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HANOJUS NEMAŽINA SAVO PUOLIMU
SAIGONAS. — Pentagono žvalgybos žiniomis iš šiaurės Viet

namo j pietus traukia dar viena Hanojaus reguliarios kariuome
nės divizija-— 325-toji, su 10,000 vyrų, su tankais, sunkiąja arti
lerija ir priešlėktuvinėmis baterijomis. Tai jau esanti paskutinė 
komunistų divizija, dar nebuvusi įtraukta į karą pietuose. Ji 
anksčiau stovėdavo prie Hanojaus. Per demilitarizuotą zoną ko
munistai turi išvedę keturis kelius, o pajūryje per zoną pratęsta 
ir gazolino vamzdžių linija.

Karinė vadovybė paskelbė, 
kad per oro puolimus šiaurės ir 
Pietų Vietname buvo praras
ti dar šeši lėktuvai. Per visai 
trijų savaičių komunistę’ofen
zyvos laikotarpį Amerika pra
rado 16 lėktuvų ir 20 helikopte
rių, kurių įgulos narių devyni žu
vo, 11 buvo sužeisti ir 42 dingo 
be žinios.

Praėjusią savaitę Pietų Viet
namo kariuomenė turėjo sunkių 
nuostolių: 1,002 kareiviai žuvo, 
2,656 buvo sužeisti ir 408 din
go. Saigono vyriausybė prane
ša, kad priešas neteko 7,117 ka
reivių žuvusiais ir 71 buvo pa
imtas nelaisvėn.

Komunistai vėl kelis kart puo
lė apsuptą An Loc miestą, kurį 
gina 5-toji Saigono divizija su 
viena parašiutininkų brigada, 
kuri buvo į miestą perkelta he
likopteriais. Apsupimo pralaužti 
žygiuojanti 21-ma Saigono divi
zija pati pateko į reples. Kari
niai stebėtojai galvoja, kad ko
munistų tikslas buvo prirakinti 
prie An Loc fronto dideles Saigo
no jėgas, kad jas būtų neįma
noma pasiųsti į šiaurinį frontą, 
kur laukiama didesniu- puolimų 
prie Hue ir Da Nango miestų. 
Prie An Loc komunistai turi 
apie 30,000 kareivių.

Priešo kareiviai sudegino šiau
rėje apie 20 vietnamiečių kaimų. 
Jų gyventojai pabėgo Į pietus. 
Jau apie 250,000 vietnamiečių 
tapo pabėgėliais, apie 500 civilių 
žuvo ir keli tūkstančiai buvo su
žeistų .

Niekas negali pranašauti, kaip 
toliau vyks komunistų ofenzyva, 
tačiau užsienio stebėtojai Sai- 
gone galvoja, kad komunistų pla
nai neišsipildė. Nuo pirmųjų jų 
smūgių Saigono gynybos jėgos 
nesugniužo ir priešui pavyko 
okupuoti tik apie 10 mylių plotą 
prie demilitarizuotos zonos. Ban
dymai užimti An Loc irgi paro
dė Saigono kareivių kietumą. 
Šiame fronte komunistai prara
do daug tankų ir kareivių Paaiš
kėjo, kad Amerika savo sąjun
gininkų neapleidžia. Priešlėktu
vinė gynyba neįsteigia sustab
dyti oro puolimų, o pačioje Ame
rikoje parama komunistams ne
buvo tokia didelė, kaip tikėtasi.

Išvežė graikų 
politinį kalini

ATĖNAI. — Graikijos vy
riausybė pareiškė Amerikai ir 
Vakarų Vokietijai griežtą pro
testą, už tai, kad jos išvežė iš 
Graikijos politinį kalinį prof. 
George Mangakis. Kalinys bu
vo išleistas iš kalėjimo pasigydy
ti sveikatos, tačiau po kelių die
nų jis su žmona išskrido Vokie
tijos kariniu lėktuvu iš Ameri
kos karinės bazės netoli Atė
nų. Profesorius Mangakis bu
vo nuteistas 18 metų kalėjimo 
už veiklą prieš karinę vyriau
sybę.

Graikų protestas sako, kad 
Amerika sulaužė susitarimą dėl 
karinių bazių. Graikija lau
kianti Amerikos pasiaiškinimo. 
O Vakarų Vokietija turinti tuoj 
atšaukti savo ambasadorių Atė
nuose Peter Limbourg, kuris su-

Kinijos pandos 
parodytos publikai
WASHINGTONAS. — Prezi

dento žmona buvo viena pirmųjų 
Washington© zoologijos sodo 
lankytojų, atėjusių pasižiūrėti 
iš Kinijos atvežtų pandų, žmo
nių susirinko didelis būrys 
stebėti, kaip pandos graužia bam 
buko šakas ir ėda ryžių ir sojos 
pupelių mišinį.

Patelė Ling-Ling didesnė už 
patiną šing-šing, ji jau sverianti 
136 svarus, šing-šing tesveria 
74 svarus, tačiau pilnai subren
dusios pandos svers apie 300 
svarų ir bus 6 pėdų ūgio. Pan
dos laikomos už storo stiklo , sie
nos, 55 laipsnių temperatūroje.

Įdomuį kad pandos nežino, 
kaip poruotis. Washington© so
do pandų prižiūrėtojai buvo Įs
pėti, kad jie per daug nesusi
draugautų su savo prižiūrimom 
pandomis. Londono zoologijos 
sodo panda či-či tiek daug laiko 
praleisdavo su savo prižiūrėtoju, 
.kad ji ėmusi galvoti, kad jis yra 
jos “vyras”. Ji atsisakė turėti 
santykius su Maskvos panda, 
nors buvo kelis kart bandyta 
juos suporuoti.

Britų teisėjas 
teisina kareivius

LONDONAS. — Oficialūs tar
dymai, atlikti Aukščiausio An
glijos Teisėjo lordo Widgery, 
parodė, kad Kruvinojo sekma
dienio šiaurės Airijoj įvykius iš
šaukė airių slaptos armijos šau
dymai į britų kareivius. Nele
galaus žygio organizuotojai su
darė labai įtemptą situaciją, ta
čiau britų parašiutininkai nebū
tų pradėję šaudyti į minią, jei 
iš minios nebūtų šaudoma į ka
reivius, pareiškė komisijos ra
portas.

Airijos katalikai tuoj piktai 
pasmerkė šį raportą, sakydami, 
kad jo uždavinys buvęs išteisin
ti, nuplauti kaltę nuo kareivių, 
kurie nušovė 13 airių.

Gynybos ministeris lordas 
Carrington pareiškė pasitenkini
mą šiuo raportu ir pasidžiaugė, 
kad kareiviams neteks būti kal
tinamais žmogžudystėmis. Lor
das Widgery išklausė 114 liu
dininkų ir perskaitė 200 paro
dymų raštu. Jo raportas turi 
25,000 žodžių.

NEW YORKAS.—Miesto poli
cija atidarė pornografinės lite
ratūros, žurnalų, filmų parduo
tuvę ir 4 mėnesius registravo 
įvairius “urmininkus”, kurie to
kios rūšies “prekes” gamina. Tuo 
būdu policija sugavo 12 didžiau
sių pornografijos platintojų, 
jiems iškeltos bylos. Patirta, 
kad su pornografija tampriai yra 
susirišę ir maffijos vadai, gang
sterių organizacijos.

organizavęs graiko profesoriaus 
slaptą išvežimą iš karinės ba
zės. Korespondentų žiniomis, 
profesorius su žmona šiuo me
tu yra Bonoje.

Edward Heath Georges Pompidou Harold Wilson

Britanijos priėmimo i Europos rinką klausimas Prancūzijoje sustiprino prezidento Pompidou 
(viduryje) padėti. Jis paskelbė referendumą ir ragina balsuotojus pasisakyti už priėmimą. Bri
tanijoje šis klausimas suskaldė darbo partiją, vadovaujamą Wilson© (dešinėje). Jis vadovauja 
parlamento grupei, kuri pasisako prieš Britanijos įstojimą rinkon. Premjeras Heath neabejoja, 
kad jo partija, padedama darbiečiy sukilėliu, lengvai laimės balsavimą dėl įstojimo į rinką.

VĖLIAUSIOS ŽINIOSSVARBUS RINKIMAI V. VOKIETIJOJE
STl'TTG ARTAS. — šį sekmadienį Vakarų Vokietijoje vyksta 

svarbūs rinkimai — Baden-Wuertembergo provincijos savivaldy
bės rinkimai, šeši milijonai tos provincijos gyventojų savo rankose 
laiko ir visai Europai svarbų sprendimą — Vokietijos “ostpolitik” 
priėmimą arba atmetimą. - Nuo šių balsuotojų priklauso kancle
rio Brandto sutartys su Maskva ir Varšuva. Jef Baden-Wuertem- 
berge laimės socialdemokratai su jų partneriais laisvaisiais de
mokratais, tai sutarčių ratifikavimas vokiečių' parlamentte ga
rantuotas. Atskirų provincijų partinė kontrolė nulemia Bonos 
parlamento aukštųjų rūmų — bundesrato sudėtį, šiuo metu bun
desratą valdo 21-20 narių skirtumu opozicijos* partija — krik
ščionys demokratai. Jei sekmadienio rinkimuose laimėtų so
cialdemokratai, jie perimtų bundesrato daugumą.

. -Jeigu aukštieji rūmai.^sutar
tis su sovietais ir su Lenkija pa- Į 
tvirtintų, tada parlamento že
muose rūmuose — bundestage 
vyriausybei reiktų gauti tik pa
prastą balsų daugumą sutar
čių ratifikavimui. Tačiau, jei 
bundesratas sutartis atmestų, 
tada tik absoliuti dauguma ga
li sutartis patvirtinti. Kancleris 
Brandtas bundestage teturi 250 
balsų, o absoliučią daugumą su
daro 249 balsai. Vyriausybės 
partijų atstovų tarpe dar yra 
daug neapsisprendusių. Kanc
leriui būtų labai sunku surink
ti reikiamą daugumą.

Todėl sekmadienio rinkimai 
vienoje federacijos provincijoje 
įgauna didelę svarbą. Po pro
vinciją važinėja abiejų partijų 
vadai, ragindami žmones balsuo
ti už jų atstovus. Stuttgarte, 
Freiburge, Mannheime ir Hei- 
lelberge kalbas pasakė kancleris 
Brandtas ir jo konkurentas, krik
ščionių demokratų lyderis Bar- 
zel. Pastarasis įrodinėja, kad su
tartys su sovietais ir lenkais tu
ri slaptų protokolų, kurie vokie
čiams labai esą nepalankūs. Tos 
sutartys užkertančios kelią abie
jų Vokietijos dalių suvienijimui. 
Rytų Vokietijos komunistų va
das Erich Honnecker pareiškė, 
kad jei Bonos parlamentas at
mes tas sutartis, tai visa pažan-
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Keturių naujų narių priėmimas Į Bendriją Europos Rinką sukurtų stiprią Europos ekonominę 
bendruomenę. Šioje lentelėje palyginamas Europos ir Amerikos ekonominis pajėgumas. Visu- 
mininis gamybinis produktas Amerikoje dar yra didesnis, tačiau prekyboje su pasaulio valstybė

mis Europa pralenkia Ameriką.

Prasidės Indijos 
Pakistano derybos
ISLAMABADAS. — Ateinan

tį antradienį Indijos delegacija 
atvyksta Į Pakistaną, kur Mur- 
ree vasarvietėj e prasidės Indijos- 
PakSstano derybos. Jose bus 
nustatyta vieta ir laikas prem
jerės Gandhi ir prezidento Bhut
to susitikimui, bus susitarta ir 
dėl to susitikimo darbotvarkės.

Pakistano vyriausybė pareiš
kė, kad ateiančiose taikos de
rybose Pakistanas kels šiuos 
klausimus: karo belaisvių iš In
dijos paleidimą, bengalų iš Pa
kistano perkėlimą į Bengaliją 
ir Indijos kareivių pasitrauki
mą iš užimtos teritorijos Pakis
tane.

HELSINKIS. — Strateginių 
ginklų apribojimo derybos Hel
sinkyje praleido dvi sesijas, nes 
sovietų delegacijos vadas buvo 
iššauktas į Maskvą ir laiku ne
sugrįžo.

ga rytų-vakarų santykiuose bus 
panaikinta. Panašius grasinimus 
Maskvoje yra pareiškę Brežne
vas, Gromyko ir praėjusią savai
tę — politbiuro narys Suslovas.
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♦ Vakar Washingtone lankė* 
si Izraelio užsienio reikalu mi
nisteris Eban. Jis tarėsi su vals
tybės sekr. Rogers. Eban spau
dai pareiškė, kad šiandien pade 
tis Viduriniuose Rytuose yra pa
stovesnė, negu buvo prieš metus.

♦ Amerikos lėktuvai vakar 
puolė karinius taikinius netoli 
Hanojaus.

+ Ketvirtadienį Pragoję įvy
ko džiaugsmo demonstracijos 
Vaclovo aikštėje. Milicija suėmė 
nemažą skaičių žmonių ir budėjo 
gatvėje visą naktį. Priežastis? 
Čekoslovakijos ledo ritulio ko
manda sumušė sovietu rinktine 
ir tapo pasaulio čempione.

