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••itVxiical Division“EGIPlU KISSIU RIS” PAS PREZIDENTĄ
ČEKOSLOVAKIJA MINI KOMUNISTU 
VYRIAUSYBĖS 25 METU SUKAKTI

PRAGA. — šį savaitgalį Čekoslovakijos komunistų valdžia 
švenčia 25 metų sukaktį nuo valdžios paėmimo. Buvę pokarinėje 
koalicijoje komunistai šantažu, žmogžudystėmis, grasinimais 1948 
metais privertė pasitraukti iš vyriausybės nekomunistus ir tada 
prezidentas Eduard Beneš buvo priverstas pavesti vyriausybę 
sudaryti KlementuiGottwaldui. šios šventės švęsti padėti į Pra- 
gą iškilmingai atvyko ir sovietų partijos vadas Leonidas Brežne
vas. Jo traukinys pervažiavo Čekoslovakijos sieną prie Cierna 
Nad Tisou, kur 1968 m. jis ir kiti sovietų vadai susitiko su tuo
metiniu Čekoslovakijos partijos sekretoriumi Dubčeku. Tam ne
nusileidus Kremliaus reikalavimams, sovietai pasiuntė kariuo
menę į Čekoslovakiją.

Kaip senovėje Maskvos carą, 
Brežnevą kiekvienoje stotyje pa
sitiko partijos pareigūnai su vė
liavomis ir gėlėmis. Didysis mi
nėjimo mitingas įvyko vakar.

Sukakties proga Čekoslovaki
jos valdžia paskelbė amnestiją 
nedideliems kriminaliniams nu
sikaltėliams, nubaustiems iki 5 
metų kalėjimo už pirmus nusi
kaltimus, kuriuose nebuvo smur
to veiksmų. Be to, speciali am
nestija paskelbta ir visiems pa
bėgėliams, išbėgusiems iš Če
koslovakijos 1968 metais, po so
vietų kariuomenės įžengimo. Bė
gliams bus dovanota, jei jie su
grįš iki šių metų galo. Išimtis 
bus daroma tik tokiems, kurie 
kaltinami nusikaltimais prieš 
valstybę, jos paslapčių išdavi
mą ar tiems, kurie užsieniuose 
pakenkė Čekoslovakijos garbei.

Sovietų okupacijos metais į 
užsienį pasitraukė apie 50.000 
čekoslovakų. Galvojama, kad la
bai mažai jų pasinaudos paskelb
ta amnestija, nes “garbės pažei
dimas” ar “paslapčių išdavimas” 
komunistinėje sistemoje apima 
viską, ką slaptoji milicija nori, 
kad apimtų. Visi, kurie rašė ar 
kalbėjo apie Čekoslovakijos oku
pavimą, gali būti kaltinami “gar
bės pažeidimu”.

Po didžiausių čekų partijos va
lymų ir teismų, Husako režimas 
pradėjo daugiau kalbėti apie san
tykių pagerinimą su Amerika ir 
kitomis vakarų valstybėmis. Jau 
kuris laikas tariamasi dėl Ame- 
rikos-čekoslovakijos konsulari- 

nių ryšių sutvarkymo, nuosavy
bių ieškinių ir kitų klausimų. 
Ekonomika krašte sustiprėjo po 
1968 m. sukrėtimų. Dar labai 
trūksta kai kurių prekių ir butų, 
tačiau parduotuvėse maisto yra 
algos pakeltos ir pramonės ga
myba vėl auga. Net ir komunis
tų režimui nepavyksta sužlug
dyti darbščios čekoslovakų tau
tos.

1$ VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Vokiečių 
Volkswagen© automobilių bend
rovė paskelbė, kad Amerikoje jų 
kainos pakils 7%. Antradienį 
kainos buvo 5-9.3% pakeltos 
Amerikoje parduodamiems Mer
cedes-Benz automobiliams. Kai
nas pakelti žada ir japonų Toyo
ta. Taip atsiliepia į kainas dole
rio nuvertinimas.

Londono miesto horizontas vis keičiasi, kai tarp nedideliy namu pradėjo dygti aukšti dangoraižiai. Net ir didžioji 
Šv. Povilo katedra (dešinėje) atrodo mažesnė prieš didelius Amerikos tipo pastatus.

AMERIKA IR KINIJA ATIDARYS 
SPECIALIAS RYŠIU ĮSTAIGAS

WASHINGTONAS. — Amerika ir Kinija, «po patarėjo Kis- 
singerio vizito Pekine, paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad 

_______ _____ ligšiolinis santykių plėtimas buvo naudingas abiem šalim, todėl 
nų.. Tai pirmi komunistų ma- nutarta plėtimą tęsti, siekiant normalių santykių. Nutarta Wa- 
nevrai Rumunijoje nuo 1962 me- shingtone ir Pekine įsteigti ryšių įstaigas. Dr. Kissingeris dau

giau paaiškino apie tą įstaigą spaudos konferencijoje. Dabarti- 
nai kontaktai pep abiejų šalių ambasadorius Paryžiuje pasi-

MASKVA. — Varšuvos pak
to valstybių štabų karininkai tu
rėjo karinius pratimus Rumuni
joje. Manevrai užtruko 10 die-

Meany reikalauja 
prižiūrėti kainas

SADATO PATARĖJAS TARĖSI VAKAR 
SU PREZIDENTU NIXONU IR ROGERS

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas
Egipto prezidento patarėją Hafez Ismail, vadinamą Egipto Kissin 
gėrį, priėmė iš jo specialų laišką iš Egipto prezidento Sadato ir pa
reiškė, girdint korespondentams, kad Viduriniųjų Rytų taika yra 
svarbus klausimas. Prezidentas priminė 1963 metais viešėjęs 
Egipte, kur jis aplankė tuometinį prezidentą Nasserį. Nixonas pa
sisakė gerbiąs ir vertinąs egiptiečius ir Egiptą. Ismailui dar 
būnant Londone, valstybės sekretorius Rogers jam paskambino 
telefonu ir pareiškė užuojautą dėl žuvusių Libijos lėktuve žmonių. 
Lėktuvą numušė Izraelio aviacija virš Sinajaus.

vakar priėmė

SAN FRANCISCO___Šiomie- __
sto sveikatos departamentas nū- ar pasiutinybės vardo, tačiau jų nariai naudosis diplomatų privL 
samdė Joseph Kennedy, 20 metų legijomis, turės imunitetą ir galės siųsti namo slaptiženkliu rapor- 
amziaus, žuvusio sen. Roberto tus savo vyriausybėms 
Kennedžio sūnų, dirbti federali
nės valdžios lėšomis apmokamam

V. Vokietijos naujos 
struktūros planas
BONA. — V. Vokietijos vy

riausybė gavo iš specialios ko
misijos plana, kaip reorganizuo
ti šalies federalinę struktūrą. 
Komisija, vadovaujama ekono
misto dr. Ernst, trejis metus pla
navo ir pasiūlė V. Vokietiją pa
dalinti į šešias valstijas, vietoj 
dabar turimų 10 valstijų. Pla
ne nepakeistos tik dviejų dabar
tinių provincijų ribos: Bavarijos 
ir šiaurinio Reino - Westfalijos. 
Kitos sujungiamos, sienos pakei
čiamos, sukuriant vienodo dy
džio ir pajėgumo vienetus.

Dabartinės provincijų ribos 
buvo nustatytos sąjungininkų 
okupacijos metu. Sienos daž
nai atitinka tradicines provinci
jų ribas, tačiau daug kur su jo
mis prasilenkia. Vyriausybė 
bandys pravesti naujus pasiūly
mus iki 1976 metų.

Amerika turi savotišką įstai- 
džiovos ir venerinių ligų skyrių- £3, pavyzdžiui, Egipte, kur ame- 
je, daugiausia negrų rajonuose, rikiečiai diplomatai dirba “Ispa- 
Jaunas Kennedis gauna 748 dol. nijos ambasados Amerikos in- 
per mėn. algos. Daug kas San‘ teresų sekcijoje”. Kinija nesu- 
Francisco miesto valdyboje kri
tikuoja Kennedžio nusamdymą, 
sakydami, kad ne jo kvalifikaci
jos, bet — pavardė padėjo jam 
gauti darbą.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas priėmė skautų grupę ir 
pareiškė jiems, kad jie jau ne
bebus šaukiami i kariuomene, ta
čiau jis turįs viltį, kad dalis jų diplomatiniai ryšiai su Pekinu 
patys stos savanoriškai, nes tai yra neįmanomi dėl “kvailos fik- 
esanti garbinga profesija.

LONDONAS. — Britanijos li
goninėje gydosi Etiopijos sosto 
inėdinis princas Afsa Wossen. 
Ji aplankė tėvas imperatorius 
Selassie ir sūnus, princas ZereJ 
Yakob. Senam imperatoriui ii- ti su Pekino vadais ir dėl Ame- 
gai nepasitraukiant, įpėdinis rikos bei Kinijos ieškinių, pri- 
pats jau sulaukė 60 metų ir sos- vačių nuosavybių bylų. Greit dėl 
tas gali atitekti jo sūnui. j tų reikalų prasidės Kinijos-Ame 

ST. PAUL — Žinomas širdies rikos derybos. Amerikoje yra 
chirurgas dr. Walton Lillehei užšaldyti Kinijos turtai: žemių 
Minnesotoje' buvo apkaltintas nuosavybės, akcijos ir pinigai 
pajamų mokesčių suktybėmis, bankuose ar draudimo įstaigose. 
Jis inspekcijai skolinsiąs virš į Iždo departamento žiniomis, to- 
125,000 dol.

TOPEKA. — Kansas valstijo- 76.5 milijonai dol. Dar daugiau 
je draudžiama pardavinėti svai- amerikiečiai prarado Kinijoje, 
galus. Dvi lėktuvų bendrovės kur komunistų valdžia nusavino 
sutiko nevaišinti savo keleivių ! daug užsieniečių nuosavybių. Iš 

viso tie turtai siekia 196.8 mil. 
dol. Didžiausias ieškinys yra Šan
chajaus elektros stoties buv. sa
vininkų — 53.8 mil. dol.

Tautinės Kinijos vyriausybė 
pareiškė, kad susitarimas tarp 
Pekino valdžios ir Washington© 
nesiderina su kinų tautos norais. 
Tautinė Kinija laikys tas sutar
tis negaliojančiomis, nes dabar
tinis Pekino režimas yra nelega
lus, sukilėlių prieš teisėtą vyriau
sybę grupė, neturinti jokios tei
sės kalbėti kinų vardu.

Visi sutinka, kad “ryšių įs
taigos” bus diplomatinės atsto
vybės visu kuo, tik ne pavadi-

tinka steigti Washingtone pil
nos ambasados, kol Amerika pri
pažįsta Tautinės Kinijos vyriau
sybę ir su ja palaiko diplomati
nius ryšius.

Kongreso nariai su pasitenki
nimu priėmė naujus ryšius su 
komunistine Kinija, tik sen. 
Kennedy nuąiskundė, kad pilni

cijos”, kad Chiang Kai Sheko 
vyriausybė yra Kinijos vyriau
sybė. Jis siūlo tuoj netraukti 
ryšius su Taivanu ir užmegzti 
santykius su Pekinu.

Kissingeriui pavyko susitar-

kių Kinijos turtų Amerikoje yra

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

gėrimais, kada lėktuvas skren
da virš Kansas.

+ Norvegijos Nobelio premi
jos komitetas paskelbė, kad Tai
kos premijai nominuotos 9 or
ganizacijos ir .38 asmenys. Pre
mija bus skiriama rudenį.

+ Skysto gazolino vamzdžių 
linijoje Texase prasidėjo spro
gimai, žuvo 4 asmenys, padary
ta žalos pastatams ir automobi
liams.

< Belfaste policija rado jau
ną merginą, pririštą prie stul
po ir primuštą. Matyt, ją nubau
dė katalikai už bendravimą su 
britų kareiviais.

♦ P. Vietnamo prezidentas 
Thieu, kalbėdamas 3,000 savo 
rėmėjų iš viso krašto, pareiškė, 
jog P. Vietnamo rinkimus rei
kia skelbti neatidėliojant, nes ko
munistai ruošiasi privežti daug 
naujų žmonių, savo kareivių šei
mų ir giminių, kad tik gautų 
daugiau balsų.

+ Laoso premjeras Souvanna 
Phouma pasmerkė komunistų 
kariuomenės paliaubų laužymą 
ir pagrasino, kad jis prašys Ame 
rikos vėl pradėti oro puolimus, 
jei komunistai nesilaikys paliau
bų. Nuo jų paskelbimo komu
nistai užėmė Paksong ir Muong 
Phalane miestus. “Mus apgavo, 
tačiau mes jiems tuo pačiu atsa
kysime”, pasakė premjeras, įsa
kydamas savo daliniams atsiim
ti Paksongo miestą.

+ Pietų Korėjoje nukrito ame 
rikiečių karinis helikopteris, už
simušė trys kareiviai ir žuvo du 
korėjiečiai vaikai, buvę lauke.

+ Buvęs valstybės prokuro
ras Ramsey Clark pareiškė te
levizijoje. kad Amerika turėtų 
su atlaidumu ir meile skelbti am
nestiją tiems, kurie vengė kari
nės prievolės. NYT žiniomis, ka
ro belaisviai Hanojuje ypatin
gai nekentė Ramsey Clark, nes 
jis lankėsi Hanojuje ir bandė su
sitikti su belaisviais, nors pats 
buvo vyriausybėje, kuri belais
vius pasiuntė į Vietnamą.

+ Paskutinis Hanojaus ligšiol 
paleistas belaisvis jau išvyko iš 
Filipinų j Ameriką. Jis buvo su
laikytas ilgiau už kitus, nes tu
rėjo malariją.

< Baltieji Rūmai pranešė 
dviejų lakūnų, laikomų Kinijos 
nelaisvėje, giminėms,
bus paleisti per 60 dienų.

kad jie

nimu. Jų įsteigimas laikomas 
dideliu Nixono vyriausybės lai
mėjimu.

