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ALTO ATSTOVAI PLATFORMOS KOMITE
SILPNINA KOMUNISTŲ POZICIJAS 

QUANG TRI FRONTO RUOŽE
Piety Vietnamo marinai išmušė komunistus 

nuo svarbaus tilto Quang Tri fronte
SAIGONAS, Vietnamas. — šiandien Pietų Vietnamo marinų 

batalionas išmušė komunistus nuo svarbaus tilto, iš kur komu
nistų artilerija padarydavo žalos prie miesto centro artėjantiems 
Vietnamo kariams,; — sako oficialus pranešimas.

Komunistai keliais atvejais
bandė prietilčio pozicijas atsiim
ti, bet jiems nepavyko. Dabar 
Vietnamo kariai galės apšaudyti 
balas, pro kurias ateidavo para
ma apgultiems Quang Tri ko
munistams.

Amerjkos lakūnai pramušė di
doką skylę Quang Tri citadelėje 
— senoje miesto tvirtovėje. Ap
skaičiuojama, kad Quang Tri 
centre dar yra apie tūkstantis 
gerai ginkluotų ir neblogai mai
tinamų komunistų. Maistas ir 
karo medžiaga jiems atnešamas 
per balas, naktimis.

Nenori apleisti
QUONG Tri pozicijų

Dimilitarizacijos zoną peržen
gusieji ir Quang Tri miestą už- 
ėmusieji komunistai labai at
kakliai gina šias pozicijas. Jie 
padaro didelių nuostolių vietna
miečiams, bandantiems išmušti 
komunistus iš Quang Tri, bet 
patys taip pat nukenčia.

Amerikos aviacija būtų ga
lėjusi miesto centre esančią ci
tadelę išgriauti, bet-karo--vado- 
.vybė uždraudė; Palys vietnamie
čiai reikalavo citadelę griauti'ir 
komunistus naikinti.

Amerikiečiai nenori, kad vė
liau jie būtų kaltinami senų is
torinių paminklų naikinimu. 
Quang Tri miesto tvirtovė sta
tyta nepamenamais laikais. Da
bar tokiu namu niekas nestato. + Ar

TOKIO, Japonijos ministeris 
pirmininkas rugsėjo mėn. vyks
ta į Pekiną tartis dėl santykių 
normalizavimo tarp Japonijos 
ir raudonosios Kinijos. Tanaka 
pareiškė, kad visoms šalims nu
traukus santykius su tautine Ki
nija (Taivanu) ir Japonija ne
nori būti išimtis ir yra pasiruo
šusi taip pat nutraukti.

CHICAGO. — Mieste prie Mid
way aerodromo ketvirtadienio 
rytą temperatūra buvo tik 49 
laipsniai aukščiau nulio. Tai yra 
trečias iš eilės šalčio rekordas 
šiam vasaros laikui. Iki šiol šal- j 
čiausios rugpjūčio 10 dienos re-1 
kordas buvo 51 laipsnis 1884 
metais.
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Altas paruošė memorandumą, kuri Įteiks 
respublikonu platformos komitetui

ANTRADIENĮ, rugpiūčio 15 dieną, Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininko Dr, Kazio Bobelio vadovaujama delegacija skren
da į Miami, kad galėtų informuoti respublikonų partijos platfor
mos komitetą apie dabartinę okupuotos Lietuvos padėtį ir organi
zuotų Amerikos lietuviu pageidavimus.

Larisa Spaskienė 
skrenda Islandijon
REIKIA VIKAS, Ispandija..— 

Geriausias sovietų šachmatų žai
dėjas Boris Spaskis visą laiką 
norėjęs, kad Į Islandiją galėtų 
atvažiuoti ir jo žmona Larisa, 
Leningrade esančio Kirovo tea
tro artistė.

Sovietu valdžia išleido šach
matų šempioną, bet jo žmonos 
nenorėjo išleisti. Dabar, kai 
Spaskis pradėjo atsilikti ir vis 
dažniau pasigesti žmonos, sovie
tų valdžia davė leidimą jo žmo
nai Larisai nuskristi į Islandiją.

Spaskienę į Islandiją turėjo 
lydėti keturios moterys, kurioms 
įsakyta daboti ne tiktai Spas
kienę, bet ir kitus sovietų atsto
vybės narius.

RESPUBLIKONAI KRATOSI 
'BASIAKOJŲ CHULIGANŲ7

WASHINGTONAS. — Aštuo- 
ni respublikonai kongresmanai, 
kalbėdami apie būsimą respubli
konų partijos konvenciją, pareiš
kė, kad Ulinojaus delegaciją j 
neseniai Miami Beach įvykusią 
demokratų partijos konvenciją 
užvaldė “basiakojai chuliganai”, 
kurie apgyvendinti viešbutyje 
Diplomat, Miami 
viešbučio pavogė 
kų.

Kongresmanas
(D., Ky.), kalbėdamas apie “ba- 
siakojus chuliganus” pareiškė 
“Nenorime, kad tokie žmonės, 
kurie apvogė Diplomatą, dary
tų sprendimus renkant kandida
tą į Jungtinių Amerikos Vals-

CHICAGO. — Apygardos teis
mo teisėjas Daniel Covelli pareiš
kė, kad visiems 59 disidentams 
delegatams, kurie Miami Beach 
konvencijoje uzurpavo Chicagos

PARYŽIUS.' — žydų informa- mero Daley delegacijos vietas, 
cijomis, sovietų teismas Sverd- gali tekti eiti į kalėjimą. Visi 
Jovske nuteisė trims metams ka- šie 59 su savo vadais — alder- 
lėjimo 34 metų žydą Vladimirą manu William Singeriu ir negrų 
Markmaną už tai, kad jis nore- kunigu Jesse Jacksonu šaukia- 
jęs emigruoti į Izraelį. Markma- mi rugsėjo 14 dieną į teisėjo 
nui bylą sudaryta kaltinant jį na- CovellĮ kamerą, kur taip pat pa- 
cionalizmu ir spausdinimų ..už
sienyje už atlyginimą priešso- 
vietiškų informacijų.

• TEL AVTV, Izraelis. — New 
Yorko gubernatorius Nelson 
Rockefelleris atvyko į Izraelį 
atgabendamas ministerei pirmi
ninkei Goldai Meir “taikos ir 
draugiškumo” pareiškimą iš pre
zidento R. Nixono. Rockefelleris 
aplankysiąs Izraelio užs. reik, 
minister? Abba Ebaną, gynybos 
ministerį Moshe Dayaną ir se- 
niausiąjį valstybininką David 
Ben Gurion.

LONDONAS. — Uostų darbi
ninkų streikui nusitęsus į ke
lintą savaitę šiaurinės Škotijos 
Orkney ir Shetland salų gyven
tojams nuo bado apsaugoti bri
tų vyriausybę pradeda maistą, 
vaistus ir kitokias būtinybes 
siųsti kariniais lėktuvais. Tose tu laiku priimti. Jis kaltino, kad 
salose gyvena 34,000 žmonių. Bengalija, 
Sustreikavę Britanijos 42,000 Sovietų Sąjunga ir Indija, pa- 
laivų krovikų nuo liepos 28 die- žeidžia ankstybesnę Saugumo 
nos laiko uždarytus ' visus di
džiuosius krašto uostus.

HOUSTON, Tex. — Laikraš
tis The Houston Chronicle pra
neša, kad demokratų kandidatas 
į prezidentus George McGovern 
prieš 25 metus pakrikštijo 12 
vaiku, iš kuriu šiandien 7 atsi
sako už jį balsuoti. Jis tarp 1946 
ir 1947 metų ėjęs metodistų ku- 
higo pavaduotojo pareigas Mun
delein parapijoje, Ulinojuj. Visi 
“atsimetėliai” pasisakę balsuo
sią už Nixona. 

. CHICAGO. — Nuo ateinančio 
spalio 1 dienos visos nuotakos 
prieš gaudamos leidimą ištekėti 
turės įsiskiepyti nuo tymų, ki
taip vadinamų rubella, kadangi 
medicinos nustatyta, kad pasto
jus nėščia tais tymais sergant 
kūdikis gali gimti su defektais. 
Įstatymą tuo reikalu Illinois gu
bernatorius Ogilvie pasirašė pra
eitą ketvirtadienį.

-kviesta mero-Daley-95 nariųde- 
legacijau

Teisėjas Covelli buvo Singe- 
rio ir Jacksono delegacijai už
draudęs paveržti konvencijoje 
vietas iš Daley delegacijos. 
Draudimo nepaklausymas galįs 
būti vertinamas kaip “krimina- 
liškas teismo paniekinimas”.

Kliūtis Bengalijai 
Įstoti nariu j JT

NEW YORKAS. — JT Sau
gumo Tarybai rugpiūčio 10 d. 
posėdyje nutarus Bengalijos pri
ėmimo reikalą perduoti savo na
rių komitetui, Kinijos atstovas 
Huang Hua pareiškė, kad jis ve
tuos bet kokias pastangas “taip 
vadinamai” Bangia Dash grei-

Vėl atidėtas 
Hanrahan teismas
Teisėjas Romiti ketvirtadie

nį ir vėl atidėjo prokuroro Edw. 
Hanrahan ir 13 policininkų teis
mą iki antradienio. Adv. Barna
bas Sears iš anksto buvo prane
šęs, kad penktadienį jis turės 
vykti į advokatų pasitarimą, to
dėl negalėsiąs teismo posėdžiuo
se dalyvauti.

Advokatai baigę apklausinėti 
buvusią Fred Hampton meilužę. 
Jie pradėjo klausinėti Harold 
Bell, kuris tikrinimo metu buvo 
ginklų sandėlyje. Teisme paaiš
kėjo, kad du juodžiai kratos me
tu vis dėlto pajėgė pabėgti. Ta
me name buvo iškasta skylė, pro 
kurią žmogus galėjo nusileisti į 
rūsį ir įlįsti į greta esantį na
rna.

Būtų pabėgęs didesnis užklup
tų panterų skaičius, bet policija; 
įsiveržė į vidų ir neleido jiems 
naudotis skyle.

Vokietijoj ministrų kabine
tas leido specialiai komisijai pra
dėti pasitarimus su rytų Vokie
tijos komunistine valdžia norma
liems santykiams tarp abiejų 
Vokietijų nustatyti. Pirma bus 
aptartos taisyklės, o vėliau ga
lės imtis konkrečių žingsnių san
tykiams normalizuoti.

+ Federalinė valdžia nutarė 
neduoti jokios paramos senelių 
prieglaudoms, jeigu jose nebus 
Įvesti automatiški purkšliai gaiš-, 
rams gesinti;- Senelių namuose 
kilę gaisrai užtroškino kelis se
nus žmones.

+ Agrikultūros sekretoriaus 
pavaduotojas C. G. Brunthaver 
pareiškė, kad pirkliai supirkinė
ja Amerikoje augintus kviečius 
ir kitus javus, kuriuos planuoja 
parduoti Sovietų Sąjungai. Per
kami sandėliuose stovintieji ja
vai ir šių metų derlius.

+ Miesto savivaldybė atleido 
5 valytojus. Jie turi teisę imti 
tiktai gyvenamų namų surink
tas ir Į statines sudėtas atmatas. 
Pasirodo, kad keli imdavo ir biz
nio įstaigų atmatas, uždirbdami 
iš šalies.

+ Atrodo, kad Alžirijos vy
riausybė yra pasiruošusi vary
ti laukan visus panterų vadus, 
sugužėjusius į Alžirą ir kitus 
miestus. Jokio produktyvaus 
darbo jie nedirba, nesirūpina 
krašto gerove, o vyriausybei ke
lia bereikalingų rūpesčių ir ne
malonumu.

♦ Aviacijos vadovybė leido 
transporto bendrovėms, vežio- 
jančioms keleivius ir prekes kra
što viduje, pakelti kainas 2.7%. 
Pabrango benzinas ir patarnavi
mai, todėl ir aviacijos bendrovės 
turi teisę pakelti kainas.

♦ Sen. Robert Dole labai ašt
riai kritikavo Ramsey Clarką, 
kuris nuskrido į šiaurės Viet
namą ir padarė kelis netikslius 
pareiškimus. Republikonų parti
jos pirmininkas norėtų, kad sen. 
McGovern pasisakytų dėl šios 
Clarko kelionės Į priešo teritori
jų-
♦ Goldą Meir įspėjo žydus, kad 

dabartinės paliaubos bet kurią 
dieną gali pasibaigti. Iki šio me
to nepavyko pasiekti taikos. So
vietų patarėjai išprašyti, bet 
Egipte palikti rusų ginklai. Nau
jai sudaryta Egipto ir Libijos 
sąjunga nieko gero taikai neža
da. Ji įspėjo karius ir gyvento
jus, kad bet kuriuo momentu ga
li prasidėti karo veiksmai. Sada- 
tas nenori siekti taikos ir tartis 
su Izraeliu.

Komunistai nesitaria
PARYŽIUS. — Buvo susirin

kę taikos atstovai, bet apie tai
ką jie nekalbėjo. Pietų Vietna
mo atstovai dar kartą gerokai iš- 
koliojo amerikiečius. Kaltino bū
tais ir nebūtais dalykais.

