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IS HANOJAUS GRIŽO ASTUONI IŠDAVIKAI
r

Nixonas paskelbė, kad jis 
Bruce ir skiria jį vado- 
Kartu su Bruce Kinijos 
Afred Jenkins iš valstybės

svarbiausiuose postuose: Londone,

de-
pa-

D. BRUCE-PIRMAS JAV DIPLOMATAS 
KOMUNISTINĖS KINIJOS SOSTINĖJE
WASHINGTONAS. — Prezidentas 

atšaukė iš pensijos diplomatą David 
vauti Pekine atidaromai atstovybei, 
siunčiami du Kinijos reikalų ekspertai
departamento ir John Holdridge, iš Baltųjų Rūmų štabe. Bruce 
paskyrimas naujon vieton buvo netikėtumas Washington© stebė
tojams. Niekas neabejoja, kad Bruce yra labai patyręs ir aukšto 
rango ambasadorius. Vienintelis iš Amerikos diplomatu buvęs 
visuose trijuose tradiciniai 
Paryžiuje ir Bonoje.

Ambasadorius Bruce yra 
mokratas ir tai dar daugiau
brėžia netikėtą Nixono pasirin
kimą. Bruce niekada nebuvo lai
komas Azijos reikalų specialis
tu, todėl kartu su juo siunčiami 
du specialistai. Ambasadoriaus 
žmona yra Harvarde studijavu
si Kinijos istoriją. Ji irgi bus 
naujoje vietoje ambasadoriui pa
rama.

Stebėtojų nustebimą didina ir 
tai, kad ambasadorius Bruce yra 
jau 7Sonetų. Jis diplomatinę tar
nybą pradėjo 1926 metais Ita
lijoje. Jam buvo surengtas at
sisveikinimo balius Paryžiuje, 
kai jis pasitraukė iš tarnybos 
1952 m. Netrukus jis buvo pa
skirtas ambasadoriumi Bonoje, 
ir iš ten pasitraukė į atsargą 
1959 m. Paskutinis “atsisveiki
nimo balius” buvo 1961 m., kai 
Bruce pasitraukė iš ambasado
riaus Britanijoje pareigų.

Kinijos žmonės labai vertina 
senus žmones ir ilgų metų pa
tirtį. Jie labai patenkinti Bruce 
paskyrimu. Pats Mao Tse Tun- 
gas yra 79 metų, premjeras Chou 
En Lajus 75 m. Kinijos vadams 
bus lengviau susikalbėti su aris- 
takratiškų manierų, gyvenimą 
pažįstančiu ambasadorium D. 
Bruce. -

Prezidentas Nixonas, praneš
damas apie diplomatinės ryšitj 
įstaigos atidarymą Pekine, pa
reiškė, kad su Kinija Amerika 
pradeda ilgą kelionę, kurioje bus 
nesutarimų, tačiau kurioje di
džiausia pasaulio valstybė ir 
Amerika galės dirbti kartu tose 
srityse, kur abiejų interesai su
taps, taikos ir geresnių santy
kių Ramiajame vandenyne ir vi
same pasaulyje labui.

Amerikos spauda prezidento 
pasirinkimą vienbalsiai pagyrė.

1$ VISO PASAULIO

SAIGONAS__ Kanados užsie
nio reikalų ministeris Sharp lan
kosi Saigone, kur jis matėsi su 
prezidentu Thieu, užsienio reika
lų ministeriu Lam ir Tarptauti
nės Kontrolės ir Priežiūros komi
sijos nariais. Jis pareiškė, kad 
Kanada nėra patenkinta padėti
mi, kaip paliaubos iki šiol buvo 
vykdomos.

KARAČI. — Pakistano prezi
dentas Bhutto pasakė, kad Indi
jos protestas dėl karinės Ameri
kos medžiagos pardavimo Pakis-į 
tanui yra tik “audra arbatos puo
delyje”. Pakistanas nesirengia! 
į ginklų lenktynes su Indija, ku
ri turinti pretenzijų būti “did- 1 d., kada abortai buvo legalizuo- 
valstybe”. Jo patarimas Indijai: ti, iš viso padaryta 402,059 opera- 
Amerikos draugystė Indijai dau- cijos. Iš jų ne^47 procentai vi- 
giau reikalinga, negu Indijos - sų operacijų buvo padaryti mo- 
Amerikos.

WASHINGTONAS. jfc
dentas Nixonas gynė nutarimą pradėti registruoti gimimai šal- 
parduoti Pakistan™ šarvuočių ir 
lėktuvams motorų už 14 mil. dol. 
Indija tuo pačiu nutarimu gau
na ekonominės paramos 83 mil. 
dol. vertės. Amerikos pardavi
mai nepaliečia taikos, pasakė pre
zidentas.

PANAMA. — Panamos prezi
dentas Torrijos kalboje įspėjo, 
kad naujasis kolonializmas .Pietų 
Amerikoje gali iššaukti vietinių 
gyventojų smurtą. Panama tu
rinti teisę pati išnaudoti savo 
geografinę padėtį. Panama nie
kada nebūsianti dar viena žvaig
žde Amerikos vėliavoje. Panama 
turinti pati valdyti savo kanalą.

SYDNĖJUS. — Filipinai pra
nešė Seato valstybėms, kad Min
danao saloje gresia civilinis ka
ras. Svetimos valstybės, kaip Li
bija, remianti vietinius musul
monus jų kovose prieš valdžią.

Saigono gatvėse daug automobiliai. Būrys jauny kareiviu lydi prezidento Thieu automobili, ku
ris nemėgsta laukti eismo susikimšime.

ABORTAI MAŽINA ŠALPOS IŠLAIDAS
NEW YORKAS. — Abortų legalizavimas New Yorko valsti

joje turėjo didelę įtaką į šelpiamųjų skaičiaus sumažėjimą. Nau- 
' jų gimimų skaičius tarp šalpą gaunančių žmonių 1972 metais su
mažėjo 30% ir sutaupė valstijai 15 mil. dol. Laukiama, kad pa
našus sumažėjimas bus ir Illinois valstijoje, kai prigįs legalizuotų 
abortų mintis. New Yorko Socialinės Tarnybos įstaiga paskelbė 
pirmą studiją glaudžiai rišančią šalpos išlaidas su abortų pri
einamumu.

New Yorke nuo 1970 m. liepos

terims, kurios gyvena iš šalpos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ Vakar 14 valstybių minis
terial Paryžiuje po 6 vai. posėdžio

BELAISVIAI SU JAIS NEKALBA, JU 
LAUKIA KARO LAUKO TEISMAS
CLARK BAZĖ. — Vakar iš Hanojaus į Filipinus buvo per

vežti 32 amerikiečiai belaisviai, jų tarpe penki civiliai. Jie visi į 
nelaisvę pakliuvo Pietų Vietname ir jų tarpe daugiau kareivių 
ir puskarininkių. Visi kariai iš lėktuvo išlipo vienodai, pasisvei
kino su laukiančiais jų karininkais, atidavė karinį saliutą. Penta
gono žiniomis, toje grupėje buvo ir aštuoni kareiviai, kurie ne
laisvėje kalbėjo prieš Ameriką ir buvo sudarę š. Vietname “tai
kos komitetą”. Komunistai už jų pareiškimus jiems leisdavo net 
laisvai išeiti pasivaikščioti po Hanojų.

“Pilietinė poezija”
Partija tęsė savo ideologinį 

spaudimą į Lietuvos rašytojus 
vasario 5 d. surengtame “atvi
rame partiniame susirinkime’’, 
kuriame buvo nagrinėjama “pi
lietinė” (t. y. komunistinė) po
ezija. Poetas J. Macevičius kal
bėjo apie partijos susirūpinimą 
kai kurių poetų izoliavimusi, po
etinės kūrybos kameriškumu. 
Kritikas Areška reikalavo “ko- 
vingiau pasisakyti prieš pasyvu
mo, abejingumo reiškinius”. Par
tinę poeziją liaupsino ir JAV ne
seniai lankęsis V. Reimeris bei J. 
Marcinkevičius. Vardais pami
nėti ir keli kaltininkai. Anonimi
niame straipsnyje apie susirin
kimą (Lit. ir Menas, 1973.11.10) 
nurodomos “estetizavimo” ten
dencijos kritikoje ir mėginimai 
“net ir akyvaizdžius poetinio in
diferentizmo pavyzdžius paskelb
ti ‘visuomeniškais*, ‘pilietiš
kais'”; su tomis “nuodėmingo
mis“ pažiūromis sugretinti su
sirinkime padaryti kritikų K. 
Nastopkos,. R. Pakalniškio ir 
poeto T. Venclovos pasisakymai. 
Partijos CK kultūros skyriaus 
vedėjo pavaduotojas J. Bielinis

jau 
bu-

Policija ieško 
arabų teroristo

NEW YORKAS. — FBI 
išaiškino grupę arabų, kun
vo išdėliojusi New Yorke bom
bas. Policijai įsakyta suimti 27 
metų įtariamąjį Khalid Al Ja- 
wari, atvykusį į Ameriką iš Ka
nados su Irako pasu. Jis. šiuo 
metu išvykęs iš Amerikos.

Irakietis kaltinamas padėjęs 
bombą prie Izraelio lėktuvų sto
ties Kennedy aerodrome. Bom
ba buvo paslėpta išnuomotame 
automobilyje, o šis paliktas prie 
aerodromo. Laimei bombos su
jungimas buvo negeras ir ją poli
cija rado nesprogusią. Sprogi
me- galėjo žūti šimtai žmonių.

^Vakar ponia Patricia Nixon 
šventė 61 m. gimtadienį.

priminė dalyviams partijos vaid
menį: “Partija siekia suprasti, 
kur menininką ištiko idėjinė ir 
meninė nesėkmė, padeda jam 
grįžti į tikrą kūrybos kalią“.

' (E)

pa gaunančių moterų tarpe, vai
kų, gimusių šalpos šeimose skai
čius sumažėjo. Didžiausias gi
mimų skaičius šalpą gaunančių 
šeimų tarpe buvo 1970 m. prieš 
abortų legalizavimą. Tada j is f® vans, 
siekė 26,483 vaikus. Sekančiais 
metais skaičius nukrito įki 23,- 
643 ir pernai jau nesiekė 20,000.

New Yorke yra 272,000 mo
terų su nelegaliai gimusiais vai
kais. Tarp tų moterų 1971 m. 
buvo 108 nauji gimimai kiekvie
nam 1,000. Pernai buvo jau tik 
77 nauji gimimai kiekvienam 

tūkstančiui moterų. Jei ne le
galizuoti abortai, New Yorkui 
reikėtų šelpti apie 10,000 naujų 
vaikų.

New Yorko sveikatos departa
mentas paskelbė, kad šalpą gau
nančių moterų gimdymai suma
žėjo du su puse kartų daugiau 
negu kitų gimdymų sumažėji
mas. Nelegalių gimimų, kurie 
nuo 1954 metų pastoviai augo, 
1971 metais nukrito 11.8%. New 
Yorko abortų legalizavimas pri
sidėjo prie gimdymų sumažėji
mo visame krašte, nes du treč
daliai visų New Yorke padarytų 
operacijų buvo moterims iš ki
tų valstijų.

New Yorko mieste buvo užda
ryti 12 globos centrai netekėju
sioms motinoms, kiti 7 tokie cen
trai pradeda vykdyti kitas pro
gramas, nes sumažėjo nevedusių 
motinų skaičius.

Ką šita statistika sako kitoms 
valstijoms, kurios legalizuos 
abortus, dar nėra visai aišku. 
Šelpiamųjų skaičius gali suma
žėti ir Illinois valstijoje, kur 
pradedamos legalios operacijos. 
Kai’kurie negrų vadai bijo, kad 
paaiškėjus, kad abortai sumaži
na šelpiamų skaičių ir sutaupo 
lėšas, gali atsirasti pasiūlymai 
prievarta operuoti tokias moti
nas, kurios gyvena iš šalpos.

drai spręsti pasaulio valiutų kri
zę.

+ šiandien Čikagos tradicinia
me šv. Patriko dienos parade da
lyvaus astronautai Eugene Cer- 
nan, Harrison Schmitt ir Ronald

+ Australijoje policija išar
dė dvi bombas, viena jų buvo gat
vėje, kuria turėjo važiuoti Bri
tanijos princas Pilypas.

+ Jaunai Joliet, Ill., porai ne
tikėtai gimė ketvertukas: du ber
niukai, dvi mergaitės. Visi gi
mė dviem su puse mėn. per anks
ti. Pora; Alfred, 23 m. ir Mari
lyn, 22 m. jau turi 4 metu sūnų.

0 Aukštas pareigūnas — vals
tybės prokuroro padėjėjas gen. 
Hartington Wood atvyko į 
Wounded Knee derėtis su suki
lusiais indėnais.

+ žinoma filmų artistė Sofia 
Ix>ren pareiškė McCall žurnalui, 
kad ji daugiau nebeturės vaikų, 
nes abu sūnus pagimdė labai sun
kiai, operacijos keliu. Ji bijan
ti trečios operacijos.

+ Floridoje mokslininkai ty
rinėja, kodėl staiga išdvėsė tūks
tančiai Biscayne įlankos žuvų. 
Vanduo nėra užterštas ir žuvų 
gaišimas neaiškus. Visoje įlan
koje žmonėms uždrausta maudy
tis, žvejoti ar sportuoti, kol pa
slaptis bus išaiškinta.

+ Hanojaus atstovas Pary
žiuje atmetė Amerikos kaltini
mus. kad š. Vietnamas siunčia į 
pietus kariuomenę ir ginklus.