+ Čikagoje prokuroras kelia 
bylą 18 metų merginai, keturių 
vaikų motinai, kuri palikusi vai
kus vienus, pati sėdėjo taver
noje. Namui užsidegus, trys vai
kai žuvo, ketvirtas gydomas li
goninėje nuo apdegimų.

Respublikonų partija savo 
konvenciją gali perkelti iš San 
Diego į Miami Beach, kur ve
damos derybos su viešbučiais.

♦ Senato teisingumo komite* 
tsa baigė apklausinėjimus dėl 
Richard Kleindienst patvirtini
mo valstybės prokuroro vieton. 
Manoma, kad jis bus patvirtin
tas.

♦ Britanijos keleivinis laivas 
“Queen Elizabeth IP dviem die
nom pavėlavęs atplaukė į uos
tą. Laivas buvo patekęs Atlante 
Į didelę audrą su 50 pėdų ban
gomis ir 100 mylių per vai. vė
jais. Laive buvo 1,500-keleivių 
ir 930 įgulos narių.

♦ Kinijos žinių agentūra pa
skelbė, kad Kinijos premjeras 
Chou En Lajus priėmė Ameri
kos senatorius Mike Mansfield 
ir Hugh Scott.

PO 6 VALANDŲ PAVĖLAVIMO NUTARTA 
VYKDYTI 4 VISUS KELIONĖS PLANUS

HOUSTONAS. — Vakar astronautai John Young ir Charles 
Duke pradėjo savo uždavinių vykdymą mėnulyje, o ketvirtadienį 
buvo daug galimybių, kad nusileidimas mėnulyje bus atšauktas 
ir Apollo bus priverstas grįžti į žemę, neatlikęs savo misijos. Apollo 
pagrindinis laivas Casper, vairuojamas astronauto Mattingly buvo 
sugedęs, atsirado virpėjimas pagrindiniame motore. Kurį laiką 
astronautas bijojo motorą uždegti, nes jo aerodinaminės krypties 
vairavimas buvo sugedęs. Houstonp erdvės centras uždraudė nu
sileidimo laivui Orion nusileisti ant mėnulio, kol paaiškės, kas 
įvyko su motoro aparatūra.

Kinijos atstovai 
kariniam komitete
NEW YORKAS. — Jungtinė

se Tautose tarp įvairių komite
tų yra menkai žinomas karinis 
komitetas, kurį sudaro penkių 
pastovių Saugumo Tarybos na
rių: Sovietų Sąjungos, Ameri
kos, Prancūzijos, Britanijos ir 
Kinijos atstovai-karininkai. Tre
čiadienį pirmą kartą tame ko
mitete buvo pristatyti komu
nistinės Kinijos atstovai: armi
jos, aviacijos ir karo laivyno ka
rininkai.

Šalia uniformuotų ir medaliais 
apsisagsčiusių vakariečių ir so
vietų generolų kinai atrodė la
bai paprastai su savo Mao sti
liaus švarkais.

Karinis JT komitetas buvo 
įsteigtas prieš 25 m. Buvo ma
nyta, kad komitetas organizuos 
pasaulio karines jėgas, kuriom 
prižiūrėtų pasaulyje taiką. Iš 
tų planų nieko neišėjo ir kari
nis komitetas neturi jokio nau
dingo darbo. Karininkai susiren
ka du kart per mėnesį ir tik nu
stato sekančiam susirinkimui 
datą.

Kinijos delegatus priimdamas 
sovietų generolas Tovma, kuris 
šį mėnesį komitetui pirminin
kauja, pasveikino kinus, primin
damas, kad Sovietų Sąjunga vi
sada kovojusi už Kinijos priėmi
mą į Jungtines Tautas.

Dar 53 valstybės 
pripažįsta Taivaną 
TAIPĖJUS. — Tautinė Kini

ja užmezgė diplomatinius ryšius 
su Tongos karalyste Ramiaja
me vandenyse. Politiniu požiū
riu tie ryšiai Tautinei Kinijai nė
ra labai didelis laimėjimas, ta
čiau Taivano valdžia patenkin
ta, kad ji vis dar turi draugų. 
Tongą sudaro 150 nedidelių sa
lelių su 80,000 gyventojų Iki 
1970 metų Tonga buvo britų 
protektoratas.

šiuo metu Tautinę Kiniją, ar 
Taivaną pripažįsta 53 valstybės, 
kada komunistinę Kinija pripa
žįsta 69. Senegalis, Argentina 
ir Rwanda pripažįsta Pekino val
džią, bet nenutraukia ryšių ir su 
Taivanu.

Išmestas iš Jungtinių Tautų 
Taivanas pakeitė savo laikyse
ną ir pradėjo nenutraukti diplo
matinių ryšių su tomis valstybė
mis, kurios turi santykius su Pe
kino valdžia. Per trumpą laiką 
Taivanas turėjo uždaryti amba
sadas 15-koje valstybių. Tas at
nešė naują bedarbių luomą — 
ambasadorių ir kitų rango di
plomatų. Kai kurie jau paskirti 
į atstovybes, kur Taivanas dar 
turi ryšius, tačiau nemažai am
basadorių liko vyriausybės pa
tarėjais ir gavo kitas, “laikinas” 
vietas.

-Praėjus šešioms valandoms, 
žemėje esą inžinieriai surado mo
toro vairavimas gedimus ir nu
tarė toliau vykdyti numatytus 
planus. Pradžioje galvota, kad 
astronautai turės sutrumpinti 
savo mėnulyje buvimo laiką ir 
grįžti nustatytu laiku, praradę 
šešias valandas. Vakar tačiau, 
paskaičiavus, kad astronautams 
maisto, vandens ir deguonies pa
kaks, buvo paskelbta, kad astro
nautai vykdys programą, kaip 
buvo numatyta ir padarys mė
nulyje tris ekskursijas. Todėl 
pakilimas nuo mėnulio dabar 
Įvyks septyniomis valandomis 
vėliau, negu anksčiau buvo nu
statyta. Astronautai atitinka
mai vėliau sugrįš ir žemėn.

Didysis trdvėlaivio raketinis 
motoras turi vairuojamą, sukio
jamą apatinę dalį, kuri nukreipia 
motoro aerodinaminę propulsi- 
ją reikiama kryptimi, čia ir 
Įvyko anksčiau minėtas sugedi
mas/ Piltuvo "pavidalo valdymo 
sistemą pati.ėmė sukiotis į visas 
šalis, sukeldama baimę, kad ra
ketos nebus galima nukreipti 
ten, kur reikia. Tokiu atveju, 
astronautams grįžtant į žemę, 
būtų nebeįmanoma vairuoti erd
vėlaivio ir jis galėtų nuskristi 
pro šalį. Erdvėlaivis turi dvi 
vairavimo sistemas ir žemės 
kontrolės stotis nusprendė, iš
tyrinėjusi problemą, kad astro
nautams pavojaus nėra ir dar
bus galima tęsti toliau.

Studentai neturi
laiko studijuoti

DAYTON. — Ohio universi
tete policija suėmė 125 jaunus 
demonstracijos dalyvius, kurie 
bandė užblokuoti įvažiavimą į 
Wright Patterson aviacijos ba
zę. Maryland© gubernatorius po 
trijų dienų neramumų Marylan- 
do universitete, iššaukė polici
jai į pagalbą Tautinės Gvardijos 
kareivius. Vakar daugely Ame
rikos universitetų prasidėjo “tai
kos streikas”. Bostono univer
sitete apie 150 studenttų įsibro
vė į administracijos pastatą ir 
padarė ten nemažai žalos. Am- 
hersto universitete, Massachu
setts apie 20 demonstracijos da
lyvių užėmė ROTC pastatą, kol 
universiteto vadovybė nepaža
dėjo sustabdyti visuose trijuo
se universiteto miestuose: Bos
tone. Amherste ir Worcestery 
studentų verbavimą į karines 
akademijas.

Washingtone “taikos mylėto
jai” kartu su apie 20 senatorių 
ir kongresmanų sušaukė spau
dos konferenciją, kurioje paskel
bė gegužės 4 d. moratoriumą vi
soje Amerikoje.

Tarp senų “taikos” sąmoks
lo vadų pasirodė ir pagarsėjęs 
Daniel Ellsberg, kuris paskleidė 
slaptus Pentagono dokumentus. 
Jis kalbėjo apie Pentagono pla
nus užblokuoti Haifongo uostą.



A. VILA INIS ŠIDLAUSKAS

Margučio 40-ties metų sukaktį minint
(Tęsinys)

Jau buvo priartėjęs toks lai
kas kada lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje turėjo tapti bendru 
rūpesčiu visiems lietuviams. 
Jos silpnėjimas užjūriuose juk 
jau buvo pradėjęs atsiliepti ir 
į ta neribotą dosnumą, ypač 
beodritomėninė prasme. Ta, 
sakysime, kad ir Šimtą ar ners 
ir penkiasdešimt tūkstančių 
dolerių paskyrimas tiems už
manytiems Lietuvos kultūros 
rūmams nebūtų apsunkinęs 
iždo, tpač, kai mes teatrui, 
operai nesivaržydami išleisda- 
vome pe kelis milijonus dole
rių kasmet. Aišku, jei tokia 
suma, būtų buvusi gauta, tai 
dvigubai ar trigubai būtų su
dėję patys čikagiškiai lietuviai, 
ir tai būtų buvęs milžiniškos 
reikšmės dalykas kultūros dar
bui ir pačiai lietuvybei išeivi
joje. Tą klaidą, rodos, ar ne 
pats pirmas pastebėjo Rapolas 
Skipitis, kad ištautėjimo vė
žiui sulaikyti ir pačiai lietuvy-

bei stiprinti yra būtina prie to 
prisidėti ir Lietuvos valstybei 
bei gimtajame krašte gyve- 
nantiems lietuviams. Nors ir 
pavėluotai, bet jo įsteigta ir 
vadovaujama Užsienio lietu
viams remti draugija yra ne
mažai nuveikusi. Užsimota ir 
čia buvo platokai, bet stigo lė
šų, o valstybės iždas vis tebebu 
vo šykštus ir taip svarbiems 
lietuvybei išlaikyti reikalams.

Atrodo, kad Vanagaitis ma
nė, jog Amerikoje viskas yra 
galima ir pasiekiama. Reikia 
tik gero sumanumo, noro, 
uolaus pasidarbavimo, ir lep
teliąs žodis įsikūnis realybėje. 
Taip, Amerika yra didelių ga
limybių šalis. Būta atsitiki
mų, kad iš dirbančių milijonų 
darbininkų kitam taip gerai 
nusidavė, jog jis prasimušė į 
milijonierius. Bet gan keista, 
kad Vanagaitis taikė tą pati 
mastą kultūros plotmėje, kaip 
ir biznyje, ir dar net lietuviškų 
akiračių plotuose. Jam atrodė,

NASA Lewis Bandymy centre prie Cleveland^ inžinieriai išbando 
naują sprausminį motorą, kuris pasižymi savo "tylumu". Ateityje 

daug keleivinių lėktuvu bus aprūpinti "tyliais motorais".

■■ «

Midland Savings aptar- 
(’ nauja taupymo ir namų 
r paskolų reikalus visos mū

sų apylinkės. Dėkojame 
r Jums už mums parodytą 

pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60032

PHONE: 254-4470

Nuo

Frank Zogas. President

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

užteko tik pagalvoti, kad Či
kaga lietuvių skaičiumi gal 
prašoka Kaune gyvenančius 
lietuvius, tad kodėl jie negalį 
turėti tokios operos.

Ir štai vieną dieną jis išsiun
tinėjo daug pakvietimų plačiau 
žinomiems lietuviams, kad jie 
susirinktų į operos steigiamą
jį susirinkimą. Atėjo tik kelio
lika ir tik tokių, kurie toje 
operoje galvojo galėsią dainuo 
ti ar ką kitą joje veikti. To jau 
ir pakako. Išrinko valdybą, ir 
pats, kaip tos valdybos pirmi
ninkas, per Kiprą Petrauską 
pasiuntė Lietuvos operai svei
kinimą nuo Čikagoje pradėju
sios veikti operos. Daugiau tie 
reikalai nebepajudėjo, ir greit 
pats jos steigėjas nebenorėjo 
apie ją beužsiminti. Būta jo 
galvoje gimusių ir daugiau su
manymų, kurie nevirto realy
be, ir juos išblaškė vėjai, net 
ir dulkių nesukeldami. Bet jo 
atlikta daug IjĮetuviškos kul
tūros baruose. Kiti net pro 
juos nebenori matyti, kas bu
vo atlikta anksčiau, ar kas bu-

PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

me Naują Lietuvą, tokių pa
čių užsimojimų neturėjo. Jam 
rūpėjo, kad Amerikos lietu
viai gyvai reikštųsi tautinėje, 
kultūrinėje veikloje. Su nepri
klausomos valstybės atkūrimu 
tautos kamienui atiteko ir tie 
didieji uždaviniai kultūrinių 
vertybių kūrimo atžvilgiu. Čia 
kūrėsi sąlygos, kur lietuvių 
kūrybinis genijus galėjo vys
tytis ir pasireikšti. Buvo su
kurtos aukštojo mokslo insti
tucijos. Lietuvos universiteto 
humanitarinių mokslų fakul
teto pavėsyje brendo visa eilė 
rašytojų, poetų. Veikė muzi
kos konservatorija ir Meno 
mokykla. Buvo opera, dramos 
teatras ir kitos tolygios institu
cijos, kur galėjo reikštis tie 
talentai ir net rasti sau pragy
venimo padorų šaltinį. Taipgi 
siekiantiems gilesnių savo ta
lentų išvystymo, plačiai buvo 
pravertos durys į užsienius 
tam pasiruošti, ir pati valsty
bė studijuojantiems skyrė sti
pendijas. O visuomenė per 
lituanistini švietimą, atatin
kamas įstaigaštbei visuomenės 
kultūrines organizacijas buvo 
paruošiama, kad 
vertintų kultūrines 
jomis naudotųsi,

suprastų, 
vertybes, 

o tuo pačiu 
sudarytų sąlygas tarpti savai 
tautinei kultūrai, ir jos kūrė
jams būtų galima turėti atra
mos taikų ir pragyvenimo šal
tini.

i Tokių sąlygų saviems talen- 
fatris reikštis, vystytis ir dar 
rasti sau pragyvenimą Ameri
kos lietuvių gyvenimo sąlygo
se nebuvo, ir žinoma, jų ir su
kurti nebuvo įmanoma. Kas 
čia buvo veikiama ir daroma, 
turėjo ir prisitaikyti prie esa
mų sąlygų, bei visuomenės 
išprusimo lygio. Juk ir pats 
Vanagaitis turėjo pasisekimo, 
kad prisitaikė prie lietuviškos 
visuomenės skonio ir jo porei
kių. Jo ir kūryba plačia vaga 
rikiavosi tik pagal tų dienų 
aktualijas.