ŠĮ kartą svarbiausias kaltini
mas buvo “planas” išgriauti š. 
Vienamo užtvankas. Amerikos 
lakūnai užtvankų dar nelietė, 
nei vienos didesnės užtvankos 
neišgriovė, bet komunistai ame
rikiečius kaltina dėl to, ką ame
rikiečiai gali padaryti.

. Amerikiečiai .prigąžįst^.Jęa^ 
viena paleista bomba galėjusi 
pasiekti vieną užtvankėlę, bet ža
lą tai užtvankai galėjo padaryti 
ir patys komunistai, kad galėtų 
garsiau Amerikos lakūnus kal
tinti. Paryžiuje buvo susirinkę 
atstovai, bet apie jokias taikos 
sąlygas posėdyje kalbos nebuvo.

Radijo finansavimą
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas paskyrė komisi
ją ištirti Radio Free Europe ir 
Radio Liberty finansavimo val
džios lėšomis reikalą.

Tai komisijai pirmininku pas
kirtas Milton Eisenhoweris, buv. 
prezidento Eisenhowerio brolis 
ir John Hopkin universiteto pre
zidentas.

Komisija savo raportą prezi
dentui Nixonui pateiks ateinan
čio vasario 28 d.

“šventa”
WASHINGTONAS. — 

tas nubalsavo nuo šių metų rin
kimų dieną padaryti šventa die
ną. Tokie šventadieniai karto
sis kas dveji metai. Pasiūlymą, 
priimtą 52 balsais prieš 33, įtei- 
Jcė. Minnesotos vsenątęrius. Hų- 
berth H. Humphrey.- Senato pri
imtasis bilius dar turės būti ap
svarstytas bendroje konferenci
joje su Atstovų Rūmais.

Spaskis nutraukė 
šachmatų partiją 
Ketvirtadienio vakarą sovietų 

šachmatininkas nutraukė loštą 
partiją ir paprašė tęsti ją tiktai 
penktadienį.

Didmeisteris Gligorič pareiš
kė, kad Spaskis jau suraitytas. 
Jis yra Įsitikinęs, kad ir šią par
tiją laimės Bobby Fischer.

Spaskis dėl to ir prašė atidė
ti ketvirtadienio žaidimą, nes 
matė liūdną galą. Jis tikisi pa
sitarti su keliais sovietų žaidė
jais, kad galėtų dar atsigriebti. 
Gligorič nemano, kad toks ste
buklas būtų galimas.

Juodieji Panteros
ALŽYRAS. — Alžyro polici

ja praeitą ketvirtadienį padarė 
staigią kratą “Juodųjų Panterų” 
partijos būstinėje,, bet nedavė 
jokio pranešimo apie kratos pa
sekmes nei apie ten buvusių 
“panterų” likimą.

Alžyro valdžia, kuri dar ne
seniai sveikino tuos panteras 
kaip “bičiulius ■ revoliucionie
rius”, neatsakė į klausimus, ar 
tos panterų partijos vadeiva El
dridge Cleaver ir kiti jo štabo 
nariai buvo areštuoti.

Aldermanas Bilandic 
turės aiškintis

Chicagos 11-to wardo alder- 
monas Michael Bilandic turės 
aiškintis miesto Įstaigoms apie 
santykius su Boches ir Nadola.

Pasirodo, kad aldermonas yra 
geras biznierius. Kartu su ki
tais įsigijo Thunderbird motelį, 
esantį 7501 South Shore 
Drive. Su advokatais jis suda
rė korporaciją, o tos korporaci
jos valdyboje yra Harry Boches 
ir Albert Nadola. Chicago To
day skelbia, kad pastarieji du 
asmenys turi ryšių su abejoti
nais biznieriais.

Dr. Kazys Bobelis
Respublikonų parftijos plat

formos komitetas pradės posė
džius savaitės pradžioje. Ameri
kos Lietuvių Tarybai paskirtas 
laikas antradienį, 3:30 vai. po 
pietų. Alto pirmininkas Dr. Bo
belis, paskutinį kartą būdamas 
Washingtone, susitiko su sen. 
Dole, respublikonų partijos cen
tro komiteto pirmininku ir pla
stai išsSealbėjb'įyairiais lietuvių 
reikalais. Tada partijos pirmi
ninkas prižadėjo skirti lietuviam 
laiko platformos komitete. Paža
dą jis išpildė.

Altas’ jau turi paruošęs me
morandumą platformos komite
tui. Memorandume nurodyta 
sunki rusų okupuotos Lietuvos 
gyventojų būklė, pavergtų gy
ventojų protestai, jaunų žmonitj 
susideginimai ir pasipriešinimas 
Kauno, policijai, kad okupantas 
neleido jaunimui atsisveikinti su 
susideginusiu Romu Kalanta.

Platformos komitetas posė
džiaus Floridoje, Miami Beach 
mieste, Fontainebleau viešbučio 
salėje. Alto pirmininkas Įteiks 
komiteto nariams memorandu
mą. o vėliau padarys pareiškimą 
žodžiu. Jei kuris komiteto narys 
pageidaus platesnių informacijij 
apie Lietuvą, tai pirmininkas ar 
kiti atstovai paaiškinimus galės 
padaryti.

Platformos komiteto posėdin 
vyks Dr. Bobelis, Washingtone 
nuolat gyvenąs Dr. Jonas Ge
nys, ir inž. Eugenijus Bartkus, 
jau dalyvavęs anksčiau vyku
siuose platformos komiteto ap
klausinėjimuose. Bartkus gyve
na Beverly Shores, Ind., bet jis 
labai dažnai skraido Į Pietų Ame
riką, kur jo vadovaujama staty
bos bendrovė tiesia kelius.

Visi lietuviai supranta, kad

Derybose dėl taikos 
. progreso nepadaryta 
Į PARYŽIUS. — Vietkongo de
legacijos vadovė madame Binh 
pareiškė, kad “karas vyks kol 
pasiliks nepakeista Pietų Vietna
mo valdžia”.

JAV-bių ambasadorius Wil
liam Porter vėl pasiūlė padaryti 
karo paliaubas ir sustabdyti žmo
nių žudymą, ir pareiškė, kad š. 
Vietnamas siekia pasisavinti pie- Į liudijimas respublikonų partijos 
tinį Vietnamą karinėmis prie
monėmis. Nors derybose nepa
daryta jokio progreso, vis tiek 
sutarta ateinantį ketvirtadienį 
vėl susirinkti posėdžio.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmų vidaus saugumo komi
tetas nustatė teisingumo depar
tamentui rugsėjo 14 d. terminą 
iki kurio jis turi pranešti apie 
aktorės Jane Fonda veiklą šiau
rės Vietname, Departamentas♦ Amerikos kviečių pardavi- rėš Vietname, Departamentas 

mas rusams neturės jokios įta- pradėjęs tirti visą Miss Fonda 
kos į duonos kainas, — pareiškė į kelionę, jos kalbas ir radijo pra- 
agrikultūros sekretorius Kari nešimus tikslu nustatyti, ar tik- 
Butz. Vyriausybė imsis priemo- :rai ji kurstė Amerikos karius de
nių, kad duonos kainos nėkiltų. | zertiruoti.

komitetui yra svarbus. Respubli
konai šiandien valdo kraštą. Jei
gu jie įrašys į platformą Lietu
vos reikalą, tai būsima krašto 
administracija padės lietuviams 
atgauti krašto laisvę.

CHICAGO. — Mrs. Ixirraine 
Kowalski. 29. kuri 1971 metų 
rugpiūčio 12 d. užsimušė iššok
dama per langą iš John Hancock 
dangoraičio 90 aukšto, tėvai Apy
gardos teisme iškėlė $1.700.000 
ieškinį — po $500,000 iš Mr. 
Marvin, savininko to buto, iš ku
rio lango ji iššoko, iš John Han
cock gyvybės draudimo kompa
nijos ir kt.



Tūkstantine Varnas Montessori centrui
Visų mūsų tikslas yra išlai-inėlyje Marija Varnienė, pade- 

kyti lietuvišką dvasią ir likti dant Domai Petrulytei, sėk- 
lieturiais. Bet pirm negu ga- mingai dirbo keletą metų auk- 
lėtume tai atsiekti, reikia iš- Irdama mažuosius.
auginti ir išauklėti žmogų —; Marija Varnienė yra, galbūt, 
asmenybę. vienintelė ištikima Marijos

Štai tam tikslui ir skirta Ado- .Montessori pasekėja ir jos pa
inu ir Marijos Varnų tūkstan-- 
tinė.

Maža ūgiu, žilagalvė senutė- ginčyti, 
lė, prometėjišku narsumu iš-*į mokslo lobyną yra didelis ir 
judino Amerikos kontinentą,'nepamainomas. Ji buvo g>dy 
atgaivindama Montessori me- toja, chirurgė, psichiatrė, psi- 
todu priešmokyklinio vaiko chologė ir pedagogė. Jau šių 
auklėjimą. Marija Kuraitytė -Jdienų mokslininkai sako, kad 
Varnienė, gimusi 1886 metais vaikas gali viską išmokti atra- 
rugpiūčio 26 dieną Bakaičių dimu. Visa tai Marija Montes- 
dvare, Girkalnio valsčiuje, Ra- 5Ori tvirtino ir skelbė jau šimt- 
seinių apskrityje yra Montesso-.mečio pradžioje. Pagaliau moks 
ri metodu auklėjimo pradiniu- liniuku, 
kė Lietuvoje.

1904 metais baigusi Petro- mažens pasižymi dideliu pajė- 
pavlovsko gimnaziją, vasaros gUniu mokytis, 
atostogų metu buvo suorgani- niu ir yra nuolatinis tyrinėio- 
zavusi kumečių ir apylinkes i jas. Jie tvirtina ir tai, kad vafc 
vaikams slaptą lietuvišką mo
kyklėlę. Šią mokyklą penkias 
vasaras išlaikė ir globojo Var
nienės tėvas.

Ji studijavo pedagogiką Ge- 
nęvos universitete. 1908 metais j bai svarbi 
^rįžo į Petrapilį ir baigė gim
nastikos ir pedagoginių žaidi
mų kursus. 1910 metais persi
kėlusi į Maskvą mokytojavo 
keliose gimnazijose ir vienoje 
pradžios mokykloje atsiliku- 
siems vaikams dėstė kūno kul
tūrą, Jau nuo 1912 metų prak
tiškai dirbo su priešmokykli
nio amžiaus vaikais. Vėliau 
Maskvoje ir jos apylinkėse or
ganizavo vaikams vasaros aikš
teles, o žiemos metu klubus. 
Tęsė savo darbą Vokietijoje?ii 
Amerikoje. 
Taiką dirbo 
namuose su 
mokyklinio 
Adomo ir Marijos Varnų išju- ■ 
dinta visuomenė pastatė puikų Į pačios šaknys bei 
pastatą 3038 W. 59th gatvėje, i vaike išsivysianti 
jų garbei pavadintą:. “Varnas|jo pratybų su jam atatinkamai 
Montessori Centru”. Tame 
naujai pastatytame vaikų židi- ri vaikų namai yra aplinka, ku-

ėios mokinė.
Niekas šiandien negali už- 

kad Monessori įnašas

psichologų, daktarų
yra Įsitikinta, jog vaikas iš pat

gyvu smalsu-

ko pergyvenimų kokybė nule
mia jo mokslinę pažangų ateh-

Amerikoje kurį 
savo privačiuo 
lietuviukais prieš- 
amžiaus vaikais.

Šių dienų mokslininkai yra 
taip pat priėję išvados, kad la- 

yra vaikui juslinė 
patirtis. Montessori net 60-čia
metų yra pralenkusi sav gim
tąjį laikotarpį. Montessori Jus
lės lavinimasias medžiagas yra 
pavadinus raktais i Visatos pa
žinimą.

Atatinkama juslinė medžia
ga ne tik lavina jusles, bet pa
deda -vaiko dėmesiui susitelkti, 
Įgalina vaiką tyrinėti ir tokiu 
būdu susidaryti tvirtą pagrin
dą ir pasiruošimą vėlesniam 
gĄ’venimui, profesijai. Montes
sori visur pabrėžia, kad pir
mieji šešėri žmogaus amžiaus 
metai yra patys reikšmingiau
si visame jo gyvenime. -Vienas 
iš pagrindinių jos principų yra 
vaiko laisvė- žmogaus kultūros 

organiškai 
drausmė iš

paruošta medžiagą. Montęsso-

Vasaros metu Balzeko Lietuviu kultūros muziejų gausiai lanko lietuviai turistai ir kitataučiai. Paveiksle 
matome i$ kairės j dešinę (su muziejaus štabu): Kazimer Serepeka, Marytė Krauchunienė, Casimir Balt- 
ramaitis. Gintaras Karosas, Bostono Lietuvių Informacijos Centro pirmininkas, Konstantinas Petrauskas ir 
ponia Joan Stulpinienė, muziejaus tarnautoja. Ji sako, kad Balzeko muziejus virto informacijų centru. 
"Nuo telefono negali atsitraukti: skambina klausinėdami apie lietuviškas įstaigas, restoranus ir t. t.

