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Venecuelos

teismams Įsikišus, reikalais taisosi. Chisso bendrovės prezidentas 
pareiškė, kad jo bendrovė apeliacijos neduos ir teismo sprendimą 
vykdys.

Kubiečiai Martinez ir Perez 
pabandė pagrobti 61 pėdos ilgu
mo Kubos laivą ir plaukė juo į 
Meksiką, tačiau paklydo, pritrū
ko kuro ir atsirado prie Ameri
kos krantų. Nauja ’Amerikos - 
Kubos sutartis neleidžia duoti po
litinės globos oro ar laivų pira
tams. šis dviejų jaunų kubiečių 
pabėgimas bus naujosios sutar
ties išbandymas.

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad kubiečiams buvo pra
nešta, kad Amerika nėra piratų 
prieglauda.

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Kovo-March 22 d., 1973 m

+ Komunistai paskelbė Viet- lių 
name, kad paskutinieji amerikie- vo aiškiai atžymėta 
čiai belaisviai bus paleisti šį sa 
vaitgalį, iš viso 146 belaisviai

NEW YO&KAS
nio The Wall Street Journal pir
mame puslapyje Įdėjo ilgą Ro
bert Keatley straipsnį apie Bal
tijos valstybių diplomatines at
stovybes, kurios vadinamos bu
vusios laisvės simboliu. Straips
nyje pripažįstama, kad diploma
tai, paskirti teisėtų vyriausybių, 
sensta, jų eilės mažėja. Estija 
teturinti tik vieną generalinį 
konsulą New Yorke. Šio įtakin
go laikraščio straipsnis eina per 
tris puslapius.

WOUNDED KNEE.
nų vadas okupuotame kaime pa
reiškė, kad vyriausybė turi at
siųsti asmeninį prezidento atsto
vą išklausyti indėnų nusiskundi
mų.

NEW YORKAS

dėl valdžiai dėl to nuostolių ne
bus, tačiau tarnautojai turės 
daugiau mokėti už gaunamą mai-

Konstitucijos planas nepatin
ka tik radikalams katalikų ir 
protestantų tarpe. Airijos res
publikos vyriausybė, gavusi iš 
Britanijos plano kopiją, tuoj su
sirinko jo svarstyti. Sakoma, kad 
kai kuriems pasiūlymams Dubli
no valdžia prašė paaiškinimų. 
Net ir karingoji airių katalikų 
slaptos armijos vadovybė pa
skelbė Belfaste, kad ji planą turi 
išstudijuoti prieš pareikšdama 
savo nuomonę.

Saulėta, dieną 55°, naktį 35
Saulė teka 5:51, leidžiasi 6:04

Library of Congress G r. 
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

+ Vyriausybė pasiūlė kongre
sui planą reformuoti kriminali
nių teismų sistemą.

PANAMA. — Amerikos ambasadorius John Scali pareiškė 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, jog Amerika pilnai pritaria 
Panamos reikalavimui, kad 1903 metais pasirašyta Amerikos- Pa
namos sutartis būtų nutraukta. Tą sutartį turi pakeisti nauja, 
moderni sutartis, kurioje nebūtų duotos teisės Amerikai likti 
Panamoje amžinai. Amerika pasiruošusi tuojau pat atiduoti Pa
namai didesnę Panamos kanalo dalį, pasilikdama sau tik kanalo 
operavimui ir gynybai būtiną sritį. Ambasadorius neminėjo, 
kaip ilgai dar Amerika norėtų valdyti Panamos kanalą.

Arabų lyga 
apgailestavo susišaudymą Trako- 
Kuwaito pasienyje, kur buvo už
muštų ir sužeistų abiejose pusė
se. Tarp tų valstybių yra 99 my- 

siena, kuri niekada nebu- 
Kuwaitas 

seniai spaudžia Traka, kad būtų 
išvesta aiški siena, tačiau Irakas 
delsia.

Kuwaitas yra valdomas emi- 
ro. kuris gavo pilnas suverenines 
teises, kai iš Persijos įlankos pa
sitraukė britai. Kuwaitas su 6.- 
081 kvadratinės mylios plotu ir 
750.000 gyventoju kasmet iš ži
balo turi virš bilijono dol. pa
jamų. Kaimyninis Irakas 1961 
metais buvo paskelbęs, kad visas 
Kuwaitas yra Irako žemė ir buvo 
pasirengęs jį užimti. Tik britų 
kariuomenė tada išgelbėjo Ku- 
waitą ir jo valdovą. Irako val
džiai pasikeitus, pasikeitė ir jo 
planai užimti Kuwaita, tačiau 
siena tarp abiejų kaimyninių ša
lių iki šiol nėra aiškiai nustaty 
ta. Kuwaitas davė Irakui 1963 
metais už savo nepriklausomy
bės pripažinimą 100 milijonų do
lerių. tačiau dabar Irako valdžia, 
matyt, pakeitė savo nuomonę ir 
planuoja užimti kuo didesnį plo
tą Kuwait© žemės. Socialistinei 
Trako valdžiai nepatinka šilti Ku- 
waito santykiai su Iranu ir Sau
di Arabija.

Minamata yra nedidelis žvejų 
kaimas Yatsushiro Įlankoje. -Mi
namata vardu pavadinta ir nau
ja liga — apsinuodijimas gyv
sidabriu. Tame Minamata kai
me po karo Chisso korporacija, 
anksčiau buvusi Nippon Nitro
gen, įsteigė fabriką, kuriame ga
mino acetaldehidą. Įmonės ne

daug 
Vien 
žmo-

žvejai jūroje pastebėjo nudvė
susias žuvis su atidarytomis 
žiaunomis. Po trijų metų kaime 
mirė, neaiškios ligos apimtas, 
pirmas gyventojas.

turė- 
susi-

0 Vasario mėn. vartotojų 
prekės Čikagoje pabrango 2.6%, 
didžiausias pakilimas per 25 me
tus. Mėsos, žuvies, paukštienos 
kainos pakilo 5.7%, šildymo aly
va ir anglis pabrango 5.8%. Per 
paskutinius 12 mėn. maisto kai
nos Amerikoje pakilo 7.8%.

< Kanadoje po didelės pūgos 
pirmadienį keliuose rasta 
susidūrusių automobilių, 
prie Barrie, Ont., žuvo 12 
nių ir 43 buvo sužeisti.

0 Aliaskoje dingusio kongre
so nario Boggs našlė Corinne 
Boggs buvo New Orleans išrink
ta užimti savo žuvusio vyro vie
tą kongrese. Su ja Atstovų Rū
muose bus 15 moterų.

0 Vakar senato komitete sen. 
Edward Kennedy aštriai klausi
nėjo laikiną FBI direktorių Gray 
apie Watergate skandalą, kuria
me įvelti aukšti respublikonai, 
šnipinėję ..demokratų partijos 
centre.

♦ Pentagonas oficialiai apkal
tino šiaurės Vietnamą, kad jis 
nuo karo paliaubų pradžios pa 
siuntė į pietus 30,000 kareivių 
ir 300 tankų. P. Vietnamo vy
riausybė dėl to pasiskundė pa
liaubų priežiūros komisijoje. Ko
munistų kariuomenės stiprios jė
gos paslėptos tankiuose miškuose 
prie P. Vietnamo sienos.

0 Montville, W. Virg., ka
lėjime sukilę kaliniai paleido, pa
sikalbėję su gubernatoriumi, pen
kis sargybinius, kurie buvo pa
imti įkaitais. Kaliniai įteikė 15 
reikalavimų, iš kurių gubernato
rius du jau atmetė.

+ Pora iš Bolingbrook, prie 
Čikagos, buvo suimta už tai, kad 
ji perdavė 35 metų vyrui savo 
12 metų dukterį už 28,000 dol. š. 
Karolinoje suimtas ir pirklys, o 

'duktė atiduota į prieglaudą.

Spaudos konfe
rencijoje sovietų cheminės pra
monės ministeris Kostandovas 
gyrėsi vadovaujamos pramonės 
laimėjimais, ypatingai trąšų pa- 
rūpinimu žemės ūkiui. Toje kon
ferencijoje dalyvavo ir užsienio 
spaudos atstovai, kurie ir suda
rė ministeriui daugiau nepato
gumų. Jie klausinėjo jį apie trą
šų krizę, o jis įrodinėjo, kad to
kios krizės jis nežinąs.

Sovietų spaudoje paskutiniu 
buyo daug rašoma apie trūku
mus cheminių trąšų srity. Nors 
trąšų fabrikai padidino gamybą, 
daug trąšų dingsta be reikalo 
tranzito metu atidarytuose va
gonuose arba išgaruoja, ištirps
ta krūvose valstybiniuose ūkiuo
se. Pačios trąšos yra nestiprios, 
menkos vertės, duodančios tik 
vieną augalams reikalingii me
džiagų dalį.

Trąšų pareikalavimui didė
jant, sovietų pramonė turės pa
statyti daugiau dengtų vagonų 
ir parūpinti trąšoms maišų. 
Teks žiūrėti, kad fabrikai įvyk
dytų planus ir teks sumoderninti 
senus fabrikus, pripažino minis
teris.

Kinija
Jungtinėse Tautose užstoja ma
žas, atsilikusias, valstybes pasi
sakydama prieš “didžvalstybių”
— Amerikos ir Sovietų Sąjungos japonams, kurių šeimos nukentėjo nuo chemikalų įmonės išma- 
užmačias nustatyti teritorinius tomis“ užteršto vandens. Tai jau ketvirta tokia byla Japonijoje ir 
vandenis, kurių visos šalys lai- teismų baudos wis didėja nukentųjusių naudai. Oro ir vandens 
kytųsi. Kinija tvirtina, kad teršimas Japonijoje buvo pasiekęs bauginančias proporcijas, bet 
kiekviena valstybė turi teisę nu
statyti teritorijos ribas, kokios 
jai atrodo geriausios.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžos policija suėmė kelių laik
raščių redaktorius ir apie 100 
žinomų vyriausybės priešų.

NEW YORKAS. — Buvęs New 
Yorko meras Robert Wagner vėl 
planuoja kandidatuoti Į tą vietą. 
Jį remia liberalai ir respubliko
nai.

CARACAS. ________ .
muitininkai buvo sulaikę a t vy- j švarumai ir gyvsidabris buvo pi 
kusį dainininką Englebert Hum-I 
perdinck, nes rado pas jį pilių-j 
liu. Paaiškėjo, kad tai miego 
vaistai ir vitaminai. Daininin
kas kiek užsigavo už jo sutruk
dymą muitinėje.

