
Saulė teka 4:50, leidžiasi 6:45

VOL. LVIV

of Co
fe‘'noical r> ■ ■ . Gr1 D'vis;On'•■^nstor D

' u- c- 20540
NEWSTHE LITHUANIAN DAILY

Fhc Lithuania* Daily N<w> 
PuMiaheJ by The Lathuanian New* Publishing Co— Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago. HL 60608 
HAymartet 1-6100

Ov»r One Million Lithuanian In Tht Unitrd Statot

Price 15c Chicago, Ill. — Šeštadienis, Balandžio-April 29 d., 1972 m. Kaina 15c 102

KANCLERIS W. BRANDTAS GALVOJAS 
APIE NAUJO PARLAMENTO RINKIMUS

BONA. — Kancleris Brandtas, praradęs parlamente daugu
mą, nors ir atsilaikęs prieš opoziciją, kuri norėjo vyriausybę pa
keisti, pareiškė bundestagui, kad jei nebus galima iki kaden
cijos pabaigos valdyti su opozicijos pagalba, jis yra pasirengęs 
skelbtijiaujus rinkimus anksčiau. Parlamento rinkimai turi Įvykti 
ateinančių metų rudeni. Iki to laiko Brandto vyriausybė turi pra
vesti visą eilę svarbių įstatymų, turi gauti parlamento pritari
mą Įvairioms sutartims, jų tarpe nepuolimo paktui su Sovietų 
Sąjunga. Jei parlamentas vyriausybės darbo neparems, kancleris 
gali per 60 dienų skelbti rinkimus.

Kancleris Brandtas, laimėjęs 
pasitikėjimo klausimą tik dviem 
balsais, pareiškė viltį, kad par
lamento nariai, be politinio skir
tumo, parems Vokietijai nau
dingus Įstatymus ir reikalingas 
sutartis. Jo viltys paremtos bal
savimo rezultatu dėl pasitikėji
mo klausimo. Nors du vyriausy
bės koalicijos atstovai balsavo 
su opozicija, o vienas pareiškė 
susilaikęs jiuo balsavimo, atsi
rado nepaklusnių parlamentarų 
ir opozicijos partijoje — krikš
čionių demokratų tarpe. Balsa
vimo analizuotojai tvirtina, kad 
vienas opozicijos narys balsavo 
už vyriausybę, o trys — susilai
kė.

Kaip labai Maskvai rūpi kanc
lerio Brandto likimas ir sutar
čių ratifikavimas, rodo ir grei
tas Maskvos reagavimas Į Bo
nos parlamento balsavimą dėl 
pasitikėjimo. -Vosulviem-valan- 
dom praslinkus po balsavimo, Iz- 
vestija paskelbė, kad “opozicijos 
manevrai sugriuvo”. Bundesta
go balsavimas patvirtinęs Brand
to vyriausybės kelio teisingumą, 
vedantį Į santykių pagerinimą 
ir Europos saugumo stiprinimą.

Stebėtojai sako, kad šiose su
tartyse su Vokietija Maskvoje 
didžiausią vaidmenį vaidino pats 
Brežnevas, kuris matąs sutar
tyse savo nuopelnus. Jam labai 
rūpi, kad vokiečių parlamentas 
tas sutartis patvirtintų.

Brandto “ostpolitik” remia ir 
Nato valstybės. Nuo nepuolimo 
sutarčių su Maskva ir Varšuva 
dalinai priklauso Berlyno klau
simo išsprendimas, nuo jų pri
klauso ir Europos saugumo kon
ferencijos organizavimas. Kan
cleris Brandtas už savo politikos 
ėjimus rytuose gavo Nobelio 
taikos premiją. Būtų jam labai 
skaudu, jei ta politika subyrėtų 
dėl opozicijos užsispyrimo. Opo
zicija tačiau sako, kad Brandtas 
per daug komunistams pažadėjo, 
pats negaudamas iš jų nieko.

Egipto Sadatas 
vėl lanko Kremlių 
MASKVA. — Egipto prezi

dentas Sadatas vėl lankosi Mas
kvoje, kur jį sutiko aerodrome 
premjeras Kosyginas ir polit- 
biuro narys Suslovas. Kartu su 
Sadatu atvyko Egipto aviacijos 
viršininkas gen. Mubarak, ir 
Vnukovo aerodrome jį sutiko 
sovietų aviacijos vadas marša
las Pavel Kutachov.

Sovietai, Egipto žiniomis, yra 
davę jam ginklų už 5 bilijonus 
dolerių. Bet, atrodo, Egiptui vis 
dar jų maža. Prieš vykdamas Į 
Maskvą prezidentas Sadatas pa
sakė kelias kalbas pranašo Mo- 
hamedo gimtadienio proga. Jis 
pažadėjo, kad ateinančiais me
tais pranašo gimtadienis bus 
švenčiamas jau išvaduotose ara
bų žemėse. Maža to, arabai su
laužysią Izraelio aroganciją ir 
pažeminsią priešą.

Egiptui rūpi pašnekėti dar 
kartą su sovietų vadais prieš

IŠ VISO PASAULIO

BELFASTAS. — Britų vy
riausybė atšaukė draudimą šiau
rės Airijoje organizuoti tradici
nius paradus ir paskelbė amnes
tiją nubaustiems už demonstra
cijas, jų tarpe bausmė atšaukta 
ir parlamento narei Bernadette 
Devlin.

WASHINGTONAS. — Karo 
laivynas pakėlė į admirolo laips
nį pirmą moterį Alene Bertha 
Duerk, kuri iki šiol buvo kapi
tono laipsnio laivyno gailestin
gų seserų korpuso viršininkė. 
Admirole Duerk laivyne tarnau
ja 29 metai.

WASHINGTONAS. — Nauju 
Valstybės Saugumo Agentūros 
viršininku Pentagone paskirtas 
gen. Samuel Phillips. Jis pa
keičia- admirolą'Noel Gayler, ku
ris taps Ramiojo vandenyno jė
gų vyriausiu vadu.

DETROITAS. — General Mo
tors paskelbė, kad per pirmą me
tu ketvirtį bendrovė turėjo re
kordinį pelną — 651 mil. dol. 
Fordas prieš kelias dienas irgi 
paskelbė apie rekordinį pelną ir 
numušė automobilių kainas po 13 
dol. už automobilį. General Mo
tors kainų nežada sumažinti.

SAIGONAS. — Du amerikie
čiai korespondentai P. Vietname 
prarado spaudos korteles ir gali 
prarasti vizas už tai, kad jie pa
skelbė kariuomenės judėjimą dar 
prieš Saigono vyriausybei pa
skelbiant. Tuo pasitarnaujama 
priešui, sako Saigono valdžia.

BELGRADAS. — Jugoslavų 
rašytojas Mihailo Mihajlov, ku
ris kalėjimuose sėdėjo jau 4 me
tus, vėl turės sėdėti 30 dienų už 
du straipsnius, kuriuos jis pa
siuntė New York Times laikraš
čiui Amerikoje.

WASHINGTONAS. — šešios 
moterys atėjo pėsčios 620 mylių 
iš Pontiac, Mich., Į Washing- 
toną protestuoti prieš vaikų ve
žiojimą integracijos tikslais. Mi
chigan© moteris remia ir Virgi
nijos motinos, žygiavusios pės
čios 100 mylių.

WASHINGTONAS. — Sena
to ginkluotų jėgų komitetas atė
mė iš Pentagono biudžeto nau
jiems ginklams 450 mil. dolerių. 
Kai kurie ginklai statomi kelių 
ginklų rūšių vienu metu, tuo 
eikvojant lėšas, dvigubinant pa
stangas.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos užsienio prekybos balansas 
praėjusį mėnesį vėl buvo defici
te. šiais metais deficitas jau 
siekia bilijoną dol.

prezidento Nixono atvykimą į 
Maskvą, nes Egiptas bijo, kad 
sovietai gali padaryti Amerikai 
nuolaidų Viduriniuose Rytuose. 
Niekas neabejoja, kad Viduri
niųjų Rytų padėtis užims Ame- 
rikos-Sovietų Sąjungos vadų pa
sitarimuose svarbią vietą.

Amžinojo Miesto — Romos architektūra yra žinoma visam pasauliui savo tradicine, klasikine 
forma, ši nauja Romos bažnyčia sudaro lyg kontrastą savo moderniomis linijomis.

Dar hko vienc — Apollo 1 7
HOUSTON. — Astronautų puikus sugrįžimas iš kelionės į 

mėnulį apvainikavo gerai pasisekusią kelionę. Sveikatos atžvilgiu 
‘ astronautai geriau jautėsi už buvusių kelionių dalyvius. Jų širdys 
normaliai plakė, jie gerai atrodė, normaliai vaikščiojo ir nor
maliai kalbėjo. Gydytojai patenkinti savo šiai kelionei nustatyta 
dieta, kurioje buvo daugiau potašo elementų. Astronautai par

gabeno rekordinį kiekį uolienos skeveldrų, smėlio ir akmenų. 
Pirmadienį mokslininkai atidarys pirmąsias tų akmenų dėžes.

Prezidentas Nixonas atsiuntė 
astronautams Į lėktuvnešį svei
kinimo- ‘..telegramą-. Ar pakėlė į 
aukštesnius.laipsnius komande- 
rį Mattingly ir pulkininką Duke. 
Astronauto Young prezidentas 
negalėjo pakelti j admirolus, nes 
dar neseniai buvo gavęs dabar
tini savo laivyno kapitono laips
nį. Tarp pakėlimų- turi praeiti 
tam tikras laiko tarpas. Prezi
dentas pakvietė visus tris as
tronautus Į Baltuosius Rūmus 
birželio mėn., kada Washingto
ne lankysis Meksikos preziden
tas Alvarez. Prezidentas ta pro
ga nori padovanoti Meksikos sve
čiui mėnulio akmenų. V

šio skridimo astronautai Duke 
ir Young mėnulyje išbuvo 71 va
landą, iš jų 21 su puse dirbdami 
mėnulyje, ši kelionė buvo pil
na mažų, tačiau nervus gadinan
čių sutrikimų, kurių visi buvo 
nugalėti ir kelionės nesutrukdė.

Dabar erdvės tyrinėjimų pro
gramoje belieka''dar vienas žmo
nių skridimas į mėnulį su Apo
llo 17. Jis įvyks gruodžio 6 d. Ke
lionėje dalyvaus astronautai Ge
ne Cernan, civilis mokslininkas 
dr. Harrison Schmitt ir naujas 
astronautas Ronald Evans. Po 
tos kelionės Apollo programa bus 
baigta ir bus pereitą prie erd
vės laboratorijų statyboms. Pir
moj Skylab kelionėje trys astro
nautai skries žemės orbitoje 28 
dienas, o sekančiose kelionėse 
astronautai išbus kelionėje net 
56 d.

Kinijos kilimai
HONG KONGAS. — Kinijoje, 

Kantono mieste, vyksta pramo
nės ir prekybos paroda, kurioje 
yra ir nemažai amerikiečių. 
Pranešama, kad pirmą kartą po 
20 metų amerikiečiams pavy
ko sudaryti kelias sutartis. Iš 
Kinijos tiesiog į Amerikos uos
tus bus siunčiamos prekės: ki
nų kilimai, fajerverkai, vaistai 
ir meno kūriniai.

Kitos Amerikos biznio įmones, 
taip Boeing Co., bando par
duoti Kinijai lėktuvų. Iš viso 
Kantono parodoje lankosi 12 
amerikiečių.

Vieni sako: pakilo 
kiti - nukrito

WASHINGTONAS. — Kaip 
darbo departamento statistikos 
biuras skelbia, kovo mėn. mais
to kainos pakilo 0.2%. Žemės 
ūkio departamentas, tuo tarpu, 
paskelbė, kad maisto kainos per 
kovo mėn. net nukrito 0.4%. 
Kainų nukritimas buvęs kiau
lienos, jautienos, salotų ir pomi
dorų kainose.

Statistikos biuras apskaičia
vo, kad pragyvenimo kainos 
aukščiausios yra New Yorke, kur 
žemame lygyje keturių asmenį] 
šeimai išgyventi reikia 7,518 dol. 
per metus. Vidutiniame lygyje 
— 10,971 dol. ir aukštame ly
gyje — 15,905 dol. Vidutinė šei
ma laikoma tokia, kur dirba vie
nas vyras, apie 38 m. amžiaus, 
jo žmona nedirba ir jie augina 
18 metų dukterį ir 13 metų sū
nų. Kaip apskaičiuojami “gy
venimo lygio” laipsniai, biuras 
nepaaiškina.

Už New Yorką tik du Ameri
kos miestai yra dar “brangesni” 
—■ tai Honolulu miestas Hava
juose ir Anchorage, Aliaskoje 
Nurodyti pragyvenimo biudžetai 
yra 3% didesni už 1970 metų. 
Kainos per tą laiką pakilo 6%, 
tačiau sumažėjo pajamų mokes
čiai, sako darbo biuras.