Foto nuotr. Jurgio Kasakaičio

rioje vaikas be nereikalingo su-j Marija Varnienė yra ideali ir 
augusio įsikišimo gali laisvai geniali montessorininkė, kuria 
dirbti ir gyventi sekdamas sa- turime didžiuotis. Jos didelis 
vo vystymosi arba plėtros dės- patyrimas, jos pasiaukojimas 

auklėji- žmogaus kultūrinei pažangai
mas tai teikimas pagalbos dva- verčia mus susikaupti ir susi- 
siniam ir fiziniam vaiko gyve- mąstyti kaip ir kur ieškoti bū- 
nimui.

nius. Montessorinis

dų ir priemonių žmogaus dva
sinei suirutei šalinti.. Iš tikrų- 

Vien teorijos neužtenka. Rei- jų tik per vaiką žmonija .tegali 
kia praktiškai mokėti kaip pasukti į išganymo kelią. Po- 
kantriai ir su tikra meile viską ! sūkis reikalauja darbo, aukos 
stebėti ir jam patarnauti, ge- ir supratimo. Tikėkimės, kad 
riau sakant, patarnauti vaiko Marija Varnienė nuoširdžiai 
energijai, kad ji plėtotųsi padės mums žengti šiuo keliu. 
kūrybine kryptimi. | Sofija BlažienėIŠ LIETUVIU VEIKLOS BRAZILIJOJE

Brazilijoje, Sao Paulo mieste, 
gyvenąs inžinierius Algirdas Idi- 
ka lankėsi Chicago j e. Dalyvavo 
Jaunimo kongrese, Tautinių šo
kių šventėje ir savo dukters ves
tuvėse.

LAN DARO
ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVE OVER $14,500,000

Buvo užėjęs ^'Naujienų redak
ciją ir papasakojo apie Brazili
jos gyvenimą ir lietuvių veiklą. 
Jis sako, kad paskutiniais me
tais Brazilijoje gyvenimas page
rėjo ir jau, anot jo,, gyvatės mie
sto gatvėmis nebešliaužioja.

Prieš keletą metų Brazilijoje 
smarkokai veikė komunistai ir 
net anarchistai. . Dabar juos va-* 
dinamoj i karinė “diktatūra” ge
rokai aptvarkė. Esą keista, kad 
daugumas katalikų kunigų deda
mi prie komunistų ir už savo 
priešvalsytbinę veiklą patenka į 
kalėjimus.

Apie lietuvių gyvenimą šitaip 
papasakojo: Brazilijos lietuvių 
organizacijos ir sambūriai ruo
šia penktąjį Pietų Amerikos Lie
tuvių kongresą 1973 m. vasario 
mėn. 22-25 d. Yra sudarytas or
ganizacinis komitetas su įvairio
mis komisijomis. Kongreso or
ganizacinio komiteto prezidiu
mo pirmininku yra prelatas Pi
jus Ragažinskas. Kongreso vie
ta Sao Paulo miestas.

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION Ek CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 -• 847-1140 

OFHOE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 NToon • ^Yerinesday/wo'business transacted.

PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

PAID QUARTERLY AT

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

P£R ANNUM

$1000 or more 
certificates 
1 year min

eBSsi

PER ANNUM
S5000 or more 

certificates 
2 year min.

MFMBER

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL.: LA 3-8248
i W EST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM 

investment 
Bonus 

certificates

Apie 90% gyvenančių Brazi
lijoje lietuviu susibūrę Sao Pau
lo mieste. Veikia įvairios orga
nizacijos, iš kurių svarbiausios 
būtų: Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoje, Lietuvių šv. Juozapo Ro
mos Katalikų Bendruomenė. Tė
vai seleziečiai su parapija Vila 
Želi no je, Tėvai Jėzuitai -su pa
rapija Mookoje, du chorai. Yra 
ir smulkesnių minėtų organiza
cijų padalinių. ‘ Yra taip pat 
Brazilijos Krašto Lietuvių Bend- 
druomenė, kurios įnašas į lietu
vių gyvenimą yra gana žymus. 
Šiaip lietuviai Brazilijoje gyve
na neblogai.

Verta dėmesio būtų Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje veikla. Tai 
yra pati seniausia ir svarbiau
sia lietuvių organizacija Brazi
lijoje, kuri netrukus švęs 40 me
tų gyvavimo j-ubiliejų. Sąjun
gos valdybą sudaro pirmininkas 
— Aleksandras Bumblis, vice
pirmininkas — Justinas žvingi- 
la, 1 sekretorius — Algirdas Idi- 
ka, 2 sekretorius —r Jonas An
tanaitis, 1 iždininkas — Albina 
Ambrazevičienė, 2 iždininkas — 
Česlovas Jakūnas.

Sąjunga valdo 3-rūmus, ku
riuose dirbamas lietuviškas tau
tinis ir kultūrinis darbas. Anks
čiau yra buvę didesnių nesklan
dumų lietuvių kolonijos organi
zacijų tarpe, bet dabar-visi tar-

MIRŠTA BALTUOS JŪRA
Baltijos jūra nuo senų laikų 

į laikoma jauniausia jūra. Jos 
amžius apskaičiuotas maždaug 

115 tūkstančių metų. Be to ji 
I skiriasi nuo kitų jūrų ir mažu 
druskingumu, vos 8 nuošimčiai, 
tuo tarpu kitų jūrų druskingu- 
mas siekia iki 35 ■nuošimčių.

Ir Štai jauniausia ir nesūri 
jūra, paskutiniu laiku pasidarė 
įiešvariausin. jūra.

Yra apskaičiuota, kjid vien iš 
Lenkijos tekančios upės, kaip 
Wisla atneša į Baltijos jūrą 336 
tūkstančius tonų įvairiausių ne-

pusaviai nesusipratimai užmirš
ti ir visi dirba išvien lietuvybės 
labui.

Anksčiau Brazilijoje stipro
kai veikė ir lietuviai komunistai. 
Dauguma jų apsilankę okupuoto
je Lietuvoje ir pamatę tenykštį 
gyvenimą, komunizmu apsivilė. 
Vieni jų pasidarė ' komunizmo 
priešais, kiti visai išsijungė iš 
įvairios veiklos.

Stasys Juškėnas

Gana to jungo
Rusų pajungtos tautos 

siekia laisvės!
Sunday Telegraph’’ išspaus

dino seriją straipsnių- “Rusai 
prieš Kremlių”, parašytą šešių 
žurnalistų — Michael Bour 
deaux, Stephen Constant, Elga 
Eliaser, David Floyd, John 
Mi Iler ir Ronald Pavne.

Birželio 4 d. išspausdintame 
tos serijos straipsnyje užsime
nami ir įvykiai Lietuvoje.

Pirmiausia .užsimenama 'apie 
Sov Sąjungos sudėti — tas 15 
tautinių respublikų. Sakoma, 
kad rusai visada stengėsi pabrėž 
ti savo nacionališkai aukštesnę 
padėti. Bet dabar tautiškumo 
klausimas yra sustiprėjęs Uk
rainoje , taip pat Bielorusijoje, 
Moldavijoje ir Baltijos valsty-

bėse (Latvijoje, Lietuvoje ir, 
Estijoje).

Sustoję ties Lietuvos padėti
mi, straipsnio autoriai prime
na įvykius Kaune ir iš jų daro
si išvada apie tautinių jausmų, 
stiprėjimą. Minimi taip pat du, 
protesto pareiškimai — praei
tų metų vasaros su apie 500 pa
rašų ir naujausiąjį su 17.000' 
parašų.

Vienoje pastraipoje rašoma?
“Šiandien ,Sov. Sąjungoje 

protesto priemonės kyla iš nu
sivylimo santvarka ir piktitni- 
mosi ja. Sovietiniai žydai skati
nami važiuoti Izraeliu, religi
nės grupės kovoja už ’laisvę 
melstis, intelektualai reforma
toriai kovoja prieš neteisėtu
mus ir priespaudą. Tautinės 
mažumų grupės Ukrainoje ir 
Baltijos valstybėse buriasi į 
krūvą priešintis rusinimui jų 
kraštuose.

LIETUVOS MENAS 
(E Balzeko muziejaus foto archyvų)

švarumų, o Odra apie 250 tūks- 
įąpęių tonų. .0 kur kitos į Bal
tijos jūrą įtekančios upės, ne
šančios nešvarumus į Baltiją? 
Labiausia Baltijos jūra užterš
ta Suomijos ir Švedijos pakraš
čiuose.

Baltijos jūra nėra didelė. Jos 
dydis skaitomas apie .420 tūks
tančių kvadratinių kilometrų, 
gilumas nesiekia 55 metrų vi
durkio/

Prieš 24 metus Baltijos jūra 
dar buvo laikoma švariausia jū
ra, bet per pastaruosius metus 
metant į jūrą milijonus tonų ne
švarumų, darosi nešvariausia. 
Jeigu tokiu tempu ir toliau Bal
tijos jūra bus teršiama, greitu 
laiku taps mirusia jūra.

Iš Dzienik Zwiazkowy

220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60004

,ir mūsų skyrius:
2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629 

TEL. WA 5-2466

1. MŪSŲ BENDROVĖ veįįĮa jau nuo 1947 metu. Kiekvienais metais | 
mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius sius- j 
tinių.

2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį 
pasirinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli,
Moskyič, Zapp.rpžę$)z motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialiu- ’ 
mis kainomis. ’ g '

4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, .jpes p?rū- į 
pinsime reikalingus dokumentus.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS i. TRAVEL AGENCY, ING.
(LICENSED BY VN EŠPOSYLTORG)

VYTUAUSIA ĮSTAIGA - I

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

statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui Įvairiausių au

dinių, taip .pat maisto, produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

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

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, te
levizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomu žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū- - 
sų skyriuje.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
126 Tilghman Street______

1900 Fleet Street....... ........
485 McDonald Avenue 

—■ 701 Fillmore Avenue_____
1241 No. Ashland Avenue____

2608 West 69 Street ____

- 1028 Kenilworth Avenue___
11601 Jos Campau Avenue.......
— Freewood Acres Rt. 9 ___
— 11339 Jos Campau Avenue

■122-126 Hillside Avenue .......
— 159 So. Vermont Avenue

378 Market Street_____________
-— 78 Second Avenue __ ______

141 Second Avenue..... ..........
631 W. Girard Avenue___

47 East 'Milton Avenue ___ _____
— -41 Whitehead Avenue______

— 515 Marcellus Street ___
1152 Deutz Avenue_________

963 Bleaker Street _ _____________
to

------------ —--- —-------------------------- -----~

ALLENTOWN, PA. 
BALTIMORE 31, MD 
BROOKLYN, N. Y. 11218 » 
BUFFALO 12, N. Y 
CHICAGO 22, III. - 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 — . 1855 West 47 Street 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. — 
FARMINGDALE, N.J. 
HAMTRAMCK, Mich. 
HARTFORD 6, Conn. - 
LOS ANGELES 4, Calif. 
NEWARK, N. J. — 
NEW YORK 3, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
PHILADELPHIA 23, Pa 
RAHWAY, N. J. — 
SOUTH RIVER, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
TRENTON 10, N. J 
UTICA, N. Y,

. 435-1654
■ 342-4240
- 467-6465
- 395-0700
■ 436-2018
. 925-2787
- 376-6755
• 771-0696
. 365-6780 

3630494
- 365-6740 

249-6216
- 385-6550
. 642-2452
. 674-1540
. 475-7430 

769-4507 . 
381-8800 
257-6320

• 475-9746
■ 3924X306
. 732-7476
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15 d. duoda dividendus už visą mėnesj.

PER ANNUM '0 PER ANNUM PER ANNUM

0 PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Philomena D. Pakel, President
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Rugpjūčio 6 d. Grandinėlė kon
certavo Manchesteryje ir iš ten

Taupymo Indilial 
Apdrausti iki $20,000,

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

mokam* dvieju 
meh; certifi- 

cattm*.’Mažiau
sia $5.000 
ar daugiau

UP TO 
520,000.

visiškas sveikatos nebeatgavo. 
Buvo nuolatinėje daktaro prie
žiūroje ir rūpestingoje žmone
lės Uršulės globoje.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

^SAFETYOF^
YOUi SAYINGS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

AND LOAN ASSOCIATION

4048 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4476

SJWH61

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum 51,000

on 
investment 

account

ON CERTIFICATES
< OF $1000

One Year Maturity

ir daugel karty jų namuose ca
ro valdininkai darė kratą, bet 
knygų nerado, nes jos buvo įtai
siusios gyvenamame name, po 
virimo krosnies apačia knygų 
slėptuvę.

A. Bubelis ne tik knygas pla
tino, bet platino ir socialistų at
spausdintus atsišaukimus, kur 
buvo reikalaujama pasitraukti 
caro valdininkams iš Lietuvos 
ir grąžinti Lietuvai laisvę. A. Bu
belis tokius atsišaukimus nak
ties metu išlipindavo viešose vie
tose, neaplenkdavo ir caro val
dininkų. Pagal A. Bubelio pra
nešimą, Sedoje, asesorius radęs 
tokį atsišaukimą prie durų, bu
vo labai išsigandęs ir visą dieną 
buvo užsidaręs, nieko neįsileido 
į įstaigą.

Velionis platino atsišaukimus

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

8:30 vak.;
5:00 vakaro; šešta-

Trečiadieniais už-

Šioje nelaimės valandoje reiš
kiu užuojautą velionio žmonai 
U. Bubelienei, B. ir A. Juciams 
ir kitiems giminėms, o velioniui 
Anicetui Bubeliui tebūna leng
va ilsėtis Amerikos žemelėje.

