pirko užsienio 
plieną.

Amerikos plieno pramonė 
1969 metais buvo pagaminusi 
141 mil. tonų, o sekančiais 1970 
m. — 131.5 mil. t. Tuo pačiu 
laiku sovietai turėjo 121 mil. t. 
ir 128 mil, t. šiais metais, lau
kiant ekonomikos pakilimo, 
Amerika vėl pralenks sovietus 
plieno gamyboje.

Atsiuntė Nixonui 
knygą apie Kiniją 
PARYŽIUS. — Prancūzijoje 

buvo išleista knyga apie šių die
nų Kiniją. Vienas tos knygos 
tomas atsiųstas prezidentui Ni
xonui, kad jis ją galėtų perskai
tyti prieš vykdamas į Kiniją.

Knygoje, kuri kaip kiti pana
šūs turistams skirti leidiniai, 
duodami Pekino-įstaigų adresai, 
nurodoma, kiek kas kainuoja, 
kaip patekti į vieną ar kitą mies
to dalį. Skaitytojas supažindi
namas su kinų papročiais, žaidi
mais, restoranais, pridėta istori
jos, kalbos apžvalga.

Baltieji Rūmai atsakė leidėjui, 
šveicarui iš Ženevos, kad kny
ga bus prezidentui naudinga.

— Lietuvoje išleistas Virgili
jaus Juodakio leidinys apie 1898 
metais gimusio kraštotyrininko 
Balio Buračo gyvenimą ir kūry
bą. Leidinio 176 psl., tiražas 
siekia 15,000 egz. Santrauka ir 
iliustracijų sąrašas paskelbta 
rusu, anglu ir vokiečiu kalbomis.

(E)

♦ š. Airijos viename kaime 
bombos užmušė vieną vyrą ir 
sužeidė antrą.

didelę ekonominę paramą.

Ieškoma būdų 
išplėsti prekybą

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamente prasidėjo 
Amerikbs-Sov. Sąj ungos derybos 
laivininkystės klausimais. Ame
rikos delegacijai vadovauja pa- 
sekretoriaus asistentas ekonomi
niams reikalams Nathaniel Sa
muels ir prekybos pasekretorius 
Andrew Gibson. Sovietų grupei 
vadovauja Igor Maverin, sovietų 
laivininkystės ministerijos už
sienio reikalu direktorius.

Siekiant padidinti prekybą su 
sovietais, reikia išspręsti laivų 
klausimą, kad jų užtektų tai pre
kybai vykdyti. Iki šiol Amerika 
sovietų laivus įsileidžia ne Į vi
sus uostus, be to, sovietų lai
vai turi 14 d. iš anksto praneš
ti ir paprašyti leidimo įplaukti 
į Amerikos uostą. Panašius su
varžymus rusai taikorAmerikos 
laivams.

Kelios Amerikos dujų bendro
vės: Texas Eastern Transmis
sion Corp, ir Tenneco Corp, iš 
Houstono yra pasiuntusios į So
vietų Sąjungą savo specialistus 
pastudijuoti, ar įmanoma trans
portuoti sovietų natūralias du
jas į Ameriką, kur dujų sunau
dojimas vis didėja. Tokios dujos 
specialiais, šaldomais laivais, 
skystoje formoje, galėtų būti 
pristatomos į Rytinius Ameri
kos pakraščius, šitoks biznis 
pareikalautų didelių investavi
mų, siekiančių bilijonų dol.,

Pranešama, kad ir El Paso Na
tural Gas Co. yra susidomėjusi 
sovietų dujų importavimu, šiuo 
metu dujos perkamos šiaurės 
Afrikos šalyse ir už 1,000 ku
binių pėdų dujų mokama po 85 
c. Amerikiečių bendrovės ap
skaičiavo, kad pirkti iš sovietų 
apsimokėtų jei jie parduotų 
1,000 kubinių pėdų ~< iau.
kaip po vieną del.

Ieško Graikijoje 
karo laivyno bazių 
ATĖNAI. — Amerikos ir Gr.-i- 

kijos karinės delegacijos pi - 
dėjo derybas dėl uostų JAV ka
ro laivynui, kuris pastovių uostų 
Viduržemio jūroje neturi, išsky
rus nedidelį Goetos uostą Itali
joje, kur stovi Vl-tojo JAV lai
vyno admirolo laivas, kreiseris 
“Springfield”. Daugumos laivų 
namų uostas yra Norfolk, Va. 
Laivai išplaukia iš jo 6-9 mėn. 
tarnybai.

Amerika norėtų gauti Pireaus 
ar Solonicos uostus. Kitas uos
tas — Phaleronv yra prieinamas 
Amerikos laivams ir dabar, ta
čiau jis neturi visų reikalingų 
uosto įrengimų.

Graikija, žinoma, už laivyno 
bazes norėtų atlyginimo pinigais 
ir ginklais. Blogiausia, kad Ame
rikos kongresas yra nusistatęs 
prieš graikų karinę vyriausybe 
ir jos nedemokratinį valdymą.

Washingtone kalbama, kad 
Kongresas mielai duotų lėšų po
karinei paramai, nes- karas kai
nuoja daug daugiau, negu ta 
parama siektų. Apie para
mą užsiminė, sumų neminėda
mas, ir prezidentas Nixonas sa
vo kalboje. Jis pareiškė antra
dienį: “Mes esame pasiruošę 
pradėti didesnę atsistatymo pro
gramą visoje Indokinijoje, įs
kaitant šiaurės Vietnamą”.

Du mokslininkai: dr. Egbert 
Pfeiffer, zoologas iš Montanos 
ir dr. Arthur Westing, botani
kas, abu kelis kart buvę Vietna
me, kaip Tautinės Mokslą ?ka- 
demijos stebėtojai, tvirtina, jog 
Pietų Vietname padaryti dides
ni nuostoliai, negu šiaurės Viet
name. Vakar sen. Gaylord Nel
son pasiūlė kongresui įstatymą, 
kuris skirtų 10 mil. dol. studi
joms, kokių nuostolių yra pada
ryta Vietnamo žemės ūkiui.
' I-

Minėti mokslininkai nurodo, 
katTkai kurie medžiai' ir kiti au
galai neatsigaus nuo lapų naiki
nimo chemikalų 20-100 metų. 
Kiekviena bomba numesta į ap
semtą ryžių lauką, padaro duobę, 
į kurią subėga vanduo, palikda
mas kitas lauko vietas sausas. 
Jau daug laukų nebetinka ryžių 
auginimui. Miško pramonei ža
la dar didesnė. Tūkstančiai ak
rų miško išdeginti, kiti medžiai 
pilni skeveldrų ir jų lentpjūvė
se neapsimoka pjaustyti, nes vi
si įrankiai tuoj atšimpa, atsimu
šę į skeveldras.

Mokslininkų apskaičiavimu. 
P. Vietname ir Laose buvo nu
mesta 20 kartų daugiau bom
bų, negu šiaurės Vietname. Pfei
ffer pridėjo: “Turėdamas drau
gus, kaip mes, Pietų Vietnamas 
nereikalingas jokių priešų”. 
Tūkstančiai bombų guli žemėje 
nesprogusių. Jau daug ūkinin
kų ryžių laukuose žuvo, užkliu
dė arklais nesprogusias bombas.

New Yorke sučiupo 
heroino pirklį

NEW YORKAS. — Ketvirta
dienį policija suėmė Victor Pa- 
nica. kuris yra žinomos gangste
rių gaujos narys. Pas jį rasta 
dėžė šampano, o joje - paslėp
tas heroinas iš Prancūzijos. He
roino vertė 16 mil. dol.

Narkotikų biuro pareiškimu, 
suimtasis yra “leitenantas” ge
rai žirtomos Carlo Gambino gau
jos.

Senatas jau yra sustabdęs kari
nę paramą Graikijai, šiomis die
nomis Graikijoje lankosi Pran
cūzijos užsienio reikalų vicemi- 
nisteris Jean de Lipkowski. Be 
kitu klausimu, yra svarstomas 
karinių lėktuvų pardavimo klau
simas. Graikija, nesulaukdama 
iš Amerikos Phantom F-4 lėk
tuvų, galvoja pirkti iš Prancū
zijos Mirage lėktuvus, kuriuos 
prancūzai atsisakė parduoti Iz
raeliui.



“Gimtojo Krašto” puslapiuose pasidairius
Užkliuvo jiems ir "Naujienos"

Vladas Mikšys straipsnelyje 
“Kai tiesa pavojinga” rašo apie 
išvogtus iš Pentagono slaptus 
dokumentus. V, Mikšys džiūgau
ja, kad tie dokumentai viešai 
paskelbti, nes “pasaulis išvydo 
tikrąjį amerikietiškos kariaunos 
veidą”.

Tai sena komunistų dainelė. 
Visada pulti kitus, kad nukrei
pus dėmesį nuo savo nešvarių 
darbų. Jei Sovietų Sąjunga ne- 
siruoštų pavergti visą .pasaulį, 
tai laisvieji kraštai nelaikytų po 
ginklu savo vyrų ir tada nebū

tų jokių paslapčių, kurių prie
šas neprivalo žinoti.

Žingeidu, kokia daina pasi
girstų, jei kas nors iš maršalo 
GreČko rašomojo stalo stalčiaus 
išvogtų pasaulio užkariavimo 
planus. Aišku, visame krašte 
prasidėtų privalomų mitingų 
banga ir V. Mikšys iškėlęs kumš
tį šauktų: “Mirtis šnipams ir 
diversantams!” Tuojau būtų su
rasti “kaltininkai” ir sunaikinti.

Visai kitaip yra laisvose ša
lyse. Pentagono slaptus doku
mentus išvogė ir perdavė laik-

Nuo

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

PHONE: 254-4470

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

INSURED

DAILĖS PARODA ČIURLIONIO GALERIJOJE
ČIURLIONIO GALERIJA ir šiais metais ruošia tradicinę DAILĖS PA

RODĄ — 1972 m. vasario mėn. 12—20 d. čL. kurioje kviečia dalyvauti vi
sus Chicagoįe ir įcs apylinkėse gyvenančius lietuvius dailininkus.

Pramatomos premijos už geriausius .kūrinius; bus skiriamos nepaisant 
meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir premijavimui bus kviečiama Jury 
komisija.

Dailininkai suinteresuoti šia paroda, užpildo žemiau paruoštą kuponą 
ir jį pasiunčia ne vėliau š. m. vasario mėn. 1 d. Čiurlionio galerijos di
rektorei Vandai Balukienei šiuo j adresu;. , 1836 W. 93rd St., Chicago, HL 
60620. (Telef. 239-4683). y <

Kūrinių skaičius apribojamas ne daugiau 4, kurie pristatomi galerijon 
(5620 So. Claremont Ave., t Chicago) ne vėliau vasario mėn. 5 d., su užpa
kaly kūrinio identifikacija, pažymint dail. pavardę, kūrinio pavadinimą, 
techniką ir kainą. (Jei parduodamas).

Dalyvausiu Čiurlionio galerijos ruošiamoje parodoje 1972 m. vasario 
mėn. 12—20 d. d. su sekančiais kūriniais: (Pasiųsti šias žinias ne vėliau 
vasario mėn. 1 d.).

DAIL. VARDAS IR PAVARDĖ ............  ......................_..............................

ADRESAS ........... -................ -...........................-.....................-...........................—

TELEFONAS _.... ............... .................
KŪRINIO PAVADINIMAS TECHNIKA

1.................. .................................................. — -............................................

2. .........     -.....—........................................................

3.................................  _......-..............— ...............................-........ —■

. 4.......................................................    -------- --------------—..............
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiBi

raščiams D. Elsbergaa. Cla jam 
leidžiama laisvai teisintis ir gin
tis. Tačiau, jei teismas ras jį 
kaltu, tai už valstybės paslap-I 
čių išdavimą, pagal veikiančius' 
krašto saugumo įstatymus, bus | 
teisingai nubaustas ir už savo i 
darbus turės atsiteisti.

