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VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS JAV KONGRESE
KOMUNISTU SPAUDA NEVIENODAI 
RAŠO APIE PREZ. NIXONO KELIONĘ

PEKINAS. — Kinijos spauda labai mažai rašė apie Ameri
kos prezidento vizitą. Daug kinų apie jį nieko nežino, o tie kurie 
žino, laiko Nixono vizitą Kinijos laimėjimu. Kinai painformuoti, 
kad Amerikos prezidentas siūlėsi atvykti ir Mao sutiko jį priimti. 
Kinai laiko Ameriką ne pagrindiniu, bet “antros kategorijos” 
priešu. Pats Mao savo minčių knygoje yra nurodęs, kad Kinija 
bandys supykinti savo priešus tarpusavyje ir tada vieną po kito 
nugalės. Kinijos spauda pakartojo šiaurės Korėjos premjero Kim 
11 JSungo žodžius, kad Nixono kelionė į Kiniją nėra nugalėtojo 
maršas, bet pralaimėtojo kelionė. Kaip Amerikos agresoriai at
vyko su balta vėliava Į Pahmunjomą, taip dabar jie su balta vė
liava važiuos Į Pekiną, pareiškė Š. Korėjos diktatorius.

Kinijos spauda vis pabrėžia 
gerą ir nuoširdžią Amerikos 
“liaudį” ir'apgaulingą, dviveidiš
ką Amerikos vyriausybę.

Lenkijos, Čekoslovakijos ir 
Bulgarijos spauda šį vizitą lai
ko Amerikos bandymu sudaryti 
sąjungą su Kinija prieš Sovie
tų Sąjungą. Rytų Vokietija ir 
Rumunija apie šį vizitą paskel
bė be jokių komentarų. Jugosla
vijos laikraščiai labai santūriai 
sveikina santykių pagerėjimą 
tarp Amerikos ir Kinijos., 
Prezidentas Nixonas bus pirmas 
Amerikos prezidentas aplankęs 
Kiniją. Jis buvo pirmas JAV 
prezidentas aplankęs bet kurią 
komunistinę šalį, -kai jis sustojo 
Rumunijoje 1969 m. Jis bus pir
mas JAV prezidentas aplankęs 
Maskvą. Prez. Rooseveltas yra 
buvęs Jaltoje, Sovietų Sąjungo
je, bet ne Maskvoje.

Amerikiečiai sekmadienį 10 :$0 
vakare gMės jstebėti prezidentp 
atvykimą į Kiniją. Jis pirmą 
kartą susitiks su premjeru Chou 
En Lai pirmadienį 2 vai. ryto 
Amerikos laiku.

Amerika jau nemažai yra Ki
nijai nusileidusi, nurodo politi
niai stebėtojai. Buvo atšaukti 
reguliarūs karo laivų patruliai 
Taivano sąsiauryje, panaikinti 
prekybos ir kelionių suvaržymai, 
JAV valdžios Įstaigos pradėjo 
vartoti oficialų kinų komunistų 
pavadinimą — “Kinijos Liau
dies Respublika”, buvo sustab
dyti žvalgybos lėktuvų skridi
mai virš Kinijos, Amerikos ži
balo bendrovėms neleidžiama ieš
koti naftos šaltinių prie Senka
ku salų, nutarta nelaikyti Tai- 
vane atominių bombų, neperke- 
liant jų Į Taivaną iš Okinavos, 
kaip anksčiau buvo planuota.

Jūros taršos
> 1 £

konvencija
LONDONAS. — Dvylika Eu

ropos valstybių antradienį pa
sirašė sutartį, kuri draudžia mė
tyti Į jūras nuodingas ar nesu
sinaikinančias plastmasines me
džiagas. Visą eilę chemikalų ga
lima jūron mesti tik gavus spe
cialių Įstaigų leidimą.

Sutartį pasirašė Britanija, 
Norvegiją, Belgija, Prancūzija, 
Danija, V. Vokietija, Suomija, 
Islandija, Olandija, Portugalija, 
Ispanija ir Švedija. Sovietų Są
junga ir Lenkija irgi buvo kvies
tos Į šią konferenciją, tačiau at
sisakė dalyvauti, nes jon nebuvo 
pakviesta Rytų Vokietija.

Konferencijoje nustatyta, kad 
vandenynus daugiausia teršia 
ne laivai, bet nešvarumai subėgą 
į jūras iš upių, vamzdžių, iš sau
sumos krantų. Konvencija atei
tyje ieškos būdų, kaip tarptau
tiniais susitarimais sumažinti jū
ros taršą.

šiaurinėj Airijoj suimta 15 
demonstracijos vadų, jų tarpe 
keli parlamento nariai.

IŠ VISO PASAULIO
♦

LONDONAS. — Britanijos vy
riausybė laimėjo parlamento 
balsavimą dėl įstatymų, pakeiti
mo pritaikant juos prie Europos 
Bendros Rinkos taisyklių, tačiau 
balsavimas buvo 309 prieš 301. 
Šį kartą darbo partijoje niekas 
nebalsavo su vyriausybe, tačiau 
15 konservatorių balsavo prieš, 
o dar 5 susilaikė nuo balsavimo. 
Vyriausybė laimėjo tik padeda
ma liberalų partijos balsų. Už tai 
keli darbiečiai po balsavimo ėmė 
stumdyti liberalų partijos vadą. 
Šis nedidelis balsų skirtumas vėl 
sukėlė Europoje abejonių, ar 
britai bus rinkos nariai. Vy
riausybė gali pasikeisti ir dar
biečiai gali vėl ištraukti Brita
niją iš rinkos eilių.

WASHINGTONAS/ — Aukš
tas JAV vyriausybės pareigūnas, 
Pragyvenimo kauni tarybos na
rys Earl Rhode buvo nušautas 
žmonos, kuri pati vėliau nusišo
vė. Abu buvo 28 m.

WASHINGTONAS. — JAV 
vyriausybė vėl davė leidimą, 51 
eksporto prašymui parduoti So
vietų Sąjungai Įvairių mašinų 
už 367 mil. dol. Mašinos skirtos 
naujam Kama upės sunkveži
mių fabrikui.

“Nervų klinikos” 
JAV televizijoj

Sovietų naudojama priemonė 
— režimo priešus siųsti Į ner
vų ligų klinikas, ypač Į Serbs- 
kio institutą Maskvoje vis labiau 
kelia JAV gydytojų, politikų ir 
šiaip visuomenės dėmesį. Š. m. 
vasario 4 d. Diek Cavett tele
vizijos programa apie minėtas 
sovietu “baudimo” priemones 
perdavė platų pasikalbėjimą su 
I. F. Stone.

Milijonai žiūrovų patyrė, kad 
tokios klinikos, ypač gi Serbskij 
institutas, saugojami sovietinio 
saugumo vyrų, taigi, tokios Įs
taigos vargiai laikytinos žmo
nių gydymo vietomis. (E)

Plaukų šukuotoją 
išskrido i PekinąZ u

WASHINGTONAS. — Pasku
tinių momentu prieš išvykstant 
Į Kiniją prezidento grupė padi
dėjo vienu asmeniu — ponia Ni- 
xoniene nutarė kartu nusivežti 
į Pekiną plaukų šukuotoją ponią 
Ritą Desantis, kuri dirba vie
noje Washington© moterų kir
pykloje.

Baltieji Rūmai paaiškino, kad 
šukuotojos kelionė nebuvo nu
matyta, tačiau Amerikai netu
rint ambasados Pekine, nebuvo 
kam parūpinti šukuotojos vieto
je. Ponia Desantis įrašyta į ke
liaujančių sąrašą kaip “neoficia
laus štabo” narė.
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Pravda:, palauksim 
ir pamatysim

MASKVA. — Sovietų “Prav
da” prezidento Nixono kelionės 
i Kiniją proga paskelbė komen
tarus apie Amerikos užsienio po
litiką. Ilgame straipsnyje sa.- 
koma, kad Amerikos ir Kinijos 
susitaikinimas yra natūralūs iš
sivystymas, tik, žinoma, jei jis 
nėra nukreiptas prieš Sovietų 
Sąjungos interesus.

Esą, tačiau Įrodymų, kad Pe
kine ir kai kuriuose Washing
ton© sluoksniuose yra troški
mas panaudoti Amerikos-Kinijos 
naujus kontaktus prieš tarptau
tinių Įtempimų sumažinimą. 
“Pravda” pataria palaukti ir pa
matyti, kas išeis iš prezidento 
Nixono vizito ir tada jį teisti pa
gal jo turinį ir rezultatus.

“Pravda” nurodo, kad pasku
tiniame Indijos-Pakistano kon
flikte abi — Amerika ir Kinija 
rėmė subankrutavusią Pakista
no Agha Khan politiką, kada 
Sovietų Sąjunga davė moralinę 
paramą Bengali ja.i

Kanadoj suėmė 
sprogdintoją

OTTAWA. — Kanados polici
ja po metų ieškojimo pagaliau 
suėmė amerikietį Karieton Lewis 
Armstrong, kuris yra ieškomas 
FBI ryšium su bombos sprogi
mu Wisconsin© universitete 1970 
m. rugpjūčio 24 d. Sprogime bu
vo sunaikintas Armijos .Mate
matikos tyrinėjimų centras ir 
žuvo vienas jaunas matemati
kas, o keturi asmenys buvo su
žeisti.

FBI nustatė, kad sprogimą or
ganizavo keturi jauni vyrai. Iki 
šiol jų nepavyko surasti. Arm
strongas yra pirmas suimtas Įta
riamasis. Galimas daiktas, kad 
Kanados imigracijos įstaigos, 
suimtąjį apklausinėj usios, iš
duos jį Amerikos FBI

Kinai pavaišino 
policininkus

NEW YORKAS. — Pirmą kar
tą Jungtinių Tautų diplomatinė
je istorijoje svetimos valstybės 
atstovybė pasikvietė i svečius 
New Yorko policijos vadovybę 
ir 15 policininkų. Komunistinės 
Kinijos diplomatai pakvietė 10 
policijos vadų ir 15 eilinių poli
cininkų ir pareiškė jiems dėkin
gumą už jų pareigų ėjimą sau
gant kinų atstovybę Roosevelt 
viešbutyje.

Policininkai su žmonomis bu
vo pavaišinti kinų patiekalais. 
Juos globojo patys vyriausi at
stovybes diplomatai ir policinin
kai pareiškė, kad visi turėjo 
“good time”.

Algos pralenkia 
nustatytas ribas

NEW YORKAS. — Kainų ir 
algų taryba stovi prieš didelę 
dilemą dėl uostų darbininkų 
unijos susitarimo su laivų savi
ninkais. Algų pakėlimai toli pra
lenkia algų tarybos nustatytas 
ribas ir tuo pačiu prisideda prie 
infliacijos. Uostų darbininkai 
po streiko išsikovojo 32.6% algų 
pakėlimą per trejis metus su 
9% priedų, kada algų tarybos 
nustatyta riba yra 5.5% me
tams.

Jau apie streiką kalba ir ci
vilinės aviacijos mašinistų uni
ja, kuri reikalauja pakelti algas 
12%. šitokie pakėlimai niekais 
paverčia visą kainų ir algų kont
rolę. Jei taryba atmestų uostų 
darbininkų išsiderėtus pakėli
mus, darbininkų streikas Ame
rikai būtų dar kenksmingesnis 
už infliaciją.

NASSAU. — Milijonierius 
Howard Hughes išvyko iš vieš
bučio Bahamas saloje, kur jis 
užsidaręs gyveno 15 mėn. Nie
kas nežino, kur jis išvyko. Spė
jama, kad — j Nikaragvą.

VĖLIAUSIO S ŽINIOS
♦

Vyriausybės komisijos ra
portas sako, kad didžiausia Ame
rikos problema — ne narkotikai, 
bet — alkoholizmas. Apie 9 mi
lijonai amerikiečių geria per 
daug ir padaro pramonei daug 
nuostolių. Apie 20,000 kasmet 
žūva nuo per didelio gėrimo 20,- 
000 girti užmušami automobilių 
nelaimėse.

♦ Pu vyrai įsibrovė Londone 
Į buv. Irako prezidento butą, ta
čiau jo nenušovė, tik sužeidė jo 
žmoną ir pabėgo.

♦ Komediantas Bob Hope pa
reiškė, kad Hanojus atmetė jo 
pasiūlymą: 10 milijonų dol. už 
amerikiečių belaisvių paleidimą. 
Hanojus nedavė jam vizos vyk
ti į š. Vietnamą derėtis dėl 
belaisvių paleidimo.

Sovietų atstovybė sumokė
jo Aliaskos teismui 250,000 dol. 
baudą už dviejų žvejų laivų plau
kiojimą Amerikos teritoriniuose 
vandenyse. Trys kapitonai, jų 
tarpe viso laivyno vadas, po mė' 
nėšio arešto galės vykti Į jū
ra. >

.$■ Pentagonas paskelbė, kad 
Indokinijoje nuo vasario 4 d. 
buvo prarasti 7 karo aviacijos 
lėktuvai, trys jų šią savaitę š. 
Vietname.

Egiptas paprašė išvažiuoti 
sovietų generolą, Egipto štabo 
patarėją, kuris pareiškė viena
me susirinkime,'jog Egiptas el
giasi lyg vyras su dviem žmo
nom — nežino, katrą pasirink
ti. Jis turėjo galvoje Ameriką 
ir Sov. Sąjungą, bet tas pareiš
kimas supykino Egipto kariuo
menės vadus. ♦

Sudaryta italų 
vyriausybė

ROMA. — Italijoje buvo suda
rytas vien iš krikščionių demo
kratų ministerių kabinetas, ku
riam pranašaujama labai trum
pa ateitis. Negavęs parlamen
to pasitikėjimo, kabinetas turės 
pravesti naujus rinkimus.

