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PAKISTANO PREZIDENTAS ATVYKO
Į MASKVĄ PRAŠYTI RUSŲ PARAMOS

MASKVA. — Pakistano prezidentas Bhutto atvyko j Maskvą 
pagerinti santykiu su Sovietų Sąjungą, kuri praėjusiame Pakis
tano kare su Indija, ją rėmė ir padėjo jai atkirsti nuo Pakistano 
visą rytinę dalį, kurioje dabar Įsteigta Bengalijos valstybė. Pa
kistani labai rūpi vėl gauti ekonominę sovietų paramą. Aerodro
me, kur Pakistano prezidentą sutiko premjeras Kosyginas, da
lyvavo ir sovietų užsienio prekybos ministeris Nikaloi Patolicev 
bei užsienio ekonominių santykių komiteto vicepirmininkas Ivan 
Archipov. Sutinkančioje delegacijoje buvo ir geologijos ministeris 
Aleksander Sidorenko.

POMPIDOU ATIDUODA BRITANIJOS 
ĮSTOJIMO KLAUSIMĄ GYVENTOJAMS

PARYŽIUS. — Prancūzijos prezidentas Pompidou, prieš iš
skrisdamas į Londoną pasitarti su britų premjeru Heath, sukėlė 
Prancūzijoje staigmeną. Spaudos konferencijoje jis pranešė, kad 
netrukus vyriausybė planuoja gyventojų referendumą, kuris pa
sisakytų ar įsileisti Britaniją, Norvegiją, Daniją ir Airiją i Ben
drąją Europos Rinką ar — ne. Pompidou paaiškino, kad jis jau
čiasi atsakingas dėl buvusios Prancūzijos laikysenos pakeitimo. 
Prezidentas de Gaulle aiškiai buvo nusistatęs prieš Britanijos Įsi
leidimą. Dabar tegul visi Prancūzijos gyventojai pasisako, ar 
jie nori padidinti rinką, nes nuo padidinimo priklausys ir pačios 
Prancūzijos ateitis.

“Iz vesti j a” Pakistano klausi
mu parašė straipsnį, kuriame 
džiaugiasi, kad nacionalistinės 
Pakistano tendencijos ir karin
gumo dvasia buvo pakeista no
ru ieškoti abipusio susipratimo 
ir gerų kaimyninių santykių ne 
tik su Indija bet ir su Bengalija. 
Pakistano prezidento sutikimas 
buvo šaltesnis, negu neseniai 
Maskvoje viešėjusio Bengalijos 
premjero Rahmano. Manoma, 
kad sovietams labai nepatinka 
geri Pakistano santykiai su Ki
nija.

Pakistano - Sovietų Sąjungos 
pasitarimų programoje numaty
ta svarstyti ilgo kelio statybą iš 
sovietų pietinių respublikų, per 
Afganistaną ir Pakistaną Į In
diją. šiuo metu Maskvoje vie
ši ir Afganistano premjeras 
Abdul Zaher.

Prezidentui Bhutto išvykstant 
į Maskvą, Pakistane įvyko pik
tos demonstracijos, kurių ren-r 
gėjai reikalavo greit išsidergti 
pakistaniečių belaisvių paleidi
mą Indijoje. Reikalauta, kad iš 
Bengalijos būtų išvežti visi tie 
pakistaniečiai, kuriuos benga
lai persekioja, kaip buvusius iš
tikimus Pakistano valdinius. Pa
kistano vyriausybė mažai gali 
padaryti šioje problemoje, nes 
biharų, kurie atbėgo į musul
monišką Bengaliją iš Indijos 
dėl ten buvusių persekiojimų, ne
mėgsta ne tik bengalai, bet ir 
vakarinio Pakistano gyventojai. 
Bengalijoje yra apie pusantro 
milijono biharų. Praktika paro
dė, kad pačiame Pakistane gy
veną biharai negauna darbų ir 
vargsta įvairiose valdžios sto
vyklose. Pakistanas neturėtų 
kur dėti didesnio skaičiaus pabė
gėlių iš Bengalijos.

Užsienio korespondentai pa
tyrė, kad Khulnos mieste Ben
galijoje įvyko tikrai žiaurios bi
harų skerdynės. Ilgai slėpta ne
apykanta prasiveržė, išėjus iš 
miesto indų kariuomenei. Ben
galai vieną naktį peiliais, kir
viais ir lazdomis puolė biharų 
apgyventą rajoną ir išskerdė, su
degino šimtus žmonių. Bengali
jos valdžia atsiuntė į miestą 800 
kareivių tvarkai atstatyti. Ko
respondentai matė daug sude
gintų namų.

. Maskvos ligoninė 
neįsileido kunigo

MASKVA — Užsieniečiai 
Maskvoje sujaudinti įvykio Mas
kvos ligoninėje, kur buvo pa
guldytas sunkiai susirgęs vie
no prancūzo 16 metų sūnus. Tė
vas dirbo Sepuchovo branduoli
nes energijos laboratorijoje. Po 
kelių operacijų jaunuolio svei
kata labai susilpnėjo ir tėvai pa
reikalavo, kad prie jo būtų pri
leistas katalikų kunigas duoti 
paskutiniam patepimui. Ligoni
nės vedėjas atsisakė įsileisti 
kun. Joseph Richard, amerikietį, 
į ligoninės kambarį, kur merdėjo 
prancūzas. Jis ir mirė be pa
skutinių apeigų.

Lenkija perka 
didelius lėktuvus
VARŠUVA. — Lenkija pasi

ryžo įstoti į tarptautinio oro su
sisiekimo varžybas. Ji gavo iš 
Sovietų Sąjungos pirmą tarp- 
kontinentinį keleivinį lėktuvą, 
150 vietų Iljušin 62, kurių Len
kija užsakė tris. Pirmasis užva
kar buvo pristatytas iš Maskvos 
ir tuoj pat pakrikštytas “Nico
las Copernicus” vardu.

Lenkijos oro susisiekimo ben
drovė “Lot” numato pradėti skri
dimus į Ameriką. Pirma teks 
susitarti su JAV Civilinės Aero
nautikos taryba. Tikimasi gau
ti leidimą pastoviai skraidyti 
taip Varšuvos ir Čikagos, šiuo 
metu, nuo gegužės mėn. Pan Am 
lėktuvai turi reguliarius skridi
mus du kart per savaitę tarp 
New Yorko ir Varšuvos. Lenkai 
norėtų turėti tiesioginį ryšį su 
Čikaga, kur gyvena daug lenkų 
kilmės amerikiečių. Pernai Len
kijoje lankėsi 27,000 amerikie
čių, iš jų 17,000 buvo lenkų kil
mės Amerikos piliečiai. ‘

Lenkijos vyriausybė pradėjo 
lengviau išleisti savo piliečius į 
Egiptą, Indiją, Ispaniją ir Ita
liją, — į tuos kraštus, su kuriais 
Lenkija turi palankų prekybos 
balansą. Manoma, kad padidės 
lenkų turistų skaičius ir Lenki
jai teks pirkti dar daugiau nau
jų lėktuvų.

Kinija nupirko 
New Yorke motelį
NEW YORKAS. — Kinijos 

vyriausybė nupirko New Yorke 
10 aukštų motelį Lincoln Square 
Motor Inn 1555, West 66 st., 
sumokėdama už jį 4,850,000 dol. 
čia apsigyvens Kinijos delegaci
ja Jungtinėse Tautose. Pastate 
yra 260 kambarių su voniomis, 
rūsyje yra automobilių garažas, 
yra restoranas, kur telpa 500 
žmonių, ir įvairios posėdžių sa
lės. Pastatas gan naujas — 8 
metų.

Atvykusi į New Yorką, Kini
jos delegacija gyveno 14-tame 
aukšte Roosevelto viešbučio, 
kurio vadovybė apgailestavo ki
nų diplomatų greitą išsikrausty
mą. Viešbučio vadovybė sako, 
kad kinai buvę ramūs, geri gy
ventojai, nereikalaują ypatingų 
patarnavimų. Jie patys atlikda
vo daug darbų, net plaukų kirpti 
neidavo į kirpyklą. Gyvendami 
viešbutyje kinai valgė ameri
kietiškus patiekalus, tik su pa
pildoma ryžių porcija. Dides
niems priėmimas kinų diploma
tai patys supirkdavo maistą, ku
ri paruošdavo kinų virėjai.

Galimas daiktas, kad namą 
nusipirkus, kinų delegacija, ku
ri dabar turi apie 40 asmenų, bus 
padidinta. Greičiausiai atvyks 
ir diplomatų žmonos su vaikais.

Linksmai nusiteikę sąjungininkai. Kairėje sovietu gynybos ministeris maršalas Andrei Grečko, de- 
šinėje — Egipto prezidentas Anwar Sadat. Viduryje stovi vertėjas.

PASLAPTINGA ITALO KOMUNISTO, 
“DR. ŽIVAGO” LEIDĖJO MIRTIS
ROMA. — Milano policija surado už miesto negyvą žmogų, 

kuris rastas suprogdintas keliolikos dinamito lazdelių, o kiek to
liau rasta didesnė dinamito dėžė. Kūnas buvo rastas netoli didelio 
elektros transformerio. Kilo Įtarimas, kurį pakartojo ir policija, 
kad vyras bandė susprogdinti Milano elektros tinklą ir netyčia 
pats žuvo. Kiek vėliau, kai paaiškėjo žuvusio asmenybė, atsirado 
kitokių šio Įvykio ^aiškinimo versijų,, žuvęs yrą Giangiacomo Fel- 
trinelli,' didelės knygų leidyklos savininkas, milijonierius, daug 
metų priklausęs komunistų partijai, vėliau susidėjęs su trockistais 
ir kitomis kairiųjų komunistų grupėmis.

Žuvusio Feltrinelli trečioji žmo
na ir jo knygų leidyklos vadovai 
aiškiai pasakė Feltrinelli buvo 
sąmokslo auka, nužudytas in
kriminuojančiose aplinkybėse. 
Klausimas, kas ji galėjo nužu
dyti?

Feltrinelli priklausė komunis
tų partijai iki 1956 metų Ven
grijos sukilimo. Sekančiais me
tais jis važinėjo Sovietų Sąjun
goje ir iš ten atsivežė garsią
ją Boris Pasternako knygą “Dak
taras Živago”, kurią jis pirmas 
išleido vakaruose. Tas jo žygis 
užsitraukė Kremliaus nemalo

nę. Italijos komunistų partija 
jį spaudė, kad jis tos knygos ne
spausdintų. Jis nepaklausė ir 
knyga gavo 1958 m. Nobelio pre
miją.

Išstojęs iš italų komunistų 
partijos, Feltrinelli ėmė remti 
lėšomis kairiąsias kairiųjų gru
pes. Italijos saugumas jį tardė 
dėl teroro veiksmų Milano apy
linkėse 1969 m. Jis buvo kalti
namas už globojimą teroristų. 
Nors teismuose visi kaltinimai 
nepasitvirtino, Feltrinelli gyve
no užsienyje.

Italijoje sklindą gandai sako, 
kad žuvęs knygų leidėjas ban
dė suprogdinti elektros liniją 
Milane, kur vyksta Italijos ko
munistų kongresas. Kiti gandai 
tvirtina, kad jis žuvo nuo sovie
tų agentų rankos už spausdini
mą Pasternako knygos, kur so
vietų režimas nepalankiai nupie
šiamas. Vėl kiti tvirtina, kad 
jį nužudė italų saugumas. Kita 
versija sako, kad jis žuvo nuo 
italų komunistų partijos rankos, 
nes jis veikė prieš partiją.

Kaip ten bebūtų, Feltrinelli 
mirtis sukėlė Italijoje daug kal
bų prieš ateinančius parlamen
to rinkimus. Padėtis yra Įtemp
ta. Įvairios komunistų grupės 
kaltina viena kitą. Kairieji ko
munistai kaltina “sąmokslą”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

+ Čikagos miesto mero Įstai
ga pareiškė, kad meras Daley 
pritaria prezidento Nixono pla-' 
nui sustabdyti tolibesnį vaikų 
vežiojimą Į tolimas mokyklas in
tegracijos tikslais. Prezidentas 
prašo kongresą sustabdyti vežio
jimus iki 1973 m. liepos 1 d. 
Alabamos gubernatorius Wallace 
pasakė, kad reikia ne tik su
stabdyti tolimesnius vežiojimus, 
bet atšaukti jau dabar vykdo
mus, teismu įsakytus, vežioji
mus.

♦ Pentagonas paskelbė, kad 
Ramiajame vandenyne buvo sėk
mingai išbandyta gynybos ra* 
keta Sprint, kuri bandymuose 
sunaikino puolančią atominę ra
ketą. Tai jau 24-tas sėkmingas 
tos raketos bandymas.