Ten pat puolamos Naujienos 
už straipsnį: “Neapdairūs ame
rikiečiai” — taip ir pavadino 
laikraštukas vieną savo straips
nių. Taigi Čikagos menševikams j 
jų taip giriama Amerika dabarĮ 
jau ir neapdairi ir neatsargi”.

Pirmiausia Naujienos ne laik
raštukas, bet rimtas dienraštis, 
turi tūkstančius skaitytojų ir 
iš prenumeratos ir skelbimų 
puikiai išsilaiko. Naujienos vi
sada ir visiems pasako teisybę 
į akis, todėl ir nepatinka bolše
vikams dienraščio “menševikai”.

Rusiškasis bolševikas nemo
ka kultūringai pasiginčyti. Tuo
jau su užgauliojimais: laikraštu
kas, menševikas, atgyvena ir 
dažnai hitlerininkas. “Gimtasis 
kraštas”, tai tikras laikraštu
kas, o jo bendradarbiai maskol- 
berniai. Dėl jo formato, skelbia
mų šmeižtų ir varomos' bolševi
kinės propagandos, kitaip ir ne- 
vadintinas.

Puolant Vietnamo karą, ra
šoma: “Naujieniečiams (bei į 
juos panašiems) norisi ir naujų 
aukų ir naujų išlaidų. Juk kol 
kur nors liepsnoja karas, sping
si ir naujienietiška neaiškių vil
čių liepsnelė”.

Visi lietuviai niekada nedėjo 
vilčių į karus, jų nepalaikė ir 
yra priešingi bereikalingam žmo
nių žudymui. Bet užpultas lie
tuvis moka savo laisvę ginti. 
Jau daug metų skaitau Naujie
nas ir niekada jų puslapiuose 
neužtikau, kad būtų skatinami 
karai ir tautų pavergimas. Vi
sa išeivijos laisvoji spauda ko
vojo, kovoja ir kovos už lais
vą tautų apsisprendimą ir už pa
vergtos Lietuvos laisvę. Visai 
nesvarbu ar Vilniaus laikraštu
kui tas patinka ar ne. .Visiems 
yra’ žinoma sena tiesa, kad kas 
su kardu kovoja, tas nuo kardo 
ir krinta.
L Visai kitaip yra anapus. Ten 
karštligiškai ruošiamasi trečiam 
pasauliniam karui. Juk Krem
liaus širšyno vadeivos ne kar
tą pareiškė, kad jie visada rems 
“išsilaisvinimo” karus, nes ru
siškasis komunizmas, nuo pat sa
vo atsiradimo, maitinasi ir tun
ka pavergtų tautų prakaitu ir 
krauju. Kas maudėsi vengru 

laisvės kovotojų krajuose? Ni
kitos Chruščiovo tankai. O ven
grai negalvojo pakeisti savo 
krašte komunistinės santvar
kos, tik stengėsi atsikratyti mas
koliais. Kodėl L. Brežnevas sa
vo patrankomis nutildė čekos- 
lovakų bruzdėjimą? Jie irgi ne
galvojo panaikinti komunistinės

Prancūziškas menas — skulptūra, at
sargiai sukabinėta vien iš drabužiu 

kabintuvy. 
t

Chicago Savings 
md Loir MiocittltR

UP TO

5'«%K /į % PER ANNUM
PER ANNI

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

« MONTH MATURITY

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

SAFETY OF
YBUR SAVINGS

INSURED
į . * T

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

sisteifios, bet tik norėjo atsiri
boti nuo rusų dominavimo ir iš
naudojimo. *’

Visus mažuosius karus ruošia, 
remia ir skatina Sovietų Sąjun
ga. Ji stovi arabų užnugaryje, 
juos ginkluoja, kursto ir ruo
šia7 karui prieš Izraelį Palesti
na — visų izraelio vaikų tėvynė. 
Tai patvirtina ir Senojo Įstaty
mo knygos. Savo protėvių šaly
je, izraelitai turi pilną teisę lais
vai ir savarankiškai tvarkytis. 
Tai kodėl Izraelį ruošiamasi su
naikinti ? Ogi tam, kad, kad ru
sai įsitvirtintų arabų šalyse, pa
sičiuptų j savo rankas didžiau
sius pasaulyje žibalo išteklius 
ir uždusintų Vakarų Europą. Tai 
jau būtų didelis žingsnis pir
myn pasauliui užkariauti pla
nuose. Jei nesiinaišytų pašali
nės jėgos, tai žydai su arabais 
visus ginčytinus klausimus iš
spręstų taikingai. -

Rusai išprovokavo Indijos — 
Pakistano karą; Jie Indiją rėmė 
ginklais, patarimais ir sabota
vo Jungtinėse Tautose to karo 
sustabdymą. Niekas negina Pa
kistano diktatoriaus Yahya 
Khan’o politikosjo ądininis- 
tracijos Bengalijoje žiauraus el
gesio, bet negalima; pateisinti ir 
tų Įvykių, kurie .vykor su-sovietų 
ir indų pagalba, i /‘išlaisvinus” 
Dacca. Vaizdai praneša ir la
kiausią žmogaus vaizduotę, kai 
“sukilėlių generolas”, stebint 
korespondentams ir miniai žmo
nių, su durtuvu bado beginklius 
belaisvius. O antras “herojus”, 
nukirtęs P akistano -- karininko 
galvą ir ją iškėlęs, demonstruo
ja dūkstančiai miniai.. Tai dan
gaus keršto šaukiantieji vaiz
dai. Garbingi priešai kovoja tik 
kovos lauke. Belaisviams ap

saugoti yra tarptautiniai susita
rimai. Tačiau komunistai jų nie
kada nesilaikė ir' nesilaiko. Už 
belaisvių žudymą be teismo, at
sakomybė krinta ir Indijai, Taip 
vyksta tame krašte, kur ir blu
są užmušti yra nuodėmė.

Rusai jau įkėlė koją. į Indus- 
taną. Jie žino, kad tame neci
vilizuotų žmonių? knibzdelyne, 
komunizmui plėstis dirva labai 
gera. O Indira Gandhi taria
si, kad ji savo krašte yra visa
galė.

Tie patys rusaj: sutraukė mi
lijoninę armiją raudonosios Ki
nijos pasienyje ir kaimynui gra
sina karu. Tuo norima apsaugo
ti Pamario kraštą, kurį Maskvos 
carai atplėšė nuo Kinijos ir pri
jungė prie Rusijos imperijos. 
Tos žemės teisėtai priklauso ki
nų tautai.

Dabar “G. K.’f laikraštukui 
turėtų būti aišku, kad karo 
trokšta ne Naujienos, bet “Gim
tojo krašto” bendradarbių duon
daviai — Kremliaus satrapai.

; K. Ūkana
(Bus daugiau)

Pietų Amerikoje 
Dr. Antanas Mickevičius 

laimėjo premiją

Buenos Aires ligoninės Dur
and gydytojas dr. Antanas Mic
kevičius, sykiu su savo bendra
darbiais gydytojais Cooperberg, 
Garramone ir Schscheim, išty
rę virš 13,800 ligonių, parašė 
126 puslapių mokslinį darbą apie 
šlapumo infekciją ir laimėjo 
1971 metų Accesit premiją.

Sprendėjų komisiją sudarė 
gydytojai prof. Grinspan, Mal- 
mud, Elfersy, Guiterman ir Au- 
letta.

Dr. A. Mickevičiaus nuotrau
ka tilpo dienraščiuose La Pren- 
sa ir Clarin 13.1.72. Jis yra 
gimęs Buenos Aires mieste 1942 
metais, medicinos fakulteta. bai
gė 1966.
Jaunimo studijų savaitei praėjus

Gražiame Šiluvos parke, Villa 
Elisa, 9.1.72 pasibaigė Argen
tinos Lietuvių Jaunimo studi
jų savaitė. Jaunimo stovyklos 
palapinėse dalyvavo virš 30 jau
nuolių; dienomis atvykdavo dar 
desėtkas. Stovykloje plevėsavo 
Lietuvos ir Argentinos vėliavos.

Studijų savaitės prelegentais 
buvo dr. Vytautas Dambrava, 
papasakojęs apie rezistenciją 
laisvame pasaulyje ir pačioje 
Lietuvoje. Kitą dieną jo sūnus 
Gintaras Dambrava kalbėjo apie 
lietuvių jaunimo veikimą išei
vijoje; trečią — kun. Jz. Mar
gis kalbėjo tema: Kas reiškia 
būti lietuviu. Ragino sutarti
nai veikti su Argentinoje gimu
sių lietuvių jaunimu ir ieškoti 
draugų Lietuvai vietinio inte
lektualinio jaunimo tarpe.

Grigaičių nuosavybės '•
Antanas Grigaitis su savo pu

sininku turi audinio fabrikus 
Jose Ingenieros mieste ir sosti
nėje. Antanas Grigaitis’ turi 
gražius namus J. Ingenieros 
mieste, vilią Oro Verde, kitą vi
lą Francesco Alvarez, departa
mentą Mar del Plato j e.

A. Grigaičio duktė Alicia greit 
baigs juridinių mokslų fakulte
tą Buenos Aires universitete. Už 
gerą mokslą jos tėvas 17.12.71 
jai nupirko namą prie Jonte ir 
Lope de Vega už 15 milijonų 
pezų.

Grigaičiai turi vilą Santa Ter 
resita paplūdimy. Kadangi ten 
nebuvo garažo, tai paliko pu
sę milijono pezų nuosavybių ad
ministratoriui Juozui Andziu- 
liui, kad pastatytų. Garažas kai
navo milijoną. Visi patenkinti.

Motinos jėga
Esama įvairių jėgų, naujau

siai atsirado dar įvairesnių, kaip 
antai “juodoji jėga”, “baltoji 
jėga”, net “lietuvių jėga”, bet 
mažai kas žino, kas yra “moti

nos jėga**? ilonus dienomis 
vieną 5 pėdų ir 5 colių didumo, 
120 svarų moterėlė (metų ne
sakė) Mrs. Norbertą See iš Mel
bourne, Ky., pakėlė 2000 svarų 
automobilį savo 11 metų am
žiaus vaikui Markui išgelbėti.

Važiuodama su Marku ji ne
teko kontrolės ir automobilis 
atsidaužęs į stulpą apvirto, už
darydamas viduje vaiką. Vaikui 
pradėjus rėkti, kad skauda gal
vą ir petį, nematydama jokios 
pagalbos, Mrs. See savo petį at
rėmusi į automobilį, pakėlė jį 
tiek, kad vaikas galėjo išsilais
vinti. Ji pasakė, kad jos auto
mobilis buvęs “lengvas”.
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NEREIKIA BAIDYKLĖS’
— Kodėl tamsta nepastatai 

baidyklės savo dšrže?
■ —■ Visą dieną -darže būnu aš 
pati. . L’ i. -

—<

• Kas pripažįsta Savo igno- 
ranciją, ją tik v4eną kartą pa
rodo, o kas bandb lą nuslėpti, 
parodo daug kartų.

(Japonų priežodis)
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Dreams 
for sale.

in the back of his mind. A dream. vsea>
tioiL A dream cottage. A dream car.

Dreams can be a lot more fun if you 
know you’re doing something to main? 
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 buy.US. 
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 
coma 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.