L

PER ANNUM
SI 000 or rhore 

certificates 
t year min.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates

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

vo daroma jo veiklos laikais 
kitų kultūros darbuotojų.

Didelė klaida būtų teigti, kad 
kas Amerikos lietuvių atsiekta 
kultūros plotmėje, yra jau tik 
A. Vanagaičio nuopelnas. Tik 
giliau pagalvokime. Kai jis 
išlipo į Amerikos žemyno kran 
tus, tai čia lietuviai ateiviai 
gausiai buvo pradėję kurtis 
daugiau kaip septyniasdešimt 
metų. Tuo laiku jie buvo spė
ję gerai susiorganizuoti, jsteig 
tos ne vien tik parapijos, ir pa
statytos jose bažnyčios. Orga
nizuotas lietuvių gyvenimas 
aprėpė visas jojo sritis, neap
lenkiant nė plačių kultūros 
barų. Buvo sukurta ne tik pla
čiai išsišakojusi spauda, kul
tūriniai židiniai, . bet ir gausiai 
turėjo pristeigtų organizacijų, 
besidarbuojančių vien tik kul
tūros reikalams. Caro prie
spaudos laikais Amerikos lie
tuviai savo bendru apsišvieti
mu ir kultūrine . veikla lenkė 
net tėvynėje pasilikusius tau
tiečius. ,

Be tokio organizuotumo, bė 
tautinės kultūrinės veiklos juk

i nebūtų buvę imWdma ir tokia 
didelė medžiaginė, moralinė 
ir net politinė parama Lietu
vos valstybės atstatymo reika- 

|lui. Tas jų organizuotumas ir 
veikla buvo tokidš pilačios ap
imties, kad galėjo pasiekti sa
vo įtaka ir paveikti nė tik Ame 
rikos vyriausybę, kad remtų 
Lietuvos pastangas atkurti sa
vąją valstybę, bet ir ją pripa
žintu de iure. Tik Amerikos 
lietuvių dėka ji pati pirmoji iš 
didesniųjų valstybių pripažino 
Lietuvą de iure. J. A. Valsty
bių pavyzdžiu greit pasekė ir 
kitos didžiosios pasaulio valsr 
tybės.

Galime, gal būt, sutikti su 
tuo, kad po tų atliktų didelių 
darbų, Lietuvos laisvei atgauti, 
ekonominiam atoslūgiui vei
kiant ir kultūriniame lietuvių 
gyvenime anksčiau buvęs tem
pas ėjo kiek sulėtėjusia vaga. 
Kultūrinė veikla tačiau nebu
vo nei mirusi, nei užmigusi le
targo miegu.

Svarbių ir didelių darbų bu
vo atlikta šioje šalyje ir be A. 
Vanagaičio darbščių rankų. 
Imant dėmesin tą pasireiškusį 
ir kultūrine prasine atoslūgį, 
Vanagaičio veiklą tenka laiky
ti stipriu vėju, kuris ramiuose 
vandenyse sukėlė stiprų ban
gavimą, ūžesį, šniokštimą, gir
dimą visiems, kieno buvo dar 
gyva lietuviška siela. Tą ban
gų sukeltą ūžesį girdėjo ir ver 
tino tūkstančiai lietuvių. Tad 
jo įtaka lietuvių kultūrai buvo 
nepaprastai didelė ir daug nu
lėmusi ir pačios lietuvybės iš
laikymui. Ji dar labiau padi
dėjo, kai tuo pačiu lyg ir buvo 
mestas šūkis daugiau sukrusti 
ir veikti tiems, kurie nepri
klausė tai Margučio imperijai.

Nereikėtų susimaišyti ir su- 
siklaidinti, kad Amerikos lie
tuviu tautinė, kultūrinė veik
la būtų tarsi lenktyniavimas 
su esančiais nepriklausomoje 
Lietuvoje lietuviais. Nė, jis ir 
sakydamas, kad mes sukursi-

-F-

Iš arčiau Antaną Vanagaitį 
pažinusių asmenų tarpo esą 
buvę nugirsta, jog jis visada 
buvęs linksmas scenoje ir sma 
gus žmonių tarpe, kai pasitik
davęs vienui vienas, visai pa- 
sikeisdavęs. Nuo jo lūpų pra
degdavusi šypsena. Jis at
lydydavęs susimąstęs, susi

krimtęs, kenčiantis žmogus. 
Galima buvo net susidaryti 
įspūdį, jog viskas, kas jo pa
daryta fr daroma, sukelia di
delį nepasitenkinimą ir apsi
vylimą. Atrodydavęs, lyg jis 
nepakenčiąs visos žmonių gi
minės, neišskiriant net savęs.

(Bus daugiau)

PRISIJUNK PRIE TŪKSTANČIŲ 
PATENKINTŲ MŪSŲ KLIJENTŲ SĄRAŠO 
Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siųsti DOVANAS 

savo giminėms arba draugams į Lietuvą ir U. S. S. R. 
yra nupirkti jiems

SPECIAL PREFERENTIAL ROUBLE GIFT-CERTIFICATES — 
SPECIALIOS PIRMENYBES RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS DOVANOMS.

JIE YRA:

Galiojantys specialiose užsieniu valiutos krautuvėse, 
daugelyje dideliy miestu Lietuvoje ir U. S. S. R. 
PREKIŲ KOKYBĖ YRA AUKŠTA, KAINOS ŽEMOS. 
Galiojimo laikas neribotas.
Gavėjas nieko nemoka.
Pristatymas ir naudingumas garantuotas.
Pakeičiamas į vietos Rublio valiutą, jei pageidaujama. 
Suma neribojama.

REKOMENDUOTA GREITIEMS REZULTATAMS — 
REIKALAUKITE INFORMACIJOS DĖL

AUTOMOBILIŲ IR BUTŲ!

Jūsų saugumui užtikrinti, siųskite užsakymus į mūsų 
prisijungusias firmas:

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

(212) 758-1150-1

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

(215 > WA 5-3455

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

(212) 581-7729

arba tiesioginiai į vienintelį V/0 VNESHPOSYLTORGo 
atstovą Amerikoje

PO§AH@GIFTS, INC.
240 FIFTH AVE., (tarp 28 ir 27-tos g-vės) 

NEW YORK, k Y. 10001 

(212) 685-4537

Jhe

Why 
Americans own 
$54/WOQOOO 

worth oi 
US. Savings 

Bonds.
One good reason is the Payroll Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased through the Plan, it’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. All 
yoa do m sign up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
bufld a nest egg.
_Tccf ve got your reasons to save money. 
There’s one great way to d6 it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Now E Bonds pay 5’4 % interest when held to 
maturity of 5 years, 10 months (4% the first 
year J. Bonds are replaced if lost, stolen, or 
destroyed. When needed they can be cnshed 
at your bank. Interest is not subject to state 
or local income taxes, and federal tax may 
be deferred until redemption.

Take stock in America.

1739 So. Halsted Street Chicago, JUL 60608
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Prie jūros žemaičiai, prie jūros aukštaičiai . . .
Rašyti apie Floridą, prieš po

ra mėnesių sugrįžus tenka tei
sintis anos senutės žodžiais, ku
ri paklausta kam pasakojanti 
senus jaunystės griekus, atsa
kė, “kunigėli,, kad taip malo
nu atsiminti...” Grįžus į rutiną 
nebėra kada įspūdžių atsimini
mais smaguriauti, tačiau pasi
lieka tokių, kurie prašyte pra
šosi papasakojami, dėlto geriau 
vėliau negu niekad.

Grįžtant (mintimis) į Floridą, 
kur jau tiek daug lietuvių yra 
ir kasmet daugėja, reikia tu
rėti galvoje, kad tai yra į “tum
pinę” pirštinę panašus pusiasa
lis, kurs pradedant nuo Georgi- 
jos pasienio (Fernandina Beach) 
Atlanto okeano pakraščių rytų 
pusėje, baigiant Pensakola, Mek
sikos Įlankoje vakarų pusėje, tu
ri apie 5,000 kilometrų arba arti

3,500 mylių pakrančių tai yra 
paplūdimių!

Tai, žinoma, nereiškia, kad 
visur, kur norėdamas, atvažia
vęs iš Čikagos ir pajūryje pala
pinę pasistatęs gali saulėtis, 
maudytis ir meškerioti. Žymi 
dalis, geriausios pajūrių vietos, 
jau užimtos, apstatytos ir virs
ta ištisiniais hotelių, motelių, 
privačių rezidencijų, milijonie
rių rūmų ir kondominiumų, per 
mylių mylias nusitęsiančiais pa
krančių miestais. Geriausiuose 
ir goresniuose paplūdimiuose 
jau darosi tiek ankšta, kad lyg 
grybai pradeda sparčiai dygti 
apartmentiniai dangoraižiai po 
keliasdešimtis aukštų ir dygtų 
dar aukščiau, jei nebūtų Įstaty
mais nustatytų ribų.

Vien Miami Beach išilginė pa
lei paplūdymius nutiesta Ocean

Turtų Sala (Treasure Island) važiuojant iš St. Petersburg© j St. Petersburg Beach.

1972 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
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 Ameri
can Travel Service Bureau nuveš į Lietuvą 9 ekskursantų grupes.

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

Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — $960.00 + taksai, iš New 
Yorko — $860.00 + taksai.

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

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

Kas nori Žiemos šventes praleisti Lietuvoje su giminėmis, turi 
registruotis į gruodžio mėn. ekskursiją. Bendroji kelionės kaina nri- 
klausys nuo valdžios patvirtintos oro linijų sutarties.

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 į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

Bouleward yra 35 kilometrų il
gumo gatvė, jau gavusi viešbu
čių miesto (Hotel City) vardą. 
Dar praeito šimtmečio pabaigo
je, taigi apie 70 metų atgal Mia
mi vietoje buvo dar visiškai dy
ka Biscayne įlanka, kurios pa
kraščiai bvivo mangrovų krū
mais priaugę liūnai ir balos. Tū
las drąsuolis Carl Fisher pirma
sis sumanė ir visą savo tų laikų 
kapitalą sudėjo į vienos tų liū
nų dalies nusausinimą, šiandien 
ta dalis yra vadinamoji Milijo
nierių pakrantė.

Miami tropikinėje pakrantėje 
yra susikoncentravusi didžiau
sioji pasaulyje viešbučių, hote- 
lių-motelių kolekcija (daugiau 
kaip 600 viešbučių-hotelių ir 
virš 500 motelių) su 85,000 kam
barių; 1700 bungalow ir 8,400 
atostogoms butų. Viename Mia
mi Beach, tai yra Miami paplū
dimyje, ilgoje siauroje saloje, 
yra 350 viešbučių su lygiai 30,- 
000 kambarių. Negana to, Mia
mi yra apie 4,000 svetnamių 
(guesthouses) su viso pasaulio 
garso patiekalais ir gėralais, k. 
t. amerikiečių, prancūzų, ispa
nų, italų, vokiečių, japonų, kinų, 
kantoniečių, polineziečių ir, kas 
be to — žydų košer. Paskuti
niais metais Miami per metus 
turistu turi be mažo trūkumo 
du. milijonus, bet tas skaičius 
sparčiai auga.

Vadinamoji Saulės valstybė 
Florida per metus patraukia 
apie 20 milijonų turistų, o įstei
gus Disney Pasaulį amerikie
čiai pradėjo dar didesnėmis ma
sėmis į į Floridą traukti; nebe
reikia iš Amerikos Rytų pakraš
čių keliauti 3,000 mylių iki Dis- 
neylando, Los Angeles, Kalifor
nijoje.