Prezidentas neleis 
kelti mokesčius

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Nixono kongresui pasiųs
tas pareiškimas ekonominiais 
reikalais, ragina kongresą pripa
žinti, kad amerikiečiai yra pre
zidento pusėje, kai jis kalba anie 
būtiną reikalą nekelti mokesčių 
ir siūlo apkarpyti kai kurias ne
produktingas socialines progra
mas.

Prezidentas nurodo, kad jam 
netrūksta užuojautos vargšams

WASHINGTONAS. — Vyriau ir neprivilegijuotiems. Jo biudže- 
sybės statistikos biuras paskel- te vargšams skiriama 66 L dau- 
bė, kad sausio mėnesį Ameriko- 8iau lėšų, negu buvo skirta prieš 
je vėl pakilo mėsos, paukštie- 4 metus. Ligoniams skiriama 
nos, kiaušinių, vaisių, daržovių 67% daugiau, alkstantiems net 
ir pieno kainos. .242% daugiau, seneliams 71%

Floridoje darbo, unijų federa-! įailrinti’ tik tarias programas, 
cijos prezidentas Meany spaudos kur?os neduodavo naudoS) kon. 
konferencijoje pareiškė,, kad jis centruodama lėšas į tokias, ku- 
nepatenkintas vyriausybės pa- rio8 tiksIa<
stangomis sulaikyti maisto kai-’ Prezidentas pabrėžė savo ra- 
nų kilimą. Iki šiol vyriausybė kad reikia bQtinai suvar. 
tik kalbėjo apie tai, ką reikėtų žyti federalines išlaidas, kontro- 
daryti ir ko ji tikisi iš kontrolės liuoti kainas ir algas> reikia siek_ 
priemonių. Amerikos unijos ]aimėjimo konkurencijoje su 
reikalaus didesnių atlyginimo užsieniu. Jei reikėty vykdvti 
pakėlimų, negu vyriausybė nu- įvairius kongreso pasiūlymus, 
statė-5.5% , jei kainų kilimas tai visus dirbančiuosius tektų 
nebus sustabdytas. Į apdėti 15%

Meany pareiškė, kad jis neti- ’-----
ki, kad prezidento Nixono vyriau
sybei pasisektų sulaikyti maisto 
produktų kainų kilimą. Jis pri
pažino, kad vyriuasybė turi “laz
dą” darbininkams prilaikyti nuo 
per didelių reikalavimų. Jis gal
vojąs, kad valdžia turėtų panau
doti “lazdą” ir ūkininkams.

242% daugiau, seneliams 71% 
daugiau. Vyriausybė siekia pa-

r padidintais mokes
čiais, ko prezidentas nedarysiąs.

Marokas siunčia 
kareivius i Siriją

j RABATAS. — Maroko kara
lius Hassanas II-sis paskelbė, 

.kad jis siunčia kariuomenės da
linį, kelis šimtus savanorių. į 

j Siriją, kur marokiečiai, padeda
mi motorizuotų dalinių, padės 
sirams ginti nuo Izraelio puoli
mų Golano aukštumas.

Kalbėdamas per radiją į sa- 
. vo tautą karalius pareiškė, kad 
dabartinė padėtis Viduriniuose 

j Rytuose nėra nei karas nei taika. 
. Ši padėtis greit baigsis ir ji baig- 
I sis ne plunksnos dėka, bet kardo 
i dėka. Būsiąs paskutinis, lemia- 
. mas mūšis, kuriame aktyviai da
lyvaus ir Marokas.

Nežiūrint naujų įtempimų Iz
raelio-Egipto pasienyje, Ameri
kos vyriausybė turi vilčių, kad 
bus galima pradėti abiejų vals
tybių dialogą. Egiptas siekia sa
vo diplomatinėje ofenzyvoje įti
kinti didžiąsias pasaulio valsty
bes, kad Egiptas negali atsisa
kyti nė vienos pėdos savo žemių, 
kurias okupavo Izraelis. Egiptas 
reikalauja, kad izraelitai pasi
trauktų į ribas, kurios buvo prieš 
1967 metų kara.

Ismailo atvykimas į Washing- 
tona. nežiūrint, kad izraelitai nu
mušė Libijos keleivim lėktuvą, 
puldami jį amerikiečių gamy
bos Phantomais yra svarbus ir 
tuo, kad tai pirmas aukštų 
pareigūnų kontaktas nuo 1971 m.

Sovietų Sąjunga, kurioje Is- 
mailas lankėsi, remia Egipto pla
ną, kuris po Izraelio atsititrau- 
kimo^iš Egipto žemių, žada ati
daryti Suez© kanalą ir žada ga
rantuoti Izraelio sienų neliečia
mumą, sutikdamas ir su Jungti
nių Tautų kariuomenės sugrąži
nimu į Sinajų, kur JT atskirtų 
žydų ir arabų kariuomenes.

Keleivinio lėktuvo numušimas 
atnešė Izraeliui daug nemalonu
mu. Libijos vyriausybei užuo
jautą pasiuntė ir popiežius Pau
lius. Mažai kas užtaria Izraelį, 
kurio propaganda pagrista lakū
nų pasakojimu, jog Libijos lėk
tuvo pilotas suprato ir priėmė 
naikintuvų reikalavimą nusileis
ti, tačiau jo nepaklausė ir ban
dė pabėgti iš Izraelio erdvės. 
Egipte korespondentams buvo 
pademonstruota juostelė, kurio
je įrašyti pasikalbėjimai tarp 
Kairo aerodromo kontrolės ir 
Libijos lėktuvo piloto. Iš tų pa
sikalbėjimų aiškiai matosi, kad 
lėktuvo lakūnai nežinojo, jog jie 
jau Izraelio pusėje. Pilotas pa
reiškė kontrolės bokštui, kad jį 
lydi “keturi Migai”, siūlydamas 
kontrolei nustatyti jo kryptį ra
daro pagalba. Jis nežinojo, kad 
tai ne Migai, bet Izraelio Phanto- 
mai. Po kelių sekundžių jis jau 
šaukė: “Į mus šaudo. į mus šau
do”. Po to ryšis su lėktuvu nu
trūko.

Pr«iid*nto patarėja* vidau* reika
lam* John Erlichman tutirOping*, na* 
jam tenka vadovauti kovai <u damo- 
kraty dominuojamu kongresu dėl 

kiekvieno pretidenfo patiOlymo

Rimta Indijos 
ekonominė padėtis
NEW DELHI. — Indijos vy

riausybės raportas apie ekono
minę šalies padėtį per praėju
sius finansinius metus, nušviečia 
rimta padėtį, kurioje Indija yra 
Valstybės pajamos pakilo labai 
mažai, kainos kyla ir maisto ga
myba sumažėjo, šie finansiniai 
metai esą labai sunkūs.

Raporte nurodoma, kad eko
nominis augimas ir investavi
mai ateičiai yra per maži. Gy
ventojų skaičius vis didėja, po 13 
mil. gyventojų per metus. Tas 
augimas sudaro didelį rūpestį 
vyriausybei, sakoma raporte. 
Kainos pernai pakilo 7.8% kas
dieninio vartojimo prekėms.

Nauja sutartis 
dėl žuvavimo

MASKVA. Amerika ir So
vietų Sąjunga pasirašė naują 
žūklės susitarimą, liečiantį Ra
miojo vandenyno Amerikos pa
kraščius. Sovietai pasižadėjo ne
begaudyti kai kurių žuvų rūšių 
nrie Washington©, Oregono ir 
Kalifornijos krantų. Už tai Ame 
rika atšauks suvaržymus sovie
tų žvejų laivams įplaukti į 
Seattle. Portland ir Honolulu 
uostus.

Sovietai per metus pagauna 
jūrose aštuonis mil. tonų žuvies. 
Iš to kiekio 1.2 mil. tonų pagau
nama netoli Amerikos krantų. 
Sutartis numato kada ir kiek žu
vų sovietai gali ištraukti. Įsteig
ta ir skundų taryba, kuri nagri
nės žvejų nusiskundimus ir gin
čus.



Vasario Šešioliktoji ir jos poveikiai
Dr. S. A. Bačkio, lietuves Pas-bes Washingtone pata
rė id. žedis, pasakytas ALT surengtame Vasario 16 
d>no$ minėjime 1973 m. vasario 18 dienq Bostone

I'kilmingai minime Vasario 
fe'oliktąją. Prisimename, kad 
19 8.II.16 d. Lietuvos Taryba, 
skelbdama atstatanti nepriklau
somą demokratiniais pamatais 
sut arkytą Lietuvos valstybę su 
so tine Vilniuje — buvo vienin
ga Ir v’sa lietuvių taifta tada 
gy mo tokia pat pakilia vienin
gumo dvasia.

1 ietuvos valstybės nepriklau
somybė buvo įgyvendinta. To 
me o tarptautinė padėtis padė
jo ai realizuoti, liet, kaip len
ki; istorikas prof. J. Ochmians- 
ki yra pasakęs — “Be pačių lie
tuvių nepriklausomybės pastan
gų, jokios didžiųjų valstybių de
klaracijos nebūtų prikėlusios 
L etuvos nepriklausomos valsty
bės”.

Visų lietuvių bendras, vienin
gas veikimas ir jų apjungtos pa
stangos ypač reikalingos dabar, 
kai taikos ir laisvės idėjos atsi
dūrė kryžkelėje.

.Mūsų tautos nusiteikimus la
bai gražiai yra apibffįtngs Vais
tu bės Sekretorius, William P. 
1 ogers, savo 1971.1.27 d. sveiki- 
n mo rašte Lietuvos-.Atstovui J, 
Rajeckui Vasario 16 dienos pro
ga. Jis taip rąžė: “...Lietuva bu
vo priverstinai inkorporuota j 
Sovietų Sąjungą. Neėiūrint to, 
l etuvių tautos dvasia liko nepa
laužiama ir jos viltis atgauti 
valstybinę nepriklausomybę nie
kados nešusvyravo. Drąsa ir pa- 
tr otinis ryžtas, kuris tą tikslą 
palaikė ė— buvo Įkvėpimas vi
siems, kurie laisvę brėng?na”. 
f :emet, kaip žinome iš paskelb
to spaudoje to paties Valstybės 
Sekretoriaus sveikinimo Lietu
vos Atstovui Vasario 16 dienos 
proga — aukščiau minėti lietu
vių tautos nusiteikimai dar Har-' 
tą pažymimi.

Tad, nežiūrint sunkios lietuvių 
tautos padėties ir nežiūrint dau
gelio paradoksų tarptautiniame 
gyvenimo — mes nuolatos su
siduriame su prošvaistėmis, ku
rios mus padrąsina ir skatina

ryžtingai veikti ir tvirtai tikėti, 
kad mes kada nors laimėsime 
tai, ko siekiame. Tik svarbu 
mums nepervertinti mūsų jėgų 
ir nesumenkinti mūsų pajėgumo 
veikti bei laimėti.

Reikia tikėtis, kad atsiras 
daugiau valstybių, kurių dele
gacijos Jungtinėse Tautose at

kreips kitų valstybių dėmesį į 
Sovietų Sąjungos dažną jėgos 
pavartojimą bei nuolatinę jos 
grėsmę. Atsiras, gal, iš valsty
bių delegacijų narių, kurie pri
mins J. T. organizacijos posė
džiuose, kad Sovietų Sąjunga te
belaiko Lietuvą ir kitas jos kai
mynes, Baltijos tautas, milita- 
rinėje okupacijoje ir tebetęsia 
lietuvių tautos priespaudą. Rei
kia tikėtis, kad J. T. Generalinis 
sekretorius, kuris pagal savo pa
reigas, yra saugotojas J. T. Char- 
tos nustatytų teisės ir teisingu
mo principų — nenukryps nuo 
pasaulio sąžinės balso ir nespręs 
klausimų pagal valstybės galin
gumą, kaip jis yra pareiškęs per
imdamas pareigas.

JAV misijos narys prie J. 
T., William E. Schaufele, Jr., 
1972.IV.4 d. — J. T. žmogaus 
Teisių Komisijoje, sakė, kad 
“Kudirkos atvejis primena 
mums, kad ne tik žydai, bet lie
tuviai, latviai, estai, sovietiniai 
armėnai — visi Sovietų pilie
čiai kenčia dėl to, kad Sovie
tų vyriausybė atsisako jų emi
graciją laikyti teise, o ne kokia 
reta privilegija”. (USUN,’Press 
Releose.— 34/72), April 4,1972).

Prieš keletą dienų, š. m. va
sario 1 d. Avraham Shifrin, Iz
raelio pilietis, atvykęs iš Sovie- 

’ tų Sąjungos į Izraelį 1970 m., 
liudijo JAV Senato Vidaus Sau
gumo Pakomisėje apie kalinių 
padėtį sovietų koncentracijos 

: stovyklose, štai viena kita iš
trauka iš jo pareiškimų: “Aš 
norėčiau jums priminti jūsų at- 

, sakomybę atžvilgiu tų, kurie yra
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engi&mi. Jie reikalingi Jūsų pa
galbos. Kaip galima jiems padė
ti? — Jiems galima padėti dviem 
būdais: pirma: pateikiant fak
tus; antra — pareiškiant pasi
piktinimą. Padėdami jiems — 
mes sau padėsime”. Congr. Re
cord, 1973.11.1 d., No. 18, p. p. 
E580—582).

Kad pasaulis žinotų, kas su 
Lietuva atsitiko — Romas Ka
lanta, negalėdamas nieko kita 
padaryti — atidavė savo gyvybę 
dėl Lietuvos! JAV-se ir kituo
se vakarų kraštuose spauda, ra
dijas, televizija plačiai ir ilgai 
tai minėjo, kaip lygiai paminė
jo Lietuvos Katalikų žygius dėl 
religijos laisvės.

