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RYTU VOKIETIJA NORI PRADĖTI 
DERYBAS DĖL JOS PRIPAŽINIMO

NEW YORKAS. — Rytinė Vokietija, pagerinusi savo santy
kius su Vakarų Vokietija, pradėjo energingai ieškoti ryšių už
mezgimo su viso pasaulio valstybėmis. Ketvij-tadienį Rytų Vo
kietijos stebėtojas Jungtinėse Tautose dr. Herst Grunert padarė 
mandagumo vizitą JAV ambasadoriui George Bush. Pasikalbėji
mas truko 45 min. Tai pirmas oficialus kontaktas tarp Washing
ton© ir Rytų Berlyno pareigūnų. Ambasadorius Bush pažadėjęs 
Grunertui, jei jo vyriausybė nori viešų derybų su Amerika dėl 
santykių užmezgimo, suorganizuoti Rytų Vokietijos atstovų ke
lionę į Washingtona.

Jei Amerika duotų dr. Gru
nertui leidimą keliauti Į Wash- 
ingtoną, tuo būtų sulaužyti pa
stovūs suvaržymai. Iki šiol R. 
Vokietijos, Kubos, Mongolijos 
ar Albanijos diplomatai gali iš 
New Yorko išvažiuoti tik 25 my
lių nuotolį.

yJAV ambasadorius Bush pa
aiškino rytų vokiečiui, kad Ame
rika norėtų pirma pasitarti su 
savo sąjungininkais: Britanija, 
Prancūzija ir V. Vokietija prieš 
pradėdama oficialias derybas su 
Bytų Vokietija. Keturios sąjun
gininkės gruodžio mėn. paskel
bė, kad santykių užmezgimas su 
Rytų Vokietija galės įvykti tik 
po R. Vokieti j os-V. Vokietijos 
sutarties pasirašymo ir ratifika
vimo. Sutartis buvo pasirašy
ta gruodžio 21 d., o ratifikavi
mas įvyks šį pavasarį.

Pagal abiejų Vokietijų susi
tarimą jos į Jungtines Tautan 
įeis kartu, greičiausia šių metų 
rugsėjo mėn., kada prasidės nau
ja JT Generalinė Asamblėja- V. 
Vokietija turi organizacijoje sa
vo stebėtoją, o gruodžio mėn. 
stebėtoją atsiuntė ir Rytų Vo
kietija. Dr. Grunertas pareiškė 
ambasadoriui Bush padėką už 
amerikiečių pareigūnų New Yor
ke pagalbą jam susirasti savo 
įstaigai patalpas ir butą.

Lapkričio mėn. keturi sąjun
gininkai: Amerika, Britanija, 
Prancūzija ir Sov. Sąjunga pa
skelbė deklaraciją, kurioje pa
brėžiama sąjungininkų atsako
mybė ir teisės visoje Vokietijo
je, pralaimėjusioje II-jį Pasau
linį karą. Po tokios deklaraci
jos kurios nuorašas buvo įdėtas 
ir į Bonos-R. Berlyno susitari
mą, Amerika nebemato kliūčių 
užmegzti normalius diplomati
nius ryšius su Rytų Vokietija.

1$ VISO PASAULIO

BELFASTAS. — šešiems bri
tų kareiviams patruliuojant ka
talikų rajone Londonderry, juos 
akmenimis ir pagaliais puolė 
apie 300 vaikų. Kareiviai ban
dė gintis šaudydami gumines 
kulkas, tačiau vaikai išlakstė tik 
tada, kai j šautuvus buvo pradė
tos dėti tikros kulkos.

Amerikoje gastroliuoja Kinijos 
šiuo metu vaidina New Yorke. Čia

obaty Shen yang 
matoma viena si 

vaikai.

grupė. Ji šiltai buvo sutikta Čikagoje, o 
spektaklio scena. Grupėje yra ir du 12 mėty

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

JŪREIVIAI IR UOSTŲ DARBININKAI 
JSPĖJO AUSTRALIJĄ DĖL BOIKOTU

NEW YORKAS. — Kada kongreso demokratai ieško būdų 
nutraukti lėšas Amerikos vyriausybei, ginančiai Indokinijos žmo
nes nuo komunistų diktatūros, Amerikos darbo unijų vadai gina 
Amerikos prezidentą nuo užsienio unijų boikotų. Antradienį su
sitiko Jūreivių unijos prezidentas Paul Hali ir uostų darbininkų 
I eddy Gleason. Jiedu pasmerkė Europos socialistus Švedijoje, 
Vokietijoje, Suomijoje už jų paramą Hanojaus komunistų reži
mui. Daugelis Europos darbo unijų po karo atsistojo ant kojų 
tik su Amerikos unijų federacijos pagalba. Amerikos unijų va
dai sako, kad Europos socialistai ir unijos pirmi pradeda šaukti, 
kai tik Amerika ima kalbėti apie savo kariuomenės Europoje su
mažinimą. Jie labai bijo Maskvos komunizmo, tačiau visą laiką 
remia Hanojaus komunizmą.

Maskva atidėjo 
Kubos skolas

MIAMI. — Kubos diktato
rius Fidel Castro paskelbė pen
kias naujas sutartis su Sovietų 
Sąjunga. Pastaroji sutikusi, kad 
Kubos visos skolos, kreditai, pre
kybos deficitas būtų atidėti mo
kėti iki 1986 metų. Po to Kuba 
juos pradės mokėti be jokių pa
lūkanų per 25 metus. Kokia 
bendra Kubos skola sovietams, 
Castro neskelbia.

Pasirašyta abiejų valstybių 
prekybos sutartis iki 1975 me
tų. Sovietai duos Kubai nau
ją 330 mil. dol. paskolą su “la
bai mažais” nuošimčiais. Iki 
1980 metų Kuba gaus iš sovietų 
po 11 centų už svarą cukraus 
ir po 5,000 dol. už toną nikelio 
ir kobalto.

Spėjama, kad Kuba skolinga 
sovietams apie 4 bilijonus dol., 
neskaitant ginklų. Castro pri
dėjo, kad nežiūrint sovietų pa
ramos, kubiečiams teks kentė
ti, sunkiai dirbti ir aukotis “so
cializmo statybai”.

DERYBŲ SU HANOJUM BELAUKIANT
PARYŽIUS. — Pirmadienį vėl turi prasidėti slapti preziden- 

. to patarėjo Henry Kissingerio ir šiaurės Vietnamo politbiuro nario 
' Le Due Tho pasitarimai. Paryžiuje jau ketvirtą kartą vakar de-

WASHINGTONAS. — Prezi- rėjosi Amerikos ir šiaurės Vietnamo delegacijos, kurioms pavesta 
dento Trumano atminimui ge- surašyti sutarties tekstą. Washingtone šį karią pareigūnai la- 
gužės mėn. bus išleistas naujas bai atsargiai kalba apie taikos galimybes. Niekas nenori prana- 
pašto ženklas su jo atvaizdu.

WASHINGTONAS.
rinkimus prezidento R. Nixono^nti savo reikalavimus, jei jiems atrodys, kad prezidentas R. 
kampanijos fondas gavo aukų Njxonas nebeatlaiko kongreso spaudimo.
iš 900,000 amerikiečių, pranešė, ’
Maurice Stans, finansų komite-J Stebėtojai galvoja, kad prezi- 
to pirmininkas perrinkimo šta- dentas Nixonas, lankydamasis 
be. Kai kurie žmonės aukojo po Maskvoje ir Pekine, gavo vyriau- 
kelis kartus, iš viso gauta virš syhių pritarimą, kad \ ietnamo 
milijono čekių.

SAN FRANCISCO. žemės pagal formulę: viena tau- 
ūkio "‘darbininkų vadas Cesar ta _ dvi valsjtybės. Tq tautų su_ 
Chavez skundžia teisme lytus- jungjmq nutarta palikti tolimai 
terių uniją, kuri, susitarusi su ateičiai ir taildam po]^^ 
plantacijų savininkais, apsunki- procesui. Hanojus prieš šitokį 
na darbininkų organizavimo Sprendjmq pasisako labai griež- 
darbus. tai. Komunistai tvirtina ne tik,

NEW ORLEANS. Lėktuvo kad Vietnamas yra viena tauta, 
katastrofoje dingęs kongreso na- bej reikalauja, kad Pietų Vietna- 
rys Hale Boggs buvo prisimin- me bQĮq pripažintos: __ .
tas gedulingose pamaldose, ku- riausybės, dvi kariuomenės ir 
riose dalyvavo viceprezidentas trys politinės jėgos”. 
Agnew', buvęs prez. Johnsonas 

rių.
VALLETTA. — Maltos prem-|įams jokių laimėjimų prie dery- 

jeras, negavęs iš Britanijos dau- bq stalo, vien todėl, kad jie ne- 
giau pinigų už salos karinius SUgebėjo jų laimėti kovos lauke, 
įrengimus, nuvyko paramos pra- Hanojui buvo leista palikti sa- 
šyti į Libiją. Malta jau buvo su-. vo kareivius Pietų Vietname, ta- 
sitarusi su Britanija. tačiau gjau, j§ kitos pusės, organizuo- 
premjeras Mintoff staiga vėl pa- jama karo paliaubų priežiūra, 
kėlė savo reikalavimus, sakyda- kuri neleistų tiems kareiviams 
mas, kad britų svaro vertė nu- keisli padėties P. Vietname. 
Krito. Į Baltieji Rūmai per spaudos

PEKINAS. Kinija ištrėmė sekretorių jau pasmerkė kongre- 
tris Zambijos studentus, kurie so pastangas sustabdyti Vietna- 
studijavo Kinijoje. Sakoma, kad Ino konfliktą. Tegali būti tik 
negrai tyčia sukėlė neramumus,>vienas derybų vedėjas, kiti ne- 
kad juos ištremtų, nes Pekino turėtų kištis, pareiškė Ziegleris, 
universitete jiems labai nuobo-' - - -
du ir nelengva gyventi.

PARYŽIUS. — Jėzuitas kuni
gas Daniel Rerringan, atsėdėjęs 
kalėjime 18 mėn. išvyko į Pa
ryžių pasikalbėti su Šiaurės Viet
namo delegacija. .

LOS ANGELES. — Garsus 
plaukikas Mark Spitz, laimėjęs 
Olimpiadoje 7 aukso medalius, 
paskelbė, kad gegužės mėn. jis 
susituoks su Susan Weiner. Ka
lifornijos universiteto studen
te. Abiejų tėvai seniai ‘draugau
ja.

šauti, kaip komunistai laikysis ir ko jie reikalaus. Neaiškų ele- 
v mentą Įneša patys amerikiečiai kongrese ir Washington© gatvėse. 

Pries įįanojus stebi visą spaudimą Amerikos vyriausybei ir gali sugriež-

j klausimą reikia "spręsti panašiai 
Į kaip Vokietiją ar Korėjų klausi-

tai. Komunistai tvirtina ne tik

dvi vy

Agnew, nuvęs prez. Jennsonasj Prezidentas Nixonas ir jo pa
su žmona ir daug kongreso na-.tarėjas Kissingeris sako, kad 
n1L Amerika neatiduos komunis-

♦Ateinantį ketvirtadienį Gage 
Parko gyventojai ruošia de
monstraciją prie policijos būsti
nės 1121 S. State St Jie protes
tuoja prieš 35 baltąją areštą prie 
Gage Parko aukštesniosios mo
kyklos. Neramumai kilo, kai 
švietimo taryba ėmė į baltųjų 
mokyklą vežti iš kitą rajoną ne 
grūs mokinius.

Baltieji Rūmai per spaudos

pridėdamas, kad kongreso na
riai neša didelę atsakomybę, nes

Nauju ČIA (Central Inteligente A* 
genty) — žvalgybos organinei ioe 

„Iviriininku paskirta* James Schles- 
įinger, ankičieu vadovavęs Atominė* 

Energijos Komisijai.

♦ Vakar Washington© kate
droje vyriausybės ir užsienio at
stovai dalyvavo buvusio prezi
dento Trumano gedulo pamal- 

Agnew 
Dalyva- 
Izraelio 
premje-

Australija Įsileis 
spalvotus žmones
CANBERRA. — Naujoji Aus

tralijos valdžia padarė nutarimą, 
kuris turės toli siekiančias pa
sekmes. Australija panaikino 
rasinius suvaržymus imigran
tams. Anksčiau Australija ne
įsileisdavo negru ar geltonosios 
rasės žmonių. Jie galėdavo Įva
žiuoti tik labai retais atvejais. 
Dėl to Australiją kritikuodavo 
spalvotųjų rasių žmonės.

Immigracijos ministeris 
me Grassby paskelbė, kad 
nė politika yra keičiama.

Jai- 
rasi- 
Bus

dose. Viceprezidentas
atstovavo vyriausybei.
vo ponia Eisenhower,
prezidentas P. Korėjos
ras ir Airijos premjeras.

♦ Prezidentas Nixonas vakar
tarėsi su kongreso vadais apie Įleidžiami pirmiausia tokie imi-

■ ‘grantai, kurie turi Australijojejie gali sukelti priešo galvoje ekonominę padėti ir kainą kon-J0.....^uovxailjvjc
abejones dėl Amerikos pozicijos troiės ateitį. Nesakoma, ar kon-1 giminiu, turi sponsorių arba to- 
ir* fuA /“Trvli nnavlmnfi rĮzmvnnc __ir tuo gali prailginti derybas.