žinia apie sovietų padarytą 
pažangą yra svarbi ir reikšmin
ga. nes ateityje sovietų raketos 
gali būti tokios taiklios, kad jos 
galės grasin ti Amerikos Minute
man raketų lizdams. Pagaliau 
sovietai galės panašius kompiu
terius panaudoti ir savo daugia
galvėms raketoms, kurių kiek
vienas užtaisas skrenda į kitą 
taikinį.

Vyriausybėmis žiniomis, so
vietai turėję keturis. SS-17 ra
ketos bandymus. Pirmasis ban
dymas buvęs pernai rugsėjo 
mėn.. o paskutinis kovos pradžio
je. Raketos buvo iššautos Tyura 
Tam bandymų centre. netc’; * 
lo jūros ir nukrito už 4.000 my
lių Kamčiatkos pusiasalyje. Ne
abejojama, kad tos SS-17 rake
tos gali skristi virš 6,000 mylių 
nuotolius.

Ligšiolinės sovietų raketos bu
vo vairuojamos žemėje esančių 
kompiuterių. Todėl SS-11 rake
tos taiklumas būdavo mylios at
stume nuo-taikinių. Kita raketa 

.— SS-9 darydavo pusės mylios 
paklaidas. Jei paskutinės rake
tos taiklumas būtų ketvirtada
lio mylios tikslumu, ir tada ra
ketos gali tapti pavojingos po
žeminėms Amerikos raketoms — 
Minuteman lizdams.

Amerikos raketos seniai tu
ri Įtaisytus kompiuterius ir Ame
rika jau pagamino ir bando MI
RV raketas (multiple indepen- 
dedly targetable warheads). Pa
skutinėse SALT derybose su so
vietais Amerika buvo užsiminu
si apie reikalą derėtis dėl dau
giagalvių raketų apribojimo, ta
čiau sovietai tuo pasiūlymu ne
susidomėjo. Dabar Ženevoje so
vietų delegacija pati pasiūlė tar
tis ir dėl daugiagalvių raketų.

Britanijos 
paskelbtas šiaurės Airijos nau
jos konstitucijos planas susilau
kė š. Airijoje atsargių, tačiau 
gan palankių atsiliepimų. Kata
likų ir protestantų nuosaikie
siems jau nusibodo virš trijų 
metų besitęsiąs smurtas ir te
roras, nuo kurio žuvo 751 žmo
gus. Iš to bendro skaičiaus 161 
žuvęs buvo britų kareivis. Dau
giausia žuvo civilių — 521, iš 
jų 202 žuvo nuo bombų sprogi
mo.
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Amerikos pašto viršininkas E. Klassen 
paskutiniu metu susilaukė daug kri
tikos kongrese ui pešto įstaigų darbo 
netobulume- Supykot jis net pove
dine kongreso narius nieko neišma
nančiais politikieriais ir dėl to turė

jo kongrese atsiprašyti.

> žmonės pastebėjo, kad katės, 
priėdusios n egyvų žuvų, keistai 
šokinėja ir skausmingai nudve
sia. Pasiuto kelios tokių žuvų 
gavusios kiaulės ir šunės. Iš 
dangaus į žemę ėmė kristi ne
gyvi paukščiai. Pagaliau 1956 
metais Kumamoto universiteto 
medicinos specialistai ėmė tyri- 

I nėti, kas vyksta Minamata kai
me.

Po dviejų metų komisija 
paskelbė, kad visi mirimai ky
la iš gyvsidabriu užkrėstų žuvų. 
Nustatyta, kad gyvsidabris į jū
rą patenka iš Chisso Įmonės. Gy
ventojai, tai išgirdę, kelis kart 
puolė Įmonės įrengimus ir juos 
sudaužė. Per 20 metų kaime bu
vo 397 ligos paliesti žmonės, iš 
jų 68 mirė.

Gyvsidabrio nuodai, per žuvį 
ar vėžius patekę į kūną, suke
lia smegenų ligas, paralyžių, ap- 
kurtimą, apakimą ar paveikia 
naujagimius, kurie gimsta ne
normalūs. Bendrovė sumokės 
teismo baudą ir kompensaciją, 
tačiau vienas japonas jau pa
reiškė nenorįs bendrovės pinigų. 
Direktoriai turėtų gerti tas sru
tas, kuriomis jie užteršė visą 
Yatsushiro įlanką, pareiškė Mi
namata gyventojas.

SOVIETU MOKSLININKAI PADARĖ 
PAŽANGĄ RAKETŲ VAIRAVIME

WASHINGTONAS. NYT korespondentas William Beecher 
skelbia patyręs iš vyriausybės karinių analizuotojų, jog Sovietų 
Sąjunga neseniai atliko sėkmingus bandymus su kompiuteriais 
vairuojama tarpkontinentine raketa. Iki šiol sovietų raketos kom
piuterių neturėdavo ir todėl būdavo nelabai taiklios. Amerikos ir 
Britanijos raketos turi kompiuterius jau seniai, o Prancūzija 
irgi tik dabar pagamino kompiuterį savo povandeninių laivų ra
ketoms.

JAPONŲ TEISMAS NUBAUDĖ ĮMONĘ 
ŠUSIĄ JŪROS VANDENĮ 
Japonijos Kumamoto apygardos teismas nubau

dė chemikalų Chisso korporaciją sumokėti 3.6 mil. dol. 138-iems

Sovietų trąšų 
pramonės sunkumai 

MASKVA

Pentagone 
dingsta šakutės

WASHINGTONAS. — Penta
gono tarnautojai iš savo valgy
klos išnešė pernai 4,800 padėklų, 
8,400 stiklinių ir puodukų, 11,- 
700 lėkščių ir 61,000 peilių, ša
kučių ir šaukštų. Valgyklos rū
pesčiai dėl tų daiktų dingimo di
dėja ir nuostoliai auga. Penta
gone dirba 26,000 tarnautojų, 
taigi, beveik kiekvienas jų tu
ri po visą komplektą valgymo 
įrankių.

Pastebėta, kad daugelis tar
nautojų nesugrąžina iš valgyk
los atsineštų lėkščių ar šakučių. 
Daug jų randama šiukšlių dėžėse. 
Valgyklą turi privati įmonė, to-

Saugumo Tarybos posėdžius 
Jungtinės Tautos nukėlė į Pana
mą, šios vyriausybei prašant. 
Panamos užsienio reikalų minis
teris Juan Antonio Tack pareiš
kė, kad posėdžių atkėlimas į Pa
namą davė pozityvių rezultatų, 
nes jis atkreipė pasaulio dėme
sį Į Panamos reikalavimus.

Amerikos - Panamos derybos 
dėl kanalo valdymo vyksta jau 
seniai. Paskutinis Amerikos pa
siūlymas Panamai reikalauja 
dar 50 metų pratęsti Amerikos 
jurisdikciją kanalo zonoje, o jei 
per tą laiką Amerika pastatytų 
trečius lokus, arba, jei pastaty
tų jūros lygio kanalą, tai sutar
tis būtų pratęsta 90-čiai metų. 
Panama nenori tokios ilgos su
tarties ir' siūlo Amerikos val
dymą užbaigti 1994 metų gruo
džio 31 d., už 22 metų.

Prancūzų inžinierius Philippe 
Bunau-Varilla, atvykęs su Fer
dinandu de Lesseps kasti Pana
mos kanalo, paveldėjo tą darbą 
iš subankrutavusio Lesseps j ir 
pradėjo ieškoti kanalo užbaigimo 
darbams naujo kapitalo. Tuo me
tu Kolumbija valdė visą Panamos 
sąsiaurį. Bunau-Varilla Įtikino 
Amerikos vyriausybę perimti ka
nalą. 1903 m. JAV kongresas 
patvirtino sutartį su Kolumbija, 
kuri turėjo gauti už kanalo žemės 
ruožą 10 mil. dol. ir metinę nuo
mą 250,000 dol. Kolumbija ta
čiau apsigalvojusi atsisakė ra
tifikuoti šią sutartį. Tais pa
čiais metais Panamoje kilo re
voliucija ir ji atsiskyrė nuo Ko
lumbijos. Sakoma, kad prie šio 
sukilimo daug prisidėjo pran
cūzas Bunau-Varilla. Jis pasira
šė Panamos vardu ir naują su
tartį su Amerika, kuriai buvo 
duotos pilnos suvereninės teisės. 
Kanalo zonoje visiems laikams. 
Panamos generolų taryba neno
rėjo tokios sutarties patvirtinti, 
tačiau tuo pačiu metu Kol umb- 
bijos valdžia pradėjo ruoštis at
siimti sukilėlių atplėštą Pana
mos sąsiaurį. Kolumbijos lai
vai jau plaukė į Panamą. Gene
rolai, bijodami prarasti valdžią, 
sutartį patvirtino ir Amerika ap
gynė Panamą nuo Kolumbijos. 
- Panamiečiai laiko Bunau-Va- 
rillą tautos šidaviku. Sutartis iki 
šiol žinoma “Hay-Bunau-Varilla 
vardu. John Hay buvo tuometi
nis JAV valstybės sekretorius.

Jauni kubiečiai 
Miami pasidavė

*
MIAMI. — Du jauni kubiečiai,1 

kurie Floridoje pabėgo iš Kubos į 
žvejų laivo, nenorėdami grįžti i 
namo, pasidavė imigracijos val
dininkams. Kubos laisvinimo or
ganizacijos nusamdė jiems gin
ti advokatą ,kuris bandys juos 
išgelbėti nuo sugrąžinimo į Ku-

Kinijos valstiečiai, valstybinio ūkio darbininkai veža į miestą krep
šius su šilko kirminu lėliukėmis. Pekino valdžia pagyrė Lėtig komu

ną už darbo našumo padidinimą.

Graikų policija 
puolė universitetą 
ATĖNAI.

ja. ginkluota lazdomis, Įžengė Į 
Atėnų universitetą, kuri buvo 
okupavę apie 800 studentu ir 
juos jėga iš ten išvarė. Policija 
pranešė, kad 44 studentai suim
ti ir bus tardomi. Kiek sužeistų 

i buvo, neskelbiama, tačiau liudi- 
I ninkai matė iš universiteto bė
gančius kruvinus studentus.