Neįmanoma yra tylėti, - ak
menys šauks, jei mes tylėsime, 
— kada žinome, kiek ir kaip So
vietų Sąjunga yra sulaužiusi iš
kilmingų pasižadėjimų Lietu- 
tuvai; neįmanoma tylėti, kada 
žinome, kiek ir kaip Sovietų Są
junga pažeidžia Visuotinę Žmo
gaus Teisių Deklaraciją, kurią 
ji pasirašė ir kurios nuostatus 
kasdien laužo. Pagrindinės žmo
gaus teisės ir laisvės — priklau
so kiekvienam žmogui, kur jis 
bebūtų, kur begyventų. Tai Pa
sauliniai dalykai, jie visuotini 
ir tai nėra vidaus reikalas nei So
vietų Sąjungos, nei kurios kitos 
valstybės. Jei dėl jų nesilaiky
mo kitur — protestuojama — 
tai protestai turėtų vykti ypa
čiai, kada Sovietų Sąjunga jų ne
silaiko.

Imperializmo ir kolonializmo 
gadynė atgyventa. Tchnologijos 
ir telekomunikacijų pažangos ir 
plėtotės dėka — Sovietų Sąjun
gos pavergtųjų tautų gyvento
jai šiandieną žino, kas pasauly
je dedasi ir kaip kovojama prieš 
žmogaus teisių ir laisvių varžy
mą bei laužymą. Komunizmo 
vadovai patys ima atsilikti nuo 
šiandieninio gyvenimo, kai jie 
dar mano ir bando kam nors jėga 
primesti savo ideologiją, ar atim
ti teisę kitoms tautoms pasi
rinkti savarankiškai ir laisvai 
tokią valdymos formą, kokios 
jos nor.

Jau 1960 metais Patariamasis 
Europos Tarybos Strasburge 
Seimas (1960 metais rugsėjo 29 
d.) yra pareiškęs, kad Europie
čiai nėra pamiršę Baltijos Tau
tų. 1966 metais JAV Senatas ir 
Atstovų Rūmai, savo 416 Re
zoliucija yra prašę JAV Prezi
dentą daryti žygių, kad būtų 
keliama pasaulio opinija tikslu 
Baltijos tautų teises atstatyti. 
JAV-se įvairių valstijų Guberna
toriai, JAV Kongreso nariai nuo
latos primena Lietuvos bei kitų 
jos kaimynių Baltijos valsty
bių likimą ir reiškia viltį, kad 
Baltijos valstybės atgaus nepri
klausomybę.

1972 m. įvykusiuose Jungtinių 
Tautų Pilnaties (27-sios) posė
džiuose buvo pareikšta minčių, 
kurios rodo, kad palengva ke
liamas balsas prieš priespaudos 
reiškinius. Jamaikos ministeris 
pirmininkas, Michael Manley, 
taip pareiškė: “Ten, kur taikin
gos politinės veiklos priemonės 
yra paneigtos kurios tautos prie
spaudai atitaisyti — mes vi
siškai sutinkame ir palaikome 
pavergtųjų teisę kovoti dėl lais
vės ir teisingumo prieš aparatą 
valdžios, kuri tą tautą engia”.

Vėliau, 1972.XI.23 d. J. T. Pilna
ties Ill-je Komisijoje (Sociali
niams, Humanitariniams ir Kul
tūriniams reikalams) — JAV 
delegacijos narys Pilnatyje, Je
wel Lafontant, pasakė kalbą, už- 
vardytą — “JAV reikalauja lais
vo apsisprendimo teisės visoms 
tautoms visur”. (Department of 
State Bulletin, 1972.XII.25 d.. 
Nr. 1748, pusi. 740—742). Joje 
Jewel Lafontant paminėjo, kad 
97 nuošimčiai buvusių 1940 me
tais kolohijinių tautų — pasi
naudojo laisvo apsisprendimo 
teise ir nepriklausomybę įgijo. 
Toje pat savo kalboje jis pri
dūrė: “...Kada mes gėrimės di
deliais laimėjimais į tautų laisvą 
apsisprendimą, — mes liūdime 
realizuodami, kad kai kurios 
tautos tebėra kolonijomis, arba 
kitokiu būdu neturi teisės lais
vai apspręsti savo ateitį. Daug 
išdidžių tautų ir valstybių, ku
rios turėjo nepriklausomybę ir 
laisvę prieš II-jį Pasaulinį ka
rą, — buvo brutaliai pavergtos 
ir joms buvo paneigtos pagrindi
nės teisės, pagal chartą suteik
tos”. Tie žodžiai — pastovus ir

nuoseklus JAV laikysenos pa
reiškimas, kuri ryškiai pabrėžė 
JAV prezidentas Richard Nixon 
savo inauguracijos kalboje 1973. 
1.20 d., tardamas — “Mes stipriai 
remsime principą, kad joks kraš
tas neturi teisės jėga primesti 
savo valios, ar savo valdžios ki
tam”.

Kelioms dienoms praėjus po 
Jewel Lafontant kalbos, 1972. 
XI.27 d. J. T. 27-sis Pilnatis pri
ėmė Rezoliuciją [U. N. Doc. A/ 
BES. 2925 (XXVII)], liečiančią 
“J. T. vaidmens sustiprinimą ry
šium su išlaikymu ir sustiprini
mu tarptautinės taikos ir sau
gumo, ryšium su plėtote bend
radarbiavimo tarp tautų ir ry
šium su puoselėjimu tarptauti
nės teisės dėsnių valstybių san

tykiuose”. Rezoliucijoje sako
ma, kad J. T. yra saistomos nuo
statai, liečiančiais “lygias tei
ses ir laisvo apsisprendimo teisę 
visoms tautoms”, kad J. T. pri
pažįsta “neat;4namą teisę kiek
vienai tautai laisvai apspręsti 
savo likimą be svetimos inter
vencijos”, ir kviečia J, T. valsty- 
es nares l'gi 1973.VU3(> d. pa

teikti pasiūlymus, kaip būtų ga- 
,’ma sustiprinti J. T. vaidmenį 

arptaųtin’.ame gyvenime”.
Tai paredo, kad norima veikti 

a:kant s te’sės ir teisingumo ir 
norima, kad ne jėga, bet teisės 
ir t isingumo pagrindą.s būtų 
tvarkomi tarptautiniai santy
kiai.

Tikėkimės, kad ta rezoliucija 
turės sėkmingų padarinių ir 
mums.

Minėdami Jungtinių Tautų Or
ganizaciją prisiminkime, kad jos 
narių valstybių tarpe, yra 53 
valstybės, J. T. narės, kurios 
gyventojų skaičiumi yra mažes
nės už Lietuvą; taip pat jų tar
pe yra 37 valstybės J. T. narės, 
kurios savo teritorija yra ma
žesnės už Lietuvą. Tie faktai pa
rodo, kad atmestinas teigimas, 
jog mažų tautų-valstybių gady
nė atgyventa, J. T. Organizaci
jos sudėtis tokį teigimą sugriau
na.

(Bus d&ugiri;

“žvaigždės” savo tarpe
Greta Garbo sykį susitiko 

Klarą Bow su vyru.
— Matau, kad tavo vyras 

šiandien apsivilkęs naujais 
drabužiais, — Greta pastebėjo 
Klarai Bow.

— Klysti!
—• žodžiu, pastebėjau kai 

ką naujo, ginčijosi Greta...
— Taigi, naujas ne drabužis, 

o vyras!
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ROCKFORD, ILL
Kas skaito rašo — duonos neprašo

Tai labai sena lietuvių patar
lė. Lietuviai mylėjo savo kal
bą, raštą. Bajorų ponų vergijoje 
negalėjo savo vaikus leisti į mok
slus. Busijos carų persekiojami, 
slaptai vaikus mokino lietuviš
kai pas kaimo daraktorius. Tik 
maža dalelė sunkiose sąlygose 
pasiekė aukštus mokslus. -Lie
tuvos jaunuoliai, jų ryžtas, ener
gija, sugebėjimas, noras, — bai
gė universitetus, bet jų rankos 
buvo surakintos pasireikšti lie
tuvybei. Juos caro žandarai se
kiojo, areštavo, teisė, siuntė į 
Sibirą už lietuvišką raštą. Lie
tuvos ūkininkai ir patriotai sto
jo į kovą už lietuvišką spaudą. 
Naktimis gabeno knygas iš Ma
žosios Lietuvos.

knygelių.k as iškalbingai 
do, jog lietuviai savo spaudą la
bai mylėjo. legaliau atgavus 
lietuvišką raštą, per pirmuosius 
5 metus Lietuvoje pasirodė 25 
laikraščiai.

paro-

ateiviam: lengviau prieinamame 
Valparaiso universitete. Lietu
vių pirmųjų ateivių kultūrinė 
veikla prasidėjo visose srityse 
— pradėjo kurti savo draugijas, 
įvairias organizacijas, parapijas, 
statė bažnyčias, vakarines mo
kyklas, ir taip per dienas fabri
kuose, vakarais susirinkimuose 
ir įvairioje tautinėje veikloje su 
knygomis arba savo laikraščių 
rankose, o tuo laikraščiu buvo 
1914 metais pradėtos leisti “Nau
jienos”, kurioms redaguoti stei
gėjai pasikvietė energingą, iš-

Nuo “Aušros” iki “Naujienų”

Atsimenu, kaip knygnešiai 
naktimis atveždavo maldakny
ges, kalendorius ir įvairių kny
gelių. Mano tėvas slėpdavo bi
čių aviliuose. Daug kartų Ru
sijos žandarai darė kratas, bet 
nieko nerado.

Pirmasis lietuviškas laikraš
tis “Aušra” pasirodė 1883 me
tais Mažojoje arba Prūsų Lietu
voje, kurią visais būdais rėmė- 
redagavo, šelpė ir platino to
kie Lietuvos atgimimo ir prisi
kėlimo pionieriai kaip Dr. Jonas 
Basanavičius. Dr. Kudirka, bro
liai Biržiškos, Dr. Jonas Šliūpas 
ir kt. Apskaičiuojama, kad iš 
Prūsų į rusų pavergtą Lietuvą 
spaudos uždraudimo laikotarpy
je buvo kontrabandos keliu įga
benta pusantro milijono knygų-

Naujienų pirmasis redaktorius
Su spaudos atgavimu lietuviai 

siekė ir laisvės, bet rusų val
džia pradėjo žiaurią reakciją, „— ________ ___ —
ypatingai' persekiodama moks- į kalbingą ir talentingą Pijų Gri- 
lus einančią Lietuvos jaunuome- gait, 
nę. Vienas ankstybųjų kovotojų 
už Lietuvos laisvę buvo studen
tas Pijus Grigaitis, kurį rusų 
žandarai suėmę per kalėjimus 
etapu atvarė į Suvalkų kalėjimą, 
kur jam grėsė geriausiu atveju 
Sibiras. Draugų pagalba pabė
gęs iš kalėjimo jis turėjo ap
leisti savo tėvynę ir pasirinkti 
tremtį, pirma pasirinkdamas 
Šveicariją, kur baigęs teisių 
mokslus persikėlė į Ameriką, ir 
taip Naujienos gavo savo pirmą
jį redaktorių.

Nors sunkiai dirbdami nuo ru
sų persekiojimo arba kariuome
nės pabėgę Lietuvos jaunuoliai 
stengėsi būtinai apsišviesti, iš
mokti skaityti ir rašyti kad ne
reiktų duonos prašyti, o gero
kas būrelis jau anais laikais lais
voje Amerikoje baigė mokslus 
ir įsigijo profesijas.

Čia noriu žodžiu suminėti ke
letą anų metų jaunuolių, kuriuos 
teko pažinti ir susidraugauti, tai 
aptiekorius Jonas Jovaiša ir jo 
brolis Vladas Jovaiša — medi
cinos daktaras; Petras Luoma
nas, dantistas, mokslus baigę

Viskas Lietuvai
Naujienų pradžiai pasitaikė 

laikas, kada vokiečiai, prasidėjus 
I Pasauliniam karui stumdami 
rusus atgal į rytus perėjo per 
visą Lietuvą. Amerikos lietu
viai per gyvai redaguojamas 
Naujienas buvo plačiai, greitai 
ir tiksliai informuojami apie ka
ro kautynių zonoje atsidūrusią 
Lietuvą ir apie mūsų seses, bro
lius, o daugelio tėvus ištikusias 
nelaimės, vargus ir pavojus.

Tik ačiū savo spaudai galėjo
me organizuotai veikti, dirbti ir 
ten siųsti pagalbą ir pašalpą.

Besikuriant nepriklausomai 
Lietuvos valstybei, Naujienos 
labai daug pasitarnavo remda
mos. ir skatindamos Amerikos 
lietuvius vieningai dirbti nuo 
karo nukentėjusiems lietuviams 
šelpti ir siekti kad Amerikos val
džia de jure pripažintų iš karo 
griuvėsių prisikėlusią Nepriklau
somą Lietuvos Valstybę.

Naujienos per savo ilgą gar
bingą amžių rėmė kiekvieną Lie- i dirba, norėdama padėti rockfor- 
tuvai ir lietuviams naudingą už- diečiams lietuviams tuo būdu

galėdavo. Komunistai ypatingai 
stengėsi visais būdais įsismelkti 
į SLA ir pasigrobti jo milijoninį 
iždą. Ir čia Naujienų dėka buvo 
sukeltas Susivienijimo narių bu
drumas, ir SLA Seime Chicagoje 
komunistai iš .SLA buvo išmesti.

Kada susibrolavę su vokiečių 
naciais rusų komunistai tankais 
įpuolę okupavo Lietuvą vėl Nau
jienos pareiškė, kad Lietuva yra 
patekusi didtžiausion nelaimėn 
— žiaurion komunistų vergijon 
ir skubiausiai ėmėsi skelbti ir 
remti tokių organizacijų kaip 
Amerikos Lietuvių Taryba, Bal
tas ir kt. veiklą Lietuvai ir lie
tuviams gelbėti.