Hanojaus tikslas yra sujung- klausimą, 
ti abi Vietnamo dalis vienoje ko-
rrrunisHi vadovybėje; Europos. skaičius Amerikoje sudarė 5.2%

greso nariai palietė ir Vietnamo kie, kurie turi Australijai reika-
I lingu specialybių, nežiūrint imi-

♦ Gruodžio mėn. bedarbiu grantų rasės.
Australija pradėjo rūšiuoti sa-

liberalai ir Amerikos valdžios Kas yra mažiausias nuošimtis vo imigrantus 1901 m., kada pra- 
politiniai oponentai užmiršta. ■ P®r 27 mėnesius. dėjo važiuoti tūkstančiai kinie-
kad komunistai Pietų Vietname 
nužudė ar sužeidė 1.3 milijonus 
civilių ir paliko 9 mil. benamių. 
Jie prarado apie milijoną savo 
kareivių, siekdami savo politi
nių tikslų. Kodėl liberalai nie
kada nepasmerkia aklo Hano
jaus užsispyrimo?

Maskvoje suėmė 
valdžios kritikę

MASKVA. — Slaptoji sovietų 
žvalgyba suėmė Iriną Belogo-I 
rodskają. kuri kaltinama prieš- 
sovietine agitaciją ir propagan
da. Jos vyras, poetas Vadim De
lon, buvo painformuotas, kad jo 
žmona tardoma ryšium su po
grindyje leidžiama Dabartinių 
Įvykių Kronika. Sovietų milici
ja iki šiol nesugebėjo išaiškinti 
to
ir bendradarbių. Kronika eina 
iš rankų į rankas, perrašinėja
ma mašinėle. Kronikoje regis
truojami valdžios prasižengimai 
prieš žmogaus teisią ^statymus.

samizdat” leidinio autorių

Žada atstatyti 
Managvos miestą
MANAGVA. — Nikaragvos 

prezidentas Anastasio Samoza 
pažadėjo savo Naują Metų kal
boje tuoj pat pradėti sugriauto 
Managvos miesto atstatymo dar
bus. Jau taisomi sulaužyti van
dentiekio vamzdžiai, organizuo
jamas transportas darbinin
kams, kurie gyvena už miesto, 
tačiau kurių darbovietės liko ne
sugriautos. Fabrikai buvo už 
miesto centro ir daug ją liko ne
paliesti.

Du Nikaragvos karininkai, jų 
vienas pulkininkas, buvo sušau
dyti už užsienio šalių atsiustos 
paramos graibstymą.

dėjo važiuoti tūkstančiai kinie-
♦ Pietų Vietnamo prezidentas čių į Australijos aukso kasyk-

vis dar laikosi nuomonės, kad ias. Vienas iš trijų australų yra 
taikos derybos turėtų pripažin- imigrantas, imigranto vaikas ar 
ti du Vietnamas ir turėtų išsi- anūkas, pareiškė ministeris. Pa
derėti iš komunistų visos kariuo- skutiniu metu .Australija jau 
menės atitraukimą iš P. Vietna- buvo šiek tiek sušvelninusi ša
mo. j vo rasinę diskriminaciją ir ileis-

♦ Buvęs Britanijos premjeras davo apie 4,000 spalvotų rasių 
Harold Wilson atšaukė savo pa- žmonių per metus. Ministeris 
skaitą gastroles po Ameriką, pareiškė, kad ir toliau Australi- 
protestuodamas prieš šiaurės Ja nepriims “darbo jėgos” — 
Vietnamo bombardavimą. l žmonių be jokių specialybių. To-

♦ Washingtone kalbama, kad Kiu netrūksta pačiai Australijai, 
derybose dėl nusiginklavimo vie- Tačiau nebus atsižvelgiama Į 
toj Gerard Smith Amerikos dele- imigranto rasę. Ir spalvotiems 
gacijai vadovaus Alexis Johnson. va^žia padės at\ ažiuoti ir Įsi- 
aukštas valstybės departamento Kurti, jeĮ jie gaus vizą imigruo- 
pareigūnas.

♦ Ateinančią savaitę iš Saigo-' 
no į Washingtoną atvyksta pen
ki senatoriai, kurie bandys pa
veikti JAV senato narius, kad 
jie nenutrauktą P. Vietnamui 
Amerikos paramos.

♦ Chattanooga. Tenn., detek- t rali jos kurorto restoranas gavo 
tyvai padarė kratą dviejuose na- gerą padavėją David Hackworth, 
muose ir konfiskavo 5.5 mil. dol. kuris atvyko Į Australiją spalio 
vertės padirbtą pinigu po 20 dol. mėn.
banknotuose. Buvo suimti trys armijos pulkininkas,

i vyrai ir dvi moterys.

Patrick Gray, buv*t FBI direktoriau* 
Edgar Hoover pavaduotojas, dabar 
prosidonto paskirtas vadovauti tai 

įstaigai.

ti j Australiją.

Buvęs pulkininkas 
dirba restorane

SURFERS PARADISE.—An

' Daugiausia Amerikos unijos 
vadus supykino Australijos uos
tų darbininkų boikotas Ameri
kos laivams. Dėl to boikoto ke
leivinis JAV laivas Monterey bu
vo sugaišintas Sydnejaus uoste.

Amerikos unijų federacijos 
prezidentas Meany pažadėjo uos
tų ir jūreivių unijoms visą pa
ramą. Gleason jau pranešė Tar|>- 
tautinei uostų darbininkų 
jai I^ondone, kad Amerikos 
tų darbininkai uždarys JAV 
tus toms valstybėms, kurių 
bininkai bandys naudoti boiko
tą kaip politinį-karini ginklą 
prieš Ameriką. Australijos uni
jos Įspėtos, kad toks boikotų ka
ras daugiau pakenks Australijai, 
ne — Amerikai.

Amerikos vyriausybė dėl uos
tų darbininkų boikoto jau pa
reiškė protestą Australijos vy
riausybei. Pažymėtina, kad Aus
tralijos spauda pasisako prieš 
boikotą. Jo neremia ir Australi
jos Darbo Unijų Taryba.

Senato demokratai 36 balsais 
prieš 12 priėmė rezoliuciją, pa
siūlytą sen. Edward Kennedy, 
kuris sako, kad demokratai nu
tarė, kad daugiau pinigų Ame
rikos operacijoms Indokinijoje 
negalima leisti, kad tos operaci
jos turi tuoj pat būti sustabdj- 
tos. Sen. McGovern pasiūlė nu
traukti lėšas per 60 dienų.

Senato demokratų vadas pri
pažino, kad nežiūrint karštų kal
bų ir nuotaikų, kongreso akcija, 
kuri turėtų praktišką vaisių, sun
kiai Įmanoma. Sen. Scott ban
dė nuraminti senatorius, saky
damas, kad reikia atsiminti jog 
ne vien laikraščiu antraštės yra 
svarbios, svarbus ir valstybės 
saugumas.

Demokratai paskyrė Į senato 
užsienio reikalų komitetą du se
natorius: Hubert Humphrey ir 
McGoverną. Komitetui vadei
vai! ja sen. Fulbrightas.

Jis yra buvęs Amerikos 
kovojęs 

j Korėjos ir Vietnamo karuose, 
apdovanotas 91 medaliu.

Tarp jo užsitarnautų medalių 
yra astuoni Purple Hearts, duo
ti už sužeidimus. Už narsumą 
kautynėse jis gavo 1(1 Sidabri- 

,nių žvaigždžių ir 8 Bronzines 
Žvaigždes. Jis pasitraukė iš ar
mijos 1971 m. atitarnavęs 5 me
tus Vietname. Pulkininkas yra 
parašęs knygą apie kovos meto
dus prieš partizanus.

Pulk. Hackworth pasitraukė 
apkaltinęs armijos vadovybę ne
pakankamu jaunų kareivių pa
ruošimu Vietnamo karui ir me- 

: lavimu savo pareiškimuose spau
dai. Dabar jis patenkintas savo 
darbu restorane. Jo darbas esąs 
kūrybingesnis ir vertingesnis, 
negu per praėjusius 25 metus. 
Neabejotina, kad Hackworth 
gauna iš armijos nemažą pensiją.

uni- 
uos- 
uos- 
dar-

Kunigai prieš karą
NEW YORKAS. — šeši dva

siškiai sekmadienį iš Amerikos 
skrenda Į Romą, kur jie tikisi 
būti priimti Vatikane paties po
piežiaus. Jie prašys popiežiaus 
suorganizuoti (msaulio opinijų 
prieš Amerikos karo veiksnius 
Indokinijoje.

šioje delegacijoje yra dr. Har
vey Cox. Harvardo universiteto 
teologas, metodistų vyskupas 
Armstrong, Los Angeles rabi
nas Beerman, episkopalų vysku
pas DeWitt, presbiterionų teolo
gas dr. McAfee ir Loretto mo
terų vienuolyno <*aeselė Mary 
Luke Tobin.

Grupės dalyviai pareiškė, kad 
jie prašys popiežių Įsakyti Ame
rikos katalikams “nedalyvauti 
civilių bombardavime“. Popie
žiui bus įteikta žvakė, pagamin
ta iš Amerikos aviacijos bom
bos, numestos šiaurės Vietna
me.
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JONAS A. ŠARKUS, PH. D.

KAS ČIA DABAR DAROSI?
Aš nubrėžiau linijas viso

kioms galimybėms, išskyrus gi- 
mi’a ų kraujomaišai — pareiš
kė naujosios kairės kalbėtojas 
Al.en Ginsberg kolegijos stu
dentams.

— Jūs daugiau nebraižysi t 
niekur jokių linijų, nes greitai 
ateis naujas Nixonas, kuris brai
žys tas linijas, — atsakė jam 
vienas iš klausytojų. \ isa audi
torija audringai pritarė, palik
dama naujosios kairės agitato
rių visų pajuokai. Prieš dešimt
metį tokie dalykai buvo neįma
nomi.

Kadaise Amerikos universite
tai ir kolegijos turėjo konkre
čius tikslus paruošti visuome
nei ir studentų asmeninei gero
vei aukštų kvalifikacijų inteli
gentiškus specialistus bei pro
fesionalus su valstybingumo bei 
demokratinėmis tradicijomis.

lerių toms mokslo institucijoms 
tiesiogine parama ir įvairiais 
mokslinių tyrinėjimų užsaky
mais. Tas sumas kasmet didino 
gausios alumnų mecenatų ir 
įvairių fondų aukos. Kartu su 
turtu ir ištekliais augo moko
mojo personalo prestižas, vis 
jiems keliant algas ir teikiant

ta mokslo įstaiga tapo revoliu
cinių veiksmų židiniu. Tas židi
nys turėjo įtakos į Watts apy
linkės gaisrus Los Angeles ir 
kituose miestuose. Kai kurie 
laikraščių vedamieji kaltino uni
versitetus ir maištingąją stu
dentų mažumą, kad jie pagrin
diniu mokslo dalyku laiko revo-

yra atkurta vesti bekompromisi-.
nę kovą dėl Lietuvos laisvės.

Jei kas tuo abejoja, tenebūna! 
šauliu.

Dipi. teis. Al. Budreckas

įvairius priedus. Nežiūrint in- Unciją... Katalikų universitetai 
vestuojamo kapitalo, kai kurių

pagarba kraštui ir žmonėms. Vi-l^a^a*se />u'us*y gaišių mokslo

BILIETAI: $6, $5, $4 ir 12.

GAUNAMI MARGINIUOSE, 

2511 West 69th Street

CHICAGO, ILLINOIS 60029 

Telefonas PROSPECT 8-4585

Paskutinio laikotarpio retori
kos tribūnos ir konfrontacijos 
beveik be pasipriešinimo arenos 
buvo daugelyje universitetų bei 
kolegijų auditorijoje, iš kurių į 
v suomenę sklido naujos idėjos, 
daugumoje perleistos per TV 
kreivas prizmes su komentatorių 
tendencingais išvedžiojimais, 
nesiskaitant su duomenimis vien 
dėl gražios pasakos arba teori
jos. Daugelis mūsiškių kalbose 
apie kai kuriuos savuosius in
telektualus sako, kad jie yra per 
daug atlaidūs komunizmui, kad 

' jie pamiršo tėvų patyrimus ir 
- savo bei mūsų visų išskirtiną 
’ padėtį dėl Lietuvos okupacijos, 
kuri neleidžia būti minkštais ar- 

* ba atlaidžiais. Todėl mums yra 
svarbu artimiau pažinti mokslo 
instrukcijas, jų profesorius ir 
administratorius, kurių įtakoje 

-brendo audringame savo amžiu
je ir dar audringesniame laiko
tarpyje.

suomenė gerbė juos, taip pat 
mokslo institucijas ir moksli
ninkus. Betgi valdžios ir jėgos 
sluoksniai vis laikėsi senos pa
žiūros, kad taptum milijonieriu
mi nereikia jokių aukštųjų 
mokslų. Jų akyse ] 
buvo naivus idealistas, jei senas 

vertas lengvos pajuokos, jei 
jaunas — nesėkmingas meilėje 
bei gyvenime. Jų vaikai ėjo į 
tokias kolegijas, kuriose buvo 
galima ne mokslo, bet gero gy
venimo manierų bei pasižymė
jimo sporte siekti. Trumpai ta
riant, intelektualas jautėsi jėgos 
ir valdžios asmenų draugijoje 
taip, kaip jautėsi musų tremties 
profesoriai Unros stovyklų lai
kotarpiu išdidžių spekuliantų ar
ba vaizbūnų kompanijoje pa
gal Pulgio Andriušo piešinius 
ir užrašus. Intelektualai tokius 
pravardžiuodavo kiaušingal- 
viais.