J. šarapnickas

vavo tautinėje veikloje ir vis 
pirmininkavo R. K. Susivieniji
me 33-čiai kuopai, tik ištiktas 
ligos turėjo atsisakyti vadovavi
mo, eidamas 92-ruosius metus. 
Kadangi laidotuvėse negalėjau 
dalyvauti, tai smulkiau apie ve
lionio laidotuves negaliu para-

Tos savaitės radijo ir televi
zijos laikraštis “Radio Times’ 
šią programą apibudino sekan
čiai:Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės j:

riaušių pasirodymų. Visus šo
kius pašoko sutartinai, judriai, 
mikliai ir šokėjų veidus puošė 
pavasariška šypsena. Esu silp
nas tautinių šokių žinovas, tai 
ir yra sunku pasakyti, ar atlik
tieji šokiai buvo lietuviški, ar 
gal kiek svetimybėmis apkrauti. 
Kartais jaučiamas mūsų šokiam 
nepriimtinas triukšmasirjtrenk- 
smas. Muzika gera, garsi, tik 
galėtų būti truputį švelnesnė. 
Nes lietuvis nemėgsta aštrių ir 
ausis užtrenkiančių garsų. Už
baigai norėčiau pasiūlyti šią pa
taisą. Turint užtektinai spalvo
tų drabužių, tai paskutiniam šo
kiui išvestus šokėjus į sceną,

Nuo

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

juos reikėtų surikiuoti taip, kad 
jie sudarytų mūsų tautinės vė
liavos spalvas; geltona, žalia ir 
raudona. tikrai būtų gra
žus lietuviškas užbaigimo veiks
mas.

rugpiūčio 7 d. palaidoti- šv. Ka
zimiero kapinėse.

Anicetas Bubelis gimė 1875 
m. gegužės mėn. 13 d. Gečaičių 
km., žemaičių Kalvorijoje pa
vyzdingų ūkininkų šeimoje.

A. Bubelis iš jaunų dienų įsi
traukė į slaptą lietuvišką tauti
nę veiklą. Jis būdamas tik 17- 
kos metų, jau įsijungė į caro 
draudžiamų lietuviškų knygų 
platinimą. Knygas platinti pris
tatydavo Viktoras Norkus ir 
Kostas Baltrūnas. Kad caro val
dininkai neįtartų-, minimi asme
nys nuošaliame miške sutartoje 
vietoje paslėpdavo knygas, iš 
kur A. B. nakties metu parsi
nešdavo į paruoštą tėvų ūkyje 
slaptą sandėlį. A. Bubeliui gau
tas knygas išplatinti talkino Bar
bora ir Petronėlė Repšaitės. Pa-

savo apylinkę

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Raginkite
aug ti

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiu 
jūsų namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

sugrįžusi rugpjūčio 7 d. anksty
vą rytą išskrido į Vokietiją.

— Stroude po sunkios vėžio li
gos mirė Juozas Baltrušaitis, 67 
m. amžiaus. Velionis buvo ki
lęs iš Kleivinės km., Sintautų 
valsč., Šakių apskr. Vertėsi žem
dirbyste. Palaidotas Stroudo ka
pinėse.

— Nottingham© lietuviai už
pirko žemės plotą, kuriame bus 
įrengtos lietuviškos kapinės. Pir
mieji amžinam poilsiui šiuose ka
puose jau atsigulė Petras Luk
šaitės ir Kazimieras Sruoga.

__ Jau pasirodė šių metų 
‘šaltinio” Nr. 4, kurio vedamo

jo mintys surištos su Tautos 
šventės diena. Platūs aprašymai 
apie vysk. A. L. Deksnio vizita
ciją Anglijoje, gausu iliustraci
jų, smulki Anglijos lietuvų kro
nika ir kt.

— Kun. J. Sakevčius, keletą 
savaičių pasisvečiavęs Ameriko
je, jau grįžo į Londoną. -Mūsų 
gerb. klebonas šiemet mini 40 
m. kunigystės ir 65 m. amžiaus 
sukaktis. V. Vytenietis

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Pinigai Įdėti prieš mėnesio
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

ir dienos metu per bažnytines 
šventes: Tokiais atvejais dau
giausiai buvo taikoma įbrukti 
earo valdininkams ir jų pataikū
nams į kišenes. Būdavo atsiti
kimų,-kad atsišaukimus prilipin
davo caro valdininkams prie nu
garos ir t. t. Velionis 13 metų 
sėkmingai platino knygas ir at
sišaukimus, bet nė karto nebu
vo caro valdininkų suimtas. Bet 
nepakęsdamas nesibaigiančios 
caro okupacijos, 1905 m. kovo 13 
atvyko į JAV ir apsistojo Vis- 
consino mieste. Velionis dirbo 
ir lankė vakarinius kursus te
kintojo specialybei įsigyti. Ga
vęs diplomą, tuojau gavo darbą 
pagal savo specialybę lėktuvų fa
brike. Velionis ilgėjosi lietuvių 
ir susitaupęs grašį 1921 m. rug
pjūčio 15 d. atvyko į antrą Lie
tuvos sostinę Chicagą ir tais pa
čiais metais pirko Roselande, 
State g. nuosavybę, kurioje iš-j 
gyveno iki 1971 m. Dėl ant
plūdžio spalvotųjų su nuosto
liais turėjo parduoti nuosavybę 
ir įsigijo kitą Burbank, Ill.

A. Bubelis, atvykęs į Rose- 
landą, tuojau, įsijungė į veikian
čias lietuvių organizacijas. Jis 
labai skaudžiai pergyveno da-1 
bartinę rusų komunistų okupa
ciją Lietuvoje.

Kaip daugelis patriotų lietu
viu, taip ir A. Bubelis aktyviai 
įsijungė i Alto ir Balfo veiklą,! Paskutinį kartą pas velionį A. 
kad pagelbėtų po 2-ro karo pa- Bubelį lankiaus š. m. liepos 4 
bėgėliams iš Lietuvos įsikurti d. Visi linksmoje nuotaikoje pa- 
Amerikoje. 1 . . .
mo katalikų susivienijimo 33 
kuopai, ilgus metus būdamas pir
mininku.

Pirmai žmonai mirus ir išbu
vęs desėtką metų našlys, 1964 
m. rugpiūčio 4 d. vedė našlę U. 
Rimkienę, šių eilučių autoriaus 
tetą, su kuria išgyveno iki mir
ties.

Prieš septynis metus teko bū
ti velionio 90 metų sukakties mi
nėjime. Velionis buvo linksmo 
būdo, nežiūrint seno amžiaus, ju
drus ir geros orientacijos. _— 
go kalbėti apie rusų caro okupa
ciją ir kovą prieš carą.

Prieš 4 metus velionis turėjo 
širdies priepuolį ir nuo to laiko

Be to, priklausė Ry-i valgėme paskutinę vakarienę ir 
atsisveikinome iki kito karto.

Apie velionio veiklą Lietuvo
je teko rašyti iš prisiminimų, 
besikalbant su velioniu. •

A. Bubelis buvo stipraus kū
no sudėjimo, stiprus ir dvasioje, 
ir nuo pat jaunystės, net per
žengę ir 90-tą gimtadienį daly-

Fox upė netoli Chicagos tiek 
užteršta, kad žuvys serga vė
žio liga. Tyrinėjimai parodė, 
kad 16 procentų žuvų turi tu
morus, kurie pavirsta vėžiu. 
Gydytojai įspėja, kad žmonės 
toje upėje nęžuvaųtų, nes van
denyje yra apstu fosfatų, švi
no, gazolino, inerkurijo ir 
kadmium’o.

Jane Fonda, pagarsėjusi savo kelione į Šiaurės Vietnamą ir kartojimais ten prisiklausytu ko
munistę kaltinimu JAV karo Vietname vadovybei, čia parodyta kokia buvo 1964 metais ir ko 

kia pasidarė šiandien.

“The Young Idea. Alun Wil
liams introduces young people 
with extraordinary and exciting 
ways of spending their leisure 
time.

Among today’s guests are the 
dancers and singers of the Lon
don Lithuanian Club and the fi
nalists in the Cornish Junior 
Surfing Championship. Produ
cer Dewi Griffiths”.

— Rugpiūčio 4 d. į Londoną 
atskrido Cleveland© lietuvių tau
tinių šokių ansamblis “Grandi
nėlė”. Tos dienos vakare Lie
tuvių Namuose buvo suruošta 
susipažinimo vakarienė. Gran
dinėlę pasveikino DBLS pirm. J. 
Alkis ir Lietuvos atstovas V. Ba- 
lickas. Su koncertų eiga supa
žindino Z. Juras ir ansamblio va
dovas L. Sagys.

Pirmasis Grandinėlės koncer
tas buvo suruoštas liepos 5 d. 
Londone, Commonwealth Insti
tuto salėje. Išpildė apie 15 įvai-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 52.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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.

Chicago Savings 
ind Loan Association

& ■ -or

ŽINIOS IŠ ANGLIJOS
Liepos 30 ČL Londono BBC 1 

televizija pradėjo rodyti seriji- 
Mė- n<? programą “The Young Idea”.

Filme rodoma, kaip jaunimas 
j praleidžia laisvalaikį. Pirmąją
dieną šalia kitų parodymų, da
lį programos išpildė Londono lie
tuvių šeštadieninė mokykla. 
Prieš pradedant parodymą pa
sigirdo balsas, kad šios progra
mos dalį išpildys Londone gy- 

(venantis lietuvių jaunimas. Pa- 
, jodė dalinį Europos žemėlapį,
kuriame nesimatė Lietuvos. Pas
kiau dalį S. Rusijos apšvietė

I šviesia spalva ir parodė visas 
j tris Pabaltijo valstybes, kurias 
i dabar yra okupavusi S. Rusija.
Aiškiai matėsi Pabaltijo valsty- 

' bių pavadinimai, sienos ir išaiš
kino jų geografinę padėtį. Pir
mam parodyme matėm lietuvių 

I jaunimą, kuris pašoko tautinį šo- 
I kį “Žiogeliai”. Po pertraukos ek
rane pasirodė Londono lietuvių 
šeštadieninė mokykla su jos va
dove P. Senkuviene. Mokiniai 
lietuviškai padainavo dainą “Aš 
einu į svečius”. Mergaitės ir 
berniukai buvo apsirengę tauti
niais drabužiais, kas spalvotoje 
televizijoje sudarė gražų vaiz
dą. Studijų salėje matėsi ant 
sienos pakabinta Lietuvos Vy-

nSURED INSQBtO

UNIV
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Pažadais troškulio nenumalšinsi
Komunistai jau nuo šimtmečio pradžios maitina leng

vatikius pažadais, bet naudos iš tų pažadų žmonėms nėra 
jokios. Daugelis mirė belaukdami pažadų, kiti pradeda 
abejoti, o tretieji jau nusisuko nuo komunistų ir pasakų 
apie pažadus nebenori klausytu Jeigu neatsirastų naujų 
žmonių, pradedančių žavėtis tais pažadais, tai šiandien 
komunisto ir su žvake pasaulyje neberastum. Komunistų 
pažadais jau ir patys komunistai nebetiki. Amerikoje dar 
yra vienas kitas susiraukšlėjęs senis, kuris domisi Mask
vos politika, bet pačioje Lietuvoje komunistai ne tiktai sa
ko, bet ir parašo, kad pažadais jau nebegalima tikėti.

Šimtmečio pradžioje jie prižadėjo Įvesti tokią tvar
ką, kurioje proletarai kraštą valdys, o jiems, dirbs bur
žujau Prieš 50 metų Rusijoje jie tą tvarką Įvedė. Kraštas 
suproletarintas, bet proletarams ir toliau tenka dirbti. 
Tiktai dabar jie dirba ne “buržujams kapitalistams”, bet 
kapitalistams komunistams...

Kaip mes caro valdžią bevertintume, bet žinome, kad 
caro laikais Rusija buvo javų aruodas. To meto Rusijoje 
užteko visiems duonos, o Rusijos javai maitino didelę Va
karų Europos dali. Šiandien, praėjus 9 valstybiniams penk
mečiams ir sušaudžius didoką skaičių planuotojų, javų 
aruodas vis dar tuščias. Sovietų valdžia užpirko 400,000 
bušelių Amerikos kviečių. ŠĮ metą rusai nusiveš visą ket
virtadalį Amerikos kviečių derliaus. Jie nusiveš didoką dali 
ir kitokio derliaus, bet kviečiai jiems labiausiai rūpi.

Jeigu Sovietų Sąjungoje trūktų tiktai kviečių, tai 
dar būtų pusė bėdos. Amerikos farmeriams valdžia pri
moka, kad jie kviečių Beaugintų. Tuo tarpu “aukštus 
mokslus baigusieji” agronomai nepajėgia ne tik kviečių 
prisiauginti, bet nesugeba net mineralinio vandens pri
sileisti. Julius Biekša, Trakų rajono tarybos pirmininkas, 
Vilniuje komunistų leidžiamoje Tiesoje aprašinėja, ko
kia dabartiniu metu padėtis yra pačiuose Trakuose. Tra
kai yra padaryti turistine baze. Į Trakus nuveža n etik iš 
Amerikos nuvažiavusius lietuvius, bet leidžia nuvažiuoti 
Latvijos, Estijos ir pačios Maskvos turistams.