Near E Bonds pay isbmwt vbm Wd to 
mstuntr of 5 ywrn, K> months thr first 
yvBWk Bonds ars rsplacad if stolen, or 
ilMti mnl. W^sn wedad they east he oasbed 
st renz bank. Interest is not aobirct to atste 
er toes] toerroe bceea^rsd fedhsaĮ tint JMJT, 
be deferred until mtomption.

l ake stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIEM OS
1739 So. Halsted Street Chicago, 11L 60608
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J KLAUSEIKIS

Praeitų metų pabaigoje kny
gų rinkon atiduota nauja kny
ga — MĮSLĖS. Ją paruošė, mįs
les surinko, Užrašė ir naujų su
kūrė Jonas Puikūnas, tautosa
kos spaudoje vartojus ir Mingir- 
ao vardą. Jis tautosaką mylin
tiems pažįstamas iš seniau: 1958 
m. išspausdino pirmąjį smulkio
sios tautosakos rinkinį — “Pa
tarlės, priežodžiai, posakiai”.

Kilęs iš Suvalkijos. Baigęs 
Veiverių mokytojų seminariją 
J. Puikūnas prieš pirmąjį karą 
buvo mokytoju • Kybartų pra
džios mokykloje. Karui prasi
dėjus nukeliavo į Rusiją. 1916 
m. mobilizuotas. Baigė karo mo
kyklą. Pasiųstas į Galicijos fron
tą. Karui baigiantis jungėsi lie-

tuvių kariu veiklon, kai buvo 
organizuojami lietuvių batalio
nai. 1918 metais grįžęs Lietu
von stojo kariuomenėn. Kartu 
studijavo teisę universitete. 
1927 m. su universiteto baigimo 
diplomu iš kariuomenės išėjo į 
atsargą ir pradėjo dirbti teisės 
srityje. Buvo teisėju Kaune ir 
Širvintuose.

Po antrojo pasaulinio karo J. 
Puikūnas su šeima gyveno Augs
burge, Vokietijoje. Veiklūs jie 
stovykliniame gyvenime, kur 
reiškėsi teatrai, mokyklos ir vei
kė kitos pabėgėlių įstaigos. 1949 
m. visa šeima atvyko į Ameriką. 
Trumpai pabuvę Gary, Ind., nu
sikraustė į Los Angeles.

Jonas Puikūnas ir jo žmona
Jonas Mingirdas Puikinąs

— jig ne tik tėviškai mįsleą my
li, bet ir naujas parašo. Naujas 
mįsles kurdamas J. Puikūnas 
yra panaudojęs kai kurių rašy
tojų rastus. Patarles pavertęs 

Į mįslėmis. Iš lietuvių istorijos 
bei raštijos faktii sudaręs klau
simus ir atsakymus, pagal jį — 
mįsles.

žvelgtina į vieną kitą pavyz
dį. Yra mįslė: “Iš kur Lietuvos 
sūnus stiprybę semia?”. Į to
kią mįslę J. Puikūnas Mingirdas 
trumpai atsako: “Iš praeities”. 
Be abejo, kas tik kada nors skai
tė ar ir daugybę kartų giedojo 
Vinco Kudirkos parašytąjį Lie
tuvos himną, tuoj atpažins iš 
kur toji “mįslė” kilusi. Kitas 
pavyzdys — Šitoks klausiamoji 
mįslė::' “Kas ūžia, vergia gau-

bėra ir dabar, tik miesčioniš
kame gyvenime vaikai retai be
išgirsta tautosakos išminties. 
Kai praeitų metų pabaigoje iš 
San Francisco grįžau į Berkeley 
nusipirkęs Kazio Grigo “Menu 
mįslę šimtagyslę” vyresnioji 
anūkė prikibo, klausdama, kokia 
tai knyga? Paskaičiau jai: “Tu- 
nukrito. Kiek liko ant medžio?" 
Atėjo medžiotojas. Pykšt! Dvi 
nukritos Kiek liko ant medžio?” 
Mergaitė greit suskaičiavo: Ne
sutikau ir pagal mįslių knygą 
aiškinau:

' GEROS NAUJIENOS
PIRKĖJAMS 

AUTOMOBILIŲ 
SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE IR U.S.S.R.

Naujas ir populiarus modelis '
ZHIGULI - VAZ Kaina $3275.—

(Ankstyvesnio pardavimo kaina yra pakeista)

Mes irgi pasiūlome tučtuojau pardavimui ribotą skai
čių sekančių:

MOSKVICH 408 I. E. Kaina §3009.50 ir
ZAPOROZHETS ZAZ 966. Kaina §2012.50 

Kas pirmas ateina — Bus pirmas patarnaujamas! 
SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS į bet kurią prie 

mūsų prisijungusią firmą:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP, 
488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022 

(212) 758-1150-1

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

(212) 581-7729

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut SL, Philadelphia, Pa. 19106

• • ■ • (215)’WA 5-3455

arba tiesioginiai Į vienintelį įgaliotą VNESHPOSYLTORG’o 
, ' atstovą Amerikoje

PODAROGSFTŠ, Ino.’
240 FIFTH AVE. NEW YORK, N. Y. 10001

TEL.: (212) 685-4537 '

Sofija Puikūnienė (Steikūnaitė) 
losange'.iečių lietuvių veikloje 
yra žymiai pasireiškę. Jie ne tik 
dalyvavo ir tebedalyvauja dau
gelyje organizacijų nariais, bet 
ir yra pasižymėję pirmaeiliais 
visuomeninio darbo veikėjais. 
Sofija Puikūnienė prieš keletą 
metų suorganizavo Vasario 16 
gimnazijai remti būrelį ir kol 
jos sveikata ir energija leido, su
sirinko nemažai pinigų tai lie
tuvių mokslo įstaigai. Jonas 
Puikūnas, be organizacinės veik-, 
los, nuo prieškarinių metų ži
nomas spaudos bendradarbis.

Dabar Puikūnai pensininko 
amžiaus žmonės. Jonas Puikū
nas daug laiko skiria jo mėgia
mai tautosakai, žada išleisti ir 
trečia smulkiosios tautosakos 
knygą, kurioje būsią anekdotai 
— trumpi, juokingi pasakoji
mai.

Sklaidau tris mįslių gnygas. 
Kleofo Jurgelionio “Mįslių kny
ga” Naujienų spaustuvėje iš
spausdinta 1913 m. Ji skiriasi 
vienu bruožu nuo, J. Puikūno rin
kinio ir nuo 197,0 m. okup. Lie
tuvoje išleistojo Kazio Grigo 
rinkinio “Menu mįslę šimtagys- 
lę”. Nei Puikūnas, nei Grigas 
nenurodo mįslių kilmės — kur 
jos vartojamos, kur girdėtos. 
Kleofas Jurgelionis anais metais 
mįsles rinko Amerikoje gyven
damas, kaip kad ir dabar J. Pui
kūnas, bet Jurgelionis rado rei
kalą pridėti prie kiekvienos mįs
lės jos metriką—iš kur ji kilusi.

Naujai išleistame J. Puikūno 
rinkinyje yra apsčiai tautosa
kos. Viso daugiau kaip 2,000 
mįslių. Bet knygoje yra šiek 
tiek, kaip aš manau, ir paties 
J. Puikūno kūrybos. Dėl to aš 
drįstų ji mįslių tėvu pavadinti

HIGH RATES
PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates ’ 

2 year min.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION MEMBER

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248 •
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina 82.00.

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

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

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608

— Dvi nušovė, tos nuo me
džio nukrito. Kitos trys išsigan
do ir nulėkė. Ant medžio varnų 
neliko.

šešiametė mergaitė greit pa-
dzia, kai vėjas žalią medį lau- gavo mįslės sąmojų ir'patrauk- 
žia?" Atsakymas — “Miškas ir 
lietuvis”. Taip. “Miškas ir lie
tuvis” — yra toks Maironio ei- 

. lėraštis, pirmą kartą išspaus
dinta atgimimo Aušroje. Jau 
vien dėl to vienintelio eilėraščio i ožka ir vilką, bet išsiaiškinova 
Maironiui suteikta aušrininko 

; vardas. Aušros laikų dvasią pri
mindamas “Mįslių” knygos su
darytojas iš ano Maironio 
raščk) padarė mįslę.

Paskutine knygos mįsle 
įrašyta: “Kas neklysta?”.

. sakoma: “Kas nieko neveikia”. 
, Mano supratimu, ir Jonas Min

girdas Puikūnas savo darbe ne- 
. apsiėjo be klaidų, kuriomis lai

kau pasikartojimus. Vienur jis
, išspausdino tokią mįslę: “Ką tin- 
. giniui ant tako juoda duonelė 
. sako?". Atsakoma “Kas nedir-
• ba mielas vaike, tam ir duonos 
, duot nereikia”. Kitame pusla

pyje vėl grįžtama prie tos pat 
išminties irx klausiama “nauja" 
mįslė: “Kam ir duonos duot ne
reikia?” Atsakoma jau iš anks
čiau žinomu atsakymu: “Kas 
nedirba, mielas vaike”.

i Tautosakinės mįslės turi aiš- 
. kius, trumpus atsakymus. Pvz.: 
. “Vasarą molis, žiemą brolis”. Tai
> pečius arba krosnis. Naujų mįs- 
. lių kūryboje J. M. P. nukryps- 
, ta į abstraktus, į neaiškias, tiks-
• liai neapibrėžiamas sąvokas. 
, Mėgsta jis ilgus, daugžodinius 
, atsakymus. Jo knygoje išspaus- 
. dinta tokia mįslė: “Kokia žmo- 
, gui. duotą meilės pareiga?” At- 
, sakymas — “žmogaus gyveni- 
. mui rasti kilnesnę eigą". Tau

tosaka yra liaudies kūryba, o
, liaudyje tokie žodžiai, kaip “ei- 
. ga” iki šių dienų pažangos ne-
> buvo vartojami. Kita keista mįs- 
: lė: “Kas spinduliuoja religijoj ?”

Ir atsakoma: “Aukščiausias vi- 
, sų menų menas". Atsiliepiant į 

tokias mįsles, reiktų paklausti: 
o kas yra tas menų menas? Juk 
tai labai abstrakti sąvoka.

Skyriuje “Tiesa” yra visa ei
lė paties knygos sudarytojo fi
losofavimų. Viena tokia mįsle 
klausiama: Ar įmanoma atspėti, 
kas yra tikra tiesa?” Tokiu klau
simu autorius lyg pripažįsta, 
jog tiesa gali būti tikra ir ne
tikra. Na, ir ji aptarta atsa
kymu, jog tikroji tiesa yra “At
sispindinti dangaus tiesi šviesa’.’ 
Kita knygos autoriaus filosofavi
mo mįslė yra: “Ką reiškia, kai 
dešinę ranką iškeliant viešai pri
siekiama?” Atsakoma: “Dan
giškos šviesos paramos siekia
ma". Tai žodžiai ir sąvokos iki 
šiol tautosakoj negirdėti. Jų yra 
ir daugiau.

Beveik išimtinai J. M. P. kū
ryba išspausdinta skyriuje “žy
mesnės vietos Lietuvoj". Jame 
yra tokios mįslės: “Kokį šilelį 
apdainuodamas vysk. Baranaus
kas Lietuvos grožį atvožė?’’, 
“Kur dainius Adomas Mickevi
čius Lietuvai apdainuot įkvėpi
mą sėmė?", “Koks tiltas knyg
nešių ašarom ir Kudirkos raš
tais pagarsintas", ir t. t. Viso 
šiame skyriuje yra 100 klausimų 
ir atsakymų, kurie gali būti la
bai pravartus lituanistinių mo
kyklų mokytojams ir tėvams, ku
rie dar turi laiko vaikams iš lie
tuviškos knygos paskaityti, TV 
pakeisti,.