Po 2-jo pasaulinio karo JAV 
universitetai ir kolegijos pradė
jo bujoti savo įtaka ir studentų 
skaičiais. Klestėjimo laikotar
pio pradžią reikia laikyti 1957 
m., kai rusai išleido Į erdves pir
mąjį sputniką. Nuo to laiko vi
są dešimtmetį valstijų ii federa
linė valdžia teikė bilijonus do-

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Ueponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC '

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
įba g m ZI onu sisiuaipBunps įba 9 rąi 6

VELTUI 
jūsų namu 

įvertinimas 
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. ARCHER AVĖ. (prie 47-tos)

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba E Ii IV/.V J. MICHAELS

institucijų prestižas pradėjo kri
sti, siekdamas pavojingą ribą 
studentų ir profesūros akademi
niam lygiui. Mokslo ir auklėji
mo lygį jau pajuto ir visuome
nė netiesioginėse išdavose. Pa- 

profesorh's | Platoną, tiesos pažinimas yra 
• • 1 moksle, o grožio ir gėrio pajuti

mas — etikoje. Betgi daugelyje 
studentų ir profesorių, vietoje 
tiesos, išsivystė fanatizmas, iš
augo nepilnutinė inteligentų kai
ta su malonumų infliacijos rei
kalavimais, kurių gausumas ne
atnešė laimės, bet išstūmė kla
sinius pomėgius.

Laimėjimas materialinių gė
rybių ir jėgos valdžioje bei in
dustrijoje privertė daugelį mok
slininkų į laboratorijų technikus 
ieškoti naujų patentų masinei 
gamybai. Ne veltui daugelis fan
tastinių TV filmų vaizduoja kaip 
mokslo sukurti robotai sunai
kina ne tik įrengimus ir esančią 
aplinką, bet ir sudaro grėsmę ar 
tragišką likimą pačiam moksli
ninkui. Richard Hofstadter sa
vo studijoje “Anti-Intelectualism 
in America” rašo, kad “intelek
tualai, kurie laimėjo trupinį 
laisvės ir galimybių, taip pat 
naujų prieigų į įtakas, tuo pačiu 
palinko į. smulkią korupciją”. 
Laimėjęs pripažinimą, jis pra
rado savarankiškumo laisvę, 
netgi savo intelektuali' žymes. 
Pagal J. K. Galbraight, jis tapo 
technostruktūros dalyviu, be 
dvasinės įtakos studentijoje ir 
visuomenėje.

Dėl viršminėtų ir kitų prie
žasčių baigiančiųjų studentų 
studijos tapo paviršutinėmis, 
dažnai joms vadovaujant pagel- 
biniui mokymo personalui. Daž
nas studentas, studijavęs bet ku
rią svetimą kalbą, nėra pajėgus 
ją naudoti ir naudotis, o baigęs 
istorijos studijas, neturi pilno 
supratimo apie to mokslo tikrą
ją paskirtį.

Betgi didžiausią žalą univer
sitetams ir studentams padarė 
ten mesti New Frontier progra
mų utopiniai šūkiai. Nors prez. 
J. F. Kennedy negerbė profeso
rių ir juos vertino ‘dešimtuku už 
tuziną”, tačiau jie ir universi
tetų administracijos pareigūnai 
klusniai vykdė jo bei patikėti
nių pageidavimus, leidžiant žais 
ti tragikomedijas ir trukdant 
daugumai studentų mokslą. Po 
jo kalbos 1962 m. Berkeley u-te.
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elgėsi pagal vadinamus Romos 
ir Maskvos dialogus, kas sudarė 
Pax Romana Airių stiliuje kom
pleksą.. Apie visus šiuos daly
kus bus progos parašyti vėliau, 
paliečiant konkrečius atvejus ir 
asmenis, kurie demobilizuojant 
visą aktyvą, paliko toliau veik
ti, bet daugumoje jau visai sve
timose Įtakose.

Reikia stebėtis, kad dauguma 
mūsų tuolaikinių studentų pa
siekė mokslo aukštumas ir ta
po naudingais saviesiems bei 
Amerikai. Deja, keletas neinte
ligentiškų intelektualų pasuko 
paskui bendradarbiautojus su 
sovietais ir atitinkamose drau
gijose vis kalba apie reformas 
mūsų institucijų, netgi apie re
voliuciją vardan bendradarbia
vimo. Man čia prisimena vienos 
nostalgiškos dainuškos refrenas:

Mažas esi
Ir suprasti nieko negali.
Mažas esi
Ir pakeisti nieko negali.
.Jie nenori matyti ir žinoti, kad 

\ isose gyvenimo srityse vaizduo
jamos kvailystės jau baigėsi. 
Broadway teatrų ir kitose sce
nose turi dideli pasisekimą mu- 
zikalinis vaidinimas, parašytas 
1925 m., “No No, Nanette”.

Atsiųsta paminėti
MUZIKOS ŽINIOS Nr. 4 (199), 

16 puslapių su apianka, stam
baus formato, gerai techniškai 
pranciškonų Brooklyne išleistas 
iliustruotas sąsiuvinys, redaguo
jamas Lietuvių Vargonininkų - 
Muzikų Sąjungos, redaguojamas 
M. Mamaičio ir L. Stukienės.

Tekste plačiai aprašytas Lie
tuvių vargonininkų-muzikų sei
mas, įvykęs praeitų metų rugsė
jo mėnesį; toliau seka keli tęsi
niai iš praeito Muzikos žinių nu
merio;. Music News — anglų kal
ba informacijų puslapis; muzi
kinė kronika ir pridėtas to pa
ties formato leidinys: Juozo 
Stankūno Dainos su fortepijono 
pritarimu; Kalneliais. Minutės. 
Humoreska. Visos trys dainos 
su gaidomis vienam ar dviem 
balsams.

Automobilių nelaimės 
per Naujuosius Metus
Per Naujų Metų trijų dienų 

savaitgalį JAV-bėse automo
bilių nelaimėse žuvo 426 žmo-

JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKU I
KNYGŲ, NEBŪTU IR NAUJŲJŲ! |

Frof Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” y-s 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kebas. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, nunkšt. $2.50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

. y

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
vtlAI lAS ŽUKAUSKAS — MARIA NURKIKA 

nitih šl. Chicago, iii 60639 • let A A 5-278< 

Oioetis pasirinkimu (velny pretug. 
automobiliai, šaldytuvai, maistas, pinigai.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
xaOl W. ofth *»., Chicago, IIL MM2V. — Tel. WA 5-271/ 
4333 So Hoisted St., Chicago, III. 6060$. — Tai. 254-3320 

vairių prekių pasiruikimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Cortifikatai

V. valantinas

MOVING - Apdraustas per kraustymas 
ūigus ir sąžininga* patarnavimas. Naujausi Kraustymu

įrankiai, ligų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
Mil W 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

Šauliai tremtyje
Buvę šauliai atkūrė šaulių Są

jungą š. Amerikoje ir ją pava
dino “Lietuvos šaulių Sąjunga 
tremtyje”.

Lietuvos šauliai buvo privers
ti ne savo noru, bet dėl politiškai 
nepakenčiamo persekiojimo ir 
žudymų apleisti savo kraštą, šau
ksi, palikę savo tėvynę, ieškojo 
kituose kraštuose prieglaudos. 
Ta prieglaudos teisė yra vadina
ma azilio teisė.

Azilio teisė turėtų būti puose
lėjama tarptautiniu mastu. Deja, 
ne visos kad ir kultūringos vals
tybės politiniams bėgliams tą 
teisę suteikia.

Karui pasibaigus daugelis ne
grįžo i savo kraštus. Taigi, po 
II Pasaulinio Karo atsirado 
tremtiniai.

Be azilio teikės yra dar egzilė. 
žodis egzilė reiškia priverstinį 
pasitraukimą iš savo krašto — 
tremties.

šauliai, pasitraukę iš aneksuo
tos (jėga prijungtos) Lietuvos, 
ir atkurdami šaulių Sąjungą š. 
Amerikoje, ją pavadino “Lietu
vos šaulių Są anga Tremtyje”. 
Toki pavadinimą davė tik dėl 
to, kad laisvasis pasaulis žinotų, 
jog šiai patriotinei organizaci
jai okupuotoje Lietuvoje vietos 
ne tik nėra, bet rusai komunis
tai. užgrobę kraštą, šaulius per
sekiojo. trėmė į Sibirą, ten juos 
badu naikino i® šaudė. Todėl, 
kam buvo lemta išlinkti ir pa
bėgti iš už geležinės uždangos, 
šiandien yra šventa pareiga nie
kad to nepamiršti ir skelbti vi
sam pasauliui Sovietų komunis
tų atliktą ir toliau vykdomą mū
sų tautai žiaurų genocidą.

šauliai, atk irdami Lietuvos 
šaulių Sąjunga tremtyje, jau iš 
anksto turėjo omenyje įrašyti 
žodį tremtis, nes tai svarbiau
sias požymis atkurtos organiza
cijos. Ii veik- iki atsikurs Ne
priklausoma Lietuva.

šaulių patriotinė organizacija 
l>e pavadinimo “tremtyje’ nepa
rodytu «"vo pila© veido, kad ji

nės (per tokį pat savaitgalį 
1972 m. žuvo 516). Rekordi
niai buvo 1965 m. Naujieji 
Metai, kuomet automobilių 
nelaimėse žuvo 564, ir 1970 m. 
žuvo 6.48

Chicagos mieste 1972 metais 
automobiliai užmušė 266 žmo
nes, priemiesčiuose — 233.

Už vairavimą neblaiviame 
stovyje per ką tik praėjusius 
Naujus Metus Ghicagoje areš
tuoti 109 žmonės, o 1971 m. per 
tokį savaitgalį buvo areštuota 
233.

SKAITYK "NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIA ?TNTAS

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 268 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4*00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJ IE NOS
‘1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

SKELBKITĖS NAUJIENOSE

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI - DOVANI Į LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, 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. Papildomų 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:
ALLENTOWN, PA. — 
BALTIMORE 31, MD. __ 
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
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 YODIf 1 M V 
PHILADELPHIA 23, Pa. - «fW?Girerd’ Avenue - 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue _ ___
SOUTH RIV1R, N. J. - 41 Whitehead AvenuTL 

Y-- 5,5 »Nwt -
TRENTON 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ... 
UTICA. N. Y. — 963 Bleaker Street

126 Tilghman Street______
1900 Fleet Street..............

— 485 McDonald Avenue 
701 Fillmore Avenue _ 

1241 No. Ashland Avenue 
— 2608 West 69 Street

— 1855 West 47 Street
— 1028 Kenilworth Avenue—

■ 11601 Jos Campau Avenue.....
■ Freewood Acres Rt. 9 .....

11339 Jos Campeu Avenue 
122-126 Hillside Avenue -....

- 159 So. Vermont Avenue 
378 Market Street ____
— 7| Second Avenue
— 141 Second Avenue

435-1654
342-4240

3764755 
7714696 
365-6780 
3634494 
3654740 
2494216 
3854550 
642-2452 
674-1540 
475-7400 
769-4507 
3814800 
2574320 
475-9746 
3924306 
732-7476
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A. VILAINIS

Po Brighton Parką paklydinėjus
(Tęsinys) 

PAŽANGA — AUTOMOBILIŲ 
TAISYME

(2641 West 17th St.)
Dabartinio Pažangos savi

ninko Jono Stanevičiaus Tėvas 
Antanas 1955 metais Marquet
te Parke, 70 pirmoje gatvėje 
pradėjo šiuo vardu verslą — 
biznį. Tai buvo, berods, pats 
pirmasis iš naujųjų ateivių, 
turėjęs drąsos įeiti į šią verslo 
sritį, įsigydamas gazolino stotį 
ir toje pačioje vietoje atidary
damas automobilių taisymo 
dirbtuvę. Reikia manyti, kad 
prie to jį paskatino ne tik pats 
galimas pelningas biznis, bet 
kad jis jau toje srityje buvo 
pasireiškęs net nepriklauso
moje Lietuvoje ir spėjęs įsigy
ti gero specialisto vardą. 

•
Jis 1960 metais apsisprendė 

perkelti savo dirbtuvę į Brigh- 
ton Parko kolonijos ribas. lan
kosi didelį sklypą žemės, pa
sistatė ant jo naują automobi
lių taisymo garažą, ir kitus 
naujus ir gerus įrengimus, 
skirtus to verslo apimčiai. 
Taipgi čia buvo įrengti ir au
tomobilių kuro požeminiai tan
kai. Išlaidos buvo didelės ir 
prisiėjo paskolą užsitraukti. 
Tai vėliau pasunkino ir pačias 
darbo sąlygas. Prieš kelis me
tus jis mirė, ir visa ši įmonė 
perėjo į sūnaus Jono Stanevi
čiaus rankas.