Nepamirškite, kad sekmadienį, balandžio 30 d. 2:00 vai. ryto 
prasideda dienos šviesos taupymo laikas. Laikrodžius reikia

• pasukti 1 valandą pirmyn.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

0 Helsinky vėl atidėtos stra
teginių ginklų apribojimo dery
bos, nes abu delegacijų vadai su
grįžo pasitarti su vyriausybėmis 
Washingtone ir Maskvoje.

Senato finansų komitetas 
atmetė prezidento šalpos planą. 
Komitetas sako, kad reikia dau
giau darbu, o mažiau — šalpos.
i ‘ + * Viceprezidentas ? Agnew 
piktai puolė savo kalboje vyriau
sybės politikos kritikus, sumi
nėdamas vardais sen. McGo
vern, Kennedy, Fulbrightą ir kt.

Sen. Ed. Kennedy vėl kri
tikavo prezidento Nixono ekono* 
minę politiką ir netęsėjimą paža
do baigti Vietnamo karą.

> Bombos dviejuose š. Ai
rijos miestuose sužeidė 20 as
menų, kurių tarpe 15 — mote
rys ir vaikai.

+ Sovietų Sąjunga pareikala
vo, kad visos 24 partijos pasau
lio šachmatų čempionų varžybo
se būtu žaidžiamos viename 
mieste — Reykjavike. Sovietų 
šachmatų federacija nerems pa
stangų surasti kitą miestą.

+ šiaurės Vietnamas ir Viet 
Congas paskelbė pareiškimą, ku
riame atmeta prezidento Nixo
no kaltinimus, jog šiaurės Viet* 
namas užpuolė Pietų Vietnamą. 
Vietnamas esąs nuo amžių vie
na šalis ir viena tauta, todėl ne
gali būti kalbos apie invazijas, 
nes visi Vietnamo žmonės kovo
ja tik prieš svetimą kariuomenę j 
— Amerikos.

♦ Europos spauda, rašydama 
apie prezidento rinkimų kampa
niją Amerikoje, be išimčių pri
pažįsta, kad prezidentas Nixonas 
konkurentų kaip ir neturi. Jį nu
galėti bus sunku.

KOMUNISTAI APSUPO PROVINCIJOS 
SOSTINĘ ŠIAURINIAME P. VIETNAME

SAIGONAS. — Po 10 dienų pertraukos komunistai vėl pra
dėjo ataką šiaurinėje P. Vietnamo dalyje, Quang Tri provincijoje, 
kur jie užėmė Donga Ha miestą ir pradėjo supti provincijos sostinę 
■Quang Tri. Artilerija, tankai ir pėstininkai turėjo sunkių nuo
stolių. Kadangi miestas yra netoli jūros, Amerikos karo laivų ar
tilerija padaro komunistams daug nuostolių. Vienas Cobra he
likopteris sunaikino tris priešo tankus. Amerikiečiai sako, kad 
komunistai infiltravo Dong Ha miestą kartu su civiliais pabėgė
liais ir miesto gynėjai staiga pajuto, kad priešas jau mieste. Ko
munistų priekines voras puolė ir JAV lėktuvai. Buvo sunai
kinta 11 prieš© tankų.

Mirė buvęs Ganos 
diktatorius

CONAKRY. — Ginėjoje, Af
rikoje mirė buvęs Ganos prezi
dentas Kwame Nkrumah. Jis 
turėjęs vėžį ir kelis kart važinė
jęs Į komunistines valstybes gy
dytis. Kai kurie pranešimai sa
ko, kad jis mirė Budapešte.

Nkrumah buvo pašalintas iš 
valdžios 1966 metais, kai jis nu
vyko Į ‘komunistinę Kiniją. JĮ 
pakeitė karininkų taryba. Nkru- 

Įmah buvo absoliutus Ganos val
dovas nuo 1957 metų. Stalinas 
būtų galėjęs iš jo pasimokyti 
“asmenybės kulto” išmislų. Jis 
kalbėjo apie Ganos socializmą 
ir draugavo su komunistais, ta
čiau Ganoje buvo jam pastatyk 
tas 40 pėdų aukščio paminklas 
ir žmonės vadindavo jį “išgany
toju. Jis tapo despotu ir prasi
skolino užsienio valstybėms 
daug pinigų. Jį pašalinus, Gana 
turėjo 600 mil. dol. skolų, nors 
valdžią paimdamas jis gavo iš 
britų pilną iždą su 400 mil. dol. 
Nkrumhos cenzūruojama spau
da po jo vienos kalbos rašė, jog 
žemė drebėjo, medžiai linko ir 
staiga sausros sezone pradėjo 
lyti — tokia stipri buvusi prezi
dento kalba.

Už savo palankumą Maskvai 
Nkrumah buvo gavęs 1962 m. 
Lenino Taikos premiją. Jį nu
vertus, Ginėjos prezidentas T. 
Nkrumhą priėmė, davė jam vi
lą ir nedidelę pensiją.

Kunigų grupė 
apie revoliuciją

ROMA. — — Italijos vyskupų 
konferencijos vykdomasis komi
tetas. susirinkęs paruošti pro
gramos pilnai konferencijai, 
svarstė 150 kunigų pareiškimą, 
kuris supykinęs Vatikaną ir pa
ti Popiežių. Ta kunigų grupė pa
skelbė labai radikalų atsišauki
mą. kuriame ragina visus kata
liku kunigus kovoti prieš valdan
čias klases, o ne remti kapita
lizmą.

Kunigai radikalai kviečia vi
są dvasiškiją pasisakyti už re
formas ir atmesti “status quo”. 
Jų pareiškimas laikomas ypa
tingai “nevietoje” todėl, kad ar
tėja gegužės 7 ir 8 d. rinkimai. 
Bažnyčios hierarchija tradici
niai remia krikščionių demokra
tų partiją.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybės raportas sako, kad pa
skutiniu metu padidėjo chuliga
nizmas jaunų mergaičių 10-17 
metų amžiaus. Teismų bylos ro
do, kad jaunuolių nusikaltimai 
paaugo 18%. Vis daugiau jau
nų mergaičių pabėga iš namų. 
Įpranta vartoti narkotikus, va
gia krautuvėse ir net plėšikau
ja.

Puolimas prie Quang Tri pra
dėtas trijų priešo divizijų. Mies
tą apšaudė artilerija ir minos
vaidžiai, padarydami daug nuo
stolių pabėgėliams, kurių yra 
pilnas miestas. Iš Quang Tri pa
bėgėliai bėga toliau Į pietus, Į 
Hue miestą, šiaurės Vietnamas 
toliau spaudžia ir Binh provinci
joje.

Korespondentai Baltuose Rū
muose paklausė, kodėl Amerikos 
žvalgyba nepastebėjo tokios di
delės komunistų kariuomenės su
traukimo. Atsakymas — žval
gyba ir kariuomenės štabas daug 
mėnesių matė kariuomenės, gin- 

I k!ų,, gazolino ir amunicijos trau
kimą prie demilitarizuotos žeg
nos. Buvo žinoma, kad per tą 
zoną statomi keturi nauji ke
liai. Generolai seniai rekomen
davo komunistų jėgas bombar
duotų tačiau prezidentas Nixo- 
nas^ Tesutikęs, norėdamas toliau 
tęsti Paryžiuje derybas, ypač 
slaptus Kissingerio susitikimus 
su Due Tho — Hanojaus polit- 
biuro nariu. Tik gruodžio mėn. 
buvo pultos komunistų pozicijos 
Šiaurės Vietname, tačiau tada 
jie jau turėjo stiprią priešlėk
tuvinę gynybą.

Komunistai savo strategiją de
rina su politiniais ėjimais ir su 
klimato sąlygomis. Didesnius 
puolimus jie pradeda, kada žemi 
debesys neleidžia į kovas įsi
jungti Amerikos aviacijai. Kada 
oras pagerėja, komunistai apsi- 
kasa ir laukia, ko pasibaigs oro 
puolimai.

Du britų gydytojai, buvę Ha
nojuje per paskutinį lėktuvų puo
limą, praneša, kad Amerika pa
naudojo naujas bombas, kurių 
šrapneliai ne metaliniai, bet 
plastmasinės medžiagos. Jų ne
pastebi rentgeno aparatai ir gy
dytojams sunku šratus iš sužeis
tųjų išrankioti.

Į Okinavos salą 
išsiuntė pinigus

TOKIJO. — Japonai su dide
liu susidomėjimu skaito laikraš
čiuose apie “aukso laivų” išplau
kimą iš Japonijos į Okinawos sa
lą. kuri sugrįžta į japonų ad
ministraciją gegužės 15 d. Iš 
Japonijos išplaukė du laivai su 
175 milijonais jenų. Tie pinigai 
bus pradėti naudoti saloje vietoj 
Amerikos dolerių, kai sala sugrįš 
i japonų rankas.

Du karo laivus su pinigais pa
lydėjo penki kiti laivai, keli lėk
tuvai. Pinigai bus helikopteriais 
išvežioti po pinigų keitimo įstai
gas. I^aivų pakrovimą saugojo 
350 policininkų. Visi pinigai svė
rė 320 tonų.

BERLYNAS. — Vienintelis 
Spandau kalėjime sėdjs nacis 
Rudolph Hess atšventė 78 m. su
kakti. Jis kalėjime laikomas nuo 
1911 m„ kada jis atskrido Į Bri
taniją tartis dėl taikos.



IR KASTYTIS
c sxnno tktw J** 

tUUllCNAS

-------- -OTHUMP ;--------- j

NAUJIENAS!
JČRATĖ

Dieviškos Jūratės žemiškoji meilė ir tragedija
Aisčių legenda Baltijos pajūryje

pasiunčiant atatinkamai sumai| profesorius estas Jaan Puhvel. 
čekį “The 3-rd Conference on I Vėliau bus šokiai.
Baltic Studies” vardu, adresuo
tą “AABS, 18 Boulton Drive, 
Toronto 18, Ont.”

Baltistikos konferencija bus 
užbaigta banketu universiteto 
Hart House didžiojoje menėje. 
Kalbą tema “Baltijos Panteo
nas” pasakys ^AABS pirminio 
kas, Kalifornijos universiteto

(Tęsinys)

Nors aš tavęs nepažįstu, 
valdove Jūrate, bet tu man esi 
gražiausia ir meiliausia už vi
sas moteris, kurias savo gyve
nime sutikau. Tu tikrai atspė
jai: nebuvau laimingas ten ant 
kranto, bet jau seniai mane jū
ra Viliojo ir jos gelmių paslap
tys. Norėjau kartais bent valan
dėlei pavirsti žuvimi ir išnardy-

ti vandenų karalystę. Gal būt, 
norėjau ir tave sutikti, gražioji 
Jūrate, apie kurią senieji žve
jai kalbėdavo. Tais tyliais va
karais, kai aš vienas sėdėdavau 
ant kopų, ir miglos gaubdavo jū
rą, aš tikrai girdėdavau tavo vi-: 
liojimą, kai tu man šaukei savo 
svajonių ilgesiu.

Tuos žodžius išgirdusi, ginta
ro rūmų valdovė nusišypsojo.WAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I

Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip- taip vers
tis Vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata įga
lindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra kitaip. 
Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek pre
numeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos lei- 
liimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
.ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ' ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo.— prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės į ĖNCYCLOPEDLY LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuvių duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDLA. LITUANICA.

Štai, sandėlyje dar turime Įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime ’ į gautus pasiūlymus.

I. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina

: 2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai .......... kaina

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai .... kaina

4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS
1862—64 METAIS, 720 psl............... kaina

5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl...................-................................ kaina

6. B. Raila. DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl........................... .................... . kaina

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I ____
dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, • St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito — Eilėraščiai, A. Kutkaus — Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis— 
kaina S38.00, siūlau S ...............

$299.00,

$25.00,

$42.00,

$10.00,

$10.00,

siūlau

siūlau

siulau

siūlau

siūlau

siulau

S.

$.

S.

$.

$7.00,
t., J. Balio — Lietuvių

S.

VARDAS, PAVARDĖ

ADRESAS .......... .....

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
295 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

O Kastytis, užburtas jos žodžių, 
grožio ir žavumo, glostė jos plau
kų garbanas ir žiūrėjo į Jūratės 
žalsvas akis. Jis jose matė 
džiaugsmą, ilgesį, meilę ir kar
tu ir liūdesį.

— Kaip aš norėčiau, gražioji 
Jūrate, kad jau niekas man ne
išplėštų Tavęs, kad amžinai ga
lėčiau klausytis tavo balso ir gė
rėtis tavo meiliomis akimis.