Žibalas - ginklas 
prieš Ameriką

BEIRUTAS. —,; Kuwaito emi- 
ras, šeikas £anah ai Salem ai 
Sabah pareiškė, kad jo šalies 
žibalas bus naudojamas kaip 
ginklas, kai ateis arabų mūšio su 
Izraeliu diena. Seikas pareiškė, 
kad jis ir toliau rems palesti
niečius partizanus, nežiūrint kal
tinimų jiems dėl teroro veiksmų.

Laikraštininko paklaustas, ar 
Kuwaitas darys spaudimą Ame
rikai. kuri remia Izraelį, emiras 
atsakė, kad žibalas bus ginklas, 
kuris bus panaudotas prieš ara
bų priešus.

Nixonas Įspėjo 
Hanojaus valdžią
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas įspėjo spaudos 
konferencijoje šiaurės Vietna
mą nelaužyti paliaubų susitari
mo. Amerika pranešusi savo 
susirūpinimą Hanojui ir kitoms 
suinteresuotoms šalims. Ameri
kos vyriausybei rūpi daugiausia 
sunkiųjų ginklų gabenimas į pie- 

Itus. Kareiviai gali būti skirti 
NEW DELHI. — Indijos mais- keisti pietuose jau anksčiau_

to ministerija paskelbė, kad In- i vusiems daliniams, o tokius pa- 
dija daugiau nebepirks iš Ame- keitimus paliaubų sutartis 
rikos sarghum grūdų, nes “skau- džia. 
dūs patyrimai” parodę, kad tie 
grūdai nešvarūs. Siuntose iš 
Amerikos tarp sorghum buvo 
nuodingų pikžolių — jimson sėk
lų. Amerikos javų pirkliai tei- ‘ 
gia, kad Indija užsakė antros rū- kjmiĮ”
sies, pašarinių javų, kuriuose j Korespondentai norėjo suži- 
daugiau būna priemaišų. | noti, ar prezidentas pradėty nau.

Indija svarsto ar nereiktų pa- j,3 Hanojaus bombardavimą, ta- 
duoti javų pirklių į teismą. Iš čiau prezidentas atsisakė dau- 
užsakytų 500,000 tonų sorghum, £’au tuo klausimu kalbėti. Vy- 
pirmosios 150,000 tonų siuntos riausybės sluoksniuose kalba- 
buvo užterštos nuodingomis sėk- ma> kad prezidentas norėtų pa
lomis. ------x._

Indija baigė 
javų užsakymus

pa- 
bu-

lei-

Prezidentas pasakė; “žinoda
mi mano veiksmus nėr paskuti
nius ketveris metus, šiaurės viet- 
namiečiai neturėtų lengvai at
mesti mano susirūpinimo pareiš-

. stovios taikos ir labai vengtų 
,...................... (veiksmų, kurie galėtu vėl duoti

šiuo metu Indija daugiau ja- komunistams nauju karo belais- vų nebepirks. Indijos maisto vju
problema esanti javų sandėlių _______
ir jų išvežiojimo sunkumai. Iš 
Amerikos ir Argentinos nupirk
ti kiekiai padės indams atstum
ti bado grėsmę. Didžioji nupirk
tų javų dalis šiuo metu yra tran- 
site.

Amerikos žydai
- prieš prekybą

WASHINGTONAS. — Sena- 
i torius Henry Jackson ir dar 73 
, senatoriai vėl pasiūlė panildym.’ 
'prie prekybos įstatymo. Tas pa
pildymas neduotų lengvatų mui
tuose ir kitų privilegijų Sovietu 
Sąjungai ar kitai valstybei, ku
ri savo emigruojančius piliečius 
apdeda didesniais, negu įprasta 
mokesčiais.

Tame komitete buvo negrų. 
Ypatingai piktai prieš Ameriką 
kalbėjo aviacijos seržantas John 
Joung iš Waukeegano ir Michael 
Branch, armijos kareivis. Pasi
žymėjo savo pareiškimais prieš 
Ameriką, ir armijos seržantas 
King David Bayford iš Čikagos.

Pradžioje šios grupės belais
viai buvo P. Vietname, bet vė
liau jie buvo perkelti į Hanojų, 
kuris išnaudojo juos propagandai 
prieš Ameriką. Hanojuje tie aš- 
tuoni buvo nekenčiami kitų be
laisvių, ypač, karininkų, kurių 
jie atsisakė klausyti ir nesilai
kydavo belaisvių suorgan:'”,n+ns 
disciplinos. Kai kurie aviacijos 
ar laivyno lakūnai nelaisvėje pri
siekė, sugrįžę į Ameriką, iškelti 
tiems išdavikams karo bylas, pa
duoti prieš juos skundus. Kai 
kurie to “taikos komiteto” na
riai jau prieš patekdami priešui 
buvę dezertyrai P. Vietname.

Kareivis Branch kalbėdavo per 
radiją į amerikiečius, raginda
mas juos sabotuoti kovos pla
nus ar pabėgti pas Viet Congą. 
Iki šiol sugrįžę belaisviai nieko 
nekalbėjo prieš išdavikus, nes 
paskutiniu metu jie stovykloje 
pakeitę savo giesmę ir tapę pa
triotais. grįžtančiais į tėvynę. 
Pentagono žiniomis, visus belais
vius paleidus, galima laukti by
lų prieš išdavikišką kelią pasi
rinkusius buvusius belaisvius, 
kurie vienu atveju išdavė sargy
biniams slaptą belaisvių susiži
nojimo metodą. Jie draugauda
vo su komunistais sargybiniais 
r pasakodavo kitų belaisvių pa
slaptis. Vieno tokio “kolaboran
to” žmona Amerikoje visą laiką 
veikusi prieš vyriausybes karo 
politiką.

Be tų aštuonių kareivių, be- 
'aisvių opinijoje kalti ir du ka
rininkai, su kuriais belaisviai net 
grįždami lėktuvu nekalbėjo ir 
juos ignoravo sugrįžę į Filipinus.

Princą* Aya, Japonijos sosto įpėdinio 
sūnus, Tokijo Gakushuin pradžios mo
kyklos mokiniy grupė* priokyj* vai
dino veikai* apie vabalu*. Princas bu

vo iimtakojo dali*.

žydų kilmės senatoriai Javits 
(ir Ribicoff pakartojo savo paža
dus kovoti prieš prekybos su so
vietais įstatymą, kol Kremlius 
varžys žydų emigraciją. “Mes ne
blefuojame”, pareiškė sen. Ja- 
vias. Sen. Ribicoff pridėjo, kad 
dar yra laiko išvengti kongrese 
ir vyriausybės susikirtimo. “Ti- 

ikiuosi, kad vyriausybė perdavė 
mūsų nuotaikas Maskvai”, pa
reiškė Ribicoff.

Iždo sekretorius Schultz Mas
kvoje tikriausiai išaiškino Brež
nevui ir kitiems susidariusią pa- 

’ dėtį. Amerikoje šiuo metu lan
kosi sovietų užsienio prekyl>os 
viceministeris Vladimiras Alchi 
movas, kuris turėjo pirmadien 
priešpiečius su Douglas Kenna. 
Nacionalinės Fabrikantų Są
jungos pirmininku ir su 13 At
stovų Rūmų narių. Alchimovas 
pabrėžė sovietų vyriausybės no
rą išplėsti prekybą su Amerikos 
ir įrodinėjo, kad emigrantams 
taikomi švietimo mokesčiai yra 
sovietų vidaus reikalas, netaiko
mas vien žydams bet bandąs at 

' gauti švietimui išleistas sumas. 
• Ir Schultzo ir Alchimovo žygiai 

svetimose sostinėse yra, ką vy-

Generolas Tra 
apie amerikiečius
SAK JONAS. — Kanados už

sienio reikalų ministeriui atvy
kus į P. Vietnamą, buvo jam 
suruoštas priėmimas, kuriame 
dalyvavo š. Vietnamo ir Viet 
Gongo delegacijų Karinėje Ko
misijoje vadai. Korespondentai 
turėjo progą paklausinėti Viet 
Congo generolą Tran Van Tra.

Paklaustas apie amerikiečių 
karių kovingumą, komunistų ge
nerolas atsakė, kad Amerikos 
kariai yra geri, tačiau jie kovo
jo klaidingame kare. Jie netu
rėjo idealų, kuriais rėmėsi mū
sų kareiviai, pasakė Tra.

Klausiamas, kaip komunistai 
visada lyg žinodavo, kad atskren
da Amerikos bombonešiai, ir ži
nodavo, kur jie puls, generolas 
Tra nusijuokė ir atsakė; “čia 
mūsų šalis, kiekvienas medis, 
kiekvienas lapas mums priklau
so, mes viską žinome”.

riausybė W’ashingtone vadina 
tylia diplomatija“.
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VIKTORAS NAKAS

ŽVILGSNIS Iš ANN ARBORO
’'etvirtadienį, kovo 1 d. vaka

re ‘vyko Ann Arboro LSS penk
tas 1972-73 mokslo metę susirin
kimas Pranutės Lauckaitės bute. 
Nors apie susirinkimą buvo pra
nešta atvirutėmis, tik 6 studen
tai — tai, maždaug, ketvirtada
lis nariu — atvyko. Belaukdami 
daugiau narių, uždelsėm susi
rinkimo pradžią visą pusvalan
di. Posėdi atidarė pirmininkė 
Asta Banionytė. Ji trumpai su
pažindino su savo studija apie 
Detroito lietuviu istoriją prieš 
kelias dešimtis metų. Savo kal
bą pailiustravo tų laikų išleis- 
‘ s Detroito lietuvių organiza- 

plakatais.
Po Astos kalbos sekė ta die

notvarkės dalis, kuri pabrėžė 
susirinkimo tikslą, taigi, Ann 
Arboro Tarptautinio Festivalio 
suruošimą. Tarptautinis Festi
valis Įvyks kovo 16-18 dienomis. 
?sta Banionytė paaiškino tas 
festivalio detales, kurios jau bu
vo išspręstos. Iš jų svarbiau
sios: Detroito tautinių šokių 
grupė šilainė ir Windsoro Auš
ros mergaičių kvartetas pakvies
ti dalyvauti Tarptautinio Festi
valio meninei programai atlik
ti ; gautas leidimas panaudoti 
Klevelando Čiurlionio Ansamblio

tarta siųsti prašymą menininkei, 
Uršulei Astrienei dėl jos šiau
dinukų panaudojimo. Pasidali
nom pridėtinėm pareigom ir pa
tikrinom, ar visi žino jau anks
čiau gautas pareigas. Kadangi 
atėjo toks mažas dalyvių skai
čius, nebuvo įmanoma išdalin
ti visas papildomas pareigas, 
pav. bilietų -pardavimą, budėji
mą paviljone, sutvarkymą ir pa
viljono išvalymą. Nutarėm susi
siekti su neatvykusiais nariais 
ir apie jiems paskirtas pareigas 
pranešti. Toliau buvo diskutuo
jama ir nutarta suruošti baliu
ką šilainės bei Aušros grupėm, 
jei vieną ar abi grupės dalyvaus 
Tarptautinio Festivalio meninėj 
programoj.

Po Festivalio diskusijų sekė 
einamieji reikalai. Puvo praneš
ta, kad Vasario 16-tos minėjime 
pelno iš pyragų ir giros pardavi
mo buvo $7.05. Sekė šių eilučių 
autoriaus pranešimas apie pa
darytą pažangą lietuvių kalbos 
kursams University of Michi
gan Įvesti. Ann Arboro studen
tai dėl tų kursų labai sielojasi. 
Iš raporto paaiškėjo, kad jau tu
rim sąrašus ir kursų mokytojų 
kandidatų, ir kursais susidomė
jusių studentų. Taip pat turim

Paskutinė einamųjų reikalų 
dalis buvo nusprendimas turėti 
sekantį susirinkimą balandžio 
mėn. pirmą sekmadienį. Susi
rinkimo dienotvarkėj yra numa
tyta skaidrių iš Čiurlionio ta
pybos rodymas, arba paskaita 
apie dabartinę Lietuvos literatū
rą.

★

Kovo 16, 17, 18 d. įvyksta 
Ann Arboro studentų Tarptauti
nis Festivalis. Lietuviai studen
tai ruošia paviljoną Burns Park 
mokykloj, netoli Michi gano Uni
versiteto. Lietuvių skyrius bus 
padalintas į tris dalis: Lietuviai 
žiniose, Lietuviai Amerikoj ir 
Lietuvių tautodailė. Parodoj bus 
gražių rankdarbių iš Lietuvos, 
kartu su gintarais, Uršulės As- 
trienės šiaudinukų, Čiurlionio

Ansamblio kanklių, ir 
tų įvairių dalykėlių. Taip pat, 
bus paryškintas politinis judėji
mas Lietuvoj, ypatingai Romo 

j Kalantos susideginimas, bažny
čios priespaudą ir Kudirkos by
la.

šeštadienį, kovo 17 d. vakare, 
8-tą valandą, Detroito tautinių 
šokių grupė šilainė pasirodys 
Tarptautinio Festivalio meninėj 
programoj. Po jos pasirodymo 
seks vaišės, suruoštos Ann Ar
boro lietuvių studentų. Bus ga
lima aplankyti Festivalio paro
das penktadienio vakare, visą 
dieną šeštadienį ir sekmadienį. 
Visi lietuviai yra kviečiami da
lyvauti. Dėl papildomų infor
macijų galite paskambinti Astai 
Banionytei, tel. 1-665-7044 arba 
Viktorui Nakui 1-662-1042.