Jonas Stanevičius tėvo įsteig
toje Pažangos įmonėje, pradė
jo talkininkauti dar tebelan-
kydamas mokyklą. Atrodo, kad darbų ir jaunuolių matomai 
jo profesiniuose versluose esą- norinčių išmokti to amato. Ga-

m a
kaip meno ir kultūros pasau
lyje pasireiškiančių
tarpe. Jonas taip buvo pamėgęs

lyg įgimto patraukimo,

įima manyti, kad ir* jHijau 
greit susilauks talkininko iš 
savo šeimos tarpo. Nors pats 
Jonas ir apsipaišinęs, bet man 
iš veido atrodė dar jaunas vy
ras., bet jo vyriausias sūnus 
Mykolas jau eina 13-tuosius 
metus. Baigiant taip ir noris 
pasidžiaugti, kad jis šeimos a t-i 

ne»i- žvilgiu laikosi mūsų senos, tau
toje įsigyvenusios, tradicijos ir 
augina gražų atžalyną, net pen
ketuką. Jono tėvas Antanas^ 
Stanevičius buvo geras lietuvis' 
patrijotas, tikiu, kad ir jo sū
nus sugebės šį gciisų atžalyną 
išauklėti lietuviškoje dvasioje.

HENRIKO IR EMILIJOS 
MOCKŲ UŽEIGA

(2591 West 46th St.)
Jau 16 metų, kaip nuosavuo- 

se namuose Emilija ir Henri
kas Mock ai laiko užeigą Brigh
ton Parko apylinkėje. Galvė 
apsodinta medžiais, kurie va
saros metu teikia net ik gražų 
vaizdą, bet ir pavėsį praeinan
tiems. Tokių gražių, didelių 
medžių mačiau prie pačios už
eigos ir kieme. Tame užtver
tame kieme sukinėjosi, bėgio
jo didelis, gražus vilkinis šuo, 
atliekąs užeigoje naktinio sar
go pareigas.
Šioje apylinkėje gyvena ir ki
tų etninių grupių gyventojų ir 
jie yra labai pamėgę šią ra
mią, jaukią užeigą. Kaip pa
stebėjau, iš ryto užeigoje dirba 
Emilija, 
valandos tas pareigas perima 
Henrikas 
drnis pasiskirstymas 
dėl jų pačių patogumo, o todėl 
kad rytinėmis valandomis Hen
rikas yra užimtas kitu darbu. 
Negalėčiau pasakyti, ar jis 
užimtas kokia tarnyba, ar turi 
pagal savo specialybę gerai ap
mokamą darbą, kurio neverta 
prarasti ir dėl gerai einančio 
biznio.

Man bent susidarė įspūdis, 
kad pagal jo gaunamą atlygi
nimą išeina atlyginimo vidur
kis apie dešimt tūkstančių do
lerių ar daugiau per metus. 
Tas jo darbas nėra fiziniai var
ginantis, jei jis gali dar vaka
rais dirbti už bato. O ir už ba
ro darbas juk nėra vien tik ma
lonus pasiplepėjimas. Tenka 
palaikyti tvarką, kad kokie pa
daužos ar neramaus būdo kli
entai nedrumstų ramios, jau
kios aplinkos.

šeimą Henrikas Mockus su
kūrė jau atsidūręs Vokietijoje, 
vesdamas Emiliją Butkutę. Ji 
vos vos spėjo ištrūkti raudo
niesiems užliejant Lietuvą. Ji 
buvo patekusi Klaipėdon, kur 
ėjo smarkūs mūšiai tarp vokie
čių ir raudonosiios armijos. 
Sausumos kelias jau buvo at-

asmenų

profesiją nė negalvojo, 
ruošė ir todėl nebaigė aukštų
jų mokslų. Labai jaunas jis 
vedė ir pats, norėdamas aprū
pinti šeimą, visam laikui ilgoms 
darbo valandoms įsijungė į tė
vo įmonės darbus, tapdamas 
ir jos dalininku.

Taip praktiškai įsigijęs gero 
mechaniko vardą, jis dar kiek 
papildė , pagilino savo specia
lybę ir
Jis po išegzaminavimo atitin
kamų 
įstaigų buvo pripažintas kaip 
“collision ekspertas”. Kadan
gi aš nesu nė mechanikas, ne
turiu nė automobilio, nemoku 
net vairuoti, tai negalėčiau nė 
apibūdinti, ką tas žodis colli
sion reiškia. Bet aš įsivaizduo
ju, kad tai yra tikslus mašinos 
dalių išlyginimas, sutvarky
mas motoro, stabdžių suregu
liavimas, ir kad visas mašinos 
veikimas būtų tikslus ir garan
tuotas. Taip čia atliekami visi 
kiti automašinų remontai.

Tų taisymo darbų jis nesto- 
kuoja. Mano lankymosi metu 
kelios automašinos buvo tai
somos garaže ir dar jų eilė 
stovėjo kieme, laukdamos. Prie 
mašinų taisymo visą laiką in- 
tentensyviai dirba jis pats, bet 
negali spėti, tad dar dirba du, 
o gal ir daugiau mechanikų 
specialistų. Maišosi prie tų

teoretinėmis žiniomis.

mechanikos {mokslo

o vakare po šeštos

Mockus. Tas valan- 
yra ne
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kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.
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mobilių. Prie duobė-: apeigas 
atliko klebonas Stankevičius. 

‘Visi grabnešiai buvo Cicero 
choristai. Po laidotuvių visi 
dalyviai buvo užprašyti į Peš- 
kių užeigą pietums, kurie bu
vo labai puikiai ir lietuviškai 
paruošti. Peškiai nė už pa
talpas, nė už daibą jokio atly
ginimo neėmė.

Visi laidotuvių dalyviai, ap
gailėdami Aldoną, linkėjo, 
kad jai būtų lengva šios šalies 
žemelė. .S. /<

CICERO
Per Kalėdas supiltas 

naujas taurios lietuvaitės 
kapas

šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse Čikagoje, 1972. XII. 27 
d. buvo supiltas naujas kapas
— sunkios ligos iškankintos 
Aldonos Ruginienės Sabans- 
kytės.

Aldona buvo užaugusi ža
liuojančiame žemaičių krašte
— Mažeikiuose, negausioje 
šeimoje, tik dvi seserys — AL 
dona ir Rirutė. Jų tėvelis 1941 
m. komunistų buvo išvežtas į 
Sibirą ir ten, kaip ir daugelis 
kitų lietuvių patriotų — nu
kankintas. Antrą kartą — 1944 
m. raudonajai armijai veržian
tis į Lietuvos žemę, Aldona ir 
Birutė nepabijojo trauktis į 
Vakarus, kur jų niekas nelau
kė, bet tikėjosi, kad vis tiek 
bus geriau, negu vergauti ko
munistams. Savo mamytės jos

kirstas, ir tik jūros keliu pa
vyko pasprukti iš raudonųjų. 
Šiai gražiai moteriai Vokieti
joje gimė ir jų, sūnus, kuris 
Amerikoje baigęs mokslą vedė 
ir daro karjerą Čikagos polici
jos tarnyboje, ši jauna pora 
nepriartėjusi nės prie penkias
dešimt metų, jau susilaukė ir 
vaikaičio. Emilija sakė, kad 
tas berniukas esąs toks mielas, 
ir ji mylintį jį labiau negu sa
vo sūnų.

Manyčiau, kad apie šią darb
ščią, gerai susitvarkiusią šei
mą ir nenutolusią nuo lietu
viško gyvenimo būtų galima ir 
daugiau papasakoti, bet jie pa
kreipė pokalbį kita linkme. 
Jiems būsią daug smagiau, jei 
parašyčiau apie Naujienų ko
respondentą Jusą, kuris buvo 
užkluptas nelemtų ligų, ir nors 
grįžo į namus, bet vis negali 
išsikapstyti iš negalavimų. Tai 
esąs tikrai nusipelnęs asmuo 
šiai kolonijai ir pačioms Nau
jienoms. Jis pats aktyviai daly
vaudamas draugijų ir klubų 
veikloje ir apie jų veiklą apra
šydamas, tarsi skatinančio 
kuro įliedamas tos visos veik
los katilan. Jis įpiršęs ir jų šei
mai Naujienas, kurias su pa
mėgimu jie skaito ir per jas 
seka mūsų kultūrinę veiklą. 
Mane kiek nustebino, jog ir 
apie mane žino iš Naujienose 
rašomų straipsnių.

Ši šeima įsigijo gražią rezi
denciją šiaurrytinėje miesto 
dalyje. Ją skalauja Michigano 
ežero bangos.

Tuo laiku užeigon užėjo 
aukštas, gražiai nuaugęs vyras, 
pilka, gražiai gulinčia eilute. 
Mane su juo supažindinant pa
aiškėjo, kad tai Čikagos po
licijos pareigūnas Gaselski, ku
ris organizavo Čikagos polici
joje tarnaujančių lietuvių klu
bą. Prie to klubo organizavi
mo nemažai yra prisidėjęs ir 
Mockų sūnus. To klubo suor
ganizavimas yra glaudaus ry
šio užuomazga su lietuvių et
nine grupe. Tas policijoje tar
naujančių vyrų klubas jau pa
sireiškė ir mūsų tautinėje ben
druomenėje, surengęs jau du 
kultūrinio pobūdžio parengi
mus.

(Bus daugiau)

nėgalėjo prikalbėti, kad drauge 
bėgtų: ji sakė: o kas gi pasiliks 
saugoti mūsų tėvų žemę, name
lius?... Juk jūs netrukus su
grįši t?

O viskas vyko kitaip. Aldo
na į Lietuvą nebesugrįžo. Su 
Ignu Ruginiu Anglijoje sukū
rė šeimą ir laimingai gy ven
dami sulaukė trijų sūnelių: 
Algio, Raimundo ir Vytuko. 
Paskui persikėlė į JAV — Ci
cero.

Sunki ir čia buvo pradžia su 
mažais sūneliais, bet Igno darb
štumas viską nugalėjo, o kai 
vaikučiai kiek paaugo ir Aldo
na ėmė dirbti Šv. Antano tau
pymo ir skolinimo bendrovėje. 
Įsigijo gražius namus. Bet Al
doną užklupo sunki ir nepagy
doma liga, kuri kankino 4 me
tus ir tik 47 metų amžiaus, gruo 
džio 23 d. Aldona atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, palikdama my
lintį vyrą Igną, 3 sūnus, kaip 
ąžuolus — Algis odontologijos, 
Raimundas veterinarijos stu
dentai ir Vytukas gimnazistas 
(jau begarsėją krepšininkai), 
kurie visą laiką velionę labai 
stropiai slaugė ir nuoširdžiai 
rūpinosi. Lietuvoje liko moti
na, o Anglijoje sesuo Birutė, 
čia dar visa eilė giminių: Sa
dauskai, Žukauskai ir daugel 
draugų dideliame skausme.

Visus ketverius, sunkios li
gos metus labai stropiai velio
nę prižiūrėjo ir gydė Dr. Pet
ras Kisielius, o Juozas Gri- 
bauskas, Šv. Antano taupymo- 
skolinimo b-vės vedėjas, iki 
pat mirties parodė daug lietu-

viškos širdies. Mirus, laidotu
vių direktorė Butkienė, nežiū
rėdama Kalėilų švenčių, labai 
rūpestingai sutvarkė visus lai
dotuvių reikalus.

Koplyčioje rožančių atkal
bėjo kun. Vilkaitis, bažnyčio
je mišias laikė 3 kunigai: kle
bonas Stankevičius, Dr. Juška, 
kurs pasakė gražų atsisveikini
mo pamokslą ir kun. Vilkaitis. 
Giedojo bažnytinis choras. Nors 
buvo darbo diena, bet į kapines 
velionę palydėjo virš 40 auto-

Bus tradicinė dailės paroda
Vasario 16 — 25 d. d. Čiur

lionio galerijoje Čikagoje ren
giama metinė tradicinė lietu
vių dailės paroda. Lietuvių 
Fondas paskyrė -*1,000 premiją 
geriausiam šioje parodoje me
no kūriniui, 
vybė spaudoje 
tą — blanką 
kad norintieji 
vauti iki sausio
pildyti aplikaciją 
Vandai Bahikienei 
93rd St. Chicago, 
Tel. 239 — 4683.

Galerijos vado- 
paskelbė anke- 

menininkams, 
parodoje daly- 

10 d. reikia iš- 
ir pasiųsti 
1836 West 
Ill. 60620
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siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
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druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.
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10 mėnesio dieną, neis nuošimčius duo mė- 
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O
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retores, kurioms galėjo diktuoti “savo kūrybą”; kai aa- 
vo žinioje turėjo valstybinius fondus tiems “romanams” 
leisti.