— Ak, seniai aš tavęs laukiau, 
Kastyti, — atsiduso undinė, — 
seniai aš laukiau tos valandos ir 
aš žinojau, kad Tu... ateisi, kai 
išgirsi mano balsą ir pajusi ma
no ilgesį. Bet dievai man yra 
skyrę tokią dalį: jie man yra 
davę amžinai džiaugtis jūrų ka
ralijoje. Aš turiu visą grožį ir 
valdžią ir esu nemirtinga. Die
vai mane viskuo apdovanojo, vis
kuo jie man leido džiaugtis, tik
tai jie neleido man mylėti. Kai 
aš tave pamačiau, kai vieną kar
tą tu leidai tinklus jūron, po to 
aš jau nebeturėjau ramybės sa
vo gintaro rūmuose, klajojau 
vandenyse norėdama tave pa
matyti.

— Kaip aš pavydėjau visiems 
mirtingiesiems, kurie galite my
lėti, būti mylimi, nors ir šalto
ji mirtis jūsų laukia. Kas man 
toji amžinybė be jausmo, sva
jonių ir ilgesio, vien tik supama 
ramybės. Nuo neatmenamų lai
kų aš gyvenu, žaizdama su savo 
draugėmis, ir niekas nesudrums
tė mano širdies. Ji buvo šalta, 
be rūpesčio ir jausmo. Bet tave 
išvydus, ji ėmė plazdėti nera
mumu ir dieną bei naktį mane 
persekioju keistų sapnų gija, iki 
šioliaf nepatirtų jausmų galia. 
Kaip aš norėjau tave sutikti, bet 
prisiminusi savo dievišką kilmę 
bei prievolę, vengiau pamatyti 
tavo drąsųjį veidą.

— Likimas mus valdo ir mums 
kelią rodo, — atsakė Kastytis.
— Bet kas užvaldys širdį, kas 
kelią jai nurodys? Ar širdis ne 
likimo ir mūsų pačių valdovė?
— Kastytis tęsė;

— širdies niekas nesurakins, 
jokie pančiai jos-dar nėra ap
kalę. Ji laisva, išdidi ir galinga. 
0 tu, Jūrate, nebijok, jeigu tik 
tavo širdis nebijo. Eikiva ten,

Nepamirškit, kad sekmadienį, balan
džio 30 dieną, 2:00 vai. ryto reikia 
pasukti laikrodį vieną valandą pir

myn dėl dienos šviesos taupymo

BALTISTIKOS 
KONFERENCIJA

I trečiąją baltistikos studijų 
konferenciją, įvykstančią ge
gužės 11 — 14 dienomis Toron
to universitete, laukiama su
sirenkant netoli šimto progra
mos dalyvių — pranešėjų, jų 
tarpe 19 lietuvių.

Šalia siaurų klausimų nagri
nėjimo, programoje bus eilė 
platesnio pobūdžio pranešimų, 
kurie turėtų būti įdomūs ne 
vien specialistams. Tad yra 
lauktinas ir visuoomenės daly 
vayimas. Mokestis už pilną 
konferenciją yra 15 dol. asme
niui, studentams 5 dol., už pa
vienę dieną 10 dol.

Registruotis reikia jau dabar

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui.

PAKETAI-DOVANOS

?

>

f

PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

I

PER ANNUM

SI 000 Or more 
certificates

x

I -T >

in terėst check 
every ntbalii on 
Certificate accounts., 

U DA&Y
Y, monthly '
We poy-highest rotes permitted by Jo

1 8 J J *SSEIS $160,000,000
' *1* *-* HX; RESERVES$14,500,000

■STANDARD
FEDERALS
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

PAID QUARTERLY AT

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,
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

-r

ieškodama savo mirusio myli
mojo.

Netrukus jūros bangos išplo
vę Kastyčio kūną ant smėlio 
kranto, grąžindamos jį ten, iš 
kur jis buvo atėjęs.

Išblokšta iš sudužusių ginta
ro rūmų ir varoma nepasotina
mo ilgesio ir liūdesio, Jūratė 
blaškėsi po jūrų dugną, visur ieš
kodama savo mylimojo Kastyčio, 
šaukdama jo vardą, kai vėjas 
kaukia ir bangos ūžia. Iki šiol 
savo mylimojo Kastyčio suras
ti jai nepasisekė.

Taip baigė senasis dainius. 
Pasiėmęs savo kankles, jis nu
ėjo ir daugiau jo niekas nebe
matė.

Į SSSR
SENA PATIKIMA FIRMA

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIJENTŪRA1 
40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 
tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 
Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

(Affiliated with Podarogifts, Inc.)
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone (215) 925-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

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

gintaro

mylimos 
nerūpes-

kur mūsų laimė laukia! Pamin
kime po kojų visa tai, kas se
na, pilka, kur stoka tikro įkvė
pimo, grožio ir gėrio.

— Skraidysime sau laisvi po 
jūrų karaliją, galingi kaip die
vai, — pilnas aistros sušuko Kas
tytis. — Tu būsi mano amžina 
draugė ir aš tavo tarnas bei val
dovas ir tavo gintaro rūmuose 
visur tave lydėsiu. Sėdėsiu prie 
tavo sosto, gėrėdamasis tavimi, 
ir niekas jau ten neišplėš man 
tavęs.

— Dėl tavęs aš viską padary
siu, Jūrate, myiėk mane! —

Visų jausmų galia Kastytis 
pabučiavo, o Jūratė apglėbė ran
komis apie jo kaklą ir jo jau ne- 
bepalaido. • -

Ir vėl pakilo..didelis vėjas. Jis 
pūtė kaukdamas ir siausdamas. 
Gal tai buvo dievų darbas, ku
rie nustebo pamatę dievišką Jū
ratę mirtingo vyro glėbyje. Di
džiuliai bangų kalnai, užgriūda- 
mj apvertė laivą, bet gražusis 
žvejys, jau visai.'pasimiršęs, bu
čiavo savo pamiltą, kuri vedė ji 
į savo gintaro rūmus, Baltijos 
jūros gelmėje gulinčius...

Tenai, ištikrųjų buvo labai 
gražu. 'Rūmai buvo - pasislėpę 
tarp vijoklių irivandens krūmų 
ir juos puošė jūros žvaigždės, 
kaip Jūratė Kastyčiui buvo nu
pasakojusi. žiburiuojančios žu
vys nušviesdavo jiems takus, 
kai judu laimingu, susiėmusiu 
rankomis, vaikštinėjo 
rūmų salėse. ?

Sužavėjo Kastyti jo 
Jūratės karalija, jos
tingos draugės, kurios linksmin
davo judu savo šokiais ir daino
mis. Apie buvusį žemišką gyve
nimą Kastytis visai pamiršo.

Puotavo judu ilgai, švęsdamu 
savo laimės pokylį. Galbūt, per
daug laimingu judu buvo, kad 
net kiti dievaičiai pradėjo neri- 
mastauti. Negalėjo jie pakęsti, 
matydami dievišką Jūratę, su
laužančią savo pažadus ir skais
tybę su žemės sūnumi.

Ir skundėsi daugelis dievai-. 
čių, vandenų ir sausumos, vy-' 
riausiam dievui- Perkūnui:

— Dieviškoji Jūratė, sulaužiu
si savo pažadus, puotauja su mir- . 
tingu vyru gintaro rūmuose.

Kantrus buvo Perkūnas, bet c 
po šio skundo jo kantrybė grei- 
tai išsekė, ir atėjo baisus ir pra
gaištingas kerštas. Dar tą pa
čią naktį, pokylio metu, kai Jū-I- 
ratė ir Kastytis gėrė saldų vyną 
ir meiliomis akimis vienas i kitą 
žiūrėjo trenkė Perkūnas žaibais 
į gintaro rūmus, kurie dideliu 
tranksmu subyrėjo į skeveld
ras.

Baisi buvo tą naktį vėtra jū
roje ir vargas tam laivui, kuris 
plaukė netoli Jūratės karalijos. 
Perkūnas ir žaibai dar ilgai dau
žėsi, kol iš gražiųjų gintaro rū
mų nebeliko nei pamatų.

Ir išgirdo tuomet abu nelai
minguoju rūstų dievų sprendi
mą:

— Tu, Kastyti, mirtingo žmo
gaus sūnau, už tai,'kad‘kesinaisi 
į nemirtingos Jūratės meilę, ne
begyvas grįši į savo kaimelį ir 
nebematysi nei \savo tėvų, nei 
draugų.

Ir nelaimingoji Jūratė išgir
do savo sprendimą:

— Būk pasmerkta tuomet ir 
tu, silpnoji moteriške, sulaužiusi 
savo pažadus dėl mirtingo že
mės sūnaus. Nebenešiosi dau
giau vainiko ir nebevaldysi gin
taro rūmų. Per amžius klajosi.

Daug laiko praėjo ir daug van
denų nutekėjo į Baltijos jūrą 
nuo to laiko, kai dievų rūstybė 
sunaikino Jūratės gintaro rū
mus, kurių skeveldros dar šian
dien randamos pajūryje. Senieji 
žvejai išmirė, jauni atėjo jų vie
ton. Vėliau ir jie paseno, mirė 
ir paliko vietoje savo vaikus. 
Kastyčio tėvų namus vėjas jau 
seniai užpustė kopų smėliu. Nei 
pėdsako apie juos nebeliko ana
me žvejų kaimelyje. Tiktai pa
saka apie Kastyčio taip tragiš
kai pasibaigusią meilę Jūratei" 
išliko gyvųjų žmonių atminty
je.

Audringomis naktimis, kai pa
kyla bangos ir vėjai švilpdami 
blaškosi padangėse, girdėti lyg 
kažkas verktu ir aimanotu.

Tai nelaimingoji Jūratė, kuri 
užburta dievų sprendimu, ne
randa ramybės ir dar vis ieško 
savo mylimojo, geltonplaukio 
Kastyčio. O jos mylimasis tų 
pačių dievų sprendimu nuo jos 
atskirtas, išgirdęs jos gailų 
šauksmą, blaškosi kopose ir iš 
skausmo sukasi lekiančio smė
lio stulpais. Ir iš švilpaujančio 
vėjo kartais išgirsi klyksmą — 
Kastyti, — kai jūros bangos ošia 
— Jūrate.

(Pabaiga)

Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 
Autobusai •— 1, 2/5 ir 15.
TEL. (212) 725-2449

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764

BRANCH:
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788
CLEVELAND, OHIO *44119 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos - Campau Avenue 

365-6350
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
MIAMI, FLA. 33T38 
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E.

Tel.: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

: jOR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

731-8577
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.
" GR 1-3712

LOS ANGELES, CAL1F. 90026 
2841 Sunset Blvd.

-382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236

PER ANNUMQ PER ANNUM PER ANNUM

- 9th Avenue 
LO.4-7981 . 

TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

■L Y 9 -9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall
West Landis Ave. 

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave.

249-6255

Chicago Savings
__ and Loan Association

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

^ZSAFETY OF
TOUR SAVINGS

INSURED
Ll______________ :_____ 1

UP TO
S20.000.

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 fissn.
Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-'
HO U RS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tue*. 9 to 4, Thur*. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30
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ALGIRDAS PUŽAUSKAS

SUVAŽIUOJA BENDRUOMENĖS VADAI
ši savaitgalį Čikagoje įvyks 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas, kuris 
apžiūrės nueitą kelią ir ban
dys surasti naujų gairių atei
ties veiklai. Susidaro gero pro
ga iš arčiau pasižiūrėti kaip ir 
ką Bendruomenė veikė, ką 
nuveikė ir ką pamiršo ar nesu
gebėjo atlikti. Tokia darbų 
apžvalga yra įdomi ir todėl, 
kai tik neseniai Bendruomenės 
vadai, susirinkę daugiausia iš 
vienos politinės grupės, pakei
tė ilgus metus tęstą darbo pla
ną, pamiršo tarporganizacinę 
toleranciją ir pradėjo “kovoti” 
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės’’. Nors buvęs cv pirm. B. 
Nainys 1970 sausio 24 d. dr. 
Brazaičio sušauktame LB cen
tro valdybos ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos bendrame posė
dyje pareiškė, kad “Bendruo
menė nesiekia dirbti kieno ki
to dirbamų darbų”, vis dėlto, 
praktiška Bendruomenės veik
la jau daug kartų, kaip vėliau 
pamatysime, susikryžiavo su 
Altos dirbamais darbais. Dar 
daugiau, ne kartą Bendruo
menės politikavimo prižiūrė
tojai net bandė pasisavinti Al
tos atliktus darbus ir jų vai
sius.