I Viešosios tvarkos ministeris 
gen. Vassilios Tsoumbos pareiš- 

. kė spaudai, kad Atėnų univer
siteto senatas prašė valdžios iš- 
; valyti pastatą, kad būtų galima 
.tęsti studijas, kurias trukdo ne- 
! didelė kairiųjų studentų mažu- 
jma. Policijos puolimo metu muš- 
. ti gavo Amerikos UPI korespon
dentas ir vienas olandų žurna
listas. Policininkai nežiūrėjo Į 
jų spaudos pažymėjimus ir ap
daužė juos lazdomis.

j Graikų saugumo policija su
ėmė ir kelis studentų kurstyto
jus. Poetas Koutsoheras 
jo atsigulti Į ligoninę po 
kirtimo su policija.

Studentų demonstracija 
kė šūkius prieš karinę valdžią, 

, prieš Ameriką ir jos laivyno ba
zes Graikijoje. Studentų nera
mumai čia prasidėjo prieš tris 
mėn.

Vokiečiai ruošia 
šokių šventę

Čikaga. — Amerikos vokiečių 
kongresas D. A. N. K. (Deutsch- 
Amerikanischer National Kon- 
gres) šį sekmadienį ruošia Či
kagoje Pavasarinę 
Tautybių Dainų ir šokių šventę, 
kurioje dalyvauti pakviestos vo
kiečių, airių, lietuvių, vengrų ir 
ukrainiečių grupės.

šokių šventė Įvyks sekmadie
nį, kovo 25 d. 3 vai. popiet vokie
čių namuose “Deutsches Haus”, 
4740 N. Western avė., Chica- 
goje. D.A.N.K. šiaurinės Čika
gos skyriaus, kuris organizuo
ja šią dainų ir šokių šventę, pir
mininkas Werner Juretzko pra
neša, kad Įėjimas Įšventę yra ne
mokamas ir kviečia lietuvius 
gausiai dalyvauti.

Lietuvių šokius šventėje pa
demonstruos Čikagos “Žilvitis”, 
vadovaujamas Vandos Stankie- 
nės.

Palankiai sutiko 
britų planą 

BELFASTAS

Kuwaitas skundžia 
Irako agresiją 

BEIRUTAS
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ST. TRINKA

Veterinarijos gyd. Avižienio “nužudymas”
Iš Kriminalinės policijos valdininko atsiminimy

Kiek prisimenu, tai buvo 1930 
metais. Man tarnaujant Krimi- 
na':nėje Policijoje, iš Žeimelio 
policijos, Šiaulių apskrities, bu
vo gauta telefonograma, kad 
Žeimelio miestelyje vakaro me
tu anie 10 valandą, veterinarijos 
gydytojas Avižienis, nuėjęs iŠ 
sa'o namų j esančią miestelio 
pakraštyje skerdyklą apžiūrė
ti žydų mėsininkų papiautų kar
vių mėsą, nebegrįžo. Vėliau jo 
lai cnas buvo rastas prie skerdy- 
kl >s esančiame šulinyje. Kadan- 
g; buvo įtarimų, kad jis galėjo 
būt nužudytas ir po nužudymo 
įmestas į šulinį, tai įvykio vie
ton prašė atsiųsti pagalbon Kri
minalinės policijos valdininkus.

Į Įvykio vietą buvome koman
diruoti: aš, šio straipsnio auto
rius, valdininkas Pranas Plie- 
naitis ir įstaigos fotografas Ig
nas Puodelis.

Atvykę į įvykio vietą patyrė
me sekantį: vieną dieną, rodos, 
tai buvo kovo mėnesį, nes žemė 
dar buvo sušalusi ir žemesnėse 
vietose matėsi ledas, veterinari
jos gydytojas Avižienis buvo ko
kiais tai reikalais nuvažiavęs į 
kaimą pas savo giminaičius, pas 
kuriuos pavalgęs vakarienę ir iš
gėręs kelis stikliukus namuose 
pagaminto vyno. Jam išvažiavus, 
pas jo žmoną atėjo keli žydų tau
tybės mėsininkai ir jo žmonos 
paklausė ar jos vyras yra na
muose, nes. nori, kad jis ateitų Į 
skerdyklą ir apžiūrėtų antspau

duotų jų papiautų karvių mėsą. 
Jai atsakius, kad jo nėra namuo
se ir kad jis yra išvykęs į kaimą, 
žydai paprašė, kad kai tik jis 
grįš, kad ateitų į skerdyklą, ku
rioje pažadėjo jo laukti. Apie 10 
valandą vakaro gydytojas Avi
žienis sugrįžęs iš kaimo ir iš 
žmonos sužinojęs, kad žydai mė
sininkai jo laukė skerdykloje, pa
siėmęs portfelį, kuriame buvo 
mėsai antspauduoti antspaudas 
ir tušui poduškaitė, pasišviesda
mas elektros lemputę, išėjęs iš 
namų į skerdyklą, iš kurios ne
begrįžo. Jo žmona, nesulaukda
ma jo grįžtant, apie 12 valandą 
nakties, paskambino telefonu 
Žeimelio policijos p-to vedėjui 
Baranauskui ir jo paprašė, kad 
jis patikrintų, kas atsitiko su 
jos vyru, kuris prieš 2 valandas 
išėjęs į skerdyklą iš jos nebe
grįžo.

Baranauskas nuėjęs į skerdy
klą ten nieko neberado, nes žy
dai mėsininkai jau buvo išėję į 
savo namus. Pašvietęs lempute 
į esantį apie 3 metrus nuo sker
dyklos šulini, kurfd rentinis bu
vo lygus žemės paviršiui, pama
tė šulinyje plūduriuojančią ke
purę. IŠ to sukratęs, kad gydy
tojas Avižienis per neatsargu
mą pats galėjo įkristi į šulinį ir 
ten prigerti, arba galėjo jį kas 
nors nužudyti ir nužudęs ten 
įmesti. Pasikvietęs pagalbon ke
letą vyrų Baranauskas gydytojo 
Avižienio lavoną ištraukęs iš šu

z Indija bando eksportuoti ne tik savo gaminius, bet ir savo madas į vakarę pasauli- Nuotraukoje 
modelis demonstruoja medvilnės kostiumu, tinkantį nešioti namie.

linio ir jį nugabenęs į Žeimelio 
valsčiaus savivaldybės sandėlį ir 
jį ten palikęs iki atvyks iš Jo
niškio rajono gydytojas ir nu
statys Avižienio mirties priežas
tį.

4 žydų tautybės mėsininkus 
radome uždarytus daboklėje iš
tyrimui ir juos punkto vedėjas

trų gilumo ir jame vanduo buvo 
apie 2 metrus žemiau žemės pa
viršiaus. Kadangi žemė buvo su- 
šąlusi ir prie skerdyklos ir šu
linio buvo pripilta vandens, ku
ris buvo iš šulinio išsemtas, tiks
lu surasti gydytojo Avižienio 
portfelį, tad jokių pėdsakų nesi
matė ir jų surasti negalėjome.

Avižienio nužudyme jie neprisi
pažino ir aiškino, kad jis pats 
per neatsargumą nakties tamsu
moje į šulinį įkritęs ir ten pri
gėręs. Jų kaltei įrodyti nebuvo 
konkrečių davinių, todėl nebuvo 
aišku ar čia buvo žmogžudystė, 
ar nelaimingas atsitikimas. Man 
atrodė, kad nužudyti gydytoją

DARIAUS IR GIRĖNO
MOKYKLA

Tautinis susipratimas mus 
skatina vaikus leisti į lituanisti
nes mokyklas, kur jie pamokų 
md’tu yra mokomi lietuvių kalbos 
bei Lietuvos pažinimo. Praktiš
kas Lietuvos pažinimas vyksta 
tautinių švenčių minėjimų me
tu. Čia mokiniai turi progos 
vaizdiniai atkurti klasėse įskie
pytas žinias: senovės lietuvių ko
vos, knygnešių persekiojimai, 
rašto draudimai, nepriklauso
mybės atkūrimas, Sibiran trėmi
mai, partizanų kovos, tremties 
vargo mokykla... Tai įvykiai, 
tampriai surišti su kova už lie
tuvybę. šių įvykių atvaizdavi
mas minėjimo metu sukelia mū
sų mažuosiuose patriotinę nuo
taiką.

Dariaus ir Girėno lituanistinė 
mokykla, įžvelgdama šią minė
jimų reikšmę, mokykloje pami
ni visas svarbiąsias mūsų tau
tos šventes.

šiais metais Nepriklausomy
bės atkūrimo šventė buvo pami
nėta vasario 17 d. Jaunimo Cen
tro didžiojoje salėje. Susirinkus 
gausiam būriuj tėvų bei svečių

į minėjimą pradėjo rinktis mo
kiniai, visi tautiniais rūbais 
apsirengę ir jau atlikę dienos 
lituanistines pamokas.

Minėjimą pradėjo mokyklos 
vedėjas p. Plačas. Sekė mokinių 
pasirodymai. Kiekvienas sky
rius, paruoštas mokytojų, išpil
dė patriotinėm temom pasirody
mus. Sugiedojus Lietuvos him
ną baigėme Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėjimą.

Irena Grigaitienė

STIPRESNIS UŽ STIPRUOLĮ
Londono cirke stipruolis iš

spausdavo citriną ir pasiūlydavo 
1000 svarų tam, kas išspaus dar 
nors lašą. Aišku, niekam nepa
vykdavo, kol vieną kartą smul
kaus sudėjimo žmogelis iš iš
spaustos citrinos išsunkė dar vos 
ne pusę puodelio skysčio. Pri
trenktas stipruolis paklausė:

— Kas gi jūs esate?
— Mokesčių rinkėjas, — at

sakė žmogelis.

1860.IX.8 Kuronių k., Pagirių 
vis., Ukmergės aps., gimė rašy
tojas Aleksandras Dambraus- 
kas-Adomas Jakštas (mirė 1938.
11.19).

jau buvo apklausinėjęs.
Kai atvykome į Žeimelį ten ra

dome Joniškio policijos nuova
dos viršininką Miškinį su vyrais 
besemiantį iš esančio prie sker
dyklos šulinio vandenį, patikrin
ti ar ten nėra portfelis, su mė
sai antspauduoti antspaudu, ku
rį gydytojas Avižienis išeidamas 
iš namų buvo pasiėmęs. Išsėmus 
iš šulinio vandenį portfelis su 
antspaudu ir tušui poduškute 
buvo rasti ir paimti prie kvotos.