♦ Kolumbijos policija suėmė 
72 m. Juan Ehrman, kuris Įtaria
mas esąs buvęs Hitlerio pava
duotojas Martin Borman. Jis 
buvęs suimtas menkai apgyven
toje Kolumbijos vietovėje.

♦ Pietų Vietname dėl neži
nomų priežasčių Į upę nukrito 
JAV helikopteris su 11 kareivių. 
Visi laikomi žuvusiais, nors iš 
upės pavyko ištraukti tik 8 kū
nus.

4- šv. Patriko diena šiaurinėj 
Airijoj atnešė dar du žuvusius. 
Jauna moteris žuvo nuo bombos 
sprogimo Lurgano mieste, o Bel
faste rastas jauno vyro lavonas.

♦ Filipinuose kaimo gyven' 
tojai primušė, užsmaugė ir pas
kui nušovė 70 metų moteriškę, 
kurią vietos gyventojai laikė 
ragana.

Tik neaišku, ar jie kaltais laiko 
Italijos saugumą ar Maskvos ko
munistus. i

Italijos admirolas 
išėio iš Nato v

ROMA. — Italijos admirolas 
Gino Birindeli, buvęs Nato lai
vyno pietinės Europos vadas,? 
paskelbė, kad jis iš Nato tarny
bos pasitraukia ir kandidatuoja 
Į Italiją parlamentą, kaip sociali
nio Judėjimo (naujųjų fašistų) 
partijos narys; '

Admirolas pareiškė, kad jis 
nori patekti į parlamentą, kad ga
lėtų ten ginti Nato sąjungą. Ji 
gynė laisvę per 20 metų. Jai 
gresia pavojus, kurį jis supra
tęs praėjusį gruodžio mėnesį, 
kada socialistai balsavo kartu 
su komunistais Italijos prezi
dento rinkimuose. Abi šios par
tijos pasisako už Italijos išsto
jimą iš Nato.

Admirolas Birindeli pabrėžė, 
kad Italijos priešas yra komu
nizmas. Italijai nėra kito kelio 
tik arba priklausyti Nato gru
pei ar Varšuvos pakto grupei. 
Neutralumas esąs labai stiprių 
ar turtingų valstybių privilegi
ja, tačiau jis neprieinamas Ita
lijai.

Teismas neduoda 
motinai vaikų

SAN BERNARDINO. — Ka
lifornijos teismas atmetė Čekos
lovakijos pilietės Vlastos Zlud- 
kynovos prašymą atiduoti Į jos 
globą du jos vaikus — 9 metų 
dukterį ir 7 m. sūnų.

Kada sovietų kariuomenė oku
pavo Čekoslovakiją 1968 m., į 
vakarus pabėgo vyras dviem vai
kais, o žmona pasiliko Čekoslo
vakijoje. Vyras ZIudkynov ne
seniai Kalifornijoje mirė. Čekos
lovakijos ambasada pradėjo rei
kalauti vaikų, kuriuos globoti 
paėmė viena Kalifornijos pora, 
jau pradėjusi bylą dėl vaikų 
adoptavimo.

Teisėjas, paskelbdamas spren
dimą, paaiškino, kad išvežti vai
kus į Čekoslovakiją būtų jiems 
didelis smūgis, nes jie nemoka 
kalbos ir neatsimena savo mo
tinos. Teisėjas žiūrįs, kas geriau 
vaikams, o negrindžiąs savo 

sprendimo politika.
Čekoslovakijos užsienio reika

lų ministerija įspėjo, kad Ame
rikos - Čekoslovakijos santykiai 
bus šito sprendimo ilgam laikui 
sudrumsti.

Siūlo geriau 
saugoti diplomatus
WASHINGTONAS. — Ame

rikos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose George Bush prašė kon
greso priimti įstatymą, kuris lai
kytų federaliniu nusikaltimu vi
sus užpuolimus prieš užsienio 
šalių diplomatus. Jis nurodė, 
kad jam, kaip Amerikos atsto
vui Jungtinėse Tautose, yra la
bai sunku prikalbinti kurį am
basadorių balsuoti Amerikai pa
lankia prasme, jei jis ar jo šta
bo nariai buvo persekiojami, už
puldinėjami ir įžeidinėjami 
Amerikos gatvėse.

William Macober, valstybės 
pasekretoriaus padėjėjas admi
nistracijos reikalams, davė pa
vyzdį kongreso komitete apie pa
skutinį diplomato užpuolimą. 
American _universiteto Wash
ingtone priėmime 17 metų Ma
ryland aukštesniosios mokyklos 
mokinė išpylė ant vieno sovietų 
diplomato galvos visa kvortą 
kraujo. Ji pareiškė esanti žydų 
Gynybos lygos narė. Pildama 
kraują ji šaukė: “žmogžudy, pa
leisk žydus kalinius. “Vėliau 
Žydų Gynybos lygos atstovas pa
aiškino, kad išpiltas kraujas bu
vo paimtas iš tos pačios mer
ginos ir dar dviejų žydų stu
dentų.

American universiteto kalbė-7 
tojas nurodė, kad šitame priėmi
me dalyvauti sovietų ambasada 
buvo pažadėjusi atsiųsti Alek
sandrą Jevstavjevą, pasiuntiny
bės spaudos sekretorių. Ameri
kos spauda jo pavardę ir paskel
bė. kaip užpultojo. Vėliau paaiš
kėjo, kad Jevstavjevas vieton 
buvo atsiųstas trečiasis sekreto
rius Genadi Domachin, kuris ir 
gavo tą kraujo vonP

Ambasadorių0 uY n-r. lė 
atvejus, kada diplomatų a-‘-u. o- 
biliai buvo subraižyti, į radiato
rius pripilta alyvos, langai iš
dažyti, prie pastatų dedamos 
bombos, sovietų diplomatų žmo
nos krautuvėse koliojamos rusiš
kai, joms lipama ant kojų. Am
basadorius siūlė sugriežtinti Įs
tatymus ir perduoti diplomatų 
užpuldinėjimo bylas FBI.

Prezidentas prieš 
vaikų vežiojimą

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas pasakė ketvirta
dienį kalbą apie kontroversinį 
mokyklų integravimo klausimą 
ir vaikų vežiojimą autobusais. 
Jis neslėpė savo opozicijos vai
kų vežiojimui, prašydamas kon
greso sustabdyti naujus vežio
jimus, paskelbti jiems pertrau
ką, kol pradės veikti kiti jo pa
siūlymai. Prezidentas pabrėžė, 
kad Amerikos tikslas yra “ge
resnis švietimas visiems mūsų 
vaikams, vietoje daugiau vežioji
mo kai kuriems mūsų vaikams”.

Prezidentas nusiuntė į kongre-

Stebėtojai nurodo, kad šiuo 
žygiu prezidentas Pompidou no
ri užtikrint sau rinkos vyriausio 
politiko vaidmenį. Neabejojama, 
kad prancūzai pritars Europos 
vienybei ir rinkos praplėtimui. 
Tuo atveju, Pompidou galės pre
tenduoti į vyriausio “europiečio” 
vaidmenį.

Referendumai yra Prane ūz-i- 
jos konstitucijos numatyta prie
monė. Juos prezidentas de Gau
lle naudojo penkis kart. Pasku
tinis toks prancūzų referen
dumas buvo jam nepalankus ir 
jis atsistatydino iš pareigų. Jo 
įpėdinis Pompidou referendumą 
šaukia pirmą kartą. Klausimas, 
kodėl jis naudosis referendumu, 
nes Pompedou galėjo ratifikuoti 
britų įstojimo klausimą parla
mente. Jo pabrėžimas “asme
ninės atsakomymės””, stebėto
jų nuomone, reiškia, jo norą su
stiprinti Prancūzijoje ir visoje 
TEuroIxjj sayo politinę įtaką. Ma
noma, kad jei referendumas bus 
vyriausybei nepalankus, Pompi
dou pasitrauks iš prezidento vie
tos .

Savo užsienio politikos ap
žvalgoje Pompidou nurodė, kad 
Europos šalims susijungus, tik 
Amerika bus stipresnė ekono
minėje srityje, o pasaulio pre
kyboje Europos rinka bus nepra
lenkiama.

Prancūzijos prezidento pa
skelbtas referendumas dėl britų 
įstojimo į rinką sukėlė sąmy
šį Britanijoje, kur opozicija ei
na prieš įstojimą. Darbiečiai ke
lis kart reikalavo, kad vyriau
sybė paskelbtų Britanijoje re
ferendumą dėl įstojimą į rinką, 
tačiau vyriausybė atsisakė. Da
bar tokį referendumą skelbia 
Prancūzija. Tai pastato Heath 
valdžią į nepatogią padėtį. Bri
tų spauda neslepia savo nuste
bimo dėl Prancūzijos elgesio. 
Sakoma, kad Prancūzija sustip
rina britų opozicijos prieš rin
ką padėtį.

Prancūzijos referendumas tu
ri įvykti gegužės pradžioje, o 
gegužės vidury Prancūzijoj lan
kysis karalienė Elzbieta. Pom
pidou galės jai pasirodyti kaip 
didelis Britanijos draugas.

Tokijo ceremonijos
TOKIJO. Trečiadienį Japo

nijos užsienio reikalų ministeris 
ir Amerikos ambasadorius, daly
vaujant premjerui Šato ir ki
tiems ministeriams, pasikeitė 
Okinavos sutarties ratifikavimo 
dokumentais. Pagal šią sutartį 
Amerika sugrąžina Japonijai 
visas Ryukyu salas, jų tarpe ir 
Okinavą.

Po šio dokumentų pasikeitimo 
už dviejų mėnesių salos taps 
Japonijos nuosavybe. Salų per
davimas numatytas gegužės 15 
d.

są naują švietimo įstatymo pro
jektą. kuris duotu daugiau lė
šų neturtingų tėvų vaikų mo
kykloms.



ŠIS BEI TAS IŠ FLORIDOS
III

Miami koralu pilis sunkesnė už
Tai yra, turint galvoje, kad 

Egipto faraonams piramides 
statydavo tūkstančiai vergų su 
šimtais-varovų ir geriausiais tų 
laikų inžinieriais ir technikais, 
o Miami Koralų Pilį pastatė 
vienui vienas, vos — 97 sva
rus svėręs žmogus iš nemiršta
mos meilės mergiotei, kuri jį 
apvylusi ištekėjo už kito...

Jau pernai pavasarį apie šį 
patį laiką teko apie tą latvio 
imigranto Edvardo Leedskalnin- 
šo įspūdingą paminklą rašyti, 
įsakmiai patariant mūsų turis
tams iš šiaurės nuvažiavus iki 
Miami, paspausti tuo pačiu plen
tu U. S. 1 apie 25 mylias kita
pus Miami, pakeliui į Key West 
ir patiems tą kurjozą pamatyti, 
bet atrodo, kad iliustruotas re
portažas nubėgo kaip lietaus 
vanduo nuo paukščių nugarų. 
Niekas nei žodžiu nei raštu ne
atsiliepė, nors ši vis labiau gar
sėjanti Koralų Pilis (Coral 
Castle) yra mūsų pačių pusbro
lio latvio vieno paties savo ran
komis per tris dešimt metų pa
statyta.

Leedskalninš i tą statybą įdė
jo visą savo gyvenimą, savo lū
kesčius ir nusivylimus ir galy
bę meilės, kuriai jis išbuvo iš
tikimas iki mirties savo baig
toje statyti pilyje veltui belau
kiant stebuklo, kad iš Rygos pa
galiau pas ji atvažiuos ta mergi
na, kuri prieš visą gentkartę, 
jau vestuvių išvakarėse pasakė, 
kad jis jai .vra per senas, ir 
netrukus ištekėjo už kito.

Jo pastatytą Coral Castie 
stambus Miami dienraštis “The 
Miami Herald” pavadino “vie
ninteliu visame pasaulyje tos rū
šies atsiekimu”.

Meilės galybė
Edvardas Leedskalnins, ieško

damas ramybės ir užsimiršimo

Egipto piramidę
apie 1920 metus atvyko į Ame
riką, kaip jis pats vėliau rašė, 
“norėdamas pabėgti nuo pasau
lio” ir tačiau, nors be pinigų ir 
be mokslo, darosi to pasaulio 
garsenybė.