šių eilučių autoriui jau ne
kartą yra tekę pasisakyti, kaip 
Bendruomenės aktyviam na
riui, prieš naują krypti LB 
veikloje, prieš jėgų ir lėšų eik
vojimą, vadinamai, laisvės 
kovai, čia nesirengiu kartoti 
senų Altos ir LB ginčų dėl Va
sario 16 pinigėlių. Daugiau 
bus bandoma sustoti prie pa
čių LB vadų paruoštų veiklos 
apyskaitų ir jų pranešimų šia
me Tarybos suvažiavime. Iš 
tų pranešimų pamatysime, kad 
Bendruomenės pasirinktas jė
gų skaldymo darbas, jos vadų 
susipykimas su lietuvių išeivi
jos politinėmis grupėmis ne
padėjo Bendruomenei augti ir 
klestėti, bet priešingai, jos 

darbus apsunkino, entuziaz- 
nią sumažino ir darbų rezulta
tams pakenkė. Pesimistinės 
nuotaikos jaučiamos beveik vi 
su centru valdybos veikėjų pa
reiškimuose. Todėl i sveikin
dami šią tarybos sesiją visai 
pelnytai galime tarti: “Avė, 
Bendruomene, morituri te sa- 
lutat”, kaip Romos arenoje 
sveikindavo galinguosius ceza
rius gladiatoriai, žinodami, 
kad jie iš arenos gyvi neišeis.

Bežiūrėdami Į kelerių pas
kutinių metų Bendruomenės 
nueitą kelią, galime net apgai
lestauti, kad tokie energingi ir 
ambicingi veikėjai, kaip Va
liukas ar Gečys nebuvo Įtrauk
ti Į mūsų kultūros ugdymo, lie
tuvybės apsaugojimo ir švieti
mo darbus, kur dirvonai vis 
daugiau apželia svetimo kraš
to piktžolėmis. Jie eikvoja sa
vo talentus kartodami Altos 
darbus.

Iš centro valdybos narių pra
nešimų matosi, kad Bendruo
menė neįvykdė daug užsibrėž
tų darbų. Dar 1966 metais Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kon
gresas rekomendavo stipriai 
remti Lietuvių Enciklopedijos 
anglų kalba leidimą, rekomen
davo steigti jaunimo židinius. 
Tačiau, kaip matosi iš praėju
sio trečiadienio “Draugo”, En
cyclopedia Lituanica padėtis 
yra tragiška. Jos leidėjai sako, 
kad “trvs mėnesiai yra mums 
lemiamas laikas”. O kad tos 
enciklopedijos platinimas bū
tų buvęs pavestas energinges- 
niesiems Valiukui ar visuome
ninių reikalų tvarkytojui Algi
mantui Gečiui! Gal tada enci
klopedijos padėtis būtų geres
nė?

Ironiška, kad tame pačia
me Draugo numeryje, pirma
me puslapyje vėl dedama di
delė Valiuko žinia apie dar 
vieną “reikšmingą” rezoliu
ciją JAV kongrese Lietuvos 
bylos reikalu. Vienas kongre

so narys, Uetuvių draugas, vėl 
kviečia prezidentą Baltijos by
lą iškelti “toje tarptautinėje 
taikos institucijoje” — Jungti
nėse Tautose. Galima būtų pri
dėti, toje institucijoje, kuri ne
seniai išmetė savo steigėją - 
narį — Tautinę Kiniją. Koks 
bergždžias jėgų eikvojimas! 
Koks nereikalingas žmonių 
mulkinimas! Ar dar negana 
tų rezoliucijų?

Juozas Gaila, vicepirminin
kas jaunimo reikalams, savo 
pranešime tarybai nusiskun
džia, kad studentų vasaros sto 
vykios nepavyko suorganizuo
ti, studentų sąjungos nepavy
ko “išjudinti”. G. Karoso lei
džiamą jaunimo laikraštėli CV 
parėmė 300 dol. bet leidėjas 
išlaidų turėjo 3,(XX) dol. Litu
anistinių kursų Dainavoje da
lyvių užsiregistravo 20 jau
nuolių, tačiau kaip sako J. 
Gaila “tik pusė jų aktyviai ir 
kruopščiai kursuose dalyvavo”.

Jūs tik pasakykite! Mes padarysime!

NEKILNOJAMO TURTO MOKESČIAI! 
* ■ s

Mokėkite juos čia:
CITIZENS NATIONAL BANK OF CHICAGO WESTERN NATIONAL BANK THE FRANKLIN PARK BANK |

Chicago & Laramie Ave. Cicero, III. Franklin Park, III. |

Jis baigią savo pranešimą: “Di 
džiausiu mūsų darbo k būtis 
buvo lėšų trūkumas, kas pri
vertė, bent praeitais metais, 
atsisakyti ne vieno, kadenci
jos pradžioje padaryto, užsi
mojimo. Nekartą pasigedome 
talkos iš vienos, kitos apylin
kės, o tai tik pasunkino ben
drą darbą”.

Taip jaunimo atstovui ir va
dovui skundžiantis lėšų stoka, 
mes iš iždininko pranešimo 
matome, kad LB tarybos na
rių kelionėms išleista per me
tus 1,7(H dol., administracinės 
išlaidos siekė 2,218 dol. tary
bos prezidiumo išlaidos — 
953 dol. o visuomeniniai rei
kalai, politinė Bendruomenės 
veikla — 1,802 dol.

SKAITYK “NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS Ž’NIAS

ROCKFORD. ILL.
Ralfo 85 kuopos susirinkimas

Balfo 85 kuopos metinis su
sirinkimas buvo sušauktas at
virutėmis. Susirinkime priimtie
ji raportai Rūdija, kad Balfo 
Rockfordo skyrius išėjo su pel
nu, kurį pasiuntė į Centrą. Į su
sirinkimą narių mažai teatsilan- 
kė.. Trys nariai mirė, būtent: 
Vytautas Moras, Jonas Petkelis 
ir Petronėlė Savickienė. Susi
rinkimas visus pagerbė atsisto
jimu. Mūsų eilės senėja. Į dar
bus, į komisijas niekas nebeno
ri apsiimti. Nors energijos ir 
pajėgumo mūsii žmonėms ne
trūksta, bet atrodo visi tik ir 
laukia dienos kada išeis į pensi
ją, ir planuoja kitą gyvenimą. 
Buvęs skyriaus veiklus pirmi
ninkas Augustinas Pocius išėjo 
į pensiją, paskelbė savo namus 
pardavimui ir kelsis į šiltesnius 
kraštus.

Senoji Balfo valdyba dar su
tiko būti vienus metus. Džiugu, 

kad Borkfordo ?kyrim gyvuoja 
ir dirba tautiečių labdarai.

Susirinkimą užbaigus buvo 
prisiminta, kad už akims visus 
laukia didelis darbas, tai yra 
reikalauti Amerikos valdžios, 
kad paliktų, palaikytų ir toliau 
finansuotų Radio Free Europe, 
tad nieko nedelsiant reikia ra
šyti laiškus ir siųsti telegramas 
savo kongresmanams ir senato
riams. Tam darbui sumesta apie 
60 dol. ir valdyba pasižadėjo 
dirbti.

Buvo atvykęs fotografas me
nininkas A. Kezys, S. J., kurs de
šinėje klubo salėje po susirinki
mo buvo suruošęs savo foto nuo
traukų parodą. Nuotraukos įvai
riausi vaizdai ir paveikslai me
niškai padaryti, padidinti ir gra
žiai apdirbti, buvo įdomu ir ver
ta pamatyti. Visų akį patraukė 
jo nuotrauka “Pelėda’, kurią nu
pirko p. Stankaitienė. Buvo ir 
daugiau pirkikų.

Be to Kezys parodė vieną lie
tuvišką filmą iš Nepriklauso-

mr,-- Lietuvos kūrimosi laikų. 
Rockfordo lietuviams tai buvo 
staigmena. Ačiū A. Pociui, kad 
sudarė galimybę tėvui Keziui at
vykti į Rockfcrdą su savo paro
da ir filmais. Tokių mielų staig
menų pas mus retai bepasitai
ko. žvalgas

Atsiųsta paminėti
KARYS. Pasaulio lietuvių ka- 

rių-veteranų mėnesinis žurnalas 
1972 m. vasaris Nr. 2

šis žurnalas yra sutraukęs ap
link save būrelį bendradarbių, 
kiekviename numeryje patei
kiančių Įdomios medžiagos iš Lie
tuvos ir lietuvių tautos seno
vės. šiame numeryje vėl yra 
Z. Raulinaičio: žygis į Kuršą 
(Vikingų audrai siaučiant) ir 
A. Vadapalo: Lietuvninkai — 
studijos apie lietuvių, Lietuvos 
vardo kilmę. Toliau seka: K. 
Ališausko: Lenkai apie Lietu
vos karius, P. B.: Ko vertos so
vietų pasirašytos sutartys, ir kt.

V v v
IŠVENKITE VIDURMIESČIO SKUBOSIŠVENKITE PAŠTO PAVĖLAVIMŲIŠVENKITE PABAUDŲ

Vienintelės patarnavimo idėjos
per musų bankus!

KAIP? Aplankykite šiuos bankus. Mes veiksime kaip jūsų agentai ir pilnai sutvarkysime 
jūsų Real Estate taksų reikalus su mokesčių rinkėjais. Mūsų bankas išduos pak
vitavimą už jūsų mokesčių sąskaitą ir įmokėtus pinigus. Mūsų banko tarnauto
jai, vietoj jūsų, skubės pas kolektorius sumokėti jūsų mokesčius prieš mokėjimo 
terminą mūsų banko čekiais. AR GALI BŪTI LENGVIAU?1972 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

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

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

Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — $960.00 + taksai, iš New
Į Yorko — S860.00 + taksai

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

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

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

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

I AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
I 9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643 |

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

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

-------------------------------------——- ■■ ■——------------------------------------------—----------------- --------------------- ------------------------------------------------------------------------ - ----------------- -- ---------------------

JUMS TIK REIKIA Atnešti mums jūsų mokesčių sąskaitą ir mokesčius. Jei naudosite čekį, rašykite 
to banko vardu, kuris jums yra artimiausias šiame pranešime ir kuris jums pato
giausias. JOKIŲ MOKĖJIMŲ NĖRA UŽ ŠĮ PATARNAVIMAI Jei jums ateityje 
būtų kokios problemos su mokesčių įstaigomis, jūs turėsite mūsų banko pagelbą 
išlyginti nenumatytus sunkumus su tomis įstaigomis.

TAI YRA DAR VIENA PASLAUGA — VELTUI JUMS SIŪLOMA ŠIŲ BANKŲ:

dflpoftl ta tacmi to S20P00

FDIC
RDcuu. pepost ccxpocadom

A FULLĄ 
SERVICE

BANK J

CITIZENS NATIONAL BANK 
OF CHICAGO

5200 West Chicago Avenue 
Chicago, Illinois 60651 

Tel: 378-4800

WESTERN/NATIONAL BANK 
5801 Cermak Road 

Cicero, Illinois 60650 
Tel: 656-2000

THE FRANKLIN PARK BANK 
3044 Rose Street 

Franklin Park, Illinois 60131 
Tel: 455-8000

- - .....
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LIŪDNI LITUANISTIKOS INSTITUTO
SUVAŽIAVIMO ATGARSIAI

Į rusų spąstus vaikų nebesiųs
Jau nuo praeitų metų rudens Chicagoje sklido gan

dai, kad ruošiama Amerikoje ir kitur gimusių vaikų 
ekskursija j rusų pavergtų Lietuvą. Buvo pasakojama, 
kad užsienyje gimusieji ir Lietuvos nemačiusieji vaikai 
galės pamatyti gimtinį savo kraštą, kad jie turės progos 
pasimokyti grynos lietuvių kalbos ir pabendrauti su to
kio paties amžiaus vaikais lietuviais.

Pasakos apie tokius “gražius tikslus“ turinčią eks
kursiją sklido iš Cicero, lietuviais tirštai apgyvento dide
lio Chicagos priemiesčio. Ciceroje savo lizdą susukę nevy
kusio fronto žmonės ėmėsi iniciatyvos šiai ekskursijai 
organizuoti. Jie ėjo iš namų į namus, įkalbinėjo lietuvius 
tėvus, kad leistų vaikams pamatyti ne tik gimtinį kraštą, 
bet ir senelius, jeigu jie dar tebėra gyvi. Organizatoriai 
išsiderėjo kelias lengvatas į Cicero retkarčiais atsilankan
čių Washingtone esančios sovietų ambasados tarnauto
jų, gavo jų užtikrininmą reikalingai mažamečių globai 
ir pradėjo sudarinėti norinčių važiuoti vaikų sąrašus. 
Paruošiamieji darbai tiek toli pasistūmė, kad visos eks
kursijos priešakiu buvo paskirtas kardą į makštis įkišęs 
frontininkas.

Buvo sudarytas gana ilgas sąrašas Lietuvon važiuoti 
norinčių vaikų. Pradžioje niekas nekreipė į šį reikalą di
delio dėmesio, bet kai kalbos plito ir net spaudoje pasi
rodė kelios žinios, tai tėvai pasiryžo tikslesnių žinių pa
tirti. Vieno kelionėn užrašyto vaiko motina panoro kartu 
su ekskursantais važiuoti. Kitos mergaitės tėvas panoro 
pirmą kartą didesnėn kelionėn išvežamą dukrą Vilniun 
nulydėti. Pasirodo, kad negalima. Gali važiuoti tiktai 
vaikai, bet ne tėvai. Tėvas nepanoro abejotinos lygs- 
varos žmonėms patikėti savo mergaitę. Jis paprašė josios 
vardą iš sąrašo išbraukti. Kiti pradėjo teirautis, kur jų 
vaikai gyvens ir kas juos prižiūrės. Paaiškėjo, kad jie 
bus apgyvendinti komsomolų stovykloje. Juos prižiūrės 
specialistai, kuriems pavedama vaikus nukreipti prieš 
tėvus ir brolius, jeigu yra reikalo...