Apžiūrint skerdyklą buvo ras
ta, kad yra mūrinė, vieno aukš
to, apie 50 pėdų ilgumo ir apie 25 
pėdų platumo, su cemento grin
dimis, ant kurių matėsi papiau
tų gyvulių kraujo dėmės. Sker
dykloje radome ant kablių paka
bintų 3 papiautų karvių mėsą, 
kuri buvo neužantspauduota. Ant 
skerdyklos palangės radome elek 
tros lemputę, kurią matomai pa
miršo išeidamas pasiimti velio
nis gydytojas Avižienis, Skerdy
kloje jokių pagalių, bei kitokių 
Įrankių, kurie galėjo būti panau
doti gydytojo Avižienio nužudy
mui, neradome. Šalia skerdyk
los 3-4 metrų atstume, prie de
šinės skerdyklos sienos, prie ke
lio, kuris ėjo nuo skerdyklos Į 
miestelį, buvo keturkampio for
mos šalinys apie 1.5 metro pla
tumo, kurio rentinys buvo ly
gus žemės paviršiui ir apie šu
linį jokių apsaugos priemonių 
nebuvo, šulinys buvo apie 5 me-

Philomena sako...

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

Regular 
Passbook 
Account

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

Pinigai, laupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės liet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki *20,000.000.

51/4% m 6%
90 Day $1,000 or more Savings $5.000 or more

Passbook Certificate Savings
Accounts (1 to 2 yeirrs) Certificate

(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO HE

savings and loan association

67 z' souf. -w 47T 1*76

Kad teismo organams būtų aiš
kesnis vaizdas, su foto aparatu 
padarėme skerdyklos viduje ir iš 
lauko pusės keletą skerdyklos ir 
šulinio nuotraukų, kurios vėliau 
buvo prijungtos prie bylos.

-
Atvykęs Joniškio rajono gy

dytojas Vaitiekūnas, apžiūrėjęs 
velionio Avižienio lavoną, jo 
kūno paviršiuje jokių smurto žy
mių nerado. Tik ant dešinės au
sies viršaus buvo rastas žirnio 
didumo kraujo įplūdis. Apver
tus lavoną iš jo burnos ištekėjo 
apie vieną stiklinę vandens. Ar 
tai buvo užprotokoluota lavono 
apžiūrėjimo protokole, nežinau. 
Perplovus galvos kaušą, virš de
šinės ausies buvo rastas ant 
smegenų kraujo išsiliejimas. 
Atidarius skilvį jame buvo ras
ta nesuvirškintų tušintų kopūs
tų, kuriuos, matyt, būdamas kai- j 
me pas giminaičius, valgė. Ati
darius krūtinės ląstą, plaučiuose 
vandens nerasta. Todėl gydyto
jas Vaitiekūnas buvo nuomonės, 
kad gydytojas Avižienis pateko 
Į šulinį jau be gyvybės žymių. 
Jei jis būtų buvęs gyvas, ir kvė
pavęs, tai plaučiuose turėjo bū
ti vandens.

Tačiau galėjo būti ir taip, kad 
gydytojas Avižienis, išeidamas 
iš skerdyklos, užmiršo paimti pa
dėtą ant skerdyklos palangės 
elektros lemputę ir patamsyje ei
damas nepastebėjo šulinio ir į 
jį įstatęs savo dešinę koją, nu
stojęs lygsvaros, virsdamas į de
šinę pusę sutrenkė savo galvą į 
šulinio rentinį ir nustojęs są
monės nebealsavo ir įkritęs į šu
linį prigėrė, dėlei ko plačiuose 
ir nebuvo vandens. Jei kas nors, 
norėdamas jį nužudyti, būtų jam 
trenkęs pagaliu per galvą, tai 
būtų buvusios kokios nors nu
brėžimo žymės, bet jų nebuvo. 
Nebuvau ir nesu joks medicinos 
ekspertas, todėl tvirtinti, kad 
taip ištikrųjų buvo — negaliu.

Papildomai klausinėjami su
laikyti žydai mėsininkai, iš ku
rių vieno pavardė buvo Lukošo- 
nek (kitų neatsimenu, papasa
kojo, kad veterinarijos gydyto
jas Avižienis, savaitę prieš tai 
apžiūrėdamas jų papiautų kar
vių mėsą, pareikalavęs, kad atei
nantį kartą, kai jis atvyks ap
žiūrėti papiautų karvių mėsą, 
kad skerdykloje būtų indas su 
vandeniu, muilo gabalas ir rankš
luostis, kad jis po apžiūrėjimo 
galėtų nusiplauti rankas. Tą va
karą, kada jis buvo rastas šulk 
nyje be gyvybės žymių, jis atė
jęs į skerdyklą pirmoj eilėj pa
klausęs ar yra indas su van
deniu, muilo gabalas ir rankš
luostis, kad jis po apžiūrėjimo 
galėtų nusiplauti rankas. Jiems 
atsakius kad nėra, jis labai užpy
kęs ir pasakęs iki jo reikalavi
mas nebus išpildytas, jis papiau
tų karvių mėsos neapžiūrės. Tai 
pasakęs, jis iš skerdyklos išėjęs 
ir jie jo daugiau nebematę. Iš
eidamas jis užmiršęs pasiimti sa
vo elektros lemputę, kurią bu
vo pasidėjęs skerdykloje ant pa
langės. Save kaltais gydytojo

Avižienį vien už tai, kad neap
žiūrėjo ir neantspaudavo žydų 
mėsininkų 3 papiautų karvių mė
sos, mėsininkams nebuvo tikslo, 
nes jei jis neapžiūrėjo tos mė
sos tą vakarą, tai ją būtų apžiū
rėjęs sekančią dieną, dėl ko mi
nėti žydai mėsininkai nuostolių 
nebūtų turėję.

(Bus daugiau)
--------------- 4-------
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: ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga Kaina $1.50 '

? Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano
1 Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti be J. Augustaičio pa- ? 
\ ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- ?

tolimą Lietuvos, praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo \ 
laikotarpį pažistantieji žmones tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- \ 

šiai ir tiksliausiai apraše ir įvertino Antano Smetonos veiklą. ,
) J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis.
) Kas negali užeiti 4 ‘Naujienas’, tai prašomas persiųs^ $1.50 čeių S 
i arba Money Orderį, pridedant 20 c.l persiuntimui paštu, tokiu adresu. '1 

; % % u 1 1 e n o s !
Į *739 .<« HALXTEIl Sl’KEET, CHICAGO. ILLINOIS fiOHO.

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime
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Help us helj? wu.
t* People depend upon the mailr

Each time you use a Zip Code ydu help everybody’s mail 
movė faster. Sd use Zip Code on every letter you mail.'

1, If you don’t know a lotai Zip Codė, check the Zip Code 
Section of your phone book.
5 2. -Foąout-of-town Zip Codes, call us. Our number is in the 
Zip Code Settion too. ’ - * . .»/

3. For hext-day delivery crosstowh, Zip Code and rWfffe
the last pickup before 5i00 p.m. f-W

4. For next-day delivery to cities within 600 miles. Zip Cod? 
arid mail before 4100 p.rri. from any specially marked
Air Mail Box. . Z

5. Always put ybur Zip Code on your return address. '
So people can copy it down. Us€ Zlt)

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IlL 60608
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MENO ŽINIOS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Dail. Zenono Kolbos mirties metinės

MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNIENĖ BALANDIS (Grafika)

A. a. ZENONAS KOLBA KRISTAUS VEIDAS (Mozaika)

Valius ir gal dar 
Visi kiti “kalbė- 
į temą ar iš viso 
nebaidė. Nesupra-

- ~ J, v

Metėsi į akis ir kiti parodos veikslams — darbams atrinkti 
dalykai. Kažkaip jau labai pa-1 komisija; bet ir parodos ruošė.

Suėjo metai, kai dailininkas 
Zenonas Kolba mirė 1972 m. ko
vo 26 d. A. a. Z. Kolba buvo 
palaidotas kovo 29 d. lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinėse. Paliko 
liūdinti žmona Emilija in dukra 
Dalia Kolbaitė.

Velionis gimė 1909 m. spalio 
4 d. širvintuose, Ukmergės aps. 
Lietuvoje Zenonas studijavo me
ną ir gavęs švietimo Ministeri-

jos stipendiją, išvyko į Paryžių 
gilinti meno žinių. Sugrįžęs į 
Lietuvą, sukūrė keletą freskų 
ir mozaikų, nes ši meno sritis 
buvo jo specialybė. 10 metų mo
kytojavo įvairiose mokyklose. 
1942 m. Kauno Meno mokykloje 
dėstė dailę.

1951 m. a. a. Zenonas Kolba iš 
Prancūzijos su šeima atvyko į 
Chicagą ir čia greit įsitraukė į

kultūrinę ir visuomeninę veik-] 
lą. 15 metų pašventė vien kul-Į
Ariniam darbui. Didžiausias jo 

nuopelnas — įkūrimas Čiurlio
nio galerijos Chicagoje ir Geno
cido paroda, kurios paruošimas, 
medžiagos surinkimas pareikala
vo keletą metų įtempto ir kruopš
taus darbo. Velionis savo užsi
brėžtą tikslą ištesėjo su-kaupu. 
Buvo pareigingas ir nuoširdus 
savo pašaukimui. Jis net per
daug dirbo, žinodamas, kad nie
ko nėra perdaug mūsų paverg
tai Lietuvai gelbėti. Velionis 
Kolba tikėjo, kad mes pakilda
mi kultūroje galime daugiau lai
mėti. .Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė būdamas pajėgus kurti, bet 
savo laiką pašventė visuomeni
nei veiklai ir neturėjo progos 
dirbti savo tiesiogės profesijos 
srityje.

Z. Kolba buvo geras Čiurlio
nio galerijos administratorius. 
Kruopščiai metrikuodavo įsigy
tus iš parodų meno kūrinius Č. 
g. Kūrinių Fondui, kurie aktu 
dedikuoti laisvai ir nepriklau
somai Lietuvai. Jis jautė atsa
komybę svetimą turtą globojant, 
kuris į galeriją atėjo per me
cenatus, iš parodų kaip dovanos 
ir kitais įvairiais keliais.

Daug kas jo nesuprato, nebū
damas meno reikalų žinovas, to
dėl būdavo ir nesusipratimų. Jam kų~ darbai7¥eikia’ manyti," kad 
rūpėjo, kad meno kūriniai — įaj nebuvo atsitiktinumas, o są- 

' moninga parodos tvarkytojų va
lia. Į šią “galiorką”, kurion pa
gal nugirstą prasitarimą jury 
komisija, esą, nei kojos nebuvo 
įkėlusi, sutilpo tokios mūsų pa-

Vasario 16 meno paroda Čiurlionio Galerijoj
Jau kelinti metai Vasario 16-1 jėgos, kaip Dagys, Jonynas, abu

du Marčiulioniai, Cooper-Skupas, 
Šileikis, Vaitiekūnas ir kiti.