Premjeru yra Giulio Andreotti 
53 m. Buvęs premjeras Emilio 
Colombo tapo finansų ministe- 
riu„ kuriuo jis buvo septynerius 
metus, prieš tapdamas premje
ru. Užsienių reikalų ministe- 
riu yra Aldo Moro, buvęs prem-; 
j eras. Dar vienas buvęs prem
jeras Mariano Rumor tapo vi
daus reikalu ministerių. 4-

Pietų Vietnamo prezidentas Thieu 
nepatenkintas valstybės sekretoriaus 
Rogers pareinamais, kad Amerika bus 
"lanksti" derybose su komunistais, 
kada iškils Saigono vyriausybės klau
simas. Thieu sako, kad jis daugiau 
nuolaidu nedarys komunistams, kurie 

nori laimėti karą taikos derybose.

ATSTOVU RŪMAI IR SENATAS MINĖJO 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

WASHINGTONAS. — Atstovas Daniel Flood pasakė kon
grese labai turiningą kalbą apie rusų okupuotą Lietuvą. Kalbėjo 
ir kiti kongreso atstovai, į kongreso rekordą įdėta daug svarbios 
medžiagos. Altos pirmininko dr. K. Bobelio vadovaujamoje dele
gacijoje. Atstovų Rūmuose buvo dr. K. Šidlauskas, dr. J. Genys, 
Washington© Lietuvių Moterų klubo vicepirm. Micutaitė ir kun. 
J. Juozupaitis.

Sovietai sutiko 
derėtis dėl skolų v

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad Sovietų Sąjunga sutiko vėl 
pradėti derybas dėl senų skolų — 
“lend-lease” — kurios liko iš 
Amerikos duotos sovietams pa
ramos II-jo Pasaulinio karo me
tu. Šios derybos prasidės už ke
lių mėnesių.

Prekybos sekretoriui Maurice 
Stans lankantis Maskvoje ir de
rintis dėl padidintos prekybos, 
jis pareiškė Kremliaus vadams, 
kad busimoji prekyba turės bū
ti rišama su senomis skolomis. 
Amerika jau seniai reikalauja, 
kad sovietai užmokėtų už gau
tus ginklus ir Įvairią paramą ka
ro metu. Pradžioje Amerika rei
kalavo iš sovietų 2.6 bil. dole
rių, vėliau ta suma buvo suma
žinta iki 800 mil. dol. Derybos 
dėl tų skolų nutrūko 1952 me
tais. Jos vėl buvo atnaujintos 
1960 m., .tačiau didžiausia su
ma, kurią:.-sovietai minėjo savo 
siūlymuose‘buvo 300 mil. dol.

Tiesa, sovietai sugrąžino Ame
rikos paskolą, duotą sovietams 
po karo — 222 mil. dol., kuriuos 
sovietai atidavė per 22 metus. 
Dabar Kremlius, norėdamas pa
didinti prekybą su Amerika, vėl 
turės kalbėti apie senas skolas.

Prašo lėšų 
naujiems ginklams
WASHINGTONAS. — Penta

gono inžinerijos ir tirimų direk
torius dr. John Foster, kalbėda
mas senato ginkluotų jėgų ko
mitete. pareiškė, kad Ameri
ka jau pradeda atsilikti nuo So
vietų Sąjungos naujų ginklų ir 
gynybos priemonių konstrukci
jos srityje. Jis netiesioginiai 
kaltino dėl to ir kongresą, ku
ris vis mažiau duo-J ’ +ech- 
nologinei pažar.gr.i .r gy
nybos priemonių ieškojimai.

Dr. Foster nurodė, kad sovie
tai jau pralenkė Ameriką prieš
lėktuvinės artilerijos, kai kurių 
raketų ir kai kurių naikintuvų 
— lėktuvų srityse. Pernai kon
gresas atėmė iš tirimų ir išvys
tymo lėšų 400 milijonų dolerių. 
Jei Amerika praras savo tech
nologinę persvarą, tai vėliau, 
nors ir norint sovietus pasivy
ti, tas bus labai sunku ir daug 
įkainuos, pareiškė dr. John Fos
ter. '

Prancūzija keičia 
ambasadorius

PARYŽIAUS. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerija pa
skelbė diplomatų pakeitimus. 
Nauju ambasadoriumi Washing
tone skiriamas Jacques Koscius- 
ko-Morizet, iki šiol buvęs am
basadoriumi Jungtinėse Tauto
se. Jį čia pakeis prancūzų am
basadorius Tokijo Ixiuis de Gui- 
ringaud.

Kun. J. Juozupaitis visą die
ną skaitėsi kongreso kapelionu. 
Senate lietuvių delegaciją papil
dė dar ponia Tautvilienė, Mote
rų klubo pirmininkė Washingto
ne. Minėjimui senate vadovavo 
sen. Charles Percy, pasakęs il
gą, 15 min. kalbą apie Lietuvą 
ir jos okupaciją.

Atstovų Rūmuose kalbėjo ir 
atstovas Edward J. Derwinski iš 
Illinois. Jis nurodė, kad Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
Europoje žuvo dvi dinastijos 
Romanovų ir Hohenzolernų, ta
čiau mažų Europos tautų išsi
vadavimas iš tironų nebuvo il
gas. Tas tautas vėl pradėjo te
rorizuoti didesni ir galingesni 
kaimynai. Lietuvai teko pra
keikimas pajusti abiejų — ko
munizmo ir nacionalsocializmo 
priespaudą.

Toliau atstovas Derwinski pa
pasakojo, kaip sovietų jėgos puo
lė Lietuvą ir kaip ją Įjungė Į so
vietų imperiją. Jis nurodė, kad 
daug lietuvių Į Ameriką atvažia
vo, kai jų gimtinį kraštą pagro
bė Sovietų Sąjunga, tūkstan- 
čiai -išbėgo-į-Įeitas'šalis ir dar 
daugiau tūkstančių buvo iš
tremti i Sibirą. Atstovas Der
winski atkreipė JAV kongreso 
dėmesį Į faktą, kad šiandien Lie
tuvoje jau labai didelįs nuošim
tis nekalba lietuviškai. Čia esan
ti didelė tragedija, nes lietuvių 
kalba yra seniausia Europos kal
ba.

Baigdamas Derwinski nurodo, 
kad jis čia nekalba apie seną 
istoriją, nes jo paminėti faktai 
rišasi su Čekoslovakijos pajun
gimu, su'žydų persekiojimu So
vietų Sąjungoje ir su Lietuvos 
liaudies laisvės paneigimu.

Ryt, sekmadienį Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį pami
nės ir Čikagos lietuviai. Oficia
lioje dalyje kalbės Lietuvos gar
bės konsulas Juzė Daužvardie- 
nė, kalbės atstovas Roman Pu- 
chinski ii- svarbiausią kalbą pa
sakys respublikonų partijos 
pirm. sen. Robert Dole iš Kan
sas.

Koncertinėje dalyje dalyvaus 
Čikagos Lietuvių Operos ir Dai
navos chorai, pianistas Andrius 
Kuprevičius, solistės: Aldona 
Stempužienė ir Gina čapkauskie- 
nė. Meninę programos dali tvar
ko Aleksandras Kučiūnas. Mi
nėjimas įvyks Auditorium Tea
tre, 70 East Congress st. 2 vai. 
po pietų.

Gintaro paroda 
Olimpiadoje

Japonijoje, Sapporo vykstant 
11-ioms žiemos olimpinėms žai
dynėms, ten eksponuoti ir lie
tuviškojo gintaro meistrų dar
bai. Liaudies meno draugija iš 
Vilniaus j Japoniją pasiuntė gin
taro kolekciją. Ją sudaro: vėri
niai. pakabučiai, sagės, apyran
kės ir kt.

S. Žalienė sukūrė specialiai 
olimpiadai gmtaro spalvų vėrinį, 
gi V. Krisiūnas — gintaro me
dalionus su metalo apdaila. (E)
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\ asario šešioliktoji lietuvių tautai yra reikšminga, kaip Ne
priklausomos Valstybės atstatymo diena ir kaip nenuilstamos 
kovos ir laisvės siekių realizavimas.

Sovietų Sąjunga, sulaužiusi visas sutartis ir visus pasižadė
jimus, 1940 m. birželio 15 d. gajai augančią valstybę okupavo, 
broliams ir seserinis vėl uždėjo okupanto jungą ir atėmė laisvę 
bei nepriklausomybę.

JAV Sovietų okupacijos nepripažino ir šiandieną to nusista
tymo oficialiai laikosi.

Nors mes čia esame paviršutiniai linksmi, bet dvasioje esa
me prislėgti dėl pavergtoje Lietuvoje nuolat tebevykdomo tero
ro. Okupantas klastoja mūsų istoriją, naikina mūsų lietuviškų 
kultūrų, mūsų bažnyčias ir net pačius žmones. Tą faktą paliudija 
nuolatiniai pabėgėliai iš pavergtos Lietuvos — už praeitų metų 
paskutiniais mėnesiais įvykdytas dramatiškas tėvo ir sūnaus 
Brazinskų pabėgimas į Turkiją ir visus laisvuosius lietuvius 
smarkiai sukrėtę Simo Kudirkos ir Simokaičių bandymai pas-
prukti iš sovietiškos vergovės. Okupantas ir mūsų pačių nepa
lieka ramybėje, siunčia savo agentus į šią laisvą mūsų šalį, mus 
savitarpyje kiršinti ir mūsų kovos pastangas silpninti.

Amerikos lietuviai jautrūs savo brolių sunkiai daliai, nuo 
pirmųjų okupanto dienų išėjo i kovą padėti savo tailtai laisvę ir 
nepriklausomybę atgauti.

Sujungę savo organizuotas jėgas į darnų junginį — Ame
rikos Lietuvių Tarybą, pavedė jai vadovauti kovai su sovietiniu 
okupantu. Kova nelengva.

Tad gausiai dalyvaukime Vasario 16 d. minėjimuose, skelb
kime Amerikos plačiajai visuomenei okupanto mūsų tautai da
romas skriaudas ir vieningai bei gausiai aukokime vedamai ko
vai finansuoti.

Tik pasiryžimu ir vienybe grąžinsime trispalvę Į Gedimino 
kalną, o laisvės Varpą į Karo muziejaus bokštą.

Dr. KAZYS BOBELIS,
Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas

Chicago, 1972 m. Vasario 16 d.

Kas tik tori o^ra skoni,
Viską perka pas Lieponi!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

Marquette °k., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

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

Nuo
1914 metų

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

-Sąskaitos apdraustos iki 
$20.Ū00.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE

Frank Zogas. President

CHICAGO, ILLINOIS 50S32 
PHONE: 254-4470
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Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais .

VASARIO 16-TOS MINĖJIMĄ
ruošia vasario 20. dieną, sekmadienį,

2 vai. po pietų

AUDITORIUM THEATRE
70 East Congress Street

Lietuvių tautos laisvės kovų sukaktį paminės Akademija ir 
koncertu. ' į

1. OFICIALIOJI DALIS: Kalbės Lietuvos generalinis kon
sulas Juzė Daužvardienė. Žodė tars kongr. Roman Puchinski ir 
svarbiausią kalbą pasakys JAV senatorius Robert Dole.

2. KONCERTAS: Chicagos Lietuvių Operos choras, Lietu
vių meno ansamblis Dainava, pianistas Andrius Kuprevičius, so
listė Gina čapkauskienė, solistė Aldona Stempužienė, diriguoja 
ir akompanuoja maestro Aleksandras Kučiūnas.

Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, $3.50 iki $4.00.

Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W. 69th Street.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA
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UŽ KĄ PAGERBIAMAS 
KRIAUČELIŪNAS?

Montessori draugija, Lietuvos Vyčiai 
ruošia Kriaučeliūnų pagerbimą

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Reikia manyti, kad paverg
toje Lietuvoje likę mūsų aukš
tesniųjų mokyklų profesoriai, 
ypač medicinos fakulteto va
dovai, jaučia nemažą pasiten
kinimą paskaitę (jei juos gau
na) užsienio lietuvių laikraš
čiuose apie savo buvusių auk
lėtinių, dabartinių medicinos 
ar veterinarijos daktarų gyve
nimą užjūriuose. Negalima pra
eiti nepagiriant visų mūsų tur
tingesnių žmonių aukų visuo
meninio, kultūrinio pobūdžio 
darbams. Negalima užmiršti 
bankininkų, tavernų savinin
kų, krautuvininkų, inžinierių 
ar kitų profesionalų darbinin
kų sudedamo pinigo, tačiau 
reikia pabrėžti ypatingai mū
sų gydytojus, kurie, nors gal 
ir ne visi, su kaupu atsiliepia 
į Evangelijos nurodytą taisyk
lę: “Kam daugiau duota, iš to 
bus daugiau pareikalauta”.