ROCKFORD, ILL
Naujieną pietūs pavyko

Sekmadienio rytą, kovo 11 d. 
jau pavasario atmosfera ne šal
ta, džiaugėmės, kad bus graži 
diena, bus daug svetelių Nau
jienų pietuose. Lietuvių klubo 
salė kaip pereinamoji siena: šeš
tadieniais, sekmadieniais per ją 
pereina šimtais, šeštadienio va
kare, tai svetimtaučių vestuvės, 
valgė vakarienę su viršum 4 šim-

daug ki-| rūpintas

cius jau atvyko 7 vai. ryto ir 
kiti pietų rengėjai — Petras šer
nas, Justinas Bobelis, J. Biels- 
kus. Virtuvės darbuotojos Ma
ry Stružienė, Veronika Petrai- 
tienė, patyrusios greitos — irgi 
anksti pribuvo.'Kad 11 vai. ry
to jau viskas prirengta, salėje) 
stalai, baltai dengti ir baras ap- ■

gėrimais. Virtuvėje 
darbas verda pilnu tempu. Sve
teliai renkasi. Chicagiečių Nau
jienų atstovybės dar nematyti. 
Mūsų garbingi broliai Šernai — 
Adomas, Jonas, Petras, sukinė
jasi, ko tai laukia. Naujas pasi
žymėjęs Racine, Wis., darbuo
tojas P. Kasparaitis su žmona — 
visa šeima irgi atvyko. Matosi 
daug žymių bendruomenininku 
ir “Perkūno” organizacijos vir
šūnės. Atsilankė nemažai sve
timtaučių.

Pietų komisijos narys Kazi
mieras Rutkauskas, tinkamas 
iškalbingas programai vesti, 
pranešė kad pietūs prasidės. 
Maldą atkalbėti, kaip visos kul
tūringos tautos daro, pakvietė 
lietuvį kunigą svečią, nė vardo 
nepaėmiau. Kafiterijos stilium 
kiekvienas ėjo pasiimti maistą, 
kas ko norėjo ir kiek norėjo. 
•Maistas tai lietuviškos dešros, 
vištiena, kopūstai ir kiti prie
skoniai. Girdėjau, amerikonams 
labai patiko.

Baigus valgyti prasidėjo mu
zikos programą. Programai pra
sidėjus atsirado ir pora svečių 
iš Chicagos — Naujienų atsto
vai ponia Kristina Austin ir J. 
Pronskus.

Mūsų mažasis 11 metų am
žiaus virtuozas Svajūnas Rut
kauskas, už pasižymėjimus mu

zikoje laimėjęs 11 medalių, akor
deonu pagrojo du lietuviškus kū
rinius. įFo jo Maldoon aukšto
sios mokyklos studentai-studen- 
tės gražiai padainavo, gitaroms 
pritariant eilę modernių .dainų. 
Paskutinė daina buvo Amerikos 
karių maršas “Glory Glory Alle
luia”. Daina palydėta fortepionu 
ir rankų plojimu ir visos publi
kos griausmingu pritarimu. Vi
sa salė jauniesiems dainos ir 
muzikos menininkams padėkojo 
šiltais plojimais. Programą bai
gė Svajūnas pagrodamas labai 
gyvą sudėtingą polką, puikiau
siai ją išpildydamas.

Po to buvo pakviestas Winne
bago apskrities jaunas sekreto
rius demokratas, čia gimęs lie
tuvių tėvų sūnus, Paul Gili tarti 
žodį angliškai. Antroji kalbėjo 
Naujienų reikalų vedėja ponia 
Austin, lietuviškai visus susirin

Įvairius muzikinius instrumen
tus lietuvių paviljonui. Po to se
kė diskusijos apie neišspręstas 
Festivalio problemas. Buvo nu-

universiteto moralinę paramą — 
ko mums trūksta, tai pinigų. 
Laukiam atsakymo iš Lietuvių 
Fondo vadovybės.

tai žmonių, šokiams susirinko 
apie 5 šimtai. Tai Naujienų pie
tums reikėjo salę valyti. Komi
sijos pirmininkas Augustas Po-

PRANEŠIMAS
DEL DOLERIO KURSO PAKEITIMO

Skelbiame oficialų dolerio kurso nustatymą pagal apskaičiavimą

$1.35 UŽ RUBLĮ

V

ZHlfcULI VAZ 2101
MOSKVICH 412 IE
MOSKVTTCH 408 IE
ZOPOROZHETS ZAZ 968

$3520.00
$3570.00
$3285.00
$2250.00

PODAROGIFTS, INC. — VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti dovaninius certifikatus per VNESH- 
POSYLTORGĄ be jokių tarpininkų. ban.<ų ir kt.

PODAROGIFTS, INC. — yra VlĖNINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsakymus PREFERENTIAL 
ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBES RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS kiekvie
nas po $2 60 ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPOSYLTORGą aukštos ko
kybės prekėms, gaunambms specialiose krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių 
miestų LIETUVOJE ir USSR.

PODAROGIFTS, INC. — gauna iš VNESHPOSYLTORGO pranešifhą apie kiekvieno užsakymo įvykdymą ir 
painformuoja siuntėją.

PODAROGIFTS. INC. — yra VIENINTELĖ FIRMA AMERIKOJE, pateikianti 
atitinkančius jos susitarimą su VNESHPOSYLTORGU.

PODAROGIFTS. INC. VIENINTELĖ firma Amerikoje, gaunanti VNESHPOSYL- 
TOlUiO kvotas autdmobiliams specialiomis dolerio kainomis:

PODAROGIFTS, INC.
are you 
earning 
enough 
interest
on your 
savings

o

ŠEŠTADIENĮ, KOVO MĖN.

24 dieną 8 vai. v ak.

SEKMADIENĮ, KOVO MĖN.

25 dieną 3 vai. popiet

IR

SEKMADIENĮ, KOVO MĖN.

1 dieną 3 vai. popiet .

kusius pasveikindama nuo Nau
jienų.

Sveteliai nesiskubino. Sekė 
draugiški pasikalbėjimai ir link
smos dainos, ponia Kristina Aus
tin prie piano ir Rockfordo dai
nininkai traukė linksmas dai
nas, o prie baro p. Bielskis turėjo 
daug darbo.

Naujienoms buvo planuoja
mas piknikas. Petras šernas ra
dęs neužimtą sekmadienį, pa
siūlė ir nutarėme surengti pie
tus. Komisija dirbo sunkiai, bet 
atrodo, kad bus ir pelno. Aukų 
surinkta prie durų, praneš per 
Naujienas. Noriu padėkoti vi
siems atsilankusiems; parodė 
vieningumą paremdami savo 
laisvą spaudą. žvalgas

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už . $5,00, užsakant paštu reikia > 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJI E'N O S

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

CHOOSE FROM
yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 OR MORE-2 YEAR MATURITY

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

yearly 

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

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

yearly 

CERTIACATE ACCOUNTS 
$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

persiuntimo Įrodymus,

mūsų prisijungusiai

Pa. 19106

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kiniai prie 
firmai:

Glohe Parcel Service, Ine. 723 Walnut St., Philadelphia, 
Cosmos Parcels Express Corp.. 488 Madison Ave., New Ydrk. N. Y. 10022 

Package Express & Travel Agency, Inc., 1776 Broadway, N. Y., N. Y. 10019

PODAROGIFTS, INC.
’ 240 FIFTH AVE. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N. Y. 10001 

TEL.: (212) 685 - 4537

i

Phone 847-1140

yearly

PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

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.

ST/IND/MID 
FEDERAL .

JMF s/hAngs
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue at Sacramento ! Chicago, Illinois 60632
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ALSEIKA NE SORGE
Mažas vaikas ir didelio vyro batai

J. Petraitis laiške Europos 
Lietuvio redakcijai rašo:

Europos Lietuvio 1973 metų 
sausio 9 dienos numeryje buvo 
atspausdintas vedamasis straips 
snis, pavadintas “Kažkas nenor
malu”. Aš asmeniškai manau, 
kad yra nenormalu, jeigu veda
muoju straipsniu pateikiamos 
skaitytojams netikslios žinios. 
Nenorėčiau čia gerbiamąjį D.tD., 
nei laikraščio redaktorių kriti
kuoti ar pasisakyti, kad aš dau
giau žinau. Bet norėčiau tik
tai padarytą klaidą maloniai ati
taisyti.

Lyginti Vytautą Alseiką su bu
vusių rusų šnipu Japonijoje Ri
chardu Sorge, manau būtų tas 
pats, kaip paduoti mažam vai
kui suaugusio vyro didelius ba
tus. Trumpai ir aiškiai — pėdos

būtų per didelės. R. Sorge gyve
no Japonijoje kaip laisvas žur
nalistas. Rašė Vokietijoje lei
džiamam “Frankfurto laikraš
čiui”. Taigi užsidirbo savo pra
gyvenimą ne šnipinėdamas, šni
pinėjo tik iš idėjos, kaip visai 
teisingai gerbiamo D. D. ir bu
vo pastebėta. Tik gaila, kad ger
biamasis D. D. per neapsižiūrė
jimą kitas žinias, ir pačias svar
biausias, apie Richardą Sorgę 
kaip tik praleido. R. Sorge nie
kuomet nėra tarnavęs vokiečių 
Pasiuntinybėje Japonijoje. Ir jis 
buvo ne vokiečių sušaudytas, o 
pačių japonų. Iššifravus, buvo 
nuteistas pakarti, bet kadangi 
jis buvo pirmasis baltosios rasės 
žmogus, kurį japonai teisė mir
ties bausme, tad pakorimo baus
mė buvo pakeista į sušaudymą.

Tiek apie P.. Sorge# mirtį. įnės duonas, trupinius ir -gepes- 
O dabar truputį apie jo dar- nius dėjo į terbukę, parvežti ru

sams lauktuvių. O Richard Sor
ge slaptai išvogdamas žinias, pa
suko vokiečių antrojo fronto ra
tą taip, kad net dar ir šiandien 
ir ateityje nevienas politikierius 
turės atsikąsti dantis. Jis padė
jo rusams laiku atitraukti savo 
tolimųjų rytų Armiją ir ją mes
ti prie Stalingrado. Na, o kas 
vyko po to, manau, dar gerai vi
si atsimename. Tad manau, kad 
būtų geriau, jei būtume truputį 
objektyvesni ir neskirtume varg
dienių prie laureatų, nes tada jie

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jum* už mum* parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

5%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MB ARCHER AVENUE 
CHICAM, ILLINOIS NS
\ PHONE: 254-4471

67.
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

bą. R. Sorge buvo pajėgus pri
sitaikyti prie kiekvienos situaci
jos. Specialistai pasakytų, iš pri
gimties apdavanotas šnipo gabu
mais. R. Sorge buvo tiek susi
draugavęs su Vokietijos pasiun
tiniu Japonijoje, kad tas Sorgės 
akivaizdoje palikdavo atidary
tą savo nedegamą spintą, su vi
sais slaptais dokumentais. Su 
jo žmona žaisdavo tenisą ir pui
kiai šokdavo. Japonų komunistų 
ir savo bendradarbių žurnalistų 
draugijoje pasidarydavo didžiau
sias girtuoklis: galėdavę išgerti 
kelias bonkas ir neparnešdavo są
monės. Gal būdingiausias atsiti
kimas buvo, kai vežant motociklu 
žinias radijo perdavėjui, atsitiko 
avarija. Nors sunkiai sužeistas 
ir jau be sąmonės jis buvo nu
vežtas j ligoninę ir ten narkoti
zuojamas, bet neišsidavė, kur ir 
pas ką vyko ir ką pas save turė
jo. Tas parodo, kiek R. 
galėjo savo net pasąmonę 
dyti.

Praėjus metams po to 
kimo, jis vėl vežė medžiagą ra- 
dijistui perduoti ir pastebėjo, 
kad yra japonų sekamas. Tada 
spruko į viešuosius namus. Po
licija, žinoma, paskui jį. Bet ka
da R. Sorge pareikalavo jau aš
tuntos mergaitės, policininkai 
pasišlykštėjo ir paliko jį tą die
ną ramybėje.

Buvau V. Alseikai tik vieną 
kartą pristatytas Vasario še
šioliktosios gimnazijoje, Huet- 
tenfelde. Nors buvo vasara, bet 
Vytautas buvo apsisiautęs palai
du paltu... Iš pirmo žvilgsnio su
sidariau įspūdį, kad čia yra koks 
nors “buvęs” ir dabar labai ken
čia tremtinio dalią. Taigi nei 
vienu plaukeliu, nei veido išvaiz
da nėra mažiausio palyginimo 
su R. Sorge. O kaip gi palygin
ti darbus!

Vytukas rinko iš savo kasdie-

Sorge 
suval-

atsiti-

Philomena sako

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

ir patys gali tokiai: pasijukti.
Antras dalykas — skiriant 

ar rekomenduojant ką nors į ko
kias pareigas, reikėtų daugiau 
dėmesio kreipti į kvalifikacijas, 
o ne į buvusius ar turėtus titu
lus. Man labai rūpi klausimas, 
kas jį priėmė į Eltos redakciją? 
Jeigu tai yra tiesa, kaip “Naujie
nose” rašoma, Alseika, “nuvež
tas į Los Angeles pas Spiro Ag
new, per tris valandas nei vie
no lietuviams rūpimo sakinio ne- 
išgavo”. Tad kyla klausimas, 
kas ir kodėl jam tą darbą davė?