Parodą apžiūrinėjant kilo min
tis ką bendra ši paroda turi su 
Vasario 16-ąja? Tos datos pa
rodai parinkimas ir atitinkamas 
jos garsinimas visuomenei ne
abejotinai įpareigoja parodą 
“kalbėti” į tam tikrą temą. Juk, 
bažnytinio meno parodoje tur
būt niekam neateitų į galvą jo
je dalyvauti su kokiu gamtovaiz
džiu, geometrine figūra ar pan. 
Vasario 16-osios parodos pobū
dį, atrodo, buvo supratę tik šie. 
dailininkai: Jonynas, Dagys, 
abudu Marčiulioniei, švabienė, 
Vaitiekūnas, 
vienas-kitas. 
jo” visai ne 
jokių temų 
to parodos pobūdžio ne tik pa

osios proga Čiurlionio galerijoje 
suruošiama meno paroda, šie
met tokiai parodai pagyvinti bu
vo surastos net kelios piniginės 
premijos. Paroda įvyko naujo
se galerijos patalpose — kas taip 
pat prisidėjo, kad į kvietimą at
siliepė ir parodoje dalyvavo net 
47 lietuviai dailininkai.

Džiugu, kad lietuviai dailinin
kai kuria. Malonu, kad į jų tar
pą ateina nauji veidai, jaunos 
pajėgos. Gaila tik, kad naujo
sios patalpos jau dabar buvo per 
mažos tokiam dailininkų skai
čiui pasirodyti. Vienu ar dviem 
darbais joks dailininkas negali 
parodyti savo “veido” ir suge
bėjimų, užtat, ateityje panašias 
parodas šiose patalpose ruošiant 
turėtų būti mažinamas jos daly
vių skaičius.

tį dolerių premijai už geriau-, 
šią lietuvio dailininko kūrinį. 

Čiurlionio Galerija iš savo lėšų 
sukrapštė kitus 5CO dolerių. Pa
sekime kas iš to išėjo.

Galerijos tvarkytojai, nepati
kėdami kūrinių atrinkimo lietu
viams, pasikvietė j jury komisi
ją du svetimtaučius “autorite
tus”. Jiems pridėjo dail. Košu- 
bienę iš New Yorko. Kaž kodėl 
su visais trimis “teisėjais” buvo 
pataikyta į kraštutiniuosius 
“avangardistus”. Savaime su
prantama, šiems svetimtaučiams 
lietuvių kultūra ir jos meno ap
raiškos ne tik buvo nežinomos, 
bet ir neįdomios. Jie savo spren
dimą padarė turbūt sąžiningai 
ir tokį, kokio parodos tvarkyto
jai laukė. Tačiau, jau gerokas 
laikas praėjo nuo tų geriausių 
darbų premijavimo, o jų net 
menkiausios nuotraukėlės nema
tėme spaudoje. Gal ir nematy-i 
sime, nes vargiai atsiras lietuvis-1 
kas laikraštis ar žurnalas, kuris 
norės pasidžiaugti tokiais Va
sario 16-tos parodos “laimėji
mais”.

Man rodos, tai y- a skaudi pa
moka rimtiems dailininkams, 
kad nereikia dalyvauti parodose, 
kur sunešami mokyklos suolo 
darbai ir kur tokių dailininkų 
mokytojai kviečiami vertinti sa
vo mokinių darbus. Karčios pa
mokos susilaukė ir Lietuvių Fon
das visiškai be jokių sąlygų pa
tikėjęs tūkstantinę. Bet turbūt 
naudingiausios painokos patyrė 
lietuviai kultūrininkai; jie ga
vo progos pamatyti kur nueina 
rimta institucija, kaip Čiurlionio

Galerija, patekusi į * avangardo” 
rankas.

Tėvai Jėzuitai parodė pavyz
dį kaip reikia premijų skyrimą 
sąlygoti ir nesusipratimų iš
vengti. Jie savo premiją pasky
rė bažnytiniam kūriniui premi
juoti. Beveik vienintelis su to
kiu kūriniu parodoje dalyvavo 
dail. A. Valeška, — jam premi
ja be konkurencijos ir atiteko. 
Tą pavyzdį, atrodo, turėtų atei
tyje sekti visi premijų mecena
tai. Jeigu nerųjrodoma premijuo- 
tino kūrinio tema ar pobūdis, tai 
gal geriausia būtų premijas skir
ti už įvairių meno sričių kūri
nius: tapybą, skulptūrą, grafiką 
ir pan. Jei atsirastų norinčių 
turbūt niekas nekliudytų skirti 
pinigų premijoms už geometri
nių figūrų braižybą, už vaikiš
kai apdorotas fotografijas ar 
dar kitokį “naujausią meną”.

Savo eilinio žiūrovo pastabas 
baigdamas “avangardistams” 
noriu priminti ir šiems laikams 
tinkantį Mark Tvvaino posakį: 
“Kai aš buvau 14-os metų, ma
no tėvas buvo tiek kvailas, kad 
negalėjau jo pakęsti, bet kol aš 
sulaukiau 21 metus per tą lai
ką tėvas taip pasispyrė, kad pa
sidarė visai protingas žmogus”.

Albinas Daumantas

• Dievai nefilosofuoja. Mat,
jie gyvena būties šviesoje, jiems 
esą viskas aišku, todėl jie ne
klausią. Platonas

• Mes, lietuvininkai, barščius 
ir šiupinį skanų su lašiniais gar
džiai išvirtus girdami valgom.

Kristijonas Donelaitis

t— — ------------------- ■

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

brėžtinai pirmose dviejose sali
kėse buvo iškabinti visi premi- 

. juotieji ar atžymėtieji ir, apla
mai, “jaunųjų” darbai, kai tuo 
tarpu “galiorkoje” su mažom iš
imtim buvo sukimšti ir net ant 
grindų “patalpinti” (E. Marčiu- 

i lionienė) mūsų subrendusiųjų 
ir savo veidą turinčiųjų dailinin-

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. .

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.'

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl. $1.00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

rūpėjo, kad meno kūriniai -— 
tapyba, skulptūra, grafika, etc., 
skirti Lietuvai, būtų saugiai lai
komi ir saugojami nuo gedimo. 
Jau dabar pastebėta, kad seno
joje galerijoj kai kurių paveiks
lų aliejus iš dažų baigia išdžiūti, 

j virsta į pudruotą masę. Todėl 
taip darosi, kad patalpos esti 
drėgnos arba perdaug sausos. Be 
to, priešakinėje salėje vyksta 
pobūviai, — žmonės rūko. Pa
stebėjus paveiksle kokį pasikei
timą, reikia susirūpinti, apsau
goti nuo dažų dekompozės, 
spalvų pasikeitimo. Tokiems pa
veikslams reikalingas verniksas, 
Gotiškas aliejus (jokiu būdu ne 
sėmenų aliejus — pavojingai). 
Daug paveikslų neturi pažymė
jimo lentelių ant rėmų, žiūro
vas nežino, kokio autoriaus dar
bas, koks jo mecenatas, kaip pa
veikslas pavadintas ir pan.

Kaip kitos meno galerijos, taip 
ir Čiurlionio galerija, turėtų tu
rėti patyrusį konservatorių arba 
komisiją tuo reikalu rūpintis. 
Man būnant Čiurlionio galerijos

jai. Užtat, daugumos dailininkų 
pasirodymas su Vasario 16-ąja 
nieko bendro neturėjo ir, man 
rodos, jie geriau padarytų pa
sirinkdami kitą datą tokius sa
vo kūrinius parodyti.

Teminis parodos pobūdis šie
met, atrodo, norėta ypatingai 
sustiprinti. Lietuvių Fondas iš 
savo pelno, auginamo lietuvių su
dėtais pinigais, paskyrė tūkstan-

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl................. $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl.;......................................................... $750
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ..... . ........ _................. $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ..       $5.00 !
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl............. . ....................  $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psl........................   $1.00
S. Michel son a s, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

minkštais viršeliais — $4.00, įrišta — ________  $5.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

psl., dabar tik ______ ____ _______ ____ ___ $10.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, Hl. 60608. — Tel. HA 1-6100

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl-, daug paveikslu. 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:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

direktorium, tarėmės su Chica- 
gos Meno instituto konservato
rium (restauruotoju) Afredu 
Jakštu. Prieš tai aš pats krei
piausi pas Louis Pomeranz, (pir
miau Jakšto buvusj konservato
rių), kuris davė patarimų. Kiek
viename atvejy atsiranda skir
tingų ir sudėtingų problemų, ku
rias nelengva išspręsti. Jeigu 
laiku būtų buvę susirūpinta ap
saugoti M. Čiurlionio paveikslus 
Lietuvoje, tai gal nebūtų buvę 
prileista prie katastrofiško spal
vų sunykimo.

Naujosios Čiurlionio galerijos 
patalpos daug saugesnės, bet ir 
čia reikalinga temperatūros ir 
šviesos kontrolė. Čiurlionio pa
veikslų spalvas “suėdė’ ne kas 
kitas, kaip bloga medžiaga, ant 
kurios paveikslai piešti, — grun
tas arba ir be jo. Popierius ar
ba kartonas, ant kurio veik visi 
jo paveikslai piešti, turi daug 
cheminės medžiagos, paprastai 
acetono. Cheminė oksidacija 
naikina pigmentą, apačioje atsi
randa puvimas, dekompozė.