Iš visų daktarų titulais čia 
Amerikoje vainikuojamų tau-i 
liečiu, šiandien čia norėčiau 
išskirti vieną —4 dšktąęą Leoną 
Kriaučeliūną, kurį pagerbti 
šį šeštadienį sugalvojo senųjų 
lietuvių organizacija — Vy
čiai. Neabejoju, kad Vyčių va
dovybė gerokai pasidairė, ką 
čia iš lietuvių pagerbti, paskel
biant jį “Man of Year”. Susto
ta prie dr. Kriaučeliūno, kuris 
šiemet jau antrą sykį (tai irgi 
savotiškas rekordas) pakvie
čiamas vadovauti Tautiniu šo- 

C

kių šventės rengimui. Visiems, 
kurie yra sekę dr. Kriaučeliūno 
veiklą lietuviškuose baruose, 
aišku, kad jis į bet kurį orga
nizavimo darbą metasi su visa 
energija, nebijodamas savo 
paties darbo, nebijodamas iš
laidų, vis dairydamasis nau
jų dalykų, nepasitenkindamas 
tuo, kas buvo ar kaip buvo. 
Kiek tas veržlus ir jėgų nepai
sąs veikimas duoda naudos 
jam pačiam, kiek sutrumpina 
jo gyvenimą, gal, težino tik jo

■MM

i’ JCFl] ASSETS OVER $160,000,000 

RESERVES $14,500,000

SAVINGS and IOAN 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 transacled.

flėceive an interest ch 
everv ' month«on

accou nils.
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artimieji. Jie, tarp kitko, irgi 
priversti, nori — nenori, jung
tis į tą darbą, į vyro ir tėvo rū
pesčius.

Nesiimu čia surašyti visų 
darbų, (kuriuos praeityje dr. 
Kriaučeliūnas yra padaręs giy- 
nai lietuviškame kieme. Atsi
menu, jis vienais metais vado
vavo Bendruomenės Kultūros 
Fondo vajui, kitais metais va
dovavo Balfo rudeninei lėšų 
rinkimo akcijai. Jau minėjau 
Tautinių šokių šventę. Aukoja 
Kriaučeiiūnai Operai, globoja 
“Dainavą”. Čia noriu iškelti 
jaunųjų mūsų Montessory 
Draugijos vadovų įsitikinimą, 
kad, vis tik, Kriaučeliūmj šei
ma niekur tiek daug nepadarė, 
kiek ji padarė priešmokykli
nio amžiaus lietuvių vaikų auk
lėjimo darbe.

Vasario 11 d. teko dalyvauti 
AL Montessori Draugijos di
rektorių sukviestoje spaudos 
konferencijoje, kur Adelė Izo
kaitienė, Vytautas Germanas, 
Algirdas Dapkus, , Jokūbas 
Gražys ir Michael BucelI nu
švietė savo sumanymą pagerb
ti draugijai nusipelniusių Kriau
čeliūnų šeimą. Trumpai sakant, 
draugijos vadovybė, kurią šian 
dien sudaro jau jaunoji karta, 
dabartiniu ar buvusiu Vaiku Na
melių auklėtinių tėvai, nuta
rė Montessori Vaikų Namus, 
esančius 2743 W: 69 gatvėj, pa
vadinti “Kriaučeliūnų Vardo 
Montessori Vaiku Namais”. C

Montessori vadovai nutarė 
balandžio 9 d. surengti vaka
rienę Martinique restorane, kur 
bus kviečiami dalyvauti visi 
buvusių “abiturientų” tėvai, 
Montessori draugai, o taip pat 
ir Kriaučeliūnų draugai. Tą 
pačią dieną Vaikų Nameliai 
turės “Open Day”, visi galės 
apžiūrėti mokyklos patalpas. 
O prie narni] sienos bus prikal
ta varinė lenta su nauju šios 
mokslo įstaigos pavadinimu.

Žinodamas, kad ponia Kriau- 
čeliūnienė ilgus metus vado
vavo Montessori Draugijai, pa
klausiau, kaip ji susidomėjo 
priešmokykliniu auklėjimu. At-I 
sakymas aiškus: ji visada dok 
misi tais darbais, kurie liečia: 
jos vyro ar šeimos gyvenimą.' 
Kada jaunasis Kriaučeliūnas* 
ėmė lankyti Vaikų Namelius,; 
savaime atsirado ir interesas 
tais namai. Kada, jau panelės, 
Kriaučcliūnaitės ėmė šokti 
“Grandyje”, jų mama visą 
energiją nukreipė ten.

Energinga Amerikos Lietu-j 
vių Montessori Draugijos pir-l 
mininkė Adelė Izokaitienė ši-į 
taip papasakojo apie Kriauče
liūnų nuopelnus draugijai: 
“Vaikų Namelių steigimo dar
bas buvo suaktyvintas 1963 m. 
Dr. Leonas ir Irena KriauČe-' 
liūnai sutiko paremti draugiu 
jos pastangas. Jie nupirko pa
statą 69-to-je gatvėje. Patai-? 
pas atremontavo, perstatė pa
gal miesto reikalavimus. Vis
ką pabaigę jie leido draugijai! 
patalpomis naudotis. Vaikų

nameliai pradėjo veikti 1963 
m. rudenį’’.

Toliau ponia Izokaitienė pa
sakoja: “Pamatėme, kad jei 
nebus nustatytos aukštos kai
nos už vaikų mokymą, šie na
meliai negalės finansiniai išsi
laikyti. Apie tai sužinojęs dr. 
Kriaučeliūnas atleido draugi
ją nuo nuomos už namą, nuo 
jo mokesčių mokėjimo. Taip, 
jau aštuonerius metus Vaikų 
Nameliai ir juos lankančių vai
kų tėvai naudojasi šiuo dr. 
Kriaučeliūno dosnumu”.

“Negana to, 1964 m. Monte 
ssori draugijos pirmininke ir 
direktorių tarybos nare buvo 
išrinkta ponia Irena Kriauče- 
liūnienė, kuri su nuoširdžiu

uolumu, dideliu sumanumu ir 
negęstančia energija, Draugi
jai vadovavo iki 1970 mokslo 
metų pabaigos. Jos vadovavi
mo metu Vaikų Nameliai sėk
mingai išgyveno “naujagimio” 
amžių ir išsivystė į tvirtą, pa
stovią lietuviško priešmokyk
linio auklėjimo įstaigą. Jai va
dovaujant draugija išugdė ak
tyvią ir šakotą visuaomeninę 
veiklą”.

“Amerikos Lietuvių Monte
ssori draugijos direktoriai su 
gilia padėka konstatuoja dr. 
Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 
dosnumą, rūpesti ir Įdėtą dar
bą Vaikų Namelius steigiant 
ir j D -gyvavimą užtikrinant. 
Norėdami juos pagerbti ir iš

reikšti jiems padėką ne vien 
tik už jų lemtingą įnašą šių 
Namelių atveju, bet ils už jų 
nuolatinį rūpestį ir darbą sie
kiant išlaikyti lietuvių tauti
nes ir kultūrines vertybes iš
eivijoje, mes nutarėme drau
gijos vedamus Vaikų Namus 
pavadinti Kriaučeliūnų šei
mos vardu”, pabaigė savo nuo 
širdžius; paaiškinimus ponia 
Adelė Izokaitienė.

Šiais šiltais žodžiais būtų 
galimą rašinį ir baigti, tačiau 
praleidus įdomų vakarą su 
jaunais ? Montessori draugijos 
vadovais ir daug sužinojus apie 
jų darbą, nprisi pasidalinti to
mis žiniomis su skaitytojais.

(Nukelta į 5 psl)

MODEL BAS041

+ CMp»Proofr RusbProof - 
Stainless Steel Tub

+ 24 Hour Automatic Soak Timer
+ Infinite Water Level
+ Flotation Rinse and J

Light Indicator /
+ Durable Press Cyde '
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COME IN TODAY!

*41 MW I V VlĮlĮlimilVV VVf

5115-5123 So. KEDZIE AVE. — PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Dienų skeveldros
1.

Mielas bičiulis prisiuntė ke
letu nr. “Sporto” (“Kūno kul
tūros ir Sporto komiteto prie 
ministrų tarybos ir tt.”), ir 
čia matyti tas pats okupuoto 
krašto vaizdas.

Lštr. str. “Apie kelius, šven
tes, kasdienybę”:

“ - •. rūpesčių ir bėdų ar tu
rite?

— Turistai garsėja kaip žino 
nės, kuriems skųstis, verkš
lenti ir būti nepatenkintais ne
tinka. Todėl apie savo bėdas 
mes, gal būt, ir per mažai, per 
tyliai kalbame; nors jų yra 
daug.

SX: GRAUDUS LAISVOS TĖVYNĖS MINĖJIMAS
Toki blogi 
žin ar begali būti, 
klubų materialinė, bazė labai 
silpna”.

’Str. apie bokso rūpesčius 
skaitome:

CHICAGOS LIETUVIO CHORAS

BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE

ŠEŠTADIENI
SEKMADIENI,

PURMYN
_• ' .-V

STATO

*«*«**» v* 
WENS - STEPONAVIČIUS

- -U,-.» z . . -.e

>4-. o»£itrre®:i.FASTATw«*s įvyks

MARIA HIGHSCHOOL AUOITORMOJ 
fIMH 6700 So. CALIFORNIA AVE.

MERRYWIDOW)
' Kimi <

DALYVAUJA:
AL. BRĄ^^ KRISTINA MILERt$TB, V. MtEUUUS, 

^.ELEOSORA ZAPOLtENE. J.LAvhvSONlS,
/ 'J*'¥<LAZ*|WCM^|^B»AlTiS, ....

VpgrfttKON®. j vieraitis, Josephine milerivtE,

CRANE SAVINGS and Loan Association

HETKIEWtCZ, Pres. '

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

on 
investment 

account

mokama dvieju 
metu certifi

cate m s. Mažiau
sia S5,000 
ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują musu namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto , — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

tjį, V. ętuogL, E. šarkauskienė 
ir A. Rutkauskas.

Daug minėjimo įspūdžių liko 
neišdildomais.

Vladas Braziulis

i kir.amo,. brt retkarčiais turėtų 
būti jausmingesnės. Kanklių 
orkestras ir solistės buvo nepa
prastas visos programos pagra
žinimas. Lepios plonybės sutei
kė daug tikro grožio, keliančio 
Į svajingą pasakų pasaulį.

Meninės dalies dirigentas — 
komp. A. Mikulskis, kanklių or
kestro vadovė — . Mikulskienė, 
choro vadovas — R. Babickas 
ir režisorius — Z. Peckus.

Pasirodė ir Miesto galva R. 
Perk. Savo atsilankymu, mielais 
žodžiais, gausiomis žiniomis apie 
Lietuvą, lietuvius ir mūsų kul
tūrą labai nudžiugino ir net su
jaudino visus. Atrodo, kad to
kio artimo lietuviams ^miestą 
valdytojo dar nesame turėję.

Savo dalyvavimu pagerbė mi
nėjimą ir abu klebonai: kun. B. 
Ivanauskas ir kun. J. Angelai-

kad blogesni'\a- ’ Neužmirštama 1918.11.16 die- 
1 uriziuo nos akto reikšmė nepriklauso

mos Lietuvos gyvenime ir -baisi 
vėlyvesnė jos vergija — visa tai 
prisiminta stipriomis Altos Cle
velando skyriaus pastangomis 
vasario 13 d.

Iškilmingoms pamaldoms su
sikaupta abiejose perpildytose 
mūsų bažnyčiose su tinkamo tu
rinio pamokslais ir prakilniomis 
giesmėmis.

Popiet naujosios parapijos sve
tainėn susirinkus per 400 daly
vių, energingas ir labai praktiš
kas skyriaus pirmininkas — inž. 
A. Pautienis atidarė pirmąją iš- 
ki’mės dalį. Sumaniam vicepir
mininkui A. Jonaičiui įvesdinus 
11 vėliavų, L. T. M. Čiurlionio 
ansambliui sugiedotus himnus 
ir maldą, perskaityti labai prie
lankūs 'valdžios atstovų skelbi
mai _• Ohio gubernatoriaus J. Gil
ligan, Cuyahoga apskrities pir
mininko H. A. Corrigan ir Cle
velando B. Perk; skaitė J. Ig-

“ ... tik šioje srityje progre
suojama per lėtai. Kaimynų 
tempai žymiai spartesni, ir 
mes nuo kitų pradedame atsi
likti. Daug kritinių pastabų 
susilaukė Kūno kultūros insti- 

i tilto vadovai. Būtų juokinga, 
jei nebūtų liūdna, bet faktas 
lieka faktu — aukštoji mokvk- 

!la, kurios tiesioginė pareiga 
ruošti aukštos kvalifikaci

jos specialistus, bokso praty
bas rengia pusrūsyje, patal
poje, kuri visiškai neatitinka 
elementariniu reikalavimų”.

Str. “Reikia geresnių saly-
gų .

“Galvojant. kad musu stalo c
tenisas lyg ir užleido savo po
zicijas. reikia atsižvelgti į mū- natavičiūtė, J. Petraitytė ir E. 
sų darbo sąlygas. Ypač jos ne
lengvos Kaune, kur nėra nė 
vienos geros specializuotos sta
lo teniso salės. Trūksta ir ge
rų rakečių, kamuoliuku, kurie 
naudojami per varžybas”.

Į naujametinę “Sporto” an
ketą atsakydama humoriste 
Vvtautė Žilinskaitė rašo:

širdžiai priimta rezoliucija vy
riausybei, R. Švarco perskaity-

Antroje dalyje Čiurlionio an
samblis dainavo: mišrus choras 
— Vydūno — Senovės atsimi
nimas — muz. K. Janz, moterų 
choras — Gaudžia trimitai — 
muz. M. Petrausko, mišrus cho
ras — B. Balučio — Laisvės var
pas — muz. A. Vanagaičio, vy
rų choras — L. Giros — Savano
rių maršas — muz. St. Šimkaus 
ir mišrus choras — Putino — 
Lietuvio giesmė — muz. B. Bu- 
driūno. Raiška labai įtaigi. At
spalviai, kiek Įmanoma, išto
bulinti, gležni ir paveikūs. Bene 
daugiausia muzikalumo laimėji
mų paskirta Lietuvio giesmėje.