Šios žinios sukėlė didelį susirūpinimą kiekvieno vai
ko šeimoje. Tėvai pradėjo teirautis ne tik pas ekskursijos 
iniciatorius, bet ir pas daugiau žinančius žmones. Mintis 
siųsti vaikus rusų okupuoton Lietuvon kilo iš žmonių, be
sisukinėjančių lietuvių " bažnyčios pastogėje, todėl tėvai 
savo susirūpinimą pradėjo dėstyti Cicero lietuvių para
pijos dvasiškiams. Jie kreipėsi ne tik į kleboną, bet ir į 
kitus dvasiškius. Kunigas A. Juška savo Cicero klebono 
ir kitų kunigų vardu pranešė tėvams, kad tokiai vaikų 
ekskursijai kunigai nepritaria. Jiems atrodė, kad vai
kams gali būti padaryta žala, jeigu ekskursijos metu ne
patyrę ir komunistų apgaulės nepažįstantieji vaikai ke
lioms savaitėms bus palikti “komunistinei” indoktri- 
nacijai.

Beveik prieš metus, pernai ge 
gūžės 28-31 dienomis, Čikagoje 
buvo Lituanistikos Instituto na
rių suvažiavimas. Apie jį dar 
skaitome ir šio pavasario spau
doje. Kai kurie raštai bei ginčai 
labai liūdni. Prieš peržvelgiant, 
kas ir kaip rašo, gal pravartu 
atnaujinti pažintį, prisiminti, 
kas yra Lituanistikos Institutas.

Įsteigtas jis 1951 m. Ameri
kos lietuvių profesorių draugi
jos nutarimu. Tai mokslo insti
tucija, turinti tikslą tirti bū
dingąją lietuvių kultūrą. Dir
bama. lietuvių kalbos, literatū
ros, tautotyros, lietuvių prois- 
torės, istorijos, geografijos ir 
JAV lietuvių kultūros istorijos 
skyriuose.

Nariu ne bet kas gali būti. 
Tikraisiais nariais priimami as
mens tik aukštąjį mokslą bai
gę ir pasiruošę savarankiškam 
lituanistiniam mokslo darbui, o 
nariais korespondentais — as
menys, sugebą patarnauti insti
tuto tikslams. Įvairiais kitais 
(ūkiniais) nariais gali būti as
menys, įnešę į instituto iždą tam 
tikras pinigų sumas.

Pirmuoju L. I. pirmininku bu
vo P. Jonikas, o pirmaisiais sky
rių vedėjais J. Balys, V. Maciū
nas, K. Pakštas, J. Puzinas, A. 
Salys ir A. Šapoka. Pirmuoju iž
do tarybos pirmininku — inž. 
Ant. Rudis. Viena pagrindinių 
priemonių L. I. tikslams siekti 
yra skelbimas moksliniu vei
kalų, kurių L. I. nariai turi pa
ruošę.

Šios žinios apie L. I. paimtos 
iš Liet. Enciklopedijos šešiolik
tojo tomo, išspausdinto 1958; m. 
Nuo to laiko daug kas pasikeitė. 
Kai kurie pirmieji 'nariai jau 
yra mirę, yra išstojusių. Priim
ta ir naujų — jaunų mokslo vy
rų, kurie anais metais, kai Litu
anistikos Institutas buvo stei
giamas, dar tebebuvo studentai.

Nežiūrint -narių kaitosJ insti
tuto paskirtis likusi ta pati — 
būti mokslo institucija. Tad ir 
lauktina, kad instituto nariai vi
sada ir visur laikytųsi mokslo 
vyrams reikalingo orumo, pro
blemas spręstų rimtai. Deja, da
bar kilę tarp esamų ir buvusių 
instituto narių ginčai, nežiūrint,

kad pvz. Pr. Skardžiaus raštą 
“Draugas” (kovo 18 d.) įsidėjo 
į mokslo, meno ir literatūros sky
rių, rodo labai liūdną nuo profe- 
sorystės nusmukimą — priartė
ta bobelių pasibarimo lygiui. 
Prie to nuosmukio sustosime vė
liau, peržvelgę, kas kitų šįmet 
apie Lituanistikos Institutą ra
šyta, iš ko kilo ginčai.
“Varpas” apie mokslo vyrus 

ir apie L. I. suvažiavimą
Varpininkų filisterių d-jos lei

džiamas žurnalas “Varpas“ 1970 
-71 m. 10 numeryje išspausdino 
du straipsnius, kuriuose palie
čiamas Litutanistikos Instituto 
suvažiavimas ir kiti su mokslu 
ir mokslininkais turį ryšio bend
rieji lietuvių reikalai.

Abu straipsnius yra parašęs 
pats “Varpo” redaktorius A. Ku- 
čvs. Įžanginis raštas pavadin
tas “Neslėpkime didžiojo rūpes
čio”, o “Gyvenimas ir idėjos” 
skyriuje aprašytas L. I. suva
žiavimas, duodama jo darbų kri
tikos.

Kovo pabaigoje prenumerato
rius pasiekęs “Akiračių” žurna
las (š. m. sausio data žymimas) 
yra išspausdinęs V. Trumpos 
raštą, kuriame “Varpo” redak
torius peikiamas, iš jo šipatau- 
jama dėl tų. dviejų čia minėtų 
žurnalo straipsnių. V. Trumpos 
raštas pavadinta “Neo... dvasio
je “Varpo” redaktorius prieš 
mokslininkus”.

Reikia vėl žvelgti į “Varpo” 
redaktoriaus straipsnius ir pa
siskaityti, prieš kokius moksli
ninkus A. Kučys išstojo. Kai 
kurios “Varpo” vedamojo straip
snio dalys bus čia perspausdin
tos, tik dienraščio skaitytojų pa
togumui jos bus čia su atski
rom antraštėlėm, kurių “Varpe” 
nėra.

Pasisakydamas apie Lietuvos 
laisvinimo politinį darbą “Var
po” redaktorius rašo: f

“Jau kelinti metai girdime bal
sus izoliuoti visuomeniniame 
darbe politiką nuo kultūros, lai
kant kultūrą svarbiausiu veiks
niu lietuvybei išlaikyti. Viską, 
kas rišasi su pastangomis atgau
ti Lietuvai laisvę, jau be jokio 
varžymosi pradėjome vadinti

politika ir politikavimu. Gi po
litika čia, bent šiaurės Ameri
kos masėse, yra laikoma nešva
riu žodžiu, čia daug tėvų, norė
dami matyti savo vaikus dorais 
žmonėmis, nuoširdžiai jiems pa
taria neiti į politiką, netapti po
litikais. Tokią politikos sąvoką 
nesunku paskleisti ir lietuvių iš
eivijos jaunimo tarpe. Primetant 
politikos žodį ir laisvės Lietu
vai siekimams, padarant jį bau
bu jaunimo tarpe iš tikro paken
kiama ne tik didžiajam mūsų 
tautos uždaviniui, bet ir pačiai 
lietuvybei' išeivijoje.

“Pagal tuos, kurie laisvės Lie
tuvai siekimą norėtų išstumti iš 
lietuvių išeivijos visuomeninio 
darbo, atiduodant visas jėgas 
tik tautinei kultūrai, visas tas 
spontaniškas lietuvių subanga
vimas dėl Bražinskų, Simo Ku
dirkos ir Simokaičių įvykių, pri
klausytų taip pat politikai. Jei 
tai yra politinis pasireiškimas, 
tai ši politika mus sujungė, su
artino, įdiegė naujos jėgos lietu
viškiems darbas. Ji, kas yra 
svarbiausia, išjudino ir mūsų 
jauniausiąją kartą, kuri, anot 
tos studentės, dabar pasijuto 
lietuviškesnė, negu buvo bet ka
da pasijautus!. Joks mūsų kul
tūrinis įvykis iki šiol šito dar ne
buvo pasiekęs. Gi solistų iš Lie
tuvos koncertai, priešingai, mus 
net gerokai suskaldė, įnešė į mū
sų tarpą įtarinėjimų ir nesant- 
taikos”.

Apie suvažiavimus, kurie 
užmiršo pavergtą tautą 

*. **■
Mokslininkų ir menininkų su

važiavimuose '‘Varpo” redakto
rius pasigedo temų apie paverg
tos tautos gyvenimą ir apie lais
vės siekimą lietuviu tautai. Jis- rrašo:

“Šiaurės Amerikos lietuviai 
mokslininkai ir menininkai kas 
kelinti metai susirenka tai į kul
tūros kongresus, tai į Lituanis
tikos instituto suvažiavimus, tai 
į mokslo ir kūrybos simpoziu
mus. Be abejo, tai būna dideli 
įvykiai mūsų visuomeniniame 
gyvenifiie. Tokiom progom pa
grįstai džiaugiamės, kad turime 
daug savų mokslininkų, didžiuo- 
jaiųs jų atliktais darbais, iške
liame jų garsą kitataučių tarpe, 
stebimės, kaip gražiai jie kal
ba ir rašo lietuviškai.

“Žinoma, visa tai yra puiku. 
Kiekviena tauta didžiuojasi savo 
mokslininkais ir kūrėjais. Čia 
tik norėtųsi iškelti faktą, kad 
mūsų mokslininkų ir menininkų

suvažiavimaį didžiąja dalimi yra 
atitrūkę tiek nuo didžiojo lietu
vių tautos siekimo, tiek ir nuo 
pavergtos tautos gyvenimo.

“Prisiminkime kad ir 1969 m. 
įvykusį Mokslo ir kūrybos sim
poziumą. Čia buvo apie 50 pa
skaitų bei praneŠimiĮ ir dar dau
giau suvažiavusių mokslo žino

mų. Buvo daug proistorėis ir ži
los senovės. Buvo fizikos, che
mijos, matematikos ir erdvių 
užkariavimo technologijos. Bu
vo kalbama apie kompiuterius, 
variklius, žiurkes, transmisijas, 
apie įvairias chemines rūgštis. 
Bet taip mažai buvo kalbama 

(Nukelta į 5 psl.)

* PAAIŠKINIMAS VISUOMENEI DEL

PODAROGIFTS, Ine.
Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra 

išskirtinai įgaliota VNESHPOSYLTORGO priimti ir siųsti | 
DOVANŲ - užsakymus giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ame
rikoje, kuri siunčia DOVANŲ - užsakymus į VNESHPO- 
SYLTORGą be jokių tarpininkų, bankų ir kitų.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ame- ( 
rikoje, kuri priima užsakymus PREFERENTIAL ROUBLE 
CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNESHPOSYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gau
namos specialiose VNESHPOSYLTORGo krautuvėse ir pre
kių sandėliuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir

I U.S.S.R. ’ ‘ |
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ame

rikoje VNESHPOSYLTORGo autorizuota priimti užsaky
mus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ame- j 
rikoje, kuri gauna VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AU- f 
TOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

(Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduoda
mų tučtuojau. Šie modeliai:
MOSKVICH 412 IZH — $3155; MOSKVICH IE — $3033; 1

ZAPOROZHETS 968 — $2026 — I

jeigu tik nebus anksčiau išparduoti.
Kas pirmas ateina — bus pirmas patarnaujamas).

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet ku
riai prie mūsų prisijungusiai firmai: ,

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

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

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

arba .tiesioginiai. į mūšų vyriausia Įstaigą:

PODAROGIFTS, Ine.
240 Ijįfth Ąve. (tarp 27 ir 28 £-vės)

' -‘Newyork, N.Y. 10001 I
' TEp (212) 685-4537

Duokite savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.
I v- i.‘ , .. ra

CR ANE SAVINGS and Loan Association

B. B« PIETKIEWICZ, Pres.

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

on % mokame dviejų

investment BA metu certifi-
account 11 catams. Mažiau-

w sia $5,000
ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

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

jiwea LwmwMaaaeaac
Kun. Juškos laiškas vaikų tėvams ir trumpas paaiš

kinimas buvo paskelbtas šių metų kovo 27 d. Naujienose. 
Verta pažymėti, kad tėvų marijonų leidžiamas Draugas 
šio svarbaus Cicero kunigų įspėjimo nespausdino. Drau
ge dirbantieji cicerinio fronto bičiuliai jokio pavojaus 
toje ekskursijoje neįžiūrėjo ir Cicero dvasiškių įspėjimo 
neskaitė rimtu. Jiems atrodė, kad Vatikane buvusios 
santarybos ekumeninė dvasia Chicagos priemiesčio kle
bonijos dar nepasiekė, todėl į jų samprotavimus neverta 
kreipti dėmesio. Kun. Juškos laišką tėvams atspausdino 
“bedieviškos” Naujienos, bet jam nebuvo vietos’ “katali
kiškame” Drauge.