Pasidaužęs JAV-bių rytuose 
ir vakaruose ir niekur tos ieš- 
kotos ramybės neradęs, šiek tiek 
privačiai pasimokęs, ypač iš fi
zikos-matematikos srities, jis iš 
Kalifornijos daugiausiai “nykš
čio būdu”, tai yra pakeliui pa
vėžinamas pasiekė Floridą ir 
čia tikrai rado sau ieškotų Šven
tą ramybę, kurioje galėjo pra
dėti įgyvendinti savo fantas
tiškąjį sapną. Jis vienui vienas 
savo rankomis iš milžiniškų ak
menų, dažnai sveriančių 15,000 
kartų daugiau kaip jis pats, pra
dėjo statyti “rezidenciją” visą 
laiką tikėdamas, kad pagaliau 
jo “sweet sixteen” duosis pri- 
sivyliojama...

Kas iki šiol ištirta ir nusta
tyta, Leedskalninšo visa kon
strukcijos mašinerija buvo pa
sigaminta iš išardyto seno For
do automobilio dalių ir kaltų, 
kuriais jis skaldė, tašė ir įvai
riausiomis figūromis bei formo
mis iškalinėjo po kelias, kelio
lika ir kelias dešimtis tonų sve
riančius koralų akmens luitus, 
juos iš laužyklos per keletą my
lių atvilko iki savo pasirinktos 
vietos ir sustatė i iš anksto nu
matytas vietas savo “pilies” 
aikštėje.

Pilies bendra statyba
Leedskalninšo pilies aptvaras 

— vieno akro plotas aptvertas 
vidutiniškai 8 ir 9 tonų koralo 
akmens luitais iki pusantro žmo
gaus augumo. Pilies viduje vi
si jo gyvenimui, reikalingi “bal
dai”, pilies kiemo įrengimai ir 
įvairios figūros, kaip tai saulės,

CRANE SAVINGS and Loan Association

iomh
ISTWGS J

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

47 and Rockwell Street

on 
investment 

account

mokama dviejų 
metp certiFi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
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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 — &30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

mėnulio ir planetų simboliai, 
bendrai sveria 2S2 tonas!

Arčiausiai prie “didžiųjų var
tų”, įėjus pilies aptvaro vidun, 
stovi jo darbo ir miegamasis 
kambariai, tai yra apskrita ak
meninė pilaitė, kurios pirmaja
me aukšte yra visa jo “laborato
rija” su joje tvarkingai sudėtais 
darbo, statybos ir namų ruošos 
įrankiais. Palipus stačiomis ge
ležinėmis kopėčiomis į antrą 
aukštą, yra jo vargingi virimo 
įrengimai ir aukštyn palubėn 
pakelta lova, kurią jis kas rytą 
pakeldavo, kad liktų vietos dar
bui, kadangi pilį baigęs jis daug 
laiko skyrė elektronikai, radijo 
priimtuvų statybai ir remontui 
ir kaimynų vaikų pamokymui.

Pilies kiemo aptvaras pamū
rytas iš “plytų” iki 8 pėdų auk
ščio ir 5 pėdų pločio. Fronti- 
niaj vartai ar durys yra iš vie
no trijų tonų luito, pastatyto 
ant Fordo auto ašies “šratų” ir 
taip išbalansuoto, kad lengvai 
galima vienu pirštu pasukti, reiš
kia duris atidaryti. Keturkam
pes pilies užpakalinių vartų du
rys taip pat iš vieno luito, sve
riančio 9 tonas, bet sukasi ant 
savo ašies taip pat lengvai kaip 
ir frontinės durys.

Įėjus vidun atsiveria stačiai 
užburtas koralų akmens sodas, 
prisodintas įvairių pusiaujo me
džių ir krūmų bei linksmai žy
dinčių gėlių; pats sodelis prista
tytas erdviai išdėstytomis, jo 
paties iškalinėtomis bei išskulp- 
turuotomis figūromis ir “bal
dais”. Pavyzdžiui, viduryje pa
statyta supamoji (linguojamo
ji) kėdė, kurią nepavargdamas 
gali mažas vaikas supti, bet ta 
kėdė sveria lygiai 1,000 svarų. 
Arti supamosios sustatytos dar 
trys koralų uolos atsilošiamo- 
sios kėdės, kiekviena taip pa
statyta, kad saulė nešviestų į 
akis.

Astronomiški užsimojimai
Bene pats didžiausias pilies 

kolosas yra Leedskalninšo “Po
laris” teleskopas, sveriantis 2-8 
tonas, iš vieno akmens luito! 
Kadangi šiaurės (Polarinė) 
žvaigždė savo pozicijos .nekei
čia, tai per to teleskopo specia
liai pritaikintą išgręžti apskri
tą skylę ta žvaigždė matoma 
per ištisą naktį. Dienos metu 
laikui matyti yra jo pastaty
tas akmeninis saulės laikrodis, 
kurs tiksliai rodo mėnesį ir die
ną ir valandą iki 5 minučių tiks
lumu. Visa tai darbas pradžios 
mokyklos “astronomo” ir sava
mokslio inžinieriaus-architekto, 
skulptoriaus.

Charakteringas ir pilies kie
me pastatytas didžiulis koralų 
akmens stalas, nukaltas tiksliai 
prisilaikant Floridos žemėlapio. 
Stalo maždaug viduryje, toje 
vietoje, kur Floridoje yra Okee
chobee ežeras, iškaltas įdubi
mas žydinčių gėlių puokštėms 
įstatyti.

Bene svarbiausią centrinę vie
tą užima jo paties sau iš uolos 
iškaltas koralų “sostas” su tru
putį žemesniu ir mažesniu sos
tu lauktai — nesulauktai kara
lienei, su dviem mažais soste-

liais būsimiems “princams” ir 
gremėzdišku pažiūrėti, bet vie
nas malonumas supti akmeniniu 
lopšeliu trečiajai ataugai, ma
tyt “pagrandinukui”, kadangi 
vaikams daugiau šasteliu nebė
ra. Beje, sostų užpakalyje, ga
na atokiai, pastatyta gana soli
di akmeninė kėdė uošvei! Nu
matytas ir toks atvejis, kada 
meilės su žmona saulę debesėlis 
pritemdytų: dvi kėdės sustaty
tos nugaromis taip, "katf abudu 
sėdėtų į priešingas pusės nusi
sukę !

Prie pat sosto iš rytų pusės 
stovi 23 tonų Pilnėjantis Mėnu
lis ir po 18 tonų Marso ir Satur
no planetos. Ir visų didžiau
sias jo darbas — 40 j^dų aukš
čio ir 28iy4 tonų Obeliskas, kurį 
jis pastatė kaip vieną iš pirmųjų 
kolosų dar 1928 metais. Tas obe
liskas yra aukštesnis ir sunkes
nis už Didįjį Statųjį (Great Up
right) Anglijos priešistorinio 
pastato Stonehenge liekanų gru
pėje.

Mokslininkams enigma
leedskalninš savo fantastinę’ 

pilį buvęs apsirūpinęs ir visais 
namų ūkiui reikalingais įrengi
mais, kurių vienas šioje prieš 
keliolika metų dar visiškai ne
gyvenamoj pustropikinėj džiun- 
giėje, ypač buvo reikalingas — 
savo pilies kieme akmens grun
te išplaišintame grote įsirengęs 
šviežaus vandens šulinėlį, ir gai
vų baseinėlį, prie kurio reikia 
iškaltais akmeniniais laiptais 
nusileisti, čia įėjimas taip pat 
uždarytas sunkaus, bet labai 
lengvai paritinamos akmens du-‘ 
rimis. Dar primintinas arti šu- 
linėlio pastatytas širdies formos 
koralų akmens, stalas, pavadin
tas “Meilės puota” (Feat of 
Love), iš kurio savininkas bu
vo išauginęs didoką Australi-' 
jos pušaitę tokiomis šakomis ir 
ilgomis skujomis, kad sudarė
tikrą saulės lietsargi; deja, aud- BILIETAI GAUNAMI Marginiuose, 2511 West 69th Street. Ten pat gaunamas ir operos libretas, 
ra medelį išvertė ir kito niekas BILIETŲ KAINOS- 
nebesugeba priauginti. ■

Edvardas Leedskalninš mirė' 
1951 metais, sulaukęs 64 me
tų amžiaus, didis, paslaptingas, 
neatspėtas genijus, nusinešda
mas savo ciklopiško darbo pa
slaptį. Mokslininkai ir matema
tikai kratosi rankas, nesugebė
dami išaiškinti, kaip tas silpnas, 
beturčius ateivis sugebėjo At
lanto pakrantėse atsiskelti to
kius milžiniškus koralų uolos lui
tus, juos aptašyti sau pageidau
jama forma, parvilkti iki kon
strukcijos vietos ir luitais nuo 
vidutiniškai 8 iki 30 tonų su
statyti į jiems skirtas vietas su 
matematišku tikslumu. Didžiau
sia jo akmenų dauguma yra daug 
sunkesni už Egipto Didžiosios 
Gizeh piramides akmenis po dvi 
tonas svorio.

Leedskalninšo Koralų Pilį val
do kažkokie nuomininkai ir už 
$1.50 suaugusius, o vaikus už 
75 centus kasdien įleidžia nuo 
9 vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIU OPERA

K.V. BANAIČIO
3 v. opera

PASAULINE PREMJERA

gegužės 6d. 8:00 vai. vak. 

gegužės 7d., 3:00 vai. p. p.

Marijos mokyklos auditorijoje 
Chicago, Illinois

II spekt. balandžio 30d„ 3-00 val. p. p.
Ill

1 3 7 2
Balandžio mėn. 29d., 8:00vai7va1cu4>>

- v: ‘ r J

premjerai — parteris:
balkonas:

kitiems spektakliams — parteris:
balkonas:

10, 8, 7, 5 dol.
10, 8, 5 dol.
9, 8, 6, 4 dol.
9, 7, 4 dol.

PAŠTU bilietus galima užsisakyti, kartu siun
čiant čekį ir pažymint spektaklio datą, šiuo 
pavadinimu ir adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 
6905 SduihT Artesian Avenue 

Chicago, Illinois 60629

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANI Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY .VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 —Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia, trumpiausiu laiku. 

Siuntiniu pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

3
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ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVES $14,500,000

MeėeiVe an interest check 
everv month on 
jejrliticate accounts. «

MKr.

4

TANDARD
FEDERAL®
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Saturday. 9 a m. 16 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

SMOKEY

SMOKj

Smokey’s friends 
don’t play 

with matches!

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos, avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. I
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, 
šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias ga
lite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. Papildomų žinių teiraukitės 
mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. ,

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI: !
ALLENTOWN, PA. _ 126 Tilghman. Street........ ............ 1..     2________— 435-1654
BALTIMORE 31, MO. _ 1900 Fleet Street—- ............. ......... ........................ — 342-42^0
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ____ __ ______________________ — 467-6465
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue..... ...........................   - — 895-0700
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue.......................-............-__ ___ -________ — 486-2818
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Street _..........................  — 925-2787
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street _ __ _____ ____ _____________________ — 37^6755
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue........... .........    — 771-0696
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue_________________________________ — 365-6780
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt. 9__________ _______ —......... — 363-O49*
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue _____________________________ — 365-6749
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue _________________________________ — 249-6216
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ___     — 385-6550
NEWARK, N. J. — 378 Market Street,________    — 642-2452
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue__ ____________ _____________ 674-1540
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue__________    — 475-7430
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue_________________________________ — 769-4507
RAHWAY, N. J. 47 East Milton Avenue __ ____ __ __ — 381-8800
So. BOSTON, Mass. 02127 — 19 Gates Street........ ......................... .......................................... — 269-6495
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue— 257-6320
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street I— 475-9746
TP.ENTON 10, N. J. — 1152 Deutx Avenue....................................................  — 392-0306 f
UTICA, N. Y. — 963 Bleeker Street — 732-7476 J

i , . ' —■ . .... -w.- ------------------------———  — —  —    ' "X
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MONTREALIO “NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS”

Veik dvidešimt metų Montre- 
alio savaitraštis “Nepriklauso
ma Lietuva” užėmė labai gar
bingą vietą mūsų išeivijos lietu
viškoje spaudoje Tai buvo ne
ginčijamas nuopelnas buvusio 
per tą laiką jos redaktoriaus, Jo
no Kardelio, prityrusio žurnalis
to ir visuomenininko su ilgame
čiu profesiniu stažu. Jis visą sa
vo gyvenimą išeivijoje savo dar
bą ir sveikatą pašventė tam, kad 
tikrai pateisintų tą brangų ir 
reikšmingą visiems ilietuviams 
laikraščio vardą šiame Ameri
kos kontinente “Nepriklausoma 
Lietuva”, — kas reiškė visų mū
sų išeivių pasididžiavimą ir atei
ties viltis — vėl kada nors su
grįžti j išsilaisvinusią iš žiau
rios Maskvos budelių vergijos, 
savo tėvynę — Į vėl Laisvą Ne
priklausomą Lietuvą!