Komunistai niekada dar tiek 
nestaugė kaip dabar

Dr. Grigaičio plunksna komu
nistams buvo tiek skaudi, kad 
jie savo raudonlapiuose staugte 
staugdavo. Nors Dr. Grigaitis 
jau kelinti metai yra miręs, bet 
Naujienų bekompromisinis nu
sistatymas prieš tą žmonijos ir 
mūsų tautos rykštę — rusiškąjį 
komunizmą ne tik nėra “sušvel- 
nėjęs”, o priešingai — komunis
tai niekada dar tiek nestaugė 
kaip dabar taiklių Naujienų ve
damųjų pliekiami! Naujienos 
nepajudinamai tebestovi ant tij 
pačių pamatų, kokius Dr. Gri
gaitis joms padėjo prieš 58 me
tus.*

Pietūs Naujienoms pagerbti
Dėl to Rockfordo lietuviai ant

rąjį kovo mėnesio sekmadienį 
(kovo 11 d.) Naujienoms parem
ti rengia didelius pietus. Suda
ryta darbšti komisija nuoširdžiai

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

o vinos išlaido^ — spausdinimo, 
honorarų, pašto ženklų — pa
didėjo net dvigubai. Didžiuosius 
skelbimų, davėjus nutraukė spal
votoji televizija.

PAŽINTIS SU KINO ŽVAIGŽDE

D. Mateika iš Philips For- 
schungslaboratorium Hamburg 
GmbH yra bendraautorius strai
psnio apie gadolinijaus — ga
ilumo garneto Gd3Ga3012 elas
tinius ir termoelastinius kon
stantus, kuris yra išspausdintas 
leidinyje Zeitschrift fūr Natur- 
forschung, dalis a, tomas 27a, 
nr. 10 1972 m. spalio mėnesį.

Max-Planck-Gesellschaft leidi
nys Die Naturwissenschaften, 
tomas 59, nr. 12 1972 m. gruodžio 
mėnesį paskelbė draugijos na
rių atliktus moksltinius darbus 
1970—1971 metų laike.

Broliai Ernst ir Helmut Rus- 
kos, kilę iš Prūsų Lietuvos yra 
pagarsėję elektroninės mikros
kopijos specialistai. Pirmasis 
yra Berlyno universiteto profe
sorius ir elektroninės mikrosko
pijos instituto direktorius, inži
nerijos daktaras ir medicinos 
bei fizikos garbės daktaras. Jo 
jaunesnis brolis Helmut Ruska 
yra Dusseldorfo universiteto 
prorektorius, medicinos dakta
ras ir fizikos garbės daktaras, o 
taipogi elektroninės mikroskopi
jos instituto atsižymėjęs moks
linis narys. Institute dirba 20 
nuolatinių mokslinių bendradar
bių ir 8 nenuolatiniai.
Po Frankfurto a/M universiteto 

ginekologijos profesoriaus Hans 
Naujoko mirties broliai Ruskos 
šiandien yra daugiausiai pagar
sėję prūsai mokslininkai, gavę 
įvairių premijų ir atžymėjimų.

Saulius šimoliūnas

Lietuvių spauda irgi pergy
vena panašius sunkumus, — pa
didėjimą spausdinimo išlaidoms. 
Tačiau, mes tiek laimingi, kad 
mūsoji spauda nebuvo pagrįs
ta skelbimų pajamomis, bet pre
numeratomis. Tad visi lietuviai, 
kurie sielojasi savo spaudos iš
laikymu, galėtų automatiškai pa
kelti prenumeratos mokestį arba 
savo aukomis paremti lietuviš
kąją spaudą”.

Senyva moteris ėjo gatve kai 
tuo momentu prie laikraščių 
kiosko sustojo kino aktorius Gre
gory Peck. Moteris stabtelėjo, 
priėjo prie Peek ir paklausė:

— Atsiprašau, bet tamsta man 
labai matytas. Ar nebūsim kur 
susitikę?

— Aš esu Gregory Peck. Cal 
nekartą tamsta matei mane ki
no filmose? — Šyptelėjęs atsilie
pė Peck.

— O, teisingai. Gali būti. O 
kur jūs visuomet sėdite?

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1973 M.
American Travel Service Bureau, vadovaujamas WALTER RASK- 
RASČIAUSKO, 1973 metais organizuoja 12 turistiniu ekskursijų į 
Lietuvą. Lietuvoje visos ekskursijos viešės 11 dienų —• Vilniuje, Kau
ne, Druskininkuose ir Trakuose. Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas 
pradėjęs vežti žmones į Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 12 metų. 
Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos vyksta sklandžiai.

mojį, kad ir tokius kaip Dariaus 
ir Girėno planus nugalėti Atlantą 
ir savo “Lituanica” lėktuvėliu 
nugabenti Amerikos lietuvių 
sveikinimus savo tautiečiams 
Lietuvoje; jos rėmė rašytojos 
Žemaitės ir Bulotos mašrutus 
po Amerikos lietuvių kolonijas; 
Naujienos buvo kelrodis laisvos 
Lietuvos menininkams ir kito
kiems kultūrininkams lankantis 
Amerikoje, rėmė ir pačios or- 
ganizavo ekskursijas į laisvą 
Lietuvą; jos pačioje pradžioje 
aiškiai iškėlė aikštėn kas yra tie 
komunistai ir kokie yra jų sie
kiai — būtent suardyti Ameri
kos lietuvių vieningumą, užgrob
ti jų organizacijas ir iždus ir kit
ką.

Naujienų redaktorius Dr. Pi
jus Grigaitis buvo apdovanotas 
politikas, kalbėtojas ir rašyto
jas. Jis savo aštria plunksna ir 
aiškia logika, komunistų slaptų 
“skimų” pažinimu ir aikštėn kė
limų juos visuose frontuose nu-

padėkoti Naujienoms ir prisidė
ti šio garbingo dienraščio pa
laikymui. Naujienos jokių tur
tų tikrai nesukrovė, perduoda
mos skaitytojams teisingas ži
nias ir keldamos aikštėn žiauraus 
Lietuvos okupanto piktybes.

Brangūs lietuviai ir lietuvės! 
Pietų rengėjai jus visus kviečia 
sekmadienį, kovo 11 dieną da
lyvauti pietuose Rockfordo Lie
tuvių Klubo didžiojoje salėje. 
Pietūs prasidės nuo 2 vai. popiet. 
Bayland High mokyklos studen- 
taisu akord enistu Svajūnu Rut
kausku išpildys pačių jaunųjų 
suplanuotą programą.

Taigi, Rockfordo lietuviai ne
pamiršo gerų darbų, kokius 
Naujienų dienraštis yra atlikęs.

žvalgas

Mūsų spaudoje
Spaudai sunkūs metai

Los Angeles mieste p. Skiriaus 
leidžiamas mėnesinis laikraštėlis 
“Lietuviai Amerikos Vakaruo
se” tokiais daviniais vaizduoja 
amerikiečių spaudos problemas, 
ypatingai praėjusiais 1972 me
tais: “1972 metai amerikiečių 
spaudai buvo nesėkmingiausi — 
užsidarė populiariausias žurna
las Life, turėjęs apie 10 milijo
nų skaitytojų. Life 1972 metais 
turėjęs 30 milijonų dolerių nuo
stolio.

Kiek anksčiau užsidarė žurna
lai Look, Colliers, Liberty, Sa
turday ' Evening Post. Jų ban- 
krotavimo priežastimi laikoma, 
kad sumažėjo skelbimų kiekis,

Iš CHICAGOS — $735.00, iš NEW YORKO — $635.00

Nr. 1 Gegužės 21 d.
Iš CHICAGOS — $750.00

15 dienų kelionė

Nr. 2. Gegužės 28 d.
Iš CHICAGOS — $798.00

16 dienų ^(su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $700.00

Nr. 3 Birželio 3 d.
Iš CHICAGOS — $863.00,

17 dienų (su I>eningradu) 
iš NEW YORKO — $765.00

Nr. 4 Birželio 25 d.
Iš CHICAGOS — $815.00

15 dienų kelionė

Nr. 4A Birželio 25 d.
UŽPILDYTA

21 diena (su Roma)

Nr. 5 Liepos 9 d.
E CHICAGOS — $825.00, iš

14 dienų
NEW YORKO — $725.00

Nr. 5A Liepos 9 d.
E CHICAGOS — $980.00, iš

21 diena (su Roma) 
NEW YORKO — $880.00

Nr. 6 Liepos 15 d.
E CHICAGOS — $835.00, iš

14 dienų kelionė
NEW YORKO — $738.00

Nr. 7 Liepos 19 d.
E CHICAGOS — $825.00, iš

14 dienų kelionė
NEW YORKO — $725

Nr. 8 Rugpjūčio 1 d.
E CHICAGOS — $825.00

14 dienų kelionė

Nr. 9 Rugpiūčio 13 d.
E CHICAGOS — $980.00

21 diena (su Roma)

Nr. 10 Rugpiūčio 22 d.
E CHICAGOS — $800.00, iš

14 dienų kelionė
NEW YORKO — $700.00

Nr. 11 Spalio 1 d.
B CHICAGOS — $720.00

15 dienų kelionė

Nr. 12 Gruodžio 19 d. 14 dienu kelionė

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruo
tis. nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Įmokėjimas asmeniui $100. 
Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; atskiras kambarys 
— $85.00 papildomo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — pa
pildomo mokesčio.
ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND / OR GOVERNMENT 

APPROVAL
Visais kelionių reikalais prašau kreiptis i:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAUIM
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimusg giminėms atvykti i Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.

Philomena sako...

Taupymas yra šeimos pareiga. 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

jei norite įsigyti namą, turėti
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar

Atsiusta paminėti
Technikos žodis 5-6, 1972 

r

Ką tik gautas konkursu pir-

Regular
Passbook
Account

pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000,000.

90 Day 
Passbook 
Accounts

5’4%
$1,000 or more Savings 

Certificate 
(1 to 2 years)

6%
$5,000 or more 

Savings 
Certificate 

(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO

savings and loan association

6245 south weshwn awmie 4’6 7575

mųjų premijų laimėtojų archi
tekto Jono Nalio, arch. Edmun
do Arbo ir dr. Povilo Mažeikos 
atvaizdais pailiustruotu pirmuo
ju puslapiu praeitų metų rugsė- 
jo-gruodžio mėn. dvigubas AL
IAS ir ;PLIAS (Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų ir 
Pasaulio Liet. Inž. ir Archit. 
S-gos) žurnalas “Technikos Žo
dis” Nr. 5-6 (135-136) 1972 m. 
XXII metai, žurnalas gausiai 
iliustruotas, su apianka 50 pus
lapių, stambaus formato ir turi 
visą eilę ne vien specialiai inži
nieriams ir architektams, bet ir 
šiaip žmogui labai vertingų 

, straipsnių, nors dėl kai kurių la
bai specializuoto turinio ne vi
siems prieinamų suprasti. Reda
guoja G. J. Lazauskas su būre
liu talkininkų. Turinyje: tarpe 
specifikuotų profesinių rašinių 
yra ir platesnei visuomenei ži
notinų dalykų k. a. PLIAS ir 
ALIAS suvažiavimas Washing
tone ir rezoliucijos; Andriaus Ig- 
naičio: Materijos prigimtis; Lie
tuvos aviacijos pirmieji (be pa
rašo) ; Henriko Medakšos: Maši
nų gamybos problemos Kauno 
Politechnikos Institute; Sukak
tuvininkai; Gyvenime ir veiklo
je, In memoriam ir kt.

Atskirai perspausdinamas inž. 
G. J. Lauzausko straipsnis apie 
tragiškai žuvusį inž, Ksaverą 
Kauną, buvusį ir Naujienų dien
raščio artimą bendradarbį ir 
draugą.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius 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.

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

t

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
Pasveikink savo draugus

1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608
VIEN A STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

per •Naujienas"
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Biauri ir nedora kompanija
Amerikos lietuvių pastangos padėti rusų pavergtam 

kraštui yra didžiausioji rakštis Maskvai ir Vilniuje dir
bantiems sovietų imperijos agentams. Sovietų valdžia 
stengiasi daryti nuolaidas Amerikai, nieko nedaro dėl 
Šiaurės Vietnamo bombardavimo, pataria Hanojaus agen
tams ieškoti būdų taikytis ir nesiunčia daugiau karo me
džiagos, tuo tarpu JAV kongrese senatoriai ir atstovų 
rūmų įtakingi kongresmanai sako kalbas ir reikalauja 
laisvės bei nepriklausomybės Lietuvai.

Ne kiekvienas žioplys gali kovoti prieš Amerikos lie
tuvius. Amerikos lietuviai yra laisvi žmonės, jie yra ge
rai informuoti apie Lietuvos okupaciją, apie Molotovo 
pasiųstus ultimatumus ir sovietų karo jėgų įsiveržimą į 
nepriklausomą ir niekam pavojaus nesudariusį kraštą. 
Nei Rusijoje, nei Lietuvoje nebuvo žmonių, kurie galėtų 
debatuoti su įvairią spaudą skaitančiais ir argumentus 
žinančiais laisvojo pasaulio lietuviais. Laisvos spaudos 
heskaitąs ir informacijų neturįs žmogus negali vykusiai 
bet kuriuo klausimu pasisakyti.

Lietuvoje įsteigtas specialus komunistų partijos 
“istorikų” institutas Amerikos lietuvių ideologijai tyri
nėti. Universitetus ir komunistų partijos specialius in
stitutus baigę jauni vyrai jau pradeda rodyti savo plunks
nas. A Trakimavičius jaū paleido pirmąją antį. Jis pa
siuntė pirmą savo rašinį Jokubkai, kuris, negaudamas 
kitokios paramos, tą Vilniuje iškeptą ir paskubonlis 
Amerikon atsiųstą straipsnį įdėjo. Jis nagrinėja Ameri
kos lietuvių leidžiamus laikraščius, aptaria pagrindines 
jų srovės ir priena išvados, jog tai yra šlykšti, biauri ir 
net nedora kompanija. Trakimavičius, nuėjęs tarnauti 
okupantui, ir nešlykštus ir nebiaūtus, o Amerikos lietu
viai, iškėlę tikras Alseikos perbėgimo priežastis, jam net 
nedori. Nedoras ne Alseika, pats rašęs prieš komunistus 
ir kurstęs kitus rašyti, bet nedora esanti ta spauda, kuri 
nedorą elgesį kelia viešumon.