J. Petraitis

L R. K. SUSIVIENIJIMO REIKALAI

PRIEŠ FOSFATUS
Senatorius Marlin McDaniel, 

kurs yra JAV Senato Aplinkos 
ir Ekologijos komiteto pirmi
ninkas, kalbėdamas Senato 
posėdyje pasmerkė Procter čt 
Gamble kompaniją ir tą fede- 
ralinį teisėją Chicagoje, kurs 
nusprendė, kad fosforo paša
linimas iš muilų ir šarmų esąs 
prieškonstitucinis ir liepė jį

atšaukti. Senatorius pareiškė 
viltį, kad aukštosios teisino 
institucijos tą teisėjo sprendi
mą panaikins. Jis pasakė, kad 
tas teisėjas Chicagoje parodęs 
“netikusią logiką ir bizarišką 
galvoseną”.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

CRANE SAVINGS and Loan Association

Regular 
Passbook 
Account

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

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

5’/4%
90 Day 

Passbook 
Accounts

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more

(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO

savings and loan association
6245 south westerr 476 7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS *
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

Š. m. kovo mėn. 12 d. Draugo 
60 nr. L. R. K. Susivienijimo sky
riuje, kurį tvarko A. Gulbins- 
kas, yra įdėtas skelbimas “Sau, 
artimui ir tautai”, šiame skelbi
me raginama: “Įrašyti tavo vai
kui bus organizacijos paveldėto
jai. Būk apsidraudęs pas savus. 
Aktyviai dalyvauk katalikiška
me judėjime. Judėjimas yra gy
vybė, o tyla parodo artėjančią 
jnirtį. Judėk ir budėk!” Ten pat 
duota ir 11 asmenų pavardės, 
pas kuriuos galima apsidrausti 
ir vaikus apdrausti. Iš šio skel
bimo susidaro įspūdis, kad minė
tas susivienijimas kiekvieno lie
tuvio remtinas.

Šalia to skelbimo talpinamas 
ilgas St. Juro straipsnis “Po 
reikšmingų švenčių iškilmių”. 
Straipsnyje St. Juras rašo, kad 
1886 m. lapkričio 22 d. Pensilva
nijoje įsisteigęs L. R. K. Suši- 
vienijimas iš sudėtų centų iš
mokėdavo pašalpas, pomirtines, 
statė bažnyčias ir aukojo ki
tiems lietuviškiems reikalams. Gi 
apie dabartinį L. R. K. Susivie
nijimą šitaip rašo:

Žvilgterėkime į dabartį. Fra- 
ternališkumas visai nusmukdy
tas. “Garsas” skelbia, kad na
riams, sulaukusiems 85 metų am
žiaus, išmokėta po 5 dolerius. 
65-tojo seimo biuletenyje Lab
darybės komisijos skelbiama, 
kad trejų metų bėgyje komisija 
išmokėjo pašalpų prašantiems 
tik 304 dol. ir 44 centus. Ar tai 
ne ašarų “centai”? Susivieniji
mas turi 5,000 su viršum na
rių. Ar visi gerai pavalgę, apsi
rengę ir nelaimių nepaliesti? 
Kiek skirta lituanistinių mokyk
lų, stovyklų, lietuviškų radijo 
valandėlių, lietuviškos spaudos, 
lietuviškų institucijų išlaiky
mui? Kiek pašalpos skirta šo
kių šventei, jaunimo kongresui, 
Altai, Bendruomenei ir Vlikui? 
Šias institucijas palaikyti įpa
reigoja LRKSA įstatai ir kons
titucija. Tai kiekvieno lietuvio 
pareiga, o lietuviškos organiza
cijos pirmenybė. Fraternalizmas 
palaidotas, o finansiniai ištek
liai nukreipiami nežinomais ke
liais. Pvz. smulkioms išlaidoms 
centras 1971 metais išleido 12,- 
470.90 dol. (annual statment, 
pusi. 10). Kas tai per išlaidos? 
Gal kas nors paaiškins? Visos 
Susivienijimo vadavimo išlaidos 
1971 metais pasiekė 62,308.54 
dol. Gana graži suma, bet nuo 
seimo nuslėpta ir nedetalizuota. 
Tik aplinkiniais keliais tenka su
žinoti, kad ir prezidentui alga 
mokama ne seimo nutarta 1,200 
dol. metams, bet dar 900 dolerių 
priedas, o “acting secretary” ga
vęs dvigubą algą. Susivienijimas 
nugyventas iki narių minimumo. 
Praternališkai sudėtais pinigais 
stengiamasi pasinaudoti. “Gar
sas” Nr. 6 direktorių tarybos 
protokolo užrašuose skelbia, kad 
Thomas Mack pasiūlė papildomą 
atlyginimą sekretoriui P. J. Ka
tiliui už protokolų užrašus. Pri
imta vienbalsiai. Dr. VI. Šimai
tis siūlo dienpinigius pakelti iki 
40 dol. Priimta vienbalsiai. Ne 
tarybos narių kompetencija kelti 
sau pajamas. Nesąmonė mokė
ti 100 dolerių už protokolo su
rašymą ir 40 dolerių tarybos na
riams dienpinigių. Jie neturi 

teisės pasiskirti sau atlyginimus.
Štai dar vienas neaiškumas. 

Tarybos nutarta užtraukti pa
skolą 60,000 dolerių atremonta-

vimui namo, kurį sugalino potvy
nis. Namas statytas 1956 me
tais. Jo “Market Value” tik 40,- 
000 dolerių. Ar vertas tokios re
monto sumos? čia slepiamas 
koks tai “fraternalus” remontas, 
nes seimo metu nuostolių suma 
buvo nuslėpta. Prel. J. F. Baltu- 
sevičius Th. Mack yra paskirtas 
egzekutyviniu direktorius. Sei
mas nutarė samdyti patyrusį 
ekonomistą reikalų vedėju, kad 
jis sutvarkytų pašlijusius su
sivienijimo reikalus ir dirbtų įs
taigoje 8 valandas. Labai neaiš
kus ir nekonstitucinis egzekuty- 
vinio direktoriaus postas ir dar 
“komitetas”.

Reikia visu rimtumu susirū
pinti tikruoju fraternalizmu, kad 
už klaidas nereikėtų raudonuoti.

Stasys Juškėnas i

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Pinigai įdėti

on 
investment 

account

(77. mokama dviejy 
' v mety certifi- 

catams. Mažiau
sia $5.000 
ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:3G vak.. 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

5% HIGH RATES
„NUM PAID QUARTERLY ATPER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

PER ANNUM
$1000 or mor* 

certificates 
1 year min.

SKAITYK. "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Raginkite savo apylinkę 
augti*- taupykite!

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

MEMBERw

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificate*

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pfrma, 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.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Bando teisinti Lietuvos pagrobimą
Antrojo Pasaulinio Karo metu Sovietų karo jėgos 

pagrobė nepriklausomą Lietuvą ir prisijungė ją prie So
vietų Sąjungos. Prieš Hitlerį kovojusios valstybės sveti
mų žemių negrobė ir mažų tautų nepavergė, tuo tarpu 
rusai pavergė ne vien lietuvius, bet visą eilę rytų Euro
pos tautų. Pačioje karo pradžioje Stalinas buvo susitaręs 
su Hitleriu rytų Europai pasidalinti, bet vėliau šie du 
karo pradininkai tarp savęs susipyko ir pradėjo vienas 
kitą naikinti. Tada Stalinas pasižadėjo svetimų žemių ne
grobti, kad tiktai gautų pagalbą gintis nuo Rusijos gilu- 
mon besiveržiančių nacių.

Prisijungęs Lietuvą, Stalinas ir kiti sovietų valdžios 
atstovai pareiškė, kad Lietuva gavusi Sovietų Rusijos 
globą, bus saugi, niekas negalės kėsintis į Lietuvos teri
toriją. Visa ta sovietų “garantija” buvo bevertė, nes ru
sai nieko negynė. Pradėjus naciams bombarduoti kelis 
Lietuvos miestelius, komunistai visai nesirengė gintis. 
Tuo metu Lietuvoje buvusi raudonoji armija pasileido 
bėgti į rytus. O šarvuotos policijos daliniąi važinėjo po 
butus, gaudė įtakingesnius komunistus ir vežė į Penzą. 
Jiems labiausiai rūpėjo ne Lietuvos gynyba, ne Lietuvos 
“liaudis”, kaip jie mėgdavo girtis, bet įtakingesni komu
nistų partijos nariai. Policija susisodino visus tuometinės 
“valdžios narius”, redaktorius, “rašytojus” ir įtakinges
nius ir keliomis gurguolėmis išvežė į Rusijcs gilumą, o 
visą Lietuvą veik be mūšio atidavė vokiečių karo jėgoms.

Sovietų valdžios atstovai klausyti nenori, kai kas 
jiems primena apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos paver
gimą. Jie tuojau primena, jog tai būtų kišimasis į Sovie
tų Sąjungos “vidaus reikalus”. Rusai viską, girdi, gali 
svarstyti, bet jie neleis svetimiesiems kištis į krašto vi
daus reikalus. Andrei Gromyko, važiuodamas į Jungti
nes Tautas, pasirenka lietuvius, kad galėtų sudaryti įs
pūdį, jog Lietuva yra Jungtinių Tautų narys. Gromyko 
nieko nelaimėjo, niekas New Yorkan atvežto “tarybinės” 
Lietuvos atstovo nepripažįsta. Pačioje Lietuvoje Vytau
tas Zenkevičius vaidina užsienio ministro pavaduotoją. 
Išskyrus rusus, niekas Zenkevičiaus nepripažino.

Pačioje Lietuvoje niekas nedrįsta žodžio tarti prieš 
prievartinį krašto prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Ten 
rusai kontroliuoja visą spaudą, radiją ir televiziją. Ten 
stovi keli sovietų armijos pulkai ir didokas skaičius spe
cialios sovietų policijos batalijonų. Ten veikia sovietų 
šnipai ir rusams šnipinėjantieji žurnalistai bei kontrolie-
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Kanauninkas Lietuvių Radijo Forume
Šių metų kovo 3 d. plačiai 

žinomas kanauninkas Vaclovas 
Zakarauskas tada tiktai artė
jančios Vasario 16-tos šventės 
proga per ponų Rudžių Lietu
vių Radijo Forumą pasakė Įdo
mią ir turiningą kalbą. Lietu
vių tarpe ji dar ir šiandien pla
čiai komentuojama. Ne visi 
kan. Zakarausko kalbą girdėjo, 
o kai kurie ne visą tekstą gir
dėjo, todėl prašėme kanaunin
ką leisti Naujienoms atspaus-'

riai. Jeigu kas prasitartų prieš Lietuvos prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos, tai būtų suimamas ir teisiamas už kraš
to išdavimą.

Daug prastesni reikalai užsienyje. Lietuvos prijun
gimo prie Sovietų Sąjungos nepripažįsta JAV. Tokios 
pačios pozicijos laikosi visa eilė Europos valstybių. Tos 
valstybės žino, kad rusai sulaužo tarptautinę teisę. Jie 
padarė nusikaltimą, kuris turi būti atitaisytas. Visa eilė 
ietuvių bandė šį klausimą kelti ir spręsti, bet jiems nepa

vyko. Dabartiniu metu sovietų valdžia šiam darbui pa
ėmė žymaus sovietų teisininko V. Milerio patarnavimus. 
Mileris bando įrodyti, kad lietuviai, latviai ir estai ne tik 
patys prisijungė prie Sovietų Sąjungos, bet kad šių trijų 
valstybių atstovai padėjo pačią Sovietų Sąjungą suorga
nizuoti. Mileris įrodinėja, kad latviai, estai ir lietuviia da- 
yvavo Sovietų Sąjungos steigimo darbuose dar tuo me
lu, kai tos Sąjungos visai nebuvo. Tas samdytas sovietų 
teisininkas taip įsismaigina, kad šitokį tvirtinimą daro:

“Vienas iš Latvijos komunistų partijos įkūrėjų 
P. Stučka buvo teisingumo liaudies komisaras pir
mojoje V. Lenino vadovaujamoje Tarybinėje vy
riausybėje ; žymus lietuvių revoliucionierius bolševi
kas V. Mickevičius — Kapsukas nuo 1917 m. gruo
džio mėn. buvo Lietuvos reikalų komisaras Tautybių 
reikalų komisariate... (Komunistas 1972 m. lapkri
čio num. 6 psl.).
Teisininkas V. Mileris, kaip labai dažnai bolševikai 

ar bolševikuojantieji daro, kiša netikslias žinias. Jis tvir
tina, kad latvis Stučka buvo teisingumo komisaru pirmo- 
; e Lenino vyraiusybėje, kada pirmuoju Lenino teisingumo 
xomisaru buvo Isaakas Šteinbergas. Jis buvo baigęs tei
sės mokslus Vokietijoje ir turėjo truputį kitokią nuomo
nę apie teisingumą, negu pats Leninas. Komisaras Stein- 
bergas reikalavo, kad kiekvienam suimtam ir apkaltin
tam žmogui būtų suruoštas teismas, įteikti kaltinimai ir 
leista jam teisintis. Tuo tarpu Leninas buvo kitos nuo
monės.*-. Jam atrodė, kad “liaudies priešą” galima suim
ti ir nuteisti ir be liudininkų. Šteinbergas panaudojo pir
mą progą išvažiuoti į Vokietiją, kad galėtų pasitraukti iš 
komisariato nieko bendro neturėti su to meto “komunis
tiniu” teisėtumu. Išvažiavęs į Vokietiją, jis paskelbė 
knygą apie Lenino ir kitų bolševikų teisėtumą ir teismus. 
Stučka galėjo būti tiktai antru “liaudies komisaru”, kai 
Šteinbergas atsistatydino ir išvažiavo į Vokietiją.