“N. L.” redaktorius J. Kar
delis dirbo už visai menką at
lyginimą septynias dienas sa-

LIKIMAS
vaitėje ir nesinaudojo atosto
gomis. Bet kuriuo metu paskam
binus telefonu būdavo išgirsi J. 
Kardelio pažįstamą balsą: “Ne
priklausoma Lietuva”, (i erai su
prasdamas savo skaitytojų jaus
mus ir iŠ viso išeivijos psicho
logiją, jis laikėsi neutralios pa
triotinės linijos, gerbė visų nu
sistatymų ir pažiūras (žinoma, 
nekentė tik Lietuvos pavergėjų 
komunistų ir jų lietuviškų kvis- 
lingų propagandos. J. V.) ir dėl
to laikraščio skiltyse stengėsi 
nieko neįžeisti, vengė bereika
lingų ginčų.

Greitos informacijos pasiek
davo “N. L.” skaitytojus ne tik 
apie gyvenimą ir veiklą išsi
sklaidžiusios pasaulyje mūsų iš
eivijos, bet ir apie bėgamus tarp
tautinius įvykius.

Žiauri liga ir greita mirtis per 
anksti išplėšė J. Kardelį iš mū
sų tarpo (Jis mirė 1969 m. va
sario mėn. 10 d: J. V.).

Du studentai išstatė Armco Steel parodoje autonobiliy išardymo įmonės planą. Jie tvirtina, kad 
kiekvieną seną automobilį tvarkingai išardžius, sumažėtų negražiai atrodančios metalo laužo ir 

senų automobiliu krūvos.

be jokio*; tvarkos. Tm redakto
riaus nesugebėjimais tvarkin
gai ir logiškai viską sugrupuo
ti, o gal apsileidimas, ar sąmo
ningas hipiškumas?

Dažnai talpinami straipsniai 
apie pavergtos Lietuvos tariamą 
progresą, pasisekimus techni
kos ar social, gyvenimo srityse, 
pasiremiant Maskvos aprobuo
tais statistikos duomenimis, ku
rių niekas negali patikrinti, kaip 
ir išviso neįmanoma sužinoti kas 
dedasi už geležinės uždangos. 
Skelbiami rašiniai, kritikuojan
tys mūsų veiksnius — Vliką, 
Altą, Liet. Bendruomenę ir kt., 
ir mūsų pasižymėjusius veikė
jus Lietuvos vadavimo srityje. 
Visa tai panašu į Maskvos pa
laimintą, lietuviškų kvislingų 
spaudą.

Ypatingai biaurina “Neprikl.

Liet.” išvaizdą per-:ispau~dirJ- 
mas ilgiausių straipsnių iš sovie
tinės lietuviškos spaudos, kuri 
dabar leidžiama pavergtoj Lie
tuvoj: iš “Tiesos” (rusiškos 
Pravdos” padarinys)”, iš “Mok
slas ir gyvenimas”, iš “Literatū
ra ir Menas”, iš “šluotos” ir t. 
t. Straipsniai, spausdinami daž
nai be jokių komentarų, ir iš 
viso visiškai neįdomūs mūsų iš
eivijai. užima ištisus “N. L.” 
puslapius.

(Lūs daugiau)

« TDJY* WlHS-----------
Ljeturm tmpjj peria r partem 

prX'gii mzn>o bktai pa

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį ajba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

J. Kardelio mirtis skaudžiai 
atsiliepė į “Nepriklausomos Lie
tuvos” tolimesnę egzistenciją. 
Pasekmių neteko ilgai laukti. Ne 
tik pati laikraščio išvaizda, bet 
ir turinys greitai pradėjo rody
ti pagrindinės linijos pasikeiti
mą nepageidaujama linkme. Tų 
staigių pasikeitimų kai kurie 
simptomai pradėjo kelti skaity
tojų tarpe pagrįstą susirūpinimą 
dėl laikraščio ateities. Iki tol 
gražus laikraščio vardas, aiškiom 
raidėm “Nepriklausoma Lietu
va” iš tolo kiekvienam lengvai 
įskaitomas, staiga pakeista į ko
kią tai hieroglifinę — kuolinę, 
neaiškią rašyseną... Nors tai ne- 
perdidelės reikšmės reikalas, 
bet kyla klausimas, koks čia bu
vo visa to tiklas? Ar nauji “N.

i L.” vairuotojai sumanė čia pa

demonstruoti savo sugalvotą 
kažkokią naujenybę, — nevyku
si abstraktinį meną ? O gal tai 
buvo tikslas užtušuot* Nepri
klausomos Lietuvos idėją, kad 
skaitytojams ne taip greitai mes- 
tųsi į akis? Neaišku. Galima tik 
spėlioti. Pati liakraštyje talpi
nama medžiaga pradėjo rodyti 
tam tikrą pakrikimą. Gal tik 
todėl, kad tai buvo trumpas pe
reinamas momentas. “N. L.” re
daktoriai tame darbe jautėsi tik 
laikini ir todėl rodė mažiau rū 
pestin gurno.

Tačiau “N. L.” aiškiai ir grei
tu tempu pradėjo riedėti į pa
kalnę, kai redaktoriaus kėdę at
sisėdo tūlas R. Maziliauskas, 
montrealiečiams visai nepažįs
tamas asmuo, atvykęs čion iš 
Anglijos. Jau kiek anksčiau jo 
tipiški savotiškos spalvos aki-

piktino daugelis skaitytojų. 
Tą reikalą dėl red. Maziliausko 
anksčiau minėto prierašo prie 
skaitytojos M. Leknickienės laiš
ko gerai pailiustravo V. Kudžma 
savo laiške “Nuoširdumas ar aro
gancija” (žiūr. “N. L.” 1971 
m. V.5 d.).

Neprikl. Lietuvos b-vės valdy
bai ir skaitytojams reikalaujant, 
nuo 1971 m. gegužės mėn. 5 d. 
vėl pasirodė žemiau lietuviško 
laikraščio vardo — “Nepriklau
soma Lietuva”, — prancūziškas 
ir angliškas teisingas vertimas.

Bet tai buvo neilgai — tik iki 
tų pat metų lapkričio mėn. 24 d., 
o jau nuo gruodžio mėn. 1 d. 
tas prancūzų ir anglų kalba laik
raščio vardas vėl išnyko. Išeina, 
kad red. R. Maziliauskas nesi
skaito ne tik su skaitytojų, bet 
ir su jo darbdavio — Nepr. Liet.

M

AND LOAN ASSOCIATION

B

> |
INSURED

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

-

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)
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Nuo
1914 metų

nauja taupymo ir namu
paskolų reikalus visos mu

Jums uz mums parodytą
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki

Frank Zogas, President

ratiškį rašiniai pradėjo rodytis 
“N. L.” skiltyse.

Tarp kitko, jis parašė į “N. 
L.” gan ilgoką straipsnį, kaip 
vieną kartą jis sutiko Londono 
Hyde Park’e “lietuviškai kal
bantį” šunį. Pasirodo, tai būta 
šuns vieno montrealiečio (anot 
R. Maziliausko, “vieno diploma
to” J. V.)*? kuris tarnybos rei
kalais laikinai gyveno Londone. 
Gal todėl tas montrealietis, at
sidėkodamas už taip “nemenką 
patriotinį” darbą, ir rekomen
davo R. Mazilauską “N. L”, re
daktoriaus postui. Neaišku, ar 
“N. L.” bendrovės valdyba tą 
rekomendaciją gavo raštu, ar 
žodžiu. Bet tai jau netaip svar
bu. Svarbu pats faktas, kad p. 
R. Maziliauskas buvo iškviestas 
“N. L.” redaguoti.

Staigaus pasikeitimo laikraš
čio krypties simptomų neteko il
gai laukti.

bendr. valdybos — pageidavi
mais ir užsispyrusiai varo savo 
neaiškią liniją. Atrodo, kad jo 
pagrindinis tikslas — šalinti vi
sas patriotizmo žymes, naiki
nant net ir simbolius, kurie pri
mintų Nepriklausomybės ir Lais
vės troškimą Lietuvai!

Be to„ “Nepr. Liet.” skiltyse 
pradėjo rodytis dažnai kolabo- 
rantiški rašiniai, kaip antai Ed. 
Šulaičio, Algimanto ir kitų. Daž
nai gerai užmaskuoti ir kartais 
sudaro nešališkumo įspūdį. O 
gal ir pats redaktorius tame ne- 
siorientuoja? Pats laikraščio tu
rinys visai nekontroliuojamas. 
Medžiaga suversta kaip į maišą,

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, ČĮkagĮetės Įspūdžiai Oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.
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CHICAGOS TAUPYMO LR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

Jau pirmame naujojo redak
toriaus suredaguotame “N. L.” 
numeryje išnyko laikraščio var
do “Nepriklausoma Lietuva” 
angliškas ir prancūziškas verti
mas. Vietoj to anglų ir prancū
zų kalba pavadinta tik “nepri
klausomas lietuviškas laikraš
tis” Tai tikrai būdinga nelaukta 
staigmena. R. Maziliuaskui, ma
tyt, tas reikšmingas ir gražus 
vardas Nepriklausoma Lietuva 
“nekošer”. Jis menori tai de
monstruoti net vietiniams gy
ventojams, — anglams ir pran
cūzams! (žiūr. “N. L.” 1970 m. 
VII.15 d.).

Kaip žinoma, Maskva yra už
draudus jos cenzūruojamoj pa
vergtos Lietuvos lietuvių spau
doje minėti žodį “Nepriklauso
ma”, nes tas žodis vietos gyven
tojams galėtų priminti buvusios 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės sąvoką. Ar ir R. Mazi
liauskas nori pataikauti Lietu
vos okupantui?!

Taip pat panaikintas ir kitas 
patriotinis obalsis “N. L.” pirma
me puslapyje: “Už išlaisvinimą 
Lietuvos, už ištikimybę Kana
dai”. Kai viena skaitytoja nu
siskundė dėl to obalsio panaiki
nimo, tai red. R. Maziliauskas 
pridėjo savo nevykusį, pašie
piantį prierašą, (žiūr. “N. L.” 
1971 m. IV.14 d.). Atseit, tos 
skaitytojos teisinga pastaba bu
vo priešinga red. R. Maziliausko 
užsibrėžtai linijai. Dėl to pasi-

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVE5T TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
LYEAR MATURITY
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

1800 So. Halsted St Chicago, IlL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Vytis ar karvelis lelijose?
karvelį lelijose? šis klausimas 
padalino pirmininkų nuomo
nes, kilo ilgai užsitęsusios dis-
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Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organizuojamo Jauni
mo Kongreso informacijos ko
misijos pirmininkas Juozas 
Šlajus šių metų kovo 10 d. Nau 
jienose parašė straipsnį “Jau
nimo Kongresas artėja — po
sėdžiai dažnėja’’. Jis skaityto
jus plačiai informuoja apie

kongreso parengiamųjų darbų 
eigą. Aprašo kongreso trijų 
paskirų’ padaliniu ir tų komi
sijų pirmininkų posėdžių svars 
tybas.

Jis pamini ir posėdžiuose ki
lusią rimtą problemą dėl kon
greso ženklo. Reikėjo nuspręs 
ti — naudoti, vytį ar pasirinkti

$13.00

$12.00
$7.00

$11.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Išnaudojimui galo nesimato
Valdžią pagrobti norėjusioji komunistų grupelė pa

sinaudojo labai svarbiomis socialistų skelbtomis idėjo
mis. Jie įtikinėjo nesusipratusius darbininkus, kad ko
munistai, pagrobęs valdžią, baigs bet kokį išnaudojimą, 
sudarys palankias darbo sąlygas ir palengvins sunkią 
paprastų darbininkų dalį. Valdžią komunistai pagrobė 
visais atžvilgiais atsilikusioje Rusijoje ir plečia ją kito
se vietose. Karo metu jie panaikino Lietuvos nepriklau
somybę ir užgrobė Rytų Europos plotus.

Okupuotoje Lietuvoje darbininkų išnaudojimas ei
na visu smarkumu. Sovietų valdžios gerai apmokami 
propagandistai stengiasi įtikinti pavergtos Lietuvos dar
bininkus, kad jie dirba ne okupantui, bet sau.. Propa
gandistai sąmoningai vartoja kitus terminus, kad, bū
tų galima suklaidinti nesusipratėlius, įtraukti juos į 
komunistinį tinklą ir dar labiau išnaudotu Lietuvoje 
okupantas stengiasi išnaudoti vietos darbininkus, kad 
galėtų bent dalimi atitaisyti Maskvoje sėdinčių netikusių 
planuotojų padarytas klaidas.