Kalifornija jau garsiai šau
kia, kad gyventojų antplūdis to
je Pacifiko pakraščių valsty
bėje darosi epideminis, bet ir 
Florida pradėjo panašiais to
nais dejuoti. Yra senas posa
kis, kad meilė miršta ne dėl ne
pritekliaus, o dėl persisotinimo. 
Pasirodo, posakis taikytinas ir 
geram gyvenimui. Tų proble
mų plačiau nepažindamas, ribo- 
siuos labiau žinomu St. Peters- 
burgu ir jo artimiausiomis apy
linkėmis.

St.

Chicago Savings
and Loan Association ^^3AFETY OF X
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INSURED
UP TO 

§20,000.

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
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Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR 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.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKTŲ ŠVENČIU takais
100 didelio formato psl.. daug paveikslu Kaina $2.00.

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

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

Čeki ar Money orderi tokiu adresu:

Paplūdimiai vis labiau 
neprieinami

Vadovaujantis laikraštis 
Petersburg Times net vedamuo
ju “Our Vanishing Beaches” 
(Mūsų nykstantieji paplūdimiai) 
tuo reikalu parašė:

Floridos ribuliuojantieji, pa- 
, saulinio garso paplūdimiai — 

jos daug milijoninės turistų in
dustrijos magnetas ir rekreaci
nio malonumo versmė reziden
tams — sparčiai slysta iš visuo
menės rankų.

Pavojus Floridos smėlio tur
tams yra visiems žinomas: ur
banizacija. Niekur ta urbaniza
cija nėra tokia didelė kaip iš
ilgai daugiau negu 200 mylių 
Saulės pakrantės (Suncoast) nuo 
Levy iki Charlotte apskrities.

Kova dėl Miami Beach, kur 
cementinis grindinių, bulvarų ir 
viešbučių dangoraižių konglo
meratas izoliavo nūo publikos 
tarpą bangų skalaujamo smėlio, 
įsakmiai parodo Į ką gali pavirs
ti mūsų Saulės Pakrantė.

Ieškojimas statybai vietų iš
ilgai Pinellas apskrities 35 my
lių ilgumo Gulfo pakraščius ro
do, kad komercializacija jau 
vyksta. Einant tolyn į pietus — 
visur tas pats: iš daugiau kaip 
60 mylių paplūdimių Sarasotos, 
Manatee ir Charlotte apskričiuo- 
se visuomenės nuosavybėje bėra 
mažiau kaip aštuonios.

Perspėjimas yra labai aiškus. 
Florida turi imtis didžiausio įsi
pareigojimo įsigyti privačią, ne- 
sukomercializuotą paplūdimių 
nuosavybę ir apsaugoti ją visų 
rekreacijai. Laikas veikti yra 
dabar.

Apverktinas delsimo pavyz
dys yra šiaurinis Sand Key smai- 
galis prie Clearwater. ’Prieš ke
letą metų 140 akrų ten buvo ga
lima pirkti už mažiau kaip 4 mi
lijonus dolerių. Dabar Clearwa
ter gali būti tikras, kad gaus 
mokėti U. S. Steel (plieno kom
panijai) tą pačią sumą už tik 
54 akrus ir tai tik jei susiderės 
nedelsiant”...

Laimingi lietuviai, kurie spė
jo šioje ribuliuojančių vandenų, 
saulės ir gėlių žemėje įleisti šak
nis, nors apsukresnieji dar ir 
šiandien tai vienur tai kitur įsi
spraudžia pačiuose pajūriuose. 
Bet nereikia būti pranašu, kad 
labai nebeužilgo Atlanto ir Gul
fo paplūdimių smėlis bus lygio
mis mainomas į auką...

Romas Sakadolskis 
Etninėj konferencijoj

PLJK pirmininkas Romas Sa
kadolskis padarys pranešimą 
apie Jaunimo Kongresą šešta
dienį, gegužės mėn. 20 d., 3:15 
vai. po pietų Detroito Etninėje 
konferencijoje. Savo srityje ši 
konferencija yra svarbiausia vi
soje Amerikoje, turinti įtaką 
bei reikšmę Amerikos valdžiai 
etniniuose reikaluose. Konfe
rencijos darbai išleidžiami atski
ra knyga, magnetofonine juosta 
ir filmų tolimesniam viešam vai
tojimui mokslo bei informacijos 
naudai. Konferencija įvyks 
Wayne valstybiniame universi
tete gegužės mėn. 18-20 d.

Tai bus trečioji metinė etninė 
konferencija, tačiau pirmas lie
tuvių pasireiškimas programo
je. Tikslu ir naudinga pristatyti 
Jaunimo Kongresą tokioje kon
ferencijoje, nes tai yra neabejo
tinai vienas iš pačių svarbiau
sių įvykių lietuviškame pasau
lyje. Tačiau būtina ir patiems 
lietuviams, ypač detroitiečiams, 
gausiai atsilankyti į Romo Sa- 
kadolskio pranešimą. Yra susi
tarta su Detroito spaudos štabu 
New7 York Times dėka atkreipti 
ypatingą dėmesį į šį pranešimą. 
Galutinės detalės bus praneštos 
prieš arba gegužės mėn. 1 d., 
kada bus išspausdinta programa.

z.. Saulius šimoliūnas

TAMPA. FLA.
Velykos ir Atvelykis pas 

švent. l’elersburgiečius

Atvelykis, tai buvo St. Fe- 
tersburgo Lietuvių klubo cho
ro šventė. S. P. Lietuvių klu
bo mišrus choras puikiai pasiro
dė publikai. Moterys kaip ir vy
rai pasipuošę kaip tinka pavasa
rio šventei ir savajai šventei. 
Choras, vadovaujamas p-no Lin
gio, tikrai gražiai, jausmingai 
nesigailėjo tiek dabg gražių dai
nelių, labai senovinių ir naujo- 
vinių, kur priminė Lietuvos kai
mo jaunimo išdainuotąsias.
šioje Atvelykio choro šventėje 
buvo tikrai ir senojo jaunimo. 
Floridos jaunimo mums duotas 
praeities atjauninimas mūsų vi
sų širdis sujaudino, kuomet ir 
mes, kaip ir jūs, mieli daini
ninkai, jaučiamės su jumis esą 
kartu. -Mes jūsų svečiai labai 
širdingai įvertiname Jūsų pasi
šventimą šiam menui. Jūsų sun
kiam prisirengimui, kur netin
giniaudami lavinatės, daina mus 
palinksminate. Būkite visi, ku
rie dainuojate, pasveikinti! Būk 
pasveikintas mielas kantrus cho
ro vadove! Gydytojo J. Ado
mavičiaus žodžiais, būkite netin
giniai ir būsite visi sveikais, ger
kite greifrutų sunką, tai nerei
kės jokių “piliulių”. Dainuoki
te, linksmi būkite — nereikės 
“ligoninių”.

Vienas miela- svetys kanadie
tis, Antanas Lukas, viešėdamas 
mūsų kaimynystėje, apsilankęs 
Velykų šventės proga į St. Pe- 
tersburgą, labai buvo nustebęs, 
kaip tiek daug publikos sale už
pildė ir stebėjosi, iš kur tiek 
lietuvių suvažiavo į vakarinę 
Floridą. Jo buvo mintis, kad lie
tuvių daugiausiai yra tik Miami. 
Antanas Lukas pasirengęs pasto
viam apsigyvenimui Floridoje. 
Gal ateinantį rudenį sulauksim 
nauja pilietį. Lauksim jus, An
tanai.

Motinų pagerbimo diena jau 
tik už kelių dienų St. Petersbur- 
go Lietuvių klubas rengiasi Mo
tinų dienos minėjimui, gegužės 
14 d. Bus speciali programa, iš 
jaunuolių nuo 5 metų ligi 21 
metų. Programą sudarys dai
nos, kalbos, eilėraščiai, muzika. 
Viskas turės būti tik lietuvių 
kalba. Petras Pocius sudarys 
programą, kartu su L. klubo val
dyba. Publika kviečiama skait
lingai atsilankyti į šį jaunuolių 
ir senuolių rengiamą garbingą 
minėjimą. Prasidės 12 vai. 
pietūs; po to seks programa ir 
kitoki pamarginimai. Būkime vi
si pas Petersburgo jaunuosius 
ir senuosius. Būsim ir mes iš 
Tampos. Onutė

SKAITYK IR KITAIP PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS”

CRANE SAVINGS and Loan Association

SAMGsT

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayet
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

%
investment 

account

mokama dviejų 
metų certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

SKAITYK ’NAUJIENAS”

1739 S. Halsted St, Chicago. HL 60608 JOS TEIKIA GERIAUSIAS.

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

help your
HEART FUNdV 
help your HEART

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.;
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 

uiįMy dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

HAUjnHM, OHICAM », U.I___ SATURDAY, APRIL 22, 1ST2

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVE
— — ------— • - - ________________ ■ -.... - _

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

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

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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IT nepatriotas, išsigimėlis. Įsijungs tai, žmonijai. Tą savo gerumą 
kas j aktyvią veiklą, priešingą jis išreiškia pagal savo suprati-
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miškom frazėm ir keiksmažo
džiais.

Vienas iš tokių yra žodis iš
sigimėlis. Nepritaps kas nors 
prie kurios organizuotos veiklos 
— išsigimėlis! Neatkiš riebes-

Mūsų išeivių spaudoje gali
ma užtikti savo oponento atžvil
giu tokių piktų išsireiškimų, dėl 
kurių reikėtų rimčiau pagalvo
ti. Pusė bėdos būtų, jei karštą 
temperamentą netramdytų ei
linis reporteris. Tokį redaktoriai 
išdrįsta atšaldyti, jo rašinį iš
taiso, arba meta į krepšį. Tačiau
didesnio rango žurnalistą dėl Į nės piniginės aukų rinkėjui —

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ---------------------
pusei metų____________
trims mėnesiams 
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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.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienins, nuo
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Kai rusai stato “komunizmą”
Rusijos valdžią pagrobusieji avantiūristai “komu

nistinę Santvarką” jau stato visą pusę šimto metų “So
cializmą” jie jau seniai “pastatė”. Ne vieną kartą jie aiš
kino, kad “socializmas” turi būti bazė “komunistinei 
santvarkai”. Jie pasakojo, kad rusiškas “socializmas” ir 
“komunistinė santvarka” įvedama darbo žmonių gerovei. 
Pirmiausia, sakė, ta “gerovė” pasieks proletariatą, o 
vėliau darbininkus, dar vėliau laimės galės paragauti 
darbo žmonės ir valstiečiai, o kai visoms šioms klasėms 
jau nusibos džiaugtis “komunistinės santvarkos” atneš
tu gerbūviu, tai tada “komunistinės santvarkos” vai
siais galės jau naudotis visa žmonija.

Mums įdomu, kaip tos “komunistinės santvarkos” 
statyba eina rusų okupuotoje Lietuvoje. Mes žinome, 
rusai prižadėjo lietuviams pripildyti krautuvių lentynas 
ir kaip jas pildė rusų okupuotose kraštuose. Lietuviai ne 
tiktai vykusiai dalyvauja įvairiose lenktynėse, bet pen- 
kerių metų planą jie jau pasižadėjo įvykdyti per keturis 
metus. Pirmais penkmečio metais jie vykusiai atliko vie- 
neriems metams skirtą dalį ir pasistūmėjo pirmyn su kitų 
metų geru plano galu. Lietuvos darbininkų varovai yra 
Įsitikinę, kad lietuviai tikrai dabartinį penkerių metų' 
planą įvykdys į keturis metus.

Bet komunistų partijos vadovybė šitokiu lietuvių 
darbininkų pasižadėjimu ir pastangomis nepatenkinti. 
Jiems atrodo, kad lietuviai turėtų dar geriau pasirodyti. 
Matyt, kad jie nori dar gerokai sutrumpinti ir likusį ke
turių metų pląną. Atrodo, kad partijos propagandistai 
lietuviams darbininkams gali pasiūlyti likusį keturių me
tų planą atlikti į tris metus. Kad šitoks didelis laimėji
mas būtų pasiektas, tai komunistai visame krašte pra
dėjo organizuoti “komunistinę talką”. Tai nereiškia, 
kad patys komunistų partijos nariai dalyvaus darbo 
lenktynėse arba patys dirbs paskelbtoje talkoje. Tai 
reiškia, kad krašto darbininkai turės dar labiau pasi
tempti ir dar sparčiau padirbėti komunistams. Komu
nistų partijos centro komiteto Vilniuje leidžiamoje Tie
soje šitaip aprašomas Vilniaus geležinkeliečių įsitrau
kimas į “Komunistinę” talką:

“Geležinkeliečiai pasitinka šį šeštadienį kaip 
didelę darbo šventę. Joje aktyviai dalyvaus 11 tūks
tančių- žmonių, savo įprastinį darbą tą dieną dirbs'
darbuotojai, užtikrinantys traukinių eismą, — ma- kalingos tiktai darbininkams dar labiau išnaudoti.

šinistai ir konduktoriai, traukinių derintojai ir ieš
mininkai, eismo tvarkdariai ir stočių budėtojai, 
taip pat ir vagonų ir lokomotyvų depų remonto 
darbininkai bei statybos — remonto organizacijų 
darbuotojai. Likusieji tvarkys stočių, krovinių kie
mų, įmonių teritorijas.