Bet į Cicero iniciatorių organizuojamą ekskursiją 
atkreipė dėmesį Amerikos Lietuvių Taryba. Gavusi rei
kalingas informacijas ir išaiškinus, kas tą ekskursiją or
ganizuoja ir kokius planus turi iniciatoriai, reikalą ap
svarstė ir parašė atsišaukimą “Apie vaikų siuntimą pa- 
vergton Lietuvon”. Komunistus gerai pažįstantjeji įvai
rių organizacijų atstovai patarė vaikų į rusų okupuotą ir 
komunistų valdomą Lietuvą nesiųsti. Suaugusieji žmonės 
gali melagingas propagandistų informacijas paneigti, 
bet vaikai apgaulės metodų nesupranta. Jie gali patikėti 
“komunistų mokslu”, skelbiamomis pagyromis arba net 
žadamu “rojumi!” Alto atsišaukimas buvo paskelbtas 
bal. 19 dienos Naujienose, o sekantį sekmadienį jis buvo 
perskaitytas Cicero bažnyčioje.

Atrodo, kad Alto paskelbti argumentai paveikė vai
kų tėvus. Didelė dauguma tėvų nutarė vaikų neleisti į 
komunistinių pionierių stovyklas. Chicagoje pakankamai 
lietuviškų mokyklų, kuriose vaikai gali gražiai lietuviš
kai pramokti. Chicagos universitete prieš porą metų 
įvesti lietuvių kalbos kursai. Chicagoje veikia lituanis
tinės mokyklos ir pedagoginis institutas. Praeitą savai
tę lietuvių kalbos kursai atidaryti ir Illinois universitete. 
Šiose mokyklose lietuviai gali gražiai lietuviškai pramok
ti. Jose lietuvių kalbą dėsto aukštuosius mokslus baigu
sieji lietuviai mokytojai, visai neturintieji komunistinio 
akcento.

Didelė vaikų tėvų dauguma nutarė savo vaikų neleis
ti į neatsakomingų žmonių organizuojamą ekskursiją 
rusų pavergtom Lietuvon.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

NSURED\ w 77 ooo ,f

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.

INIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63ro STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 

Rezid. telef.; WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

R«- teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula*k| Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

r«l«fa PRoapoct 8-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C. K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEiTON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Poz Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisai; HEmlock 4-5849 

Razid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir ieatad. tiktai apsitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzia Ava., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

' CLEVELA
ALT Clevelando skyriaus 

metinis susirinkimas
Susirinkimas įvyko š. m. ba

landžio 23 d. šv. Jurgio parapi
jos salėje. Skyriaus pirmininko 
inž. A. Pautienio pakviesti su
sirinkimui pirmininkavo J. Dau
gėla ir A. Kasulaitis, sekr. P, 
Mikšys, Susirinkime dalyvavo 21 
organizacijos 45 atstovai.

Skyriaus veiklos platų prane
šimą padarė pirm. Pautienis. Iš 
šio pranešimo matyti, kad sky
riaus valdyba per šių vienų me
tų kadenciją yra atlikusi tikrai 
gana daug darbų. Ji organizuo
tai dalyvavo Užsienio Karių Ve
teranų S-gos surengtam lojalu
mo parade. Surengė tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimą. Si
mo Kudirkos ir Lietuvių ka
riuomenės atkūrimo paminėji
mą kartu su LVS Ramovės Cle- 
velando skyriaus valdyba, Vasa
rio 16 minėjimą, Lietuvių tau
tos genocido parodą, kurią ap
lankė per 700 asmenų, iš jų apie 
trečdalis amerikiečių. Pažymė
tina, kad ši paroda iš Chicagos 
buvo atvežta valdybos suorga
nizuotom priemonėm ir ypač 
pirm. Pautienis asmeniškom lė
šom. Vasario 16 minėjime aukų 
surinkta 2,215 dol. Atskaičius 
išlaidas, ALT centrui pasiųsta 
2,024 dol.

Kontrolės komisijos pirm. H. 
Idzelis pareiškė, kad‘kasos kny
gos Įrašai atitinka pajamų išlai
dų dokumentams, kad kasos li
kutis yra 649.02 dol. ir, kad, pa
tikrinus aukotojų sąrašus, ma
tyti, kad daug pasiturinčių lietu
vių nėra davę savo aukos.

Susirinkimas valdybos patiek
tą apyskaitą ir pranešimus pa-

ND, OHIO 

tvirtino ir padėkojo valdybai už 
atliktus darbus.

Valdybai, kurią sudarė pirm. 
Pautienis, vicepirmininkas, <J. 
Daugėla (jis vėliau dėl laiko 
stokos iš valdybos pasitraukė), 
M. Blynas, A. Jonaitis, V. Stuo- 
gis, E. Šatkauskienė ir ižd. A. 
Rutkauskas, atsistatydinus, su
sirinkimas dauguma balsų pasi
sakė už tai, kad išrinkti tik sky
riaus pirmininką, suteikiant jam 
teisę pasikviestų valdybos na
rius, kuriuos tvirtina susirinki
mas. Skyriaus pirmininku slap
tu balsavimu išrinktas tas pats 
inž. Algis Pautienis, kuris į val
dybą pasikvietė visus pastaruoju 
metu buvusius valdybos narius, 
išskyrus A. Rutkauską, kuris 
yra išvykęs iš Cleveland©, o su
sirinkimas juos patvirtino, su
teikdamas pirmininkui teisę ko
optuoti daugiau valdybos narių 
ir ne iš atstovų tarpo, kurių tvir
tinimo klausimą peržiūrės se
kantis ’ susirinkimas.

Į Kontrolės komisiją išrinkti: 
H. Idzelis, V. Rutkauskas ir P. 
Titas.

Jaunimo žygio už tikėjimo 
laisvę pirm. A. Muliolis prašė at
stovus ir jų organizacijų visus 
narius dalyvauti ateinantį šeš
tadienį, balandžio 29 d., 1 vai. 
šv. Jono katedroje, kame bus 
laikomos šv. Mišios, o po to ma
sinėj eisenoj į miesto centrą. Yra 
pakviesti ir pažadėjo dalyvauti 
visų kitų pavergtų tautų žmo
nės, solidarizuodami okup. Lie
tuvos 17,000 katalikų skundai. 
Prašė šį Altos skyrių ir atsto
vus šiam reikalui skirti aukų, ku
rias siųsti jo adresu.

Lietuvių statomu namu atsto
vas E. Stepas kvietė visus įsigy
ti šių namų akcijų. P. M.

Nepamirškit, kad sekmadienį, balan
džio 30 dieną, 2:00 vai. ryto reikia 
pasukti laikrodį vieną valandą pir

myn dėl dienos šviesos taupymo.

Laiškus galima rašyti vokiš
kai ar angliškai.

Adresas: Bundestag, Bonn, 
West Germany.

ALT Cleveland© Skyriaus
Valdyba

Marquette Parkas
Palaidota Albina

Jonikaitė - Williams
Mūsų žinomo organizacijų 

veikėjo Jono Joniko dukrelė ir 
gero orkestro vedėjo Jurgio 
Joniko sesutė ,Alfai na Jonikas 
— Williams, gaila, mirė vos 48 
metus amžiaus sulaukusi. Gi
musi Chicagoje ir gyvenusi 
Marquette Parko apylinkėje 
pastaruoju laiku gyveno Santa 
Monika, Kalifornijoje, ir ten 
mirė. Jos palaikai buvo par
vežti Mažeikos - Evans koply- 
čion ir iš čia praeitą antradie
nio rytą-su vietinės lietuvių pa
rapijos bažnyčios apeigomis 
didelio būrio palydovų, gimi-

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCELIŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus .—. skambinti 

471-0225. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-18U arba RE 7-970C 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

LIŪDNI LITUANISTIKOS 
INSTITUTO...

(Atkelta iš 4 psl.)
apie žmogų ir dar mažiau apie 
lietuvį,- gyvenantį pavergtoje 
Lietuvoje. Pasigedome ten ir 
mokslo apie žmogui taip reika
lingą dalyką — apie laisvę. Apie 
žmogaus pavergtoje Lietuvoje 
ir apie lietuvių tautos laisvę.

“Nesakykite, kad taj buvo sim
poziumas, skirtas mokslui ir kū
rybai, bet ne politikai. Pakalbė
kime atviriau, be tokių jau per
daug nuvalkiotų argumentų ir, 
žinoma, be atsilikėlio, konserva
toriaus ar panašių epitetų”.

(Bus daugiau)

SKAITYK ’NAUJIENAS" - ;

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSI AS M'N 1 A> > - Z f - -f J

Priminkime vokiečiams pareigas

ALT Cleveland© skyrius pa
siuntė telegramas abiem JAV 
Senatoriams iš Ohio (Wm. Sax- 
be ir R. Taft, Jr.) prašant juos 
balsuoti prieš lėšų sumažinimą 
Voice of America, Radio Free 
Europe ir Radio Liberty, šitas 
siūlomas lėšų sumažinimas pa
naikins bei susiaurins radijo pro
gramas kelioms'kalboms, jų tar
pe ir lietuvių.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

GRADINSKAS

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

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

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

uždaryta.
Raz. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

PATI NAUJOJI “ Į. 
SPALVOTA TV f

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA ; 

2512 W. 47 SY. — FR 8-1998 | 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

(SOPHIE BARCUsf
RADIJO 6EIMOS VALANDOS ’i 

i Visos programos iš W0PA. 
į 1490 kiL A. M. 0 

į Lictuviv k«lb«: kasdien nuo pinna ! 
Į dieni o iki penktadienio 11—12, 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek-: 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL| 
ryto.

Tai.: HEmlock 4-2413
| 7159 So. AAAPLFWOOO AVE.

CHICAGO. ILL 60629 
c___________ _________ - —

V. Tumasonis, M. D., S. G 
CHIRURGAS 2454 WEST 71»t STREET 

Ofiso telef.- HEmlock 4-212J 
-Rezid. tele.'.. Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatui - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali papalba lco|omf 
(Areh SvpporH) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2350 West 63rd St., Chicago, Hl. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Metinis Lojalumo paradas 
įvyksta pirmadienį vakare, š. m. 
gegužės mėn. 1 d. Lietuvių gru
pė renkasi 8 vai. prie Chester 
Ave. ir East 17-kos gatvės. Or
ganizacijos prašomos dalyvauti.

Rašykime Vokietijos Paris*-' 
mentui; š. m. gegužės 4 d. Vaka
rų Vokietijos Bundestag (par
lamento žemesnieji rūmai) ga
lutinai svarstys Vakarų Vokie- 
tijos-Sovietų Sąjungos nepuoli
mo paktą, kuris yra labai kenks
mingas Lietuvos interesams, nes 
pripažįsta dabartines sienas ry
tų bei vidurio Europoje. Po tru
putį pradėjus braškėti Willy 
Brandt koalicijai, darosi reali ga
limybė, kad sutartis bus atmes
ta. Atrodo, kad galutinį rezulta
tą nulems mažoji laisvų demo
kratų partija, kurį yra valdžios 
koalicijoje su socialdemokratais. 
ALT skyrius parašė visiems lais
vųjų demokratų partijos na
riams, prašant juos balsuoti prieš 
šią sutartį ir prašo clevelandie- 
čius prisidėti.

Laiškus siųsti ne vėliau kaip 
šeštadienį (oro paštu), kaina 21 
centas), po to galima susisiek
ti tik telegrama.

Laiškus rašyti sekantiems 
(paskutinis turimas sąrašas).: 
Dr. Ernst Achenbach, prof. Dr. 
Ralf Dahrendorf, Dr. Emmy Die- 
mer-Nicolaus, Wolfram Dorn, 
Josef Erti, Rr. Hans Friderichs, 
Liselotte Funcke, Hans-Dietrich 
Genscher, Carlo Graff, Alartin 
Gruener, Dr. Albrecht Haas, Wil
helm Helms, Gerhard Kienbaum, 
Victor Kirst, Detlef Kleinert 
Knut, Freiherr von Kuhlmann- 
Stumm, Fritz Logemann, Dr. 
Erich Mende, Werner Mertes, 
Wolfgang Mischnick, Karl 
Moersch, Alfred Ollesch, Wal
ter Peters, Dr. Wolfgang Rutsch- 
ke. Walter Scheel, Hansheinrich 
Schmidt, Fritz Rudolf Schultz, 
Dr. Heinz Starke, Richard 
Wurbs, Siegfried Zoglmann.

i

nių, draugų bei pažįstamų pa
lydėtas į šv. Kazimiero kapines 
amžinam poilsiui. Ji iškeliavo 
ten ,iš kur niekas nebegrįžta.