Man dar atsimenamos Pirmo
jo pasaulinio karo vakaronės, 
kai nė žibalinės lempos, nė žva
kės nebuvo. Patamsyje vakaro
jant buvo dainuojama, pasakos 
sekamos, menamos mįslės. Lai
kai pasikeitė, bet mįslių trau
ka, jų protą dilginanti galia te-

lu proto miklinimą. Spaudė ma
ne vis daugiau mįslių skaityti, o 
ji vis mėgino atspėti. Daug su- 
gaišova prie sprendimo, kaip 
žmogus per upę perkėlė kopūstą,

Silūrą. Jos vienas po-mas apie 
Lietuvon įžygiavusius nacius:

Atėjo vokiečiai, 
Mes manėm, kad svečiai.
Jie žvėrys kruvini, 
Mus šaudo, kaip šunis. 
Ką vietoj nenudės, 
Saksoniją padės...
Išgirdęs tokią dainą, klausiau, 

kas jos autorius? Dainininkai 
atsakė, jog tai naujausia tauto
saka. Be abejo, visa tauta to- 

I kios dainos nekūrė, o autorius 
Į slėpėsi ar buvo slepiamas, kad 
i nepakliūtų į okupantu nagus.

Mįslės, pasakos, dainos ar pa
tarlės taip pat nėra visos tautos 
kūrinys. Kuris nors nežinomas 
tautietis jas pradėjo, kiti pamė
go. K. Grigas jau minėtoj kny
goj rašo: “Iš mįslių sužinome, 
kokiais vaizdais būdavo aptaria
mi gilios senovės ir vėlesnių epo
chų lietuvių pastatai, įrankiai, 
įvairūs darbai ir dar daug kas.

nieji skaitytojai sugalvos nau
jų mįslių, vaizdingai apibūdi
nančių naujoviškus daiktus ir 
reiškinius, kuriais taip turtin
gais dabartinis civilizuotas pa
saulis”.

Taigi, nieko negalima pasaky
ti prieš tai, kad ir Jonas Min
girdas 
mįslių.
Io spec

Puikūnas sukūrė naujų 
Kaip tautosakos moks- 

alistai vertina jo sukur- 
mįsles, tautosaka pava

dintąsias, — pamatysime. Ta
čiau. mano nuomone, vien dėl to 
skyriaus “žymesnės vietos Lie
tuvoj“ ši knyga galėtų būti var
tojama lituanistinėse mokyklo
se.

KOVA SU ALKOHOLIU
— Tamsta būsi nubaustas, 

kad pilstei vandenį i konjaką.
— Mielas teisėjau, tokiu bū

du aš kovoju su alkoholiu...

eilė-

yra
At-

ir tos kelionės brėžinius nubrai- 
žėva.

Tautosakos kūryba ėjo ir ei
na, nežiūrint, kokiose politinė
se ar ekonominėse sąlygose tau
ta begyventų. Praėjusio karo 
metu Lietuvoje ne kartą girdė
jau dainuojant dainas, kurių au
toriaus nepavyko sužinoti. Bu
vo daina apie pirmąją bolševikų 
okupaciją ir apie trėmimus į

Kas tik turi gera skonį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
. FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPON1S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.
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ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVES $14,500,000

STANDARD
FEDERALISM
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSE
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Published Daily Except Sunday by Hie Uthtrani^n News Pub. Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-4100

SECOND - CLASS POSTAGE PAUL AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year,

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _______________  $22.00
pusei metų ___________  $12.00
trims mėnesiams ________   $7.00
vienam mėnesiui _________ $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams 
pusei metų $11.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$6.00

$12.00
$3.00

$13.00

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, asskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Kai komunistai imasi žemes darbo
i

Ukmergės apskrityje, Žemaitkiemio valsčiuje šimt
mečius stovėjo Radiškių kaimelis. Kovarsko pašto įstai
gos aptarnaujamoje apylinkėje buvo ir daugiau kaimelių, 
labai panašių į Radiškius. Toje apylinkėje lietuviai ūkinin
kai ramiai žemę dirbo, prasimaitindavo ir šeimas augin
davo, turėdami viltį išleisti vaikus į mokslūs ir prasigy
venti Radiškių kaime buvo duonos, mėsos ir kitų būti
niausių reikmenų

Rusams okupavus Lietuvą ir- leidus keliems komunis
tėliams naujai užimtoje teritorijoje' sauvaliauti, pirmiau
sia buvo atimta ne tiktai iš senų Radiškių ūkininkų visa 
žemė ir galvijai, bet panašiai jie pasielgė ir su gretimų 
kaimų senais ūkininkais. Radiškių laukuose buvo įsteig
tas kolchozas “Žiburys”. Komunistai manė, kad davus 
kolchozui gražų vardą, tuojau visa Radiškių apylinkė 
sušvis nauja šviesa, nešančia dar daugiau laimės ir 
džiaugsmo apylinkių ūkininkų šeimoms. Gaila, kad pa
vadinimo neužtenka.

“Komunistinei” santvarkai Įvesti vien pavadinimo, 
matyti, neužtenka. Radiškių ir kitų apylinkių ūkininkai 
į kolchozą neskubėjo. Jeigu okupantas rado reikalo atim
ti iš apylinkės ūkininkų žemę ir žemės ūkio įrankius, gal
vojo ūkininkai, tai žemės ūkio darbams jie nebetiko, ko
munistai jais, kaip ūkininkais, nepasitikėjo. Jeigu jie 
nebetiko saviems ūkiams tvarkyti, tai komunistinių dva
rų tvarkyti jie visai nenorėjo. Jeigu komunistai nepasiti
ki Radiškių ir jos apylinkių ūkininkais, tai kuriais išskai
čiavimais komunistais tūri pasitikėti ūkininkai?

Komunistai, pajutę šitokias Radiškių apylinkės ūki
ninkų nuotaikas , patys nutarė “parodyti’’ tiems atsili
kėliams, kaip reikia žemę dirbti. Pirmiausia jie pasiuntė 
į “žiburį” pirmininkus, agronomus, daržininkus ir kito
kius partijos mokyklas baigusius agitatorius, kurie pa
vyzdžiu buvo pasiryžę įrodyti užsispyrusiems ūkinin
kams, , kaip geriau žemę dibti. Ten buvo siunčiami bri
gadininkai, stachanovininkai, spartuoliai, bet nieko iš 
“Žiburio” neišėjo. Seni ūkininkai ir jų šeimos buvo stum
domos nuo vieno darbo prie kito, bet darbai “Žiburyje” 
pirmyn nesistūmė.

Šiandien “Žiburys” yra prasiskolinęs sovietų valdžiai. 
Viena paskola siekia 346 tūkstančius rublių, o antroji, 
trumpalaikė,- siekia 107 tūkstančius rublių. Turint gal
voje, kad kolchozininkas, visą dieną dirbdamas, per mė
nesį uždirba nuo 24 iki 30 rublių, šis įsiskolinimas yra la-

Istorinė Lietuvos Valstybes 
apžvalga

NAUJI SUSIDŪRIMAI SU LENKAIS
Liepos mėnesyje Sovietų ofenzyva pri

vertė Lenkus trauktis ir apleisti 1919 me
tais užimtą Vilniaus sritį. Pažymėtina, kad 
lenkų štabas paskutinę dieną (liepos 14 d.) 
pasiūlė Lietuvos štabui užimti Vilnių. Bet 
nepaisant to, ties Vieviu lenkai pasiprieši
no gana atkakliam mūšyje lietuvių kariuo
menei ir tuo būdu sulaikė ją vienai dienai. 
Bolševikai todėl užėmė Vilnių keliomis va
landomis anksčiau.

Lietuvos Vyriausybė, remdamosi ne
senai pasirašyta sutartim su Sovietų Rusija 
(liepos 12 d.) pareikalavo apleisti Lietu
vai pripažintą teritoriją.

Apleidę Vilnių rugpiūčio pabaigoj, Ru
sai tačiau pasiliko dar Ntolodečnds, Lydos 
ir Gardino rajone. Tuo metu lenkai pra
dėjo savo kontrofenzyvą. Jie susidūrė Au- 
gustavos rajone su lietuvių kariuomene, 
kuri tas vielas buvo užėmusi lenkams išsi
traukus ir gyventojams paprašius apsaugo
ti juos nuo bolševikų okupacijos.

Tuomet rugpiūčio 28 dieną, Lietuvos 
Vyriausybė pasiuntė Lenkijai notą, kurioj 
pranešė apie savo neitralitetą lenkų rusų 
kare ir pasiūlė Suvalkų gubernijos sritį, 
kur taikos sutarties su rusais nebuvo nu-

TURI NAUJĄ KONSTITUCIJĄ
18. Praeitais metais parduoti 

32 sklypai ir 47 atskiros duo
bės. Praeitais metais buvo pa
laidoti 193 mirusieji. Iš viso 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse- 
praeitų metų paskutinę dieną 
jau buvo palaidoti 8,962 žmo
nės ir pastatyti keli gražūs pa
minklai, — sakė paskutinis di
rektorių raporto paragrafas.

Vincui . Mankui pasiūlius ir 
Lithuanian National Ce-Uonui Šulcui pritarus, direkto

rių raportas vienbalsiai buvo

IV
Sekretoriaus Gudelio paruoš 

tas direktorių raportas toliau 
Šitaip skambėjo:

16. Dr. Kazio Griniaus sek
cijoje, kur neleidžiama statyti 
paminklų, pasodinta gražių 
eglių eilė. Tai bus vieninteliai 
medžiai, kurie puoš minėtą 
kapinių sekciją.

17. Užsakytos didelės iška
bos
metery”, kurios bus pastaty
tos prie Kean Avenue abiejose 
vartų pusėse. Pirmininkas paklausė, ar kas

bai didelis. Skolai apmokėti reikėtų parduoti visą dviejų 
metų “Žiburio” derlių, užaugintus galvijus ir pagamintus 
riebalus. , Kolchozo vadovybė neturi iš ko mokėti badau
jančioms žemės ūkio darbininkų šeimoms. Žmonės bėga 
iš Radiškių ir visos Kovarsko apylinkės.

“Tarybinė” valdžia, patyrusi apie nesušvintantį ir į 
sovietines skolas skęstantį “Žiburį”, pasiuntė į Radiškių 
apylinkę sovietinį ekonomistą Joną Treinį ir Tiesos ko
respondento skraiste prisidengusį prokurorą -Antaną 
Stasiukaitį. Jiedu pradėjo klausinėti Radiškių apylinkės 
ūkininkus, aiškinti tokį didelį prasiskolinimą, menką 
derlių ir labai didelį kolchozininkų vargą. Tiesoje žurna
listinis porkuroras šitaip visą reikalą aprašinėja:

“Būtų neteisinga dėl tokios padėties kaltinti vien 
dabartinius ūkio vadovus, naująjį pirmininką Adolfą 
Žvirblį. Visą sunkų palikimą jis gavo-iš savo pirm
takų, tačiau šiuo atveju būdinga kitkas. Kai paklau
sėme Radiškių kolūkio pirmininką Joną Laucių, ko
kia, jo manymu, svarbiausia “Žiburio” kolūkio at
silikimo priežastis, jis nė negalvojo — dažnas vado
vaujančių kadru keitimasis. Iš tikro, per pastarąjį 
dešimtmetį ūkiui vadovauja jau penktas pirminin
kas. Čia dirba agronomas ir trečias, zootechnikas. 
Ne vienas buvusių pirmininkų eidavo į šį ūkį, jau iš
syk žinodami, kad ilgai nedirbs, o tik kiek apšils ko
jas. Žinoma, tokiam vadovui nerūpi nei ūkio per
spektyva ,nei geresnė tvarka, darbo sistema ar pan. 
Nemanytume, kad rajono (komunistinės) organzaci- 
jos, siūlydamos kolūkiui naują vadovą, nebūtų žino
jusios, jog nuo tokio kadrų perstatymu čia maža kas 
pasikeis”. (Tiesa, 1972 m. sausio 7 d., 2psl.).