Turistinė bazė paskelbta, bet Įrengimų joje nėra. 
Biekša tvirtina, kad šiais metais Į Trakus atvažiuos apie 
100,(XX) turistų, bet nėra kur jiems pasidėti. Mašinų pri
važiuoja iš Leningrado, Maskvos, Ukrainos ir kitų vietų, 
bet Trakuose nėra kur net mašinos pastatyti. Automobi
listai Trakuose gali gauti benzino, ten jau Įrengta “ben

trims mėnesiam*  $6.00 
vienam mėnesiui  $2.00
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zino pilstymo kolonėlė”, kaip jie sako, bet nėra vietos ma
šinoms nuplauti. Iš toliau atvažiavusieji turistai važiuoja 
prie ežero ir ten bando bent didesni purvą nuplauti, bet 
Trakų tvarkos prižiūrėtojai draudžia teršti vandenį. Tra
kuose nėra vietos automobiliams nuvalyti Teisybę Biek
ša sako, kad Į Trakus nuvažiavusieji turistai atsiduria 
tarp vilko ir meškos. .

Biekša tvirtina, kad Trakuose sunku ir nusimaudyti. 
Trakuose ežerų daug, bet maudymosi vietų labai mažai. 
Galvėje ne visur galima maudytis. Vietomis vanduo labai 
gilus. Įrengta maudymosi vieta tinka tiktai 30 žmonių, 
o kai privažiuoja daugiau, tai vietos nebėra. Ežerų pa
kraščiai apaugę nendrėmis, visur pilna stiklo šukių, su
rūdijusių atidarytų skardinių. Biekša būtų linkęs kaltin
ti, tas šukes išmėčiusius turistus, bet jam neateina Į galvą 
kaltinti tokios tvarkos planuotojus. Bet bus, manome, 
geriausia, jeigu mes ne komentuosime Biekšos praneši
mų, bet leisime jam pačiam papasakoti apie “socialisti
nių planuotojų” išmintį ir “komunistinės santvarkos” pa
siekimus. Štai tarybos pirmininko Biekšos žodžiai:

“Šiemet Trakuose pernelyg jau dažnai pasitaiko 
“sausų” dienų, kada visame mieste nebegalima gau
ti atsigerti nei alaus, nei limonado, nei mineralinio 
vandens”, .

“Nors mūsų rajonui skiriami palyginti gana kuk
lūs alaus ir bealkoholinių gėrimų fondai, bet ir tai ne 
visuomet gauname”, — pasakoja raikoopsąjungos 
pirmininkas P. Kairys. “Štai ir per pirmą pusmetį 
negavome 9,000 litrų alaus, 40,000 litrų limonado, 
8,000 litrų mineralinio vandens”.

Iš tiesų, spaudoje jau kelinti metai pasirodo 
straipsnių, kad respublikoje dažnai stokuojama alaus 
ir kitų gėrimų, juos gaminančių Įmonių vadovai vis 
žada padėtį ištaisyti. Bet pažadais troškulio nenu
malšinsi”. (Tiesa, 1972 m. liepos 30 d.).
Julius Biekša kaltina alų gaminančių įmonių vadovus, 

bet jis pats turi labai gerai žinoti, kad tie vadovai 
be komunistų partijos Įsakymo nieko negali daryti. Jeigu 
Trakai negavo užsakyto ir pagal planą paskirto alaus ir 
mineralinių vandenų, tai reiškia, kad komunistų partijos 
centras įsakė tą alų ir vandenis kitur nugabenti. Greičiau
siai, alus buvo nuvežtas į Palangą, kur atostogauja Įta- 
kingesnieji komunistų partijos vadai, nes Į Trakus labai 
mažas jų skaičius tevažiuoja. Biekša, būdamas Trakų 
tarybos priešakyje, žino, kas kaltas. Jamturibūti aišku, 
kas Įsakinėja. Tiktai Biekša nedrįsta tiesos parašyti Jis 
jau viešai pasakė, kad pažadais troškulio nenumalšinsi 
Artėja laikas, kai tiesos žodis bus pasakytas okupantams 
ir kvislingams komunistams.

Amerikos Lietuvių Bendruomene
Spausdiname JAV Lietuvių Bendruomenės nario Jono 
Valaičio straipsni, pasirodžiusi lietuvių socialdemokratų 

Londone leiddžiamo žurnalo MINTIS antrame » numeryje.

N. Red.
žodžių “visuomenė” ii' “ben

druomenė” sąvokos yra savaip 
skirtingos, žodžio “visuome
nė” sąvoka yra platesnės, vi
suotinės apimties — reiškia 
žmonių, šiuo atveju lietuvių 
išeivių, visumą, o “bendruome
nė” yra grupė žmonių (lietu
vių), kurio nors bendro tikslo 
siekiančių, kuo nors bendrai 
suinteresuotų: ūkininkų, vers
lininkų, prekybininkų, kultū

rininkų, tikybininkų — para
pijos bendruomenė ir pn. Tai
gi bendruomenė yra visuome
nės — visumos padalą.

Karas ir Lietuvos okupacija 
vertė tautiečius priešintis oku
pantui. Tad priešiųtasi ir orga
nizuotai, sudarant rezistenci
nę organizaciją kovai dėl bolše
vikų okupuotos Lietuvos lais
vės — VLIKą (Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą).

Ir senieji lietuviai išeiviai 
Amerikoje sukūrė organizaci
jas lietuviams ir pavergtai Lie
tuvai gelbėti: ALTą (Amerikos 
Lietuvių Tarybą) pavergtai 
Lietuvai laisvinti ir BALFą 
(Bendrą Amerikos Lietuvių 
Fondą) vargo lietuviams šelp
ti.

Atrodytų, kad Altą be rei
kalo čia terpiasi j Vlikui pri
klausančios politinės veiklos 
sritį. Tačiau taip nėra. Vilkas 
— globalinio pobūdžio organi
zacija — negali atlikti tokių 
veiksmų bei žygių, kuriuos iki 
šiol labai sėkmingai vykdė ir 
tebevykdo Amerikos Lietuvių 
Taryba, pasinaudodama pilie
tinėmis ir politinėmis savo na
rių teisėmis bei įtaka galingiau
sioje pasaulio valstybėje Ame
rikoje. Vlikas tokių teisių ir 
privilegijų neturi.

Savu ruožtu Vlikas numatė, 
kad kova dėl Lietuvos laisvės 
priklausys ir nuo to, kiek bus 
išeivijoje sąmoningų lietuvių, 
kiek jie bus pajėgūs išlaikyti 
lietuvybę, neprarasti savo tė
vų kalbos, išlikti lietuviais. 
Tad anksti, dar tremtinių sto
vykloje Vokietijoje (Hanau), 
1946. III. 3 — 4 d., tremtinių at
stovų susirinkime buvo priim
ta Vliko paruošta ir pateikta 
Lietuvių Bendruomenės kons
titucija, Kadangi ši konstituci-. 
ja buvo taikoma tiktai tremti
nių stovyklų lietuviams Vokie
tijoje, sekantis Vliko žygis bu
vo Lietuvių Charta, taikoma 
jau viso pasaulio lietuviams iš
eivijoje, paskelbtoji 1949. V, 
14. ši Charta vadinma lietu
vio sąžinei rašytu lietuvybės 
kodeksu. Kartu su Charta Vli
kas paskelbė dar ir Laikinuo
sius Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Santvarkos Nuosta
tus, pagal kuriuos kūrėsi ir vei
kia PLB organizacijas pasaulio 
valstybėse.

Ypatingą ir atskirą dėmesį 
Vlikas skyrė Lietuvių Bendruo
menei organizuoti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, sudary
damas grupiniu pagrindu Lai
kinąjį Organizacinį Komitetą 
(LOK-ą) su pirm prel. Balka
nų New Yorke. Lokas paruošė 
Amerikos Lietuvių Bendruorhe- 
nės įstatus bei statutą, pagal 
kuriuos Bendruomenė Ameri
koje iki šiol ir veikia, nors Lo
ke paruošti Bendruomenei 
veikti nuostatai, kaip privalu, 
Vliko, kaip Bendruomenės stei
gėjo, nei tvirtinti nei jo viešai 
skelbti nebuvo. Vlikas šios 
teisės bei pareigos ir iki šiol 
nebus praradęs. Be to, čia 
pravartu atsiminti b.ęi priminti, 
kad Lokas daug laiko gaišo, 
spręsdamas Bendruomenės rin
kimų sistemos klausimą: rei
kėjo nutarti,

mažoritarinės ar proporcinės 
rinkimų sistemos. Pagaliau bal 
suojant nulėmė tautininkų at
stovo balsas, ir buvo nutarta į 
Bendruomenės statutą įrašyti 
mažoritarinę rinkimų sistemą.

Deja, mažoritarinė rinkimų 
; sistema nėra demokratinė, nes 
teikia visas teises 50% ir vie
ną balsą laimėjusiai daugumai, 
paliekant 50% be vieno balso 
mažumą be teisės dalyvauti 
organizacijos veikloje. Tatai 
sudaro sąlygas organizacijoje 
įsigalėti vienos grupės ar net 
vieno asmens autokratijai. Kai 
ALB pradėjo savo veiklą, jau 
po pirmųjų Bendruomenės Ta
rybos rinkimų buv. tautininkų 
atstovai Loke galėjo įsitikinti, 
kad jų viltys laimėti pirmumą 
Bendruomenėje nepasitvirtino 
— daugumą be mažumos teisių 
respekto laimėjo Fronto bičiu
liai. Neilgai trukus Fronto bi
čiuliai, nesitenkindami pirmu
mu, siekiant pagrindinio Bend
ruomenės tikslo -t— lietuvybės 
išlaikymo liet, visuomenėje, 
ėmė terptis į Bendruomenei 
nepriklausančią Altos ir paties 
Vliko politinę Lietuvos vadavi
mo veiklos sritį. Kas bus dar ir 
šiandien pamiršęs Bendruome
nės žygius užbėgti Altai už akių 
dėl audiencijų Baltuosiuose 
Rūmuose! Kiek kartėlio ir pa
giežos iki šiol kelia Bendruo
menė (buv. valdybos aplink
raštis) dėl savinimosi Altos 
'Surenkamųjų aukų per vasariq 
16 minėjimus, nors iš esmės, ir 
pagal tradiciją, pagaliau ir 
pagal atitinkamus nutarimus 
šios aukos priklauso Altai Lie
tuvai laisvinti! Ir naujoji Ben
druomenės valdyba šio nusis
tatymo nepakeitė — aplinkraš
čio neatšaukė.

Ir kodėl Bendruomenė tokia 
Altai priešinga? ALB valdybos 
vicepirmininkas p. Gaila atsa- 
,k.Q taip; “Yįęna iš priežasčių
tai pati Altos struktūra. Ją su- 
susidaro mūsų politinės parti- 
daro mūsų politinės partijos,

ar bus laikomasi susivienijimai ir r keletas

Prezidentes Jaha F. Kennedy savo svainiui, dabartiniam kandida
tui į viceprezidentus Sargent Shriver 1961 metais įteikia plunksna, 
kuria buvo ką tik pasirašęs Taikos Korpuso įsteigimo aktą, paskir

damas Shriverį to korpuso direktorium.

organizacijų. Tiesa, kad dau
gelis mūsų priklauso vienai ar 
kitai organizacijai, atstovau
jami Alfoje, bet taip pat tiesa, 
kad daugelis kaip ir neturi jo
kio tiesioginio ryšio su ja. Nei 
balsavimais, nei rinkimais, nei 
patarimais ir diskusijomis. O 
tie, kurie jokiai partijai nepri
klauso, negali laisvinimo dar
bo visiškai dirbti, nežiūrint, 
kaip jie tam darbui būtų kvali
fikuoti ir kokias pozicijas ir 
pažintis, įgalinančias Lietuvos 
reikalui padėti, turėtų”., (Drau
gas, 1971 m. rugpiūčio 20 d., 
4psL).

Taip rašo neeilinis Bendruo
menės narys, deja, tarsi'būtų 
sugrąžintas iš pažangiai bei pa
vyzdingai organizuotos 20 am
žiaus visuomenės į primityvią 
prieštvaninę bendruomenę iš 
Marso į žemę nukritęs jau 
labai aukštai kvalifikuotas po
litikas. Ar dėl tokia rašymo 
Bendruomenei neklaikų? Ir iš 
tikrųjų nėra klaiku. Štai š. m. 
18 - 19 d.'buv.. Juozo BaČiūno, 
dabar Valdo Adamkaus Tabor 
farmoje PLB-nės. sukviestoje 
JAV-bių ir .Kanados spaudos ir 
radijo darbininkų ir ALB-nės 
veikėjų konferencijoje, matyt, 
atitinkamai instruktuota, pre
legentė Ingrida Bublienė taip 
kalbėjo: “Dar kartą norėčiau 
pabrėžti, kad mūsų tautos atei
tis priklausys ne nuo daugybės 
politinių gęųpių ar nereikšmin
gų organizaciją, bet nuo 'mūsų 
tautinės kultūros-ir-lietuviškos 
sąmonės ugdymo”,. Ir čia pat 
jau toks “motiniškas’’ visiems 
lietuviams patarimas: “Pabus
kime, eikime po viena vėliava 
į organizuotą Lietuvių Bend
ruomenę, kuri yra visų mūsų 
bendro darbo dirva”. Argi nėra 
užgaulu budinti lietuvių visuo
menę, kuri yra visais atžvil
giais gyva ir visapusiškai orga
nizuota, o Bendruomenės vėlia
va čia yra tiek reikšminga, 
kiek vėliavininkams rūpi ardy-

(Nukelte į 5 psl.)