Albina Jonikas — Williams 
mirdama paliko nuliūdusius 
du sūnus, dukterį Jeanie, tė
vą ir brolį Jonikus, seserį Ste
phanie Simonėlis su šeima ir 
daug kitų artimųjų, draugų 
bei pažįstamų. Chicagoje ir 
Santa Monica, Kalifornijoje.

Po gedulingų apeigų prie 
kapo ir paskutinio atsisveiki
nimo su velione, palydovai bu-
vo pakviesti bei gardžiausiais 
pietumis pavaišinti Račiūnų 
pokilių salėje, prie 71 ir Map
lewood Ave.

Reiškiu gilią užuojautą ve
lionės sūnums ir dukrelei. Jo
nui ir Jurgiui Jonikams, Simo 
nėliams bei visiems kitiems, o 
tu, Albina, ilsėkis per amžius 
ramybėje savo gimtoj žemelė
je. Gaila, dėl ligos negalėjau 
dalyvauti nei šermenyse nei 
laidotuvėse, tik rašau iš gau
tų informacijų per Marytę Ne- 
beriezą bei kitus, kurie atvyko 
manęs aplankyti. A. Jusas

help your < > 
HEART FUNoV

Jielp your HEART

Susirinkimų ir n: -engimu
PRANEŠIMAI

— Brighton Parko Lietuviu Moterų 
Klubas rengia smagu kauliukų ir žai
dimų pobūvi sekmadienį, balandžio 
30 d. Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Bus skanių užkandžių, gėrimų ir 
daug dovanų. Visi prašomi atsilan
kyti ir linksma? laiką praleisti.

Rengimo Komisija ir Valdyba

JOSEPH N. GLEBAUSKAS
Gyv. Chicagoje, Illinois

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 28 diena, 4:00 vai.: ryto, sulaukęs 82 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 4 dukterys — Emily Dalrymple, jos vyras Do

nald, -Gertrude Rauch, jos vyras Frank, Lillian Damaška, jos vyras 
Tony ir Dolores Polak, jos vyras “Walter, sūnūs Albert Rėtis, jo žmo
na Mary, 20 anūkų, 26 proanūkai ir kiti giminės, draūgai bei pa
žįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių Našlių ir Našliukių Klubui.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Pirmadienį, gegužės mėn. 1 dieną 9:45 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a? a. , Joseph N. Glebauskas giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa-: 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnus, giminės. !

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F, Daimid. 
Telef. 523-0440.

JULIJA AUGUSTIENĖ
Gimusi GRINIŪTE

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 6 d. ir palaidota Lietu
vių Tautinėse kapinėse.

Širdingai dėkojame giminėms, organizacijoms ir as
menims už gražius gėlių vainikus ir puokštes, už pareikš
tas užuojautas telegramomis, telefonu, laiškais, spaudoje 
ir žodžiu, o taip pat atsilankiusiems koplyčioje ir palydėju- 
siems į amžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka už pasakytas atsisveikinimo kalbas 
šermeninėje: J. šmoteliui, M. Gudeliui, kun. A. Trakiui ir 
P. J. Ridikui prie kapo.

Solistams: Algirdui Braziui ir Genovaitei Giedraitie
nei už giesmes ir laidotuvių muziką.

Gili padėka karstanešiains ir laidotuvių Direktoriui 
P. J. Ridikui už tokį rūpestingą patarnavimą.

Ir visiems čia neišvardintiems, bet prie laidotuvių pri- 
sidėjusiems žmonėms — nuoširdi padėka.

Nuliūdę lieka:

Vyras Kostas Augustas, 
Seserys Josephine Budrikienė ir 
Edita Rimkuvienė.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariom Avė. _ 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Tolefonal- PR 84)833 Ir PR 8-0834

IEVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-Q7 So. HERMITAGE ĄVENtlE 

Tek; Y Arda 7-1741 -1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: ’LAfayetie 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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Paaiškinimas p. St Rudžiui
Ponas Si. ‘Rudys į mano .laisvinimui ir kad šis reikalas 

“Naujienose’’ tilpusi straipsnį 
apie Vasario šešioliktosios au
kų paskirstymu atsiliepė šauks
mu: “Klaidinantys pareiški
mai!“ Nemanau čia su juo ves 
ti betkokių diskusijų, nes ma
no aikštėn iškelti faktai yra la
bai aiškūs. Bet jei jis beskai
tydamas susiklaidino, tai dar 
kartų trumpai jam paaiškin
siu.

Nebūt buvę reikalo jam šauk 
ti, jei jis mano straipsni būtų, 
ištisai ir atidžiai Įsiskaitęs.’ 
Rodos, nebuvo galima dar aiš-J 
kiau pasakyti apie padarytus 
nukrypimus Vasario 16-sitįs su
rinktas aukas išskirstant. Al
gi dar kas nežino, kad nuo 
seno Vasario 16-sios šventės 
metu aukos buvo renkamos tik j 
laisvinimo reikalams? Jos bū
davo i teikiamos tiems C 
niams, kurių tiesioginis 
yra vadovauti kovai už 
vos laisvę. Ir pagaliau, 
dar neaišku, kad šiuos 
nius finansiškai sužhų 
bus patarnauta okupantui, nes 
bus nutildytas šauksmas dėl 
pavergto lietuvio.

Tiesa, kad kiekvienas lietu
vis yra laisvas aukas aukoti 
kam jis nori. Bet savo straips
nyje pabrėžiau ir dabar karto
ju, kad Vasario 16-ją renka
mos aukos būtų nukreiptos tik

veiks-

Lietu
kam 

veiks-

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVB. 

M775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobili y draudimai.

tos tautos. Nejaugi, klubo val
dybai ir jos pirmininkui tėra 
pareiga lik surinktų aukų iš
siuntinėjimas. Manau, kad lie
tuviškoji visuomenė norėtų ži
noti, kiek gi šis klubas yra Va
sario 16-sios proga surinkęs 
aukų ir kiek jų pasiuntė Lietu
vos laisvinimo reikalams, už
sienyje lietuvių radijo progra
moms paremti. Gal tada ir p. 
Si. Rudžio kartojamas mano 
straipsnio sakinys... “tikrai 
mūsų menkysta”... neturėtų 
prasmės. Vy/. Petryla

Nepamirškit, kad sekmadienį, balan
džio 30 dieną, 2:00 vai. ryto reikia 
pasukti laikrodį vieną valandą pir

myn dėl dienos šviesos taupymo

REAU ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

REAL ESTATEIŠVYKSTA FLORIDONstovi už viską aukščiau ir už 
lituanistines mokyklas ir airiu 
bažnyčios rėmimų.

Si. Rudžiui neneigiu teisės, 
kurią jis iškelia savo atsiliepi
me, Įtaigoti aukotojus aukoti 
ir kitokiems reikalams. Bet 
kodėl jis randa reikalą ją bū
tinai panaudoti Vasario 16-sios 
šventės metu, kai aukos yra 
renkamos išimtinai pavergto
sios tautos laisvinimui? Ar
gi, tam nėra kitu progų?

Mano giliu Įsitikinimu, to
kia Įtaigoįimo teise naudotis 
Vasario 16-ją sargu galima pa
teisinti Beverly Shores Lietu
vių klubą ir jo pirmininką, ku
ris bando teisinti ir Lemonto 
I.B-nės Vasario 16-ją surinktų 
aukų “išparceliavimą”.

Labai gaila, kad pirminin
kas p. St. Rudys dar iki šiam 
laikui, gyvendamas Ameriko
je, -nebežino, kad lietuviai, 
kur jie begyventų, jei tik turi 
noro, gali priklausyti ^avo 
tautinėms parapijoms. Todėl 
man kaip lietuviui atrodo, kad 
kada kada, bet bent Vasario 
16-jų galėti] ir Beverly Shores 
Lietuvių klubas, kuriam pir
mininkauja LB-nės šulas p. St. 
Rudys, atšvęsti su lietuviško
mis pamaldomis, kuriose ko
mentatorius p. J. Kavaliūnas 
skaitytu lietuviškai ir lietuviš
koje parapijoje. Iš viso, maža 
garbė lietuviui melstis svetima 
kalba, o ypač Vasario 16-ją ir 
klausyti airio klebonėlio an
gliško .pamokslo, tada, kai 
lengvai pasiekiama lietuviš
koji parapija ar lietuvis kuni
gas..

Manę stebina, kad p. St. Ru
dys Amerikos valstybės sena
torius pastato kartu ant tos pa 
čios platformos su eiliniu pro
vincijos airių klebonėliu. Ir 
nebeatskiria Amerikos senato
rių padarytų senate pareiški
mu svorio Lietuvos bvlos rei
kalu, nuo eilinio klebonėlio 
per pamokslą pareikšto lietu- 

, kurie susi
rinkę bažnytėlėn padidino jo 
sekmadieninę rinkliavą.

Tenka tik apgailestauti, kai 
p. St. Rudys pareiškė, kad Be
verly7 Shores yra tik lietuvių 
klubas, reiškia ten nėra nei 
Alto skyriaus, nei LB-nės apy
linkės ir tai ten, kur gyvena 
tokie dideli LB-nės šulai, kaip 
antai pp. J. Kavaliūnas ir St. 
Rudys. Bet gi, ir tokiai padė
čiai esant, Beverly Shores lie
tuvių klubo Vasario 16-sios su
rinktos aukos turėtų būt Įteik
tos laisvinimo veiksniams. Ne
manau. kad St Rudžio vado
vaujamas klubas nejaustų pa
reigos remti kovos dėl paverg-

Didesnis ir geresnės statybos gražus 
5 kambarių mūras su didžiule virtu
ve, pilna ąžuolinių spintelių ir su 
masyviu valgomuoju joje. Ištaiginga 
Hollywood stiliaus vonia, puikus beis
mantas poilsiui ir žaidimams. 2 masi
nu garažas. Savininkas išvyksta į 
Floridą ir turi greitai parduoti bar
geno kaina. Gera apylinkė į pietus 
nuo 63-cios gatvės. St. Mary Star of the 
Sea parapijoj. Todėl pirkite skubiai 
tą bargeną geromis sąlygomis. < Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-77

Lietuviu spaustuvė Per pamuK.sia pa
COMMUNITY INSTANT PRINTERS Įviams pagynimo, 
Jreitai, gražiai ir pigiai spausdina 
dską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
jrieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
1951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

LIETUVIO
3ATŲ TAISYMO

1612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

)irba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
cetvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki- 
aš dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą.
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

Kas tik turi gerą skoni,

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėtas J. LIEPONIS

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiy 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, HI. 60608. _ Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
. Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.
AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 
b-
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— Brighton Parko ir Gage 
Parko lietuviai! II—Irojo P. L. 
J. K. Nakvynių Komisijos ats
tovas pasibels Į Jūsų duris ši 
sekmadieni, balandžio '30 d. 
Priimkite voką, kurį jis jums 
įteiks. Nenumeskite jo, bet per
skaitykite. Atidarykite savo šir
dis bei duris, suteikite II-jo P. L. 
J. K. jaunuoliui prieglobstį — 
nakvynę.

— Virginija Petkutė iš Brigh 
ton Parko apylinkės. Burroughs 
mokyklos mokinė, laimėjo sa
vo klasėje pirmą vietą ir pre
miją už šūki švaros palaiky
mui aplinkoje. Konkursą or
ganizavo mokyklos Motinų 
klubas švaros savaitės proga.

— Anatolijus Miliūnas ir 
Jonas Vasaitis registruoja Lie 
tuvių Respublikonų Lygos na
rius ir suinteresuotus dalyvau
ti Tautinių grupių tarybos me
tiniame susirinkime — konfe
rencijoje gegužės 5 — 7 d. 
Herriott viešbutyje. Lietuvių 
respublikonų priėmimas bus 
gegužės mėn. 5 d. 7 vai. vak., 
o jų susirinkimas — gegužės 7 
d. 1 — 3:20 vai.

— E. Jarūnienė, A. Vaičiu
lienė ir visos A. L. Montessori 
draugijos Vaikų Namelių na
rės bei ten besimokančhj vaikų 
motinos ruošiasi viešam Įvai
rių daiktų ir drabužių išparda
vimui, juos Aukodamos ir 
rinkdamos iš norinčių parem
ti šią priemokyklinio auklėji
mo instituciją. Išpardavimas 
pyks gegužės 4 ir 5 d. 4525 So. 
Ashland Avė.

— Varnas Montessori Vaikų 
Židinėlis, 3038 'W. 59th St., 
bus atdaras apžiūrėjimui šį 
sekmadieni nuo 2 vai. Bus re
gistruojami priešmokyklinio 
amžiaus vaikai Į šią mokyklą 
sekantiems mokslo metams.

— Balys Budraitis, sav. Bud’s 
Real Estate, savo Įstaigą per
kelia nuo gegužės 1 d. Į naujas 
erdvesnes patalpas 4369 Ar
cher Avė.

— Saulius Mikaliukas, Jau
nimo kongreso iždininkas — 
kontrolierius, kartu su atskai-

tomybės komisija nustatė 
griežtas apmokamų sąskaitų 
bei pateisinamų dokumentų 
taisykles. Jis dirba Wiebold 
bendrovės atskaitomybės sri
tyje.