Trakimavičius stebisi Dirva, perspausdinusia Vy
tauto Alseikos Vilniuje padarytus pareiškimus. Naujai 
iškeptam specialistui į galvą neateina mintis, kad Dirva 
galėjo tai padaryti grybai informaciniais sumetimais. 
Dirva norėjo, kad kiekvienas jos skaitytojas žinotų, kas 
tas Alseika, kuris rašė vienaip, o 'galvojo kitaip; kuris 
ėmė pinigus iš vienų, o tuo pačiu metu jau taikėsi prie ki
tų. Tuo tarpu Trakimavičiui atrodo, kad Dirva, skelb
dama Alseikos pareiškimą, norėjusi suniekinti Vliką.

A A. KSAVERAS KAUNAS
Žmogaus gyvenimo vertingumą apsprendžia blaivus jo 

galvojimas ir nuolatinis darbštumas.
G. Freytag

Sunku net įsivaizduoti, kad 
taip netikėtai mirtis iš mūsų 
tarpo išskyrė mūsų kolegų inž. 
Ksaverų Kaunu. Tik kų grįžęs 
iš PLIAS — ALIAS suvažiavi
mo, Washingtone, į Chicagą, 
sekančių dieną — 1972 m. spa
lio 10 d. Ksaveras Kaunas, dir

bęs kaip statybos inžinierius 
CTA — Chicago Transit Au
thority įstaigoje ir eidamas tar
nybines pareigas (atliekant 
reikalingus projektui matavi
mus Evanston, III. traukinio li
nijos ruože) buvo einančio 
traukinio užkabintas ir mirti-

Trakimavičiaus akiratis labai siaurutis, kad jis supras
tų laisvos spaudos svarbą. Bet jo drąsa yra labai didelė. 
Jis savo skaitytojus įtaigoja, jog tai esanti šlykšti kom
panija.

Laisvojo pasaulio spauda atspausdino Alseikos pa
reiškimą. Vieni atmušė visą pareišikmą, kiti padarė svar
besnes ištraukas, o tretieji jį trumpai atpasakojo. Kiek
vienas Amerikos lietuvis žino, kur Alseika atsidūrė ir
ką jis, teisindamas nepateisinamą dalyką, pasakė. Tegul 
Trakimavičius paprašo dabartinius Lietuvos valdovus, 
kad jie atspausdintų komunistų partijos kontroliuojamoje 
spaudoje, ką laisvojo pasaulio lietuviai galvoja apie Al
seiką. Amerikos ir laisvojo pasaulio lietuviai žino, ką 
Alseika jiems rašinėjo; jie taip pat žino, ką jis Vilniuje 
pasakė. Tuo tarpu komunistų valdomoje Lietuvoje žino
mas yra tiktai partijos propagandistų paruoštas ir pa- 
skelbas Alseikos pranešimas. Jie nieko nežino, ką Alsei
ka darė Amerikoje ir ką jis rašinėjo Amerikos lietuviams.

Trakimavičius, pasiskaitęs kelis jam duotus Naujie
nų numerius, prieina išvados, kad Naujienos ir jų ben
dradarbiai sudaro biaurią kompaniją. Trakimavičius tu
rėjo progos patirti, kad Naujienos rašo teisybę ne tik apie 
okupanto daromus prievartos veiksmus pačioje Lietuvo
je, bet kelia aikštėn ir Amerikon pasiųstų sovietų agentų 
darbus. Trakimavičius nenurodo, kuriame Naujienų nu
meryje buvo parašyta netiesa. Jis net nedrįsta nurodyti, 
kas neteisingo buvo parašyta apie persimetėlį Vytautą 
Alseiką, bet jis tvirtina, kad pačios Naujienos ir jų ben
dradarbiai yra nedori žmonės.

Trakimavičius tvirtina, kad Alseiką paskatino nu
traukti ryšius su organizuotos Amerikos lietuvių visuo
menės atstovais “ištisinės rietenos tarp tų nacionalistinių 
veikėjų”. (Vilnis, 1973 m. vas. 23 d.) Trakimavičius ne
supranta, kad nuomonių skirtumai Amerikos lietuvių 
neskaldo, bet dar labiau juos sujungia. Kiekvienas žmo
gus turi savo filosofinius ir ideologinius Įsitikinimus, 
juos turi kiekvienas Amerikos lietuvis. Niekas Amerikos 
lietuvių nevertė atsisakyti savo principų. Niekas jiems 
nedraudė savo principus kitiems skelbti ir aiškinti. 
Bet veik kiekvienas Amerikos lietuvis pasmerkė sovietų 
karo jėgų ir policijos įsiveržimą į nepriklausomą Lietuvą. 
Amerikos lietuviai priėjo įsitikinimo, kad jie organizuoti, 
gali sėkmingiau tą koyą vesti., Kiekvienas Amerikos lie
tuvis pasiliko prie savo įsitikinimų, bet jis, toleruodamas 
kitaip galvojančius ir tikinčius išmoko kartu dirbti ben
drą Lietuvos laisvinimo darbą. Amerikos lietuviai nesi- 
rieja tarp savęs, jie gana dažnai išdėsto savo nuomones 
įvairiais visuomeninio gyvenimo klausimais. Juos visus 
jungia bendras tikslas — kova už krašto laisvę, kova 
prieš rusišką išnaudojimą ir prieš trakimavicius, persi
metusius sovietų imperializmo tarnybon.

Amerikos lietuvių bendravimas yra daug gražesnis, 
švaresnis ir padoresnis, negu trakimavičių ir alseikų 
bendravimas su lietuvių tautos žiauriais išnaudotojais ir 
pavergėjais.

nai sutrenktas.
Laidotuvėse atsisveikinimo 

žodį tarė arch. A. Kerelis — In
žinierių ir Architektų Chicagos 
sk. ir Technikos žodžio vardu, 
M. Mackevičius — Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų Sąjungos 
vardu, A. Kučys — Varpinin
kų Filisterių D-jos vardu, M. 
Gudelis Naujienų ir Tautinių 
Kapinių V-bos vardu.

Atsisveikinimų pravedė inž. 
J. Rimkevičius. Išlydint į ka
pus žodį tarė Gulbinskas. Pa
laidotas'Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse, Chicagoje.

Liko vyr. brolis Jonas, su 
kuriuo Ksaveras pastaruoju lai
ku gyveno Chicagoje, kiti bro
liai su šeimomis Lietuvoje ir 
daug giminių.

Ksaveras gimė 1915 m. liepos 
29 d. Lietuvoje, šakių aps., 
Sintautų vis., Balseliškių km. 
Jo tėvai — ūkininkai (tėvas 
Jurgis ir motina — (JnO česhiū- 
tė) išaugino gausią šeimų: iš 
11 vaikų dabar gyvena 4.

Ksaveras 1933 m. baigė Ša
kių Žiburio gimnazijų, 1941 m. 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
Statybos Fakultete gavo dipl. 
statybos inž. laipsnį. 1941 — 44 
dirbo akc. ‘Statybos” bendro
vėje, šiaiiliūose. Į Vokietijų 
pasitraukė 1944 m., kur 1946 - 
48 m. dėstė statybos kursų ir 
>uvo statybos sk. vedėju Aukš
tesniojoje Technikos Mokyk- 
oje, Schw. Gmunde.

Į JAV atvyko 1949 m. Jo veik- 
a mūsų sąjungoje ir Techni
kos žodyje skaitytojams yra 
aferai žinoma: jis nUo pat Tech- 
aikos žodžio steigimosi laikų 
juvo ne sezoninis, bet nuola
tinis darbininkas, redakcijos 
narys ir našus bendradarbis 
savo straipsniais.

Be profesinio darbo, jis jau 
nuo pat Lietuvos laikų daug 
dirbo spaudoje, neretai jų rem

Ksaveras Kaunas

damas ir lėšomis. Ypač čia, 
Amerikoje* be Technikos žo
džio,, buvo nuolatiniu bendra
darbiu Lietuvių Kelyje, Nepri
klausomoje Lietuvoje (Kana
doje), Varpe, Sėjoje, Naujie
nose. Gi 1954 metais jis buvo ir 
mėnesinio žurnalo Sėjos ad
ministratorium. Parašė brošiū
rų: “Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai”, 52 pusi. (Chi
cagos Lietuvių Literatūros D- 
jos leidinys, 1969 m.) Be to, jis 
talkino Dr. Jurgiui Gimbutui 
redaguoti prof. Stepono Kolu
pailos monografijų.

Visuomeninėje veikloje be 
inžinierių sąjungos, dalyvavo 
Valstiečių Liaudininkų sąjun
goje, Varpininkų Filisterių 
Draugijoje, Amerikos Lietu
vių Susivienijime, btivo Lietu
vių Tautinių Kapinių vienas iš 
direktorių, rėmė ir talkininka
vo Btilzekd Lietuvių Kultūros 
Muziejui, taip pat talkino Lie
tuvos Istorijos Draugijai ir kt.

Praeitais metais jis supro
jektavo a. a. inž. Jonui Lenke- 
vičiui paminklų, pagal našlės 
p. Barboros Lenkevičienės pa
teiktus belioriio Jono pageida
vimus. Paminklas jau paga
mintas ir netrukus bus pašven
tintas šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje.

Prieš keletu metų Ksaveras 
Kaunas pradėjo reikštis foto
grafavimu. Namuose būVo įsi
rengęs savo foto laboratoriją. 
Skaidrėse ir šiaip nuotraukose 
spaudai fiksavo visus kultūri
nius pasireiškimus: meno pa- 
Vodasj spektaklius, suvažiavi- 
tnus bei susirinkimus. Visa tai 
jis komplektavo ir buvo suda
ręs įžymesnių veikėjų albumus 
(menininkų, valstybininkų, in
žinierių, rašytojų ir kt.). Paren
gimuose visuomet matydavai 
jį su foto aparatu befiksuojan- 
tį meno paveikslus, įdomesnes

Me Iii viSko pasireiškimo scenas 
ir kt Net Washihgtono Inži
nierių suvažiavime, prašomas, 
nesutiko įeiti į komisijas, no
rėdamas daugiau pafotogra- 
fuoti Technikos žodžiui.

Ksavero Kauno veikla ir 
dorbštumas parodo, kad jis 
nebuvo vienišas: jo gyvenimo 
palydovas buvo darbas, jis 
naudingu profesiniu darbu už
pilde didesnę savo gyvenimo 
dalį. Iš nusistatymo buvo ko
votojas už žmoniškumo prin
cipus — nepakentė neteisybės 
ir veidmainystės. Reikalui esant, 
nebijojo viešai pasisakyti tiek 
žodžiu, tiek raštu. Jis pirma
sis iš inžinierių stojo ginti po 
mirties pradėtą niekinti a. a. 
prof. St. Kolupailų ir yra spau
doje pasisakęs kitais visuome
niniais klausimais.

Besirūpindamas savo svei
kata, vienas ir dažnai su broliu 
Jonu sekmadieniais važiuoda
vo už Chicagos į Palos Parką 
ar kitur pasivaikščioti, grynu 
oru pakvėpuoti bei užfiksuoti 
foto aparate gamtos grožybes. 
Pripažino sporto bei maikštos 
reikšmę žmogaus organizmui 
ir kasdien darydavo gimnasti
kos pratimus (jogos).

Per daug metų, o ypač pa
staraisiais porą metų, su Ksa
veru teko dažnai susitikti, ir 
net ištisus savaitgalius kartu 
praleisti. Taip jau likimo bu
vo lemta, kad paskutines savo 
gyvenimo dienas, Washingto
ne, Inžinierių ir Architektų 
Suvažiavime mudviem teko 
praleisti kartu būnant viena
me viešbučio kambaryje. Kaip 
ptipt-tistai, planavome sekan
čių metų spaudos darbą, o jis 
planavo savo naują asmenišką 
gyvenimų, tačiau niekas nenu
matė šio tragiško įvykio — mir
ties, kuri suardė visus žerniš- 
kus planus.

Technikos žodis ir kitos lie
tuviškos organizacijos Ksavero 
Kauno visuomet pasiges ir gra
žiai jį prisimins, kaip kilnų 
patriotą ir mielą kolegą. Toks 
jo vertingas gyvenimas, G. 
Freytag žodžiais tariant, buvo 
dėl jo blaivaus galvojimo ir 
ir nuolatinio darbštumo.

Reiškiame gilią užuojautų 
broliui Jonui Kaunui ir visiems 
giminėms Amerikoje ir Lietu
voje G. J. Lazauskas

DIEVAS IR SVIESTAS

Satelitinėje valstybėje susi
tinka du draugai.

— Žinai, — pasakoja vienas 
— pereitų naktį sapnavau, kad 
prie Kultūros rūmų, ant didžiu
lės sviesto krūvos sėdėjo Dievas.

— Kvailas sapnas. Juk gerai 
žinai, kad jokio Dievo nėra.

— O sviesto yra?

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

31
Povilas parvažiavo namo, bet jau neat

sigavo. Jis apgailestavo, kad pačioje pra
džioje nesikreipė į gerus gydytojus. Ligo
ninėje buvo nustatyta, kdd anksčiau jis 
biivo gydomas nuo kitos ligos. Susilpnėjus 
širdžiai, jam skaudėjo viena koja. Prasi
veržė venos. Kraujo cirkuliacija buvo su
silpnėjusi. Jis dar ateidavo dirbti Chica- 
gOs Lietuvių Draugijos įstaigoje, bet daž
nai skaudančią koją jis uždėdavo ant greta 
esančios kėdės. Kai grįždavo namo, tai 
kdją taip pat ištiesdavo. Jis nusipirko nu
lenkiamą kėdę, kurioje galėdavo patogiai 
atsiremti ir ištiesti skaudančią koją.

65-i ų metų sukakties Povilas nenorėjo 
mihėti, O kai stiltiukė 75 melų aiUŽiAUs, tai 
į minėjimą jis jtiu negalėjo nueiti. Neno
rėjo jis ir 75-iU metų sukakties paminėti. 
l>et nusileido Petronėlei ir sutiko nuvykti į 
minėjimo vietą. 65-ių metų sukaktį jis pa
minėjo savo bute, nedidelėje buto virtu
vėje. kur glausčiai buvo sutalpintas nau- 
jiehiečių būrys. Petronėlė pagamino ska
naus maisto. Visi užkando, d Povilas pa
pasakojo apie Krtiopitis ir Viekšnius.