“šeštadienio talkos metu numatyta sutvarkyti 
25 prekinius vagonus, du garvežius, du šilumveži- 
mius, keturis dizelinius traukinius. Žymi šių dar
bų dalis bus atlikta, naudojant sutaupytas medžia
gas. Tą dieną uždirbtas lėšas — 10,000 rublių gele
žinkelininkai perves Į devintojo penkmečio fondą”. 
(Tiesa, 1972 m. bal. 14 d., 1 psl.)
Be lenktyniavimų ir specialiai praeitais metais įves

tos spartos, geležinkeliečiai, įsitraukę į “komunistinės 
santvarkos statybą”, turi visą dieną dirbti be jokio at
lyginimo. Tos dienos geležinkelių taisytojai ir garvežių 
remonto dirbtuvių darbininkai uždirbtus rublius turės 
pervesti į specialų “komunistinės statybos” fondą, ku
ris didinamas jau devintu penkmečio planu. ,

Klystų žmonės, jeigu manytų, kad į “komunistinę 
talką” yra įtraukti tiktai geležinkeliečiai. Tame pa
čiame laikraščio numeryje pranešama, kad į talką įsi
traukę Skuodo darbininkai pasižadėjo tol dirbti, kol pa
didins grūdų gamybą 13,000 rublių. Utenoje į “komunis
tinę talką” įsitraukė 2,000 trikotažo darbininkų. Utenie- 
čiai išskyrė 30 darbininkų miesto apylinkėms apšvarinti. 
Visi darbininkai tiek įsitraukė į sutrumpintus penkme
čių planus, kad neturi laiko ir miesto apvalyti. Neatsilie
ka ir Telšių darbininkai. Praeitą šeštadienį, balandžio 
15, kai turėjo būti poilsio diena, 2,500 Telšių darbininkų 
— visa miesto darbo jėga — stojo į darbą kaip paprastai 
ir dirbo “komunistinei statybai”. Nieko nedirbantieji 
Tiesos korespondentai važinėja po čia minėtas vietoves 
ir pranešinėja poros sakinių “reportažus” partijos dien
raščiui. ; i ..j ;. :

Visi stebisi, kodėl iki šio meto tos “komunistinės sta
tybos” niekur nesimato. Kodėl organizuojamos tokios 
lenktynės, įvedama tokia didelė sparta, bet to gerbūvio 
kaip nebuvo, taip nėra. Juo daugiau jie tą “komunizmą 
stato”, tuo sunkiau darosi gyventi. “Anksčiau buvo ge
riau gyventi”, sakydavo tiktai vyresnieji, o dabar tą patį 
tvirtina jau okupacijos metais gimusieji ir augusieji vy
rai ir moterys.

Talkų rusai niekad nebaigs, nes svarbiausioji Sovietų 
Sąjungos gamyba — ginklų pramonė — visą laiką dirba 
užkariavimams. Prieš porą metų rusai turėjd pagamin
ti tūkstantį tankų egiptiečiams, o praeitų metų gamyba 
buvo išvežta į šiaurės Vietnamą. Dar anksčiau rusų ga
minti ginklai buvo vežami į Indoneziją bei-įvairias Af
rikos valstybes.

Kol Sovietų Sąjungos valdovai gyvens pasaulio už
kariavimo iliuzijomis, “komunistinės statybos” nesimatys. 
“Komunistinės” ii’ visokios kitokios talkos rusams rei-

karštam aktyvistui arga domi
nuojančios institucijos politikai 
— išsigimėlis. Jei kas atšals nuo 
savo tautos ir visą talentą pa- 
švęs kitos tautos ar valstybės in
teresams — išsigimėlis. Tokius 
galima apspjaudyti, niekinti, va
dinti išgamomis, išsigimėliais, 
prisiplakėliais. Ir visa tai daro
ma patentuotų patriotų tautos 
tariamos naudos labui. Kuo vi
sa tai kvepia? Keiksmažodžiais 
besisvaidąs žmogus, formaliai ne 
šiojąs žurnalisto ar intelektua
lo kepurę, tuo būdu parodo sa
vo dvasios turinio siaurą šako- 
tumą ir paviršutiničką didesnių 
problemų sampratą. Nei krikš
čioniškos, nei bet kurios kitos, 
civilizuotame pasaulyje egzistuo
jančios, religijos etika neauklė- 
ja žmogų neapykantos dvasioje. 
Fiosofija taip pat. O juk tie, 
kurie skleidžia idėjas, ieško ir 
nurodinėja tautiečiams akcijos 
gaires, mažiau ar daugiau va- 
andų prarymo jo prie Evangeli
jos ir filosofijos knygų. Argi 
jų įtaka išgaravo?!

Jei kiekvienas mūsų savo idė
jinius priešus grubiais žodžiais 
vadinsime ir, blogiausia, prieš 
juos vartosime fizines ir mo
ralines represijas, žmonių tar
pe visi tapsime išsigimėliais, 
niekšais, kvailiais. Tautinės ak
cijos veikloje įkaitę, mes kitame 
žmoguje, stovinčiame priešin
goje stovykloje, neįžiūrime žmo
gaus. Kai kur nors nėra lais
vės mąstyti, veikti ir skleisti sa
vo kūrybą — piktinamės. Ta
čiau patys, skaičiumi ir politine 
galia būdami maži, lyg širšės 
lizde pajudintos, norime aštriais 
geluonimis ginti savąsias teises 
ir įsitikinimus.

Veiksmas gimio araveiksmį. 
Kuo tas veiksmas bus savo es
me ir pobūdžiu gražesnis, tuo 
ir ataveiksmis bus geresnis. Ne
apykanta gimdo neapykantą. 
Saulėje sidpsta uogos, meilėje 
tarpsta harmoningas socialinis 
gyvenimas. Jei kitame asme
nyje matysime idėjinį priešą, ne
bombarduokime jį keiksmais: 
bombarduojamasis pavartos tas 
pačias priemones. Gal dar žiau
resnes. Ir nuo jų gali nukęsti 
ne tik garbė, bet ir egzistencija. 
Bandykime su juo sueiti kontak
tam Užmegskime dialogą. Švel
nų ir įtikinantį žodį vartokime. 
Juk ir priešas žmogus. Su sie
la, jausmais ir protu. Jei jo sie
la atrodo tuštoka ir protas silp
nas, kodėl nepabandyti elgtis 
taip, kad priešininkas pasijustų 
silpnesnis ir susižavėtų mūsų 
taktu, idėjomis, mąstymo gilu
mu. Vienas kito klaidas galime 
pajusti nuoširdžiame dialoge ir 
tapti draugais. Blogo žmogaus 
nėra visiems. Jis kam nors yra 
geras: broliui, mylimam, tau-

mą. Veikia individualiai arba 
įsijungia į kolektyvą. Bet ma
žesni ir didesni kolektyvai, tau
tomis ir valstybėmis vadinami, 
tarpusavio ideologinėse ir poli
tinėse grumtynėse dažnai bend
ros kalbos neranda. Iš to kyla 
kruvina žmonijos tragedija.

Kai mes visi išmoksime ir, 
svarbiausia, norėsime gerbti ki
tą žmogų, jo įsitikinimus tole
ruosime, neieškosime jame iš
sigimimo ženklų, o jo klaidos 
priežasčių stengsimės rasti ne 
tik jo paties mąstyme, bet ir to
se situacijose, kuriose jis gy
vena, tai mes įžengsime į naujų 
laikų erą. Tokią erą, kuri bus 
charakteringa savitu, nauju 
žmonijos veidu.

Gal tatai utopija. Gal būt. 
Kiekvienas idealistas, politinis, 
socialinis ir religinis, visuomet 
buvo ir yra savotiškas svajoto
jas. Bet mes žinome, kad isto
rijos bėgyje daug svajonių tapo 
gyvenimo faktu. Mažos tautos 
žmogaus uždavinys kaip tik tu
rėtų koncentruotis į visa, kas 
yra idealu, nors kas idealu, tas 
sunkiai pasiekiama. Neturin
tiems po savo kojomis geografi
nės bazės, esantiems toli nuo 
tautos kamieno, bet turintiems 
daug galimybių justi laisvos ir 
kultūringos aplinkos pulsą, 
mums reikia patiems išsilais
vinti iš kai kurių įprastų gy
venimo kovos metodų su jų vi
sais žiaurumo atributais ir su 
meile moraliai nuginkluoti savo 
priešus. 'Jie nėra išsigimėliai, 
tik kitaip galvojantieji, kitokias 
idėjas puoselėjantieji. Joki ta
riamų išsigimėlių sąrašai tauti
nės žaizdos neišgydys.. Tai eg
zekutorių metodas, lazdos prie
monė, kuri net ir šuniui netinka.

Jeigu skundžiamasi, kad tik 
apie 10% lituanistines mokyklas 
baigusių jaunuolių domisi lietu
viškomis knygomis, nereikėtų 
smerkti likusius 90% jaunų žmo
nių, bet aiškintis visas tas prie
žastis, kurios juos nuo tų kny
gų nutolina. Čia ir iškyla dide
lis klausimas:: ar mokykloje bu
vo pavartoti tinkami metodai 
jaunuolį priartinti prie tautos 
sielos? Ar jis juto mokykloje 
monotonišką dresūrą ir nejau
tė tėviškos pedagogo širdies? 
Ar ne per daug kreipiamas dė
mesys į religinį auklėjimą pa
rapijinėse mokyklose? Jei jau
nas žmogus neišsinešė iš to
kios mokyklos malonių prisimi
nimų ■— nekaltinkim jį. Jis ne 
išsigimęs. Jis produktas auklė
jimo šeimoje ir mokykloje bei 
visuomenėje. Nebadykime jo 
pirštais, bet apgailestaukime tas 
aplinkybes, kuriose jam teko bū
ti.

Žemaičių Kalvarija «avo Varduvos vardą O 4-
VARDUVA (IŠ laiško). — 

Pas mus jau prasidėjo mano 
linksmasis laikas — pavasaris, 
žemė puošiasi pirmaisiais žie
dais. Parskrido visi giesminin
kai paukšteliai, įvairiausiais bal
sais skamba tėvynės padangės, 
šiandien yra balandžio 12 diena, 
tai tik dar negirdėjau lakštin
galos čiulbėjimo ir gegutės ku
kavimo. Jau ir mūsų namų 
paukštis gandras varlinėja pa- 
prūdėmis.

Per Atvelykį buvau pas bro
lį. Jie buvo pasiskerdę kalaku
tą ir išsikepė naminio ragaišio 
(stambių kviečių miltų duonos), 
tad mėsytės su pyragu gardžiai 
pasivalgiau. Brolio duktė S. iš
augusi į pilną panikę ir baigia 
9 klasę. Kaimynų L. duktė ge
gužės 1 dieną išteka, gauna ge
rą kavalierių — jis yra staty
bos inžinierius.

Mūsų Kalvarija nebėra Že
maičių Kalvarija. Vietos val
džia jos vardą pakeitė į Varduvą. 
Tai yra vardas didoko upelio Var
duvos, kurs teka per patį mies
telį.

Pas mus dabar daug visokių 
naujų įstatymų. Kiekvieną pa
vasarį teks šunis vesti ir kates 
nešti į veterinarijos stotį skie
pijimui nuo pasiutligės. Taip 
pat reikia savo karves vesti į 
tam tikrą vietą, kur atvažiavę 
veterinoriai ima iš kievienos kar
vės kraują analyzei ar neserga 
tuberkulioze (džiova). Dar nau
jas potvarkis įsigaliojo nuo per
nai pavasario: turintieji bitelių 
kas pavasarį prieš bičių apšlaks
tymą arba pirmąją bičių ap- 
siskraidymo dieną turi paimti iš 
per žiemą mirusių bičių po kelias 
dešimtis “lavonų” iš kiekvieno 
avilio atskirai ir pagal avilių nu
merius (aviliai turi būti sunu
meruoti) sudėjus į bonkutes ar
ba degtukų dėžutes su numeriais 
ir pristatyti į Veterinarijos la
boratoriją Plungėje.

Atlikau ir aš šią prievolę ir 
gavau pažymėjimą, kad mano 
bitelės sveikos, dėlto gavau tei
sę vašką mainyti į dirbtinius ko
rius.