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako

- laikotarpis
15
Dėl politinės krypties visi direktorijos na
riai buvo vienos nuomonės. Brūvelaitis vi
są laiką stengės laikytis įstatymų ir susi
tarimų ir pamažu atitaisyti Reizgio direk
torijos padarytus aiškius neteisėtumus ir 
skriaudas.

Mano darbas direktorijoje buvo labai 
instruktyvus, nes jis man davė galimybės 
matyti dvejopą centro vyriausybės veidą: 
daugiau įsigalėti Klaipėdos krašte, bet 
vengti prisidėti finansiniai prie konstruk
tyvinės politikos. Čia matėme Tūbelio 
nelankstumą ir jo maniją neišleisti iš ran
kų litą, atitaisyti jos noru padarytas skriau
dos. Kartu mačiau kokiomis sunkiomis są
lygomis lietuviškos krypties direktorijose 
turėjo veikti.

Bet šitas taupymas buvo žinomas jau iš 
pirmųjų Lietuvos ir Klaipėdos krašto poli
tikos. Pavyzdžiui 1920 m. kai prancūzų ka
riuomenė okupavo Klaipėdos kraštą, vokie
čių tarpe buvo toks susijaudinimas, jog 
Siebertui norėjo parduoti “Memler Dampf- 
boot’’ už labai prieinamą kainą. Buvo pa
siūlyta ir centro vyriausybei, kuri atsisakė 
jį pirkti, aiškindama, jog laikraštis ir taip 
pateks į lietuvių rtnkas. Vėliau jis gavo pa
ramos iš Vokietijos ir visą laiką liko lietu

viškų interesų priešas. Įsivaizduokime, jei-j 
gu jis būtų buvęs lietuvių rankose!

Drįstu pasakyti, kad šitoji direktorija, 
nepasiduodama Navako pagriežtintai poli
tikai, energiškai atstatė visiškai pairusius 
krašto finansus ir valdžios autoritetą, kar
tu energingai atremdama sudemoralizuo- 
tos seimelio daugumos propagandinius šū
kius. Direktorijos taktingos laikysenos dė
ka kraštas visą pavasarį ir ankstybą vasarą 
gerokai nurimo, išskyrus vokiškų radijo- 
fonų kiršinimo. Labai sunkiomis sąlygo
mis buvo pravesti 1935 m. rudenį rinkimai 
krašte, kur neprieita prie jokių ekscesų, 
kurių kai kurie politikai labai pageidavo.

PAMATINIAI DIREKTORIJOS 
NUTARIMAI

Jau pirmomis dienomis buvo padaryti 
šie nutarimai:

1. Visi svarbieji direktorijos raštai turi 
būti pasirašomi visų keturių narių, kad bū
tų išvengiama nesusipratimų, kas ir vėliau 
labai teigiamai pasireiškė.

2. Mano pasiūlymu, Direktorijos nariai 
sauvališkai sumažino savo mėnesinį atly
ginimą ligi 1.000 litų, nes reikėjo kraštui 
parodyti, kad direktorija savo taupymo 
programa nesustojo nei prie savo atlygini
mo. šis sumažinimas nelabai paliko na
riams ūkininkams, yapč Butkeraičiui, aiš
kinusiam. kodėl mes tai turime daryti, jei
gu buvusios direktorijos ėmė 1.200 litų ir 
daugiau. Po ilgesnių diskusijų jis vis dėlto 
sutiko, šis sumažinimas labai teigiamai 
buvo priimtas krašte.

3. Visus Direktorijos mokamus atlygi
nimus valdininkams ir tarnautojams suma
žinti 10 procentų, nes jų algos paeina iš tų 
laikų, kai krašte buvo gera konjunktūra ir. 
dabar mažai pateisinamos. Išskyrus valdi
ninkus ir tarnautojus, kuriuos šis sumaži
nimas lietė, krašto gyventojų jis buvo tei
giamai priimtas.

4. Peržiūrėti iš'pamatų Reizgio direkto
rijos sudarytą Klaipėdos krašto 1935 metų 
sąmatą, siekiančią 15 milijonų litų, žiūrėti 
kurios pozicijos yra perdėtos, netinkančios 
šitai ekonominei padėčiai.

Visą žiemą iki 10 valandos vakarais sė
dėjo visa direktorija arba keli nariai su 
atitinkamais decernentais direktorijoje,, ir 
knisosi biudžeto smulkmenose ir ieškojo, 
kur ir kiek sumažinti.

Išlaidos buvo sumažintos dviem milijo
nais, ligi 13 milijonų, maždaug tiek, kiek 
siekė senasis biudžetas.

Šitie nutarimai ir išlaidų sumažinimai 
gana teigiamai paveikė gyventojų masę ir 
net į opozicionierius. Tad mūsų nariai ūki
ninkai , sugrįžę pirmadieniais į direktori
ją, pradėjo reikšti viltį, kad gal visgi bus 
prieinama prie seimelio teigiamo nusita- 
tymo šios direktorijos atžvilgiu.

šitie atpasakoti direktorijos nutarimai 
veikė tik ateičiai, bet pirmutinis rūpestis 
buvo sutvarkyti praktiškai finansus tiek, 
kad direktorija galėtų vykdyti einamus mo
kėjimus, nes valdžia, negalinti vykdyti 
savo finansinės prievolės, neturi jokios 
egzistencijos teisės.

KLAIPĖDOS MIESTAS SUMOKA DALĮ 
SAVO. SKOLOS DIREKTORIJAI

Gautas iš pirmininko Tūbelio 50.000 litų 
avansas greitai sutirpo, nors, direktorija 
mokėjo tik būtinai privalomas sumas. Rei
kėjo greitu laiku dąugiau pinigo. Iš cent
ro vyriausybės, kiek jau buvome patyrę, 
nebuvo ko laukti, bet Klaipėdos miestas di
rektorijai buvo, skolingas 250.000 liti^. Tą 
sumą jis Reizgio direktorijai nepervedė, 
aiškindamas, kad tie pinigai reikalingi ap
mokėti bedarbiams ir kitoms Reizgio direk
torijos padarytoms išlaidoms, už kurias 
direktorija, pagal magistrato samprotavi
mą laikoma atsakominga.

Buvo, pakviesti į direktoriją komisariš- 
kas vyr, Klaipėdos miesto burmistras Erd- 
monas Simonaitis ir burmistras Schulz. 
Pastarasis pažymėtinas tuo, jog jis iš kin- 
tiškių, turėjo žydę motiną. Vadinasi, pagal 
nacionalsocialistinę doktriną nebuvo gry-> 
nos airiškos kilmės. Tas faktas jam netruk
dė pasidarbuoti nacionalsocializmo nau
dai, nors jis tai darė labai atsargiai ir ne
buvo įsirašęs net į minėtas partijas. Pasku
tiniais Reizgio direktorijos merdėjimo mė
nesiais jis pajėgė eliminuoti Simonaitį iš 
visų svarbiausių miesto administracijos ir 
finansų reikalų. Jo veikimui daug padėda
vo jo gana dažni lankomosi pas gubernato
rių Navaką, kuriam jis darė pasiūyraų nau
jai direktorijai sudaryti ir Simonaitį šmeiž- 
davo ir diskreditavo kaip girtuoklį.

Sugrįžęs į direktoriją, jis Simonaiti vis 
daugiau eliminuodavo iš svarbesnių miesto 

administracijos reikalų,, aiškindamas, kad 
jis tam turįs sutikimą iš aukščiausios vietos 
(aus allerboechster Stelle). Kai Simonaitis 
su lazda rankoje nueidavo pas gubernato
rių savo reikalą aiškinti, Navakas apsimes
davo, kad apie Schulzo žygius nieko^neži- 
nąs, bet viską sutvarkysiąs. Tačiau Nava
kas tuo reikalu nieko nedarė, nes iš Schul
zo tikėjo gauti paramos direktorijos suda
rymo klausime ir todėl kurį laiką su juo po
litiniai flirtavo. Burmistras šitą padėtį 
panaudodamas, pamažu pasidarė visaga
liu miesto valdytoju ir, būdamas miesto 
skarbininku, visiškai užvaldė miesto fi
nansus.

Simonaitis direktorijos reikalavimą su
prato ir siūlė jį patenkinti. Bet Schulz nei 
iš vietos. Jam įgimtu iškalbingumu pra
dėjo aiškinti, kad dėl didėjančio nedarbo, 
atleistų valdininkų ir vyr. burmistro algos 
reikalu esanti kalta direktorija ir todėl 
magistratas esąs komepetentingas sulaikyti 
direktorijos pinigus, jeigu direktorija ge
ruoju nesutinkanti kalbamas sumas išmo
kėti. Iš mūsų pusės buvo paaiškinta, kad 
dabartinė nėra Reizgio direktorija, kad ji 
yra įstaiga, kurios atsakomybė yra politi
nė, išeinanti iš Lietuvos^ respublikos suve
renu nw ir Klaipėdos 'krašto konvencijos, 
bei statuto ir kad ji neprivalo duoti Klaipė
dos miesto valdybai kokią nors politinę at
skaitomybę.

(Bus daugiau)
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6 pasakos ir DVY’ 
Abi gausiai iliu>

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS CieNA 
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Chicago®
Lietuvię
Laidotuvių
Direktorių
Asgoeiscijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

Y Aras 7-1LU-1139

Phone: Y Ardu 7-1911

DR. NINA KRAUCEL ■ 
KRlAUCEUUfiAiTE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus

Telefonas: LAfayette 3-0440

Telef.; HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ILL. 60629

Telef.: TOwnhall 3-2108-1

lovo pasakėčios mintys taip 
pat dažnu atveju labai aktua
lios ir mums lietuviškoje veik
loje. Ir mes reiškiamės pamė-

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

NAUJIENOJ' KIEKVIENO

T446 So. 50th Avė.. Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401
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TeL: YArds 7-1741 - 1742

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI 'NAUJIENAS’

laikus, 
ir laumės 
laukus...

S. Petersemene

mažiau kaip žaidimai 
ir žemčiūgų mūsų mažie-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZI5TAS 

Aparatai - Proteiai. iled. Bar 
dažai. Speciali pagalba ko|o*n 
(Arch Supparts) ir L t 
__4 n- 6—B šeštadieniais 9—L

Pasauly 7,680 dienrašč
PARYŽIUS (real) 

tomis žiniomis, 1969 metais vi
same pasaulyje būta 7,680 die
ninių laikraščių. Per 10 metų 
(nuo 1959 m.) padaugėjo tik 300 
dienraščių, bet užtat žymiai pa
daugėjęs skaitytojų skaičius — 
nuo 275 iki 365 milijonų.

Padalinant pasaulio gyvento
jų skaičiui išeina, kad 1959 me
tais-tūkstančiui žmonių atiteko 
122 egzemplioriai per metus, o 
1969 metais 130 egzempliorių.

Daugiausiai laikraščių, pasi
rodo, skaitoma Rytų Azijoje, 
pirmoje eilėje Japonijoje — po 
341 dienraščio egzempliorių tūks
tančiui gyventojų. Toliau seka 
Sovietija su 321, šiaurės Ameri
ka su 299, Okeanija 296 ir Euro
pa — 259 egzempl.

Žemiausiai stovi Pietų Ame
rika su 65 egzemplioriais tūks
tančiui, o Pietų Azijoje ir Af
rikoje tūkstančiui žmonių ten
ka vos 16 egzp.

Europoje daugiausiai skaitan
čių yra Švedijoje — daugiau 
kaip po 528 egzpl. tūkstančiui, 
Didž. Britanijoje 460, Rytų Vo
kietijoje 450 ir Vakarų Vokieti
joje po 331.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kfl. A. M.

■INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
chirurgija

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Center 

860 SUMNUT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

GtLSS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS G9LINYČ1A 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai: PR 8-0*33 Ir PR 1-0*34

Toiof.: PR^spect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadienius 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytą/ 

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

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — F R 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B«ndr> praktika, tp*c. ’MOTERŲ lipot Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
Tol.: PR 1-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 68 vai. vak. šeštadie- 
iiBig 2-4 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

m u v i« v 
Apdraustas pericraustymas

Ii Įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tai,: FRontlsr 6-1W2

— Sek pasaką, mamyte.
Apie senus
Kai aitvarai
Skrajojo po

lokio “Kvartetą”, alegoriškai 
perteikiantį neišmanėlius vei
kėjus, įsitikinusius, kad veik
los sėkmė priklauso tiktai nuo 
formos, veikėjų eilės, bet taip 
nėra, nes reikia mokslo, suge
bėjimo. Turint galvoje bend
ruomeninės grupės nepaliauja
mą nelemtą akciją, čia pami
nėtus aplinkraščius Altos veik
lai ardyti, dera prisiminti ir 
antrą Krylovo pasakėčią — 
“Kiaulė po Ąžuolu”, šioje pa
sakėčioje vaizduojamas perso
nažas žaloja, knisa šaknis me
džio, kurie- vaisiais patsai min
ta. Žalinga, kai Bendruomenė 
terpiasi į jai nepriklausančią 
politinės veiklos sritį. Be to, ir 
savo viduje reikėtų taip persi
tvarkyti, kad demokratinio nu
sistatymo lietuviams nebūtų- 
reikalo nuo Bendruomenės ša
lintis. Čia derėtų ir Bendruo
menės steigėjui Vlikui, pasi
naudojant savo, kaip steigėjo, 
teise bei. pareiga, pasirūpinti, 
kad Bendruomenė savo veiklo
je laikytųsi 'fdemokratijs prin
cipų, kad bendruomenės Ta- 
rvba būtu renkama, laikantis 
ne autokratinės mažoritarinės, 
o demokratinės proporcinės rin
kimų sistemos.

RAISIN HONEY
1 cup shortening (balt 

margarine)
1% cups honey

2 eggs, well beaten
2 (1-ounce) squares

unsweetened chocolate, 
melted

IJ^ eups uncooked quick % 
cooktag oats ' -n *

Blend together shortening and honey. Blend in eggs. Stir in 
melted chocolate and oats. Mix in flour resifted with baking 
powder, soda, salt and cinnamon. Blend in raisins and nuts. 
Drop by teaspoonfuls onto greased baking sheets about 1% in
ches apart. Bake in moderately slow oven (325 degrees F.) about 
20 minutes. Remove to wire racks to coot Makes about 6 dozen 
3-incb. cookies.

DR. fRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

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

1739 So. HALSTED fiT„ CHICAGO, ILL. 6060b.
-------------------------- - -------------------------------- --—- ..............-- -—" ' J —------------- --------------------------------------------------------------------------——*--------------

Poezija xr pasakos yra vaikų mėgstami ne 
Krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų 
tems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
4UKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš va^kų pasaulio, 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda F rank fene . VaitkevUrtnė, <0 KOLA DIN IS 
jautiesiems. Jūratės Eidukaltės iliustruota. Didelio formato, 24 psL 
tus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DeiL V. Siman- 
cevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonfana, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, (M 
osL, kaina 5 dol.

5. AėaironH, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 p<L, $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol.

7. Juozas ivaistai, iAVNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Jidelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
&ai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juoc 
pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei ievai išbalansuo- 
ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pjina apdrauda 

ŽEMA KAINĄ 
R* i E R Ė N A S

2047 W. 67th PL WAtbrook 5-8063

Suokalbis, konspiracija ar šiaip draugiškas pašnekesys tarp šip 
dvieip Cleat Lake, S. D., farmos ' rezidentų", fotografas negalėjo 

atspėtu

Yalj g__4 ir 6—8 sestaaieninis
2850 W«tf 63rd St, Chioflo, III. 60629 

Telef.: PRo«P*ct 6-508*_____

gintu persodinėti “muzikantus”. 
Geriau bGtų improvizaciją pa
keisti darbu”. Nors ši Krylovo 
pasakėčia labiau bus buvusi 
taikoma ne saviems bendruo- 
meninikaius, bet deja, šį kartą 
taip nelemtai nutiko, kad PLB 
pirmininko S. Barzduko kvies
ta ALB valdyba ne tiktai vie
non eilėn nesėdo, bet į Konfe
renciją visai neatvyko (griežę 
tai susipykta dėl vietos valdy
boje).

i Kaip čia bebūtų, tačiau es- 
sugebėjimų ir kūrybinių polė- minė lietuvių visuomenėje įsi- 
kjų. Tai sų nuostabiu įžvalgu- galėjusios nesantaikos priežas- 
mu yra pastebėjęs Krylovas sa
vo “Kvartete”, čia kvartetą su
darė beždžionė asilas, ožys ir 
lokys, nė vienas nieko bendra 
su muzika neturįs. Kad ir ko
kia tvarka jie mėgino susisės- 
ti, jų “muzika” nuo to nieko 
nelaimėjo. Nieko taip pat ne
padėjo ir jų tarpusavis bari-į 
masis, plūdimasis, purškavi- 
mas: nors visi vienas kitą kal
tino, tik niekas nežinojo, kaip 
ir kur sėsti, kad kvartetas žmo
niškesnis būtų. “Muzika” gi 
ne nuo muzikantų susėdimo 
priklauso: kas nori muzikan-t 
tas būti, tas ir gerų ausų turi 
būti. Be to bus daug triukšmo,

DR. LIONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

-PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso t«I«f.: 776-2880 
Naujas ras. talaf.: 448-5545

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
' ’ (LACKAWTCZ)

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
n i i. —t ■ * .lT"1 r*

National Raisin Energy Days are being celebrated now to 
mark the start of the warm weather sports season. Naturally 
sweet raisins are a wholesome source of energy for the more 
strenuous activities of summer. Snack packs of California rai
sins are so convenient to take along for all outdoor sports and 
expeditions. At home, keep raisins out in a jar, handy for health
ful between-meal snacks for the youngsters. Kids love raisins. 
And everyone loves raisin cookies. Fudgy Raisin Honey Choco
late Drops have tempting tangy-sweet flavor that’s great with 
1 glass of milk or a sherbet float. The recipe is quick and easy.

CHOCOLATE DROPS
2{/2 sifted flour

1 teaspoon baking powder 
J4 teaspoon aoda

1 teaspoon salt
1 teaspoon cinnamon

W2 cups California seedless 
raisins

J4 CUP chopped nuts

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B«ndra praktike ir chirurgą 

OfiMi 2750 Wa$t 71 at St. 
TaL: 9254296

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

uždaryta.
Rex. tek WA 5-3099

Amerikos Lietuvių . . .
(Atkelta iš 4 psl.) 

ti kitas organizacijas, bei veiks
nius, pirmo n eil£n Altą?

Patsai PLB-nės pirmininkas 
buvo santūrus. Savo kruopš
čiai paruoštame žodyje S. Barz- 
dukas teigia; “Mūsų veiklos 
bei darbų sėkmė priklauso ne 
nuo įstatų ir statutų tobulu
mo, ne nuo formalybių skru
pulų, bet nuo juos vykdančių 
žmonių dvasinių nusiteikimų ir|

<PUTRAMENTA3) 
Unksmmno irta liūdesio valandom 
gratauaioc gėles ir vainikai antka* 

pių papnoti nnpi jy fręgnninėf 
kapuos gėlės, 

10Y Jį PETRO (PUTRAMRNTAS) 
S535 Hm4ub Awu 5BĄĮUS

KIŠKELIS, pasaka 
gra-

AKIŲ, ausų was imt
K GIRKL1S LIGOS 
?MTAH0 AKINIUS 

28« W. 63rd STREET
Ofiso telef.: FRMpMt 8-3229 
RezK telef.: WAlbreek S-5074

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

Ren. tel. 239-4683

DR. K. G. BATUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446

V. Tumasonis, M. D„ S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
pyrid tetef.: Gibson 8*6195

Priima ligonius pagal susitarimą 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

(tis yra aktyviųjų bendruome- 
nininkų — Fronto bičiulių gru
pės veikloje, kai nuo pat Ben
druomenės įsisteigimo terpia
mas! į Bendruomenei nepri
klausančią Lietuvai vaduoti po
litikos sri(į» siekiant Altai už
bėgti už akių, ją subendruome- 
ninti — likviduoti.

Padėtis nepagerėjo ir išrin
kus antrąją Bendruomenės Ta
rybą 1971 m. sausio 16 — 17 d. 
Philadelphijoje: “Užakcentuo
tas Bendruomenės dalvvavimas 
Lietuvos laisvinimo veikloje ir 
priimtas naujos valdybos pa
ruoštas tuo reikalu planas”. Tad 
ir veikiama, štai A. Gečas, 
ALB-nės valdybos vicepirmi
ninkas visuomenės reikalams, 
rugpiūčio 4 d. išsiuntinėjo ALB- 
nės apygardų ir apylinkių val
dyboms aplinkraštį Nr. 12. Ap
linkraštis įpareigoja visose LB 
apylinkėse steigti “Lietuvių 
Bendruomenės reikalu komi
sijas”, kurių uždavinys, be ki
tų, yra ir “talkinti JAV LB 
eentro, apygardų ir apylinkių 
valdyboms svarbiais Lietuvą ir 
lietuvius liečiančiais reikalais”, 
o tatai neabejotinai priklauso 
Altos kompetencijai ir parei
gai. Ylaža to aplinkraštyje dar 
ir taip sakoma: “Apylinkės 
valdyba yra atsakinga už ko
misijos sudarymą, jos pilnos 
sudėties išlaikymą, veiklą ir 

j veiklos finansavimą. Sudary
toji komisija yra nuolatinis 
apylinkės organas, veikiąs ne
ribotą laiką. Komisijos narį 
pašalinti, apylinkės valdyba te
gali tik centro valdybai su ti
ltus”. 'tokia tatai “demokrati
ja” įvesdinama i Bendruome
nę, kai apylinkėse visam am
žiui išrenkamas komisijos “Lie- 

jtųvos reikalams”, nepaisant, ar 
ikiekvienoje apylinkėje tokių 
savarankių komisijų reikia, ar 
gal yra kita institucija, kuri 
Lietuvos reikalais rūpinasi.

j Niekam nėra paslaptis, kad 
šiais nelemtais veiksniais nori
ma pakenkti Altai, metų metais 
tiek neįkainojamų darbų at
likusiai ir tebeatliekančiai Lie
tuvai ir lietuviams gelbėti.

, PLB-nės pirmininkas S. Barz- 
dukas veiklos mūsų visuome
nėje negerovėms pavaizduoti, 
pasikliovė Krylovo pasakėčia 
apie beždžionės, asilo, ožio ir

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vak, 
antrad.. penKtadiem nuo 1—5, tree, 

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.: G! 8-0873

DR. W. EIS1N - EiSINAS 
akOŠEkiJA IR MOTERŲ L1OOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

skambinti 
4714)225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tok: HĖ 4-1818 arba RE 7-9700 
Razidondjos; PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 tt 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.

CRADINSKAS

PEACE COS'S MONEY

BUY U S SAVINGS BONDS



gj — Petras Samulis žaidžia
i Bridgcporto apyL jauniu beis-j 

į Į holo komandoje. Jos teisėju yra
1 Stan. Balskus.

Mary Degutytė - Tarutis, I - Televizijos kolegija pra- 
Idės kursus rugsėjo 18 d. per 
W1TW — 11 ir WXXW - 20 Į 

Registracija pradedama 
visose Chicagos 

Informacijas teikia

Alsip, UI., sėkmingai vadovau
ja nuosavai drabužių siuvyklai 
vidunniestyje, nuolatos per 10 stotis, 
metų ją plėsdama ir didinda- ru8scj° 
Tna dirbančiųjų skaičių, šioje kolegijose. 7 
gamybos šakoje ji turi didelįiTV kolegija, tel. 5XX-2OOO. 
patyrimą, kas nulemia toje 
dirbtuvėje pasiūtų drabužių vis jįaį 
didesnį pareikalavimą krautu
vėse. Ji gerai kalba lietuviš-

— Alfonsas ir Jolanda Kere- 
__ i savo šeimai pasistatė puoš
nų namą Michiana Shores.

. e ; ------- — i Praėjusį šeštadienį namo
ai ir teikia pirmenybę lietu-jatidarymo proga Kerelius ap

lankė Bacevičiai, Lekanderiai, 
Jasaičiai, J an ūsaičiai. Poli kai
čiai ir kt. Alf. ii' J. Kereliai 
gražiai augina dvi dukras ir 
nuoširdžiai dirbo (Jiicagos 

mokyk lqs tėvu
. Jolanda aktyviai rei- 

skaucią eilėse. Gražioje 
___mna Shores apylinkėje 

•jau yra įsikūrė apie 2(J lietuvių 
šeimų.

— Julius ir Pranė Pakalkai, 
daug darbavęs! lietuvių visuo
meninėje veikloje, persikėlė 
gyventi į Beverly Shores, Ind., 
ir atidarė maisto krautuvę 
Broadway gatvėje. J. Pakalka 
kelis kartus buvo Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirmininku, 
o jo žmona Pranė eina vicepir
mininkės pareigas. Tvirčiau 
naujoje vietoje įsikūrę Patai
kai nemano pasitraukti iš vi
suomeninės veiklos, o dabar 
Beverly Shores ir savaitgaliais 
atvažiuojantieji lietuviai kvie
čiami apsilankyti naujoje pre
kėmis turtingoje krautuvėje.

Suzanne Pleshette, kuri Šeštadieniais 
vaidins su Bob Newhart CBS-TV 

programoje.

HELP WANTED ~ MALE
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

vianis.

* — Žurn. Jonas Vaičiūnas iš
vyko 2 savaitėms atostogų į 
Union Pier, Mich., vasarvietes.