Ber. Brazdžionio “Vaidila Va
liūnas” skaityta sustiprinta su
dėtimi. Dalyvavo ansamblis, 
kanklių orkestras su solistiėmis 
ir aktoriai: Z. Petkus, Ig. Ga- 
tautis, V. Žilionytė ir VI. Pleč
kaitis. Trumputį Įvado skelbi- 
mėlį gražiai perskaitė D. Ban- 
kaitytė: šauni išvaizda, neabe
jotina tarsena ir žymiai stipres
nis balsas, negu kitų pranešėjų. 
Bendrai atrodo, kad tai nebuvo 
nei inscenizacija, nei deklamavi
mas, imant teoriškai. Bet dai
liajam skaitymui kūrinys pasi
rodė perilgas. Aktoriai gerai at
liko savo vaidmenis, nors tar
pais kai kurie balsai silpnokai 
skambėjo. Įdomi naujovė — cho
ro išsakomos atveikos. Tikrai iti-

NAUJ1 K’tKVIE'NO

DARS0 ŽLLOG.A'jS 
DRAUGAS ifc BIČT-bIS

—-
LABAI SVARBU!

AUTOMOBILIAI

YRA PUIKIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖMS

Tik trumpam laikotarpiui grei- f 
tas pristatymas yra garantuoja- ■ 

mas dabar.
Ilgai lauktas visai naujas

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

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

ZAPOROZHETS ZAZ 966 
Pilna kaina 52012.50.

Tik ribotas kiekis yra pasiūlo
mas. Todėl nelaukite.

Užsisakykite dabar.
Užsisakykite tik per

Iškviesti ir pagerbti mūsų sa
vanoriai kūrėjai; pulk. V. Fon
bergas, Vyt. Braziulis, J. Kašu- j 
ba, dr. K. Pautienis ir J. L’rbšai- 
tis.

Išnešus vėliavas, svečiu dau
guma pasismagino prašmatnio
mis vaišėmis, kur atidžiai ir pa
slaugiai visus aprūpino O. Pau- 
tienienė, A. Jonaitienė, Iz. Kap- 
čiuvienė, A. Smelstorienė, E. 
Šarkauskienė ir vikriausioji jau
nutė R. Jonaitytė.

Dabartinę labai veiklią ir jau 
žymių nuopelnų pasiekusią Al
tos Cl. sk. valdybą sudaro: pir
mininkas — inž. A. Pautienis 
ir nariai — M. Blynas, A. Jonai-

teko 
Lai- 

tekda- 
Kišenėje turėjau

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010

Tel.: 982-1530.
Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

g
I 
i y

“Kai buvau moksleivė, 
bėgti estafetę per miestą, 
kai tada buvo sunkūs, 
vo paalkti.
riestaini. Ir štai, man bebė
gant Vrublevskio gatve, ries
tainis iškrito iš kišenės ir sma
giai nuriedėjo grindiniu... Po 
trumpos vidinės kovos grįžau 
pasiimti riestainio, o kadangi 
mano etapas buvo priešpasku
tinis, komanda

Giedraitytė.
Trumpą, tačiau bičiuliškai es

mingą žodį tarė Cuyahoga ap
skrities komisionierius Fr. R. 
Pokorny. Inž. A. Pautienis re
komendavo žymesnius svečius: 
Miesto valdžios kabineto narį 
inž. R. Kudukį, Apskrities komi- 
sionierių viseto direktorių G. 
Krech, Cleveland© latvių sąjun
gos pirmininką A. Piterans, Es
tijos išlaisvinimo legiono atsto
vą B. Merik, Clevelando ukrai
niečių organizacijų sąjungos at
stovus: B. Futey. B. Liscynes- 
ky, R. Wozniak, profesorių G. 
Kalchycky ir kitus. Be to, gau
ta sveikinimai: iš JAV senato
riaus R. Taft, kongresininku — 
Ch. A. Vanik, W. E. Minshall, 
J. W. Stanton, J. V. Stanton, 

j Clevelando vokiečių sąjungų fe-
gerc*kai nu-, Gracijos pirmininko J. Wiewel, 

kentėjo. Bet todėl riestainis atstovo J. Kocab, Cuyaho- 
buvo dar skanesnis. ’ j ga apskrities kontrolieriaus G.

Voinovich ir kitu.
Svarbus svečias iš Chicagos, 

■ našus veikėjas, inž. J. Jurkūnas 
— puikus kalbėtojas, iškėlęs 

: daug opių klausimų visiems lie- 
j tuviams ir ypatingai jaunimui. 
'Įtikino įspūdingai. Baigoje nuo

mos. Tačiau prie durų negali 
prisiirti.

— Numeskit porą lentų, — moterėlė,
riktelėjo. ta • -j, .. . . , , 1 ; Dar vienas vaizdas:Dirbtiniu taku 
tvartą, paklausė:

— Kodėl karvės tokiu laiku!— pasakė Vilniaus rajono kai- 
guli ?

— Jos stovi, 
tamsos moterėlė.

Perėjo zootechnikė per tvar- gyvenvietę, 
tą. Apsižvalgė.

— Jei stovėtų, tešmenis ma
tyčiau, — suabejojo.

— Gyvuliai mėšle skęsta,

Dabar užsukime į “Valstie
čių ‘laikrašti”. Redakcija iš “4 
komunarų” kolūkio gavo tokį 
“gyvą paveiksią”:

gerbiamoji, — paaiškino tai

patekusi Į
—- Skubėti reikia pamažu,

Į mo mechanizuotos kolonos
— įsiterpė iš vyrai, pradėję statyti Avižie

nių medelyne eksperimentinę

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM'0 PER ANNUM PER ANNUM

UP TO
S20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK «
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

tfį^SAFETY 0FX 
YOUR SAYINGS \

Chicago Savings and Loan Assn.
Mr*. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
H O U R S i Mon. 12 P. M. to 8 P. NL Tne*. 9 to 4, Thur*. & FTL fl to 8. Sat. 9 to 12:30

Chicago Savings
and Loan Aiioclitlti

PER ANNUM

INSURED
I; i

— Skubos darbas — šuniui 
ant uodegos, — paaiškino jie 
savo teiginį plačiau.

Dėl to pirmųjų dviejų gyve
namųjų namų, kuriuos turėjo 
pastatyti praėjusių metų tre
čiajame ketvirtyje, nepabaigė 

j ir iki Naujųjų. Ant stogu ne
pridengtų sienų lijo, paskui 
snigo, vėl lijo, paskui snigo, 
vėl lijo, o dabar viskas sušalo 
į ragą.

— Šitaip bandomas medžia
gų atsparumas, — aiškina sta
tybininkai belaukiantiems Įkur 
tuvių”.

i gatvę, žmo- 
rankinuką, kas 
O mes kasdien 

ten su kibirais.

“Grupė Eigirdžių miestelio 
gyventojų” rašo “šluotos’’ Re
dakcijai:

“ ... Eidami 
nės nešasi kas 
gražų krepšelį, 
lakstom šen ir
Dažnai ir dviem. Mat, pačia
me miestelio centre viename 
name gyvename bent penkios 
šeimos, o šulinio neturime. Tie 
sa, dabar mes jau truputį Įsi
gudrinome ir vandens prista
tymą susiinechanizavome. Ve
žame ratukais, vežimėliais, o 
kartais sumetam kapeikas ir 
pasisamdom vairuotoją. Pas
kui išpilstome į visokius bliū- 
delius ir puodelius. Kitą dieną 
iš naujo lakstom.

Gal žinai, redakcija, kur di
delę statinę gauti? Tada mes 
pasidarytume kilnojamą van
dentiekį. J. Cicėnas

PER ANNUM
$1000 or more 

certificates 
1 year min.

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE - ~ -
CHICAGO, ILLINOIS 60632

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

PER ANNUM
$5000 or more 

certificates 
2 year min.

PER ANNUM

investment 
Bonus 

certificates

J

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrauttl iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

J _ NAUJIENOS, CHICAGO «, ILI___SATURDAY, FEBRUARY 19. 1972

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

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



NAUJO E KIOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 
1739 So* Halstad Street, Chicago, 111. 60608. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

j. BERTAštUSBENDRUOMENĖS VADOVAI, PLANUOKITE GASPADORIŠKIAU
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.

LAISVOJI TRIBŪNA

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams _______   $22.00
pusęi metu _____ $12.00
trims mėnesiams _______ ... $7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams _________________$20.00
pusei metu —— $11.00

trims mėnesiams _________ $6.00
vienam mėnesiui    $2.00

Kanadoje:
metams_______ ___
pusei metų __ _____
vienam mėnesiui __

______ $22.00
_______$12.00
______ $3.00

Užsieniuose:
metams ...._________ _____ $23.00
pusei metų_______ _____ $13.00
vienam mėnesiui —._____  $3.50

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.

(Tęsinys)

žinovai teigia, kad kardino
lui Cody nušalinus lietuviškąją 
kapinių administraciją, buvo 
perimta kasa su $240,000 gry
nais pinigais.

Galima būtų vysk. V. Brizgio 
užimtą poziciją pateisinti, jei
gu jis iš Codty būtų gavęs ne
mažą sumą kapinių pinigų lietu
vių koplyčios statymui Vatika
ne, arba religinės šalpos reika
lams Lietuvoje. Tai atitiktų Lie-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Turi mokėti skolas, atiduoti grobį
Sovietų valdžia nustebino ne tiktai Washingtono 

sluoksnius, bet ir visų pasaulį. Ji sutiko tartis su JAV 
dėl milijoninių skolų. Valstybės Departamento ketvirta
dienį paskelbtas oficialus pranešimas sako, kad sovietų 
ambasada, ilgus metus atidėjinėjusi bet kokius pasitari
mus apie karo metu padarytas skolas, pranešė, kad so
vietų valdžios atstovai jau sutinka tartis dėl tų senų 
skolų.

Antrojo Pasaulinio Karo metu vokiečių karo jėgos 
lengvai pralaužė sovietų apsaugas ir beveik be didesnio 
mūšio paėmė nelaisvėn du milijonus sovietų karių. Vokie
čiai raudonosios armijos karius nelaisvėn ėmė ištisomis 
divizijomis, su štabais, štabų pulkininkais ir generolais. 
Į vokiečių rankas pateko nepaprastai didelis kiekis so
vietų ginklų — tankų, artilerijos ir net tupinčių lėktu
vų.. Sovietų lakūnai neturėjo drąsos pakilti ir dingti.

Prezidentas Rooseveltas, teikęs ginklus britams ir 
prancūzams, nutarė duoti karo medžiagą ir prieš vokie
čius priešintis norintiems rusams. Netrukus paaiškėjo, 
kad rusams reikia ne tiktai sunkvežimių,, bet dar labiau 
jiems reikia duonos, mėsos ir drabužių. Sovietų valdžia 
neturėjo maisto naujai organizuojamai kariuomenei mai
tinti ir aprengti. Vėliau rusams buvo duodami tankai, 
transporto laivai, lengvesni karo laivai ir net lėktuvai. 
Sovietų valdžios atstovas, imdamas vagoną maisto, tan
ką ar lėktuvą, pasirašydavo pasižadėjimą karo pabai
goje grąžinti paskolintą gaminį arba sumokėti už jį.

Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje JAV vyriausy
bė buvo davusi sovietų valdžiai įvairiausios kiro me
džiagos ir gėrybių ne už milijonus, bet bilijonus dolerių. 
Karas jau buvo pasibaigęs, bet JAV vis dar siuntė ru
sams maistą ir susisiekimo priemonės. Kai atėjo laikas 
suvesti sąskaitas, tai sovietų valdžia vilkino visą reikalą. 
JAV vyriausybė sutiko nurašyti visą duotą maistą, dra
bužius ir apavą, bet ji reikalavo grąžinti nesugadintus 
ginklus. Rusai nesutiko atiduoti tuo metu jai visai ne
reikalingų karo laivų. Visos kitos valstybės sutvarkė 
savo karo meto paskolas, išskyrus Sovietų Sąjungą. 
Prieš 12 metų sovietų valdžia atsisakė net kalbėti apie 
šias skolas.

Valstybės sekretorius Dean Rusk turėjo ilgą sąrašą 
neišspręstų problemų. Kiekvieną kartą, susitikdamas 
su sovietų ambasadorium arba užsienio ministru, sekre
torius ištraukdavo abi valstybes liečiančių problemų są
rašą ir kviesdavo jas pasvarstyti ir ieškoti sprendimo. 
Gromyko laikėsi tos pačios politikos ne tiktai su demo

kratine JAV administracija, bet ir su respublikonais. 
Tiktai dabar, kai prezidentas nutarė nuskristi į Pekiną ir 
pasitarti su komunistinės Kinijos atstovais, sovietų val
džia pareiškė noro tartis dėl 800 milijonų dolerių likusios 
skolos.

Praeitais metais sovietų valdžia norėjo, kad kapita
listinės Amerikos biznieriai pastatytų jiems didžiulę dirb
tuvę geriems sunkvežimiams gaminti. Komunistinės ga
mybos sunkvežimiai neišeina toki, kokių valdžia norėtų. 
Planuotojai bandė visas priemones patikimiems sunkve
žimiams gaminti, bet nieko nepajėgė sugalvoti nei jie, nei 
geriausieji sovietų inžinieriai. Sovietų valdžia norėjo, 
kad amerikiečiai viską gamintų Rusijoje ir kad sovietų 
inžinieriai turėtų progos pramokti sunkvežimių statybos. 
Amerikiečiai būtų pramokinę rusus statyti sunkvežimius, 
bet bijojo, kad sovietų valdžia su investuotomis sumomis 
nepasielgtų taip, kaip ji padarė su karo meto skolomis. 
Ilgus metus derėjosi, o vėliau atsisakė jas mokėti ir net 
dėl jų tartis. Aiškus dalykas, JAV pramonininkai mas
koliams sunkvežimių nestatė.