Teisininkas V. Mileris nieko neįtikins, nes jo argu
mentai yra tušti. Tas pats Leninas buvo pripažinęs ne
priklausomą Lietuvą ir buvo užmezgęs su nepriklausoma 
Lietuva diplomatinius santykius. Vėliau tą nepriklauso
mą Lietuvą sovietų karo jėgos okupavo ir prijungė prie 
Sovietų Sąjungos. Toks galingos valstybės elgesys nepa
teisinamas. Jo nepajėgia pateisinti Zenkevičius, jo ne
moka teisinti ir sovietų prof. V. Mileris.

j galingiausia pasaulyje jėga yra 
ne komunizmas, ne kapitaliz
mas, ne vandenilio bomba, nei 
iš tolo valdomos raketos, o 
galingiausia yra žmogaus am
žinas troškimas laisvės ir nepri
klausomybės**. Ir tai dėl to, 
kad žmogaus prigimtyje glūdi 
nesunaikinamas laisvės troški
mas. Laisvės kovos pasibaigs 
tik tuomet kai išnyks ir žmo
gus. .. Kol bus vergų ir paver
gėjų, laisvės kovos nepasibaigs. 
Vergijos grandinės anksčiau ar 
vėliau sudyla. Laisvės troški
mas ir ryžtas palaipsniui iš
sprogdins ir raudonąsias impe
rijas, tautų pavergėjus. Jie tu
ri anksčiau ar vėliau užleisti 
vietą daug amžinesnei galiai, 
trykštančiai žmogaus ir tautos 
laisve...

Mūsų vienas rašytojas (Jur
gis Jankus) savo dramoje “Pei
lio ašmenimis” į žuvusio parti
zano lūpas įdėjo žodžius: “Mes 
nenuskendome vidury vande
nyno. Mes nuskendom tautos 
palikimam iš kurio mūšų ko
vos atminimas kils, kaip kyla 
pavasario drėgmė iš žemės. Ji 
sprogdina pumpurus, sklei
džia lapus, daigina sėklas, net 
tokias, kurios žemėje ir dau
gelį metų išgulėjusios”... Ga
lima upes užtvenkti, bet ar įma
noma sulaikyti upių vandens 
tekėjimą? Protesto ženklan dėl 
tironų mindžiojamos tautos 
laisvės, Kauno miesto sode, 
susidegino studentas Romas 
Kalanta. Jo gyvybės auka pa
liudijo visam pasauliui kaip 
tragiškai pergyvena lietuvių 
tauta* kai jos laisvę įsiveržę 
smaugėjai užsmaugė... Jis lie
tuviams liks per amžius neuž
mirštamas laisvės šauklys...

PAVERGTŲJŲ LAISVĖS 
TROŠKIMĄ MES TURIME
PERDUOTI LAISVAJAM

- PASAULIUI...
Bet tą šaukimą ir troškimą 

mes turime perduoti laisvajam 
pasauliui. Ir kiek mes sugebė
sime perduoti pavergtųjų šauks 
mą laisviesiems, tiek prasmės 
turės tragiškos pavergtųjų lie
tuvių aukos. Kiek pajėgsime 
pabudinti tuos iš patogaus 
miego, kad šupršstų teisingu
mo reikalavimus it laisvės kai
ną. Juk laikas bando pasaulio 
sąžinę nuoboduliu apgaubti. 
Tai mes tiirime būti ne tik tei
singų reikalavimų šaukliai, bet 
ir galingas pavergtųjų balsas. 
Tam reikia glaudžiai Sukaupti 
jėgas, rasti naujų kovos meto
dą, daugiau sukaupti ištek
lių, daugiau šviesių protų ir 
didesnės vienybės. Mes kuria
me muziejus bei archyvus kaip 
rašo mūsų vienas didis tautos 
veikėjas— tai pagirtinas daly
kas. Bet tai neturi nuteikti 
mus uždaryti juose savo viltį

dinti visą kalbą, kad diskusi
jas mėgstantieji galėtų žinoti, 
apie ką jie kalba, štai šių die
nų lietuvių nuolaikas reiškian
čio dokumento tekstas:

TAUTOS AUŠRA...
Žmogus yra gimęs laisvas, 

nors būtų gimęs ir pančiuo
se. — Schiller

Vasario šešioliktoji nėra tik 
paprasta šventės diena! Tai die-

<na, kuria prasiveržia tautos 
ryžtas. Tai tautos aušra, kuri 
nušvito pro šimtmetines sute
mas. .. Tai istorinis posūkis, 
išvedęs tautą laisvėn iš rusiš
kojo Babiliono vergijos... Va
sario šešioliktoji yra simbolis 
laisvės aušros... Tai didžios 
prasmės Diena. Tiesa, šiandien 
negalima džiaugtis šia dieną, 
kaip negalima džiaugtis prie 
kapo savo artimųjų, kurių pe
lenai baigia išsisklaidyti. Bet 
taip pat, negalima liūdėti, nes 
tai išnyra tautos ryžtas ir valia 
atgauti laisvę. Mes renkamės į 
minėjimus nė liūdėti ar džiaug 
tis, bet kaip tik dar labiau su
jungti visas jėgas vienam tiks
lui, kovai už Lietuvos laisvę, 
kad Lietuvai lietuvis išliktų.

LAISVĖS ILGESIO 
SUNAIKINTI NEGALIMA...

Pastarųjų dviejų metų įvy
kiai pavergtoje Tėvynėje yra 
užburbantys ir savo karžygišku- 
mu ir asmeniniu užsiangažavi
mu, ir krikščionišku turiniu. 
Juos pagimdė lietuvybės ir 
krikščionybės apvainikuotos as
menybės. .. Tat, ir mums iš
eiviams Vasario šešioliktoji yra 
ta diena, kuri įpareigoja būti 
pavergtos Tautos šaukliais. 
Vies negalime sustoti šaukę pa
sauliui, kai mūsų tautą yra pri
slėgusi tokia kruvina vergija, 
nužymėta gausiais trėmimais, 
egzekucijomis, nauju spaudos 
draudimu, tėviškės atėmimu, 
i otalistinio rėžimo įvedimu, 
nuolatiniu teroro palaikymu, 
tad net okupanto propagan
dos atmoferoje išaugęs jattni- 
tnas, liepsnose susidegindamas 
protesto vardan, šaukė laisvės! 
. -. laisvės! savo tautai ir kraš- 

:ui.
Daugiau negu ketvirtis šimt- 

nečio, kai okupantas mindo 
Jetuvos žemę ir prievartauja 
iėtutių Širdį. Tačiau, nei že- 
nės, nei širdžių jam laimėti 
nepavyko. Rusas laikomas 
atėjūnu, o brukamas komuniz- 
inas — apgavystė. Kadangi, 
aenužudžius žmoguje žmoniš- 
iumo, laisvės ilgesio sunaikin- 
i negalima. Jėga galima su- 
riuškinti, prislėgti, net daug 
iovotojų supūdyti kalėjimuo- 

še, bet dėl to ar pasikeičia to
se tautose laisvės troškimas?

Susideginusių jaunuolių žy
giai savo pareigoms pasiauko
jusių kunigų drąsa, kankiniams 
pagarbos pareiškimo būdai, 
papildo laisvės šaukiančių aukų 
Skaičių. Laisvės kova niekad 
hera beviltiška. Ji gali pralai
mėti daug mūšių, netekti daug 
kovotojų, sunaikinti daug 
turto, bet galutinoje sąskaito
je jos laukia laimėjimas.

Labai teisingai velionis prez. 
J. E. Kennedy dar 1957 m. liepos 
hiėn. 2 d. yra pasakęs: “Pati 

bei užmojus. Iš viso išeivija ne
turi tapti muziejumi. Mums 
skirta veržtis pirmyn į kovą į 
laimėjimus. O kad ir nesulauk
sime tekančio ryto, bet jo su
lauks brangioji Lietuva — taip 
dainuodavo savo žygiuose mū
sų partizanai.

(Bus daugiau)

American Chemical Society 
165-tas pusmetinis suvažiavi
mas įvyks balandžio mėn. 8-13 
d. Dalias mieste, Texas valstijo
je. Keturi lietuviai padarys mok
slinius pranešimus. V. J. Kru- 
konis iš Systems Division, Avco 
Corp., Lowell, Mass., kalbės ku
ro sekcijos anglies pavertimo į 

‘dujas simpoziume tema: dekte- 
riumo ir anglies — 13 pažymė
jimo studijos anglies plazmos 
pirolizėje. Stasys J. Padegimas 
iš Dept, of Chemistry, Universi
ty of Connecticut, Storrs, Conn., 
kalbės organinės chemijos sekci
jos bendrame posėdyje apie aro
matinių junginių tiesioginę ami- 
daciją.. A. J. Skarnulis iš Dept. 
of Chemistry, Arizona State 
University, Tempe, Arizona yra 
bendraautorius pranešimo neor
ganinės chemijos sekcijos kie
to stovio chemijos simpoziume 
apie praseodidiumo oksido be
ta fazės struktūrą ir defektus 
— elektroninio mikroskopo di
delio išryškinimo studija. A. 
Skripkus iš IIT Research Insti
tute, 10 W. 35th Street, Chica
go, Illinois yra bendraautorius 
pranešimo mediciniškus chemi
jos bendrame posėdyje apie me
talinius ehelatus biogeniškų ami
nų aktingume.

P. D. Dapkus iš Bell Labora
tories* Murray Hill, New Jersey, 
yra vienas iš penkių bendraau
torių straipsnio kieto stovio fi
zikos srityje apie mažumos ne
šėjo gyvastį ir žibėjimo pajėgu
mą nitrogenijumi apipurkštame 
galijaus fosfide. Straipsnis yra 
išspausdintas leidinyje Applied 
Physics Letters, tomas 22, nr. 5 
1973 m. kovo mėn. 1 d.

Saulius šimoliūnas

— Amerikos Raudonasis Kry
žius praneša, kad praeitais me
tais Amerikoje dėl vėtrų ir vė- 
sulų žuvo 27 žmonės, nors buvo 
užregistruoti 744 Vėsulai. Jų 
daugiausia būna balandžio, ge
gužės ir birželio mėnesiais. Rau
donojo Kryžiaus organizacija 
teikia pagelbą žmonėms, nu- 
kentėjusiems nuo gamtinių ne
laimių. Kovo mėnuo yra skirtas 
tos organizacijos propagavimui 
ir rinkliavoms.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DEL KLAIPĖDOS
Mt.

Gubernatoriaus Jono Navako 
laikotarpis 
II — dalis

* “Ąš drįstu abejoti, kad gubernatorius 
Reizgio direktorijai būtų davęs panašų pa
radą', atsakė Tūbelis. “Tokiam aiškini
mui jis neturėjo nei juridinio pamato, nei 
politinių įgaliojimų. Mes negalime pasi
duoti jokiems tokios rūšies prašymams, 
visvien ar jie išeitų iš politinių grupių arba 
pačios direktorijos.

“Signatarai žiūri į mūsų kovą Klaipė
doje kitokiomis akimis negu mes. Ir mes 
negalime daryti jokių eksperimentų, kurie 
mūsų politinę padėtį dar daugiau pasun
kintų. Direktorija turi valdyti kraštą iš 
dabartinės juridinės santvarkos, čia pati 
centro vyriausybė nieko negali pakeisti”, 
— tvirtino mihisteris pirmininkas.

“Bet Vokietijoje prieš keletą metų buvo 
išleistas taip vadinamas “Ermaechtigungs- 
gesetz”, toliau tęsė Grigaitis.

“Hitleris ne mes. o Lietuva ne Vokieti
ja. Čia yra ir pelitinio svorio ir politinių 
siekimų skirtumas. Tą reikia pasakyti, 
kad būtų visai bergždžias darbas apie tą 
reikalą toliau kalbėti”, griežtu tonu baigė 
m i n is te ri s pirmininkas.

Aitą posakį išgirdę, mūsų direktorijos 

nariai ūkininkai žiūrėjo į Tūbelį, kaip kai
liadirbiai, kuriems greita upės srovė nune
šė jų įmerktus kailius.

Nujausdamas, kad mūsų portfelis jau 
tuščias. Tūbelis dar mandagiai paklausė 
ar mes nebeturime daugiau klausimų. Aš 
jam atsakiau, jog dar norėčiau aptarti 
klausimą dėl nebaigtų pasitarimų su 
Berlynu dėl Klaipėdos apdraudimo įstai
gai priklausančios milijoninės kompensa
cijos, kurią kraštas turi gauti iš vokiečių 
vyriausybės, pervedus pasaulinio karo su
žeistųjų aprūpinimą Klaipėdos kraštui. 
Išgirdęs, kad čia vėl eina kalba dėl pinigų, 
nors ir gaunamų iš Vokietijos, jis greitai 
atsiminė, kad ankstyvesniuose pasitari
muose iš centro vyriausybės pusės derybas 
vedė Lietuvos valstybinio draudimo įstai
gos direktorius Feterauskas. Tūbelis man 
pasiūlė su šiuo gėrai informuotu pareigū
nu susinešti, su kuriuo aš galėsiąs visą rei
kalą geriausiai aptarti.

Jau buvo po 16 vai. Ponia Tūbelienė 
vėl buvo pakartotinai skambinusi vyrui 
dėl pietų ir jam prisiėjo paaiškinti, jog 
dar ir šiandien turįs pasikalbėjimą su klai
pėdiškiais ponais.