Z. Kolba, kaip menininkas ir 
kultūrininkas, labai daug atliko 
savo jėgomis su kiek pagalbos 
iš šalies. Jo dėka, turime Čiur
lionio galeriją, kuri buvo įsteig
ta 1957 m. spalio 20 d. tėvų jė
zuitų Jaunimo Centre Chicago- 
je. Ta galerija veikia ir šian
dien. Galerijos reikalai turi bū
ti tvarkomi pačių menininkų ko
lektyvo, sudalyto iš visų meno 
srovių atstovų ir globos komite
to. M. S.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
įsteigta 1925 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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pusei metų_____________ $12.00
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Ir kas galėjo manyti, kad li
tuanistas p. L. Dambriūnas vie
ną dieną vyks į okupuotą Lie
tuvą ir iš ten parsivež ne litu-|

vinti |naskvinės propagandos 
dažais, ir kuriais jis nemažą 
kiekį užpylė vandens ant oku
panto malūno.
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metams  $22.00
pusei metų $12.00 
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anistinių žinių daugiau, o Mas- Jo ten patirti įspūdžiai pada- 
kvos trimitą, kuriuo jis garsia linti į tris poskyrius. Pirmi du 
propaganda užtrimituos “Aki- poskyriai nudažyti gan rauste- 
račių” skaitytojams. Jo ten Įėjusiais propagandiniais da- 
patirti įspūdžiai yra atspaus- žais, taip kad trečiame posky- 
dinti 1972 m. lapkričio mėn. ryje, kuriame jis pasakoja pa- 
“Akiračių” numeryje. Tai įspū- stebėtas okupuotoje Lietuvoje 
džiai, kurie yra gerokai nuspal- negeroves, atrodo, kad jos nė-

Kitose JAV vietose:
metams$20.00
pusei metų----------------------- $11.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
lU. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

esminės reikšmės dalykas”. (Akiračiai, 1973 m. sau
sio mėn., 11 psl.).

ra tokios baisios, dėl kurių rei
kėtų drumsti laisvoj® pasaulio 
sąžinės ramybę. Ir jei ten pa
sitaiką nesklandumai būtų ko
kiu nors būdu pašalinti, tai gy
venimas Tarybinėje Lietuvoje, 
gal ir nebūtų blogesnis, už čia 
esamą Amerikoje. Gal dėl to 
įspūdžių pasakotojas sąmonin
gai ir vengia minėti savo raši
nyje tokius būdvardinius žo
džius, kaip antai: “okupuota", 
“pavergta” Lietuva.

Tikrai perskaičius jo aprašy
tus įspūdžius neatrodo, kad 
Lietuva būtų maskolių okupuo
ta, e priešingai, kad ten esąs 
tik tas režimas, įsigalėjęs lais
vais demokratiniais rinkimais. 
Nežinantis maskolių okupaci-

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

R. L. Barauskas iš GTE Au
tomatic Electric Laboratories In
corporated, Northlake, Illinois 
yra bendraautorius straipsnio 
apie pH optimizacijos studijas 
šarmiškame ammonium citrate 
nikelfo-geležies elektrogalvani- 
zavimo skiedinyje, kuris yra 
vartojamas galvanizuotos vielos 
atminties gamyboje. Straipsnis 
yra išspausdintas leidinyje Jour
nal of the Electrochemical Socie
ty, tomas 120, nr. 3 1973 m. kovo 
mėnesį. Tame pačiame numery
je Thomas Mackus iš Pitman-

tories, Murray HiU, N. J., yra 
bendraautorius pranešimo apie 
nitrogenijumi apsėtą gailium 
forfidą, kaip pajėgų žalią šviesą 
leidžiantį diodą, kuris bus pa
darytas The Electrochemical So
ciety pavasariniame suvažiavime 
Sheraton Chicago Hotel Chica
goje 1973 m. gegužės mėn. 13-18 
d.

R. Bartnikas iš Materials 
Science Research Division, Hy
dro — Quebec Institute of Re
search, Varennes, Quebec, Cana
da parašė straipsnį apie daugka- 
nalinio koronos pulso aukščio 
analizę, kuris yra paskelbtas lei
dinyje IEEE Transactions on 
Electrical Instulation, tomas 8, 
nr. 1 1973 m. kovo mėnesį.

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

Apie nuovokų seklumų ir gilumą
Vincas Rastenis nužingsniavęs naują savo gyvenimo 

kelio galą, stabtelėjo, apsidairė ir parašė mėnesines savo 
“atodairas” pirmame šių metų Akiračių numeryje. Ras
tenis mėgsta skaityti, apdovanotas gera atmintimi ir tu
ri nepaprastai didelį norą rašyti. Jis rašė nepriklausomo
je Lietuvoje, rašė rusų kalėjime, jis rašo ir tremtyje. 
Jeigu jo rašiniuose, be faktų, būtų dar ir logikos, tai lie
tuvių dauguma galėtų jais pasinaudoti, o dabar jais džiau 
giasi tiktai pats Rastenis ir logiškai galvoti neišmokusie
ji intelektualai.

Šį kartą p. Rastenį sustabdė ir privertė mesti žvilgsnį 
praeitin praeitų metų paskutinėmis dienomis Naujienose 
atspausdintas Dr. Jono Genio referatas apie Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. Vliko konferencijoje 
buvusieji ir Dr. Genio klausiusieji žmonės buvo įsitikinę, 
kad tai buvo pati geriausioji Clevelando konferencijas 
paskaita. Nuolatiniam lietuviško gyvenimo stebėtojui ir 
komentatoriui Rasteniui Dr. Genio mintys nepatiko. Ke
lis kartus perskaitęs Naujienų numerius, jis priėjo įsitiki
nimo, kad Dr. Genio nuovoka ne tik apie Vliką, bet ir 
lietuvių visuomenę yra sekli. • Giliau Vliko Dr. Genys pa
žinti ir negalėjęs, nes savo nuomonę susidaręs iš kontak
to su “visuomenės dalies dalimi”. P. Rastenis, tai ne Dr. 
Genys, jo kontaktai ne su “visuomenės dalies dalimi, bet 
su visa visuomene, kaip jis tuos kontaktus su visa visuo
mene palaiko, paskaitysime artimiausioje “atodairų” skil
tyje. Dr. Genio nuovoka apie Vliką negalėjusi būti giles
nė dar ir dėl šių priežasčių:

“Gyvena jis, palyginti, nedidelėje lietuvių kolo
nijoj, o visuomenėje, ypač politine vadinamoj veik
loj pradėjo dalyvauti dar labai neseniai. Taigi per 
mažai turėjo sąlygų ir progų tapti mūsų visuomenės 
nuomonių ir pažiūrų bei pasitikėjimų žinovu. Iš ki
tos pusės, paskaitininkas pasirodė nepakankamai 
susipažinęs ir su pirmuoju savo paskaitos objektu, 
su Vliku. Jis, matyt, ligšiol dar nepastebėjo, kad Vil
kas, anot jo prigimties teoretikų, nesiekia ir nesi
jaučia esąs reikalingas emigrantinės visuomenės pa
sitikėjimo pareiškimų. Vilkas tariasi esąs ir privaląs 
išsilaikyt aukščiau, virš emigrantinės visuomenės, 
nes jis remiasi visos tautos mandatu tariamai tebe- 
glūdinčiu jį sudariusiose politinėse bei rezistencinė
se organizacijose. Todėl emigracijoje esančios dale
lės pasitikėjimas Vliku , — na, ačiū, gerai, bet ne

Kad Cleveland© metinės Vliko konferencijos atstovai 
Dr. Geniui smarkiai plojo, kad po konferencijos veik vi
sų politinių grupių atstovai Dr. Genį sveikino už gerai 
paruoštą informacinį referatą, — p. Rasteniui tai nieko 
nereiškia, nes tai esanti tiktai lietuviškos visuomenės 
“dalies dalis’. Jeigu emigracijoje esančios politinės gru
pės ir pritaria Vilkui, tai, anot Rastenio, tai nieko ne
reiškia, nes tai esąs ne esminės reikšmės dalykas. Be to,. 
Vlikas neklauso visuomenės balso, Vilkui nepavyko paim
ti savo kontrolėn ir priežiūron pabėgusių lietuvių, visuo
menė nepritaria Vliko priemonėms, o jeigu kurie ir pri
taria, tai jų tarpe vyrauja didžiai skeptiškos nuomonės 
ir kt. žodžiu, Dr. Genys Amerikos lietuvių visuomenės 
ir Vliko nepažįsta, todėl jo nuovoka apie šiuos du elemen
tus esanti labai sekli.

Akiračių redakcija, matyt, yra įsitikinusi, kad p.
Rastenio rašinys “Vlikas ir visuomenė” yra daug gi- 
esnis, negu Dr. Genio paskaita apie Vliką. Dr. Genio pa
skaitos Akiračiai neįdėjo dėl josios seklumo. Bet Akira
čių redaktoriai nebuvo patenkinti ir p. Rastenio “Atodai- 
rom”. Rastenis jiems taip pat neatrodė pakankamai gi- 
us. Tuojau po p. Rastenio “Atodairų” Akiračiai įdėjo 

Gimtojo krašto naujai įsigyto bendradarbio reportažą, 
kuris pavadintas šitaip: “Gerbiami kolegos, draugai! ! 
Pasakoja Vytautas Alseika”. Rastenio “Atodairos” prieš 
Vliką sudaro tiktai dvi Akiračių skiltis, bet Alseikos pa
sakojimas sudaro daugiau negu du Akiračių puslapius, 
i <o Alseika prieš Vliką ir Vliko priešakyje buvusius žmo
nes nepripasakojo! Jie ir žvalgybos agentai, ir velnio ben
dradarbiai ir sukti žmonės ir negeri patriotai. Geras esąs 
tiktai Alseika, kuris pabėgo iš Vakarų ir nuvažiavo į 
Vilnių “socializmo” statyti.

Perskaičius Rastenio “Atodairas” Akiračiuose ir Al
seikos pasakojimus, reikia pripažinti, kad Alseikos nuo
voka apie Vliką yra gili, bet Rastenio vis dėlto yra giles
nė. Kiek tai liečia lietuvių visuomenę, tai viskas yra at
virkščiai. Rastenio nuovoka apie lietuvių visuomenę yra 
gili, bet Alseikos yra gilesnė. Iš Amerikos jis pabėgo, ka
da įtakingi komunistai svajoja, kaip patekti į Ameriką.

Savo laiku p. Rastenis buvo Lietuvos radijofono ve
dėjas. Kelis metus jis ruošė visam kraštui svarbiausius 
pranešimus. Vėliau Rastenis redagavo Lietuvos Aidą ir 
interpretavo to meto lietuvių rūpesčius krašto gyvento
jams. Atvažiavus Amerikon, jam buvo paklota Dirva ir 
leista rašyti, ką nori ir kaip nori, kad tiktai tie rašiniai 
būtų naudingi lietuviams. Šiandien jis savo mintis dėsto 
Akiračiuose, kurie jo rašinius deda greta Vilniun pabė
gusio Alseikos. Ar Rasteniui nebūtų naudinga savo kelio 
atodaira? Rastenį arčiau pažįstantiems ji nieko nesaky
tų, bet atokiau stovintiems ji būtų įdomi.

jos skaitytojas, perskaitęs to
kius įspūdžius, negalėtų su
prasti, kad Lietuva maskolių 
okupuota, kurie ją laiko sura
kintą žiaurių, policinio režimo 
pančiais. Priešingai, jis galė
tų susidaryti įspūdį, kad Lie
tuvoje lietuviai gali laisvai sa
vo nuomones reikšti, jas spau
doje skelbti. Gerai, k^d mes 
išeiviai žinome, kad Lietuva 
yra pavergta ir žinome, kaip 
ji yra kankinama. Bet įsivaiz
duokime sau, kad Maskvos 
agentai šiuos aprašytus įspū
džius išvertė į kurią nors sveti
mą kalbą. Tai svetimtautis, 
skaitydamas tokį okupuotos 
Lietuvos būklės aprašymą, su-
sidarytų įspūdį, kad Lietuva 
yra pilnai laisvas kraštas, kad 
ji medžiaginiai ir kultūriniai 
nepalyginamai stovi aukščiau, 
negu prieš 30 metų.