Maskva įsitikino, kad jokios kitos didesnės Amerikos 
paramos negaus, kol nesutvarkys senų skolų. 800 milijo
nų dolerių skola būtų žymiai sumažėjusi, jeigu Stalinas 
tuojau po karo būtų sutikęs grąžinti JAV gerus transpor
to ir karo laivus. Laivų grąžinti Stalinas nesutiko, užtat 
dabar turi mokėti. Sovietų valdžia yra pagrobusi dar dau
giau JAV piliečių turto. Vertėtų ir tas skolas sovietų pa
reigūnams priminti ir pareikalauti, kad jas sumokėtų. 
Jeigu sovietų valdžia gali finansuoti karo ekspediciją į 
Čekoslovakiją, jeigu ji gali siųsti karo laivus į Vidurže
mių jūrą ir gali naujai apginkluoti Egipto kariuomenę, 
tai ji turi mokėti ir senas skolas.

Sovietų Sąjungos valdovai turi būti priversti mokėti 
ne tiktai skolas, bet grąžinti ir karo meto grobį. Sovietų 
karo jėgos okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. Rusai turi 
būti priversti pasitraukti iš užimtų kraštų. Sovietų poli- 
cija ir į okupuotus kraštus pasiųsti specialūs valdininkai 

apiplėšė kiekvieną okupuoto krašto gyventoją,' atimdami 
iš jų žemę, namus, santaupas ir • visą nejudomą turtą. 
Atimta žemė turi būti grąžinta buvusiems savininkams 
arba jų ainiams.

Kol Sovietų Sąjunga neatšauks savo karo ir policijos 
jėgų iš. okupuotų kraštų, kol neatiduos pavergtų kraštų 
gyventojų turto, jokia parama neturėtų būti teikiama 
Sovietų Sąjungai. Amerikos, britų ir prancūzų karo jė
gos buvo atšauktos iš karo metu užimtų kraštų, kodėl so
vietų karo jėgos neturėtų iš užimtų kraštų išeiti? Prezi- 
denats Trumanas privertė rusus kraustytis iš Irano. Ga
lima rasti priemonių iškraustyti juos iš rytų Europos.

Visame laisvame pasaulyje buvusioms kolonijoms 
duota laisvė savarankiškai tvarkyti šaVo reikalus, kodėl 
rusams leista steigti naujas kolonijas? Jeigu Amerikos 
biznieriai privertė rusus prašyti pasitarimų skoloms 
mokėti, tai turi būti rasti būdai rusams iškraustyti iš 
Lietuvos ir kitų sovietų karo jėgų okupuotų kraštų.

tuvos vyskupo pašaukimą ir eku
meninę dvasią.

3) Taip pat ar nevertėtų AL 
B-nės Vadovybei, užuot bendruo
menės statuto paragrafus keltus, 
pirmoje eilėje peržiūrėti litua
nistinių mokyklų programas bei 
mokslo vadovėlių paruošimą ? Ar 
nereikėtų tas programas labiau 
pritaikyti dabartinėms gyveni
mo aplinkybėms, kad iš lituanis
tinių mokyklų išėjęs jaunimas 
jaustų savo pareigą tarnauti sa
vo tautai ir tinkamai galėtų jai 
reprezentuoti. Girdėjau rimtų 
pedagogų tvirtinimą, kad Ame
rikoje augantis jaunimas, da
bartinės civilizacijos dėka, fi
ziniai bręsta daug anksčiau negu 
dvasiniai, todėl ar lituanistinių 
mokyklų programos neturėtų 
būti taip paruoštos, kad jas iš
ėjęs jaunimas, dvasiniai pasijus
tų labiau subrendusiu, turinčiu 
daugiau dvasinių ir tautinių idė
jų ir, išėjęs į gyvenimą jaustų
si esąs pašauktas išlaikyti savo 
tautos tradicijas, jos kultūrą ir 
tuo būti naudingas savo tautai.

Ar nevertėtų lituanistinėse 
mokyklose įvesti mandagumo ir 
tautinio auklėjimo pamokas, per 
kurias būtų pažadinta lietuviš
kojo jaunimo ambicija, kad jis 
jaustųsi esąs gabesnis už eili
nius savo draugus amerikoniš
koje mokykloje ir kad jis, pavel- 
dėdamas savo tėvų ir tautos 
dvasinės vertybės, yra pasauk
tas kaip tik kitiems duoti elgi
mosi kultūringą toną, o ne pa
tiems pamėgdžioti kitų įvairius 
kvailus išmislus. Įskiepyti jam 
drąsos, kad galėtų pasakyti, kad 
yra tas gabusis jaunimas, mo
kąs daugiau kalbų ir tokiu drą
siu rodytųsi kitiems.

Man kažkodėl susidarė įspū
dis, kad žmogus, kalbantis vien 
tik angliškai, yra negabus bet 
kuriai kitai kalbai ir todėl mū
sų jaunimui reikia įdiegti min
tį, kad jis priklauso prie to ga
besniojo jaunimo ir turėtų ne
vengti demonstruoti lietuvių kal
bos vartojimo.

Kai Amerikoje mūsų jauni
mas gana entuziastingai reaga
vo į Simo Kudirkos pastangas 
pasiekti laisvę ir vėliau jis bu
vo žiauriai sumuštas,: o teismo 
salėje, kada buvo tikras dėl mir
ties sprendimo, vis tik nepalūžo 
ir savo tėvų žemei reikalavo lais
vės, tai ar nevertėtų Simo Ku
dirkos kilnaus idealo siekimą už
fiksuoti mūsų studentijos greto
se ir įsteigti Simo Kudirkos Stu
dentų korporaciją. Tada greta 
ateitininkų ir neolituanų turėtu
me ir kudirkininkus, kur galėtų 
tilpti visas tas lietuviškasis jau
nimas, kuris šiandien laiko sa
ve “independent”.

Toji S. Kudirkos korporacija 
pasirinktų savo obalsiu, kurį 
nors S. K. teismo salėje skambų 
posakį, turėtų savo spalvas ir 
laikytųsi principo savo tarpe 
kalbėtis tik lietuviškai.

4) Ar nevertėtų A. L. B-nės 
Vadovybei vietoj ruošus politi

nius simpoziumus, ruošti sim
poziumus su tikslu išsiaiškinti 
visus būdus kaip suartėti su se
nosios kartos lietuviais ateiviais, 
kad bendruomenės — idėja pa
plistų ir jų tarpe, nes iki šiol 
senoji karta laikosi nuomonės, 
kad bendruomenė yra grynai 
DP organizacija. Manau, jog 
nuoširdžiai aiškinantis galima 
prieiti prie bendro supratimo, 
kad kiekvienas, kuris jaučiasi 
esąs lietuvis, tuo pačiu yra ir 
lietuvių bendruomenės narys. 
Tuomet būtų atliktas vienas iš 
didžiųjų A. L. B-nės uždavinių 
suteikti po savo sparnu Ameri
koje gyvenančius lietuvius.

5) Ar nevertėtų prie Bendruo
menės apylinkių burti ir tuos 
lietuvius, kurie lietuviškai jau 
nebekalba, sudarant tam reika
lui atskiras sekcijas, ar klubus, 
kuriuose dalyvaudami įsitrauk
tų į lietuvių kultūrinį gyvenimą 
ir savo vaikus panorėtų moky
ti ir lietuviškai, leidžiant juos į 
lituanistines mokyklas. Iki šio 
laiko iš Bendruomenės Vadovy
bės pusės tuo reikalu nebuvo 
daroma pastangų ar mėginimų.

6) Reiktų padaryti visų Ame
rikoje gyvenančių lietuvių są
rašą su gyvenviečių adresais, su
skirstant profesijomis ir smulk- 
kesnėmis žiniomis, kiek kiekvie
na šeima (daugiau, ar mažiau) 
dalyvauja lietuviškame judėji
me. čia man atrodo išsispręs
tų ir lietuvybei išlaikyti lėšų 
klausimas, nes kreipiantis į kiek
vieną lietuvišką šeimą, manau, 
kad reta kuri atsisakytų duo
ti nors $1 lietuvybei išlaikyti.

7) Dabartinė A. L. B-nės Cen
tro Valdyba yra labai smarkiai 
pasinešusi kuo daugiausia pa
sinaudoti tomis lėšomis, kurios 
suplaukia laike Vasario 16-tos 
minėjimo ir kurios paprastai 
yra skiriamos Lietuvos laisvi
nimo uždaviniams ir yra pasi
skirstomos tarp Alto ir Vliko.

Dabar kyla klausimas, ar Ben
druomenės vadovybė neberanda 
lietuvių Tautos istorijoje bran
gių datų, kurios galėtų būti pa
sirenkamos lėšų telkimui lietu
vybės išlaikymo uždaviniams 
paremti ?

Reiktų ir L. B. Vadovybei 
neužmiršti, kad-ALT yra seno
sios lietuvių kartos sukurta or
ganizacija, kuri padėjo įvairiais 
būdais talkininkaudama, kad ir 
mes, pabėgėliai, galėtume atsi
durti, šioje Laisvės šalyje. To
dėl ir bandymą pakirsti ALT-bs 
finansinį pajėgumą reikia laiky
ti žemiau bet kurios kritikos. 
Greta to reikia neužmiršti, kad 
šiuo atveju lietuviškoji visuo
menė yra labai ir labai skaldo
ma.

Mes bendruomenininkai turė
tume sau giliai įsisąmoninti, kad 
jeigu B-nė pretenduos į suren
kamas aukas Vasario 16-tos mi
nėjimo iškilmėse, tai senosios 
kartos lietuviai nustos lankytis 
minėjimo iškilmėse ir savo au
komis paremti. Tat kur toksi

veiklos planas mus veda ir kam 
bus naudingas? Manau, kad to
kiais žygdarbiais mes tik nu
džiuginsime Lifetuvos okupantą.

8) Jeigu jau mes lietuviai da
bar jau esame netekę 64 mūsų 
jėgomis ir aukomis pastatytų 
bažnyčių, perleisdami jas airi- 
Šiams, tai ar nereiktų A. L. 
B-nei taip paveikti, kad visose 
lietuvių pastatytose bažnyčiose 
Amerikoje, t. y. 149 esamose ir 
buvusiose lietuviškose parapijo
se, vieną kartą metuose, kurį 
nors sekmadienį surinktos au
kos būtų perleidžiamos lietuvy
bės išlaikymo reikalams. Tai 
būtų lyg ir mažas atpildas už 
anksčiau lietuvių sudėtas aukas 
ir darbą statant tas bažnyčias.

9) Lietuviškosios spaudos dar
buotojai pradeda skųstis, kad 
lietuviškųjų laikraščių prenume
ratorių skaičius ima gerokai 
mažėti.

Vienas iš lituanistinių mokyk
lų mokytojas man aiškino, jog 
jo surinktomis žiniomis, tik 10 
nuošimčių jaunuolių, kurie bai
gia lituanistines mokyklas, dar 
pažiūri į lietuvišką laikraštį. Tat 
kas laukiama ateityje? Ir ką 
tuo reikalu planuoja daryti AL 
B-nės vadovybe ?

Lankantis pas lietuvius gy
dytojas, kur tenka laukti savo 
eilės, laukiamuose kambariuose 
neteko matyti lietuviškos spau
dos. Tuo tarpu angliškų įvairių 
žurnalų kiek tik nori visur pil
na. Tat ar nereiktų juos paveik
ti, kad greta angliškos spaudos 
būtų ir lietuviška?

10) Ar nereiktų B-nės Vado
vybei pagalvoti ir ^piė kitas 
“mandagumo” priemones kovo
je už lietuvybės išlaikymą šia
me krašte?

Pažįstu vieną kitą buvusį pa
triotą Lietuvoje, kuriam ką nors 
ne taip pasakius, kaip tuo me
tu buvo reikalaujama tautinin
kų partijos, .tepdavai išvadintas : 
tautos išdaviku, “bolševikėlių”, 
tuo tarpu čia Amerikoje nesu 
matęs jų Vasario 16-tos minė
jimuose ir su savo vaikais ban
dančiais kalbėti tik angliškai,, 
kad nesugadinus angliško ak
cento.

Todėl tokius, kurie savo lais- 
vu noru išsibraukia iš lietuviu 
bendruomenės, reiktų gal be di
desnių nuostolių lietuvybei vie
šai pagarsinti apie jų nusigrįži- 
mą nuo savo Tautos kamieno. 
Tuo niekam nebūtų padaryta 
skriaudos, būtų įvesta daugiau 
drausmės lietuviškoje bendruo
menėje, o vienas kitas pabijotų 
nepatekti į išsigimėlių eiles. 
Pirmiausia apie pačius vado
vus. Jie visi jauni, energingi, 
išsimokslinę, tautiniai susipra
tę, atsakingi tėvai. Jie iftato, 
kad lietuvybės pradžia ir visos 
ateities pradžia yra vaikų dar
želis. Jie žino ir tuo didžiuoja
si, kad jų vaikai — būsimi lie
tuvybės žibintai svetimam kraš 
te. Mokėdami nemažą kainą

(Nukelta į 5 psl.)