.Lietuvoje komunistai jokio sunkesnio darbo nedirba. 
Jie yra įsitikinę, kad dirbti turi darbo žmonės, b komu
nistai turi prižiūrėti, kad darbo žmonės dirbtų. Jeigu dar
bo žmonės kartais užsikerta ir nebenori dirbti pakankama 
sparta, tai komunistai suplanuoja įvairiausias lenktynes, 
kad jie sparčiau dirbtų. Bet kai reikia patiems komunis
tams parodyti pavyzdį, tai nieko neišeina. Radiškių “Ži
burys” yra geriausias komunistinės veiklos pavyzdys.' 
Kai praeitą rudenį iškūlė rugius, tai grūdus vertė ant že< 
mės, nebuvo aruodų. Laimė, kad lietaus nebuvo, tai rusai 
galėjo sausus grūdus išsivežti. Kolchoze nėra sandėlio 
grūdams supilti, tai ką jau kalbėti apie žemės ūkio darbi
ninkų gyvenimą? “Žiburyje” nėra gyvenvietės. Kdthu- 
nistai parinko šaltiniuotą žemę, todėl niekas ten ir bakū
žių statytis nebenori. Kolchozui, sako prokuroras, rei
kėtų daugiau gyvenamų namų, bet “kas statys, kaip sta
tys”, jeigu jau “Žiburys” ir šiaip iki kaklo rusams pra- , 
siskolinęs?

statytų Lietuvos sienų, laikiną demarkaci
jos liniją per Grajevą, Augustavą, štabi- 
ną. Kaunan tuo pačiu laiku buvo atvykusi 
lenkų karo delegacija, kuri, nepaisydama 
taikos sutarties, siūlė pajėgti koordinaciją 
prieš Rusiją. Tuo pačiu metu nuo Augusta
vo pusės lenkai pradėjo stiprią ofenzyvą ir 
ligi rugpiūčio 31 dienos užėmė visą sritį, 
ligi Seinų. Prasidėjo nelygi ir nepastovi 
kova.

TAUTŲ SĄJUNGOS INTERVENCIJA
Rugsėjo 5 d. Lenkų Užsienių Ministeris 

kreipėsi Į T. S. Tarybą, kaltindamas Lie
tuvą susidėjus su bolševikais ir pradėjus 
agresingus žygius prieš Lenkiją. Kiek vė
liau lenkai, be to pasiūlė ir tiesiogines de
rybas Kalvarijoje, kurios Įvyko rugsėjo 
14 — 18 d., bet prie jokių rezultatų nepri
vedė.

Lietuvos Vyriausybė, priėmusi inter
venciją, dalyvavo Tautų Sąjungos Tary- 
l>os posėdyje Paryžiuj, kur atrėnfė lenkų 
priekaištus ir gynė Lietuvos neitralitetą. T. 
S. Taryba rugsėjo 20 d. priėmė rezoliuciją, 
kuri gruadžio 8 d. (Curzono) liniją siūlė 
kaipo laikiną demarkacijos liniją tarp Lie
tuvos ir Lenkijos kariuomenių ir rekomen
davo Lenkijai respektuoti lietuvių laikomų 
teritorijų neitralitetą.

Nors toji rezoliucija abiejų šalių buvo 
priimta, tačiau lenkų kariuomenė neper
traukė karo veiksmų prieš lietuvių kariuo
menę ir žygiavo toliau į rytus per Curzono 
liniją. Pagaliau, nesusipratimui išaiškini*

norėtų pasisakyti dėl direkto
rių raporto. Neatsiradus pa- 
klausėjų, klausimas buvo baig
tas ir pereita prie kito dienot
varkės punkto.

KAPINIŲ KONSTITUCIJA
Sekantis susirinkimo dieno

tvarkės paragrafas buvo kapi
nių konstitucija. Pirmininkas 
Daubaras ir vėl paprašė sekre
torių Gudelį informuoti susi
rinkusius apie konstitucijai pa 
ruošti atliktus darbus.

Sekretorius Gudelis pranešė 
susirinkusiems, kad kapinių 
direktoriai ir kapinių reika
lais susidomėjusieji sklypų sa
vininkai jau seniai buvo susi
rūpinę nauja kapinių konsti
tucija. Kapinės dar ir šiandien 
turi konstituciją, rašytą lygiai 
prieš 60 metų, bet ji jau nega
lioja. Daugelis konstitucijoje 
surašytų dalykų pasikeitė ir 
jau negalioja. Svarbiausia, kad 
ir Illinois valstybė priėmė visą 
eilę įstatymų, kurie kelis kons
titucijos paragrafus pakeitė iš 
pagrindų.

Iš visko matyti, kad senoji • 
kapinių konstitucija buvo pa
grįsta tais laikais veikusiais 
valstybės nuostatais. Kapinės 
gaudavo čarterį, o vietos tei
sėjas prižiūrėdavo, kad kapi
nių administracija prisilaikytų 
sklypų pardavimo ir laidojimo 
nusistovėjusios tvarkos ir pap
ročių. Jeigu kildavo koks ne
susipratimas, tai teisėjas pa
tvarkydavo kaip reikia klausi
mą išspręsti. Reikalai pasikei
tė, kai Illinois valstybė pano
ro kontroliuoti vadinamą Care 
Fondą.

Praėjus kuriam laikui vals
tybė nesitenkino priimtu įsta; 
tymu. Reikalas buvo vėl iš pa
grindų peržiūrėtas ir priimtas 
naujesnis Gare Fondo įstaty
mas. šis įstatymas tvarko pi
nigus, paliktus kapinėms pri
žiūrėti. Dabar kiekvienas sklv- 
po savininkas, pirkdamas duo- 
ję ar sklypą, turi primokėti 
15% kapinių priežiūrai. Visi 
šie pinigai kur nors investuo
jami, o iš. jų nuošimčių prižiū
rimas kapas. Piaunama ir lais
toma žolė, prižiūrimi pamink- 
’ ai, apmokamos priežiūros iš
laidos. Vėliau visus kapinių 
reikalus pervedė gubernato
riaus paskirtam finansinių 
įstaigų tvarkytojui. Vietoj tei
sėjo, viską tvarko valstijos pa
skirtas direktorius. Gali dabar 
įsikišti teisėjas, bet jo galia yra 
prižiūrėti veikiančius įstaty- 
trius. '

Prieš keturis metus kapinių 
direktoriai sudarė komisiją 
naujai konstitucijai paruošti. 
Ją sudarė Juozas Skutas, Mar
tynas Gudelis ir Algirdas Mic-

kevičius. Ši komisija susirado 
kelias kitų kapinių konstituci
jas, palygino jas su Illinois 
valstijos dabar veikiančiais 
įstatymais ir pradėjo ruošti nau
jos konstitucijos projektą. Tuo 
tarpu Juozas Skutas buvo pa
keistas naujai išrinktu direk
torium Ksaveru Kaunu. Direk
toriai keliais atvejais svarstė 
kiekvieną konstitucijos para
grafą, juos priėmė ir praeitais 
metais paruošė projektą. Jis 
buvo atspausdintas ir kiekvie
nam, kuris praeitais metais 
buvo visuotiname susirinkime, 
įteiktas. Tada mes prašėme, 
kad kiekvienas sklypo savinin 
kas, pastebėjęs kurį netikslu
mą, iki praeitų metų gegužės 
paskutinės dienos praneštų di
rektoriams arba parašytų ad
ministracijai. Norėjome pa
ruošti galimai tinkamesnę kon 
stituciją. Visi tą projektą turė
tų pažinti, o kas jo dar nežino, 
tai šiandien galės gauti iš Sofi
jos Milasevičienės, sėdinčios 
prie staliuko, šiandien turime 
nutarti, mes ją priimsime, ar 
atmesime.

Jonas Šulcą paprašė susirin
kusiems visą konstituciją per
skaityti, kad žinotume, ką mes 
priimame ir ką atmetame. Gu
delis perskaitė visą paruoštą 
konstituciją. Miankus paklau
sė, kodėl $klypų savininkai 
turi didesnes teises, negu duo
bių savininkai. Reikalas buvo 
išaiškintas. Aptarus kitus ki
lusius klausimus, Šulcai pa
siūlius ir Baronienei pritarus, 
pirmininkas paprašė, kad bal
suotų.

(Nukelta i 5 nsl.)

SPECIALŪS PAKETAI

Jie

Viskas apmokėta.
Gavėjui nieko nereikia 

primokėti.
yra geriausi ir vertingiausi

j ūsų giminėms ilgai atminčiai.
IMITUOTI KAILINIAI

Užsakykite tuos puikius ir šil
tus kailinius Fantastiška ver
tybė. Parinkite Minkos (lygius 
ar dryžuotus), tikrų Persijos 
ar Mouton ėnukų.

Pilna kaina tik $108.00.
10 SKEPETŲ ____ .... $54.90
5 vilnonės skepetos su mažomis 
ar didėlėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų. .

ORO PAŠTU — $63.40 
KOMBINACIJOS SIUNTINYS 
DIDELĖS VERTES .... $169.00 
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna. 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiui pa.iiu, 
3L/z yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
vi i n medžiagos, žieminei sukne
lei, 2 dvigubo dydžio, paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
SPECIALUS 1 .............. $62.00
10 svarų grynų kiaulienos tau
kų, 10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus.
Yra ir daugiau specialių paketų.

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR.
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530 
Reikalaukite mūsų naujo 

nemokamo iliustruoto katalogo
Mes turime 23 metu patyrimą 
ir daug tūkstančiu patenkintu 

klijentu.

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B.’ PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment 

account

% mokama dvieju 
h metu certifi-
■ catams. Mažiau-
F šia $5,000

ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmai ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

mui, dar kartą pasiūlė tiesiogines derybas 
Suvalkuase, kurios prasidėjo rugsėjo 29 d.

DERYBOS SUVALKUOSE
Lietuvos Delegacija iš pirmos dienos 

reikalavo sustabdyti žygius. Tačiau lenkai, 
prisidengdami bolševiką pavojumi ir stra
teginiais reikalavimais, teborėjo išlošti 
daugiau laiko savo tolesniu planų vykdy
mui. Tik užėmę Varėną, kur perkirto mū
sų kariuomenės perkėlimą iš Suvalkijos į 
Vilniaus sritį, lenkų delegatai sutiko pada
ryti paliaubas už Nemuno ligi Pa turčių me
ridiano. Tuo tarpu gi buvo formuojamos 
kariuomenės dalys apie Lydą Želigovskio 
žygiui. Pats lenkų vadas Pilsudskis ruošė 
tą planą ir spalių 6 d. Lydoj apžvelgė pa
ruoštą Želigovskiui kariuomenę. Lietuvių 
Delegacijos protestai prieš pradėtą akciją 
nuo Lydos Vilniaus kryptim buvo atremia
mi nurodymais, kad Vilniuje ir jo apskri
tyje esą bolševikų pajėgų. Tačiau siūlymai 
patiems įsitikinti, kad tai hetitesa. nieko 
nepadėjo.

Spalio 7 d. lenkai prie atvykusios T. S. 
Kontrolės Komisijos pasirašė sutartį, ku
ria -buvo nustatyta demabkacijos linija ligi 
Bastūnų. Ta linija turėjo bftti pratęsta į 
rytus pasišalinus iš ten bolševikams.

Kitą dieną po pasirašymo, lenkų Vado
vybė, sulaužiusi sutarti, puolė Vilnių ir jį 
užėmė spalių mėn. 9 d. Einant iš anksto nu
statytu planu, tas žygis buvo įvilktas į vie
tinių gyventojų maišto formas^ vietinio ge
nerolo Želigovskio vadovybėje.