“Tarybinėje” Lietuvoje šiandien reikalai jau gero
kai pasikeitė. Vyresnioji karta jau “išvaryta pensijon”. 
Vieniems dar liepta atsiminimus rašyti, o kitiems lei-

Subscription Ratos:
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams - , ■ , $6.00
vien am mėnedui-------------- $2.00

Kanadoje:
metams - $22.00
pusei metų--------------------- $12.00
vienam mėnesiui — $8.00

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraičio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _________________ $22.00
pusei metu ______________ $12.00
trims mėnesiams $7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams $20.00
pusei metų$11.00

Užsieniuose:
metams __ —........... $23.00
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui -------- $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago. 
HL 60606. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

džiama vegetuoti ir laukti mirties. “Literatūros ir meno” 
redaktorium dabar paskitas Vytautas Kadaitis, išė
jęs visus komunistų kursus, buvojęs Juozo Žiugždos 
vadovaujamame “istorijos institute” ir dirbęs “Komunis
to” redakcijoje. Be jo, savaitinio laikraščio redakcijoje 
dirba visa eilė jaunų vyrų, perorientuotų pagal paskutinę 
partijos liniją.

Komunisto Kadaičio akimis, literatūra ir milicija yra 
vienas kitą papildantieji dalykai. Vienam praeitų metų 
numerin jis įdėjo ilgą pasikalbėjimą su Apolinaru Liusti- 
ku. Nei užsienyje, nei “tarybinėje” Lietuvoje niekas ne
girdėjo, kad Liustikas būtų parašęs bent Adeną knygą ar
ba bent vieną straipsnį bet kuriais lietuvių literatūros 
klausimais. Pasirodo, kad tas Liustikas yra aukštas “ta
rybinės” milicijos tarnautojas. Jam tekę dirbti kartu su

Rašytojai talkininkauja milicijai
“Tarybinėje” Lietuvoje okupantas leidžia savaitinį 

laikraštį, kuris vadinasi “Literatūra ir menas”. Prieš 
kelis metus būdavo 6 ar 8 šio savaitinuko puslapiai, o da
bar jis jau leidžiamas net 16 tabloidinio formato puslapių. 
Iš pavadinimo atrodytų, kad jis skiriamas literatūros ir 
meno klausimams nagrinėti. Pradžioje jame dažniausiai 
buvo keliami literatūros ir meno klausimai. Būdavo straip
snių apie okupuotos Lietuvos literatūrą, o retkarčiais bū
davo gvildenamas vienas kitas dalykėlis ir iš laisvojo pa
saulio literatūros.

Pradžioje į šio savaitinuko redakciją buvo suvaryti 
veik visi gabesnieji lietuviai literatai. Rusams pasišoku
sieji tarnauti buvo atsakomingose vietose, o ne visai iš
tikimi plunksnos vedžiotojai buvo priversti versti iš sve
timų kalbų arba ruošti literatūros darbų vertinimus pa
gal vyraiusybės užsakymus. “Literatūrą ir meną” pri
žiūrėjo ir puoselėjo Aleksandras Guzevičius, vyriausias 
rusų okupuotos Lietuvos čekistas. Jis norėjo būti rašy
toju, todėl ir rūpinosi literatūros klausimais.

Čekistas Guzevičius turėjo sunkių problemų Lietuvo
je. Jis turėjo sovietų policijos jėgą savo žinioje, bet jis 
nepajėgė palaužti Lietuvos gyventojų pasipriešinimo oku
pantui. Jam atrodė, kad pagalbon jam gali ateiti tiktai 
plunksną vedžioti mokantieji žmonės. Jis pats rašė “Li 
teratūroje ir mene”, jis nurodinėjo kitiems, kokius klau
simus jie turi liesti, kaip tas problemas spręsti ir kokių 
išvadų siekti. Pradžioje jie džiaugėsi kiekvienu rašyti 
pasisiūliusiu žmogumi, bet vėliau jau pradėjo daryti at
ranką. Dar vėliau jie jau kritikavo tuos, kuriuos pirmai
siais metais gyrė.

Visi žinome Guzevičiaus amatą ir norą pagarsėti ra
šytoju, bet reikia pripažinti, kad Guzevičiaus laikais li
teratūra ir policija viešai buvo du skirtingi dalykai. Pats 
Guzevičius ėjo vyriausio pavergtos Lietuvos policininko 
pareigas, bet policininku nesigarsindavo. Guzevičius net

Guzevičium, o šiandien jis yra trečio rango milicijos ko
misaras ir vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Trečias 
rangas jam skaitomas sovietų policijoje, o Lietuvoje jis 
yra ministro pavaduotojas.

‘‘Tarybinės” Lietuvos literatūros ir literatų klausi
mais trečio rango komisaras Liustikas padarė tokį pa
reiškimą :

“Šiandien malonu matyti, kad tai nebūta tuščių 
kalbų. Sukūrėme Vidaus Reikalų Ministerijos ir Ra
šytojų Sąjungos visuomeninę tarybą. Respublikos 
spaudoje dažniau pradėjo rodytis apsakymų, apy
sakų publicistinių straipsnių milicijos darbo tema
tika. Rašytojai ėmėsi talkininkauti Vidaus reikalų 
ministerijai, ruošiant grožinę — dokumentinę kny
gą, kurioje atsispindėtų Tarybų Lietuvos milicijos 
veikla nuo jos pirmųjų žingsnių iki šių dienų. Šia 
kryptimi sėkmingai darbuojasi Raimondas Kašaus- 
kas, Algirdas Pocius ir kiti rašytojai. Aplankyti 
anykštėnų — buvusių 1918 metų milicijos pareigū
nų — su Vidaus reikalų ministerijos komandiruote 
išvyko rašytojas Dovydaitis”. (Literatūra ir menas, 
Nr. 46, 2psL),
Vyresnio amžiaus rašytojus rusai suvarė į Rašytojų 

sąjungą, bet į vidaus reikalų ministeriją jų nepajėgė nu
varyti. Liustikas šiandien jau tvirtina, kad šių dienų ra
šytojai jau bendradarbiauja su vidaus reikalų ministeri
ja. Reikia manyti, kad netolimoje ateityje pasirodys 
straipsnių, kaip milicininkai Lietuvoje pradėjo areštus, 
kaip suiminėjo žmones ir vežė juos Sibiran, kaip teko 
gaudyti ir žudyti lietuvius antros okupacijos metu.

Komunistai privertė Rusijos poetus ir rašytojus gir- 
| ti didžiausią prievartą prieš rusų tautą, Apolinaras Lius- 
■ tikas jau aiškina, kad naujai auganti lietuvių literatų 
karta talkininkauja milicijai. Jie parašys miliciją girian
čius reportažus, bet jiems nepavyks sukurti literatūros 
kūrinio.

nenorėjo skelbti, kad rusiškoje čekoje jis buvo užsitar
navęs pulkininko laipsnį. Guzevičius lietuviams pasako
davo. kad jis tik rašytojas. Nepriklausomos Lietuvos lai
kais jis sėdėjo Ukmergės kalėjime. Vėliau skelbė, kad 
ten pradėjęs savo romanus rašyti. Tai buvo neteisybė. 
Kalėjime jis nieko nerašė. Kalėjimas ir kalėjimuose lai- 
laikyti žmonės tapo jo romanų veikėjais. Rašė jis tada, 
kai tapo vyriausiu čekistu ir savo žinioje turėjo dvi sek-

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO SUKAKTUVĖS
Penkiasdešimtoji sausio penkioliktoji

Šiais 1973 metais sausio 15 d. lietuviškumo turbūt .niekam ne
sueina 50 metų, kaip Klaipėdos gali kilti abejonių. Daugumos 
krašte įvyko Klaipėdos krašto gyventojų pavardės, vietovių: 
prie Didžiosios Lietuvos prisi- laukų, miškų, kalnelių, upelių 
jungimas. Dėl Klaipėdos krašto pavadinimai, nors ir su suvokie-

tintomis galūnėmis grynai lie
tuviški. Bet daug kam kildavo 
mintys, kodėl klaipėdiečiai, bū
dami lietuviais, daugumoje bal
suodavo už vokiškus sąrašus. 
Minint 50 metų sukaktį nuo 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
verta būtų paminėti, ką apie 
klaipėdiečius yra tremties metais 
Vokietijoje rašęs klaipėdietis 
Jonas. Grigolaitis. šis vyras bū
damas lietuvis dirbo Lietuvai 
Už tai naciai įgrūdo į savo su
kurtus kacetus ir ten kelis me
tus kankino. Tiesa, amerikiečių 
buvo išlaisvintas, bet grįžęs iš 
kaceto su palaužta sveikata, po
rų metų laisvėje pagyvenęs mi
rė. štai Jono Grigolaičio min
tys, kurios niekados nebus pa
senusios.

(Jonas Grigolaitis savo para
šytoje knygoje “Nacių praga
re” yra aprašęs hitlerininkų lie
tuvių tautai padarytas kruvinas 
skriaudas ir savo klaikius per
gyvenimus Soldau ir Sachsen
hausen - Oranienburg kacetuo- 
tuose).

“Pasienio gyventojams, turin
tiems gyventi su neramiomis tau 
tomis arba tarp jų, dar labiau 
vietoje, kur susiduria ne tik du 
pasauliai, bet ir dviejų galių in
teresai, gyvenimas nėra ramus 
ir malonus. Ten vyksta amžina 
kova. Tai aiškiai rodo mūsų 
broliškos tautos — prūsų — he
rojiška kova dėl laisvės ir paga
liau jos žlugimas toje kovoje. 
Prūsų nebėra, o liko tik vienas 
jų vardas ir garbinga praeitis. 
Liko Lietuva, lietuvių tauta, 
nors ir negausi, bet gaji.

Ji turėjo užleisti vienų barų 
po kito veržliam vakarų kaimy
nui — germanui. Gyventojai, li
kę juostoje tarp lietuvių tautos 
kamieno ir vokiečių, atsidūrė 
lyg tarp dviejų akmenų. Didelę 
lietuvių dalį asimiliavo veržles
nė vokiečių tauta, o mažesnioji 
dalis, atsirėmusi į savo močių, 
spyrėsi tai asimiliacijai per 700 
metų. Tik paskutinieji du ka
rai ir greitas civilizacijos paki
limas staigiau varė prie tauty
bės klausimo likvidacijos Galu
tinį smūgį nenugalimam Maž. 
Lietuvos gaivalingumui ir prisi
rišimui prie tautos tradicijų ir 
būdo turėjo suduoti vokiečių 
naciai, puldami tų neįveikiamų 
tvirtovę šūkiu — “išraukit iš 
šaknų visa, kas lietuviška”! Pats 
šūkis yra aiškiausias įrodymas, 
kad tas kraštas, kurį jie laikė 
“grynai vokišku”, buvo lietuviš
kas iš esmės.

Dar prieš Didįjį karą padėtis 
buvo žymiai skirtinga nuo pa
dėties po karo. Tuokart Maž. 
Lietuvos lietuvių plačiuose sluok
sniuose dar buvo gyvas lietuviš
kas kilnumas, savo vertės su
pratimas. Tada lietuviai dar ko- 

, vojo dėl savo brangios kalbos 
mokyklose ir bažnyčiose. Dar

jie tebegyveno Kr. Donelaičio 
laikus, nes nemėgo jokio sveti
mo, ypač vokiečio. Garbingam 
lietuviui buvo negarbinga drau
gauti su vokiečiu, dar labiau su
eiti su vokiečiais į giminystės 
ryšius. Jis žinojo, kad vokietis 
į lietuvį žiūri su panieka, iš vir
šaus, kaip užkariautojas į nu
gaištąjį. Tokia padėtis susidarė 
dėl vokiečių veržlumo. Vokiečiai 
jautėsi stiprūs, turėdami už nu
garos stiprių ir didelę tautų ir 
nuo pat Bismarko laikų su ne
kantrumu laukė lietuvių išnyki
mo. Tam tikslui pasiekti jie ne
sigailėjo nei aukų nei pastangų.

Lietuviai tai gerai. suprato, 
bet gyventi reikėjo. Norint su 
kaimynu vokiečiu sugyventi ar 
net su vokiečiais sueiti į gimi- 
nystžs ryšius, reikėjo labiau pri
sitaikinti prie valdančios tautos. 
Tas neatitiko lietuvio būdo ir 
dėl to lietuviai, kiek galėdami, 
vengdavo santykiauti su vokie
čiais. Kol vokiečiai dar never
tė lietuvių ištautėti, dar leido 
nors savo kalba kalbėti, jų ne
išjuokė, kraštuose, kur gyveno 
lietuvių dauguma, daugiau vo
kiečių sulietuvėjo negu lietuvių 
suvokietėjo. Tai šiandien rodo 
gausios vokiškos pavardės gry
nai lietuviškų šeimų, pav. Hof- 
monai, Ašmonai, Šulcai, Kaise- 
riai ir kiti. Tuokart lietuviai 
kiek tik galėdami vengė kalbėti 
vokiškai. Dar šio amžiaus pra
džioje tik labai maža lietuvių 
dalis suprato vokiečių kalbų, net 
nenorėjo jos suprasti. Dar tuo
kart lietuvis visur galėjo susi
kalbėti sava kalba, išskyrus auk
štas valdžios įstaigas ir teismus, 
kur dažniausia kalbėdavo per 
vertėjus arba juos atstovavo vo
kiečių kalbą mokantieji asmenys. 
Dar tuokart visi sakėsi — mes 
lietuvininkai!