Jau esame minėję, kad visoje Lietuvoje yra įvestas 
lenktyniavimas. Jis eina kiekviename kolchoze ir kiek
vienoje dirbtuvėlėje. Lietuvoje įvesta 8 valandų darbo 
diena. Jeigu kartais darbininkui tenka dirbti ilgesnį 
valandų skaičių, tai laisvame pasaulyje tos valandos va
dinasi viršlaikiu. Už viršlaikį mokamas didesnis atlygi
nimas. Vietomis jis esti pusantro karto didesnis už pap
rastą valandinį atlyginimą, o vietomis viršlaikis yra 
net dvigubas. Tai priklauso nuo pramonės pajėgumo, ir 
susitarimo. Okupuotoje Lietuvoje viršlaikis vadinamas 
laisvalaikiu. Darbininkas, atidirbęs 8 darbo valandas, 
baigia darbą. Po 8 darbo valandų — jis laisvas. Bet 
jeigu jis vis dėlto kokiais sumetimais verčiamas ir to
liau dirbti, tai “tarybinėje” Lietuvoje jis dirba ne virš
valandžius, bet laisvalaikį. Už laisvalaikį “komunistinė 
santvarka”, aišku, jam nemoka.

Vilniuje veikia elektroninių skaičiavimo .mašinų 
dirbtuvėlė. Ji gamino krašto gyventojams reikalingus 
elektros energijos skaitiklius. Maskvos planuotojai įsakė 
lietuviams gaminti sudėtingesnius skaitiklius, reikalin
gus kelioms rusiškoms mašinoms. Pertvarkyti gamybą 
prie “komunistinės santvarkos” sąlygų — ne toks jau 
lengvas darbas. Bet Vilniaus skaitiklių dirbtuvėlės inži
nieriai, pasitarę su plano komisijos pareigūnais ir pre-

kybos ministerija ėmėsi darbo. Darbas buvo sudėtin
gas. Vilniuje leidžiama Tiesa šitaip apie tą projektą rašo:

“Tai trys tvirtinimo detalių komplektai ir de
vynių vienetų virtuvės komplektas. Palyginti per 
trumpą laiką buvo paruošta techninė dokuumenta- 
cija, suprojektuota įranga bei nestandartiniai įren
gimai. Projektuojant įrangą, ypatingai daug padir
bėta technologinio skyriaus ir specialaus konstravi
mo biuro inžinieriai, pagal socialistinius įsipareigo
jimus sutikę atlikti tą darbą laisvalaikiu.” (Tiesa, 
1972 m. kovo 10 d., 2 psl.),
Amerikoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Šve

dijoje ir kituose kraštuose inžinieriai būtų gavę viršlaikio 
atlyginimą, tuo tarpu ‘“tarybinėje” Lietuvoje viršlaikis 
vadinamas laisvalaikiu, todėl jokio atlyginimo už sudė
tingą savo darbą jie negavo. Viršvalandžius dirba vie
nuolės, o kartais ir vienuoliai vienuolynų valdomose įstai
gose. Jos ir jie dirba Dievo garbei. Tuo tarų “tarybinė
je” Lietuvoje inžinieriai dirba “Lenino garbei”. Kurį 
laiką propagandistai bandė įtikinti ne tik paprastus dar
bininkus, bet ir inžinierius, kad Lietuvoje jie dirba “sau”. 
Dabar ši propagandos linija jau pakeista. Kiekvienas 
inžinierius žino, kad jie dirba pagal Maskvos planą ne 
sau, bet Maskvai.

“Tarybinėje” Lietuvoje veikia ir televizorių dirbtu
vėlė. Visus darbus toje dirbtuvėje žino Vladas Volodka ir 
Romualdas Mykolaitis. Jiedu yra tos dirbtuvėlės varo
vai, brigadininkai ar lenktyniavimo organizatoriai. Jų 
fotografijos įdėtos pirmame Tiesos puslapyje. Myko
laitis yra pasiryžęs laimėti lenktyniavimą ir gauti pažy
mėjimą “Lenino garbei”. Bet jis susiduria su paprastais 
Maskvos sunkumais. Lenktyniavimą jis laimėtų, jeigu 
nebūtų nuo jo nepriklausančių kliūčių. Tiesai jis pa- ; 
reiškė: i

“Skaudžiausiai mus plaka gana dažnai šlubuo
jantis gamybos ritmas. Žiūrėk, tai kauniečiai fut
liarų neatsiunčia, tai kitos kooperuojančios įmonės 
kiek reikia detalių nepatiekia. Kai antroje mėnesio 
pusėje jos pasitempia, tada mes iš kailio heriames, 
šturmuodami planą, — jaudinasi Romualdas”. (Ten

Romualdas Mykolaitis gali priversti visus televizo
rių dirbtuvėlės darbininkus šturmuoti, bet lenktynių jis 
nelaimės, nes visas Maskvoje paruoštas planas yra ki
tais sumetimais daromas. Maskvai rūpi galimai daugiau 
iš okupuotos Lietuvos darbo žmonių išmelžti, o ne jiems 
duoti. Jeigu jam būtų rūpėjusi teisybė, tai jis būtų pa
sakęs, kad iš Rusijos jis negauna televizijai reikalingų 
motorėlių, bet jis tiktai paminėjo Kaune gaminamus 
futliarus. Maskvos valstybinis planas paruoštas lietu
viams išnaudoti. Mykolaičių pastangos reikalo' nepakeis. 
Jo fotografija gali patekti net į maskinę Pravdą, bet lie
tuviškos dirbtuvėlės darbininkai didesnės algos negaus.

Jaunimo Kongresui simbolį 
— karvelį lelijose — nupiešė 
dailininkas Alg. Kurauskas. 
Jaunimo Kongreso komiteto 
visumos posėdyje šis ženklas 
jau priimtas. Niekas kitas ne
turi . teisės šį nutarimą keisti. 
O visdėlto keli kongreso dar
buotojai tokiam nutarimui yra 
neatlaidžiai priešingi. Jie bi
jo, kad vyties atmetimas ir 
karvelio pasirinkimas gali nei 
giamai paveikti 
nansų telkimą, 
visuomenė tokį 
gali atmesti ir, 
ma, gali kongresui neduoti 
pinigų.

Kongresui laiko nedaug, rei 
kia skubėti, ženklas reikia dė 
ti ant oficialių kongreso blan
kų, rašyti laiškus ir nedelsiant 
juos siuntinėti. Turint galvoje 
šiuos sumetimus, vis dėlto nu
tarta ženklo reikalą grąžinti 
komiteto visumos posėdžiui, 
šaukiamam kovo 18 d. Menėje. 
Ženklo reikalas yra svarbus. 
Jį tenka rimtai svarstyti ir sku 
biai spręsti.

Kodėl jaunimui nepriimti
nas karvelis?

Visų pirma, karvelis yra tai
kos simbolis. Lelijos ir kitokį 
priedai yra tik priedai, mažai 
tepastebimi. Karvelis, taikos 
simbolis, seniai ir plačiai yra 
ir buvo vartojamas, Šių dienų 
revoliucinių nuotaikų metu jis 
neretai ir piktnaudojąmas. Tai 
daro įvairaus plauko politikai 
ir visokios grupės ir grupelės. 
Šis ženklas jau yra nublukęs, 
tapęs šablonu. Kaip toks — vi
sai atmestinas.

Be to, karvelis yra mirusių
jų simbolis, naudojamas ant 
kapų paminklų, mirusiųjų 
miestuose. O jaunimas dar tik 
stiebiasi, nori gyventi, kurti. 
Jaunimui nederėtų pasirinkti 
mirtininkų naudojamas sim
bolis. Karvelio parinkimas liu
dytų orientacijos ir išminties 
stoką. Karvelis nuvertintų mū
sų žvalų ir kūrybingą jauni
mą. Be to, karvelis pažeistų 
mūsų išeivijos tautines tradi
cijas.

Politiniu požiūriu, karvelis 
taip pat nepriimtinas. Be tai
kos simbolio, karvelis reikštų 
ir dabartinės padėties rytų Eu
ropoje pripažinimą. Tai reikš
tų ir Lietuvos okupacijos pri
pažinimą. Visų tremtinių iš
augusio jaunimo pareiga šauk
ti visam pasauliui ir liudyti 
apie esamą neteisėtumą, pa
darytą lietuvių tautai, apie 
politinę netvarką, apie lietuvhi 
ir kitų tautų vergiją, politinę 
sovietinio imperializmo klastą.

kongreso fi- 
Plati lietuvių 

pasirinkimą 
protestuoda-

Akademinis jaunimas yra pa
kankamai šviesus ir kūrybin
gas. Jis turi rasti būdus lietu
vių protestui pareikšti.

Būtina atsiminti, kad ofi
cialūs Jaunimo Kongreso raš
tai yra skiriami pasaulinio mas 
to politikams, kultūrininkams. 
Jie bus rašomi tiktai ant oficia 
liu simboliu papuošto blanko. 
Todėl Jaunimo Kpngreso sim
bolis turi būti aiškus, nedvi
prasmiškas, kultūringai bylo
jąs apie rašto turinį ir jaunus 
jo autorius.

Atrodo, kad reikalas aiškus. 
Sveika galvosena sako ir įtai
goja kongreso komitetą pasi
rinkti- tokį ženklą, kuris aiš
kiai liudytų lietuvių jaunimą 
lietuviais esant ir vaizduotų iš 
eivijos lietuvių tautines aspi
racijas. Vytis nuo amžių lietu
vių buvo garbingai naudotas. 
Jis atitinka visus reikalavimus, 
todėl jis reikia ir pasirinkti. 
Vytis turėtų būti pastovus, ne
keičiamas ne tik šių dienų jau
nimui, bet ir ateinančioms 
kartoms, ateities kongresų or
ganizatoriams. Pastovus ženk
las būtų ryšys tarp dabartinio 
ir būsimų kongresų.

Jaunimo Kongreso komite
tas visada turėtų turėti galvo
je, jog čia atstovaujama ne vie
na politinė grupė, ne tos gru
pės polėkiai arba tikslai, bet 
viso pasaulio lietuvių jaunimo. 
Jaunimo Kongresas privalo 
turėti galvoje visos išeivijos 
tautines ir kultūrines aspiraci
jas.

Mūsų jaunimas visuomet 
turėtų turėti galvoje nerašytą 
gyvenimo dėsnį, kuris liepia 
pirmon eilėn rūpintis savais 
marškiniais ir savo krašto rei
kalais. Niekas kitas Lietuvos 
reikalais nesirūpins.'..

abortų įstatymus
WASHINGTONAS. — Prezi

dento sudaryta studijų komisi
ja, vadovaujama John Rockefel- 
lerio 3-čiojo, paskelbė savo pa
žiūrą į abortus. Komisija reko
menduoja visoms valstijoms li
beralizuoti abortų įstatymus, 
panašiai, kaip padarė New Yor- 
ko valstija. Raporte sakoma, 
kad pacientui prašant, gydyto
jai turėtų turėti teisę padaryti 
aborto operaciją. Dabartiniai 
įstatymai varžo moteris ir jų 
laisvę. Moterys turi būti lais
vos pačios nuspręsti ar turėti

Komisijos raporte sakoma, 
kad palengvinti abortų įstatymai 
sumažins nelegalias operacijas, 
vaikų ir motinų mirtingumą-ir 
sumažins pavainikių skaičių. 
Komisija tiki, sakoma raporte,

kad tautos tikslas nėra žmonių 
kiekybė, bet gyvenimo kokybė 
su maksimumu asmens laisvių.

ROMA. — Ketvirtadienio nak
tį Romos policija buvo sustab
džiusi 56,000 asmenų ir iš jų 64 
suėmė. Policijos aktyvumas jau 
davė rezultatų: 50 nusikaltėlių, 
kurie slapstėsi, 6 mažamečiai, 
pabėgę nuo tėvų, 23 užsieniečiai 
be darbų ir pinigų. Buvo rasti 66 
vogti automobiliai ir vogtų daik
tų. 73;000 dol. vertės.

LONDONAS, r— Britų kariuo
menės orkestrų būbnininkai bū
davo pasipuošę tigrų ar leopar
dų kailiais^ Dabar vadovybė už
draudė tuos kailius, įsakydama 
naudoti panašaus rašto audinius, 
nes tigrų ir leopardų skaičius 
pasaulyje žymiai sumažėjo.

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GENIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS 'Tn

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ

GERESNE Už GRYNUS 
PINIGUS'AR BETKOK1 

DALYKĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIF1KATA1
Jie yra geriausia dovana, 

intertrade Express. Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsy giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau

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

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yra 
pristatomi i jūsų giminių na
mus per apie 3 savaites. Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.32, 
Jokių primokė j imu nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.
Reikalaukite mūšy veltui siun

čiamų iliustruotų katalogų.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE TIK PER

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
ZHIGULI VAZ 2101 
MOSKV1TCH 412 IE.