L. VAIČIŪNIENĖ

BALNŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

D “Lietuvių Dienos” 1971 m. kovo 
mėn. “Kultūros židinyje, New York, sau
sio mėn. 31 dieną “Darbininkas”, rengiama 
praėjusių metų asmenų atžymėjimo šven
tė” (citata) — scenos fono viduryje stovi 
sija, stulpas, viršuje aplink apskritimą 
tokių lapų vainiku...

Tokius papuošalus “ornamentus” fir
mų ženklus irgi sukūrė, nupiešė dailinin
kai, gal net iš varžytinių. Mįan tai vienas 
dailininkas patvirtino. Todėl jie visi gra
žaus darbo, eina su laiko pasiūla. O jie 
taip plačiai užplūdę, taip greitai bus pa
keisti kitais. Tada ką mes su savo ženklais 
darysime! ! ! Paskui ateinantiems čia bus 
dingę vyčio pėdsakai, ir jų nesuras, kaip 
juos Surado, išėjęs į tremtį muzikas Juo
zas Strolia ir papasakojo savo atsimini
muose. .. “Vyčio pėdsakais".

čia būtų pravartu ilgesnį žodi tarti 
apie pačią saulėgrąžą ir ramunę. Tuo tar
pu tik tiek, jog ramunėlė tebuvo žinoma 
vaistažolė, jeigu ji nuskinta iki šv. Jono. 
O saulėgrąža nėra buvusi nei lietu- 
vos daržų, nei darželių augalas. Ji buvo

vadinama saulėdryžiu arba rusų atneštu 
žodžiu “semečkė”. Kiek atsimenu, ir dar 
pavarčiusi mūsų tautosakos kai kuriuos 
rinkinius, neužtikau niekur minimų tų 
augalų, kaip yra minima rūta, mėta, die
medis (dievmedis), jurginas, beržas, ąžuo
las, uosis, klevas, eglė, liepa, šermukšnis, 
joVaras, gluosnis, kadugys, linas, dobilas, 
rugelis žiemkentėlis... kanapė... arba 
kitas , priimtas ar savo augalas, ar me
dis, savo ypatybe ir vardu tinką būti sa
vu_

Kaip jums atrodo? Jeigu norėta šią lie
tuvių Dainų šventę palydėti meniškai kū
rybiškai stilizuota saule ar augalu, ar ne ver 
tas buvo vienas kuris iš taip plačiai apdai
nuotų mūsų dainose lietuvio pasaulėjautos 
reiškėjų. O individualinėje žodinėje ir 
vaizdinėje kūryboje virtusių tautiniu Sim
boliu? O jau ištvermei pabrėžti kodėl ne
būtų tikusios ąžuolo nuplėštos šakės pabi
rę lapai, supinti i vainiką ir prie jo pride
rintas valstybės ar tautos ženklas. Tada ir 
tie 1-ri būtų įgiję prasmės.

įsiterpiu dar su vienu pavyzdžiu. Ne
mačiau “Latvių Diėnų” Čikagoje 1968. V. 
27 — VI. 1 d. Bet turiu jų koncerto pro
gramą. Tai gero delno pločio dvilinkas 
iapelis su ištiesta Latvijos vėliava abiejo
se pusėse. Viduryje baltame dugne sura
šyta programa. Tariant, Latvijos auten
tiškos vėliavos pasklidę pasiuntiniai garsi

na sau patiems ir kitataučiams savo tautos 
ir valstybės faktą. Tokiems pašiūhtiniams 
išleisti nereikėjo didėlio pibigo. Mūsų 
spauda tas Latvių Dienas aukštai vertino. 
Buvo vienas straipsnis ir su tokia antrašte 
“Latviai okupavo Čikagą”...

♦
šie mūsų visi 4-ri ženklai, tur būt, yra 

grafikos meno, bent arčiausio jo, dalykas, 
“žanras”, vis tiek tapybinio ar raižj’binio. 
Kuo trumpiausiai čia reikėtų prisiminti 
apskritai apie grafikos meno garsinamąją 
galią, sutinkant ir su kitų nuomonėmis. 
Grafikos įvaizdžiais glaustai suprantamai 
išreiškiama mintis, idėja, siekimas, at
skirų asmenų išsiskiriantys iš kasdienos 
darbai... Išreiškiama mintys, siekiai drau
gijų, sambūrių, tautų, valstybiij, tikybų... 
Už tai visokiomis reikšmingomis progomis 
ar pasikartojančiais įvykiais, sukaktuvė
mis. .. išleidžiami atitinkami ženklai — 
ženkleliai: pašto, vokai, laiškai; atviru
kai, pinigai, sagės... Vis tiek, kokios me
džiagos jie bebūtų, visiems yra žinoma, 
kad grafikos meno dalykai yta tie pasiun
tiniai, kurie plačiausiai įvairiausiais ke
liais ir būdais gali būti išsiUntinėjarrti gar
sinti norimas idėjas ir šiaip visokius rei
kalus. Jie pasklidę vieni patys eina garsin
tojų, skelbėjų pareigas.

To meno mėgėjai, profesionalai, rlrau-

gijos, muziejai... ženklus renka, sudaro 
rinkinius, “kolekcijas”, albumus, (renka 
iškabas, “plakatus”).' Visa tai lieka pa
tvariais vienaip ar kitaip kalbančiais, is
toriniais, kultūriniais, tautiniais, doku
mentais. Visiems ir Šiandien žindfha čafų 
Rusijos aukščiausiame teisme atsidūrusi 
byla dėl Povilo Višinskio lietuviškomis 
raidėmis plakato, prisidėjusio prie spau
dos grąžinimo . Tas plakatas buvo nesu
trupinamas kovos pabūklas.

Todėl ir mūsų čia užprašomieji sukurti 
tie ženklai, kurie turi išreikšti visų mūsų 
didžiausiąji sieki, neturi būti vien tik me
nininko individualios, spėliojamos, neat
spėjamos minties ir vaizdo kūrinys. Todėl 
mes nesutinkame su tūlų imomone, kad 
šioje Dainų šventėje, ar kita panašia pro
ga, reikia leisti mūsų menininkui — tnėni- 
ninkams pasireikšti taip, kaip jie nori. 
Męs manome, kad visuotinės apimties tau
tinio atsinaujinimo šventėse ir meninkas, 
lietuvis, turi savo darbo Įnašu prisitaikyti 
prie bendrij tautos siekių, o ne tauta, bū
dama tautą, prie jo vieno.

Tą patį patvirtina it dailininkas Albi
nas Elskus N. Y. L. D. sąjungos vardu (...) 
“bet individo ekstazė nėra iftastes mfetnli, 
juo labiau kelrodis visai tautai" (“Dirva” 
1971. XII. 15.).

Menininkai turi galimumų labai pla
čiai pasireikšti atskirais užprašytais dar
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bais, atskiromis savo kūrinių parodomis 
arba sudėtinėmis tarpe kitų tautų...

Parodų kataloguose būna bent trumpai 
paaiškinta kūrinių mintis.

Ši IV-ji Dairių šventė buvo ir tebėra 
pirmoji, kurios nė vienas iš keturių ženk
lų negalimas suprasti, kad jis būtų jungi
nys su lietuviška daina, su tos dainos Dai
nų švente. Nė vien aš negalimas pajusti, 
kad jis yra išeivijos tarpusavio ryšys ir 
ryšys su pavergta tauta. Nė vienas ženklas 
nėra tas, kuris laikomas tarptautiniu, bū
tent, apskritime šešiakampė žvaigždė. Iki 
šiol niekas nėra išaiškinęs jų bet kokios 
prasmės..»

III. LEIDINIO VTDUS

Atvertus leidinio knygos viršelį ir tokį 
pat pirmąjį lapą, hėne titiilihin vadinamą, 
lyg atidarius kokio sapnuojamo pastato 
duris, įeini Į mūsų Dainų šventės menę: 
“Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka”...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį

AV H F N AS* 
Jos visad rašo

TEISYBE



"R. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, mosibj 
, IR. GėRKLėS LIGOS 

PRITAIKO AKINTUS
2853 W. 63rd STREET

OfiM PRci»ct 832zy
Raxid. WAlbrook 5-5078

Kaadien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
«ao 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

>Ut t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUjERMa ir moterų ligos 

GiMEKOLOGINB CHIRURGIJA 
M49 Sa, PvU«Kj Rd, (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei aeauiliepu. skambinu. 874-6U12

Teiefu PRospect 8-1717

ML S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
melai antradieniais ir penktadieniais. 
Ireciad. ir aekmad. oiiaas uždarytas. 

Ražu 3241 WEST Mth PLACE
Phon*; REpubhc 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
ft i

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tal*f. 695-0633

Fox Valley Medical Center 
•60 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Už KĄ
PAGERBIAMAS 
KRIAUCELIŪNAS..

(Atkelta iš 2 psi.)

už vaikų auklėjimą (400 dol. 
per metus) jie guodžiasi, kad 
panašios amerikiečių mokyk
los ima už vaiką po 500 — 800 
dot

Kai kurie ne uk žodžiu, 
bet ir darbu : vaikų atvedi
mu, parsivedimu, kartais ir 
pinigu prisideda prie to, kad 
jų vaikai siunčia anūkėlius į 
Montessori mokyklą.

Šioje stiprioje grupėje be 
jau minėtų Izokaitienės, Ger
mano, Bucell, Dapkaus ir Gra
žio dar dirba: Albinas Kurk- 
lis, Leonas Narbutis, Aušra 
Šaulienė, Nijolė Mackevičienė, 
Aurelija Vaičiulienė, Jūratė 
Žygaitienė ir Lioną Laučienė.

Jei draugijos taryba ir val
dyba yra smegenys ir viso dar
bo galva, tai to darbo rankos, 
širdis ir kojos yra vaikų auk
lėtojos: vedėja Janina Jukne 
vičienė, patyrusi mokytoja — 
montesorininkė ir jos padėjėjos

Nina Staniūnienė ir Ona Pan- 
kienė. Vaikučių yra 36, o ga
lėtų būti devyniais daugiau — 
45. Tada sumažėtų ir draugi
jos rūpesčiai dėl lėšų.

Mokyklėlės įtaka ir reikšmė 
iškyla ir iš tokio fakto, kurį 
pabrėžė V. Germanas: šian
dien darželyje jau yra lietu
viukų, kurie ^lietuviškai ge
riau kalba už savo Vokietijoje 
gimusius tėvus, čia Michael 
Bucell pridūrė, kad ir jo vai
kas geriau lietuvių kalbą var
toja už jį, čia gimusį, jau tre
čios kartos lietuvį.

Šitokios spaudos konferen
cijos kažkaip pradžiugina 
žmogų, nuvalo cinizmo rūdis, 
duoda progą pamatyti geresnę 
žmogaus pusę, jo idealizmą, 
jo tautinį tvirtumą. Montesso
ri draugija gerbia Kriaučeliū- 
nus, o šie pilnai turi pagrindą 
didžiuotis ir ta draugija, ku
riai jie paaukojo tiek darbo ir 
lėšų. A. Pužauskas

kurių reformų ir rimsų Lietuvos 
laisvinimo organizacijų veikloje. 
Tačiau Šiuo metu dar ne laikas 
kelti nesutarimų, o reikia rū
pintis visiems vieningai dirbti, 
darbų sritimis pasidalinus ir 
savo jėgas sutelkus tam sku
biam darbui, kad užtikrintų lie
tuvybės išlaikymą kiek galima 
tolimesnei ateičiai.

Kas tuomet Lietuvos laisvini
mo reikalais rūpinsis, jeigu pa
čių lietuvių nebebus?

(Pabaiga)

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 1 i»t STREET 
OtiSM; HEmlock «84> 

Rozidu 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadiemaia ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir teatad, tiktai susitarus.

Roz.: GI 8-0873

DR. W* ElSiN -HSINAS 
akušerija IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Avo., WA 5-2670

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

Ofiso tol.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
R*zidenci|os: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pinnad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta- 
dwniais nuo 9 iki 11 vai. rytoitik 
matarus. ... -< ..
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

GRADINSKAS
SPALVOTA TV , 

SU NUSTATYMŲ 
“UŽRAKTU”:. 

PATI NAUJAUSIA 
2512 W. 47 SY. — FR 8-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ 

----------- — - ' ' ------------------------------------------------

PERKRAUSTYAAAi

MOVING 
Leidimai — Pilne epCreude 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrock 5-8063 
■ —— i ir

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tek: WA 54099

' DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL- PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
alaii 2-4 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iž įvatrię atstumu. i 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

i------ ;-------------------- ----------------------
..... - - • . .. ~ -----------------------

jSOPHIE BARČUS
RADIJO-ŠEIMOS VALANDOS i

f

j Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M. i

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

j 
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 1 
’ . f

CHICAGO. ILL. 60629 
f
* -- .------- - — —

«DUTYI into-----------

miilENAS'
L—--------

Lietumi tzipgi perta k 
ir prop* mane fckiii par 

NAUliENiS

BENDRUOMENĖS 
VADOVAI...

(Atkelta iš 4 psl.)
11) Turime labai stiprias dvi 

lietuviškas organizacijas, būtent 
Lietuvių Susivienijimas. Tat ar 
nereikėtų paieškoti kelių ir bū
dų nuoširdžiai išsiaiškinti, kad 
ir tos minėtos organizacijos, sa
vo įstatų ribose, Įsijungtų ir pa
remtų lietuvybės išlaikymo idė
ją čia Amerikoje.

Tat man, kaip eiliniam lietu
viui, atrodo, jog A. L. B-nės Va
dovybės šiandien yra labai pla
tūs veiklos horizontai ir jeigu 
tik būtų pasukta ta kryptimi, 
tai tektų visiems nuoširdžiai pa
sidžiaugti.