Matydamas, kad mūsų portfelis tikrai 
tuščias. Tūbelis kiek atsigavo, atgijo ir 
atsistojęs kiekvienam padavė ranką, man
dagiai pažymėdamas, jog jam buvęs ne
paprastas malonumas susipažinti ir taip 
nuodugniai išsikalbėti su gerbiamais di
rektorijos nariais, kurie visus krašto rei
kalus veda tokiose sunkiose politinėse ir 

finansinėse apystovose ir kad jis visuomet 
būsiąs nepaprastai patenkintas, jeigu di
rektorija, turėdama kokių naujų sielvar
tų, vėl į jį kreiptųsi.

Direktorijai pagerbti jis ruošiąs šį va
karą Metropolyje kuklią vakarienę, į ku
rią jis kviečia visus dirrektorijos narius ir 
dar kelis kitus ponus. Prašė neatsisakyti 
dalyvauti. Kadangi jis pats dar šiandien 
užimtas, deja negalįs dalyvauti vakarienė
je, bet jį pavaduosiąs p. Mašalaitis, su ku
riuo direktorija turėjo garbes susipažinti.

Atsisveikinę išėjome pro siaurąsias mi- 
nisterio kabineto duris ir Atsidūrėme Do
nelaičio gatvėje. Nebojant labai simpatiško 
Tūbelio atsisveikinimo, buvome smarkiai 
apvilti visos centro vyriausybės laikysena, 
kuriai per šias dvi dienas atstovavo Srtie- 
tona ir Tūbelis. Pirmutinis piabilo Grigai
tis:

“Bet ir Tūbelio šykštumas, lengviau iš 
titnago išskelti ugnį, negu iš jo išgauti litą”.

“O aš sakau, visi mūsų pasikalbėjimai 
buvo šiaudai, iš kurių nebirs grūdai”, pri
dūrė Butkeraitis. šio vakaro vaišėmis no
ri pataisyti mūsų ūpą. kuris jau taip nu
smuki. Visai nėra noro ten dalyvauti.

“Dėlko nedalyvauti? Nes turbūt jau he- 
beatsidursime visi kartu Kaune; bent Tū
belis nebekvies tokią užsispyrusią direkto
riją in corpora į Kauną su juo tartis”* at
sakiau.

Brūvėlaitis savo ironiška šypsena { ma
ne pažiūrėjo ir pasakė: “Apmiegositne 
reikalą ir tuomet pagalvosime”.
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“Nėra ko apmiegoti, vakarienė bus šį 
vakarą. Po jos galima pamiegoti ir apgal
voti”, atsakiau.

Kaip spėta, taip ir būta. Nebojant fak
to, nors mes metus be kelių dienų išbuvo
me direktorijoje, rizikuodami savo garbę, 
vardą ir protarpiais net gyvybę, nebeturė
jome garbės in corpore būti pakviesti pas 
ministerį pirmininką. Atvirkščiai, jis mū
sų tiesiog vengė, o atvy kus pavieniui direk
torijos nariams* jis stengdavosi, jeigu tik 
galima, juos pavesti savo dešinei rankai p. 
Mašalaičiui.

MINJSTERIO PIRMININKO TŪBELIO 
VAIŠĖS METROPOLYJE

Vakare aštuntą valandą įvyko pirmi
ninko Tūbelio pažadėtos vaišės Kaunan 
atvykusiai direktorijai pagerbti. Jos buvo 
surengtos Lietuvos viešbučio Trijų kuni
gaikščių kambaryje, šitose nedidelėse, bet 
jaukiose patalpose kabėjo prie sieną trijų 
kunigaikščių: Gedimine, Algirdo ir Kęstu
čio aliejiniai paveikslai. Be jų matėsi dar 
kai kurie vaizdai iš dabartfhio Lietuvos ka
riuomenės gyvenimo. Vaišėse dalyvavo 
visa direktorija, gubernatorius Navakas, 
pilkoji eminencija Mašalaitis, užsienio rei
kalų ministerijos politinio departamento 
direktorihs Jūdzas VM>šy% ir Klaipėdos 
krašto komendantas pulkinirkas leitenan
tas Liormanas.

Vaišės buvo parengtos, kaip Katine 
įprasta, gerai, nes Metropolio vtešbntis 
bendrai mokėjo vaišes rengti, valgių ir gė

rimų patiekime buvo anas, net užsienyje 
žinomas, lietuviškas vaišingumas. Direk
torija turėjo bent kokių nors gerų įspūdžių 
ir atsiminimų iš Kauno išsivežti, tuo labiau, 
kad jos politinis portfelis buvo likęs be
veik tuščias. Kiek pasisotinus, vėl pradėta 
politikuoti.

Nepavykusios pas ministerį pirmininką 
ir valstybės prezidentą išaiškinti problemos 
čia buvo toliau gvildenamos. Direktorijos 
naraims ūkininkams dar vaidenosi anas pas 
Tūbelį iškeltas “Emiaechtigungsgesetz”, 
kurio pagalba, jų nuomone, būtų galima 
sutvarkyti nesusipratimus su krašto seime
liu ir kitus iki šiol nepavykusius išaiškinti 
klausimus.

“Pone Mašalaiti”, pakartotinai į jį krei
pėsi Grigaitis, “Tamsta kaip Lietuvos sta- 
atssekretorius turite ponui pirmininkui ir 
valstybės prezidentui išaiškinti, kad toks 
įstatymas direktorijai būtinai reikalingas. 
Be jo neįmMoma visus ^alykus taip su
tvarkyti, kaip Kauno vyriausybė pagei
dauja.”

“Mes turime gauti tokį nokaną", Grigai
čiui asistavo gražia lankininkų tarme But
keraitis, kurį Kauno vyriausybei išleidus, 
pripažintų ir Berlynas, tuomet mes visus 
dalykus sutvarkysime4.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”



PR 8-3229

OR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

IR MRKLM LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Kert teL 239-4683

DU K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 So. Puiuki Rd. (Crawford 

Medical Building). Tat. LU 5-6446 
priima ligoniu* pagal susitarimą, 

aei neaUiliepias skambinti 374-8012

raUfu PRospoct 81717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3143 WEST 63 rd STREET 

raL: kas diena po pietų 1-8; rak. 7-8 
QKtai antrądieniaia ir penktadieniai* 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ
CHIRURGIJA 

Totef. 695-0533 
Fax Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Rm lock 4-5849 

Redd.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

/irmadieniaia ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penktadienį nuo 1—5. tree. 

iršeštad. tiktai gnatarps.

Rez.: GI 88873 I

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

•132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2670 
balandos pagal susitarimą Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

OR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCELIŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
„6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tol of. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71* STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet.: 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 81223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
tklRUkGAS

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.; MEmlock 4-2123 

RozftL telef.: Glbson 1-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
J0 neatailiepia, tai telef. Gi 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
9S ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir t t •
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospoct 6-5084

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
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PASTSERTRA TONYJl

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANĄ

Į LIETUVĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATAJ

Su jais jūsų giminė* gali gau
ti ką tik jie non už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
(eiti į krautuvę su 100 doL ir nu
pirkti ten prekių uz 2UU ar 300 
doL netgi daugiau.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti į paprastus 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausią patarnavimą. Certį- 
fikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra $2.60.
Jokių primokė j imu nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Visos kainos ir mokėjimai yra 
pagal dabartinį dolerio kursą.

Reikalaukite mūsų veltui siun
čiamų iliustruotų katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPHESS CO1U*.

125 East 23rd Street
, Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ

Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.

MOSKVITCH 412 IE $3570.00 
EXPORT MODEL

MOSKVITCH 408 IE 53285.00 

ZHIGULI VAZ 2101 $3520.00 

ZAPOROZHETS ZAZ 968
$2250.00

Reikalaukite mūsų specialaus 
Biuletenio sų automobilių pa
veikslais. Dėl apartmentų ir 
dėvėtų drabužių, taip pat reika

laukite specialių katalogų.
Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

i
. ■_____________• ■________

GRADINSKAS
GALITE NEMOKAMAI

LAIMĖTI 19” TV
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 

Treč. ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 St. — FR 6-1998

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapam* gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 ir PR 80834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E, R t N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
T»l.: FRbntier 81882

•................................. ė

t— . L. L-.'."-!"- » '

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS .'ALANDOS

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL 60629

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS'

SPORTO SĄJUNGOS PRANEŠIMAS 
1973 nu šALFAS-ffos metinės krepšinio, tinklinio, stab teniso 

ir šachmatų pirmenybės
Šiuo skelbiame, kad 1978 me

tų ŠALFAS-gos metinės krepši
nio, tinklinio, stalo teniso ir 
šachmatų pirmenybės įvyks 1973 
m, gegužės mėn. 5-6 d. Detroite. 
Visuotinio sąjungos suvažiavimo 
pritarimu, pirmenybes vykdo De
troito LSK Kovas.

Krepšinis bus vykdomas šio
se klasėse: vyrųA ir B; mote
rų; berniukų A, B, C ir rengėjų 
pageidavimu speciali D kl., mer
gaičių A kl. vyrų “B” klasėje ga
li dalyvauti tik silpnesnės ko
mandos ir antrosios komandos tų 
klubų, kurie dalyvauja A klasėje. 
Galutinį oficialų A kl. komandų 
sąrašą paskelbs ŠALFASS Krep
šinio Komitetas, pasibaigus re
gistracijai. Kiekvienoje klasė
je pirmenybės leidžiama daly
vauti nedaugiau kaip po 8 ko
mandas.

Tiklinis bus vykdomas šiose 
klasėse: vyrų, moterų, berniu
kų ir mergaičių A ir B kl. Tink
linyje dalyvaujančių komandų 
skaičius neapribotas.

Stalo tenisas bus vykdomas: 
vyrų, moterų, berniukų ir mer
gaičių A ir B. klasėse. Vyrų ir 
moterų komandiniai.

šachmatai tik komandiniai (5 
lentos komanda).

Pirmenybėse pirmaeilę teisę 
dalyvauti turi apygardinėse pir
menybėse dalyvavusios koman
dos. Apygardinėse nedalyvavę 
komandos gali būti priimtos, jei
gu bus vietos.

Prieauglio amžiaus kvalifika
cijos: A klasė gimę 1954 m. ir 
jaunesni ;B klasė gimę 1957 m. 
ir jaunesni; C klasė gimę 1959 m. 
ir jaunesni; D klasė gimę 1961 
m. ir jaunesni.

Visi pirmenybių dalyviai, tiek 
klubai, tiek ir pavieniai žaidėjai 
privalo būti atlikę 1973 metų 
ŠALFASS metinę registraciją, 
ne vėliau, kaip iki pirmenybių 
registracijos termino balandžio 
mėn. 14 d. atitinkamoje apygar
doje.

Nauji žaidėjai gali dalyvauti 
pirmenybėse, jeigu jų įstojimas 
į ŠALFSS bus atliktas iki ba
landžio mėn. 14 d.

žaidynių mokestis koman
doms : vyrų A kl. krepšinio $25; 
vyrų B kl. krepšinio $20; mote
rų ir berniukų A kl. krepšinio 
$15; mergaičių A kl. ir berniu
kų B kl. $10; berniukų C kl. ir 
D kl. $5; vyrų ir moterų tink
linio $10; mergaičių ir berniukų 
A kl. tinklinio $7.50; mergaičių 
B kl. tinklinio $5. Stalo teniso 
starto mokestis sumokamas vie
toje, rengėjams nustačius reikia
mą sumą, šachmatų mokestis 
sumokamas vietoje. Krepšinio, 
tinklinio komandinis mokestis 
būtinai privalomas prisiųsti kar
tu su komandų registracija Mo
kestį neprisiuntus, registracija 
grąžinama.

Pirmenybių registracija pri
valo būti atlikta iki balandžio 
mėn. 14 d. šiuo adresus: L. S. K. 
Kovas, Irena Sventickaitė, 9025 
Crosley, Detroit, Mich. 48239, U. 
S. A.

Atliekant dalyvių registraci
ją reikalingą pasiųsti rengėjam: 
vieną egzempliorių “Bendrojo 
Registracijos Lapo“ ir po vieną 
kiekvienos komandos registraci-

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
aPdraUdA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

a. a l. insurance š realty 
A. LAURAITIS

INCOME 1AX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

r , ...............
AL. IR I G N A S 

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuos 7789533 — TEXACO 
58tes Ir Wesiem Avenue kampas 

—— J 

jos lapų. Stalo tenisui ir šach
matams reikalinga sudalyti at
skirų surašą.

Lygiagrečiai iki to pačios ter
mino privalomų prisiųsti po vie
nų nuorašų, kiekvieno vieneto re- 
gistruojamo pirmenybėse, cen
tro valdybai.

Klubas dalyvaujųs su viena 
krepšinio komanda privalo pri
statyti bent vieną teisėją, o klu
bas su dviem ar daugiau koman
doms pristato bent 2 teisėjus.

Nakvynes prašome rezervuoti 
iš anksto koteliuose pagal ren
gėjų pranešimą.

Tolimesnes informacijas iš
siuntinės rengėjai.

Centro Valdyba

KĘSTUČIO KLUBAS
Šių 1973 metų kovo 4 dieną 

Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St., įvyko Lietuvių Kęstučio 
Pašalpos klubo eilinis narių su
sirinkimas, vadovaujant pirmi
ninkei Julijai Pocius. Pranešta, 
kad kasininkas Bruno Klemka 
nedalyvaus, nes serga ir yra šv. 
Kryžiaus ligoninėje, kur jį gali
ma aplankyti. Jį pavadavo Me
čys Krasauskas, nut. rašt.