Tuo tarpu 75 metų sukaktis buvd pami
nėta apatinėje Lietuvių Auditorijos salėje, 
kuri prisirinko pilnutėlė. Povilas vaikščio

ti negalėjo, bet į minėjimą atėjo. Pamažu 
jis nusileido laiptais, įlipo į mašiną ir, 
lazda pasiramsčiuodamas, atėjo į specia
liai minėjimui paruoštą apatinę auditori
jos salę.

Petronėlė buvo labai susirūpinusi savo 
širduku, kaip jiedu vienas kitų vadindavo. 
1953 metais Povilas buvo smarkiai susirgęs. 
Teko paskubomis vežti ligoninėn. Pra
džioje gydytojai stengėsi teikti jam pagal
bą namie, bet vėliau liepė vežti į ligoninę. 
Jis atsigavo ir už kelių savaičių parvažia
vo namo, bet buvo nepatenkintas. 1964 
metų vas. 26 dieną jis minėjo 71 metų su
kaktį. Povilas gavo daug sveikinimų iš 
pažįstamų ir visuomenės veikėjų, bet jis 
pats buvo nepatenkintas savo sveikata. Li
goninėje ir žmonos priežiūroje Povilas at
sigavo, galėjo išeiti pasivaikščioti, bet vie
nos kojos jis nevaldė.

Vieną dieną, pasivaikščiojęs šalia Uni
versal Savings įstaigos esančiu šaligatviu, 
jis ryžosi pereiti skerstai gatvę. Jam alrtt- 
dė, kad tai neturėtų būti toks sunkūs daly
kas. Vieną kojų jis labai lengvai Valdė. 
Antroji jo klausė: bet tie visai. Jam atrodė, 
kad jis gali ir antrąją valdyti, bet taip jani 
tik atrodė.

Pasirinkęs lengvesnio trafiko momentą, 
Povilas, pasibasinČiodamas lazda bandė 
nuo šaligatvio ntisileisti ant gatvės grindi
nio. Toje vietoje grindins's būva žemas, 
vos kokių trijų colių. Greičiausiai gal ir 
trijų colių nebuvo, bet kai reikėjo nusi
leisti, tai jam atrodė, kad tas gatvės grin

dinys buvo tikroje bedtlgnėjte. Planavo 
pirma skaudančią koją nuleisti, bet jam 
neišėjo. Tada jis nutarė žengti sveikti ko
ja, — ir padarė didžiausią klaidą. Lygiu 
šaligatviu jis galėjo žitigštliuoti, bet du 
coliu nusileisti buvo vištii kitas reikalas. 
Jis pats nežino, kaip čia jam viskas atsiti
ko, bet nespėjo jis vieno Žingsnio ntilėngti, 
nespėjo jis ant sveikos kojoti tinktitnai at
sistoti. skaudanti koja jo hfeiŠlaikė ir^usi- 
dvilinkavo. Nieko Povilui Ir ttiHniti lazda 
nepagelbėjo. Jis nudribo tint gatvės grin
dinio, visai prie gatvės katnpo.

Mano langas yra visai prieš 18-tos gat
vės pasisukimą. Visai Povilo nesekdamas, 
mačiau jį vaikščiojantį Šaligatviu, sekiau 
jį, bandantį eiti skersai gatve ir ina&hu jį 
krintantį. Viską mečiau, perbėgau skersai 
gatvę ir bandžiau nukritusiam vyrui pagel
bėti. Tuo tarpu nelaimės vietoje atsirado 
daugiau žmonių. Pats Povilas negalėjo at
sikelti. Net dviese nebuvo taip lengva stip
rų vyrą pakelti. Kad vyras atsikeltų, jam 
reikalingos dvi kojos. Be to, mes nežino
jome, ar kartais jis nesuailauže kokio kaulo.

Pirmiausia, mes Povilą nutraukėme 
nuo gatvės grindinio. Patraukėme jį to
liau, nes toje vietoje iš 18-tos gatvės Į Hal
sted gatvę besisukantieji automobiliai kar
tais užlipa aht Šaligatvio. Labai dtižntii tą 
padaro didesnieji sunkvežimiai, turintieji 
trejas ar net keturias poras ratų. Sunkve
žimio priešakys pravažiuoja kokių trijų ar 
dviejų pėdu atstume nuo šaligatvio krašto, 
bet užpakaliniai ratai dažnai užvažiuoja 

ant šaligatvio. Mes bijojome ir pats Povi* 
las bijojo, kad atvažiavusieji automobiliai 
ant jo neužvažiuotų.

Vėliau, kai ligonis aprimo, atsigavo, 
pamažu pats užlipo į antrą aukšti ir atsisė
do į savo kėdę, tai papasakojo savo Išgy
venimus maždaug šitaip:

— Pradžioje bijojau, kad nesusilaužy
čiau kaulų. Kai man koja neišlaikė, tai 
nusigandau. Netekau mumėtių, kutiaiš 
galėčiau prisilaikyti. Nieko neskaudėjo. 
Man atrodė, kad kaulų nesusilaužiau, bet 
blogiausia buvo, kad negalėjau pajudėti... 
Kodėl? — aš pats nežinau. Žinau, kad 
man buvo ne vieta gulėti rinštoke, bet 'rie- 
galėjau pasijudinti...

— Kodėl jo paklausėme.
— Nežinau, bet iriau afrodė, jog tai bū

ta baimės, — toliau pasakojo Mileris.
— Tai ko tu bijojai!
— Bijojau mirties, — Jis paaiškino. — 

AŠ negalėjau pajudėti, tuo tarpu mačiau 
tiesiai ant manęs atvažiuojantį automobilį. 
Aš žinojau, kad jis galėjo mane sutraišky
ti. Nieko aš negalėjau padaryti. Aš nega
lėjau ir jo sustabdyti... Baisu, kai matai 
ant tavęs artėjančią nelaimę... Laimė, kad 
pasikeitė šviesos ir jis sustojo, o kai jis 
gavo leidimą toliau važiuoti, tai jūs jtiu čia 
buvote...

— Jis, greičiausiai, tave pastebėjo ir pa
suko į gatvės vidurį, — klausytojai sampro
tavo.

— Jis galėjo mane pastebėti, bet aš ne
žinojau, ar jis mane matė, ar ne... Aš tik

tai mačiau visai prie manęs artėjančius 
automobilio ratus.

— Tai kodėl tu nerėkei? — jo paikau- 
sėme.

— Kad negalėjau rėkti, — atsakė Povi
las. Man į galvą neatėjo mintis, kad reikia 
ša tikti. Matyt, kad buvau paraližuotas, 
nieko pajudinti negalėjau. Tikttii akys man 
veikė, o kitos kūno dalys btivo bejėgės. 
Mane suparaližavo artėjantis automobilis, 
totitiė išgąsdino jo rtitai. Aš jatt mačiau 
stive, mašinos ratų traiškomą... Atslga- 
Bet ir ten nebuvau saugūs. Norėjau, kad 
toliau nuvilktumėte, nes žinojau, kad 
sunkvežimių ratai retkarčiais užlipti ant 
šaligatvio.

Povilą, ko gero, buvo ištikęs išgąsčio 
p&ralyžius, jeigu toks yra. Jį išgąsdino ar
tėjantis autotnomilis, todėl jis negalėjo 
įhdėti arba tiet šaukti.. Galėjo kelioms se
kundėms jo širdis sunegtiltiOti...

— Tai kuriam galui tu norėjai ėiti skėt- 
sai gatvę? — jo paklausiau.

— Norėjau nusiskusti, — lis paaiškino.

— Mačiau, kad barberys neturi ką veik
ti, tai norėjau, kad mane nuskustų ir plau
kus nukirptų. Kartais jis būna labai Užim
tas, reikia eilės laukti, o kai pamačiau sė- 
ifintį ir skaitantį laikraštį, tai nutariau 
pertiti skersai gatvę ir tiUsiškustL... O 
matai, kas išėjo. Mažai betrūko, kad bū
čiau nuėjęs pas Abraomą.

(Bus daugiau)
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PR 8-3229

OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
It GERKLES LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Rerx tol. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

, GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Puleski Rd. (Crawford

Medical Building). TeL LU 54446
Priima ligoniu, pagal taring 

sei neatsiliepia* skambinti 3744012

r«lef.: PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-8; vak. 7-8 
aktai antradieniai* ir penktadieniais. 
Creėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rex 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

ČESLOVAS GEDGAUDAS, 
MCSŲ PRAEITIES 

BEIEŠKANT

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 ŠUAAMIT ST.

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rezid-: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

irmadiemais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
•ntraeL. penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir ėeštad. tiktai *u*itara*.

Rex: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
4INEKOLOGINI CHIRURGIJA 

ė132 So. Kedsio Ava., WA 5-2670 
aiandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 34001.

DR. NINA KRAUCE1 - 
KR1AUCEUUNAITĖ

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Toiof. WA 5-2*70.
Neatsiliepus — skambinti 

. 471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HĖ 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VfOAUS LIGŲ SPEC.
1454 WEST 71st STREET

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

dE frank pleckas 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71$t St. — Tai. 7374149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’’.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Ši nekantriai laukta knyga, 
atskleidžianti daug mūsų seno
vės paslapčių, pagaliau išvydo 
šviesų. (Kietais viršeliais, 15 
dol).

Perlaidas galima siųsti tie
siog autoriui P. O. Box 5544, 
Santa Monica, Cal. 90405.

KAS TOS NAPALM BOMBOS?

Kartkartėmis skaitome spau
doje apie karo veiksmuose pa
naudojimą bombų, kurios vadi
nasi “Napalm”.

Šios bombos pirmą kartą buvo 
panaudotos amerikiečių aviaci
jos 1951 metais Korėjos karo 
frontuose. Kuo ši bomba pasižy
mi ir kokios jos savybės? Tai ta
rytum indas pripildytas 150 litrų 
sutirštinto benzino, sumaišyto su 
dar kai kiuriais chemikalais, šiam 
sutirštintam benzinui užsidegus 
išsivysto iki 8,000 laipsnių Cel
sijaus karštis. Dega viskas — 
akmenys, betonas, tirpsta sun
kiausieji tankai ir ugnis neuž
gesinama.

Bombos aptaškymo ir degimo 
plotas yra 50x60 metrų, o dar 
šimto metrų atstume nuo bom
bos aptaškyto degančio ploto 
žmonės uždūsta dėl deguonies 
trūkumo.

KAČINSKAS
GRUNDIG

NEŠIOJAMAS STEREO
5 BANGOS • 4 Garsiakalbiai 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVp

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujos rex felėf.: 448-5545

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tgk 925-8296

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

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 68 vai. vak. šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tunrasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS • 

2464 WIST 7Irt STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 

Rašte. MM.: Gibsen 84195
Priims ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTCZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms

Vai.! 0-4 ir S—S. Šeštadieniais S—1.
2850 Wert 83rd St., Chieego, III. 60629

BizMERlAl. KURIS GARSINASI 
Tf AUJUNOSl*’. - TORI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BttNYJl

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefone!: PR 8-0833 ir PR 8-0834

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12! 

sek-vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

KOMPOZICIJOS 
KONKURSAS

Gydytųjų korporacijos Fra- 
ternitas Lithuanica New Yorko 
skyrius skelbia konkursų melo
dijai, kuri turi būti sukurta 
Birutės Pūkelevičiūtės pre-' 
mij uoto eilėraščio “Paskutinis 
birželis” žodžiam.

Konkurso sąlygos

Melodija turi atitikti eilėraš
čio dvasią.

Ji turi būti harmonizuota ke
turių balsų chorui su piano pa
lyda, skambi, nesudėtinga, kad 
galėtų ją atlikti eilinis choras.

Už geriausią kūrinį korporaci- '• 
ja skiria 500 dol. Jei, komisi-' 
jos nuomone, nė viena iš at
siųstų kompozicijų neatitiktų 
skelbiamų sąlygų, — premija 
nebūtų skiriama.

Konkurse gali dalyvauti bet 
kuriame krašte gyvenąs ir bet 
kurios tautybės muzikas. Pagal 
pageidavimą išverstas į anglų 
kalbą eilėraštis gali būti gautas 
pas konkurso skelbėjus.

Tas pats autorius gali daly
vauti su kelių kompozicijų va
riantais.

Premijuota kompozicija lai
koma korporacijos nuosavybe,

klekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji 1 
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidi 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St, Chicago, Illinois 6C

•V. RAITO TYRINĖTOJAI

Kongresmanas Flood ir eilė

POKALBIS SU DVASIA“skraidančios lėkštės”!
Nors didžioji spauda visiškai

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Aktorius Ricardo Montalban (kairėje) padeda savo broliui Carlos 
pilstyti kavą restorane, kurį Carlos Monte I ban neseniai atidarė

New Yorke.

jos išpopuliarinimu rūpinasi or- kita padarė pareiškimus iškel- 
ganizacija. darni Lietuvos dabartinę padė-

Konkursas pasibaigia 1973 ti
ni. rugsėjo 1 d. | Prieš išvykstant iš Washing-

Kūriniai siunčiami šiuo adre- tono, kun. Stašys ir dr. šidlaus- 
su: Dr. Vaclovas Paprockas, kas turėjo progos aplankyti 
85-13 105th Street, Richmond Lietuvos Pasiuntinybę ir pasi

kalbėti su ministeriu Kajecku.
ALT Informacija

dytojas Hufeland. “Geriau”, Su
skambėjo atsakymas. Pagal gy
dytojo patvarkymą ji vėl pasi
rodo pas jį po ketvertas dienų ir 
ranką laiko užslėptą už nugaros. 
“Sugijo ?” Klausia Hufeland. 
“Kiek kainuoja?” klausia mote
ris. “Nieko”, trumpai atsakė 
Hufeland džiaugdamasis mažai 
kalbančiu pacientu.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTIM KRIKŠČIONIUI

Žmogus neturi gyventi viontik duona, bot kiekvienu žodžiu, išeinan
čiu iš Dievo burnos. Mat. 4:4.