— .4. C. Bartulis yra Respub
likonų partijos kandidatu 49- 
me distrikte i Illinois valsti
jos senatą. Rinkiniai Įvyks ši 
rudeni. C

Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubo Jaunimo kon
gresui paremti banketas įvyks 
gegužės mėn. 6 d. 8 vai. vak, 
Marquette salėje, 6908 So. Wes
tern Ave. Gros Ramonio orkest
ras. Įėjimas, karšta ir šalta 
vakarienė 5 dol. Rezervacijoms 
tel. 776-8688. (Pr). ’

♦ šiandien, 8 vai. vak., pasau
linė komp. Kazimiero Viktoro 
Banaičio operos “Jūratė ir Kas
tytis” PREMJERA Marijos mo
kyklos auditorijoje. Operą sta
to Chicagos Lietuvių Opera. Di
riguoja maestro Aleksandras 
Kučiūnas; operos pastatymo de
koratorius dail. Adolfas Valeš- 
ka, režisierė — akt. Zita Visoc- 
kienė, dirigento asistentas — 
Alvydas Vasaitis, chormeiste
riai — Alfonsas Gečas ir Alice 
Stephens, kostiumų išpildymas 
— Monika Kripkauskienė, sce
nos vadovas — Česlovas Rukui- 
ža, apšvietimas — Kazys Cijū- 
nėlis.

Dainuoja solistai: Jūratę — 
Danutė Stankaitytė, Rūtelę — 
Margarita Momkienė, Kastyčio 
motiną — Aldona Stempužienė, 
Kastytį — Stasys Baras, žvejus 
ir undines — Operos choras; 
Solo šokėja — Kristina Gintau- 
tienė, išraiškos šokiai — Aldo
nos Valeišaitės studija, Perkū
no personifikacija — Jaunutis 
Puodžiūnas.

Premjeros pradžia: 8:00 vai. 
vakaro punktualiau Publika 
prašoma rinktis žymiai anks
čiau, kad liktų laiko susirasti 
vietas, peržiūrėti programą ir 
pasiskaityti turinį - libretą, ku
rį bus galima įsigyti prie įėjimo 
už 1 dol.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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.
V. y

Marginiuose šiandien bilietai 
premjerai gaunami tik iki 5 
vai. popiet, o nuo 6 vai. vak. bi
lietų kasoje prie Įėjimo.

įgytoj, balandžio 30 d., yra 
naujas laikas, tad prašome ne
pasivėluoti, nes spektaklis pra
sidės 3 vai. popiet punktualiai 
naujuoju laiku. Bilietų kasa 
bus atidaryta nuo 1 vai.

Mūsų visuomenė kviečiama 
atsilankyti šioje retoje kultūros 
meno šventėje. (Pr).

SAVININKAS PARDUODA 
Marquette Parko apylinkėje 2 butų 
mūrini namą gerame stovyje ir su 
geromis pajamomis. Alyvinis pečius 
garu šildyti, įrengtas beismantas, 2 

mašinų garažas.
Apžiūrėjimui skambinti 

448-4264 po 6:30 vai. vak.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

PRESS BRAKE OPERATORIUS
PUNCH PRESS

OPERATORIUS
turi būti patyrę ir galį dirbti pirmoje 
taip pat antroje pamainoje. Gera al
ga, darbo sąlygos ir ateitis. Bendro

vė moka visus priedus.
Kreiptis į

Mr. ŽILINSKAS
READY METAL MFG. CO.

4510 W. 47 Street

REIKALINGAS
BARTE N DERIS
Skambinti — 422-3535

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES
For High Class Restaurant 

10:30 AM. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkiv

2 BROILER COOKS
DAY OR NIGHT. NO SUNDAYS.

Group health ins. Paid vac. 
Excellent working conditions 

Salary open.
Ideal for family man.

GINO’S STEAK HOUSE
163rd & Wallace, Harvey, Ill.

WANTED MARRIED MAN 
to work on farm estate 25 miles west 
of Chicago. Light farming and ge
neral estate upkeep. Knowledge of 
farming and IHM machinery desirab
le. Compensation — including sala
ry, excellent housing, workman’s 
compensation and hospitalization. 
Good references . Must understand 
and speak some English. Write AF 
333. American Foreign Language 
Newspapers. 323 W. WASHINGTON, 

CHICAGO, ILL. 60606.

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 įrengtu kambarių viršuje. 
Kreiptis pas savininka tokiu telefonu: 

733-6863

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybei kitur

TUSCON. ARIZONA 
SAVININKAS PARDUODA 

MŪRINĮ NAMĄ 
su 3 miegamais ir 2 voniom. Kiemas. 

Arti mokyklų, transportacijos ir 
krautuvių. 
Skambinti 
687-2180.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA {

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-22£

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

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

OAK FOREST APYLINKĖJE 
SAVININKAS PARDUODA 
NAMĄ 

Beismantas. 
šinų

Žemė

SU 3 MIEGAMAIS 
Lotas 200 x 300’. 2 

mūrinis garažas. * 
gražiai išlyginta. 
Skambinti 
687-2180.

ma-

LABAI PIGIAI — 827,500
Labai gražus 5 kambarių mūrinis su 

3 dvigubo dydžio miegamaisiais, labai 
patraukliu salionu ir Įrengimais ja
me. Jaukus iškaltas beismantas, tin
kamas dideliems priėmimams su ant
rąja virtuve, puikiai imituotu židiniu, 
patogiu ir gražiu baru. 1% mašinos 
garažas. Gerai apsvarstę ir pamatę 
jūs surasite didelio bargeno galimybę. 
Todėl paskubėkite. Skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

SAVININKAS PARDUODA
Marquette Parko apylinkėje 2 butų 
murini namą su 3 miegamaisiais ir 
valgomaisiais virtuvėse. Garažas, 

ros pajamos. 
Susitarimui apžiūrėti tel. 
767-5446 arba 586-6197.

Ge-

GERIAU NERASIT
APIE 16 METŲ geras 2 butų m 

ir 2 auto garažas. Marquette P< 
Platus lotas. Atskiri gazo šildy 
Greit galima užimti. $37,500.

MODERNIOS DVI BIZNIO pats 
ir liuksusinis butas. 2 aukštų mi 
Garažas. Labai platus lotas. Vi 
įrengta prieš 7 metus. Dabar 
duodama už pigiausią kainą. Už 
resuoti bizniu, prašomi kreiptis 
jau.

ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS 
Standard banko. Atskiri gazo š. 
mai. Garažas. Sausas Įrengtas ' 
mantas. Aukšta pastogė. $22,4C

MODERNŪS 3 MIEGAMI, be 
naujas mūras prie pat Marqt 
parko. Gazu automat, oro šildy 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir 
priedai. Garažas. $30,000.

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

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪI 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas 1 
mantas. Garažas. Marquette Pa 
$26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪI 
Gražiai Įrengtas beismantas — b; 
Air-cond. Uždaras porčius. Gar; 
Tuoj galima užimti. Marquette 
ke. $23,500.

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

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

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

PARDUODAMA PAJAMŲ NUOSA
VYBĖ. 2 butų po 6 kambarius me
dinis su garažu netoli krautuvių ir 

susisiekimo. SI 1,300. 
Tel. 598-7591.

PARDAVIMUI
Prieš 10 metų statytas 2 butų mūras 
ir naujas garažas. Marquette Parke. 
Ąžuolo medis. Brangūs kilimai. Ats

kiri šildymai. Pigi kaina.
Apžiūrėjimui skambinti

737-7202.

MŪRINIS — 3 miegami ir valgomas. 
Arti 66-tos ir Albany. Kabinetų vir
tuvė. Brangi vonia. Naujas pečius. 
Įrengtas rūsys. Geras. Pigus. Par

duoda Real Estate. PR 8-6916.

VISAI BE ĮMOKĖJIMO TINKAMAM 
PIRKĖJUI. Su 200 dol. savaitine alga 
ir neturinčiam skolų. 3 butų su vie
nu 5 ir 2 po 4 kambarius medinis 
Oak Parke. $280 mėnesiniu pajamų. 

$24,000
SVOBODA, 2134 Šo. 61st Ct., Cicero 

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus n 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu 
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, g 
žas. Gražioje vietoje prie parko. 
$40.500.

6 KAMB. MŪR.. moderni Tirtu? 
vonia, alum, langai, karštu vandi 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.

APYNAUJIS aukšto mūr., ai 
langai, šiluma gazu. Įrengtas rū 
2-jų autom, garažas. Marquette ' 
ke. $36.500. ___

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, 
gai, karštu vandeniu šild. gazu. 
dernios vonios. Mūr. garažas. 2 
ąuette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus 1? 
oinis sklypas, 2-jų butų namui. ( 
lawn. Teiraukitės.

LAB AI GERAS 10 butų mūras 
automobiliu mūro garažas, Marqu 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTĄ']
3009 WEST 63rd STREET!

TeL: 471-0121

BUILDERS AND CONTRACTOR 
Namy Statyba Ir Remontas

SAVININKAS
PRIVERSTAS PARDUOTI

7% kambarių Georgian tipo namą su 
1% vonios, gazo šilima ant 50 pėdų 
kampinio sklypo Į vakarus nuo Ke
dzie prie _ Marquette parko. Idealus 
didelei šeimai. Arti St. Rita ir kitos 
mokyklos. Greitai galima perimti.

Tel. 776-2225

“^1

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer ■
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

Fed^ralinlp Ir v a (st i Į oi pa|amy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nakllno|amc turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Partly palludl]lmas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformacl|os 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

RENTING IN GENERAL
Nuomos

CICERO APYLINKĖJ 
IŠNUOMOJAMAS

6 kambarių butas. Patys turi mokėti 
už šilimą ir elektrą, duodamas karš
tas vanduo. Antrame aukšte. Galima 
užimti dabar. Suaugusiems be vaikų.

Skambinti 
656-5443.

MOTERIS IEŠKO NUOMOTI 2—3 
kambarių butą Marquette Parko arba 

Gage Parko apylinkėje. 
Tel. 434-1585.

MICHIANA SHORES, MICHIGAN 
FOR SALE BY OWNER 

Beautiful ranch home, like new. oil 
heat, central air cond., full basement. 
Carpeting. 700 sq. ft. patio. Beauti
ful landscaping — large lot. 4 bed
rooms — extra large family room. 

300 ft. from the lake.
Call Mon. thru Thurs. between , 

9:00 A. M. and 4:00 P. M.
KE 6-6500

MARQUETTE PARKE, mūro na
mas, 6 kamb. butas, bizniui patalpos 
su 3 kamb. Yra ant 69th St. Kaina 
tik $24.900

LUNCH ROOM ir mokyklos reik
menų krautuvė, mūro namas su 4 
kamb. gyvenimui. Gera vieta biz
niui. Kaina prašoma $28,500.

UNION PIER, Michigan, pelningas 
rezortas. 6 pastatai su 32 kambariais. 
Kaina S36,500.

Kreinkitės nas:
K. J. MACKE-MAČIUKAS

2549 W. 71st STREET 
TEL. PR 6-3140

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus 
sų rūšių namo apšildymo pečiuj 
air-conditioning i naujus ir senus 
mus. Įrengiu vandens boilerius 
stogų rinas (gutters). Darbas a1 
karnas greit, sąžiningai ir garantui 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste h 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-95

FARMS FOR SALE 
Oklal Pardavimui

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
šilima vyresnio amžiaus moteriai. Ga
lima pasigaminti valgius. Skambinti 

476-2534.

TOWN OF LAKE APYLINKĖJ iš
nuomojami 2% kambariai, naujai de

koruoti. gazo šildymas. Skambinti 
776-6526.

FARMA SU PASTATAIS 
$10,700

Kita farma su visais reikiamais tro
besiais už $14,700. Namai miestuose, 
žemė upių ir ežerų pakrantėse pra

dedant $2,500.

FLOODWOOD. MINN 55736 
Tel. (218) 476-2494

SAVININKAS PARDUODA 8 butų 
mūrą Marquette Parke. Automatiš
kas centralinis šildymas. Geros pa

jamos. Tel. 925-5670.

NEAR 72nd and So. CALIFORNIA 
AVE. 6 room brick house for sale. 

Will accept best offer. 
Tel. 476-0861.

GEROJE MARQUETTE PARKO APY
LINKĖJE parduodamas 15 metų 
mas su 3 miegamais, centriniu 

vėsinimu. 2 mašinų garažu: 
Tel. 434-1295 po 5 vai. vak.

na- 
oro

RENKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

HOMF INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 44654

A. G. AUTO REBUIIDEI 
čia automobiliai išlyginami ir nu 
žomi. Darbas atliekamas sąžinin 
ir gerai prityrusių darbininkų. F 

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

TEL. — 7763888
Anicetu G&rbaČiaudco, s