Finansų rašt. Leonas Genio- 
tis pranešė, kad jau šį metą 
yra mirę penki klubo nariai ir 
narės. Visi buvo pagerbti susi
kaupus minutės atsistojimu ir 
jų šeimoms išreikšta gili užuo
jauta. Daug narių užsimokėjo 
nario mokestį. Rašt. L. Genio- 
čiui pagelbėjo vicepirm. A. 
Chernauskas. Kontrolės rašti
ninkė Ona Švirmickienė dirbo 
savo darbą. Ji buvo paprašyta 
parašyti į laikraščius, nes dar 
ne visi nariai ir narės yra užsi
mokėję nario mokestį. Jau 
trumpas laikas, nebūkite suspen
duoti, malonėkite užsimokėti.

Metiniame? susirinkime buvo 
pasisakiusių, kad esą reikia Lie
tuvių Kęstučio klubą likviduoti, 
hes nebėra kas dirba: jauni ne
sirado, senieji jau dirbo, daug 
gražių darbų nuveikė, nori pa
ilsėti. šis reikalas priklauso 
nuo visų narių. Nutarta buvo, 
kad visi nariai ir narės būtų pra
džioj metų pilnai užsimokėję 
hario mokestį ir tuo klausimu 
tūrėtų sprendžiamą balsą. Ku
rie negalite, prašomi kreiptis į 
fin. rast. L. Genibtį arba kitus 
Valdybos narius. Jei aš ką ga
lėčiau padėti, prašau — su mielu 
noru.

Kitas L. K. klubo susirinki
mas įvyks balandžio mėn. 1 die
nų 1:00 vai. popiet Hollywood 
salėje. Visi būkim. Kviečia 
Valdyba, nes yra visų reikalas.

Ona švirtnickienė

Mūsų spaudoje
Apie britų darbiečių klystkelius

Stasys Kuzminskas “Europos 
Lietuvis” §. m. Nr. 5 Laiške iš 
Nothittghamo viename posme 
šitaip rašo:

Ar aš rašau apie Egiptą, ar 
apie Čilę, apie negrus Afrikoje, 
ar apie eskimus Aliaskoje, aš 
tūriu giliai riiirity tik vieną — 
Lietuvą; kitaip mano palaidi ra
šiniai neturėtų prasmės. Taip 
-ir šiame rašiny aš klausiu pats 
Save — Jeigu Žemė tikrai pašlis 
į kairę, tai kur tuomet bus Lie
tuva — ar ji nugrims dar giliau 
j vergijos klaikią tamsą, ar, prie
šingai, ji prisiartins prie auš- 

rytojaus horizonto?

A. t A.
PETRONĖLEI PECKAITIfcNfcl

Lietuvoje mirus, 
seserį Pranutę Jakaitienę su vyru Johu ir 
kitus artimuosius ttifflsirdžiai užjaučiame.

Marija ir Justinas Palubinskai

Tuo tarpu neturiu tikro atsa
kymo, bet jaučiu, kad mano 27 
metų viltys pradės klaidžioti rū
kuose.

Visa nelaimė yra tai, kad nei 
darbiečiai, nei socialistai iki šiol 
vis dar nesuranda savo aiškios 
užsienio politikos. Jie, atrodo, 
lyg norėtų kovoti prieš komuniz
mą, bet, deja, vis dar nežino kaip, 
o užsienio politikoj pamėgdžio
ja bolševikus.

JAV prezidentas Rooseveltas, 
demokratas darbietis, laimėjęs 
karą, vienu savo trumpu parašu 
pardavė 350 milijonų laisvėje 
gimusių ir gyvenusių europiečių 
vergijon — be jokio reikalo, be 
jokios Įpriežastids... Fantastiš
kai žiaurus įvykis! Kai prieš po
rą metų Lenkijoj sukilusius dar
bininkus policija pradėjo šau
dyti, tai nei viena darbiečių val
džia ar organizacija užsieny net 
neprotestavo; bet kai anglų kon
servatorių valdžia atsisakė pra
ilginti apsigyvenimo leidimą Vo
kietijos komunistų studentui 
Dučkei, tai darbiečiai siuto visą 
savaitę ir ruošė milžiniškas de
monstracijas. Jau metų metai 
Sovietai siunčia tūkstančius ne
kaltų žmonių į koncentracijos 
stovyklas ir ten juos nukankina, 
bet nei viena darbiečių organi
zacija vis dar to nepastebėjo ir 
dedasi apie tai nieko nežinanti. 
Jeigu gen. Franko, Ispanijos val
dovas, suima tik vieną ar du 
maištininku, tai darbiečių kau
kimas pasidaro toks baisus, kad 
visas pasaulis sudreba. Gen. 
Franko tuojau pasidaro kraujuo
tu diktatorium. Sovietai gi, kaip 
ir buvę, lieka ir toliau dėmokra- 
tine valstybe, o Kremlius žmo
gaus laisvės ir teisių pasaulio 
čempionu.

Straipsnio pabaigoje St. Kuz
minskas prideda tokią pastabą:

P. S. Ką esu parašęs, neliečia 
socialdemokratų lietuvių, nes jie 
kiekviena proga priešinasi tarp
tautinio socializmo pasirinktam 
keliui, tiek pragaištingam Lie
tuvos išlaisvinimo reikale.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■b■■■■ I 
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAKK1NIMAL

VIENA DIENA BŪTIM KRIKŠČIONIUI
Kaip paklusnūs vaikai, naprisilygindami plrmesntems pageidi- 

mama naiinojimo jūay; bet kaip tea, kuris pavadino jus, yra sv»nte% 
taip ir jūs būkite ironti visokiam* pastebimo. 1 Pat. 1:14, 15.

Kai kurie Krikščionys turi klaidingas mintis, manydami, kad Dievas 
pataisys visą jų apsiėjimo būdą ir, kad Dievo vaikams daugiau nieko ne
reikia kaip lik pasiduoti po jo ranka, bet Petras taip nesako. Jis ragina 
mus, kad patys save pritaisytume pagal Die viską pamokinimą. Yra kas 
nors daroma viduj mūsų ir aplink mus, • tie, kurie nieko nedaro, bet sėdi ir 
nieko neveikia, laukdami kol Viešpats atliks tą darbą stebuklingu būdu, 
labai save pasigauna ir duoda šėtonui pasinaudoti iš jų, o jis tą be abejonės 
panados, kad surišus jiems rankas ir kojas, ir išmetus juos į tamsiausią 
tamsybę, su jais gali taip atsitikti, jeigu jie nepasistengs išdirbti savo išga
nymo su baime ir drebėjimu.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčia. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI
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PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
\»I»Z 2533 W. 71st Street
? Jk Telef.: GRovehill 6-2345-6

* Y 1^1® So* 50^ Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

J LuidotWYnj Direktoriai

| į MAŽEIKAsį'VANS
A. 8a WESTBRM ATE.

III >11 II ■" ą Z1" ...... b I M" M *' .

n f. Ir yO’.’l
HART FIINO^V 

he'p your HEART

EUDEIKIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI
— šakių Klubo narių susirinkimas 

įvyks kovo 18 dieną 3:00 vai. popiet 
Petronėlės užeigos salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Kviečiame visus na
rius ir norinčius būti nariais — gau
siai dalyvauti. Turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Valdyba

— Chicagos Našlių, Našliukių ir Pa
vienių draugiškas klubas kviečia vi
sus į linksmą parengimą kova 17 die
ną 7:00 vai. vak. Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Veiks bufetas 
$u įvairiais gėrimais, šalti bei šilti už
kandžiai, dovanos, šokiams gros Jur
gio Joniko orkestras. Valdyba ir ko- 
tnisija kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti.

Victorija Cinką, nut. rašt.

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

f

Tel.: YArds 7-1741 . 1742

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

MODEMIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, kovo 18 d. 
1:00 vai. popiet Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug. Po susirinkimo bus 
vaišės. . s.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

— Brighten P/rko Lietuvių Moterų 
klubo Bunco ir kortų pobūvis įvyks 
sekmadienį, kovo mėn. 18 dieną Hol
lywood Inn salėje. 2417 W. 43 rd St. 
Pradžia 3 vai. popiet. Visi prašomi 
dalyvauti. Bus skanių valgių, gėrimų 
ir gražiu dovanų.

Komisiją Ir Valdyk*

— žemaičių Kultūros Klube eilinis 
narių susirinkimas įvyks kdVo mėn. 
21 dieną 7:00 vii. vak. Hollywood sa
lėje. 2417 W 43rd St. Nariai kvie
čiami aptarti klubo reikalus ir laikas 
yra užsimdkėti nario mokesčius. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Rote DidžialHanė, rašt.
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GIMTADIENIO VAKARONĖ
Našliuke gyveno šiaip ir taip, 

kaip visi žmonės gyvena — matė 
vargelio ir linksmesniu valan
dėlių. Pagaliau našliuke nutarė 
eiti i biznį, kaip ir kiti eina. Nu
tarė ir padarė. Ji atsidarė taver
ną, bet tas biznelis buvo mizer- 
nas. Bizniui pataisyti, našliu
ke sugalvojo kas trečias mėnuo 
rengti gimtadienio vakarones. 
Laikraščiuose paskelbė pakvieti
mus, žadėdama visus svečius vai
šinti ko geriausiai.

Tiesiai iš darbo, be vakarie
nės, nueinu ir aš. Randu tik du 
apšepusius vyrus prie baro be
siginčijančius.

Našliukės taverna nedidelė,— 
keturi stalai ir baras. (Jale ta
vernos šoninės durys ir dženi- 
toriaus specialiai padaryta plat- 
formėlė programoms vesti. Sie
na kažkokio nemokšos išteplio
ta sodybų vaizdeliais, kurių ža
lumas slėgė dvasią. Atsisėdau 
prie vieno stalo ir paprašiau sriu
bos. Atnešė man sunkų, aptru
pėjusiais kraštais, dubenį, kuris 
buvo panašus į palovės puodą, 
bet nedavė šaukšto. Nepatenkin
ta našliuke pridūrė:

— čia nėra mados sriubą srėb
ti, kai yra alaus ir viskės.

Ką darysi, srebiu skystą sriu
bą. Priešais mane aptrintoje so
foje voliojasi jauna mergina. Jos 
suknelė pasikėlusi aukščiau ke
lių. Bandau nežiūrėti į ją, tik 
vogčiomis žvilgteriu. Ji apsiver-1 
čia ant vieno šono, tai ant kito 
ir nuduoda knygą skaitanti. Man 
Į galvą stuktelėjo klaustukas: 
Ko ji čia taip raitosi?... Argi nė-

‘ ra geresnės vietos knygą skai
dyti?
i Išgėręs sriubą, paklausiau 
kiek reikės sumokėti, seiminin
kė atsakė:

Gerk dar vieną, tai bus ly
giai vienas doleris.

— Gana, — sakau. — Geriau 
duok alaus. Bet aš noriu ko nors 
ir užkąsti.

— Turėsi palaukti, atsakė 
ji ir nuskubėjo už baro.

Atnešė alaus stiklinę. Išgėriau 
alų ir laukiau, kada prasidės di
džiosios vaišės ir linksmybės. 
Praeina valanda, praeina ir kita, 
o vaišės neprasideda. Ateina vie
nas kitas klientas, išgeria ir iš
eina. Atsibodo laukti tų vaišių, 
paduodu penkis dolerius ir lau
kiu grąžos, bet neatneša. Mergi
na, kuri gulėjo sofoje, sako:

■Mama labai užimta, palauk.
Laukiu. Sužiba dar viena lem

putė ir tavernoje atmosfera pasi
keičia linksmojon pusėn, jau ar
tėja didžiosios vakaronės mo
mentas! Našliuke susirūpinusi, 
kad svečių nėra, bėgioja iš vie
no kampo į kitą, kažką taiso, 
gražiai susišukavusi.

Netrukus įeina mano kaimy
nai; Petras, Jokūbas ir Anupras. 
Su jais dar vienas nepažįstamas, 
kurį našliuke vadino Jonu. Naš
liuke maloniai šypsodama pasi
tinka svečius ir prašo sėstis — 
viso 11 vyrų vienoj eilėj.

Našliuke užlipa ant estradėlės, 
pasipuošusi ilga juoda suknele ir 
su karūna ant galvos, kaip ka
ralienė. Dabar ji atrodo aukš
tesnė, plonesnė moteris. Truputį

nusiminusi, bet triumfališkai 
prabyla;

— Mano brangūs svečiai, pra
šau jus visus linksmintis: ger
ti ir šokti. Užkandžiai nemoka
mai, tik už gėrimus turėsite užsi
mokėti.

Tfiu, kad tave paibeliai! Su 
kuo šoksi, kad nė vienos moters 
nėra! Našliuke tą Joną pagrie
bė už rankų išvedė šokti, armoni
kai žviegiant. Ji šypsojosi Jo
no nugarą apsikabinusi, praves- 
dama pirmąjį šokių intervalą.

Aš pasisėmiau nuo baro sau
ją “pinacų”, pasižiūrėjau žvai
rom į registrą, kur mano pen
kinė buvo įdėta ir moviau pro 
duris. M. Šileikis

TRUMPAI

— Naujienų redaktorius Juo
zas Pronskus porai savaičių iš
vyko atostogų į St. Petersburg, 
Floridą.