Lenkų Vyriausybė paskelbė Želigovskį 
maištininku ir formaliai jį papeikė, tačiau 
visą laiką jį rėmė ir nauja kariuomene, ir 
ginklais bei maistu ir lėšomis. Tas faktas 
buvo T. S. Komisijos patvirtintas ir T. S. 
Tarybos pirmininkas L. Bourgeois visą tą 
avantiūrą griežtai apibūdinb, kaipo sulau
žymą pažadėjimų, kuriuos Lenkija padarė 
Tautų Sąjungai. Lenkija tačiau ieškojo vi
sokių motyvų savo žygiui-pateisinti ir Želi
govskiui palikti užimtoj teritorijoj, kur 
tuo būdu buvo- įkurta nauja “Vidurinės 
Lietuvos” vyriausybė.

PLEBISCITO PASIŪLYMAS
Tautų Sąjungos Taryba savo posėdyje 

Briuselyje spalio mėn. pabaigoje vėl svars
tė tą klausimą ir spalio 28 d. pasiūlė visą 
ginčą išrišti plebiscito būdu.

Lietuvos Vyriausybė, kad ir turėjo di
džiai svarbių priekaištų tam išrišimo bū
dui, tačiau tą paliūlymą priėmė remdama
si savo teise reikalauti, kaip to ir pati T. S. 
Taryba norėjo, plebiscito teisingo, laisvo 
ir bešališko.

Lenkų Vyriausybė priešingai, nors ir 
priėmė tą pasiūlymą, tačiau nenorėjo tuo
jau ištraukti Želigovskio kariuomenės ir 
siūlė daryti plebiscitą suprastintą ir greitą 
lenkų administracijos globoje. Vėliau pats 
P. Hymansas pripažino, kad T. S. siūlė ple
biscitą žmonėms turint visišką laisvę. Ta
čiau jis nebuvo galimas dėl generolo Želi
govskio okupacijos, nes Tautų Sąjunga ne
norėjo falsifikuoti (kamufliuoto) plebisci-

to. Atsižvelgdama į tai, Tautų Sąjungos 
Taryba savo posėdyje kovo 3 d. 1921 me
tais vietoj plebiscito pasiūlė tiesiogines de
rybas Briuselyje P. Hymansui pirminin
kaujant.
TIESIOGINIŲ DERYBŲ PASIŪLYMAS

T. S. Taryba tiesioginėms deryboms nu
skyrė uždavinį išrišti visą lietuvių lenkų 
ginčą su jo teritorijos, ekonomijos, ir mi- 
litariniais klausimais. Laukiant tų derybų 
ir rezultatų turėjo palikti esamoji padėtis 
Vilniuje, tik Želigovskio kariuomenė su
mažinta ligi 15,000 žmonių.

Nors ta rezoliucija neatitaisė nelegalaus 
Želigovskio žygio, tačiau Lietuvos Vyriau
sybė priėmė ir tą pasiūlymą, pažymėdama 
betgi, kad jis nieku būdu neprivalo patei
sinti lenkų kariuomenės bnvitno teritori
joj, okupuotoj laužant Suvalkų sutartį.

Lenkų Vyriausybė, atsakydama į tą pa
siūlymą teigiamai, pažymėjo betgi, kad 
ji nemato reikalo mažinti savo kariuome
nės Vilniaus srity, nes plebiscitas nebebus 
vykdomas.

Dėl tokio Lenkti afsakvmo P. Hvman- 
sas prašė, prieš einant prie galutinos sutar
ties, pakelti klausimą dėl provizoriumo 
Vilniuje. Lietuvės Vyriausybė, vadovavo
si laikos siekimu sutiko pradaryti ir tą kom
promisą, nors tuo atžvilgiu kovo 3 d. rezo
liucija ir be to jau buvo išspaudusi iš Lie
tuvos didelį kompromisą.

(Bus daugiau) .



??.. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, MOSI S3 

IR GERKLĖS LIGOS 
/ PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
OfiM tai* £4 PRosp*cf B-322y
Kaži d. t*l*fa WAIbrook 55076

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

Raz. tai- 239-4683

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolefa PRospoct 8*1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

< 3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmari. olisas uždarytas.

Raz.; 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

CICERO
DVEJOS LAIDOTUVĖS
Cicero lietuviams Putrimai 

yra plačiai žinomi. Per daugelį 
metų jie laikė maisto krautuvę 
ir šiaip daug veikė įvairiose 
organizacijose. Prieš kurį lai
ką Sofija Putrimienė pradėjo 
nesveikuoti. Ir juo tolyn, juo 
labiau liga įsigalėjo, nors bu

vo dėtos visos pastangos ją su
laikyti. Pagaliau po ilgų kan
čių sausio 16 d. Putrimienė už
migo amžinu miegu: žinia 
apie jos mirtį pasklido žaibo 
greitumu. Ir kai ji buvo pašar
vota Petkaus koplyčioje, tai 
atsilankė su. ja atsisveikinti 
tiek daug žmonių, kad tiesiog 
koplyčioje nebetilpo. Atsilan
kė ne vien tautiečiai, bet ir ki
tataučiai, kurie ją pažino ir 
gerbė.

CENTRAL PARCEL SERVICE Sausio 20 d. įvyko laidotu-

buvo priverstas iš darbo pasi
traukti dėl nesveikatos. Liga, 
matyt, buvo rimta, nes sau
sio 18 d. jis atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Velionis buvo pašarvotas 
Vance koplyčioje, iš kurios 
sausio 21 d. buvo nulydėtas į 
šv. Antano bažnyčią, o iš ten 
— į Šv. Kazimiero kapines.
' Taip nyksta mūsų senoji kar 
ta. Vienas po kito, vieija po ki
tos keliauja į amžinybę... D.

Spring Valley, 111., mirė abu
du sulaukę 78 metų amžiaus. 
Kaip (susitarę abudu mirė tą 
pačią sekmadienio naktį — 
vienas ligoninėje, antras na
mie 40 minučių skirtumu: vie
nas užmerkė akis 12.50 vai. po 
pusiaunakčio, antrasis 1.30 
vai. Paliko 3 seseris ir brolį. 
Vienas buvo nevedęs, antras 
buvo vedęs lietuvaitę ir užaugi 
no 3 sūnus ir dukterį. Palaido
ti vienas Kalvarijos, antras 
Wilwood kapinėse. žvalgas

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GfiLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

linksmumo arba liūdesio valandom* 
gražiausios gėlės ir vainikai 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/tJ
5525 So. Horlom Avo. — 586-122C

GRITS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET

DR. C K. BOBELIS 
IR 

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

^ox Valley Madical Canter 
86C Summit St, 

MUTE 51. ELGIN, ILLINOIS

ŠVENČLA 25-TAS METINES
Tiems, kurie turi gimimų Lie

tuvoje, Central Parcel Service, 
220 South State Street, Chicago- 
je, yra gerai pažįstama firma 
ir žinomas jos adresas. Prade
dant 1947 metais, per tą ben
drovę Amerikos lietuviai išsiun
tė šimtus tūkstančių paketų sa
vo giminėms Lietuvoje. 1972-ji 
yra 25-ti Sukaktuviniai Metai.

Jeigu planuojate Velykoms 
siųsti paketą, geriau yra siųsti 
dabar. Eikite į centrą, 220 
South State Street arba į skyrių, 
2618 West 63rd Street.

Central Parcel Service pri
ima užsakymus automobiliams

vės. Velionė buvo nulydėta į 
Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kuri prisipildė žmonių. Po ge 
dulingų mišių, dalyvaujant 
trims kunigams, velionė buvo 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes. Laidotuvių procesijoje da 
lyvavo apie šimtas automobi
lių. Iš to galima spręsti, kiek 
populiari buvo velionė.

Kapinių koplyčioje pamal
das atliko kun. Stankevičius, 
o paskutinį žodį šeimos vardu 
tarė Petkus, pakviesdamas vi
sus užkandžių į Gold Coast 
Inn.

Mielos Sofijos Putrimienės 
šeiniai reiškiu gilią užuojautą.

I Tolofonol: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 I 'V ' -r

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

. Rozid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai, tiktai susitarus.
z Raz.: GI 84)873

DR. W. E1SIN - E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzia Ave., WA 52670

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštai ..uždaryta, .

Ofiso falu Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278 -

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
gusitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

(Moskwitch, Zhiguli, Zaporo
zhets), motociklams ir įvai
riems elektrikiniams reikme
nims pristatyti Lietuvoje. Jie 
taip pat sudaro įvairius doku
mentus dėl giminių atvykimo 
atostogoms.

Atsimintini telefonų nume
riai : centrinės įstaigos yra 
WA 2-9354 ir skyriaus — 
WA 5-2466. (Sk).

John W. Cook (Kakanaus- 
kas) buvo ilgametis šios kolo
nijos gyventojas.. Vertėsi na
mų taisymu. Prieš kurį laiką

(MINSKAS
Ištaigingas kabinetas 
23” SPALVOTA TV 

TIK §449.95
Išpardavimo kaina.

2512 W. 47 ST. — FR 8-1998 
LIETUVI, EIK PAS HETUVR

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Ė E R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 58063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUT1S
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

j M 0 V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882 

... ■■■ ■ ■ .......t

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

! Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

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

i vai ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 

ryto. * I
f i

TeL: HEmlock 4-24T3 !
7Ii9 So. MAPLEWOOD AVE.

< CHICAGO. ILL. 60629DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tek: 9258296

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

uždaryta.
Rez. falu WA 5-3C99

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL .po pietų ir kito laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumcreonis, M. D., S. C. | 
chirurgas 

2454 WEST 71 st STREET 
Oftie HEmtock 4-2123 

Rtrid. Gibson 8-6195
Priima ligcnius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI £3195

. P. ŠILEIKIS, 0. K
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|ar»v

* (Arch Support*) ir t t
<7.1. g_ 4 ir 5—8. šeštadieniais 9—i
U50 Wa«f 63rd $♦., Chicago, III. 40*29

Tatakl PRo*P*ct 65084 
. .. ■ — •

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

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

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

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

( ROCKFORD, ILL
MIRĖ GRYBAITĖ — MAHAN

Ilgai sirgusi mirė Rozalija 
Grybaitė - Mahan, sulaukusi 
tik 49 metus amžiaus, Antano, 
ir Margaritos Grybų duktė, gi
musi ir augusi Rockforde, 5 
brolių ir 2 seserų tarpe. Ištekė
jusi už Mr. A. Mahan užaugino 
sūnų ir dukterį. Dirbo įvairius 
darbus, rūpinosi savo vaikais, 
sunki liga pakirto jos sveikatą 
ir pagaliau mirtis pasiėmė.

Jos motinėlė, našlė M. Gry
bienė per eilę metų buvo Rock- 
fordo Lietuvių Klubo darbuo
toja.

Į laidotuves atsilankė daug 
klubo narių ir parūpino grab- 
nešius. Daugybė gyvų gėlių 
puošė velionės jauną veidą. 
Buvo suvažiavę giminės — bro
liai, seserys ir vaikai, tik du 
broliai — iŠ Kalifornijos ir 
Aliaskos negalėjo atvykti. Ku
nigui atkalbėjus maldas nuga
benta į amžino poilsio vietą 
Kalvarijos kapinėse. Reiškiu 
gilią užuojautą velionės moti
nai, sūnui, ir dukrai, sesutėms 
ir broliams.-
MIRĖ DAR DU LIETUVIAI

LIETUVIŲ TAUTINĖS 
KAPINĖS...

(Atkelta iš 4 psl.)
Kapinių konstitucija buvo 

priimta vienbalsiai. Daubaras 
dar paklausė, ar yra priešin
gų. Nepakilo nei viena ranka. 
Kapinių konstitucija įsigaliojo 
nuo priėmimo dienos.

Buvo keli sumanymai kapi
nių gerovei. Direktoriai paaiš
kino kelis klausimus.