Kliūtis vokiečių
“Drang nach Osten”

Po Didžiojo Karo, kada Klai
pėdos kraštas buvo atskirtas nuo 
Vokietijos, kova prieš lietuvius 
dar paaštrėjo. Vokiečiai jokiu 
būdu nenorėjo išsižadėti savo 
į Rytus veržimosi programos, 
ir nemanė padaryti žingsnio at
gal. Klaipėdos kraštas jiems ne
turėjo ūkiškos vertės, bet buvo 
garbės klausimas. Lietuviai at
siskyrė nuo Vokietijos, uždarė 
kelią vokiečių veržimuisi į Ry
tus, taigi sugadino jų pagrindi
nę programų. Neturėdami jokio 
pateisinimo pagrindo kovoti 
prieš lietuviškumą, prieš seniau
sius to krašto gyventojus ir tik
ruosius šeimininkus, jie pradė
jo juos klaidinti. Šimtai metų, 
gyventi bendrai su vokiečiais, 
neliko be pėdsakų. Kaiserio Vo
kietijoje gyventi nebuvo bloga, 
nes ten galėjo visos tautos dar 
Šiek tiek laikytis savitai. Be to.

ūkiškasis gyvenimas Vokietijoje 
buvo toli geresnis negu pas ca
ro letenos prispaustus brolius 
Did. Lietuvoje. Ta aplinkybė 
parengė dirvų vokiečiams įrodi
nėti, kad Maž. Lietuvos lietu
viai nėsą lietuviai, bent ne to
kie, kaip anie už sienos, kurie 
einu vyžoti ir dar, be to, yra ki
to tikėjimo...

Tokia jų agitacija pasidarė 
dar aktyvesnė po Didžiojo Karo, 
kada atsikūrė nualinta Lietuva. 
Vokietija po ano karo gana greit 
vėl atsigavo ir ūkiškai sustiprė
jo. Mažoji Lietuva buvo žemės 
ūkio kraštas, o Vokietija virto 
pramonės kraštu, kuriam rei
kėjo daug žemės ūkio gaminių. 
Ūkininko egzistencija yra tamp
riai susieta su rinka jo gami
niams. Ta natūrali Maž. Lietu
vos rinka buvo Vokietija. Tokiu 
būdu Maž. Lietuvos lietuviai at
sirado tarp dviejų magnetų — 
iš vienos pusės sava tauta, iš ki
tos pusės gera rinka. Pasirink
ti nebuvo lengva, ypač kada su 
meitėliu buvo reikalaujama par
duoti ir savo sielų — lietuvišką
ją širdį vokiečiams. Tie faktai 
mums visiems yra žinomi ir apie 
juos čia plačiai nekalbėsiu, bet 
mes, gvildensime tuos klausi
mus, turime tas aplinkybes ver
tinti kaip svarbius faktorius. 
Neišmintingas būtų tas, kuris 
šiems faktams skirtų tik pašali
nę reikšmę. Mes taip pat žino
me, kad žmogus, nematydamas 
išeities, apsipranta net su gy
venimu kalėjime.

Žygiai išnaikinti lietuvybę
Vokiečiai pradėję kampaniją 

dėl Klaipėdos krašto, pirmoje 
eilėje pradėjo naikinti lietuviš
kosios praeities pėdsakus Ryt
prūsiuose. Ten germanizacija 
buvo vykdoma dideliu smarku
mu, teroru, ūkio priemonėmis 
ir per mokyklas bei bažnyčias. 
Nepalikta nei vienos lietuviškos 
mokyklos bei bažnyčios. Net 
vietovardžiai buvo iš žemėlapių 
ištrinti, kapų paminklai sunai
kinti ir žmonės verčiami keisti 
savo gražias lietuviškas pavar
des į vokiškas. Vokiečių kovos 
metodas buvo žiaurus, nekultū
ringas, bet sėkmingas. Šiandien 
Maž. Lietuvoje, išskyrus patį 
šiaurinį kraštą, beveik neberan
dama lietuviškai kalbančio jau
nimo. Dar keli dešimčiai, ir na
ciai galėjo likti visiškais laimė
tojais toje žiaurioje ir nekultū
ringoje kovoje.

(Bus daugiau)
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JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

vė primena Lietuvos ūkininkų 
mėšlavežį. Mano asilas tingiai 
neša mane į kalną. Jis, kartais 
abejingai eidamas, užpakali
nėmis kojomis paslysta ir vos 
tik neatsisėda. Kartais net 
baimė ima, kad kas nenutiktų. 
Laiptai vietomis labai statme
nai išsiraito ir atsisukimai. 
staigūs, pavojingi. Ypatingai, 
kai ant atsisukiinų susitinki 
kitus bejojančius. Asilų tylus 
pavargęs šlamesys ir varovų 
balsai bei turistų juokas, ypa
tingai moterų klyksmas, suda
ro nedarnų chaosą. Toje ne
įprastoje aplinkoje pasijunti 
tikrai lyg būtumei patekęs į 
kitą pasaulį. Atsirado ir tokių, 
kurie pabijojo tokia susisieki
mo priemone naudotis ir pali
kę krante, užkėlę galvas mus 
jojančius stebėjo.

Joju ir joju. Pažvelgiu stat
menai per mūrinę sieną link 
jūros ir šiurpuliai pagaugais 
nueina per mano kūną... Toks 
baisus statumas, kad žmonės, 
ten likę, kaip vabalėliai, vos 
įžiūrimi. Į tokį aukštį, asilu, 
visa dviguba kelionė kainuoja

tik pora dolerių. Kur kas būtų 
maloniau, jei į salą būtų kel
tas. bet jo nėra dėl kelių prie
žasčių: visų pirma, kad taip 
įdomiau ir įvairiau, o antra 
bijoma katastrofų.

Paskutinieji laiptai ir aš nu
šoku nuo asilo, kuris mane vi
są kelionę nervino. Džiugiai 
einu nuosavomis kojomis lyg 
dabar tik supratęs kojų svarbą. 
Labai smulkiais akmenukais 
grįstomis gatvėmis pagal eiles 
mažų krautuvėlių, einu į salos 
miestelį, kuris labai mažas. 
Kitame šone, kiek paėjus, ma
tosi laukai, o juose kur-ne-kur 
maži namukai.

Tiesa, gidė, dar būnant kran
te. supažindindama su šia sa
la. pasakojo, kad sala turinti 
567 metrus aukščio ir esanti 
pusmėnulio formos. turinti 
21.000 gyventojų. Uostas, ku
riame mes dabar randame*, 
vadinasi Thira. turįs 2000 gy
ventojų. čia buvęs didžiulis 
vulkanas, kuriam sprogus kra
teris dingęs ir atsiradusi iš tri
jų pusių salos supama įlanka. 
Saloje yra aukštas kalnas, va
dinamas Hagios Ilias arba lie

tuviškai — Elijos kalnas, ku
rio viršūnė susidariusi iš kalk
akmenio. Kitoje salos pusėje 
šlaitai nukasinėti terasomis ir 
auginamos vynuogės, iš kurių 
daromas vynas. Saloje labai 
daug medžių: kaktusų, pal
mių. Bet įdomiausi gyvenami 
namai, kurie padaryti iš tufo 
gabalų, kurie yra iškirsti salos 
šlaituose. Pats salos vardas ki
lęs iš Santa Irena ir dabar šv. 
Irena yra šios salos patrone. 
Taigi, gavęs tokias informaci
jas apie salą, kurią štai da
bar mindo mano kojos, ste
biuosi, kad Graikija turi tiek 
daug gražių vietų.

Einu pagal mūrą, kuris sau
gumo sumetimais čia apsupa 
salos aukštumą ir žvelgiu į jū
rą kurioje matau mūsų pasili
kusį laivą, o be jo ir dar kele
tą laivų. Jie tokie mažyčiai, 
kad vos įžiūrimi. Tolumoje 
matosi labai mažų salelių, ku
rios iškilusios po vulkano išsi
veržimo.

Netoli paėjus yra vienintelis 
saloje gražus viešbutis, prie
šais jį kur kas, žemesnis na
mas, Minoan Palace vadina
mas. Pilyje sukrauta visos sa
los archeologinių iškasenų, 
brangenybių ir statulų, vazų 
bei kitokių retų eksponatų.

Viskas sudėstyta labai skonin
gai, nors muziejumi ir nepa
vadinta. paliktas buvęs Mino
an pilies vardas.

Ant aukščiausio kranto di
delis restoranas. Jis pilnas tu
ristų. Jame triukšminga hipių 
muzika. Iš restorano panora
mos grožis neaprašomas, ža
vus.. Gal dėl to čia taip susi
grūdę ir dar eilėse belaukiu 
turistai. Aš tik pereinu ir vėl 
lekiu j gatvę, nes negaliu pa
kęsti nervus dirginančios lau
kinės muzikos. Taksis siūlosi 
vežti. Bet kur? Klausiu aš jį. 
Jis ir pats nežino ir juokiasi.

Po krautuves laksto ir perka 
suvenyrus.. Aš žvalgausi, nie
kaip negalėdamas atsigėrėti 
žavingais vaizdais. Einu nuo 
vieno krašto prie kito ir vis ma
tau naujus stebuklingai gražius 
vaizdus. Jei būčiau meninin
kas. tuos vaizdus įamžinčiau 
drobėje. Dabar aš esu tikras, 
kad jie iš mano galvos greitai 
išdils. Nežiūrint to. aš juos 
stebiu ir noriu kuo ligiau savy
je išlaikyti. Ir štai po kelių 
mėnesių, rašant šias eilutes, 
dar anie regėti peisažai tebe
stovi mano akyse. Aš vis dar 
noriu neprarasti tų vaizdų ir 
mažiausią smulkmeną pasilai
kyti.

Kai baigėsi turistui nustaty
tos buvimo valandos, per ku
rias nedaug spėjau apžiūrėti, 
teko leistis vėl žemyn, kur 
vandens glūdumoje laukė vie
nišas laivas.

Stoviu ant paaukštinimo, 
nuo kurio reikės apžergti asi
lą, kad vėl nuneštų tais laip
tais žemyn, ir laukiu eilės. 
Renkuosi. Bijau vėl pakliūti 
ant seno nerangaus asilo, kurį 
reikėtų rykšte šerti, kad paju
dėtų ir nesitrintų pagal mūro 
sienas. Taigi ir pakliuvo: žva
lus. vikrus, bet netikėjau, jog 
į pakalnę joti bus kur kas pa
vojingiau. Tveriuosi balno ir 
vis atrodo, kad per galvą per- 
siversiu. Asilui, žinoma, že
myn kur kas geresnis bėgimas 
ir jis kulviršeliais mane neša, 
kaip velnias “dūšią” pasigavęs. 
Dabar jau per vėlu. Nieko ne- 
beprisišauksi ir susisiekimo 
priemonės nepakeisi. Tik da
bar pamačiau. daug turistų 
eina žemyn pėsti vien dėl to, 
kad jie bijo...

Kai asilas ant savo nugaros 
laimingai nunešė, slidinėda
mas per laiptus žemyn, nušo
kau ant paaukštinimo, rodos 
girdžiu ir jaučiu padvigubintą 
savo pulsą. Įsimaišau į minią 
ir pradedu su visais juoktis iš

anų taip begaliniai stiprių nuo
taikingai rizikingų įspūdžių.

Žemai prie kranto keletas la
bai mažų namukų, kurių pir
ma nei nemačiau. Juose laive
lių sustojimo vietos. Noris 
pažvelgti dar į salą, kurioje ką 
tik vaikštinėjau, bet nieko ne
matau, tik įvairių uolienų mil
žinišką krantą.

Laiveliai skrodžia vandenį 
ir skubiai veža mus vėl į laivą. 
Jie atidari ir taškosi vanduo. 
Iš laivo salos vaizdas visai ki
toks: šypsos baltų namelių 
tamsūs stogai, kviesdami čia il
gesniam apsistojimui. O pen
sininkams čia tikras rojus. Aš 
stebiu nuo borto, kaip laiveliai 
baigia vežti visus iki paskuti
nio ir iš turistų skaidrios nuo
taikos sprendžiu, kad visiems 
buvo šis tas naujo ir įvairaus. 
Kiekvienas turi savo nuotykius 
ir juos pasakoja draugams. 
Kalbų mišinys kažkaip neįpras 
tai veikia klausą, ir niekaip 
negaliu prie to priprasti. Lai
vas ruošiasi išplaukimui.

ATGAL Į A1WUS

Už vandenų horizonto pa
mažu dingsta saulė. Danguje 
lieka raudonų juostų raižiniai. 
Mūsų laivas, lyg atsisveikini

mui su sala, tris kartus kimiai 
sutriūbina. Jo sustojimo vieta 
dabar bus tik Atėnuose. Pen
kios dienos kaip ant žiedo ap
sisuko.

Stoviu tarp kitų turistų de
nyje ir stebiu iš tolo salą, apie 
kurią mūsų laivas daro didelį 
vingį. Su gęstančia vakaro ža
ra sala vis tolsta nuo mūsų ir 
pagaliau dingsta rūke..