Liuksus modelis 
MOSKV1TCH 408 IE 
ZAPOROZHETS ZAZ

naujas 
$3275.00

$3275.00
$3009.50 

966
$2012.50

Yra tik labai ribotas kiekis. To
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėl apartmenty.

Reikalaukite mūsų specialių 
biuletenių.

Mes turime 23 metų patyrimą 
i šiame biznyje ir daug tūkstančių 
i patenkintų klijentų.

NORMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS
VERGIJOJE

Vydūno vfaiia:
... Mūsų aukurai griaunami, mūsų šven

tosios ugnys gesinamos, mūsų senųjų sody
bų liepos ir ąžuolai — šventieji miškai ker
tami ...

Bet tai nėra ir nebus lietuvių tautos pa
baiga tol, kol bus Grožvydų, kruvinomis 
rankomis ir kojomis nešančių iš Dievo au
kuro amžinosios ugnies kibirkštis į tautie
čių širdis.

"Amžinoji Ugnis"

Kai pamačiau Kauno Laisvės Alėjos 
meksfaltu šliaužiančius ir barškančius 
gramozdiškus raudonžvaigždžius tankus, 
man paaiškėjo, kad komunistinė “Bestia 
Rapax” okupuoja mūsų Tėvynę Lietuvą. 
Savo košmarinėje vizijoje pamačiau kiek
vieną lietuvi, sukaustytą baisiai žvangan
čiomis sunkiomis plieno vergijos grandi
nėmis.

O, kaip aš susijaudinau tada!... Ne
galėjau susivaldyti. Graudulys skausmin
gai suspaudė man širdį: ašaros ėmė sro
velėmis tekėti skruostais. Kurį laiką prie 
felefonstulpio prisiglaudęs, kad nibkas 
nematytų mano silpnybės, verkiau pasi
kukčiodamas; gailėjausi skaisčios, spal
vingais laisvės žiedais pražydusios Lietu
vos, Irtum lai būtų mano mylimos motinė
lės laidotuvės...

Taip ir neišvengėm tautos tragedijos...

Gamtos genialusis dailininkas sku- 
jam užsakytą 

Visa gyvūnija ėmė 
pavasario laimėji- 
ir šaltį, čiurleno 
Grioviai grioveliai

Vis labiau ir aukščiau saulė kilo. Da
rėsi šviesiau ir šilčiau. Tartum kėlėsi gam
ta iš miego. Saulės spindulių atokaitoje 
miškuose gyvūnija ėmė rodyti gyvybės žy
mes. Atsigavę paukšteliai čiulbuonėliai 
pralinksmėjo, atgijo ir tiesiog iki springi- 
mo šaukė, čiulbėjo, kiek tik galėjo. Me
džiai ugdė pumpurėlius. Kaikur, jau su
skubę sprogti, plėšėsi, draskėsi, lindo lauk 
gelsvučiai, žalsvėjantieji, mažyčiai lape
liai. Vis po truputį, palengvėle, labai iš 
lėto, šviesiomis, šiltomis spalvomis dažėsi 
miškai, sodai ir pavieniai medžiai bei krū
mai.
bėjo tapyti Aukščiausiojo 
paveikslą. Jis skubėjo! 
krykštauti ir džiaugtis 
mu. nugalėjusi sniegą 
mažos ir didelės upės.
pritvinko judriu, nešvariu vandeniu. Čiur
leno. bėgo pasišokinėdami, burbuliuoda
mi upokšniai. Tai saulės: šviesos ir sklin
dančios šilimos galia. Pavasario simfonija 
turėtu burti ir žavėti visus, kas turi širdi. 
klausą, akis.

Tuo tarpu šio pavasario grožio beveik 
nepastebėjo lietuviai; nesidžiaugė žmonės, 
kaip būdavo seniau.

Europoje nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. ėmė 
siautėti karo audros. Tuo tarpu mes, lie
tuviai. dar gana ramiai gyvenome savo 
laisvajame krašte, laisvoje Lietuvoje, ir 
nemažai politikavome. Buvome susirūpi
nę; bet gyvenome viltimis. Mūsų spauda, 
vyriausybė ir radijas savo ružavais. opti
mizmu (nepagrįstu) persotintomis žinio-

mis ir teigimais, neleido mums grimzti 
pesimizmo bedugnėn. Mums atrodė, kad 
mūsų kraštas — Marijos žemė, tartum ko
kia neprieinama oazė išliks karo audru ir 
mirties nepaliesta ir katastrofų nesugriau
ta.

\ ieni kitus raminome. Labiau ėmėme 
lankyti bažnyčias ir meldėmės giliau, iš 
širdies. Prašėme Dievą apsaugos ir palai
mos mums ir mūsų Tėvy nei Lietuvai. Bet.... 
kasdieną sulaukdavome vis blogesnių ži
nių. Ėmėme nerimauti. Tačiau daugis jau 
buvo praradę tikrovės pajautimą. Gyveno 
tartum hipnozės miege arba iliuzijų pa
sauly. Kiti tapo gražių pasakų paskalų kū
rėjais. Atsirado daug gandonešių. Įvai
rūs gandai plito žaibo greičiu. Turėjome 
gana daug optimistinių žinių nešiotojų, 
kurie įrodinėdavo, kad vienokiu ar kito
kiu būdu Lietuva išvengsianti naikinančio 

ir nelaimių. Besiartinant pa
vojams iš rytų, mes, lyg tyčia, nenorėjo
me realiai Į juos pažiūrėti ir pasiruošti tik 
rovei drąsiai pažvelgti i akis. Bandėme 
save užliuliuoti Įvairiais pranašavimais, 
menamai paimtais iš “senų raštų”. Labai 
madoj buvo diskutuoti Mikaldos, Sabos 
karalienės pranašavimus, — ir daugelis 
jais tikėjo. Pvz., tie “išminčiai’’ aiškino ir 
Įrodinėdavo gėrę ateiti, būtent:

Quando Marcus Pascham dabit 
Lithuania trium phavit...

O kaip tik 1910 m. Velykų šventėse pa
sitaikė Šv. Morkaus (Marcus) vardo die
ną — balandžio 25 dieną. Taigi Lietuva po

visų neramumų turėsianti triumfuoti, nes 
nevirsianti naikinančio karo sritimi, be to, 
atgausianti Vilnių su visomis jai priklau
sančiomis sritimis. O ko gero, galime ir 
Gardiną laimėti... Aišku, mes visi savo 
šaliai tik gero trokštame...

Gaila, kad gyvenimas nebuvo toks dos
nus, kaip daugelis mūsų galvojo, ir tie ir 
panašūs pranašavimai, bei Į juos sudėtos 
viltys neišsipildė.
HITLERINĖS GELEŽINĖS DIVIZIJOS 

ŽYGIUOJA

Trečiojo Reicho geležinės divizijos 
lengvai sužlugdė Lenkijos valstybę. Kaip 
žinia, nacių Vokietija jau 1939 m. buvo su
sidraugavusi su bolševikine Rusija, ir šių 
valstybių užsienių reikalų ministrai, J. 
Ribentrop ir Sovietų — V. M. Molotov 1939 
m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje buvo pasirašę 
abipusės pagalbos ir neutralumo sutartis. 
Kai Vokietija puolė Lenkiją iš Vakarų, po 
kiek laiko iš rytų į Lenkijos teritoriją įsi
veržė raudonoji armija. Po 18 dienų Len
kijos valstybė buvo sužlugdyta.

1940 m. gegužės 10 d. hitlerinės nacių 
divizijos įsiveržė į Olandiją, vėliau į Bel
giją, užėmė mažytę Liuksenburgo kuni
gaikštiją, Prancūzijos pasienyje mažytę 
valstybėlę. Gegužės 12 d. po kelių kruvinų 
susirėmimų hitlerinės geležinės divizijos 
Įsibrovė į Prancūzijos teritoriją. Gi tuo 
pačiu metu Stalino valdoma komunistinė 
Rusija, pagal pasirašytą sutartį, rėmė 
Adolfo Hitlerio III Reichą — Hitlerio val
stybę ir jo žygius karo medžiagomis, ben-
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zinu ir net maistu. Nenutrūkstama gran
dine sovietų Rusijos traukiniai riedėjo die
ną ir naktį Vokietijos link.

Tuo tarpu Anglijos ministrų pirminin
kas Chamberlain, pataikaudamas Hitle- 
iui, džiaugėsi laimėjimu “taikos mūsų lai
kams”... Tai primena dabartinę ir anks
tyvesnių ją JAV politiką.

Sakoma, bevalgant atsiranda ip apeti
tas. Raudonosios Rusijos diktatorius ir 
žmonių budelis Stalinas, matydamas Hit
lerio kariuomenės sėkmę, pagal Molotovo 
— Ribentropo pasirašytą sutartį skubėjo 
okupuoti Pabaltijy gyvenančias tris laisvas 
valstybes : Lietuvą, Latviją ir Estiją.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU

336 puslapiai. —■ Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuva. Knyga galima gauti užėjus i “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaida.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO t, ILLINOIS



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso PRospect M2Ž9
Rftiid. telef.- WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto. 
nuo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta.

JONAS A. &ARKUS, PH. D Vial 1 V.____ *

jaunieji idealistai, rt
to

Rn. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
i 6449 So. Pula^cl R<į. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Tolefu PRospoct 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

H Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso informacijos Žiniaraš
tyje Nr. 6 yra atspausdintos iš
traukos iš Australijos lietuvių 
laikraščio “Mūsų Pastogėje” pir
mojo šių metų numerio. Tas nu
meris skirtas Jaunimo Metams 
propaguoti. Kai kurių ištraukų 
mintys deimančiukais spindi, kai 
kurios rūpestį kelia, ypač liė- 
Čiantieji Pirmojo PLJK rezoliu
cijas:

laikui bėgant svarbus ir dė
kingas, darbas.

Rezoliucijos nieko nereiš
kia, jeigu jos nėra paremtos 
konkrečiais darbais. Rezoliu
cijos turėtų būti santrauka 
mūsų apsiimtų darbų. Už kiek
vienos rezoliucijos turėtų bū
ti aiškus, konkretus planas, 
kad nutarimai būtų įvykdy
ti”.

nežinojo.
Bendradarbiautojai, siekdami 

savo asmeninių tikslų, nesiskai- 
to su jokiomis priemonėmis, ne* 
žiūrėdami giminystės, brolystės 
ar draugystės. Nedaug kam yra 
žinoma, kad žurnalistas Deksnys 
kadaise buvo pasiųstas į Lie
tuvą visai be reikalo su labai 
mažomis galimybėmis, kad iš-

gul į Y vien dėl savo drau
go ožiško užsispyrimo. Deksnys 
negrįžo. Jis buvo komunistų su
gautas. Jo draugas dabar yra 
Chic&goje akiratininkų vyres
nysis. Turint galvoje bendra
darbiauto jų bei tiltų statytojų 
beatodairį aktyvumą iš inercijos 
einančiose žemo lygio ir labai 
siauros apimties politinėse žai
dynėse, kurios yra komunistams 
naudingos, tenka laukti buvusių 
ėjimų pakartojimo Antrame

GeLeS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS G8LINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 6-0333 Ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio valanda** 
gražiausios gėlės ir vainikai anai 

pių papuošimui ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/®

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR 1LAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Cantar 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

“šio kongreso pati didžioji 
užduotis yra sąmoningo lietu
vių jaunimo manifestacija su 
tam tikra programa ir jos rė
muose svarstymais. Jeigu tų 
svarstymų išvados bus pa
tiektos rezoliucijų forma, tai 
jas priima ir deklaruoja visas 
kongrese susirinkęs lietuvių 
jaunimas, ne kokie atstovai, 
kurie dažniausiai būna vyres
niųjų parinkti, o ne jaunimo 
išrinkti

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 ft STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
sutrai, penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rtz.: GI 84)873

DR. W. EISIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Avo^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti MI 3-0001.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta- 

? dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. .
Trečiadieniais uždaryta.