Mūsų pareiga yra sužinoti, kad žmogaus gyvybė nėra užlaikoma per tai, 
kad ji* turi daug daiktų, k. a., valgį, drabužį, — bet kad jo gyvenimas pilnes
nėje, puikesnėje ir aukštesnėje prasmėje, remiasi rūpestingu mąstymu apiA 
kiekvieną žodį, išeinantį iš Dievo burnos, >— visokis patarimas, visokis pa
mokinimas, visokis padrąsinimas, kiekvienas pažadėjimas, yra reikalingas 
tiem*, kuriuos Dievas dabar šaukia prie amžino gyvenimo, kaipo draug pa
veldėtoju* su jo sūnumi Karalystėje. Todėl kaipo mokytiniai Viešpaties Jė
zaus, daugiau ir daugiau palaikykime mintis ir elkimės pagal mintis, kurias 
paduoda mūsų tekstas.

TEYAS IR SUNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA&EVANSHill, N. Y. 11418. Kompozici-. 
jos pasirašomos slapyvardžiu.! 
Atskirame uždarame voke, kuris 
pažymimas tuo pačiu sla-' 
pyvardžiu, turi būti autoriaus 
vardas, pavardė, adresas ir tele
fono numeris. j nieko nebeskelbia apie “skrai-

Nepremijuoti kūriniai ne- dančias lėkštes’, bet, pasiro- 
grąžinami, nebent iš anksto bū- do, jos febeskraido. Sensaci- 
tų pareikštas autoriaus pageida- jas mėgstantieji mažesnieji 
vimas grąžinti. laikraščiai bei žurnalai dažnai

Konkurso jury komisija su- : paskelbia jas mačiusiųjų as- 
daroma iš penkių asmenų. Jos menų paliudijimus.
sąstatas bus paskelbtas spaudoj. | Savaitraštis “Enquirer” skel- 

Gyd. Korp! Fraternitas bia lėktuvo piloto kap. 
Lithuanica N. Y. skyrius Dave Shiffėt ir jo padėjėjo Ja- 

... _____________________  mes Penny pranešimus apie to-
RENKASI MARQUETTE ki0 neatpažinto skraidančio 

PARKO LIETUVIAI i°bjeki° pasirodymą
i skrendant per Pacifiko okeaną 

Sekmadienį, šių metų vasa- iš Guam į Hong Kongą 570 my
rio 25 dieną, lygiai 11:30 vai. lių per valandą greičiu 33,000 
prieš pietus , Marquette Parko pėdų aukštumoje praeito rug- 
Apylinkės Bendruomenės vai- sėjo 22 d. 11 vai. vakaro.
dyba parapijos svetainėje sau-' “Tai buvo keiskiausias regi- 
kia visų bendruomenininkų su- nys, kokį man teko Ina tyli savo 
sirinkimą. Susirinkime priva- 30 metų skraidymo laike. Ne- 
lėtų dalyvauti kiekvienas Mar- turiu supratimo, kas tai buvo, 
qpuette Parko lietuvis. Jeigu bet aš turėjau galimybę jį ste- 
jis nedalyvaus, tai fokusinin- bėti per visą minutę ir 15 se
kai gali primesti Marquette kundžių”, pareiškė kap. Shif- 
Parko lietuviams tokią vado- flet 
vybę, kokią frontininkai buvoj 
primetę Cicero lietuviams.

Siame susirinkime bus ren- labai keistas,__ __
karna apylinkės valdyba. Drun- kas... Kas inus ypač stebino 
gos vadovaujami akiratininkai tai, kad nuo jo karts nuo kar- 
ir keli intelektualai’ Marquet- fo biro kažkokie luitai, po ke
te Parke lietuviams jau turi pa- ]etą iš karto. Apie tokių “luitų” 
ruošę tokius žmones, Icurie tęs nuo UFO kritimą “po kelis iš 
Ciceroje pralaimėjusiųjų kon- karto” ir Shifflet patvirtino, 
fratrų politiką, pritariančią!
siųsti vaikus į komunistines' 
pionierių stovyklas. Marquette 
Parko lietuviai, susirinkę di- ■ žymusis gydytojas Hufeland 
desniame būryje, galėtų labai labai nepakentė, jei pacientas 
lengvai gedą lietuviams nešan- imdavo pasakoti ilgą savo ne- 
čią mažumą padėti į savo vie- galavimų istoriją, tačiau tokių, 
tą. bet ne bendruomenės va
do vybėn.

Bendruomenininkas

Buvo panašus į didžiulį ug
nies ratą”, papildė Penny”,... 

, labai misteriš-

LIETUVA PAMINĖTA 
KONGRESE

Vasario 16tos minėjimas at
stovų rūmuose įvyko vasario 
20 d., kongresmeno Daniel J. 
Flood globoje.

Delegaciją Į šį minėjimą su
darė kun. Adolfas Stašys ir dr. 
Kazys Šidlauskas. ALT. vice
pirmininkas. dr. Jonas Genys, 
ALT atstovas Washingtone, 
ir Jūratė Micutaitė.

Kongresmanas Flood šiltai' 
priėmė delegaciją ir pristatė' 
ją astovų rūmų pirmininkui 
Carl Alberts, kun. Adolfas Sta- 

Išys 12:00 vai. atstovų rūmuose 
sukalbėjo maldą. Prie delega
cijos vėliau prisidėjo dr. Sta
sys Bačkis ir Gražina Krivic- 
kienč.

PAVYZDINGA PACIENTĖ

kurie nusakytų trumpai, būda
vo labai retai. Kartą jo kabine
tan įėjo nauja pacientė. Trum
pai pasisveikino ir ištiesė į jį sa
vo ranką, kurioje buvo gilus piū- 
vis. Hufelang apžiūrėjo žaizdą, 
išvalė, uždėjo reikiamų vaistų 

'.’"lir aprišęs trumpai tarė: “Poryt 
prašau vėl”.

Moteris trumpai atsisveikinu
si išėjo. Po dviejų dienų ji vėl 
pasirodė gydytojo kabinete. 
“Kaip atrodo?" Pasiteirauja gy-

— Ar esi mano buvęs vyras?
— Taip.
— Ar dabar esi laimingesnis 

nei gyvendamas?
— Taip.
— Kur dabar esi ?
— Pragare.

• Iš darbo grįžusi žmona, ste
bėdama savo vyrą, kuris plovė 
grindis, pasakoja:

— žinai, mano direktorius dėl 
manęs visai pakvaišo. Jis įtiki
nėja, kad dėl manęs esąs pasi
ryžęs palikti net savo šeimą. Bet, 
žinai, jis tik juokauja.

— Nebūk kvaila, gal jis ir 
rimtai kalba. — Atsiliepė vyras 
stabtelėjęs plauti grindis.

DRAUGŲ TARPE

Ilgai nesimatę susitinka du 
draugai.

— Na, kaip tau sekasi? Kaip 
tavo žmona? — Teitaujasi Vie
nas, bet tuo momentu prišilhihė, 
kad draugo žmoną jau mirusi 
prieš keletą metų ir todėl norė
damas pasitaisyti pridūrė:

— Ar vis tose pačiose kapinė
se?

SKAITYK Įriti lR yAF#GIN‘
KlTUS NKAlTCtl 

N A U .t ’ £ N A S

SUSIRINKIMU

PRANEŠIMAI

TOYS MODERNBKO8

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAINHD
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: Y Ards 7*1741 * 1742

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

MODERNĮSROS A1K-UUN0ITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE
FATARNAV*
MAS PIENĄ
IR KAKTĮ

TUKIME
AOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO
DALYSE

NARIAI:

Chicago*

LfcWViU 
Laidotuvių 

Direktorių 

AMOtilCijOE

ANTANAS M. PHILLIPS
. 3307 So. LlftJAMCA AVENUE. Phone: YArua 7-3401

— Brighton Parko Lietuviu Namy 
Savininku Draugija šaukia metini na
rių susirinkimą, kuris įvyks vasario 
25 d., sekmadienį, 3 vai. vak. Petronė
lės svetainės salėje. 4300 So. Talman 
Avenue. Visi nariai ir nenariai. bet 
namų savininkai, šiame susirinkime 
prašomi skaitlingai dalyvauti. Bus 
renkama nauja valdyba ir praeitu mė
tų gautas pelnas bus paskirstytas lie
tuviškoms institucijoms.

Klube Valdyba

— Lietuviu tegerės Klubo narių su
sirinkimas įvyks sekmadieni, vasa
rio 25 d. 1:00 vai. popiet Hollywood 
salėje. 4317 W. 43rd St Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauti ir ne
pamirškite užsimokėti klubo nario 
mokesčius. Po susirinkimo bus vai- 
gšėS. J. Keturakis, rašt.

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLyniJhe 2-lOOf

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

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 Sg. LlTUANtCA AVĖ. TeL: YAro* 7-1138-1139

JONUI KERELIUI 
mirus,

reiškiame gilią užuojautą jo sūnums: Alfon
sui, Albertui, dukteriai Rūtai ir jų šeimoms

Z» ir A. Juškevičiai

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th ST RE ITT REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

P. J. RIDIKAS
MM tte. HAL8TID STREET Phone: YAfdi 7-1911

s — MiiūjiiNM, chmam i, - sam®at. rmvARY ii in



JUNGTINĖ PARODA IR JOS ATIDARYMAS
Praeitą Įtenkladienį, vasario 

16 <1. naujojoj Čiurlionio gale
rijoj, Jaunimo Centre 8 vai. va
karo, buvo iškilmingai atidary
ta jungtinė lietuviu dailininkų 
darbų paroda ir naujoji Čiur
lionio galerija. Į dvigubą atida
rymą atsilankė nemažai meno 
mėgėjų ir nemažai jaunimo.

Matiukas smuiku, o Motekaitis 
prie pianino atliko pasigėrėti
nai keletą muzikos kūrinių. Jė
zuitų provinciolas kun. Kijaus- 
kas pakvietė generalinę Lietu
vos konsolę p. Juzę Daužvar- 
dienę atidaryti parodą, kuri 
taip pat sutampa su Vasario 16 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimu. Konsule pasakė atitin
kamą kalbą ir pasveikino me
nininkus už gražios parodos su
rengimą. Kun. J. Borevičius kal
bėjo apie Jaunimo Centro nau
jos galerijos atidarymą ir kaip 
buvo Menininkų klubo ir vėl. 
Zenono Kolbos, kuris buvo pir
mas galerijos steigėjas, Čiurlio
nio galerija įkurta 1957 m. spa
lio 20 d. Jis pabrėžė, kad per 
15 metų šioj galerijoj buvo su
rengta per 2(X> parodų ir žmo
nės pamatė tūkstančius paveik
slų. Įsigytieji iš parodų ar pri
vačių asmenų meno kūriniai 
stovi č. galerijos kūrinių fon
de, kurie yra skirti nepriklau
somai Lietuvai, sako kun. Bo
revičius. Galerija esanti skirta 
menininkams rengti parodas. 
Naujoji galerija moderniškai 
įrengta, geras apšvietimas.

Premijos

Po oficialaus parodos atida
rymo, galerijos direktorė p. 
Vanda Balukienė pristatė Lie
tuvių Fondo atstovą (pavardės 
neatsimenu) su tūkstantiniu 
čekiu, kurio nekantriai publika 
laukė — Kas laimės tūkstan
čio dolerių didžiaąją premiją?
Jury komisija rado, kad didžio

ji premija priklauso jaunai dai
lininkei Irenai Mitkutei už ofor
tų albumą: “Pastoralės ofortai 
su lietuvių dainomis”. Albume 
yra apie 10 ofortų, techniškai 
kombinuotu būdu, su foto ne
gatyvais ir piešiniais atliktų. 
Tai sudėtingas darbo procesas, 
atrodo kaip litografija ar in-> 
taglio. Lietuvaičių tautiniuose 
drabužiuose paveikslėliai įmon
tuoti, kaip kolažo stiliaus, bet 
jie yra fotografijos būdu atlik
ti ofortuose. Jury k-ja, mato
mai, palaikė nauju dalyku ir 
paskyrė premiją.

Kitos premijos taip pat teko 
jauniesiems menininkams, iš
skyrus A. Valešką ir T. Valių. 
Čiurlionio galerijos -$500.00 
premiją laimėjo Dalia Aleknie
nė už ofortą IV b, Adolfą Va- 
leška laimėjo Jėzuitų premiją 
už “Motiną” — skaldytas stik
las. Lankytojų “populiarumo” 
keliu nubalsuotoji premija teko 
Telesforui Valiui (Kanada) už 
taip pat ofortą "Samogitia VIII 
ofortas”. Nė vienas geras tapy
tojas premijos negavo. Garbės 
žyminius gavo: Viktoras Viz
girda už “Medį”, akrilika (iš 
New Yorko) ir I. D. Griežė 
(New Yorkas) už aliejų “Tre
čioji diena”.

Kūrinių atrinkimo jury ko
misija buvo: dail. H. Blyskis, J. 
Daugvila ir J. Neimanas. Pre
mijų skirstymo jury komisija: 
Museum of Contemporary Art 
dir. S. Prokopoff, meno kriti
kas ir lektorius Franz Shulze 
ir dail. Aleksandra Kašubienė 
iš New Yorko.