Ar gi, tai nebūtų patarnavi
mas Maskvai ir jos varomai 
propagandai? Ir kas gali abe
joti šių įspūdžių neobjektyvu
mu, jog juos rašė, ne koks nors 
eilinis pabėgėlis, o žmogus ku
ris buvo gimnazijos mokytojas, 
net pretenduojąs būti lituanis
tikos profesoriumi.

Taigi, tokio žurnalisto apra
šyti įspūdžiai yra verti rimto 
dėmesio ir verta jais “tikėti” ... 
Atrodo, kad jo pastebėti Lie
tuvoje nesklandumai nėra am
žini, jie laikui bėgant pra
nyks. Bet ir dabar ten pasitai
kančias negeroves atsveria mil
žiniška medžiaginė ir kultūri
nė pažanga. Tokios ir panašios 
išvados gims galvoje kiekvie
nam lietuviui ar svetimtaučiui, 
skaitant tokius L. Dambriūno 
aprašytus įspūdžius, kuriems 
neteko progos pažinti kas yra 
maskolių okupacija

L. Dambriūnas rašo, kad Lie
tuvoje keliai asfaltuoti, stato 
mos autostrados, o ir asfaltu©*- 
ti vieškeliai yra tiek išgerinti, 
kad jais puikiausiai galima va
žinėti automobiliais. Anot jo, 
Lietuvos keliai yra patys ge
riausi visoje Sovietinėje Tėvy
nėje. Girdi, kokie puikūs ke-

Dunn Laboratories, Frankford 
Arsenal, Philadelphia, Pa., yra 
bendraautorius straipsnio apie 
retų žemės metalų anodinę ok
sidaciją sodium aluminate skie
dinyje.

P. D. Dapkus iš Bell Labora- 
axcrg. :.. a-i"., ua.sš;;:.. .s= 
liai šių dienų Lietuvoje! Se
niau reikėdavo važiuoti iš Pa
girių į Ukmergę 5 — 6 valan
das arkliais, o rudens metu 10 
valandų, šiandien užtenka tik 
pasės valandos. Ar gi, tai ne 
maskvinė propaganda ? Va, 
žiūrėkite, kalbant Maskvos pro
pagandos kalba, kokius “vyres
nysis brolis” įtaisė gerus kelius 
Lietuvoje, ko apie tai buržua
zinėje Lietuvoje negalėjai nė 
svajoti... Bet ar p. Dambriū- 
nas pagalvojo, kad jis klysta ir 
klaidina “Akiračių” skaityto
jus. Ar logiška daryti sugreti
nimą dabarties su ta būkle, ko
kia ji buvo prieš 30 metų?

Juk trisdešimties metų lai
kotarpyje ir Nepriklausomoje 
Jetuvoje daug kas būtų pasi

keitę ir daug kas naujo būtų 
padaryta. Kas galėtų neigti tai, 
kad Lietuvai esant laisvai^ per 
30 metų ji būtų buvusi sustin
gusi ir nedariusi jokios pažan
gos, net kėlių netaisiusi ? Išei
vijos jaunuolis, tokius įspū
džius perskaitęs nepažinda
mas Nepriklausomos Lietuvos! 
gyvenimo, tikrai, gali apie ją 
susidaryti labai kreivą vaizdą. 
Jis Lietuvą vaizduotus! labai 
atsilikusiu kraštu, kuris net 
kėlių nepajėgė pagerinti. Ne
jaugi, p. L. Dambriūnas galė
tų pasakyti taip! Tik reikia ste
bėtis, kad tokias ir panašias 
atsilikimo insinuacijas skelbia 
ir Maskvos propagandistai, ar
ba jai pasidavę pakalikai. Ne
jaugi, ir L. Dambriūnas jiems 
pasiryžo patalkininkauti? Ar 
gi, mūsų patriotiškoji išeivi
jos visuomenė, ateitininkija, 
kurios jis yra narys, neturėtų 
jam garsiai šūktelti: Damb- 
riūnai, Quo vadis?

( B. d.)

D. R. Jakas iš Smith Kline 
and French Laboratories, Phila
delphia, Pa., yra bendraautorius 
straipsnio apie 2 — aminobenzi- 
midazolo reakciją su dvifunkci- 
nės karboksilinės rūgšties jun
giniais, kuris yra atspausdintas 
leidinyje Journal of Heterocyclic 
Chemistry, tomas 10, nr. 1 1973 
m. vasario mėnesį.

Saulius šimoliūnas

• Jis užsikniubia ant stale, 
ant laiško, ir verkia. Jis junta, 
kad ne ašaros krenta, ne, tai rai
dės. Jis mato jas, mato žodžius 
— jie yra jautrūs ir nuostabūs, 
karšti ir švelnūs. Tas, kuris ra
šo, turi būti protingas ir gražus, 
jis rašo kitaip, negu rašė laiš
kanešys. Jis nekalba apie de- 
besį, išdrikusį tarsi plaukai, ir 
bitę, švelnią kaip blakstienos. Jis 
rašė kadaise apie taurę iš kadu
gio žiedo, apie trapų džiaugsmą, 
nusileidusį į pienės žiedą, šitaip 
galėjo rašyti kvailas berniokas. 
Bet tas, kuris rašė šituos nežino
mus laiškus, turėjo mokėti pasa
kyti stebuklingus žodžius, jeigu 
dėi jų mergaitė melavo sužadė
tiniui, dėl jų, gal būt, ėjo į pra
žūtį.

Nelė Mazalaitė
(iš Apversta Valtis)

• Ar žinote, kad kinai turi 
tik 100 pavardžių? Taigi vieną 
pavardę gali turėti keli milijo
nai žmonių. Pirma eina pavardė, 
toliau vardas: Sun Jatsenas, Jan 
Sin-cinas ir t. t. Kinijoje dar 
laikomasi egzogaminių papročių: 
vyriškis Sun negali vesti moters 
Sun, nors jie ir nebūtų giminės.

PATAISOME ...

Alfonso Nako straipsnio “Laiš
kas sukaktuvininkui Juozui 
Pronskui” Naujienų kovo 21 d. 
nr. paskutinis sakinys turi būti: 
“Mielas Juozai Pronskau, Tavo 
sukakties proga linkiu, kad Tu 
dar ilgai, ilgai būtum”.».

Straipsnio autorių atsiprašo
me.

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS k*
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis
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1. Pravesti tuos ekonominius reikalus, 

kurie kraštui būtinai reikalingi, jeigu ga
lima, pačių lėšomis statyti projektuojamą 
spirito varyklą pagreitintu tempu, kad ji 
galėtų veikti jau sekantį rudenį.

2. Kuo greičiausiai suformuluoti ir pa
skelbti bedarbės reikalams tvarkyti parė
dymą, sulig įvykusiu pasitarimu Trijų 
kunigaikščių patalpose Kaune.

3. Paaiškėjus, kad centro vyriausybė 
neišleis jokio įstatymo įteisinti padarytus 
Reizgio direktorijos žygius, ateityje taip 
valdyti, kad atėjus naujai parlamentarinei 
direktorijai, šitoji direktorija su seimeliu 
negalėtų konstatuoti kokių nors rimtesnių 
dabartinės direktorijos prasilenkimų su 
Klaipėdos krašte statuto nuostatais.

4. Paaiškėjus, kad gubernatoriaus Na
vako politinė galia baigiasi prie buvusios 
Klaipėdos krašto sienos ir kad jo įtaka 
Kaune yra pasiekusi minimumą, nepasi
duoti jokiems naujiems gubernatoriaus už
simojimams ir jokiu būdu nebemfkdyti pa
geidaujamu naujų politinių eksperimentų.

Direktorijos pirmininkas buvo prašo
mas savo pasikalbėjimuose su gubernato

rių aiškiai pranešti šitą direktorijos nusis
tatymą.

BEDARBIŲ KLAUSIMAS

Daug rūpesnio direktorijai sudarė be
darbių klausimas Klaipėdos mieste. Jau iš 
seniau buvo įprasta, kad ypatingai iš Že
maitijos vakarų pakraščio kilę žemaičiai 
— kaimiečiai “slūžydova” pas krašto ūki
ninkus “bernais arba mergomis”, kaip 
tuomet sakydavo. Bet paskutiniais metais, 
kai Klaipėdoje prasidėjo didesni uosto 
darbai ir ypatingai padidėjo tekstilės pra
monė, šitie tarnautojai dažniausiai pames
davo savo darbus ūkiuose, persikeldavo į 
Klaipėdą ir Čia stengdavosi gauti darbo. 
Šitas neigiamas apsireiškimas paskutiniu 
laiku buvo skatinamas didėjančios žemės 
ūkio krizės, nes ūkininkai negalėjo mokėti 
tokius aukštus atlyginimus kaip ligi šiol ir 
net stengėsi sumažinti darbo jėgą ūkiuose.

Iš kitos pusės tek štili* fabrikų savinin
kai, daugiausia iš Lietuvos kilę žydai, vi
somis priemonėmis verbavo Lietuvoje pi
gius darbininkus vyrus ir moteris, juos at
veždavo Klaipėdon ir kai jie kurį laiką pa
dirbę darbui netikdavo arba reikalaudavo 
aukštesnio atlyginimo, juos iš darbo atleis
davo. Iš šitų atleistųjų darbininkų ir iš 
krašto į Klaipėdą persikėlusiu darbo nesu
radusių žemės ūkio tarnautojų susidarė 
lain tikras bedariau skaičius, kuris žiemos 
metu, kai mažiau būdavo darbo, siekda
vo ligi 2.000 asmenų. Charakteringa buvo, 
kad iš šitų Klaipėdos bedarbių niekas ne

manė grįžti į senąsias darbo arba kilimo 
vietas, nes gyvenimo ir aprūpinimo sąly
gos Klaipėdoje buvo daug geresnės negu 
kitur; be to kaimietis, kartą patekęs į 
miestą, nebenori grįžti į kaimą. z

Šitais miesto bedarbiais, einant Klaipė
dos krašto santvarka, turėjo rūpintis Klai
pėdos mieste valdyba, kas miestui sudarė 
žymių, nors ir pakeliamų išlaidų. Iš Klai
pėdos magistrato pusės, direktorija ir gu- 
bematūra todėl pakartotinai buvo prašo
ma daryti žygių sustabdyti šitą darbininkų 
plaukimą į Klaipėdą ir jeigu tai negalima 
teisiniai, prisidėti bent fianansiniai prie 
bedarbių užlaikymo.