Pirmo Kongreso metu pri
imtos rezoliucijos buvo gra
žios ir įdomios, tačiau jos liko 
neįgyvendintos. Negalime su
sirinkti iš viso pasaulio ma
nydami, kad užtenka manifes
tuoti arba studijuoti. Tam 
nereikia pasaulinio kongreso! 
Užtektų susibūrimų įvairiose 
vietovėse. Todėl Kongresas 
turi būti ne tik entuziazmo ir 
informacijos šaltinis, bet turi 
būti ta vieta, kurioje jauni
mas galėtų išdiskutavęs da
bartį, planuoti kas darytina 
ateityje. Turi būti sustatytos 
veiklos gairės ir išdirbta veik
los metodika. Todėl Jauni
mo Kongresas yra ne kas kitas 
kaip sunkus, labai sunkus, bet

GRAOINSKAS

žinoma, kad asmeninės rezo
liucijos nedaug' ką reiškia, ypač 
jeigu jos yra konflikte su gy
venimu ir daugumas priimtais 
politiniais siekimais, ėjimais ir 
nusistatymais. Jos nieko pozi
tyvaus neduoda, tik erzelį su
kelia. Tokios asmeninio pobū
džio ir kilmės politinės rezoliu
cijos buvo priimtos IPLJK. Jos 
nebuvo sudarytos pagal paskai
tų ar studijų išdavas, bet suk
tais keliais atėjo iš apmokamo 
tiltų su sovietais statytojo stal
čiaus. Teisininkas Petras Stra
vinskas tą politinę aferą viešai 
atidengė Naujienose. Po kong
reso įvairiuose suvažiavimuose 
jaunimas tas rezoliucijas ir jų 
priėmimo suktą būdą pasmerkė.

Paskutiniu metu šen-ten yra 
išleidžiamos rezoliucijos pagal 
niekines studijas ar tendencin
gas paskaitas. Dažnai jos yra 
konflikte su pagrindinėmis ir 
nekintamomis žmogaus vertybė
mis, visuomenės ir tautos at
sakomybe bei daugumos politi
niu nusistatymu, paremtu duo
menimis, patyrimais ir giliomis 
studijomis. Revoliucijų ir re
formacijų laikotarpyje turime 
daug ir labai daug pavyzdžių, 
kai pagal iš anksto parašytą re
zoliuciją ar numatytą ėjimą yra 
padaromos niekinės studijos, ra
portai ar tyrimai. Aš pilnai ti-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SUNOS
HOME

Vienų Metų Mirties Sukaktis Laidotuvių Direktoriai
ii-

EUDEIKIS

JONAS BYANSKAS
Mūsų mylimas tėvas ir brolis mirė 1972 m. vasario mėn. 11 d. Pa

laidotas vasario 19 d. Lietuvių šv. Karimiero kapinėse.
Dėkojame solistams Genovaitei Giedraitienei ir Algirdui Braziui, 

taip pat dirigentui Faustui Stroliai už giesmes koplyčioje, pusseserei 
Onai Jonikienei už visokeriopą pagalba, Petrui Jonikui ir F. Stroliai 
UŽ atsisveikinime žodį

Dėkojame visiems, atsiuntusiems gėlių vainikus ar ta proga au
kojusiems kilniems tikslams.

Dėkojame Birutės Choro ir Vyčių Choro nariams ir visiems atsi- 
lankiusiems į laidotuves ir Velionį palydėjusiems į kapines, o taip pat 
ir visiems kitiems, kuriems neturime galimybės asmeniškai padėkoti.

Ačiū Laidotuvių Direktoriui J. G. Evans už rūpestingą patarna
vimą.

Sūnus Robertas, sesuo Marijona Mikolaitienė, brolis 
Aleksandras ir jų šeimos.

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

Street
6-234a-S

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

NUSTATOMA
2512 W. 47 ST. — FR MWI 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI

Susirinkimu ir parengimų
PRANEŠIMAI

- ANTANAS AIZINAS
Velionis gimė Latvijoje, Rygos mieste, 1904 m. kovo mėn. 4 d., 

rusu caro ^žandarų iš Lietuvos ištremtoje mirusio 1938 m. knygnešio 
Antano Aižino šeimoje.

Mirė Vilniuje 1971 m. kovo mėn. 17 dieną ir kovo mėn. 20 dieną 
tapo palaidotas Žvėryne, Saltoviškių kapinėse. Kaipo inžinierius dar
bavosi Vilniaus miesto elektros tinklų stotyje.

Karas ir baimingas gyvenimas anksti išstūmė iš gyviijų tarpo, vos 
sulaukusį 67 metus amžiaus.

liūdi:
Žmona Elena (Kildišaitė), dvi dukterys, keturi broliai, 

dvi seserys ir pusbrolis Walter Rask-Rasciauskas.

<845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDiTIONED KOPLYČIOS

REpublk 7-8600

MA&NOMS VIETA

RE public 7-8631

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

<

’ERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. Š £ R t N A S
2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

— C hi cages Našlių ir Našliukiy Klu
bas rengia smagų St. Patrick šventės 
šokių vakarą, kuris įvyks šeštadienį, 
kovo 18 dieną 8:00 vaL vak. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd SL Bus skanių 
užkandžių, įvairių gėrimų ir gros 
George Joniko orkestras. Taip pat 
bus dovanų laimingiesiems. Valdyba 
ir komisija kviečia visus narius ir sve
čius gausiai atsilankyti.

Ana Condux

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairi v atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontrer 6-1882

— Amerikos Lietuviu Piliečių Pašal
pos Klubo mėnesinis narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 19 ČL 1:00 
vai. p. p. Hollywood svetainėje, 2417 
W. 43rd St. Nariai malonėkite atsi
lankyti, aptarsite klubo reikalus, ku
rių daug yra, taipgi laikas užsimokėti 
duokles.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

i JEROME .VITAS
Gyv. 6812 So. Rockwell St.

Mirė 1972 m. kavo mėn. 16 dieną, 2:20 vai. p. p., sulaukęs 76 me
tu amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ukmergės aps., -Siesikų parapijoj, Če- 
sonių kaime.

Amerikoje išgyveno .60 metų.
^Paliko nuliūdę: žmona Stella (Petrošius), sūnus Robert Langert, 

jo žmona Dolores, duktė Delores Mitchell, jos vyras Frank, 7 anūkai 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno Amerikos Legiono Postui 271.
šeštadieni, kovo 18 dieną, 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas 

Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.
Pirmadienį, kovo 20 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

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

Visi a. a. Jerome Vitas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patamavi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: J Ard, 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-fi440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*

i

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

Ofisai 2750 West 71 st St 
TeU 9254,296

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

uždaryta.
Rax tai.: WA 5-3099

— Krakiškių Draugiško Klubo eili
nis narių susirinkimas Įvyks sekmadie
nį kovo 19 dieną 2 vai. p. p. Broniaus 
Bartkaus namuose. 6919 So. Artesian 
Ave. Visi nariai prašomi atsilankyti, 
nes yra labai svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600. NARIAI:

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

pr»ktHc«, »pec. MOTERŲ Ityot 
26S2 WEST 59th STREET 

T»L: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* MEmlock 4-2123 

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom 
VAręK Supports) ir t. t

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Tel.f.: PRospect 6-5084

help your.
HEART FUND^j 
help, your HEART,

i ■

sek-1

SKAITYK PATS TS PARAGINO
Tel.: HEmlock 4-2413 

7’59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. *50829

Lietuvių kalbi: kasdien nuo pirma t 
dienio iki penktadienio 11—12 į 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-' 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL f 
ryto

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA. 
1490 kil. A. M.

KITUS SKAITYTI

•i

JONAS PETRAUSKAS
Gyv. Miami Beach, Florida

x Mirė 1972 m. kovu mėn. 17 dieną, 9:25 vai. ryto, sulaukęs 56 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Joniškio vis., Šiaulių aps.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko nuliūdę: seserys — Leontina Mikaliūnas, jos vyras Myko

las, Juzefą Mieželis, Julia Šimkus, jos vyras Zenonas, gyv. Kanadoje. 
Lietuvoje liko motina Juzefą. 2 seserys — Kazė Miežienė ir Stasė Ja- 
gutienė bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

šeštadienį, kovo 18 dieną 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas 
Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.

Pirmadienį, kovo 20 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
i šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
Šus laidojamas Lietuvių Sv. Kazirniero kapinėse.

Visi a. a. Jono Petrausko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pašutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka;
Motina, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600. ______
M

ANTANAS BALEIŠIS
1972 m, sausio mėn. 17 d. sunkios ligos išvarginta nustojo pla

kusi tėvynę mylinti Jo širdis ir buvo palaidotas sausio mėn. 20 dieną 
Lietuvių Šv, Kazimiero kapinėse.

Norime padėkoti visiems, kurie lankė Jį ilgos ir sunkios ligos 
metu: Dr. R. Damauskui, kuris rasdavo laiko veik kasdieną draugiš
kai aplankyti Velionį ligoninėje ir namuose, Ramovėnams ir Panevė
žiečiams, mūsų mielom giminėm: Bronei ir Petrui Rėželiams, Edwar- 
dui ir Danai, Kaziui ir Bronei, Leonardui ir ypatingai Meilutei Erin- 
giams, kurie nepagailėjo triūso ir laiko pagelbėdami mums, kada bu
vome pagelbos ir paguodos labiausiai reikalingi.

Nuoširdus dėkui kunigams: švč. M. Marijos Gimimo parapijos kle
bonui kun. A. Zakarauskui už sukalbėjimą rožinio, kun. K. Kuzmins
kui už sukalbėjimą maldų, kun. J. Kuzinskui už gedulingas pamal
das, pasakymą taip gražaus pritaikinto pamokslo ir palydėjimą į ka
pines, kun. B. Sugintai už atsilankymą i šermenis ir dalyvavimą 
laidotuvėse. ‘ «

Ypatingai esame dėkingi operos solistui Arnoldui Vokietaičiui už 
taip gražu ir įspūdingą giedojimą bažnyčioje, muzikui p. Matiukui už 
grojimą smuiku pamaldų metu, muzikui V. Baltrušaičiui už vargonų 
muziką.

Didžiausią padėką reiškiame L. V. S. “Ramovės” Chicagos Sky
riaus pirmininkui A. Juškevičiui už taip nuoširdžiai, rūpestingai ir 
gražiai pravestą atsisveikinimu su Velioniu, Gen. St. Dirmantui pras
mingai atsisveikinusiam L. V. S. “Ramovės” vardu, A. Stakėnui jaut
riai atsisveikinusiam Panevėžiečių ir Marquette Parko Namų Savi
ninkų Draugijos vardu, J. Jasaičiui gražiai atsisveikinusiam L. Ben
druomenės vardo. Dėkojame stovėjusiems garbės sargyboje pager
biant Velionį. *

Nuoširdžiai dėkingi esame visiems pagerbusiems Velionį savo 
atsilankymu koplyčioje, dalyvavimu pamaldose ir palydėjusiems į am
žino pailsio vietą.

širdingai dėkojame karsto nešėjams: pik. K. Dabulevičiui, J. Juo
zaičiui, K. Leknickui, J. Litvinui, V. Stungiui ir a. 
(mirusiam sekančią savaitę).

Begaliniai dėkingi esame visiems, už iš arti ir 
les, už gausias aukas šv. Mišioms už Vehonies sielą 
pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Dėkojame visiems bet kuo prisidėjusiems prie 
ro, tėvo, uošvio ir senelio laidotuvių, kuriems neradome galimybės 
ar progos asmeniškai padėkoti.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriui Donald Petkui už rūpestingą ir 
malonų patarnavimą.

( Prašome prisiminti Velioni savo maldose.
Visiems, visiems nuoširdus ačiū.

Giliai nuliūdę:
Žmona Antanina, duktfc Alė, žentas Algimantas, 

anūkai Žibutė ir Robertas.

a. J. Pnšneraičroi

toli prisiųstas gė- 
rr kitokias aukas,

mūsų mylimo vy-

—— J'_ JJį,i

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS CIENA 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASATflS
1446 So. 50th Avė.. Cicero* ILL Pboae: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tek: Y Aras 7-lL^-il39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlir 7-1213
2*14 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 11L 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HAUSTED 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
<outh Holland, Hlinoto

J . NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — SATDBBAY, MAXCI 11, 1973
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GĖLIŲ PARODA
šiandien, šeštadienį, kovo 

18 d. 11 vai. priešpiet McCor
mick Place atidaroma didžioji 
pavasarinė gėlių ir daržų pa* 
rodą, kuri tęsis iki kito šešta-

SIUNTINIAI I LIETUVA 4 * 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, |||. 60632. Tai. YA 7-5980

Įsigykite M. Aukštuolio

iĄmžinus dėsnius lietuvių tautos
* vybei išlaikyti.