Dalyvauja 47 dailininkai su 
65 darbais, tapyba, skulptūra, 
grafika, etc. Šiųmetinė jungti
nė paroda daug įvairesnė ir ge
resnė ,nes įsijungė menininkai 
iš tolimų miestų joje dalyvauti, 
ko anksčiau nebuvo. Jonas 
Rimša iš Kalifornijos davė du

Jonynas iš tikslia data. Chicagos lietuvi 
atsiuntė du skautijos tradicinė Kaziuk 

istorinius pa-, mugė įvyks kovo I d. Jaunini

paveikslus. V. K. 
New Yorko taip pat 
didelio formato 
veikslus ir kt. Tenka pasakyti, centre,
kad yra mišri paroda, apstu
“modernių” ir “realistinių” j - Auką įteikė. bet aukotoji 
darbų, todėl paroda tokia mar- pavardės neatsimena. Per Va
ga ir gyva.
buvo parodos rengėjams sutal
pinti 65 darbus. Teko panaudo
ti skydelius pirmojoje galeri
joje, kas truputį sugadino vaiz
dą. Stambieji darbai nustum
ti į didžiosios salės užpakalį. A. 
Cooper didelio formato “Skulp
torius” pakabintas tamsioje vie
toje, o tokio formato paveiks
lai paprastai kabinami centri
nėje sienoje. Elskaus labai švie
sus natiurmortas pakabintas 
perdaug šviesioje vietoje. Ap
švietimas šioj galerijoj vis dėl
to nėra lygus, yra tokių vietų, 
kur neapšviečia apatinės pa
veikslo dalies. Marčiulionienės 
ir Marčiulionio skulptūros at
rodo kaip ne vietoje padėtos. 
Jos turėjo būti pagarbiau pa
talpintos. Tačiau reikia supras
ti, kad reikėjo skaitytis ir su 
salės erdve.

Tik gal nelengva sar'° 16 minėjimą Marijos gim 
nazijoje pertraukos metu geras 
naujienietis X sutikęs pusiau 
pažįstamą gerą naujienietį V 
paprašė perduoti Naujienų va
jui jo $10.00 auką. Naujienie
tis Y auką sekančią dieną va
jaus kasai perdavė, bet auko
tojo X pavardės ir šiandien ne
atsimena. Naujienos gerajam 
Naujienieviui X už auką dėko
ja, tik apgailestauja, kad ne
gali pasiųsti pakvitavimo.

skyriaus žiūrovo 
Reginos Matuse- 

iš New Jersey

— Fieldo Istorijos Muziejuje 
atidaryta nematomojo pasaulic 
nuotraukų paroda. Kai kurių 
gyvūnų ir augalų nuotraukos 
yra padidintos 200,000 kartų 
Penktadieniais į muziejų įėji
mas yra nemokomas. Ten da
bar vyksta taip pat daugiau 
specialių paskirčių parodų 
Muziejus yra prie Roosevelt 
Rd. ir Lake Shore Drive. Neto 
Ii jo yra Shedd akvariumas ir 
Adler planetariumas.

PETRONĖLĖS UŽEIGOS ATIDARYMAS 
(GRANT) OPENING)

4500 So. Taiman Ave., Chicagoje
KOVO 2, 3 IR 4 DIENOMIS

Maloniai kviečiame visus atsilankyti ir ta pačia proga 
švęsti Kazimiero ir Kazimierų vardadienius.

UŽKANDŽIAI MUZIKA
PETRONĖLĖ ČIČKEVIČIUS

MOVING - Apdraustas per kraustymas 
Pirus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Rgų metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
£022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 

k________________________________________________________

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320 

vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai CertifikataL 

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

. !608 Wert 69th SL, Chicago, UI. 60629. • Tel WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
k --------- - - ----------------------- ----------- . . ......... -v

F1 1 —~ 1 —1 1 1 ——
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmaįama tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuos* parduodami už $4.00, o kietuose 

virieliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jai pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt $2 50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

l NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street. Chicago 8. Illinois
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Iš grafikos 
dvasią veikia 
vičiūtės-Smith 
“Malda” nr. 40. Kita jauna dai
lininkė tapytoja Dalia Kolbaitė 
gražiai pasirodo su aliejaus 
kompozicija I. Jos kūrinys visa 
jėga prasiveržia lyg iš dausų 
liepsnodamas meteoras, šis ab
straktus Kolbaitės kūrinys tvis
ka estetine pagava. Kiti meni
ninkai mūsų publikai jau yra 
pažįstami iš jų darbų.

Mūsų jungtinės parodos kas
met darosi geresnės. O šiais me
tais ir premijos prilygo net 
stambiųjų meno parodų lygiui.

Gaila, bet paroda užsidaro šį 
sekmadienį 9 vai. vakaro. Rei
kia ją pamatyti. Savaitgaly at
dara

— Lawrence IL enshutonis iš 
Brighton Parko apylinkės bai
gė matematikos mokslus mas
ter laipsniu Illinois Technolo
gijos Institute.

— Ponia Mary Kurtis dabar 
yra Hazelcrest slaugymo na
muose. Jos artimieji iš Palos 
Parko apylinkės užsakė jai 
Naujienas.

nuo 10 v. ryto. M. š.

sek-

MERO DALEY 
TELEGRAMA 
LIETUVIAMS

Chicagos burmistras,
madienį, vasario 18 d. Myko
lui Pranevičiui, Chicagos sky
riaus pirmininkui, pasiuntė te
legramą, sveikindamas lietu
vius Nepriklausomybės šven
tės minėjimo proga. Deja ta 
telegrama paklydo. Nebuvo 
galimybės ją tą dieną perskai
tyti minėjime.

Štai telegramos tekstas:

Mr. Mykolas Pranevičius, 
president Lithuanian Indepen
dence Commemoration Maria 
Haigh School Auditorium, Mar
quette Road and California Ave. 
Chicago.

My cordial Greetings and 
best Wisches to All on the Oc
casion of the Commemoration 
of Lithuanian Independence 
with My Assurances of ongoing 
Interest in the undertakings of 
Lithuanian Americans in our 
City. Your kind Invitation is 
greatly appreciated and I re
gret My Inability be Present. 
Kindest Personal Regards

Sincerely
Mayor Richard J. Daley

KAM RAŠYTI, KAI GALI 
SKAITYTI

Vieno rašytojo tarnaitė ilgai 
stebėjo kai jis dažnai per ištisą 
dieną, net iki vidunakčių, sėdi 
savo kabinete prie rašomo stalo 
ir rašo. Kai kartą vidunaktyje 
paprašyta atnešė jam stiklinę 
arbatos, o jis nusiėmęs akinius 
trynė akis, ji tarė:

— Ir kam tamsta taip negai
lestingai vargini save rašyda
mas apysakas. Juk už dolerį ar 
du gali nusipirkti gražiausių pa
rašytų apysakų.

— Jaunųjų versilininkų pa
roda ir mugė įvyko praeitą sa
vaitgalį. Anksčiau tilpusi ži
nutė buvo pavėluota, todėl ne-

— Dr. Jonas Juozevičius iš 
Oaklawn apylinkės užsisakė 
Naujienas. Taip pat užsisakė 
lietuviškos spaudos bendradar
bis Pranas Nenorta, East Chi
cago, Ind.

— Pranas Mekšriūnas iš Mont 
realio atsiuntė Naujienų vajui 
atskiru laišku 5 dol., kad jos 
galėtų ir toliau skleisti tiesą ir 
šviesą tarpe lietuvių, kad de
mokratinės lietuvių instituci
jos, kurias Naujienos palaiko, 
būtų tvirtos visų lietuvių gero
vei.

— Neo-Lituanų orkestras gros 
per blynų vakarą Jaunimo Cen
tro kavinėje, ši šeštadienį 8 vai. 
vak. Dar galima rezervuoti sta
liukus pas I. Stoncienę telef. 
284-7251 arba pas A. Kamins
kienę — PR X-8898. Nerezer
vuotų bilietų bus galima gauti 
ir prie įėjimo.

L. B. Gage Parko Apylinkė 
Dariaus ir Girėno Lituanistinė 

Mokykla

♦ Jungtinė Lietuvių Dailinin
kų Paroda naujoje meno galeri
joje tebevyksta. Parodos užda
rymas įvyks ne vasario 25 d., 
kaip buvo numatyta, bet, lanky
tojų pageidavimu, paroda pra
tęsiama ir galima bus apžiūrėti 
dar kovo mėn. 3—4 dienomis 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

Parodoje dalyvaujančių daili
ninkų dėmesiui: meno kūrinius 
iš parodos prašome atsiimti 
kovo 4 d. 8—9 vai. vak. Tas pat 
liečia kūrinius Įsigijusius meno 
mylėtojus. (Pr).

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER
2749 West 63rd Street 

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

v

HELP WANTED — FtMALB 
Darbininkių Raikia

TYPIST - CLERK I
Salary open. Hours-9—5. 

Ask for Mr. DELAMATER.
2622 No. PULASKI 

PHONE — 227-5900

WAITRESSES
COCKTAIL: 6:30 - 12:30 P. M. 

FOOD AND LIQUOR: 5 P.M, - 2 A.M.
Banauet. Weekend^ 

MARDI GRAS RESTAURANT
2967 No. HARLEM

237-5500

WAITRESSES
11:00 to 7:00 P. M. shift. 

Apply in person.
GOLD COAST RESTAURANT 

162 E. OHIO'ST.
CHICAGO, ILL.

HOUSEKEEPER
Northwest suburb. Good trans

portation. 4 or 5-day week. 
Cleaning and light laundry.

225-2130 '

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MECHANIC'
National company has openings for 
good “1 man type” shop mechanic, 
must have experience in hydraulics, 
welding and electricity. If you are 
sober, with a good work record and 
are interested in top pay with profit 
sharing and company paid insurance 

call 766-7630 or 569-2588

HSLP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

BOOKKEEPER 
OR 

ASSISTANT BOOKKEEPER 
Must speak English. Either Woman 

or Man.
108 WEST LAKE STREET Room 200 

PHONE: 372-8600 
MR. THOMAS

SITUATION WANTED
Ieško Darbo

CARPENTERIS IEŠKO DARBO. 
TURI SAVO ĮRANKIUS.

TEL. 737-3687

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKO CENTRE 2-me 
aukšte išnuomojamas 3 kambarių ap
šildomas butas suaugusiems su bal
dais. kuriuos galima pigiai nupirkti. 

Tel. 927-8588.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS CHRIST 
LUTHERAN BAŽNYČIOJE

3101 No. PARKSIDE 
Ketvirtadieni, kovo 1 dieną 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vak. Penktadieni, kovo 

2 d. 10 vai. ryto — 2 vai. popiet. 
Vidudienį bus specialus 

išpardavimas

— Romualdas Senkevičius iš 
Brighton Parko apylinkės po 
pastarojo pažangumo moksle 
vertinimo ir toliau lieka De La 
Salle instituto garbės studentą 
sąrašuose.

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM) 

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

AL. IR I G N A S 
taisome 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuofi 778-9533 — TEXACO 
58-foe ir Western Avenue kampas

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB6S

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.: REpublic 7-1941

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avo.

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

5

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road ' Chicago, HL Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

j VIŠŲ RUSIŲ draudimo agentūra ]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX .SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
SKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS nau- BUTŲ NUAMAVIMASL ĮVAIRŪS 
8 butų narna po 3 ir 4% kamb.1 DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 
..... „------ -- JAMO turto PIRKIMAS - PAR-

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUP’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

.5,500 pajamų. Marquette Parke. 
Mainys į mažesni. Tel. HE 4-2323.

GERAM GYVENIMUI
aukštų mūras su bungalow tipo 

togu. Jame 2 labai dideli butai po 
kambarius ir 3 kambarių butas 

eismante. Visi turi labai gražias ir 
atogias virtuves su kabinetais, vi- 
iems teikia patogumus ir grožį di- 
elis kiemas. 2 mašinų garažas. įdė
li vieta į pietus nuo Archer Avė. 
įbai geroje Brighton Parko apylin- 
ėje. Nuomininkai sumoka už gra-

>. Skambinkite stebukladariui. mas- Garažas. $18,800.
kambinkite MICHAELS dabar. Kai- 10 BUTU 2 aukštų mum.
ame lietuviškai. 254-8500. .Kedzie ir Parko. Apie J>15,000 paja-

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum.
ir patogų gyvenimą. Paskubėki-. langai^ Moderniu virtuvė. Gazo šildy-

Arti

! mų. Galima gauti už $70,000.
I PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar- 

2226 WEST 80 STREET , quette Parka, statytas mūro luksus 
kambarių labai gražus namas su Paiam« namaa- 5 ir 3 kamb. butai, 
gražesniais kambariais ir įren- karpetai naujas g31-3235- au^ prie‘ 

lis. 3 didžiuliai miegamieji. l%iaų s>'5i’ _•
y wood tipo vonios kambariais, į MODERNI o Kamb. mūro reziaen- 
talus valgomasis. Tas namas bu-1 rija, puošnūs nauji karpetai, “built-

o pastatytas pagal specialius planus 
ulig specialiu užsakymu, kad vis- 
:as būtų kuo geriausiai. Skambinki- 
e susitarimui laiko ji apžiūrėti iš 
idaus. Skambinkite stebukladariui, 
kambinkite MICHAELS dabar. Kal
ame lietuviškai. 254-8500.

IE 66-TOS IR ROCKWELL mūrinis 
metų 4% kambarių bungalow. Na- 
s kaip naujas. Geras švarus ir pi- 
>. Mažas imokėjimas. Pardavėjo 

telef. PR 8-6916.

AVININKAS PARDUODA gerą 
jūrini pajamų namą. 2 po 4. 2 po 
ir beismante 2 butai po 2 kaniba

lus. 2 masinu mūrinis garažas. 65-ta 
r Talman. Tel. 737-5676.

ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

L G. AUTO REBUH.DERS 
ia automobiliai išlyginami ir nuda- 
omi. Darbas atliekamas sąžiningai 
r gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

kitokį blankai

HOME INSURANCE

Call: Prank Zapolit 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

■u'- fji'i t an ■ ssualt» Co.nor.,

A. i kT'lNSURANCE REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME IAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lako) x.

Dažo namus ii lauko ir ii vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

in” virtuvė. 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45,000. Priims rimtas derybas.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. —
$36,000.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

2 BUTŲ 6 metų luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48,800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40,000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28.500.

6 KAMBARIU modernus medinjs. 
Naujas gazo šildymas. Arti Mąrgučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar- 
luette Parke. Kaina $9,900

8 KAMBARIŲ 1% aukštu 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

Valdis Real Estate
1051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

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. IR. 80809. Tel: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
-amzdžiai, Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas, Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai, 
keltui įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Foderalinių h valstijos pajamų 
mokesnių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATB 
Pai vi p paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCB 
NAUJAS ADRESAS 

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

lai. 436-7871

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7 9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