šmoteliui pasiūlius ir Mau
kui pritarus, . susirinkimas bu
vo uždarytas 3:00 valandą. 
Daubaras padėkojo už rimtą 
visu reikalu svarstvma.
Reporteris

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE G.hRSINASI 

“N a U J l E N O S E’

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI
*

— Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Klubo narių susirinkimas įvyks 
antradienį, vasario 1 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd Street. 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti, nes turim svarbių reikalų ap
tarti. Jau laikas nario mokesčiai už 
1972 metus užsimokėti. Po susirin
kimo bus vaišės. A. K a lys

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME , 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2 Metų Mirties Sukaktis

ANTON RADVILAS
Gyv. 2305 West 103rd Street

Mirė 1970 m. vasario mėn. 1 dieną, sulaukęs 78 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, šiauHu aps., Šiaulėnų, vis., Pilvelių kaime

Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Vincenta - Varnaitė; duktė Irene Batre

kas, žentas Stanley Jr., trys anūkai; Stanley HL Robert ir Carole, 
ir daug kitų giminių.

Mūsų brangiajam Anton Radvilas pagerbti bus laikomos šv. Mi- 
Sios Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 1972 irt vasario mėn. 
1 dieną, 8 vaL ryto. .

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti i pa
maldas.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas ir anūkai.

Rockforde įprasta sakyti, jei 
vienas iš . lietuvių miršta, tai 
greit mirs dar du. Taip dabar 
ir įvyko. Du pusbroliai Anta
nas ir Antanas Grigalauskai 
— Grigg abu gimę ir augę

— Bridgeport© Lietuvių Namų Sa
vininkų dr-jos metinis narių susirinki
mas įvyks vasario mėn. 1 dieną Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai kviečiami į susirinkimą. Bus 
knygų patikrinimo pranešimas ir yra 
daug kitu svarbių reikalų aptarti. '

..A. Kaulakrs, rašt.

JAMES A. KASPUTIS
Gyv. Chicago, Ulinois

Mirė 1972 m. sausio mėn. 27 dieną, 3:30 vai. ryto, sulaukęs 62 me
tu amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Eleanor, pagal tėvus Striupas; sesuo Do
rothy Sereika, jos vyras George; uošvis Louis Striupas, Sr., .svainis 

' Louis Striupas, jo žmona Irene,_ dukterėčia Dian Steere, jos vyras 
Dr. Robert, ir Ailene Striupas; sūnėnai — George A. Sereikas, Sr. ir 
James Striupas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

v Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 2:00 vai. p. p., Eudeikio koply
čioje, 4605 So. Hermitage Ave.

Pirmadienį, sausio 31 dieną 9:45 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios i Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. James A. Kasputis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesuo, giminės, 

e
- Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid. 

Tel. 927-1741.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
nnrnrnifninnnunnwiwiinHiini'iiutwivHunHimmumHniunHnmHihtinitiminnnninnsintHR 

’v ' « “
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArde 7-1741 -1742

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

’s . .

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VARIAI:

/ Vienerių Metų Mirties Sukaktis

KATERINA KURŠIS
' Gy^v. 6656 So. Fairfield Ave^ Chicago, IlL

Mirė 1971 m. vasario mėn. 1 dieną
Ilsisi amžinoje ramybėje Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras William, brolienė Frances Milkevich ir ki

ti giminės bei draugai.
Liūdintis vyras nori dar kartą padėkoti visiems, kurie kokiu nors 

būdu prisidėjo prie velionės paskutinio patarnavimo, atsiuntė gėlių, 
užpirko mišias Visiems širdingiausias mano ačiū.

Tavo kapą lankau, puošiu gėlelėmis ir laistau graudžiom ašarė
lėmis atėjus pavasarėliui, kai vėl sučiulbės miškų paukšteliai.

šventos Mišios bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje vasario 
mėn. 1 dieną. 7 tfal. ryto. Kitos mišios bus vasario mėn. 5 dieną, 9 vaL 
rytojo po jų Sharko’s restorane, 7840 So. Western Averi&e, bus pus- 

. ryčiai pamaldų dalyviams, geru žodžiu prisiminusiems Velionę.
*■’- V ‘ Liūdintis Vyras

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijoe

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

s

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-113d-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2Z2Š 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinou
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* Prieš vienuolika 
llieškeriotojai ir niedž otojai 
Susigalvojo — susidūmojo su- 
Inirti mėgstančius meškerioti 
ir medžioti vyrus ir moteris. 
Pasitarė pasikalbėjo — ir štai 
išdygo Čikagoje Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubas. Pirmu 
klubo valdybos pirmininku bu 
vo išrinktas Klimavičius, 
bar klubui pirmininkauja 
fonsas Banionis.
; Klubo įsteigėjai galvojo, 
Įvairūs Čikagos klubai 
Igijos,. sambūriai ir

•w

dieu$, ir iš Chicago^ išvykstąs 
Austrijos gen. konsulas G. Gersl- 
berger, su kuriuo buvo atsisvei
kinta.

Konsulariniame Korpuse da
bar yra dvi moterys generalinės 
konsulės: Lietuvos Ir Panamos; 
1 konsulės; Argentinos, Bolivi
jos, Vokietijos, Filipinų; ir 6 
vicekonsulės? Airijos, Anglijos, 
Costa Ricos, Honduras, Parag
vajaus ir Venezuelos.

Konsularinio Korpuso Poniu 
'Klubo metiniame susirinkime

Daužvardienė aklamacijos 
to klubo narėsibudu buvo perrinkta klubo pro- 

I pradėjo vaišinti atsilankiusius, grainą ir posėdžių rengėja ir 
Prinešė, 
valgią. Vieni už kitus 
vis buvo skanesni. Kažkas pa
leido gandą, kad svečiai gaus 
ir meškienos paragauti. 1.... 
klubo narys Pretkelis p:------
no, kad šiais metais niekam 
nepasisekė meškos nušauti ir 
meškienos nebūsią. Bet užtai 
svečiai vaišinosi tikrai skaniai 
pagaminta stirniena. Stirna 
buvo nušauta Michigan valsti
joje.

Kaip minėjau klube yra dau
giau meškeriotojų, negu me
džiotojų, bet matyti, meškerio
tojai tik vasarą ima meškerę į 
rankas, nes patiekalų skai
čiuje žuvies neteko paragauti.

Iš rengėjų teko sužinoti, kad 
valgius skaniai pagamino šios 
moterys: Emilija Pretkelienė, 
Ema Padvienė, Bronė' Aluzie- 
nė, Ema Hartmanienė, Albina 
Ramonienė, Elena Ledakicnė 
ir Juzė Stulgienė.

Klubo nariui, Povilui Urbo
nui, kaip įtik tą dieną šven
čiant gimtadienį, visi sudaina 
vo “Ilgiausių metų”, šešiems 
Ramonio muzikantams gro
jant, publika linksmai nusitei
kusi šoko iki vėlyvos nakties.

Bendrai pobūvis praėjo la 
bai linksmoje nuotaikoje.

Stasgs Juškėnas

amžiaus ir suaugusio jauni
mo.

Panelė Živilė Numgaudaitė 
į savas J ir jauna ponia Liucija Buivy- 

laitė - Ambrbsienė tikrai pui- 
asine-:kiai (pritariant gitara) padai- 

Bet šiam klubui priklau-jnavų šias daineles: Berneli 
nežiūrint į parti- j mūsų. Duok ranką man, Jau

HELP WANTED — MALE 
Darbininkg Reikia

metų keli > pavadinimais lietuvių susibū-Į 
rimai priima nariais 
organizacijas lik vienokios ar j d 
kitokios pasaulėžiūros ; 
nis. 
syti gali visi, 
nius ir kitokius įsitikinimus.;meilė baigiasi, Už jūrų marią 
Į tai nekreipiama jokio dėme-, iš operos “Dana”, Angliškai iš 
šio. Svarbu, kad norįs klubui j moksim ir Žuvytėje, t ž gra- 
priklausyti mokėtų žvėrelį nu-jžiai sudainuotas daineles pub- 
šauti ar ant meškerės slieką už-jlika atsidėkojo karštomis ir ii-j 
mauti ir žuvelę sugauti. jgomis katutėmis.

. .... . . . ! Nežinau, tur būt, klubo na- P-Medžiotoju ir Meškeriotojųt . , L..... .. ...................nu žmonos ar t................. .......klubui pradėjus veikti ir viešai; 
rodytis su parengimais, gegu-| 
žinėmis ir kitokiomis pranio- 

• gomis, mėgėjai šio sporto pra
dėjo burtis ir klubui priklauso 
25 medžiotojai. Nežinau kodėl, 
bet didesnio skaičiaus medžio
toją nebepriima. Bet meške
riotoju yra apie šimtą ir ją 
skaičius neribojamas. Tikima 
si, kad meškeriotoją skaičius 
vis didės.

l)a-
Al-

kadi 
drau-j 

kitokiais

LABAI SVARBU!

AUTOMOBILIAI

YRA PUIKIAUSIA DOVANA 
' JŪSŲ GIMINĖMS

Tik trumpam laikotarpiui grei
tas pristatymas yra garantuoja

mas dabar.
Ilgai lauktas visai naujas

ZHIGULI VAZ 2101' 
Pilna kaina $3275.00
MOSKV1CH 412 IE.

Liuksus modelis.
Pilna kaina $3275.00
MOSKV1TCH 408 IE.
Pilna kaina $3009.50

ZAPOROZHETS ZAZ 966 
Pilna kaina $2012.50.

Tik ribotas kiekis yra pasiūlo
mas. Todėl nelaukite.

Užsisakykite dabar. 
Užsisakykite tik per

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 

Fifth Floor.
' New York, N. Y. 10010
į TeL: 982-1530.
> Mes turime 23 metų patyrimą 
Į šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

Klubas iš gauto pelno ir iš 
surinktų nario mokesčių (na- 

’ rio mokestis metams 82.00) 
jau apskritą sumelę yra pasky 
ręs laikraščiams, radijo valan
dėlėms, Altui, Balfui, Lietuviai 
Televizijoje pusvalandžiui ir 
kitiems kultūriniams reika
lams.

Papildymui klubo kasos jau 
šiais metais sausio 22 d. Jauni
mo Centro patalpose buvo su
rengtas pobūvis — pasilinks
minimas.

Į šį pobūvį, kaip iš rengėjų 
teko sužinoti, atsilankė tiek 
žmonių, kiek buvo vietų. Pub 
likoje matėsi jau pensininkų 
amžiaus sulaukusių, vidutinio

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

ruošia vasario 20 dieną, sekmadieni, 
2 vai. po pietų 

AUDITORIUM THEATRE
70 East Congress Street

Lietuvių tautos laisvės kovu sukakti paminės Akademija ir kon
certu.

Akademijos pranešėjus šiomis dienomis paskelbsime, o koncerte 
giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
čapkauskienė ir Aldona Stempužienė. Diriguos ir akompanuos ma
estro Aleksandras Kučiūnas.

Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, $3.50 iki $4.00.
Chicagoje iš anksto juos galima gauti Marginiuose.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

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

Didelis pasirinkimas įvalrly prekių.
AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chlesgo, III. 60629. — T«I. WA 5-2737
3333 So. H*lst»d St., Chlesgo, III. 60608. — Tol. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 6-9209

Kaina S1.50154 pust knyga.