32 psl. Kaina $1.50.
Rašykite ir pinigus siųskite 

adresu:
Mr. M. AUKŠTUOLIS

4 Elizabeth Ave., Springdale,
I Conn. 06907

tokiu

dieuię, kovo 26 d. imtiną!.
Parodoje, kuri vyksta mil

žiniškoje McCormick Place sa
lėje, yra “tuzinai” atskirų iman 
Iriausiai įrengtų darželių su 
pilnai žydinčiomis tulpėmis, 
rožėmis, azalijomis, dafodi- 
lais ir tūkstančiais kitų pavasa 
rinių gelių , specialūs tropiki- 
nių augalų ir orchidėjų sode
liai ir kt Turintiems savo dar 
želius ir norintiems patarimų, 
juos mielai suteiksią 
tūrininkai specialistai.

Paroda atidaryta 
nuo 11 vai. ryto iki 10
karo. Įėjimas suaugusiems 
82.50, vaikams iki 12 metų $1.25

REAL ESTAfrFor''salė
Namai, žema — Pardavimui

GERAS MŪRO NAMAS. D (i liuksus 
butai. Gražios kabinetų virtuvės. 
Brangios vonios. Naujas šildymas. 
Namas 17 metų. Geras. Pigus. Mar
quette Parke. Proga p

Brokeris P. ŽUMBAK
lai nupirkti.
778-6916.

agrikui-

kasdien 
vai. va

Vanago laidotuvės
Visai savaitei praėjus, penk

tadienį, kovo 17 d. paskelbta 
kad Chicagos šiauriniame prie
miestyje Highland Park poli
cijos patrulis Roger Banicki 
praeitų šeštadienio rytą iš .22 
kalibro (su teleskopu) šautu
vo nušovė vanagą raudonuo
ti egi, kurs staiga pagarsėjo

Kes tik turi gerą skonį
"ftp.

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

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones i Lietu
vą, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai, šią vasarą jo vadovaujamas Amen- 
can Travel Service Bureau nuveš i Lietuvą 9 ekskursantų grupes.

Visos ankstyvesnės ekskursijos jau pilnos. Jei kas dar ši metą 
norėtų važiuoti, tai gali pasinaudoti šiom ekskursijom:

Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — S960.00 -f- taksai, iš New 
Yorko — S860.00 + taksai.

Spalio 2-rą, 15 dienų, iš Chicagos — $710.00 4- taksai, iš New 
Yorko — 610.00 + taksai.

Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New 
Yorko $610.00 + taksai.

Kas nori žiemos šventes praleisti Lietuvoje su giminėmis, turi 
registruotis i gruodžio mėn. ekskursiją. Bendroji kelionės kaina pri
klausys nuo valdžios patvirtintos’’oro linijų sutarties.

EDWARD HANRAHAN
a-a Pabartinis Cook apskrities valstybės gynėjas ir demokratų partijos kan- 
□iclatas toms pareigoms dar vienam terminui. Teismas nerado pagrindo 
traukti jį teisman už ginkluotos gaujos nuginklavimą, bet gudrūs advokatai 
pradėjo kabinėtis dėl tariamų trukdymų teisėtumui vykdyti. Kiekvienam 
aišku, jog tai yra grynai politinė priekabė pakenkti energingam vyrui eiti 
pareigas ir teikti miestui reikalingus patarnavimus.

Savaitės pradžioje politikai buvo pradėję garsinti kitus kandidatus 
sioms atsakomingoms pareigoms, bet jiems sunkiai eina. Kai buvo užkąsta 
ir pavalgyta — atnešta kava su Kinijos pyragaičiais. Kiekvienam pyragai
tyje buvo pranašo įdėtas lapelis, kuris sakė, kad Hanrahanas yra vyras 
sioms pareigoms. Pranašavimai turi didelės svarbos, bet galutini žodi ant
radienį ^tars balsuoti galintieji Chicagos gyventojai. Jeigu dauguma‘ pasi
sakys už Hanrahaną, tai jis ir bus išrinktas. Hanrahana lietuviai gana <*e- 
rai pažįsta. (Pr). ~

narstydamas iš dausu ir pešio
damas praeiviams (žmonėms) 
plaukus arba nusinešdamas jų 
skrybėles.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu

Nors raudonuodegius šaudy- 
,ti į draudžiama federaliniais 
Įstatymais, bet šiam vanagui 
padaryta išimtis, ne tik lei
džiant, bet policijai Įsakant ji 
nušauti.

— Bronislava Petrauskienė 
mirė š. m. kovo 17 d. Ji gyve
no pas savo sūnų Joną Petraus
ką Oak Parke, Kūnas bus pa
šarvotas Vance koplyčioje, Ci- 
ceroje. Laidotuvės Įvyks pir
madieni, kovo mėn. 20 d

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.

Pranešimas apie nušovimą 
skelbtas pavėluotai, kadangi 
gauta šimtai laiškų, prašan
čių vanago nešaut. Jo kūnas 
su trijų pėdų sparnais atiduo
tas medžioklės priežiūros Įstai
gai.

— Lietuvių Moterą Federa
cijos Chicagos Klubo narių su
sirinkimas bus šį sekmadienį, 
kovo 19 d. 3 vai. popiet Jauni
mo Centre 203 kambaryje. Na- 

at-rėš ir viešnios kviečiamos 
silankyti.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. * TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairip prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

A. & L. INSURANCE & REALTY

— T. Jėzuitų leidžiamo 
nalo “Laiškų Lietuviams” 
finis koncertas turės naują so
lo, duetų ir trio programą, 
kurioje vyraus senovės dainos. 
Programą išpildys jaunieji dai 
nininkai: Nerija Linkevičiū
tė, Vytautas Nakas ir Benius 
Prapuolenis, akompanuojan: 
Alvydui b asaičiui. Choro par 
tiją atliks “Aidutės” Progra-

žur-
me-

SAVININKAS PARDUODA 
PAJAMŲ NUOSAVYBĘ

3 miegamų mūrinis su kitu namu kie
me. Galima pirkti šalia esanti sklypą 

$21,900.
Apžiūrėti tik susitarus 

5021 So. MAPLEWOOD AVE 
Tel. 476-0385.

61-MA IR CAMPBELL. 10 butų mū
ras labai gerame stovyje 

S79,500.
Tel. 767-2114.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

REIKALINGI 
VYRAS IR MOTERIS 

Raštinių valymo darbai. Nuolatinis 
darbas nuo 2 vai. popiet iki 10 vai. 
vak. Vyras privalo turėti automobi
liui vairuoti leidimą. Suprasti ir susi
kalbėti angliškai. Skambinti 549-7053 

tarp 9 vai. ryto ir 4 vai. popiet.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MACHINIST - SETUP MEN
fen with good mechanical skills and 
etup experience needed to be trai

ned on specialized machinery.
Permanent, full time position in 

growing industry.
SPOTNAILS INC.

a

1100 HICKS RD. 
ROLLING MEADOWS, ILL. 
An Equal Opportunity Employer

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių švarus 
butas 2-me aukšte suaugusiems be 

įnamių. 3246 So. Emerald-Ave 
Tel. 842-1455.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODAMA TAVERNA su namu 
Brighton Parko apylinkėje. Galima 

skambinti bet kuriuo laiku 
Telef. 247-0777.

GERA PROGA įsigyti maisto krautuve 
pačiame Marquette Parke. Teirautis 

pas savininka telefonu 
778-8479

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

110 AKRŲ — du gabalai žemės prie 
kelio. 5 mylios nuo ivažiavimo i greit
keli, prie Chain of Lakes. 30 ir 50 
akrų žemės plotai su 10 ir 50 akrų at

viro lauko.
A. J. HANSEN

Route 3, CHETEK, WIS. 54728.
Tel. 715 — 237-2196

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

CLOSING OUT ENTIRE STOCK 
OF WOOLEN FABRICS

Approx. 2,000 yds. 100% woolen 
fabric originally cost up to $7.50 per 
yd. — now sacrificing from $2 to S3 
per yd. Bargain for those sendingyd. Bargain for those sending 

parcels to Europe. 
L & F TAILORS, 

3464 So. HALSTED ST.
Tel.: 927-3755

Open Mon. & Thurs. to 9 P. M. — 
other days to 6 P. M.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE- J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidenui
2212 W. Cermak Road Chicago, ILL Virginia 1-UVi

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRc

TONY POWELL
(Povilonis) 

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

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

STEBUKLINGAS BARGENAS
Beveik naujas 5 kambarių mūrinis su 
3 dvigubo dydžio patogiais miegamai
siais, Hollywood stiliaus vonia, pilnu 
beismantu ir mūro garažu, įvažiuoja
mu iš gatvės.. Visas namas turi centra- 
linį oro vėsinimą, kilimus, patio ir 
daug kitų dalykų. Išvykstantis į Mi
chigan valstiją savininkas priverstas 
greitai parduoti už stebuklingai žemą 
$24,500 kainą. Jūsų, laimė yra garan
tuota.- Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai/

CICERO, 19 ir 47-tos Avė. apylinkėje, 
modemus 2 butų po 5% kambarių su 
pilnu beismantu. Tuoj galima užimti.

$27 900
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
SALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

PIRKITE dvi ar 3 šeimos nauja 8 bu-, 
tų namą po 3 ir 4% kamb. $15,000 
pajamų. Marquette Parke. Priims 

mažesnį mainais. Tel. HE 4-2323.^

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, III. 6*629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halrtad St., Chicago, HI. 60608. — Tol. 254-3320 

{vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CartifikataL

V. V A L A N T 1 N A S

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

mai vadovaus Živilė Bilaišytė. 
Koncertas Įvyks kovo 26 d., 
sekmadieni, 4 vai.

SAVININKAS PARDUODA mūro na
mą: 4 butai po 5% kamb., vienas — 
3%. Kedzie ir Marquette Rd. apvlin- 

kėje. Tel. HE 4-7334

MOVING — Apdraustas perkrausimas 
Pteur ir sąžiningai patarnxviinM. Naujam! kraustymo 

įrankiai. HgŲ metę patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 59 ST. CHICAGO, ILL. 50636. T«L WA 5-9209

M. A . š į m 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 

kitoki blankai.

ANTANAS SMETONA IR JO

Lietuviy 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

♦ šiandieną Įvyksta Clevelan- 
do garsiosios Grandinėlės tauti
nių šokių Koncertas — premje
ra 7 vai. vakaro Maria Aukšt. 
mok. auditorijoje, 6700 So. Cali
fornia Ave. Rytoj — antrasis 
spektaklis 2:30 vai. p. p. Jauni
mui bilietai pusė kainos. Bilie
tai gaunami Marginiuose, 2511 
W. 69th Street ir prie Įėjimo: 
šiandien nuo 6 vai. vakaro, o ry
toj — nuo 1 vai. p. p. (Pr).

HJisAUGJE APYLINKĖJE netoli 
28-tos ir Avers Ave. 2 butų mūras su 
pilnu beismantu, centrinė šildymo 
sistema ir garažu. 6 ir 5 kambariu 

butai. $22,000 
SVOBODA, 3739 West 26th Street 

Tel. LA 1-7038.

VIEW
MARIA HIGH

AT 67TH & CALIFORNIA 
From this beatiful 3 bedroom home 
Bright family room, finished basemenl 

with bar.
MCKEY & POAGUE, INC. 

3145 W. 63rd STREET 
Tel. 434-4300

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

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

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

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

Gavę pinigu*, tuojau knyga pariųrime.

4612 So. Paulina Si.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS 

TEL.: YArds 7-9107

SKAITYK "NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS
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Fedsralinlų Ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

NeklInoĮame turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Paraig palludl|imas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformaci|o< 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

Simaitis realty 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

l ei. 436-7878

Brangenybėj Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

iy2 AUKŠTO 2 BUTŲ
Tikrai ištaigingas ir didingos išvaiz
dos 1% aukšto mūrinis. 5 kambariai 
su 3 dvigubo dydžio miegamaisiais
1- me aukšte ir 4 didžiuliai kambariai
2- me aukšte. Labai gera ir labiausiai 
pageidaujama karšto vandens šilima 
gazu. Stebuklingai žema kaina — tik 
$32,900. Tokio namo už tokią kainą 
jūs niekur nerasite. Skambinkite ste

bukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublIc 7-1941

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS ,

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

TIKRAI 1% 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.

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

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

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

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

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė Ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500. 
) APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 

langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par' 
ke. $36.500. ___

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas 

IffiAHNG" COnSaCTO^
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

STOGŲ DENGIMAS IR TAISYMAS 
įsteigta prieš 60 metų.

Įvairių rūšių ir tipų stogai, kaminai, 
vandens nutekėjimo rynos, vamzdžiai. 
Uždedami nauji ir atnaujinami, patai

somi ir nudažomi.
Pilnai apdrausta.

Darbas garantuojamas. 
Skambinti bet kada 

521-6047 arba 935-2660

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapelis

i.-« Ciswfft Canwo

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

tune-ups |r t. t.
«24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