Žinoma, negalima užsimerkti, 
reikia būti apdairiems, nes gy
venimas patsai pareikalaus kai

CENTRAL PARCEL SERVICE
ŠVENČIA 25-TAS METINES

Tiems, kurie turi giminių 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 
vra 25-ti Sukaktuviniai Metai.

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

Central Parcel Service pri
ima užsakymus automobiliams 
(Moskwitchr Zhiguli, Zaporo
zhets), motociklams ir Įvai
riems elektrikiniams reikme
nims pristatyti Lietuvoje. Jie 
taip pat sudaro Įvairius doku
mentus dėl gimimų atvykimo 
atostogoms.

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

Šaunus pobūvis
Advokatas Charles P. Kai 

ir Ponia surengė labai šaunų 
pobūvį South Shore Country 
klube. Dalyvavo per šešiasde
šimt svečių. Tarp man pažįs
tamų matėsi kunigas Miciū- 
nas, teisėjas Adesko ir Ponia, 
Chicago taupymo ir skolinimo 
bendrovės prezidentė Philo
mena D. Pakel, Naujienų ad
ministratorius ir redaktorius 
M. Gudelis, dr. A. J. Bertash 
ir Ponia, dr. Raymond Bartz ir 
Ponia, Stanley Balzekas Jr. ir 
Ponia, adv. Darwin Kai ir Po
nia, ponai Grebliūnai, Seidel, 
W. B. Sebastian ir Ponia, John 
E. Pakel, Charles Macke ir 
Ponia, Charles Beacham ir Po
nia bei keletas žvmiu advoka
tų, pono Kai kolegų.

Ponai Kai ir jų pasižymėjęs 
sūnus Darwin tikrai šauniai 
priėmė ir pavaišino svečius.

Adv. Charles P. Kai padarė 
dideli siurprizą pirmam Chi- 
cagos taupymo bendrovės vi
ceprezidentui, W. B. Sebas
tian, Įteikdamas jam lentelę 

įsu Įrašu, kaipo visuomeninio 
veikimo pažymėjimą.

W. B. Sebastian nuoširdžiai 
padėkojo ponui Kai už nepap
rastai gražų pažymėjimą, pa
reikšdamas, jog jis neužsitar
navęs tokios didelės garbės.

Kaip žinia, adv. Charles Kai 
yra parašęs nemažai vertingų 
straipsnių svarbiais gyveninio 
klausiniais. Jis daug veikia ir 
lietuvių organizacijose, yra 
Chicagos taupymo bendrovėse 
advokatas, South Shore Count
ry klubo narys ir dalininkas 
bei priklauso daugeliui kitų 
organizacijų.

Nuoširdžiausias ačiū ir il
giausių metų ponams Kai!

IV. B. Sebastian

ROCKFORD. ILL
Mirė Karolis Valiulis

Karolis Valiulis buvo senas 
Rockfordo gyventojas. Atvyko 
iš Lietuvos kartu su savo žmo
na. Buvo darbštus ir sumanus 
jaunuolis. Dirbo baldų dirbtu
vėje ilgus metus. Užaugino gra
žią šeimą.

Liūdniausi velioniui buvo 1962 
metais, kai mirė žmona. Po to 
sekė ir kitos nelaimės: mirė sū
nus Stanley ir dvi dukterys. Jam 
teko juos laidoti. Tai buvo di
delis smūgis, kuris atėmė jam 
daug sveikatos.

Valiulių vardas vietos lietu
viams yra gerai žinomas. Velio
nio sūnus Antanas Įsteigė G. C. 
Electronic bendrovę, kuri gerai 
veikia ir kurioje dirba nemažai 
darbininkų. Toje bendrovėje 
dirbo ir velionis, kol išėjo Į pen
siją (velionis nemažai ir prisi
dėjo prie tos bendrovės Įsteigi
mo).

Velionis Karolis paliko liūdin
čius sūnų Antaną, dukterį He
len ir daug anūkų. Mirė jis po 
ilgos ligos ir sulaukęs jau 92 
metus.

Vasario 11 d. Įvyko laidotuvės. 
Iš šv. Petro ir Povilo bažnyčios, 
kur pamaldas atnašavo klebo
nas Bruno Daukus, velionis, dau
gybės automobilių lydimas, bu
vo nuvežtas Į Kalvarijos kapi
nes.

Sūnui, dukteriai ir anūkams 
reiškiu giliausią užuojautą.

žvalgas

SKAITYK ’NAUJIEMS” - 

IOS TEIKIA GERl^'J.IAS, 

’TISINGTWSTAS ŽINIAS

Sosirinknnų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu NaŠliy, Naš- 
liukiu ir Pavieniu klubas rengia sma
gu St. Valentino šokių vakarą, kuris 
nyks vasario 19 dieną, 7:00 vai. vak., 
Hollywood salėje^ 2417 W. 43rd St. 
Veiks bufetas su užkandžiais ir gėri
mais. Daug vertingų dovanų. G. Jo
niko orkestras šokiams. Rengimo ko
misija ir valdyba kviečia visus narius 
ir svečius dalyvauti ir linksmai pra
leisti vakarą su Chicagos našliais.

Mary Urbelis, rast.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo mėnesinis narių susirinki* 
mas Įvyks sekmadienį, vasario 20 d., 
1:00 vai. popiet Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd Street. Nariai malonė-
kite atsilankyti aptarti klubo reikalus. 
Taipgi laikas užsimokėti nario mokes
čius, kad neliktumėt suspenduoti.

Rožė Didžgalvienė, rast.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valanCo*- 

gėlė* lt ▼■įnikai ama» 
pių papuošimui ir sezonine* 

kapaxus gelea.
ROY R. PETRO (PUTRAMENT/tj

5525 So. Harlom Avo, — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai; PR $<1833 Ir PR B-0834^

PETKUS
TfVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
J j, 2533 W. 71st Street

' j. Telef.: GRovehiU 6-234M

46 * 1410 So. 50th Avė., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-S
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
nmn»nnnnnmrnniDitiniiiitniiiiiinimmn»ii:mfii«itmnu t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS . GERALDAS f. 0AIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArde 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*

V. Tumasonis, M. D., S. C 
C H IR U RGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofla* tolei.’ HEmlock 4-2123 
RmM. tolo... Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ralandm skambinti telet HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 6-6195

~~ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

ft* Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom;

— (Arch Supports) ir t. t.
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniai* 9—i. 
>*M> West 63rd Stv Chicago, IIL 60424 

T.I.4.: P6-5084__

help your <>' 
HEART FUNūV 

help your HEART

<■*■■■■ ■■■■■■■■ ftsftftftftftftftftft ■■■■■£* aaftjii
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — taip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėnus ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. ,

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Avgvvtaitytė » Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50.
6. Vincas JmHcas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. £2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmaL 

j5 psL $1.00.
24. Adomas Jaws, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienr 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

N A U J IENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, m. 60608

JUOZAS PIEŽA
Gyv. 6017 So. Campbell Ave>

Mirė 1972 m. vasario mėn. 17 dieną, 1:25 vai. popiet, sulaukęs 55 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Kupiškio vis., 
žižonių kaime.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Ona (Šarkanaitė), duktė Nijolė, žentas 

Glenn, krikšto duktė Zita Nenutė jr kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Lietuvoje liko sesuo Birutė ir ‘brolis Bronius su šeimomis.
šeštadieni 1 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 W. 71st Street.
Pirmadienį, vasario 21 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Wis a. a. Juozo Piežos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

Antanas Ražaitis primena visiems giminėms ir pažįsta
miems, kad prieš 50 metų Lietuvoje mirė jo tėvas

A. A.
JURGIS KAZAITIS, 

giedojęs laidotuvėse, bažnyčioje ir eidamas stacijas, ir kiek 
vėliau mirė jo motina

AGNIEŠKA MATUTYTE KAZAIT1ENĖ, 
palikusi sūnų Antaną ir dukrą Ona Jankauskienę, dabar 
gyvenančius Amerikoje, 2 anūkus ir 7 proanūkus.

Abu tėvai palaidoti Nemakščių kapinėse.

Tėvus prisimena ir liūdi

Antanas Ražaitis ir Ona Jankauskienė

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS T1ENĄ 
IR NAKTt

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS -VASALUS
1446 So. 50th A've^ Cicero, BL Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
V (LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IIL 974-4410

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

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

NAUJ4RNOS, CHICAGO 8, KJ------- ĖATURDAT, F



LIETUVIU TELEVIZIJOJE

Trečiadienio vakaru NBC 
News, minėdami Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo su
kaktį, paskelbė kelis vaizdelius 
iš šiandienių lietuviškų Chica
nes mokyklų. Sekmadienį tele
vizijos ir radijo agentūros pra-

->i i i .. —» .i i i ~ • i giono Stepono Dariaus posto
TRUMPAI I į komaiidierius, bus pagerbtas 

specialiu banketu posto patal-
♦ j pose vasario 20 d. 5:30 vai. vak.

— Sen. Frank D. Savickas jrjTą l^čią dienų 2 vai. popiet So. 
atstovas Michael Madigan Įteikė j Bostono Alto skyrius Lietuvių 
Marijos aukšt. mokyklai Illinois klubo patalpose ruošia Lietuvos 
valstijos vėliavų. I nepriklausomybės minėjimų.

neš miesto centre ruošiama Chi- 
cagos Lietuvių Tarybos ruošia
mą minėjimą ir sen. Robert 
Dole kalbų. Butų gražu, jei lie
tuviai padėkotų NBG News ir 
kitoms žinių agentūroms, ku
rios teiksis paskelbti žinių apie 
lietuvius. Laiškutį vertėtų pa
rašyti tokiu adresu: NBC News, 
attn. Mr. Tini Hurlbutt, Mer
chandise Marl, Chicago, Illinois 
60654.

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO
dirbtuvė

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

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

nuolaidą. Darbas garantuotas.
STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

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

— Adam Anderson, Ameri
kos Legiono Don Varnas posto 
taip pat 1-to distrikto koman- 
dierius, vadovaus distrikto ruo
šiamam pobūviui Washingtono 
gimtadienio proga M t. Green
wood salėje ši šeštadienį. Į ren
gimo komitetą įeina Julius Cor
bett. buv. Dariaus-Girėno posto 
komandierius.

Rinkimu Ko misionierius 
Stanley T. Kusper J r. praneša, 
kad vasario 22 d. nuo X vai. r. 
iki 9 vai. vak. bus atidarytos 
rinkimu būstinės visuose pre- 
cinktuose ir registruos naujus 
bei pakeitusius savo gyvenamą 
vietą balsuotojus. Tą dieną Rin
kimų raštinės miesto valdyboje 
bus uždaros.

— Long Beach, Calif. Lietuvių 
klubas ruošia Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą vasario 
26» dieną f> vai. vak. Machinist 
salėje, 72X Elnį Avė. Kalbės 
konsulas dr. J. Bielskis ir teis. 
S. Paltus. Bus įvairi meninė 
programa.

— Vincas Ambrozė, So. Bos
ton, Mass., buv. Amerikos Le-

Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų d-jos 10 me
tų sukakčiai paminėti skirtas 

į banketas gražiai pavyko ir at
plėšė pelno. Draugijos pirm, yra 
i Pranas Rumšą.

Dr. B. Kasias, Wilkes-Bar
re, Pa., Wilks kolegijos profeso- 

jrius, išrūpino tos kolegijos nau
jai įsteigtoje radijo stotyje 
WCLH FM 90.7 inc savaitine 
programą lietuviams. Ji prasi
dėjo vasario 13 d. 6:30 vai. vak. 
ir bus 13 sekmadienių tuo pačiu 
laiku. Moderatoriais pakviesti 
V. Romas ir N. Bajorienė. Nuo 
apylinkės lietuvių dėmesio ir at
siliepimų priklausys tolimesnės 
transliacijos.

— Diana Yurgėlaitė iš Brid
geport) apylinkės, Jones aukšt. 
komercinės mokyklos mokinė, 
yra tos mokyklos garbės moki
nių sąrašuose.

— Frank Stanionis, Įvairių 
lietuviškų klubų veiklus narys,

1972 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Walter Rask - Rasciauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu

vą, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai. Šią vasarą jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuveš i Lietuvą 9 ekskursantų grupes. 
Vienos ekskursijos tęsis 17 dienų, o kitos po 21. Lietuvoje praleis po 
11 dienų. Kas iš anksto užsiregistruos, tai galės pasirinkti patogiau
sią kelionės laiką. Pirmoji šių metų grupė jau pilna, o kitose dar yra 
po' kelias vietas. Patariame planuoti iš anksto ir laiku užsiregistruoti.

Susvyravus doleriui pasaulinėje rinkoje, tikslios kainos dar ne
galime nustatyti, bet manome, kad iš Chicagos vienam asmeniui visa 
ekskursija kainuos apie $1,000.00. Ekskursijos vyks šiomis dienomis:

Gegužės 29 d. Chicaga — Montrealis, 17 dienų, grįžtant sustosime 
Paryžiuje.

Birželio 18 d. Chicaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant susto
sime Leningrade.

Birželio 29 d. Chicaga — New Yorkas, 21 diena, grįžtant sustosi
me Romoje.

Liepos 10 d. Chicaga — New Yorkas, 21 diena, grįžtant sustosi
me Romoje.

Liepos 27 d. Chicaga — New Yorkas, 21 dieną, grįžtant sustosime 
Romoje.

Rugpiūčio 21 d. Chicaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant su
stosime Paryžiuje.