J. VENCLOVA

LIETUVOS VARDO KILMĖ
2

Tačiau, atrodo, tikra, kad Lietuvos var
das paeina nuo laisvės deivės Lietuva, ku
rią senovės lietuviai garbinę ir kurios vaiz
das išsilikęs mūsų valstybės ženkle vytis. 
K. Burton (9 — 3) “Perhaps its (Lthuania) 
name derives from that of ancient goddes 
whom the early pagans worshiped. Letha, 
goddess of freedom”. Prof J. Lelewel (50 — 
109) “Ils (Lithuaniens) adoraient... la 
dėesse Letva”. K. Skirmunt (88 — 13) “Lie
tuva buvo garbinama, kaip dievaitė lais
vės". “Dr. L. Poblocki (74 — 3*4) “Der Na
me Lietuva (Lietwa soil auch bei den heid- 
nischen Litauern die Goettin der Freiheit... 
geheisen haben) scheint mir aeltesten Zei- 
ten sowohl fuer das eigentliche Litauen und 
Samogitien, also auch fuer das Volk der 
Letten angewandt zu sein”. T. Narbutt (62 
—■ 53) “Liethua bogini wolnosci— ’’ J. Ži
lius (III — 17) “Lietuva buvo laisvės die
vaitė, duktė dalia". Dr. O. Butler (83 — 
68) “Lietuva was the goddes of the country, 
the Queen of the Nation” Dr. J. šliupas 
(90 — 410) “Lietuva buvusi deivė, kuri glo
bojusi liuosybę". Prof. J. Jaroszewicz (31 
_ 32) “Lietuwa zas byla bogina wolnosci 
...” J. Kraszewski (41 — 332) “Druga piesn 
wspomina Lietuw’ą, bosto swobody”. E. 
Powell (76 — 201) “The White Knight, 
that glorious symbol of Lithuanian inde
pendence”. F. Kudrinskij (43 — 8 ir 21)

“Letuva (nazvanie litovskoi bogini svobo- ' 
dy)_  V litovskom narode sochranilas :
pesnia ot vremeni, kogda litovcy pod želes- I 
nym gnetom rycarei:

Mylenkaja Letuva 
Dorogaja svoboda. 
Soidi s neba — sžalsja... ”

L. Chodzko (II 408) “Au nombre des I 
dėssses qui appartiennent exclusivement 
a la mythologie nationale on cite Liethua.' 
qui ėtait la protectrice de la libertė 
et du bien - ėtre. Le people... conserve 
dans une Chanson, le souir de la libertė 
dėtruite. Chanson ėtait sans doute une 
priėre adresse a Liethua:
O douce Liethua. liberte bienheureuse.
Tu es sans doute au ciel, car tu as disparu 

de la terre.
O douce Liethua. o liberte bienheureuse. 
Aye pitiė de nous, quitte un moment le ciel. 
Viens essuyer nos larmes sur la terre.

T. Rice (82 — 183) “XIX cent. Lithua
nian peasant towel embroided with the 
figures of the Great Goddess flanked by 
mounted chieftain Mosėe de THomnie, Pa
ris. The towel’s designs closley followed 
early prototypes, with the goddess inva
riably forming its main niotiP'.

Labai idomu, kad net senovės keliai 
garbinę Litavis deivę, kuri, atrodo, ga
lėjusi būti taip pat laisvės deivė, nes labai 
buvo artima karo dievui Marsui. A. Holder 
(33 — 245) “Litavis, Goettin. beisitzerin 
des Mars Cocolluis”.

Todėl visai suprantamas lietuvio krikš
čionio pirmaeilis didžiulis prisirišimas 
prie šv. Jurgio, kuris dabar žudo viso pik
to priešą — slibiną, kaip senovės laisvės 
deivė Lietuva kovojusi su lietuvio priešais. 
Mūsų žymiausias meno istorikas dr. J. 
Baltrušaitis (5 —55) “Among the Saints 
St. George killing the Dragon takes first 
place, being the patron Saints of the Lit
huanian peasant”.

Tai išplaukia iš lietuvio sielos gelmių, 
susiklosčiusių ilgų amžių raidoj, nes nie
ko taip lietuvis nemyli, kaip laisvę. Lietu
vos istorijos tėvas (Dr. J. Ochmanski, Actą 
Baltico — Slavica, Bialystok, 1969 m. VI t. 
“Daukantas joka ojciec narodowej histo- 
riografii litewsk'iej” (S. Daukantas (14 — 
57 ir 8:i) “Laisvę (lietuviai) savo per vis 
mylėjo ir godojo... mylintis (senovės 
lietuviai) per vis savo liuosybę, kaip lėtos 
daiktą godojo ir gerbė”. Dr. E. Kraemer 
“Geschichte Litauens”, 1933 m., 7 psl. 
“L’cber allcs liebten die Litauer (in Alte- 
ratum) die Freiheit und ihre Heimat”. Dr. 
K. Gečys (23 — 43) “Konstancos santvar
koj žemaičių delegacija 1416 m. pareiškė: 
“Nuo senovės buvome ir esame laisvi, sa
vo žemes turėjome paveldėtinai nuo tėvų 
su visiška laisve ir nickeno nelaisvėj ne
buvome". Dr. A. Palukai (71 — 45) “Die 
persoenliche und nationale Freiheit galt 
cben deni Litauer dės Altertums als das 
denkbar hoechste Gut, fuer das er scin 
Leben nicht nur im Kampfe einsctze, san- Į 
dern es sogar freiwillig vor sich warf, wenn I 
er keincn Ausweg sah, der Unterdruec- Į

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
N A U JI Ž.N A S

kung zu entrinnen”. C. Verax (101 — 457) 
“La libertad e independeiicia se convirtio 
en el pan espiritual del pueblo lituano, en 
ei elemento indispensable y vital ai igual 
que ei agua ai pez et aire ai pajaro”.

Senianusi istoriniai šaltiniai mini, jog 
šiauriečiai, kurie tuomet gyveno prie Ne
muno krantų, garbinę deivę Lėto. J. Cuno 
(12 —126): ‘“Was Hekataeos (Gr. VI Jh. 
B. C.) von Milet betrifft so wissen wir dass 
er sich viel mit dem norden beschaeftigt 
hat, er hat u. a. ueber die Hyperboreer 
geschrieben Bei Ihnen (Hyperboreer) soli 
Leto geblieben sein, weswegen sie auch 
unter alien goettern am meisten den Ap- 
polon verehrten”. Prof. H. Rowlinson (81 
— 19) ”... father of Greek geography, 
Hekataeus of Miletus”. Diodar III, 42/ 
Dr. G. Wilke “Die Religion der Indoger- 
mancn”, Leipzig 1923 m., 210 p. (“Leto dei
vė Hyperborear krašte yra gimusi ir Apo
lonas yra uoliai garbinamas”. Prof. C. Jul- 
lian (36 — 69) “A I'epoque historique, nous 
rencon Irons sur les rives de la Baltiques, 
enlre la Vistule et la Niemen, une nation 
que les Grecs ont appellee celle des Hyper- 
bareens, ou “la race de FExtremc — Nord”. 
Mūsų žymus istorikas prof. A. Voldemaras 
(103 — 48) laikėsi nuomonės, kad senovės 
graikų vadinami hyperborear buvo dabar
tinės Mažosios Lietuvos plote. Prof. J. Voigt 
(101 — I — 15) “Vater der Geschichte 
weiss cs schon gewiss, dass mit dem Zinn 
auch der Berstein von Europa’s aeussers- 
ten Ende kommt”.

Romėnų istorikas C. Tacitus (L a.) sa

vo “Situ, moribus et populis Germąniae” 
cap. 45, kalbėdamas apie aisčius arba lie
tuvius, pažymi, kad juos saugoja deivės 
net tarp priešų. C. Tacitus, “Situ, moribus 
et populis Germaniae’’, capt. 45. “Ergo 
i am dextro Suevici maris litore Aestyo- 
rum gentes adluntur... Id pro armis om- 
nique tutela: securum Deae culltorem etiam 
inter hostes, praestat. Dr. L. Gray “The 
Mythology of all Races”, New York, 1964 
m., Ill t, 330 pusi. “A Jesuit mission report 
of 1606 declares to have been a horsegod 
worshipped in the vicinity of Ludzen and 
Rossitten. in the extreme east of Lithua
nia”. Vėliau sužinosime, kad aisčiai buvo 
lietuviai.

(Bus dauaiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti “N a u i i e n a s”

Jau pasirodė knygų rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
I VILNIŲ

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

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus i “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų nosies 

ir gerkles ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
OFiio PRospecf 8*3229
R«xid. telef.; WAIbrook 5-5076

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

R*z. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija
6449 So. Pulsai Rd, (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolefn PRospocr 8-1717

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad, 1—7 vai 
antrai, penktadieni nuo 1—6. tree 

ir iežtad. tiktai susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EiSIN - EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670

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

Liko gyva per plauką
Ketvirtadienio vakarą, kai 

tūkstančiai čikagiečių iš darbo 
traukinėliu važiuoja į Marquet
te Parką, viename vagone vyko 
baisi prievarta, kurios metu tik
tai per plauką liko gyva viena 
lietuvaitė, kartu su kitais keleL 
viais po ilgo dienos darbo grįž
dama namo. Kulka, prašvilpu
si per viršų, tiktai ptr plauką 
nepataikė jai į kaktą.

Jeigu ne atsitiktinas judesys, 
šiandien ne šią istoriją skaity
tume, bet ruoštumės į dideles 
laidotuves Lietuvių . Tautinėse 
kapinėse.

Įvykiai vystėsi štai kaip: ket
virtadienį, balandžio 20 d., ke
lioms minutėms po 6 valandos 
vakaro, daugelis keleivių sku
bėjo traukinėliu namo. Važiavo 
balti ir juodi, ne toki balti ir 
geltoni. Vienas gražiai nuau
gęs baltaodis, pasidėjęs ant ke
lių portfelį, skaitė vakarinį lai
kraštį. Greta jo sėdėjo moteris. 
Prieš jį sėdėjo juodaodis, 150 
svarų sveriantis 18 metų aukš
tas ir stiprus vyras. Greta jo, 
visai prieš skaitantį baltaodį) 
sėdėjo kitas juodaodis, kokių 
170 svarų ir metų amžiaus vy
ras. Abu stiprūs ir galingi.

Užpakalyje, prie lango, sėdė
jo nelaimingoji lietuvaitė. Gre
ta jos sėdėjo juodaodė moteris, 
labai dikta, sverianti virš 200 
svarų.

Pradėjus traukinėliui artėti 
prie Howard stoties, lauko pu
sėje sėdintis juodaodis pradėjo

GRADIUSKAS

būtų nematęs ir šū

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. .
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
. Valandos pagal susitarimą

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.

. Trečiadieniais uždaryta.

v

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSLAI
NUSTATOMA

2512 W. 47 ST. — FR 8-199I
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERtNAS 
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairip atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tai.: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Nauja* rez. telef.: 448-5545

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš W0PA,

• Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

i

dienio iki penktadienio 11—121 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL i 
ryto.

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
' Tol.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tok: WA 5-3099

Tcl.: HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLFWOOD AVE 

CHICAGO. 1LL. 60t>29

kabinėtis prie skaitančiojo ke
leivio.

— Do you have money? — 
jis paklausė skaitantįjį. Pasta
rasis nieko jam neatsakė, bet 
toliau tebestai tė sulankstytą 
laikraštį. Užpakalyje sėdinti 
lietuvaitė girdėjo juodžio klau
simą. Už kelių sekundžių jis ir 
vėl klausia:

— Do you have some money?
Skaitantysis nekreipė jokio 

dėmesio ir į klausimą neatsakė. 
Tada juodis dar kartą paklausė,

— Are you going to give me 
some money?

Pasikalbėjimos buvo garsus 
ir arčiau sėdėjusieji keleiviai 
turėjo girdėti. Juodis, negavęs 
atsakymo, dar kartą paklausė:

— I am asking you, are you 
going to give me some money?

Skaitantysis vyras jau neiš
kentė bet jam atsakė, kad jis 
pinigų neturi ir jam nieko ne
gali duoti.

— You are going to see! — 
tarė juodis ir atsistojo. Jis iš
sitraukė iš kišenės nedidelį juo
dą revolverį, pasitraukė apie 
porą žingsnių atgal, ištiesė ran
ką ir paleido skaitančiajam 
kulką į galvą. Vagonėlyje pa
sigirdo nusistebėjimas. Skai
tančiajam žmogui kulka patai
kė į galvos viršų, pramušė sky
lę, pakėlė plaukus, o kraujas iš- 
triško Į visas puses. Sužeistas 
keleivis sukniubo ... Greta lie
tuvaitės sėdėjusi juodė suriko 
“Gaš!” ir taip pat sudribo, o jo
sios rankose laikytas ryšulys 
nukrito ant grindų.

Nelaimė įvyko važiuojant 
State’ — Wentworth traukinė
liu, artėjant prie Howard stote
lės.

Sustojus traukinėliui, abu 
juodžiai išlipo ir laisvai sau nu
ėjo pirmyn.

Laimė, kad lietuvaitei skau
dėjo koją. Mažas batukas išti
są dieną jai spaudė pirštelį. At
sisėdusi prie lango, ji nusimetė 
mažą batelį ir pati sėdynėje 
paslinko žemyn. Paprastai ji 
tiesiai sėdi, bet ketvirtadienio 
vakarą dėl skaudamos kojos 
lyg ir sudribo sėdynėje. Jeigu 
ne tas batelis, tai keleivioi galvą 
palietusi kulka būtų jai patai
kiusi į galvą. Kulka prašvilpė 
tiesiai ties josios galva ir atsi
mušė į vagonėlio užpakalinę 
siena.

Ji padėjo sužeistajam atsi
kelti. Kartu su kitais keleiviais 
išvedė j j iš vagonėlio. Konduk
torius girdėjo šūvi. Taukinė- 
liui sustojus, jis atėjo pas lau
kan išvestą ir ’ kraujuotą su
žeistąjį, pasiėBiė jo vardą ir pa
darė patvarkymus, kad būtų 
nuvestas į greta esančią St. Ber
nard ligoninę. Sužeistasis gyve
na prie 62-ros ir Clifford Ave.