A 
*

i
i Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 

Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti SI.50 čeH 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

į — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL, — SATURDAY, JANUARY 29, 1972

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LIETUVIO /Ik
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

OPERATOR
’ B & S SET UP MAN

Good working conditions^ Paid holy’ 
days and insurances. Excellent 

portunity. 
APPLY

A A METAL PRODUCTS 
1930 No. LE CLAIRE 

NA 2-0100

ROOMS WANTED 
ieško Kambariu

op-

IEŠKO NUOMOTI 3 KAMBARIUS 
Brighton Parke nuo gegužės 1 dienos 

1-mam aukšte.
Skambinti 652-9253. •

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

ir 
prikrovė įvairiausią tvarkytoja. Ji Šias pareigas ei- 

valgiai na dvylikti metai. Posėdyje bu
vo priimtas Daužvardienės su
projektuotas naujas klubo sta- 

Bet tūtas. Klubo naująja pirmininke 
aaiški- išrinkta Italijos generalinio kon

sulo žmona, Milena Avitabile, 
gimusi Čekoslovakijoje.

Čikagos Konsularinio
Korpuso posėdis

J. Daužvardienė priimta 
pilnateise korpuso nare

Čikagos Konsularinis Korpu
sas pirmame šių metų posėdyje 
priėmė naująją Lietuvos Gene
ralinę Konsule J. Daužvardienę 
pilnateise Korpuso nare. Konsu- 
larinio Korpuso dekanas (Mek
sikos Generalinis Konsulas) R. 
Gaxiola, formaliai pristatė p. 
Daužvardienę susirinkusiems 
nariams ir pakvietė ją sėsti prie, 
garbės stalo, kur sėdėjo dekanas, 
vicedekanas — Švedijos gen. 
konsulas B. G. Jarnstcdt, Itali
jos gen. konsulas G. Avitabile, 
Belgijos gen. konsulas H. Per-

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
SSItSttlSftltlISStltirtSlltlISISIIttlItltSttStlIlISStttSSSSISIIIKIItSfltlirtt

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 

I N S U R A N C E 
’ NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

savo
Chi-

Didysis sniegas
Chicagos miestas turi 

“istorinę” datą, pavadintą 
cagos Didysis Sniegas. Tai buvo
lygiai (prieš 5 metus, 1967 m. 
sausio 26 ir 27 d., kuomet mies
te prisnigo 23 colių dangą ir 
rytmetį atsikėlę eiti į darbą žmo
nės Įbrido į 4 pėdų sniego pata
lus. Kol miestas beprasikasė, 
daugelis žmonių per keletą die
nų negalėjo iki krautuvės nu
eiti, nebekalbant nuvažiuoti. 
Bet kadangi ta istorija tebėra 
tokia nauja, visi ją patys tebe- 
atsimena.

Gaisrų aliarmai
Baustinos vandalų išdaigos

Ugniagesių departamento ži
niomis, Chicagoje 46 nuošim
čiai aliarmų buvo melagingi. 
Apie 44,000 tokių falšyvų aliar
mų buvo praeitais 1971 metais 
ir mokesčių mokėtojai už juos 
turi sumokėti 3 milijonus dole
riu saskaita. 4, C V

Didžiausia dauguma melagin
gų aliarmų gaunama iš gaisrų 
mokyklų kiemuose. Pernai iš 
dėžučių gatvių sankryžose ir 
29.765 aliarmų dėžučių 27,624 
aliarmai, tai yra 92.5% buvo 
melagingi.

Pasitaiko ir linksmesnių aliar
mų. Ugniagesių ofise iš vienos 
vietos prasidėjo aliarmai vienas 
po kito, kol tik gaisrininkai ten 
nuskubėjo, manydami kad Įvy
ko didelis gaisras. Pasirodo, gir
tas pilietis aliarmo signalą kart
kartėmis spaudė, manydamas, 
kad tai taksi šoferiui prisišaukti 
telefonas. Aliarmuotojas 
naktį praleido daboklėje.

Aikvoja vandenį
Indianos universiteto pirma

metis studentas iš Gary, David 
Hoffman, susilažino, kad jis iš
bus po vandens švirkštu 178 va
landas be pertraukos, tai yra su
muš vieno vokiečių universite
to studento 1968 m. rekordą. 
Iki trečiadienio nakties Hoffman 
jau išbuvo po dušu 118 valandų 
ir jam dar liko 60 valandų.

— Laivų ir vandens sporto 
paroda su atitinkamomis pro
gramomis prasideda sausio 28 
d. Chicagos amfiteatre. Tęsis 
10 dienu. 4.

— Dainavos ansamblis pa
kviestas gastrolėms su operete 
“Sidabrinė Diena” Į Clevelan- 
do. Detroito ir Toronto mies
tus.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
♦ < 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer

Chicago, |||. 60632. TeL YA 7-5980

Praeitą antradienį ligoni- 
mirė Anna L. Kodis, su 
seserimis visą laiką gj’ve- 
Marquette Parke, Arte- 

Ave., penktadieni palai- 
kazimierinėse. Su savo

parva- 
greitai

Muzie-

nėję 
savo 
misi 
sian 
dota
broliu jūrininku Jurgiu ji pra
leido savaitę atostogų, 
žiavo, susirgo ir labai 
mirė. .

— Lietuvių Kultūros
jus pagerbs Dr. Preston Brad
ley Įteikiant jam šių jnetų žy
miausio amerikiečio (Ameri
can of Year) atžymėjimą ban
kete ruošiamame Blackstone 
viešbutyje kovo 11 d. Parengi
mų pirmininkas yra Dr. Char
les S. Vii, o garsinimų vedėjas 
Edvardas Mankus. Dr. Brad
ley yra žinomas Amerikoje au
torius, humanistas, unitarų. 
Peoples Church ministeris, il
gaamžis žmonių ir tautų lais
vės kovotojas, kurio trumpas 
prakalbėles galima vėlai vaka
re girdėti per Chicagos radijo 
stotis.

— Jaunimo Kongreso metu 
numatoma suruošti 8 parodas: 
vyresniųjų ir jaunesniųjų dai
lininkų kūrybos, taikomojo 
meno, architektūros, foto, fil
mų, tautodailės ir literatūros 
leidinių. Bendra parodų me
ninė priežiūra rūpinsis dail. 
Algirdas Kurauskas ir skip. Ra 
mojus Mozoliauskas. Parodų i 
komisijai vadovauja Dalia Lu-’ 
košiūnaitė — pirm, ir Janina 
Liškevičiutė — vicėpirm.

— Vincas Jašmontas, gyv. 
Brighton Parko apylinkėje, 
gavo nepamirštamą dovaną —‘ 
metinę Naujienų prenumeratą 
iš savo dukterų Violetos ir žen- c I
to Al Vaitis.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
GERIAUSIAS PIRKINYS 

METUOSE
Jums sunku bus patikėti, kad laimė 

yra čia pat. Labai modernus 5 kam
barių mūrinis namas su 2 dvigubo dy
džio miegamaisiais, pilnu beismantu. 
2 mašinų garažas su šoniniu įvąžia^ 
vimu. Pasakiškai žema kaina, gerokai 
aukščiau kaip $10,000. Puiki apylinkė 
prie 64-tos ir Laramie Ave. Tikėkite, 
kad tas bargenas tikrai yra ir jį gali
ma jums gauti. Skambinkite stebuk

ladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

LAIMINGI NAMAI .
10 BUTU MŪRAS, apie $14,500 

nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas, 2 atskiri sūdymai, 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 Marouette Parke. $22,500.

*8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 

’puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimta .pasiūlymą.

1
2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.
ŽEMĖS — 30 nedų su garažu prie 

pat parko. $10,400.
iYi^.xvqJuii.1 ir, faival mouerniSKas I
2 po 6 kambarius 14 m. muro namas.. Valdis Real Kstate 

MiŪrė' 7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200 jimui skambinti LISKuS R. E.
Tel. 434-8786. i

APYNAŲJTS 2-jų butų gražus mūr.
Į po 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

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

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys.

PUIKI REZIDENCIJA NORTH RIVER
SIDE. 3 miegamieji, žaidimų ir poil
sio kambarys, kilimai, beismantas. Tik 
$2,500 įmokėti tinkamam pirkėjui su 
geru darbu ir geromis kredito reko-i 

mendaci jomis. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038 arba TO 3-2460

2 FLAT BRICK — CICERO. 6 and 5 ’ 
rooms. Garage. Finished recreation 
room. Separate heat and hot water.

Very clean. For apnointment 
656-3443 or 652-6345.

FOR SALE 
1% STORY BRICK.

3 apts. 1-six 2-fours. Enclosed porches. Marquette Par’
Gas Heat. Hot water. 2 car garage. 4 BUTŲ mūr. alum. Ian-
Ex. cond. Good transportation. Pub- , ^172x2, km aim mn.lir <;rhr>Ai i u hw-ė Vonv Bvtrac €ai- karštu vandeniu sila, gazu. mo-lie school 1% blocks. Many extras. 

CALL EV 4-0459
Mon. thru Sat. 6 P. M. to 9:30 P. M. 

Location 
800 N. 2700 W.

For quick sale by owner 
$18,500.

j Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

— Šv. Jurgio parap. mokyk-' 3ALYS BUDRAITIS
los 8-to skyriaus mokiniai su- BTJD’S ■ REAL ESTATE 
galvojo būdą padėti vietos gy-į 
ventojams ir mokyklai. ų Jie( 
Bridgeporto apylinkėje kovo 
21 — 23 dienomis rinks iš gy
ventojų negrąžinamas bonkas 
bei stiklinius indus, kuriuos 
pristatys perdirbimui ir gautus, 
pinigus paskirs mokyklai.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos apylinkių atstovų me
tinis .suvažiavimas numatomas 
balandžio mėn. 16 diena. Jeigu 
bus pasikeitimų, bus painfor
muota. Apylinkių valdybos 
kviečiamos iki to laiko išrinkit 
atstovus suvažiavimam

dernfos 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

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

SPECIALUS INVESTUOTOJAMS 
geroje Chicagos apylinkėje, 
namas su $18.000 metiniu 
Visi butai apsimoka šildymo 

ros sąskaitas. 
$10.000 imokėti. 

SVOBODA. 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
Tel. BI 2-2162 arba La 1-7038.

15 butų 
pajamų, 
ir elekt-

FOR SALE 
DELUXE APARTMENT 

BUILDING
Skokie. Good Investment. 

R. BORDELON 
FR 2-5252

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

♦ Amelia Kielienė, Lietuvių 
Dukterų Draugijos pirmininkė, 
2 savaitėms išvykusi. Draugijos 
reikalui esant, kreiptis j vicepir-

BY OWNER
7 room brick, 2 car garage. Carpeting. 
New furnace and hot water heater. 

Near 71st and Kedzie.
Low 30’s.

Tel. 925-1843

A. & L. INSURANCE & REALTY

tel. 636-8797. (Pr).

— Dr. Jonas Liaudelis ir po
nia Aldona Jankauskienė turės 
pasikalbėjimą sausio 31 d. pei' 
Margučio radio apie “Pirmyn” 
choro operetės “Linksmoji Naš
lė” pastatymą, kuris pyks kovo 
4 ir 5 d. Marijos aukšt. mokyk
loje. Bilietų platinimas Į opere
tę vyksta sėkmingai. Choro va
dovybė praneša, kad auditori
joje Įrengta geras apšvietimas, 
mikrofonai ir garsiakalbiai, kad 
visi galėtų gerai girdėti ir maty
ti tą puikią operetę. (Pr).

PIGIAU Už BAR GENĄ
Labai modernus 5 kambariu mūras 

su 3 labai patogiais miegamaisiais, 2 
pilnų vonių kambariais ir puikiausiu 
beismantu. irengtu šeimos patogumui 
ir svečių priėmimams. Puikiausi ki
limai. 2 mašinų garažas. Stebuklingai 
žema kaina — tik $23.900. Labai len
gva nupirkti su labai mažu imokėji- 
mu. Suteikite savo šeimai laime len
gvu būdu. Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500 <

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AYE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs sutomobiliv draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
M08pį W. 95th St.

GA 4-8654 tWtVtA

hre ana Casual Company

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

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublIc 7-1941

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEI___  776-5888
Aniceta* Garbačiauskas, sar