— Juozas Sakalauskas iš La
ke Geneva, Wis., išvyko j Bal
timore, Maryland valstijoje.

— V. Liesūnaitis, Detroit, 
Mielu už patarnavimus atsiuntė 
Naujienų vajui 5 dol.

— Ponia Irena Rimkūnas iš 
Hammond, Ind., pra tęsdama 
prenumeratą atsiuntė vajui 5 
dolerius.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

FARMS FOR SALI 
Ūkiai Perdavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

M. A. š 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 Į 

kitokį blankai. —

— Antanas Juzelskis, Dowa
giac, Mich., po ilgesnės pertrau
kos vėl užsisakė Naujienas ir 
kartu su metine prenumerata 
atsiuntė vajui 3 dol. Vajaus 
komisija dėkoja visiems auko
tojams, prašo visus skaitytojus 
remti Naujienas ir imtis inicia
tyvos platinimui, darant pastan
gų surasti bent po vieną naują 
skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. 
Jos yra visiems įdomios, nau
dingos ir reikalingos, net būti
nos.

—- Lietuvių Panevėžiečių klu
bas paskyrė Naujienoms 10 dol., 
kuriuos prisiuntė per V. StuogĮ. 
Vajaus komisija Panevėžio klu
bo valdybai ir visiems klubo na
riams nuoširdžiai dėkoja.

366 AKRAI
Viena iš geriausių Wisconsin valsti
joje aukščiausios kokybės pieno far- 
mų. 15 mylių mio Tomah. Rašyti 
angliškai dėl informacijų ir nuotrau

kų: MERLE P ASCH, 
PASCH’S GRADE A FARMS, 

WILTON, WIS. 54670.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3-jų kambarių bu- 
as 2655 W. 69th St., Chicagoje, Mar

quette Parko apylinkėje.

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. naujai at
remontuotas butas Brighton Parke 

2—3 suaugusių lietuvių šeimai. 
Teirautis tėl. LA 3-4958

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ ap
šildomas butas su baldais vienam 
dirbančiam vyrui 43-čios ir California 

apylinkėje. Tel. 847-5292.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kepinių sklypai pard.

PARDUODAMA 3 VIETŲ SKLYPAS 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Skambinti 925-8865.

— Lietuvos Vyčių Choras,' 
vad. niuz. Fausto Strolios, da
lyvaus Lietuvių Televizijos pro
gramoje šį sekmadienį, kovo 
18 d. 8:30 va*l. vak. 26-je stotyje. 
Dainuos publikos mėgiamas ir 
būdingas lietuvių dainas. Cho
ras šioje programoje pasirodys 
pirmą kartą.

— Informaciją apie Amerikos 
valdiškus leidinius bei jų sąrašą 
galima gauti veltui. Reikia pra
šyti nurodant savo adresą: US 
Government Printing Office, 
Public Document Department, 
Washington, DC 20402. Leidi
niai yra nebrangūs ir apima 
įvairias sritis. Kai kurie iš jų 
taip pat yra nemokami.

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ 

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.MICHAELS SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5980

LTN METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Tautinių Namų Val
dyba praneša, kad metinis narių 
susirinkimas šaukiamas 1973 m. 
kovo 31 d. 5:00 vai. p. p. nuo
savoje pastogėje, 6422 So. Ke- 
dzie Ave., Chicago, Ill. Susirin
kime sprendimo teisę turi tik 
LTN nariai, tačiau jame daly
vauti ir savo pasiūlymus reikšti 
kviečiami visi C.hicagos lietu- 
viai-ės.

Po susirinkimo. 7:00 vai. vak. 
i tose pat patalpose visi susirinki- 
!mo dalyviai, jų artimieji ir bi
čiuliai kviečiami užkandžiui. 
Jo programą sutiko pravesti 
Zita Kevalaitvtė - Visockienė.

(Pr).

4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos)

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

MOVING — Apdraustas perkraustyrnas 
t*tgus ir sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metą patyrimas.

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

—
• 11 11 i——

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2301 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320 

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

V. VALANTINAS

i

SIUNTINIAI | LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

T60S West 69th SL, Chicago, UI. 60629. • TeL 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose virbeliuose parduodami už $4-00, o kietuose 

virbeliuose ui $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

.... ........................ ■ ----------------------------
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LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko Ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS SAKINIS

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 

2749 West 63rd Street 
CHICAGO. ILL 60629 

431-3400 or 735-1968

♦ LB Vidurio Vakarų apygar
dos rinkimų komisija praneša, 
kaip jau anksčiau spaudoje bu
vo paskelbta, 1973 m. gegužės 
19—20 dienomis įvyks JAV Lie
tuvių Bendruomenės VH-sios 
tarybos ir Pasaulio Lietuvių sei
mo atstovų rinkimai.

LB Vyriausioji rinkimų ko
misija, remdamosi JAV LB ta
rybos rinkimų taisyklėmis, nu
statė. kad kandidatus į LB tary
bą ir PLB seimą, atskirais są
rašais. gali siūlyti nemažiau kaip 
dešimt lietuvių. Kandidatų są
rašus su parašais, kad sutinka 
kandidatuoti iki 1973 m. kovo 
31 d. prašoma įteikti Vidurio 
Vakarų apygardos rinkimų ko
misijos pirmininkui, šiuo ad
resu: Ignas Kazlauskas, 7212 S. 
Francisco. Chicago, Ill. 60629. 
(Tel. 776-2058)

Siunčiamųjų paštu pasiūlymų 
vokai turi būti antspauduoti ne 
vėlesniu, kaip kovo 31 d. paš
to antspaudu. (Pr).

♦ Antano Smetonos piano re
čitalis - koncertas įvyks š. m. 
kovo mėn. 21 d. 8:00 vai. vakare 
(šeštadienį) Jaunimo centre.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Bilietai gaunami Marginiuose 
ir koncerto dieną prie įėjimo.

Koncertą rengia Dariaus - Gi
rėno Lituanistinė mokvkla.

(Pr).

♦ “Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės” knygą I tomas 
dar galima gauti. Kaina 12 do
lerių. Gaunama adresu: K. Ali
šauskas, 7312 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, TIL 60629. (Pr).

VIENINTELIS SPECIALUS

Labai geros ir didingos išvaizdos taip 
pat labai geros kokybės ir stovio 6*4 
kambarių mūrinis bungalow su 4 la
bai patraukliais miegamaisiais, 2 pil
nom voniom, didele ir patrauklia vir
tuve bei valgomuoju prie jos. Pilnas 
ir patogus beismantas. šoninis įvažia
vimas iš gatvės i gerą ir patogų ga
ražą. Puiki St. Mary Star of the Sea 
parapijos apylinkė. Jūs neturėsite 
nieko daryti prieš įsikrausiant i tą 
puikų namą. Paskubėkite. Skambin

kite stebukladaruii.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
251-8500

REAL 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

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

SETUP-SCREW MACHINE
Multi-million dollar company is look
ing for experienced setup personnel 
for New Britain screw machines to 
work on night shift. 11 hours per 
night. No Saturdays. Average earn
ings of $6 per hr. including night pre
mium. Time and one-half for all 
hours over 8 per day. Call '967-6300. 

Ask for Personnel.
An equal opportunity employer.

MACHINE OPERATORS AND 
SET UP MEN

Must be qualified to operate New 
Britain and Davenports. Good star
ting pay and good Company benefits. 

ALLOY SOCKET SCREWr 
PRODUCTS CO.

4882 N. CLARK ST.
‘ Tel. 271-8300

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular 

overtime.
Full Company benefits^ 
Experience necessary.

Call BILL 384-6505

MOLD DESIGNER 
Experienced in plastic and die cast 

molds. Top pay for top man.
GRINDER HAND

Precision flat grinding and form grin
ding close tolerances to be held. Top 

pay for top man. Call:
DART INC.

ROLLING MEADOWS. ILL. 392-2118

INSPECTOR
Experience required in metal fabri
cating. Good wages and excellent wor
king conditions. Overtime available. 
Hospitalization and paid vacation.

ELESCO
STAMPING AND FABRICATING 

3120 W. 36th ST. 523-6653

PRESS BRAKE SET UP 
AND OPERATE

Steady Worker. Good wages. Hospita
lization and medical insurance. Paid 
holidays. Our plant vicinity Western 

& Ogden.
Call Mr. WARREN HAUK 

277-2124

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Typing, shorthand, misc. other duties. 
Experienced preferred. Good bene

fits. CaU GENE DYENSON 
between 10:00 A. M. and 1:00 P. M. 

for appointment.
AVIS TRUCKS 

427-6184

SWITCHBOARD
OPERATOR — TYPIST 

Loop law office, 5 day week, 
group insurance, good salary.

CALL 
CE 6-2768

SECRETARY TO 
OFFICE MANAGER 

Interesting position. Loop office. 
Typing, good figure aptitude and 
shorthand helpful. Liberal fringe 
Benefits. Call Mr. Schreider at 
Chicago Association for Retarded 

Children. 
Tel. 922-2202

SECRETARY — LEGAL
Medium — size loop Law firm seeks 
legal secretary. Some experience 
preferred. Attractive offices and 

pleasant people.
Hospitalization and paid vacation.

Call 726-9400

DEPENDABLE WOMAN

General housework. Two or 
Three day week steady. Good 

salary and transportation.

BE 8-1201

WOMAN LIVE IN, 
own room, held care for small 

children. light housework. 
No cooking. References. 

LINCOLNWOOD. 
677-7088

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EJMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI 

rviSŲ fttsiy Draudimo agentūra i

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MARQUETTE MANOR

Labai gražus ir puikiame stovyje kla
siškas mūro bungalow su 3 labai pa
traukliais miegamaisiais, modernia 
kabinetine virtuve, labai prabangiais 
kilimais, 114 vonios. 2 mašinų gara
žas su labai brangiu vinyl apkalimu. 
Visas namas yra labai švarus, o jo 
grindys yra kaip stalas. Labai gera 
ir graži apylinkė, o įkainuota tik pir
kėjo, o ne pardavėjo naudai. Todėl 
laimė ateina skambinant stebuklada

riui. Skambinkite jam.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

SAVININKAS PARDUODA gerą 
mūrini pajamų namą. 2 po 4. 2 po 
5 ir beismante 2 butai po 2 kamba
rius. 2 mašinų mūrinis garažas. 65-ta 
ir Talman. Tel. 737-5676.

SAVININKAS PARDUODA VIENO 
AKRO SKLYPĄ LEMONTE 

UŽ $10,000. TEL. 389-2164.

THE PRIDE OF EVERGREEN PARK 
9556 So. AVERS AVE.

Roman brick 7 room. 3 bendrooms. 
Full finished basement. Gas heat. 
Cent, air cond. 2 fireplaces. Thermo
pane windows. Wall to wall carpeting. 
Gas and electric ranges. Dishwa
shers. Dryer. 2% car garage with 
electric eye opener. Lot 80 x 130. 
Very close to schools, church, shop
ping and transportation. If you are 
looking for a good home this is the 

place for you.
For more information call 
HE 6-2211 or 423-7766.

MARQUETTE PARK
For immediate sale by owner 2 story 
brick, 2— threes and 1 six. Modern 
kitchen. 2 car garage. Extras inclu

ded. Price mid 30’s.
436-1525

MŪRINIS 5 KAMBARIU 17 metu 
prie 72-ros už Kedzie. Namas labai 

šviesus, geras ir pigus. 
Brokerio tel. PR 8-6916.

SAVININKAS PARDUODA 8 BUTU 
namą Marquette Parko apylinkėje. 
Nauja automatinė šildymo sistema 

gazu. Geros pajamos.
Tel. 925-5670

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 414 kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18.800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

MODERNI o Kamb. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built- 
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 BŪTŲ 6 metų luksus mūras. 2 auto 
mūro garažžfc. Viengungiui įrengtas 
beismontas.-Arti ofiso. $48,800.

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

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

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800. __

MODERNŪS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1*4 vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

8 KAMBARIŲ 1*4 aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

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

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS nau
ja 8 butų namą po 3 ir 4% kamb. 
$15.500 pajamų. Marquette Parke.

Mainys i mažesni. Tel. HE 4-2323.

CICERO. — Savininkas parduoda tvar
kingą 10 kambariu roominghouse 
plius butas. Geros paiamos ir vieta. 

Tel. 652-3679.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontaa

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu 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
4464 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 80109. Tel.: VI 7-8447

CORNER
2 STORY BRICK BUILDING

3 CAR GARAGE
12 sleeping rooms 2nd floor with 
over $880 income per month. 2 stores 
first floor — one tavern with big 
factory business — 6 room apt. Flood 
control basement. Selling because of 

old age. ready for retirement.
28 years in same business. 

Vicinity Kedzie & Archer.
For information

247-3688

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
K SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas, Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro pa
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai, 
•/eltui įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

MŪRINIS BUNGALOW 
GYVENTI 

GIMININGOMS ŠEIMOMS
3 MIEGAMIEJI VIRŠUJ. 2 miega

mieji apačioje. Pilnas beismantas. 
2 mašinų mūrinis garažas. Netoli 
62-ros ir Kedvale. (756-L).

SKLYPAI STATYBOMS
AR JŪS IEŠKOTE ŽEMĖS STATY

BAI? Mes turime komercinės ir re
zidencinės žemės plotus Bridgeview. 
Crete ir i vakarus nuo New Lenox 
apylinkės. Taip pat turime specialiai 
žvejotojams prie žuvingo Holiday eže
ro kranto.

Pašaukite HELEN.
CEDAR BROOK

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tol. 436-7878

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

423-9300 I PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