Vagonėlyje buvo dar vienas 
tarnautojas, duodąs signalus 
durims uždaryti ir atidaryti. Jis 
būtų galėjęs užpuolikus sulai
kyti ir policijai atiduoti, bet jis 
visai nejudėjo, tarytum nieko

Kuri laiką užpuidiuejimai va- 
gonėliuos^ buvo sumažėję, bet, 
matyt, kad piktadariai ir vėl 
pradeda siautėti. Chicagos poli
cijai reikės dar gerokai pasi
tempti, kad miesto gatvės ir 
susisiekimo 
saugios.

Pagal kupiškėnų senus pap
ročius per 3 dienas rinkosi į ve 
lionio namus kaimynai išgerti 
alaus ir užkąsti. J. Talalas

priemonės būtų

Palaidotas teis.
Juozas Stanionis

Jau buvo Naujienose rašyta, 
kad 1972 m. vasario 12 d. Pa
nevėžio ligoninėje mirė teis. 
Juozas Stanionis. Jis buvo 1968 
metais porai mėnesiu atvykęs 
pas savo brolį Frank Stanio- 
nį Chicagoje. i

Neseniai gauta žinia iš jo tė
viškės, Kupiškio vals. Kreive- 
nių kaimo, kaip velionis buvo 
palaidotas. Laidotuvėmis rū
pinosi velionio žmona Anelė. 
Laidotuvės įvyko 1972 m. va
salo 17 d. Kupiškio kapinėse, 
prie tėvę kapo.

Velionis buvo pašarvotas sa
vo namų seklyčioje Ereivenių 
kaime. Giminės ir kaimynai 
sudėjo ties karstu daugybę vai-

kaimynai 
Kupiškio 

d a-

ties 
na-

Vietinio kolūkio pirminin
kas velionio našlei davė sunk
vežimį su šoferiu ir leido nau
doti, kur tik reikės laidotuvių 
laikotarpyje.

Velionio žmona Anelė parū
pino orkestrą ir iš namų ve
lionis J. S. į Kupiškio kapines 
buvo lydimas orkestrui gro
jant gedulingus kūrinius. Eise 
noje dalyvavo visi 
per 70 žmonių, o
miestelyje įsijungė didelė 
lis gyventojų.

Kupiškyje eisena sustojo 
velionio pradėtais statyti 
mals.

Kapinėse prie duobės kalbas 
pasakė velionio draugas moky
tojas Vaitekūnas ir vietinio ko
lūkio pirmininkas. Laidoja
mas buvo be kunigo ir be baž
nytinių apeigų .

Vietiniame Kupiškio laikraš
tyje buvo paskelbtos velionio 
Juozo Stanionio žmonai šios 
užuojautos: 1. “Pirmosios va
gos” kolūkio valdybos ir pirmi 
nės partinės organizacijos, 2. 
A. ir G. Jakubėniįir B ir J. Ker- 
šulių. 3. Kupiškio medžiotojų 
draugijos pirmojo plotelio me
džiotojų. 4. Kaimynų (Cvirkos 
gatvės ir 5. Kupiškio medžioto
jų ir žvejų draugijos valdybos 
(velionis buvo valdybos na
rys). Tasį rodo, kad kaimynų 
tarpe velionis buvo gerbiamas.

Humboldt Parkas
Praeitą trečiadienį, balan

džio 19 (L, Almira Simons salė
je įvyko Humboldt Parko 
Lietuvių klubo narių eilinis 
susirinkimas. Atsilankė daug 
narių, ypač moterų. Pirminin
kas F. Prūsis atidarė susirinki
mą 12:30 vai. popiet, mat klu
bo nariai daugumoje yra pen
sininkai, tai susirinkimus sau 
kia dienos metu, nes moterys 
naktį bijo važiuoti. Be eilinių 
klubo reikalų , kaip ir nebuvo 
ką veikti, tai atsirado norin
čių pakalbėti politiniais klau
simais. Kalbėjo dail. M. Šilei
kis, A. Walskis, F. Stanionis ir 
kiti.

Klubo sekretorius Vincas 
Maukus iškėlė klausimą, kad 
reikia nupirkti Balzeko muzie
jaus statybai plytą. Didžiuma 
balsų buvo nutarta nupirkti 
plytą už $10.00.

F. Prūsis pasiūlė, kad reikė
tų paremti lietuvišką spaudą, 
kuri vien iš prenumeratos ne
gali žmoniškai išsiversti. Jis 
turėjo galvoje “Naujienas” ir 
“Sandarą”. Sumanymas šį kar 
tą nepraėjo, bet klubo nariai 
jaučia pareigą remti spaudą, 
nes spauda rašo ir apie klubų 
reikalus bei jų veiklą.

Yra numatyta, kad ir šią va
sarą Lietuvių klubas rengs iš
vyką į gamtą — Jefferson miš
kus paprastoje vietoje. Paren 
giinais rūpinasi mūsų klubo 
valdybos nenuilstami nariai — 
sekr. V. Mankus ir iždininkas 
Draugelis. Padeda Kavalaius- 
kas ir kiti.

Po susirinkimo buvo kavu
tės ir užkandžių, kuriuos pa
rūpino p. p. Mankai ir kitos 
ponios, o Draugelis — 
viui pašlapinti’’.

“liežu- 
Kor.

— Mhz. Petras Armonas ir 
Faustas Strolia groja savo spe
cialybės instrumentais Chica- 
gos Southwest simfoniniam or
kestre.

Snsirinkimų ir per engimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečiv Pa
šalpos Klubas rengia pavasarini ba
lių sekmadienį, balandžio 23 dieną 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų, gros 
Antano Valiūno orkestras. Visi kvie
čiami atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti. Pradžia 4 vai. p. p.

Kviečia Komisija ir Valdyba.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
FOREST FIRES HURT 

CUR FOREST FRIENDS

ALBINA WILLIAMS
Pagal tėvus Jonikas 

Pagal pirmą vyrą Russell ”

Gyv. Santa Monica, Calif. Anksčiau gyv. Chicagoje.

Mirė 1972 m. baalndžio mėn. 20 dieną, 11:00 vai. vak., sulaukusi 
metus amžiaus. Gimusi Chicagoje, III.

Paliko nuliūdę: tėvas John Jonikas, 2 sūnūs — Ronald Russell 
ir Eddie Williams Jr., duktė Jeanie Russell, brolis George Jonikas, 
sesuo Stephanie Simonėlis, jos vyras Peter, sūnėnai — Michael ir 
Phillip, dukterėčia Carol ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė bus pašarvota Mažeika - Evans koplyčioje. 6845 So. Wes
tern Ave. TeL RE 7-8600.

49

SKAITYK-IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS’

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1226

•X

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA į 

2443 WEST 63rd STREET
T.l.fonai: PR 6-0833 Ir PR 6-C4X 
f

laidotuvių Direktoriai

KA&EVANS

REpublic 7*8809
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i f 
i 
i 
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i 
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TRYS MODERNIŠKOS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

<845 SO. WESTERN AVI.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubBe 7-8811

EUDEIKISra

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArda 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*

NARIAI

Chi cages
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS DIĖNą 

IR NAKTĮ:

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė.. Cicero, III. Phone: OLymptc 2-1003

I
(

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 71 it STREET 

Ofiso telef.* HEmiock 4-2123 
Rfttld. teleC. Glbson S-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GT 8-6195:

_ p. Šileikis, o. p.
.K OKTHOPtDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kolom* 

* (Arch Support*) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd $tv Chicago, III. 60629 

Telel.: PRospect 6-5084

Our wildlife no defense 
tgainst the ctreless use of fire. 

So please follow Smokey*j ABCc 
Alwiyi bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires,

them tgaia. Crush ill 
ernokes dead oct,

Ple*<e! Only you caa 
prereot forest fires

MARY KALAINAS
Pagal tėvOs Ablingas
Gyv. 5500 W. 64th St

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 
20 d., 4:00 vai. p. p., sulaukusi 
senatvės. Gimusi Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Papilės parapi
joj, Gėlių kaime.

Amerikoj išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — 

Alexandra Sinclair, gyv. San 
Francisco, Calif., ir Stella Za
remba, žentas Louis. 3 anūkai, 
2 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

šeštadieni, 7:00 vai. vak. kū
nas bus pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
LiUranica Avė.

Pirmadienį, balandžio 24 die
ną l(t00 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios Į Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a. a. Mary Kalainas gi
minės. draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Geor
ge F. Rudminas. Tel. Y A 7-1138.

Metinė Mirties Sukaktis

VIKTORAS MORKŪNAS
Gyv. 4612 So. Homan Ave.

metų balandžio mėn. 23 dieną, sulaukęs 51 
Gimęs Lietuvoje, Miežionių kaime, šven-

Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Mirė 1971 
, 6 metu amžiaus.

čion i ų apskr.
Palaidotas
Paliko nuliūdę: žmona Valeria ir kiti giminės, draugai 

bei pažįstami. Lietuvoje liko 6 seserys ir 2 broliai su šei
momis.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
žmona ir giminės.

PETRAS BIELIŪNAS
4.348 So. CALIFORNIA AVE. Phonė: LAfavette 3-3572

GEORGE F. RUDxMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAros 7-113d-L139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

242-8 W EST 69th STREET REpubHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

U02« SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-22Ž8 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
>outh Holland, Winoii
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Ir bus graudu Banaičio vėlei
Naujosios lietuviu operos-nių išleidimas, atspausdinimas, 

“Jūratės ir Kastyčio” paren- o ne tiesioginė parama jam’ 
giamicji darbai jau eina prie pačiam.
galo. Vis daugiau nervų įtem-i Čikagoje 1959 m. buvo suor-j 

kūrybiško pykčio ir ne- ganizuotas specialus fondas' 
Chorai to vis, gal, tiek “Jūratės ir Kastvčio” klavirui . . i .. . . -- - ’ - ... ISolistai jau seniai iš- išleisti.

pimo.
rimo.
nejaučia. Solistai jau seniai iš-'išleisti. Fondo pirmininke su-Į 
mokę partijas, tik derina pas-, tiko būti Marija Rudienė. \i-l 
kutinės akordų stygas. Tačiau.cepirmininkai 
meno vadovams tos paskuti- inž.
nės savaitės tikra dangaus Kučiūnas 
dovana svoriui numesti, prie- džius. K 
šų įsigyti, plaukams pražildin-'Prudencija

ditlieji: sys Baras, muz

Jurkūnas, muzikas A.Į 
sekretorius Ra-

Bičkienė, sol. Sta- 
. Alice Slephens, 
muz. J. Zdanius 

ir Vladas Butėnas, šis komite- 
, daug nesigarsindamas, ta

čiau nf.-atlaidžiai ieškodamas 
surinko

Visockienė, dail. Adolfas Valei
ka visi patyrę, ambicingi,' tas 
neramūs. Kaip bus džiugu ma
tyti juos visus po visų spektak- naujai operai draugų, 
lių kristalo stiklus lenkiant, iš visuomenės aukas ir pradė- 
nieiliai besišypsant, 
išvežus besidžiaugiant!

vežimą jo operos gaidų 
darba. “Jūratės €

— ...... .. . . Operos FondasŠia lietuviška Jūratės ir
Kastyčio” operą sutinkant, bū
tinai reikia atiduoti pagarbą 
tiems pirmūnams, 
jo operai ateiti, 
jau seniai būti.
sceną. Jau 1955 metais spau
doje pasirodė trumpos žinios, 
kad kompozitorius Kazimie
ras Viktoras Banaitis baigė kur
ti naują operą, šią žinutę pir
mas pastebėjo Čikagos Vyrų 
Choro pirm. V. Badžius, para
šęs kompozitoriui laišką, tei
raudamasis. ar nebūtų galima 
tą operą pastatyti. Likimas taip 
lėmė, ir gan teisingai, kad V. 
Radžius šiandien yra Čikagos

spausdinimo 
ir Kastyčio” 
neapsiribojo

kurie padė- 
kur ji turėjo 

į lietuvišką

•tik klaviro išleidimu, bet ivai- 
|riomis progomis padėjo ir pa
nčiam kompozitoriui, kol jis 
(buvo g\vas. Opera išleista lie
tuvių ir anglų kalbomis.

' glų kalbą libretą išvertė 
tas Nadas Rastenis.

I an- 
poe-

atei- 
idė- 

Operos 
dirigentas

Kučiūnas. 
pasiėmė ši

kurio senas klausimas Banai
čiui bus atsakytas balandžio 29 
d. — “Taip, ją pastatyti gali
ma”. " Pats kompozitorius 1957 
m. savo laiške atsakė, kai tik 
ką užbaigtas kūrinys — tai dar 
tebeverdanti , kunkuliuojanti 
“patrova”, kurią pavojinga 
“nešti į stalą”.

Kompozitorius pasisakė už 
operos klavyro išleidimą, kad 
jis liktų ateities kartoms. Klau
siamas dėl paramos jo darbui,
kompozitorius Banaitis visada ganizuotumo, 
pabrėždavo, kad jį daugiau 
domina jo operos ir kitų kuri- do rampos šviesas ir Įrašė Į iš'

Didelį įnašą į scenon 
nančios operos pastatymą 
jo Čikagos Lietuviu 
meninis vadovas,
ir visa to ansamblio siela, mu
zikas Aleksandras 
Jis, galima sakyti, 
kartą didesnę atsakomybę, ne
gu su praeityje statytomis ope
romis. A. Kučiūnas prižiūrėjo 
jos orkestraciją, nukarpė ga
balus, kurie būtų prasikišę iš 
scenai reikalingo vientiso, veiks 
mingo veikalo.