— Ini. Erdivilas Masiulis, Aukštesniosios 
Beverly Shores, Ind. dalyvauja komitete 
vietos veikėjų komisijoje ruo- škiasi 
šiantis iškilmingai atidaryti - Micfii 
Indiana Dunes National Lake-, 
shore parką ir paminėti šimt
mečio sukakti nuo parkų Įstei
gimo Amerikoje. Iškilmės yra 
numatytos rugsėjo mėn. Pa
kviestas ir žada dalyvauti prez. 
Nixonas. Tuo reikalu E. Ma
siulis lankėsi pas Amerikos 
parkų superintendentą J. B. 
Whitehouse ir aptarė iškilmių 
reikalus. Ta proga jis apžiūrė
jo nacionalinius parkus Penn- 
sylvanijos ir New Jersey vals
tijose gaudamas naujas idėjas 
parkų administravime ir patar
navimuose. Littfanicos pamink
las Beverly Shores parke yra 
pastatytas pagal jo projektą.

■-— Jūratė K. Šuopytė iš Brid- 
geporto apylinkės baigė Illi
nois universitetą Circle campus 
bakalauro laipsniu.

KAD ŠUNYS NELOTŲ

vojo ir padirbo šunų “tildytu- 
vą”. Bet ar nepasinaudos va
gys jo išradimu?

IK PRIEMIESČIAI DAROSI 
.NESAUGŪS

Kriminalui daugėjant mies
tuose, priemiečiuose per praei
tą desėtką metų, palyginti, bu
vo saugiau gyventi. Bet pasku
tiniu metu ir ten girdėti daug 
namų apvogimų ,net žmogžu
dysčių. Policija mano, kad to
kius baisius nusikaltimus pa
daro desperatiški narkotikų 
vartotojai.

PRIEŠ LIETŲ

Saulėleidis bevėjis, tvankus. 
Uodai Įkyriai kanda, 
Gandrai kalena snapus, 
žvirbliukai pastogėn lenda.

STOCK MAN
Good salary and future. Must have 

references and speak English. 
Ask for AL.

N. TURĖK and SONS HARDWARE 
333 So. Halsted Street 

ANdover 3-3560

YOUNG MAN to learn interesting 
brush-making business . Shop work 
to shipping. Good opportunity with 
growing company.

ERIE BRUSH CO.
860 W. Fletcher 477-9600

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

COUPLE WANTED IN St. Charles 
area woman to do general house
work — light cooking, 4 adults in 
family. Man to do general work 

’needed, own private 2 bedroom hm. 
Salary open. References required.

Call after 7 P. M. 825-1665 
or 825-0579.

Some English necessary.

REIKALINGI VYRAI IR MOTERYS 
SIUVIMO MAŠINOS X OPERA VI- 
MUI IR BENDRIEMS SIUVYKLOS 

z DARBAMS.
Skambinti MARY TARULIS 

Tel. CE 6-8074

PERSONAL
Asmenų Ieško

PAIEŠKOMI Dudėnas iš Vęžikie- 
mių kaimo, dabar gyvenantis Chica- 
goje ir Antanas Umbrasis, anksčiau 
gyv. cicero, III. Skambinti Nikode
mas Abaravicz tel. 846-1918.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

— Arvydas Laucius iš Town 
of Lake apylinkės, Illinois u-to 
Circle campus architektūros 
studentas, yra vienas iš ge
riausių teniso žaidėjų universi
teto klube.

Vienas patentų advokatas iš
rado instrumentą, kuris žmo
gui negirdint, “loja” šunims 
atgal. Jo apylinkėje lojo daug 
šunų nakties metu ir trugdė 
miegą. Negalėdamas pakęsti 
šunų lojimo, advokatas sugal-

Toli debesys slenka, 
Andai blykstelėjo žaibai... 
Perekšlė viščiukus rinko, 
Pasigirdo perkūno garsai.

Viskas staiga nuščiuvo, 
Tamsu pasidarė lauke.
Perkūno oželis prabilo, 
Šviesos sužibo name...

Palengva suošė miškas, 
Pirmas lašas nukrito.
Vėjas liepas pašiaušė, 
Prapliupo lietus — užvirto...

Marius Sajus 
Warren — 3(19)69

SAVININKAS parduoda groserne su 
didelėmis atsargomis su 6 dideliais 
kambariais užpakalyje ir dviem 
apartamentais antrame aukšte. Di
delis sklypas ir 2 automobilių gara
žas. Kampinis namas, geros paiamos. 
Mokyklos gretimame bloke. Po tri
jų telefonuokite 376-8281.

VANDENS ŠVENTĖ
PAEŽERYJE

LAKE SHORE DRIVE APT.
Dependable woman wanted, light 
housekeeping and serve 2 light 
meals for one elderly gentleman. 5 
day week, 10 A. M. to 3 P. M. Refe
rences, good pay plus carfare. Eng
lish necessary. Write c/o AF Box 401 

225 W. Washington St.
Chicago, HL 60606

O

REAL ESTATE FOR SAL? 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

DEPENDABLE WOMAN WANTED 
Live in or daily, for father and two 
teenage children. Housekeeping — 
light cooking, permanent. Referen
ces, some English necessary. North
ern suburbs. Top salary and home. 

638-3311 Days and Saturday.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

GAGE PARKE 
išnuomojamas 3 kambariu butelis.

Tel. 778-0862.

CICERO APYLINKĖJE išnuomoja
mas suaugusiems 6 kambarių butas 
su 3 miegamais 1-me aukšte, naujai 
atremontuotas. 1410 So. 49th Avė. 
Iki 4 vai. galima apžiūrėti. Po 4 vai. 
skambinti TO 3-0609.

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Real Bctata, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

Lietuviu spaustuvė 
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS
mtmtmttniitiiiftimmtnitmitiiiitttMttittiitiitttmiiMiittmii

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė PRospect 8-2233
6243 S. ROCKWELL ST.

3 apartment brick building one 6 
room and two 3 room apartments.

See Sundays from 2 to 5 p. m.

BEVERLY SHORES, IND.
5 blocks from Lake Michigan. 6 
rooms 1st floor and 4 furnished 
rooms second floor. Full basement. 
2% car garage with automatic 
opener. Large lot. By owner.

Call 219 872-4284.

door

ATIDARYTAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI 1 — 5 vai.

2247 W. 35th St.
butu namas. 4 butai su 2 miega- 

vonios ir
8 _____ _______
mais ir 4 su vienu. Plytelių 
virtuvės, ąžuolo durys ir medis, kar
što vandens šilima. Tik 3 metų- se
numo. $1,500 mėnesinių. pajamų. 
Parduoda savininkas, — namų sta
tytojas.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
.3,009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

— Miami Lietuviu Klubas 
Floridoje siūlo darbą vedusių
jų porai labai gerom ir patrau
kliom sąlygom. Duoda ir bu
tą. Rašyti Lithuanian Ameri
can Citizens Club, 3655 N. W. 
34 th Street, Miami, Florida 
33142. (pr.)

— Ieškomas kambarys su 
maistu ir paprasta globa vy
resnio amžiaus vyrui.
binti po 6 vai. vak.

Tel. 687-0749.

Penktoji metinė vandens šven
tė šiemet prasidės prie Michiga- 
no ežero šeštadieni rugpjūčio 19 
d. ir tęsis iki rugpiūčio 27 d. 
Šventė— ‘festivalis prasidės pa
čių dienovidžiu, kai i Chicagą 
policijos, ugniagesių ir privačių 
laivų-laivelių lydimas atplauks 
legendarinis jūrų karalius Nep
tūnas, kurs pradės paradą nuo 
State ir Wacker gatvių kampo 
iki Congress st. Pirmoji diena 
baigsis 8:45 vai. puošniais fejer
verkais, kuriuose! dalyvaus ir 
Anglijos, Vokietijos, Japonijos, 
Brazilijos ir Italijos pirotechni
kai.

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

LIETUVIS
DAŽYTOJAS i

GERAS 3 BUTŲ
Labai puošnus beveik naujas meti
nės bargeno kainos 2 aukštų mūri
nis su 2 dideliais butais po 5% 
kambarių, 3 miegamaisiais kiekvie
name, taip pat 4 kambarių gražus 
butas angliškame beismante. Labai 
geros vanity vonios, spinduliuojanti 
šilima, 2 mašinų mūrinis garažas. 
Savininkas nori greitai parduoti už 
labai mažą kainą tik $48,900. Būki
te apdairūs ir veikite skubiai. Skam
binkite stebukladariui. Skambinkite 
MICHAELS dabar. Kalbame lietuviš
kai. 254-8500.

' SAVININKAS PARDUODA apart- 
mentini namą. 23 maži butai su bal
dais. S28 900 oajamų. Dėl ligos oar- 
duosiu už geriausia pasiūlymą. ’Pati
kimam ūirkėtui duosiu morffičius. 
Skambinti vakarais. Tel. 778-5596.

Skam-

(Pr.)

1739 So. Halsted Street, Chicągo, Dlinois 60608 Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas”

★★★★★★★★★★★★
HELP STRENGTHEN 

AMERICA'S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS 

★★★★★★★★★★★★

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

MŪRINIS 18 metų, 6 kambarių, 3 
miegami ir valgomas. Prie 72-ros 
gatvės už Kedzie. Namas gerame sto
vyje. Brokeris P- Zumbakis. 778-6916

SIUNTINIAI; Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas brairiy prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Kas tik turi gerą skonį,

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. 254-3320

maistas, doleriniai Certifikatai
V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Teh WA 5-9209
----- ..... I ---- .----UX ■■— ■

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— SATURDAY, AUGUST 12, 1972

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L I E PO N I S

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

DAR LIKO 6 VIETOS SPALIO MĖN. 2 D. 
EKSKURSIJOJE Į LIETUVA

Naudokitės proga. — Skubiai registruokitės iki rugpiūčio 
mėnesio 15-tos dienos.

15
IŠVYKSTA

DIENŲ EKSKURSIJA

SPALIO MĖNESIO 2 DIENĄ

Kaina nuo New
Kaina nuo Chicagos

York o §660.00
§760.00

11 DIENŲ LIETUVOJE

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643
Tel.: (312) 238-9787

Savininkas WALTER RASK-RASČIAUSKAS

Norintieji praleisti Kalėdas ir Naujus Metus Lietuvoje, registruoki

tės j Kalėdinę Ekskursiją — 14 dienų kelionė.
Išvyksta gruodžio mėnesio 21 dieną

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

ST. MARY STAR OF THE SEA 
PARAPIJOJE

1% aukšto mūrinė rezidencija. 6 
kambariai su 3 dideliais miegamai
siais ir dar vienas kambarys darbui 
ir šeimos poilsiui, 1% vonios, Įreng
tas apsaugotas nuo potvynio. Savi
ninkas yra išėjęs pensijon statybos 
kontraktorius sau jį statė. Ąžuoliniai 
kabinetai, durys ir visas kitas me
dis, koklinių plytelių vonia, 2 maši
nų garažas. Gera apylinkė, i pietus 
nuo 63-čios ir į vakarus nuo Pulaski. 
Laimė jame yra garantuota. Skam
binkite stebukladariui. Skambinkite 
MICHAELS dabar. Kalbame lietu
viškai. 254-8500.

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 
riu — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai. naujaFišdažytL 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS

Butų nuomavimas. Įvairus draudimai
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE.

TEL. — 254-5551

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T«>»oml «uto motorai, ttabdžial, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

FOR SALE 
APARTMENT BUILDING

12 — 4 Rm. Apts. 4500 North nice 
neighborhood. Fully rented.

Mr. Dolan 539-7918

/"■111 1 ■"IBI ""1 i

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r 
Chleigo, III. 60631 T»L YA 7-59W

RETA PROGA
Skubiai, dėl ligos, parduodamas lie
tuviams geromis sąlygomis, taver
nos biznis. Didelis namas. 4 kamba
rių gyvenamas butas, alyva šildo
mas, alumin. langai. Sausas įreng
tas beismontas. vasarinė virtuvė. 
Graži vieta, kampinis dvigubas lotas 
daug vaisiniu medžiu, garažas, dvi 
kabinos. Prašoma $12,000. Dėl kitu 
salvgu ir žinių rašvti sav.: J. GIRD
VAINIS 1144 North 7th Street. Clin
ton, Indiana 47842. Tel. 832-9330.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

/" -   'UI —— -n™
A. 4 L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
<645 Se, ASHLAND AVE. 

cA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigus automobiliu draudimai.

SKAITYK PATS IR PARAGINO-

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

5% KAMBARIU MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir Įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS. 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas.
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti 
$20.900.

2 AUKŠTU MODERNUS 
mūras, liuksus 6 kambariu 
parketas, air-cond.. balkonai 
dėmios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marauette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTU mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22.000.

7 KAMBARIU MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21.900.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marauette Parka. $10.000.

2 BUTU beveik naujas mūras. 2 au
to garažas atskiri gazu šildymai, arti 
ori so. $37 500.

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

ofiso. —

ant 50’ 
butas — 
ir 2 mo-

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius. air-condit;oning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters) 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Ill. 60609. Tel: VI 7-3447

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

> .5 Cesar:. Cc-w.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko 
staliaus cemento ir dažvtoio darbai 
Veltui ikainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS TEL. 238-S656

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda* 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, I1L 

TEL. — 77W83I
Anicetas Gi rbačl tinkat, mv.