Rugsėjo 11 d. Chicaga — New Yorkas, 20 dienų, grįžtant susto
sime Leningrade ir Helsinky.

Spalio 2 d. Chicaga — New Yorkas, 15 dienų, be sustojimo Va
karu Europoje.

Gruodžio 21 d. Chicago — New Yorkas, 14 dienų, Kalėdinė ke
lionė.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

Tel.: (312) 238-9787
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame in

formacijas kelionių reikalais i viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-194] 
»------------- *

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

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

kitokį blankai.V j

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

I »

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
| COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

įvairią prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai,

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir gąžiningaa patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgą metą patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tai. WA 5-92W

r1" - ' —

GEROS DOVANOS
ilos knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ________  $3.00
Minkštais viršeliais tik _______________________  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik$1.50
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus ček| arba 

money orderį.

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

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVA 

GERESNE Už GRYNUS 
PINIGUS AR BETKOKĮ 

DALYKĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATAI
Jie yra geriausia dovana.

Intertrade Exoress Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės —
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką tik jie nori už dali regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti i krautuve su 100 dol. ir nu
pirkti ten nrekiu už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Pilnai aaranfuoti ir at>drausti 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums oreičiausia 
patarnavima. Certifikatai yra 
pristatomi i jūsų giminių na
mus per anie 3 savaites. Sdp- 
cialaus Rublio kaina yra $2.32.
Jokiu primokėiimu nėra. Jūs j 
galite siųsti bet kokia sumą.
Reikalaukite musu veltui siun

čiamų iliustruotu katalogų.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE TIK PER

1NTERTRA DE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.

Ilgai lauktas, visai naujas 
ZHIGULI VAZ 210] $3275.00
MOSKVITCH 412 IE.

Liuksus modelis $3275.00 
MOSKVITCH 408 IE $3009.50 
ZAPOROZHETS ZAZ 966

$2012.50
Yra tik labai ribotas kiekis. To
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėl apartmentų.

Reikalaukite mūsų specialių 
biuletenių.

Mes turime 23 metu patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

gydosi Loteltos ligoninėje. Gy
dytojai surado jo viduriuose 
žaizdų, kurią stengiasi užgy
dyti.

— Seit. Robert Dole, 'sen. 
Charles H. Percj1- ir kongr. Ro
man C. Puchinski dalyvaus 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
ruošiamame Vasario 16 minė
jime, kuris .vyks vasario 20 d. 
2 vai. Auditorijos teatre, 70 E. 
Congress.

— Balzeko Muziejuje, esan
čiame 4012 So. Archer Avė., va
sario mėn. vyksta Lietuvių Fi
latelistų Draugijos “Lietuva” 
suruošta paroda. Draugija, mi
nėdama savo veikloš 25 metų 
sukaktį, yra išstačius! Nepri
klausomos Lietuvos pašto žen
klų reprezentacinį rinkinį, drau
gijos išleistus leidinius, nuotrau
kas, spaudos iškarpas, bei kitų 
draugijos veiklų liečiančią isto
rinę medžiagų. Muziejaus lan
kymo valandos nuo 1 vai. p. p. 
iki 4:30 vai. kiekvienų diena.

— Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje (SLA) kovo mėn. 
visose kuopose rinks tos orga
nizacijos Pildomosios Tary
bos narius. Balsavimo rezul
tatai pristatomi i SLA centrų 
iki balandžio 5 d. SLA seimas 
Įvyks birželio 26 — 30 d. Mi
ami Beach mieste, Floridoje. 
Visose kuopose dabar vyksta 
naujų narių vajus, paskelbtas 
85 metų sukakties proga.

— Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas prasidės Įvairiomis 
parodomis, kurios bus atida
romos birželio 24 d. Jaunimo 
centre ir tęsis iki liepos 4 d. 
Kongreso atidarymas Įvyks bir 
želio 30 d. Liepos 4 — 8 d. bus 
Studijų dienos Kent State uni
versitete, Ohio valstijoje. Lie
pos 9 — 15 d. atstovai ir jauni
mas stovyklaus Romuvos sto
vykloje, Kanadoje. Kongreso 
uždarymas Įvyks liepos 15 — 
16 d. Toronto mieste. Jauni
mo delegacijos lankysis Jung
tinėse Tautose ir Įteiks petici
jas Lietuvos laisvės ir jos žmo
nių reikalais. Tais reikalais 
Įvairių kraštų jaunimo atsto
vai aplankys savb gyvenamo 
krašto delegatūras.

— Jūratė Jasaitytė pakvies
ta redaguoti Jaunimo Kongre
so leidinį, kuris išeis Jaunimo 
Kongreso atidarymo išvakarė
se.

— Ann ir Walter Benzinai iš 
Marquette Parko apylinkės bu 
vo išvykę atostogų Į Floridų, 
aplankė Orlando, St Petersburg 
ir kitas vietas. Sutiko daugeli 
ten gyvenančių tautiečių ir yra 
sužavėti jų vaišingumu bei 
paslaugomis taip pat geru or
ganizuotumu.

— Kritikė Rosalind Browne 
Įtakingame Arts News žurnale 
sausio mėnesio numeryje ap
taria Phoenix galerijos New 
Yorke grupinę parodų, kurio
je dalyvavo dailininkas Kazi
mieras žoromskis. Tai esąs 
abstraktus dailininkas, kurio 
jautrios impresijos nupiešti pla 
katai atrodo lyg kolažas, bet 
toks nėra, Žoromskis esąs ypa 
tingai išskirtinas dėl savo sub
tilaus išdėstymo paskirų rai
džių, dėl savo formų pasirin
kimo ir saulėtų spalvų perėji
mu, t

— Liucia I. šikšniūtė iš Brigh
ton Parko apylinkės baigė 
Roosevelto universitetą Baka
lauro laipsniu.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky R«iki«

MAINTENANCE MAN
- FĄCTOąY EXPERIENCE ONLY 
Good all around electrical and .me
chanical trouble'shooting and repairs. 
Prefer experience in form and fill 

packaging.
Second shift.

Call Mr. LATHAM 
EVANS FOOD PRODUCTS 

4118 'So. HALSTED ST.
Tel. 2.51-7400

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy RJkia

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS 

English speaking Only! 
Hiring Monday 9—12 A. M. 

See Mr. KRAMER 
UNPAD MFG. CO 

1341 MILWAUKEE AVE 
Phone: 342-0700

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

200 — ACRE FARM
Ideal for beef. 135 acres tillable.
3 — bedroom home. Good buildings. 
$39,500. Can be bought with personal 

property.
STEVE KLISIEWICZ, 
R 1. Boyd, Wis. 54626 

Phone: 644-2260

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

SAT. FEB. 26th 8 P. M. to Midnight 
SUN. FEB. 27th 10 A. M. rto ? ? ?

ANNUAL BAZAAR
ALL NEW MERCHANDISE

Clothing — Novelties — linens 
Appliances — Paper Goods — Gifts 

Groceries — Fresh Produce — 
Canned Goods — Pictures and 

Paintings.
DELICIOUS HOME BAKED ‘ GOODS 

Hot Meals — Snacks — Drinks.
ARIE CROWN HEBREW 

DAY SCHOOL 
5105 N. KIMBALL

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS Mar
quette Parko apylinkėje nerūkan
čiam pensininkui arba dirbančiam. 

Galima pasigaminti maista.
Tel. WA 5-6742

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių butas.
2732 West Pershing Road. Telefonas 

737-2961

SUAUGUSIEMS IŠNUOMOJAMAS 4 
kambarių 2 miegamųjų butas prieš 
šv. Antano bažnyčią. Cicero — 4938 

W. 15 Street.; JTeL,863-1636. >

— Evergreen Plazos Preky
bos centras paskelbė apylinkės 
mokyklų mokiniams Velyki
nių margučių konkursų.

♦ Į iškilmingų Vasario 16 mi
nėjimą bilietai bus galima įsi
gyti prie kasos Auditorium te
atre, 70 E. Congress, nuo 11 v., 
ryto. 2 autobusai Į minėjimų iš 
Marquette Parko apylinkės 
punktualiai išvyksta 12:45 vai. 
Užsiregistravę prašomi nevė
luoti. Iš kitų apylinkių autobu
su nebus.

Chicagos Lietuvių Taryba 
(Pr)

★ Paieškoma Irena Sinienė, 
velionio Jono Montvilos seserėr 
čia. Prašau atsiliepti jų pačia 
arba ja paginusieji. Prašome ra
šyti Kaune gyvenusiai Marijai 
Pargaliauskienei, 388 Quebec 
Ave., Toronto 161, Ont., Canada.

(Sk)

♦ Kazys J. Macke - Maciukas, 
ilgų metų pareigūnas- Chicago 
Savings and Loan Ass’n., šio
mis dienomis pasitraukė iš pa
reigų. ir grįžo į savo sena biznį, 
Real Estate, Insurance ir Income 
Tax patarnavimų. Reikalui 
esant, kreipkitės adresu: 2549 
W. 71st Street, Chicago. Telef. 
PR 6-3140. (Pr).
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REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui
t

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Preridenta*

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

B U T Ų N U O M A V I M A S
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRTĮ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

LAIMINGI NAMAI
TIKRAI AUKŠTO 2 butų mūras 

20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai. , ,

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke, — 
$37,700. A..

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alurd. 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 
gyventiMarquette Parke. $22,500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMĖS — 30 r>ėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

ARTI ,66-TOŠ IR HAMLIN
Ištaigingas 5% kambarių mūrinis na
mas su retu išplanavimu visokerio
pam patogumui 3 miegamaisiais, la
bai šviesia ir patogia virtuve kartu su 
valgomuoju joje. Visas namas yra su 
centriniu oro vėsinimu. Nuo sienos 
iki sienos karpetai. užuolaidos ir daug 
kitų vertingų priedų. Viena iš geriau
sių apylinkių, patogus garažas. Im
kite tą pirkinį geromis - sąlygomis ir 
žema kaina savo laimei. Skambinki- 

; te stebukladariui/ ' 
Skambinkite ^MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

MŪRINIS. GERAS 1% AUKŠTO. 2 
gražus butai. 5. ir 4 .kambariai. Ka
binetų virtuvės. Brangios vonios. 
Naujas pečius. Sausas rūsys, Arti 

parkas. Palikimas’ Pigus.
< Brokeris P. .žumbakis. -

< -TeU PR 8^916;.■

Butų nuomavimas/ Įvairus draudimai 
SALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 954-5551

SPECIALIAI LIETUVIAMS
2 butų mūras 15 ir 50 Ave. apylinkėje. 
Kabinetinės virtuvės, naujas pečius, 

2 mašinų garažas. $155 pajamų ir 
butas. $32,000.

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

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

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

GRAŽUS 4 BŪTŲ mūr., alum, lan- 
gaį karštu'1 vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu niuro garažas, Marquette 
Parke/ — Tik $88.000. •

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63r d STREET

5 TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimy Strtybi 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 linas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

SPECIALIAI INVESTAVIMUI 
geroje Chicagos apylinkėje. 15 butų. 
$18,000 pajamų per metus. Visi bu
tai moka savo šildymo gazo ir elekt
ros sąskaitas. Įmokėti tik $10,000 

geram pirkėjui.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct. Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7033

i TURĖSI DAUG PINIGŲ
7 butu mūras su $10,332 metinių pa
jamų labai idealioje apylinkėje netoli 
nuo 72-ros ir California Ave. Visiems 
labai geriems nuomininkams nuomos 
yra labai žemos. Labai lengva apžiū
rėti. Netikėtinai maži mokesčiai. Ge
riausias šio laiko investavimas. Lai 
tavo kišenėse skamba ir šlama pinigai. 

Skambink stebukladariui. 
Skambink MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

HEATING 4 SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. A L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobllly drtudimii.

♦ Importuoti iš Europos batai 
(sandėlio liekanos: ne naujau
sios mados, ne visi dydžiai) la
bai pigiai parduodami: vietoje 
$7.50 — $30.—, dabar $1.— iki 
$10.—. Visi kiti importuoti nau
jausios mados batai — vyrams, 
moterims ir vaikams — su 20% 
nuolaida.

Taip pat, dėl aprangos sky
riaus likvidacijos, importuoti 
drabužiai vyrams ir moterims 
už pusę pardavimo kainos, ir 
net už mažiau.

N & P LMPORTS
3141 W. 63rd St, Chicago

•* Užbaikime . milijonų! LF 
dešimtmečio vakaras - balius 
bus vasario 26 d., 6 vai. 30 min. 
vakaro, Inn Motion salėje, 5820 
S. Kedzie Avė., Chicagoje. Va
karo metu bus pristatyti nauji 
LF nariai ir nariai, kurie ta pro
ga savo įnašus padidins. Įėji
mas — auka $8.00. Groja L. 
Bichnevičiaus orkestras. Staliu
kus užsisakyti bei vietas rezer
vuoti iki vasario 21 d. LF būsti
nėje, 2422 W. Marquette Rd., 
tel. 925-6807 arba skambinant 
iki 4 vai. p. p. 927-6972, po 4 vai. 
— 233-4345. (Pr).

Federalinio Ir valstijos palamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
z • pardavimas 
REAL ESTATE 
x Partly paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo InformadJos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prl« S»er«m«nto) 

T»l. 436-7878

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

tvna-ups ir t. t.
4S24 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

SKAITYK PATS IR PARAGINO

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

nos nebrangios.

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

3518-24 W. 63rd Stre«t, Chicago, I1L 
TEL — 776-5888

Anlcatas Garbačiauskas v»