Jei dvasių karalystėje duo
damos kokios atostogos, tai 
tikriausiai ir K. V. Banaičio 
siela bus balandžio 29 d. Mari
jos Aukštesniosios Mokyklos 
salėje. Jei vėlės verkia, tai ir 
Banaičio vėlė apsiverks džiaugs 
mo ir dėkingumo ašaromis, 
kad jo ilgas darbas, po ilgų ir 
sunkių žemės metų, gero or- 

susiklausymo ir
vieningumo dėka^ štai, išvy-

4*—^— ■ ■■■—— i ■

Kas tik turi gerą skonį

Marquette Pk
FURNITURE CENTER, INC.

6211 So, Western, PR 3-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2543320 

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

V. VALANTINAS

f ——— -II- I ,

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

L

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Į i Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 

č ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
(Į tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 

laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau-
S šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
) J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
S Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čekį 
$ arba Money Orderi," pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

!; 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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MARGARITA MOMKIENĖZ

praeitais metais su pasisekimu debiutavusi Chicagos Lietuvių Operoje, šie
met dainuos komp. K. V. Banaičio operoje "Jūratė ir Kastytis" žvejų mer
gaitės Rūtelės partiją, šios puikios operos premjera įvyksta balandžio 29 
dieną. Kiti spektakliai — balandžio 30 d. ir gegužės 6 ir 7 dienomis Marijos 
auditorijoje. Bilietai į visus spektaklius gaunami Marginiuose, 2511 W.

69th Street.

eivijos kultūros istoriją, Į vi
sos lietuvių tautos kultūros is
toriją naują muzikini laimėji
mą, naują operą. Ir bus vėlei 
graudu, kad tą laimėjimą at
nešė tūkstančiai jam nepažįsta
mų, negirdėtų, nematytų, ta
čiau vieningai pečius sure- 
miančių brolių ir seserų lietu
viu. A. P.

kongresas nutarė šią šventę mi
nėti paskutinį gegužio pirma
dienį, todėl ji ir bus minimą 
gegužio 29 dieną.

— Eva Kibartaitė iš Brighton 
Parko apylinkės;* Illinois uni
versiteto Liberal Arts & Scien
ce kolegijos studentė, yra De
kano garbės studentų sąrašuo
se. Ji yra baigusi Maria aukšt. 
mokyklą.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

— Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-toji Tautinių šokių šventė 
Įvyksta 1972 m. liepos mėn. 2 
d., Chicagos amphiteatre. Bilie
tai jau atspausdinti ir greitu lai
ku bus pardavinėjamu

— Radijo Forumo programo
je šiandien bus perduotas > Įdo
mus V. Kasniūno reportažas 
apie Čikagos Lietuvių operos 
repeticiją, Įvykusią tą pačią 
dieną, su “Jūratės ir Kastyčio” 
operos ištraukomis.

— šiais metais Kapų Puošimo 
diena bus minima gegužės 29 
dieną, pirmadienį. Paprastai 
Kapų Puošimo Diena būdavo 
gegužės 30, bet praeitais metais

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Federalinių ir valstijos paĮamų 
mokesčių apskaičiavimas 

I NC OME TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas 

pardavimas
REAL ESTATE 

Parašų palludi|ima$ 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

Simaitis realty
Tel. 436-7878

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, 111. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

4612 So. Paulina St.
(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 is toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

— Archer Rd. Kitoanis Klub 
ir Kelly parko administracija 
ruošia Medelių sodinimo šven
tę prie 41-mos ir California 
Ave su Įvairia programa ir 
konkursais jaunimui balan
džio 28 d. 3:45 vai.

— Ray Pocius iš St. Nicholas 
mokyklos laimėjo premiją už 
piešinius Chicago Lawn orga
nizacijų tarybos suruoštoje na 
mų pagerinimo parodoje.

— Richard Montvill, Kenne
dy aukšt. mokyklos ROTC ka
detas, gavo pavyzdingo kade
to pažymėjimą ir trofėjų. Me
tinėje inspekcijoje juos Įteiks 
kadetų majoras Victor Janus.

— Jonas Vaičiūnas praneša, 
kad. a. a. kun. Benediktas Su
gintas pašarvotas penktadieni 
Mažeika - Evans koplyčioje. At
sisveikinimas su velioniu Įvyks 
šeštadieni, balandžio 22 d. 7:30 
vai. vak. Sekmadieni, balan
džio 23 d. 6 vai. vak. a. a. kun. 
Suginto palaikai bus perkelti Į 
šv. Mergelės Marijos lietuvių 
šventovę. Laidotuvės Įvyks pir
madienį. Pamaldos 9:00 vai. 
ryto. Po pamaldų bus nulydė
tas Į Lietuvių šv. Kazimiero 
kapines.

♦ J. Janušaitis ir J. Mažeika, 
garsios ir lietuviškos 
krautuvės savininkai, 
69th St., Chicagoje, 
Šokių šventės vajaus 
kimo komitetui Įteikė
auką ir šiandieną, dalyvauja 
vajaus lėšų telkimo bankete 
Beverly Country Club. (Pr).

Paramos 
2534 W. 
IV Taut, 
lėšų tel- 
504 dol.

Dėl didelio Chicagos visuo
menės susidomėjimo dail. A. 
Petrikonio paroda, paroda pra
tęsiama iki birželio 17 d. Mar
quette Meno Galerijoj^
W. 63rd St. Tel. 436-2112. Lan
kymo valandos: savaitės dieno
mis iki 9 vai., šeštadieniais iki 
6 vai. ir sekm. iki 5 vai. (Pr).

3215

♦ Dr. F. Kaunas, inž. E. Bart
kus, inž. V. Adamkus, pulk. A. 
Tveras. B. Kasakaitis, dr. J. J. 
Juodikis, J. žvynys ir S. Džiu
gas šiandieną dalyvauja IV 
Taut, šokių Šventės vajaus lėšų 
telkimo bankete Beverly Coun
try Club. Auka $100 asmeniui.

(Pr).

MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE 
PUIKI PROGA

-
' Lengvas raštinės darbas, tinkamas
Į inteligentiškam pensininkui arba pu

siau pensininkui.
j Darbo valandos vakarais, ne pilnu
I laiku, maždaug 5 dienas savaitėje, 
Į Įskaitant savaitgalius. Maloni proga 

bendradarbiauti su žmonėmis.
'Reikalavimai: privalo mokėti pusėti- 
, nai gerai anglų ir lietuvių kalbas. 
' Būti tvarkingos išvaizdos ir darbo 

metu dėvėti eilutę (kostiumą).
Dėl informacijų skambinti 

597-9055

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PRESS BRAKE
OPERATORIUS

PUNCH PRESS
OPERATORIUS 

turi būti patyrę ir galį dirbti pirmoje 
taip pat antroje pamainoje.

Kreiptis i
Mr. ŽILINSKAS

READY METAL MFG. CO.
4510 W. 47 Street

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

PARDUODAMA:
Studio sofa, du virtuvės stalai ir 6 
kėdės^ 9 x 12’ kilimas, medinė spinta 
drabužiams, karpenterio Įrankiai ir 

skustuvai barzdoms skusti.
Tel. WA 8-6720

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

2109 So. HALSTED STREET 
savininkas dėl ligos skubiai ir nebran
giai parduoda geras pajamas nešantį 
namą su saliūnu ir 5 kambariais apa
čioj ir 10 Įrengtų kambarių viršuje. 
Kreiptis pas savininką tokiu telefonu: 

733-6863

FOR SALE
25’ VACANT LOT AND 

BRICK TAVERN BUILDING 
with 6 room flat 2nd floor. 2 

brick garage. Grant Works.
CICERO

Tel. 788-7184.

car

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS ATSKIRAS KAM
BARYS ramiam name netoli Nau

jienų. Telef. 666-9312 po 5 v. v.

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
miegamas kambarys vyresnio amžiaus 
asmeniui arba pensininkui. Skam
binti po 5 vai. vak. Tel. 436-1295.

IŠNUOMOJAMAS 5% kambarių ap
šildomas butas su 2 miegamaisiais 
1-me aukšte. Moderni virtuvė su 
spintelėmis, kilimai, apkalti porčiai. 
Arti krautuvės, susisiekimas, bažny

čios. Be inamiu ir vaiku. 
5700 NORTH ir 2800 .WEST.

Tel. 545-7541 
po 6 vai. vak. ir savaitgaliais.

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI beis- 
mante. Galima pasigaminti valgius.

Su baldais ar be. Vyrams.
Skambinti 737-3148.

PERSONAL
Asmenų Ieško

REIKALINGAS PENSININKAS, 
kuris sutiktų būti ’farmoje 35 mylias 
nuo Chicagos savininkams išvykus 

atostogų.
Nieko nereikia dirbti.

Skambinti telef.
946-2114

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS
(RUMMAGE SALE) 

Organizuojamas Moterų Lygos Sauga- 
nash Comunity bažnyčios Jaunimo 
centre, 4600 West Peterson Ave., ket
virtadienį, balandžio 27 d. nuo 10 

ryto iki 8 vai. vakaro.

— Genovaite Paškevičiūtė ir 
Bruno G. Slivinskas iš Mar
quette Parko apylinkės yra 
Southern Illinois universiteto, 
Carbondale, Ill. Dekano gar
bės studentų sąrašuose.

♦ LF Dešimtmetis. Užbaiki
me milijoną! Lietuvių Fondo 
dešimtmečio visuotinis narių 
suvažiavimas įvyksta Chicago- 
je š. m. gegužės 6 d.. Jaunimo 
Centre. Ta proga toje pat vie
toje tą pačią dieną, 7 vai. vaka
ro, ruošiamas LF sukaktuvinis 
balius. Meninėje programoje: 
rašytojas A. Baronas ir solistė 
J. Šalnienė. Šokiams gros L. 
Bichnevičiaus orkestras. Įėji
mas — auka $7.5 asmeniui (su 
vakariene). Vietas rezervuoti 
iki gegužės 1 d., skambinant 
312 — 925-6897 arba atsilan
kant j LF būstinę, 2422 W. Mar
quette Rd. (Pr).

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Narnai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė —• Pardavimu!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA18

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE I

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — • VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MŪRINIS 6 KAMBARIŲ bungalow. 

Nauja kabinetų virtuvė. Geras ir pi
gus. Prie 65-tos už Kedzie.

MŪRINIS 1% AUKŠTO 16 metų: 
2 liuksus butai po 5 kambarius. Gera 
vieta. Pigus.

Brokeris P. ŽUMBAKIS — 
PR 8-6916

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

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

66/TA IR KENNETH AVE.
Geros statybos ir išvaizdos 6 kamba
rių mūras su 2 vonių kambariais. 3 
didžiuliais miegamaisiais, didele ir pa
togia dinnette, reto patogumo virtu
ve su ąžuolinėmis spintelėmis, Įmon
tuota indų plovimo mašina taip pat 
virimo ir kepimo krosnimis. Labai 
gražiai iškaltas beismantas su kito
kiais patogumais jame. 2 mašinų 
garažas. Laimė yra gyventi lomia

me name.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis
mantas. Aukšta pastogė. $22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpe tai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas^ Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26,600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai Įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 
naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

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

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

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

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

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

BERVYNE — PARDUODAMAS PA
LIKIMAS. 5 butų mūras. 2 butai po 
4 ir 3 po 5 kambarius. Modernūs 
vidaus įrengimai. 4 mašinų garažas. 

22-ros ir Elmwood apylinkė. 
S85,000.

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

WILLOW SPRINGS PARDUODAMI 
AKRO SKLYPAM

su medžiais prie upelio netoli nuo 
Stevenson greitkelio ir Tollway Cook 

apskrityje.
Skambinti dėl detaliu 

482-9040.
WILLAS & ASSOC., REALTORS

PASAKIŠKAS NAMAS
Nepaprasto grožio ir patogumų, 
labai dideli kambariai. Gražiai 
kaltas salionas su powderroom, kuris 
yra patogioje situacijoje su pagrin
diniu miegamuoju. Du Hollywood ti
po miegamieji, patogus ir šventiškas 
valgomasis. Beismanto lubos ir grin
dys išdėtos tailomis. 2 mašinų alumi- 
nijaus garažas. Geriausia vieta prie 
St, Thomas Moore bažnyčios. Skam

binkite dėl to bargeno rakto.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

6 
iš-

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 

kitoki blankai.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5280

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tal.s REpublic 7-1941

A A L. INSURANCE A REALTY 
A. LAUR AITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA M775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
PlgO« automobllty draudimai.

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg.,„alumin. langai, karstu van
deniu šilumą 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. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquettr 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu 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

K. E R I N G 1 $ 
CALIFORNIA SU^ER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
«24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOMF INSURANCE

OU: Frank Zapolis 
320814 W, 95th St.

GA 4-8654

F.*1 ♦ (C w čJSiMflv Como-

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

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

TEL. — 776^5888
Aniceta t Garbačiauskai, sav.