Kai jau mėnulis savo veidą 
prašiepia, aš lipu į salę, kur 
trankiai groja šokių muzika, 
duodama poroms energiją ir 
taktą bei šokio ritmą. Sėdu į 
pirmą pasitaikiusią sofą ir ste
biu. Visgi labai juokingai at
rodo anie pensininkai senukai, 
nelabai vykusiai trepsėdami. 
Kas kita jaunimas: jie kaip vi
jurkai sukasi po salę ir jų liek 
nos figūros, atrodo, tik šokiams 
ir sutvertos. Kelios poros iš 
tokių šoka klasiškai.

(Bus daugiau)
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DU ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

IR GBRKL48 LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STRICT 
Ofiw teleC: PR0SP8CT 84229 
RmM. telef.: WAIbroek 54076

Kasdien nuo 10 iki 13 v*L ryte, 
auo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryte.

Rara teL 239-46B3

ML K. G. BALUKAS 
AKUSRRLIA ir motbkų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical BuildingL TeL LU 54446 
Priimu lignnuiq pagal ppąi

Jei neaUūiepias skambinti 3744012

Tetofj PRospect 4-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIKURGAS 

3144 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 14; vak. 7-S 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubtic 7-7444

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 495-0533

Fez Valley Medicil Center 
440 SUMMIT ST.

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71at STREET 
Ofisu; HEmlock 44849 

Reside 344-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrai, penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai' susitarus.

Rez.: GI M473

DR. W. EISIN - EISMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKU- 
KR1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6112 So. KEDZiE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Nęątsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tol.: HE 4-1418 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71s| STREET

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

GĖLININKAS 
(PUTRXMESTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezonines 
kapam* gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI '

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

- ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A $ 

2047 W. 67th PI. WAlbroek 5-8063
- i . i u ii ii

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

iš įvairi y atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.; FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Talef.; HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, n.T. 60629

Mirė Dudley ę. Wateon
Ilgametis Chieages Mene in

stituto paskaitininkas Dudley 
Craft Watson mirė 1972 m. 
gruodžio 24 d. sulaukęs 87 me
tus amžiaus. Nuo 1926 iki 1960 
m. jis skaitydavo paskaitas apie 
meną plačiu mastu publikai ir 
studentams. Jis suorganizavo 
gan skaitlingą paskaitoms fi
nansuoti grupę. Jis apkeliavęs 
visą pasaulį su grupe norinčią 
studijuoti meną ir kultūros is
toriją. Iš kelionių sugrįžęs ro
dydavo spalvotas skaidres 
paskaitų metu, nes jis buvo ta
lentingas meno žinovas ir isto
rikas.

Pasitraukęs iš pareigų Dr. 
Watson užsiėmė akvarelės ta
pyba. Buvo geras dailininkas. 
Daug muziejų turi įsigiję jo 
kūrinių. Meno institutas įstei
gė jo vardo stipendijų fondą.

M. Šileikis
■ r 1

Susi rinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

♦
— Chicago* Lietuvių Našlių, Naš- 

liukių ir pavienių draugiškas klubas 
šaukia .susirinkimą 1973 m, sausio 12 
d. 8 vaL vakaro Hollywood svetainė
je. 2417 W. 43rd St. Vaidyba kviečia 
visus narius ir prijaučiančius susi
rinkime dalyvauti, apsvarstymui 
svarbių klubo reikalų. Kviečiami vi
si norintieji įstoti kiuban. Po susi
rinkimo bus vaišės ir tokiai orkest
rui grojant. V. Cinką, nut. rast

— Chicago* Lietuvių “Kęstučio" 
Pašalpos klubo metinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, sausio 
men. 7 d.. 1 vaL popiet Hollywood 
svetainėje. 2417 W. 43rd Si. Susirin
kime bus pranešta apie klubo finan
sini stovį perskaitytas knygų patik
rinimo raportas ir svarstomi labai 
svarbūs klubo reikalai. Prašoma įsi
dėmėti. kad nario mokestis bus pri
imamas tik po susirinkimo.

— Valdyba

— Uteno* Apskrities Klubo mėne
sinis susirinkimas bus sausio 9 d., 
antradienį, 7 vąL vakaro Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43 St. Susirinki
mas labai svarbus. Bus išduoti valdy
bos ir komisijų raportai apie klubo 
stovį ir kiti reikalai. Prašome na
rius skaitlingai atsilankyti.

Klubo Valdyba

SKAITYK IR K1TAM PATARK

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

PAULIUS GAIDAMAVIČIUS
Gyveno 3621 South Lithuanica Avė., Chicagoje

Mirė 1973 m. sausio 3 d., sulaukęs 39 metų amžiaus. Gimęs Lietu
voje, Tauragės aps. Amerikoje išgyveno 21 metus.

Paliko nuliūdę: sesuo Birutė Samodajew ir vyras Jurij ir jų šei
ma, gyv. Detroite, Mich., brolienė Nadia Gaidamavičienė su šeima, gyv. 
Hazel Park, Mich., artimi draugai Stasys ir Dana Eisinas su šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Li
thuanica avė., šeštadienį, sausio 6 d., 6 vai. vakare.

Laidotuvės Įvyks pirmadienį, sausio mėn. 8 dieną, 8:30 vai. ryto. 
Jo palaikai bus lydimi iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o 
po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Pauliaus Gaidamavičiaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sesuo, brolienė ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. Y A 7-1138.

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAIRAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
niais 34 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
173S So. Haloted Street, Cbi«*o, Illinois <0608

■ ■■ I —1

V. Tu mason is, M. D., S. C 
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET 
Ofi«a talef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. Mefu Glbton 84195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
S£E ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
* dalai. Speciali pagalba kojoms 

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

Telef.: PRospect 6-5084

biznieriai kurie garsinasi 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

p AS1SKKIMA BIZNY Ji

DĖDĖS šerno gyvenimo bruožai
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnių*, 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 lietuvia galėtų žiemas ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogau* Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožu*. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimuL rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antane* Rūkas, VIENIBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenime bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 306 pat, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
i —i^ ■■ i t

Mažėja pasitikėjimas 
valdžia

Detroito laikraštis “Free 
Press” praneša, kad cinizmas 
prieš valdžią pnaiekė epidemi
nes proporcijas tarp Amerikos 
balsuotoju Tai parodė plačiai 
pravesta studija prieš rinki
mus. Tiktai septintas procen
tas pasiaakė. knd valdžia ga
lima pilnai pasitikėti. Paupe
lis balsuotojų abejojo arba ne

pasakė savo nuomonės. Bet 
rinkimuMe dalyvavę raMerdi- 
eis balsuotojų skaičius.

“NAUJIENAS“ SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI. VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
HAŽTUS.

PADĖKA

A. A. SOPHIE MILASEVIČIENĖ, 
gimusi Kanapaitė,

mirė šių metų lapkričio 9 dieną ir palaidota Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse.

Velionė Sophie negali padėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą, ją pagerbė ir nulydėjo į amžinos ramybės vietą, todėl 
mes, atmindami ją ir apgailėdami josios mirtį, dėkojame draugams, 
atvykusiems į šermenis, pareiškusiems užuojautą žodžiu ir telefonu, 
užpirkusiems mišias ir palydėjusiems ją į kapus.

Nuoširdi padėka Martynui Gudeliui, pasakiusiam atsisveikinimo 
kalbą koplyčioje, Povilui Ridikui, kalbėjusiam koplyčioje ir kapinėse; 
Genovaitei Giedraitienei už laidotuvių muziką ir giesmes ir Estelle 
Bagdonienei.

Nuoširdi padėka atsiuntusiems gražiausių gėlių vainikus Lietuvių 
Tautinių Kapinių direktoriams, Stanley J. Kasias su žmona, Klowas 
šeimai, William ir Aldona Sudeikis šeimai, Richard Muenow su žmo
na, broliui Robert Kanapei, broliui Joseph Kanapei Jr. su žmona, se
sei Berthai Yuknis, John Koipack, Tony and Sylvia Tadin Universal 
Savings pareigūnams , tarnauto jams ir direktoriams, poniai A. Ro- 
senstein, Woldrich šeimai, V. Hein ir žmonai Judy, Tipshus šeimai, 
Aulbons šeimai, Frank Prūsis su žmona, Drigot šeimai, Palmer Po
lonis su žmona, Onai Sudeikienei, Irving Bell, C. A. Bernstein, Shri- 
ners Hospital atstovei, ir Stellai Kuprevich, aukojusiems Amerikos 
Vėžio draugijai, ir Jonui Jokuboniui ir visiems kitiems.

Dėkoju laidotuvių direktoriui Povilui Ridikui už mandagų ir 
tvarkingą patarnavimą, dėkoju visiems karstanešiams, nunešusiems 
ją i amžinos ramybės vietą ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems gi
minėms, draugams ir pažįstamiems. O Tau, mane mylimiausia So
phie, sakau: Ramiai ilsėkis šaltoj žemelėje.

POVILAS MILAŠEVIČIUS 4605-07 So. E iMITAGE AVENUE

PADĖKA
PAUL PREIDIS

Mirė 1972 metų lapkričio mėn. 12 dieną ir palaidotas lapkričio 
15 d. šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Velionis Paul Preidis negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo ji Į amžinybės vietą. Todėl mes, 
atmindami jį ir apgailėdami jo mirti, dėkojame draugams, atvyku
siems Į šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems mišias ir paly- 
dėjusiems į kapus. Dėkojame kun. P. Paurazui už gedulingas pamal
das ir palydėjimą j kapines. Dėkojame Prel. D. MozeriuL kun. J. 
Plankiui, taip pat kun. P. Paurazui už maldas koplyčioje. Dėkojame 
šv. Teresės d-jos ir Motinų klubo narėms už dėmesį velioniui ir 
artimiesiems. Dėkojame laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui už 
mandagų ir tvarkingą patarnavimą. Dėkojame karstanešiams, nune- 
šusiems jį į amžinojo poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavu
siems giminėms, draugams bei pažįstamiems. O Tau, mūsų mylimasis 
sakome: — Ramiai ilsėkis šaltoj žemelėj.

Nuliūdę lieka: 
žmona, dukterys, sūnus, žentas, marti, anūkai ir proanūkei.

MICHAEL ZAUKAS,
Gyveno Melrose Parke.

Mirė 1973 m. sausio 3 dieną, sulaukęs 78 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 63 metus.

Paliko nuliūdę: duktė Olga McLeod, duktė Mary Bender; sūnus 
Joseph Zaukas ir žmona Emily Zaukas; anūkė Sandra ir josios vyras 
John Riordon; anūkė Doris Schroeder; proanūkė Tračia Ann Riordon, 
ir daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Bonnann Funeral Home, esančiame Melrose 
Parke, prie 16-tos Avenue ir Lake Street.

šeštadienį, sausio 6 d. 9:30 vai. ryto koplyčioje ir 10 vai. Sacred 
Heart bažnyčioje, esančioje N. 15 SL Melrose Parke, bus mišios, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Queen of Heaven kapinėse.

Visi a. a. Mykolo Zauko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dukterys, sūnų* ir anūkė*

Telefonas: 345-2271.

IBBIfllininnmillBISlBflBBIBBIBBBBIIII

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai,
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Neapkalbėk nė vien* žmogau*. Titu* 3:2.

Kad vienąsvk kareiviai Kristaus gautų tikrą supratimą, kad apšmeiži
mas ir apkalbėjimas, yra nugalavinimas kito žmogaus charakteriaus, ir kad 
visokis išderinąs yra atėmimas kitam žmogui gero vardo: tuejaus kaip jie 
pamatys šitą dalyką, Įtiek baisėtinas jis yra akyse Dievo; ir kada jie žiūrės 
į tą dalyką tikru — dievišku — žvilgsniu, jie pabus ir kaip nauji sutvėrimai, 
stengsis kiek galėdami apgalėti tokius darbus, paeinančius iš kūno ir velnio. 
Kiekvienas pasistengs iššluoti iš savęs senąjį raugą, neapykantos, pavydėji
mo ir ginčių bei neteisybės ir pikto apkalbėjimo kitų, idant jis būtų švarina 
širdies, lygybė ir panašumas Viešpaties.

šv. Rašto Tyrinėjimų paskaitos vyksta sekmadieniais, 10—12 vaL ryto, 
Y. M. C. A. svetainėje, esančioje 6235 Se. Homan Ave. {ėjimas nemokamas, 
kolektų nėra.

. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, Illinois 60629
8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
\«b/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehiU 6-2345-6

1^10 So. 50th Ave., Cicero
I Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

THETUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
IM

TeL: YArds 7-1741 . 1742

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

MODEKfNiSKOS AIK-CUND1T1ONED KOPLYČIOS

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINKITfeS NAUJIENOSE
TZ HAUHIHM. eMICM. H.L- 1ATO»AY, JANUARY t/ wT
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■■ ■■ — —» - - 4^ į ♦ “Akiračiu” recenzentas, pa-
TRUMPA i | kritikavęs Pr. Čepėno stjmia-j 

i quota Lietuvos Univers-Letą, iš-j 
įveria: “Vis dėlto gera knvga’' iri

< i <onu FLrono Operetei, j -p,.^ švell(es< kai sun. 
rii:i!va nioiiis stato rast, rįni(ą> įspūdingą, kul- 

kov.> 2> d., <1 ir balandžio tyrjng^ įr nepigią dovaną drau-
1 d. . i.irijos auk.-l. nio tykiosi gams,— nepamirškit Lietuvos 
saieįv. bilietus jau valiniu įsi-1 Universiteto. Stora ir vertinga 
g\ti Maišiniuose. J.».l W. 6.1 dovana gėdos nepadarys”. Lž| 
SI. Pirkdami anksčiau bilietus,:doj gaunama adresu: Liet, j 
užtikrinsiu- sau gciones vie-.:Profesorių Draugija % S. Dir- 
,as- 1 i mantas, (5616 So. Washtenaw

“—J Ave., Chicago, III. 60629. (Pr). I
— Sausio 15 d. važiuoju į I • I

Floridą, (diliu nu.<žt: ir par-
vežti du asmenim Susitarimui; — AIDUTĖS kviečia atvykti 
tel. 776-8015 (Pr.) |j LINKSMA VAKARĮ, sausio 13
—---------- —------------į d. 7 vai. vak. Tautiniuose Na-

— G. Puccini "La Eohenie” , nniose, 6122 So. Kedafe Avė.1
ope ra lietuviu kalboje su pilnu I Programoje akt. Vitalis Žu- 
simfoniniu orkestru Įvyksta va-j kauskas su scenos aktualijo- 
sario mėn. b. 1. 11 d. <1. Maria1 niis, Aidučių dainos, vaišės ir 
11. S. Auditorijoje. Diriguoja šokiai grojant Neo-I.ithuanų 
Lyric Operos dirigentas GiulioIorkestrui. Kaina 6 doi. Stalai 
Favario. Režisuoja Živilė Num- I>o 10 asmenų. Rezervacijoms 
gaudaitė. Apšvietimas: Lucija i *el- 3/6-5116. (Pr.)
Buivydaitė - Ambrosini. Deko- ------- ■--------------------------------

A. COOPER-SKUPAS Prieplauka (Aliejus)

H$LP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

GENERAL FOREMAN
Excellent opportunity. Day shift. 
Southwest side location. Excellent 
salary and benefits for qualified in
dividuals.

’ 376-6767

. FOREMAN

Will handle all duties associated 
with manufacturing of sleeping 

pillows.
376-6767

WARE HOUSE MANAGER 
SUPERVISOR

Good opportunity for Ware House 
Supervisor. Southwest side location. 
Excellent salary and benefits for 
qualified individual.

376-6767

REAL ESTATE.
- REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žeme — Par da vi mot Namai, Žemė — Pardavimui
-----------------------  ---C------ . I ----------- -   ——— ---------

* PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1M0KEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

racijos: Allan Ambrosini. Rin
ktinis Lyric Operos choras. Bi
lietai po SS, $7, $6, Si. $3 gau
nami Vaznelių prekyboje 2501 
W. 71st Street Chicago, arba 
paštu Chicago Opera Co. 7121 
So. Talnian Ave.. Chicago, Illi
nois 60629. (Pr.)

♦ Marquette Meno Galerija ir 
gėlių krautuvė parduoda įvairių 
rūšių ir vazonuose gyvas ir dirb
tinas gėles. Meno galerijoje ga
lima įsigyti lietuvių dailininkų 
paveikslus. Taip pat įrėmuoja- 
me ir restauruojame paveikslus. 
Gėles pristatome į namus. 3215 
W. 63rd St. Telef. 436-2112.

— Lietuvio Sodyboj kultūri
nė valanda ir visuotinas Alvu- 
do narių susirinkimas įvyks šį 
šeštadienį, sausio 6 d., 5 v. po
piet. Gydytojų pranešimai ko
voje su senatve reikalu, Sody
bos reikalai ir naujos Alvudo 
valdybos rinkimai. Filmai, už
kanda. Visi kviečiami, Įėjimas 
laisvas. Talpinsimės keturiose 
erdviose, naujai įrengtose pa
talpose, rūsyje. Įėjimas per 
centrines duris, 6517 South

Dail. A. Petrikonis

Klasikinė muzika nyksta
1910 metais klasikinė muzi

ka buvo populiari net 85% rin
koj buvusių plokštelių buvo iš
pirkta. Dabar JAV klasikinės 
muzikos populiarumas nukri
to iki 30%.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI

Lietuvių kunigų 
pensijų reikalu

‘"Drauge” buvo atspausdintas 
platesnis pranešimas apie lietu
vių ateivių kunigų senatvės pen
siją. Tai džiuginanti žinia ir ver
ta išreikšti padėką kard. J. Co
dy, kuris šį reikalą palankiai iš
sprendė jo arkivyskupijoje dir
bantiems lietuviams kunigams.

Tik iš “Draugo” pranešimo 
atrodo, kad visi gyveną Chicago- 
je lietuviai kunigai, sulaukę ati
tinkamo amžiaus, bus aprūpinti 
pensija. Jūsų korespondentas 
pasiteiravo pas šio reikalo žino
vus ir gautas paaiškinimas, kad 
pensijomis bus aprūpinti tik tie 
lietuviai kunigai, kurie iš kard. 
Cody buvo gavę pakvietimą pri
imti jo paskyrimą Įsijungti į pa
rapinį darbą ir jį priėmė. Tie gi, 
kurie tokio pakvietimo nepriė
mė, norėdami būti laisvais ir 
nepriklausomais, pensijos ne
gaus. A. Pvs.

TRUMPAI APIE MENĄ
— Kai asmeniškai meno ver

tybių nepergyvename, tai mums 
jų nėra.

— Fedlerio estetika: “Me
nas — grožis ir malonumas — 
neišskiriami elementai.

— Grožis atsispindi iš objek
tų arba gamtos. Nesant objek
to, negali niekas atsispindėti.

— Grožis išplaukia iš meno, 
kaip ir gėris — iš kilnių idėjų, 
turįs santykį su mus liečiančia 
realybe.

— Platonas skelbė raciona
lią estetiką. Grožio pradą jis 
laiko grynojo mąstymo objek
tu.

— Ne muziejai kuria meną, 
bet menininkai; ne knygynai 
rašo knygas, bet lašytojai. Mu
ziejai ir knygynai tarnauja 
kaip dvasiniai kultūros sandė
liai gražiuose rūmuose.

.V. Šileikis

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WOMEN WORK CLOSE TO

YOUR HOME
Light assembly work. Individual bo
nus. Steady work in modem factory. 
Free hospitalization and life insur
ance. No experience necessary. We 
will train.

APPLY IN PERSON
MARVEL ELECTRIC CORP.

3415-25 N. ASHLAND AVE.

HOUSEKEEPER.

For photographic studio. Varied du
ties. No heavy work. Good starting 
salary-. Near Clark and Armitage. 
Good C. T. A. transportation. Must 
speak and understand some English.

525-4979

California Ave. (Pr.) “NAUJIENOSE’

SKAITYK PATS irparaginc
KITUS SKAITYTI
N A U J’ E N AS

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vieno 
asmens bute Marquette Parko apylin
kėje. Pageidaujama moteris. Tele
fonas RE 7-5969.

~BUSINESS CHANCES-
Biznio Progos

DRY CLEAN — ALTERATIONS 
— TAILORING — 

ESTABLISHED 40 YEARS. 
Southwest — Retiring.

CALL 737-3827 or 436-1900

. BUTU NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

T,įVlSV JffigfcffRAUDIMO AGENTČRA~|

Mji' BACėVi'čIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
ATIDARAS APŽIŪRĖJIMUI NAMAS,. 71 IR TROY — tuščia 17 m. senu- 
7121 So. Troy Ave., sekmadieni, sau-'mo 3 miegamų baltų plytų rezidenci- 
sio 7 d. nuo 12 vai. il_l - .. . __„
Dėl informacijų skambinti 
BUD’S REAL ESTATE tel. 254-5551

iki 4 v, vakaro, ja. Centrinis oro vėsinimas, įrengtas 
rūsys, garažas. Tik $29,500.

72 IR CAMPBELI-----naujesnis
aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima, 
įrengtas rūsys, garažas. Tik 32,500.

66 IR ROCKWELL — gerai prižiū- 
$30 500

. 72 IR MOZART — 1% ’ aukšto mu
ilinis, 2 po 4 kambarius, pilnas rūsys, 
(garažas. Namas kaip lėlė. $36,500.

SAVININKAS PARDUODA 9 kam- 65 IR ROCKWELL — 2 po 6 kam
barių mūrinį namą su 4 vaniom kam- barius, mūrinis, pilnas rūsys. Atskiri 
bariais, įrengtu pušų lentomis beis- šildymai, 
mantų, gazo šilima, centriniu vėsini- L 
mu, 2 mašinų garažu netoli 65-tos ir j barius, mūrinis, pilnas 
Spaulding. Tel. 434-4322. šilima, garažas, f""y

2 BUTŲ MŪRAS 2 metų senumo su
šildomu beismantu, viskas labai ge- 
ramp ctnvvio 4534 Snrinpfiplrt _a? 'rame stovyje. 4534 So. Springfield 

Tel. 847-2928

. $32.500.
46 ir CAMPBELL — 2 po 4 kam- 

7—1__, __ ; rūsys, gazo
j šilima, garažas. $25,900.
I 65 IR HOMAN — 8 metų senumo 

GERIAUSIAS VISOJE ST. 13 PRffi 64 m’naujesnis 
TURIBIUS PARAPIJOJ 112PS ^Sn^namfs 7er ’ Z 

Patrauklus ir puošnus 5M> kambarių įL išsimoka
mūrinis geresnės statybos už nąu- p 42 m western - 12 butu, visi 

M 6 kambarius. $15.000 metinių pa- 
jamų išsimoka per 5 metus.

43 IR CALIFORNIA — biznio patal
pa ir 3 butai. — $57,000.

gerame stovyje, o kaina stebėtinai; Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai. 
BALYS BUDRAITIS

ji, 2 vonios, visame name oro vėsin
imo sistema, gražiai iškaltas ir įren
gtas beismantas, 2 mašinų alumini- 
jaus garažas. Viskas išskirtinai labai

labai žema — tik virš 30 tūkstančiu. I
Būkite apdairūs ir tikri. Skambinki- T , . __
te stebukladariui. Skambinkite MI- ■BUD’S REAL ESTATE 
CHAELS dabar. Kalbame lietuviškai. I 

254-8500 4369 ARCHER A VE.. CHICAGO
TEL. — 254-5554PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Phone 847-1140

YIELD INCREASES TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

yearly
PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 OR MORE-1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.13% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY
PLUS:
• Deposits received by the 10th of the month, earn 

interest from the 1st, if the funds remain on deposit 
to the end of the interest period Deposits after the 
10th of the month earn from date of receipt.

• On Passbook Accounts, interest paid to day of 
withdrawal.

fgWSTflND/IRD 
įįį FEDERAL 

s/w/ings
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue at Sacramento / Chicago, Illinois 60632

YIELD INCREASES TO 5.92% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

51% CERTIFICATE ACCOUNTS
A 7 V $1,000 OR MORE-3 MONTHS TO 

LESS THAN 1 YEAR MATURITY
YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

CHOOSE FROM
yearly
CERTIFICATE ACCOUNTS

____  55,000 OR MORE-2 YEAR MATURITY
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CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

ACACIA PARK — BLOCK 
OF 4 LOTS. OFF DRIVE NEAR 

ENTRANCE.
$1,200 SINGLE $290

RO3 - 7659

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 

434-3400 or 735-1968 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai.. Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
■■hi

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Laka)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI

NAUJIENA^

IŠTAIGINGAS 2 BUTŲ’ 
Didelis ir didingas 2 aukštų mūras 
su 2 patraukliais ir moderniausiais 
pilno dydžio butais po 6 kambarius. 
Labai gražiai iškalti kiemo porčiai, 
gražiai įrengtas beismantas iškilmin
giems svečių priėmimams ir savosios 
šeimos žaidimams bei poilsiui ir lais
vų valandų džiaugsmui 2 mašinų 
garažas. Visai arti Brighton Parko 
lietuvių parapijos bažnyčios. Tas na
mas yra tikrai vienas iš geriausių. 
Paskubėkite. Skambinkite stebukla
dariui. Skambinkite MICHAELS da
bar. Kalbame lietuviškai. 254-8500.

H
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

.state farm fire and Casualty Company

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

___ INCOME TAX'
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

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

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

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas dervbas.

ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas. 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22.000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84.000.

6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marauette Parke. Arti Western 
buso. $14.400.

6 KAMBARIU kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas. platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28.500.

7 KAMBARIU CAPE COD. 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

2 BŪTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo .šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29.000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai. gazu šildvmas. garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

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

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
t22.n«0.

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

~ " i
SIUNTINIAI I LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave.

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. A. š I M K IT S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III.
______ TEL. — 776-5888

Anicetas Garbačiauskas, sav.

Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas. Tuoj ga-

MŪRTNTS 4 MIEGAMI ir 3 vonios, 
įima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian

MŪRINIS BUNGALOW. 6 kamba
riai. Dideli miegami. Moderni vonia 
ir virtuvė. Mūrinis garažas. Platus 
sklypas. Daug priedų. 64-ta ir Cali
fornia. $26.900.

SIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BBLMAKUR. T»L. MM686