“Prima vista” atrodė, jog tai protiagas 
ir teisingas prašymas. Bet nei gubernato
rius ir nei centro vyriausybė nepadarė nei 
vieno nei kito, ir todėl šitas klausimas 
miesto vaidybos ir krašto seimelio nuolat 
buvo keliamas ligi krašto atplėšoma nao 
Lietuvos. Veikiant Lietuvoje ir Klaipėdos 
krašte laisvo kilnojimosi principui, kuris 
garantuotas net valstybės konstitucijoje, 
centro vyriausybė atsisakė suvaržyti lais
vą kilnojimąsi. Krašto seimelio tuo reikalu 
priimti įstatymai suvaržyti laisvą persikė
limą Klaipėdon visų gubernatorių buvo 
vetuojami ir todėl neįgijo galios krašte. Ir 
direktorijų tuo reikalu vesti pasitarimai 
su gubematriu prisidėti bent finansiniai 
prie bedarbių užlaikymo, nebuvo davę jo
kio teigiamo rezultato.

Tuo tarpu Lietuvoje, esant Kaune to

kiai pačiai problemai, Kauno miesto bur
mistras išleido galiojantį parėdymą, kuris 
uždraudė kaimiečiams, neturintiems mies
te nuolatinio darbo, apsigyventi Kauno 
mieste. Todėl visa Klaipėdos spauda kaip 
iš vienos burnos giedojo: “Quod licet Jo- 
vis, non licet bovis”.

Po šito Lietuvos konstitucijos nuostato 
sulaužymo ir į mūsų direktoriją kreipėsi 
Klaipėdos miesto valdyba savo prašymą 
pakartodama: prisidėti prie išlaidų, Na
vakas jan iš pradžių atmetė direktorijos 
prašymą, bet pažymėjo, jog esą vilties, 
kad Brūvelaičio direktorijai perėmus val
džią, Šitas klausimas galįs būti išspren
džiamas teigiamai, nes nesą pavojaus, kad 
direktorija jį blogam panaudotų. Reikia 
pasakyti, kad po Brūvelaičio direktorijos 
sudarymo, šita direktorija pasidarė visos 
politikos centru, iki kol Navakas. užgau
tos savo ambicijos, visų reikalų sprendi
mą pradėjo Iraakti į gtberoatūrą.

Po viršuj minėto gubernatoriaus viltin
go pareiškimo direktorijai, buvo pakviesti 
vyr. burmistras Simonaitis. Klaipėdos 
apskrities viršininkas tenas Toliušis ir 
keli referentai tokio parėdymo principams 
aptarti. Buvo sudaromas projektas, kuris ( 
buvo įteiktas suinteresuotoms žinyboms ap
svarstyti. Bet jokio teigiamo pasisakymo; 
gubernatorius delsė.

šita padėtis tęsėsi iki direktorijos pri- į 
sista tymo prezidentui ir tninisterim pirmi- j 
niekui, kuris įvyko po trijų savaičių.

BEDARBEI TVARKYTI PARĖDYMAS 

PASKELBIAMAS IR ATŠAUKIAMAS

Einant susitarimu, įvykusiu Trijų ku
nigaikščių patalpose Kaune, direktorija 
nusistatė kuogreičiausiai suformuluoti be
darbės reikalams tvarkyti parėdymą. Jo 
paruošimas buvo pavestas man. Mūsų jau 
anksčiau paruoštas parėdymo projektas 
buvo nusiųstas gubernatoriui susipažinti 
ir gavus iš jo kai kurias pastabas, jis buvo 
perredaguotas ir pateiktas vyr. burmistrui 
Simonaičiui ir apskrities viršininkui Jonui 
Tokšiui susipažinti. Jį dar kartą aptarus, 
naujasis projektas vėl buvo pasiųstas gu
bernatoriui Navakui. Jo grąžinimas užsi
tęsė, nes kaip tik tose dienose buvo Šau
kiamas antras seimelio posėdis. Mes manė
me, kad gubernatorius dabar yra užimtas 
Seimelio reikalais ir todėl neturėjo pakan
kamai laiko užsiimti parėdymo peržiū
rėjimu.

Antrojo seimelio posėdžio dieną, dar 
prieš pačią posėdžio pradžią, klausiau Na
vaką, ar jis yra gavęs direktorijos parėdy
mo projektą ir ar galima jį skelbti Valdžios 
Žiniose. “Gavau ir galima”, — trumpai at
sakė girtiem atari n s. Jau gerai pažindamas 
Navaką ir suprasdamas Šito parėdyme 
reikšmę ir nenorėdamas palikti vieninteliu

I Navako sutikimo liudininku, pašaukiau vi
sus direktorijos narius pas gubernatorių ir 
jo ekyvaizdoje pareiškiau:

(Bus daugiau)
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OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 
I* •IRKLU LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Rerz. twL 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•449 S©. Pulaski Rd. (Crswfcrd 

Medical Building). TaL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

«ei neatsiliepiąs skambinti 374-8012 

ritofj PRosfMct 1-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3141 WEST 63rd STREET 

vaL: kas dieną po pietų 1-3; rak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
TYečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Ras. 3241 WEST 66th PLACE 
Pten*; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
T»M. 6954533 

Pox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmleck 4-5849 

Rexid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

-irmadieniaig ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antracL. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

R6t: Gi 8-0*73

M. W, HMN-HSINAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

•132 So. K.dzi. Av*., WA 5-2670
balandos pagal susitarimą Jei neat

siliepia. skambinti Ml 34NM1.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRiAUCEUŪNAITE

• KU&RUA ir moterų ligos 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

T«l«f. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso Mt: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
RatEdėncijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71M STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. J 1st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEffiUTIS
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 W«st 71 st St.
Tol.: 925-8296

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

_ uždaryta.
t Rez. tel.; WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bwdre praktika, spoc. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.; PR k-l223
OFISO VAL.: pirm., antrad... trečiad. 
ir penkt. 24 ir 68 vai. vak. šeštadie
niais 24 vii. po pietų ir kitu laiku 

. P8g>l Susitariamą.

V. Tumosonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST H st STREET
OffM feTOP.: HEmTock 4-2123 

RbzM. Hl6f.: Glbten 8-619&

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei Beatsilieptą. tai telef. Gi 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
SS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
W datai Speciali pagalba kojoms 

(Areli SopporH) ir t t
VaL: 0—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef u PRosp^t 6-5084

BIZNTWAL KURIE GARSINASI 
KAUJIENdSE",— TTTn GERIAUSIĄ I 

pakwpjktrtA Wrtrn

ATSIMINIMU
21

Smilgevičiui, jų akis ir aš
1900 m. pradžioje nuėjau tar

nauti į aną ūkį, kuriuo domėjaus 
nuo pat vaikystės. Ir Smflgevi- 
čiai buvo gerai pažįstami. Tėvas 
ateidavo į mūsų trobalę užsaky
ti kaikurių baldų; Juozas ir Jo
nas ateidavo pačarškinti mano 
sesutes: Uršulę ir Nastutę; Do
micėlė ir Petronėlė ateidavo pa- 
žiužinėti ir palauminėti; su Pra
nu sueidavom į paprūdį pameš
kerioti ir plaukytis. Pranas ma
ne plaukti išmokė. Po kelių pa
mokų galėjau plaukioti ir nar
dyti mažne kaip antis.

Nūnai Juozas buvo ūkio šei
mininkas. Mamos padedamas 
tvarkė visus reikalus. Jonas tik 
pernai buvo baigęs Berlyno uni
versitete ekonomijos mokslus ir

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) ' 
5525 So. Harlem Av*. — 586-1220

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

•-------- . ....................

SKIRSNELIS
Petrapilyje žemės ūkio ministe
rijoj gavęs tarnybą. Domicėlė 
ir Petronėlė — abi peržengusios 
20 metus, dairėsi piršlių ir jau
nikaičių. Pats jauniausias sūnus 
Pranas mokėsi Kaune kunigų 
seminarijoje ir parvažiuodavo 
atostogų į ūkį, vilkėdamas klie
riko j upele (sutona). šeimos tė
velis buvo miręs.

Anų metų rudenį mirė Smil
gevičių motina. Į laidotuves bu
vo parvažiavęs Pranas, o po lai
dotuvių išvyko ne į Kauną, bet į 
Ameriką. Jonas į laidotuves ne- 
parvyko, nors Juozas siuntė jam 
telegramą.

Anais laikais Smilgevičių ūkis 
buvo skiriamas prie Eivydų kai
mo, o vėliau, nežinau kada, tapo 
šonių viensėdis. Tai buvo trys 
ūkiai, suleisti į vieną su 60 de
šimtinių žemės ir malūnu prie 
Sruojos upės. Esu rašęs, kad 
malūną ir išplūską pastatė ma
no tėvas. Be to, ūkiui priklausė 
dar 10 dešimtinių apluokas, ku
riame ganėsi iki šienapiūtės mel
žiamosios karvės.

Mano atsiminimuose Smilge
vičių ūkis paliko daug gražių 
vaizdelių. Pats ūkis gražus bei 
ertas, kas piemeniui su galvijais 
labai svarbu, nes žinai, kad esi 
ant savo žemės — niekas nesi- 
bars, niekas tau ausų nelaupys.

Juozas Smilgevičius man bu
vo lyg brolis. Jis man dalgį do
vanojo; dalgiakotį padirbo ir 
dalgį įtverė. Davė tyntuvus ir 
išmokė dalgį tinti, įtverti, kaip 
ir iš ko tvėrę pasidaryti. Paga
liau išaiškino, kaip piauti šieną, 
dobilus, vasarojų ir kaip kirsti 
rugius. Kai kitais metais išėjau 
tarnauti už pusvaikį, buvau pa
tyręs darbininkas. Ir Pranas ma
no draugystę mėgo.

Vasaros metu mes trise su- 
eidavom į Juozo kamarą ir šne- 
kučiudavom iki pusnakčio. Juo
zas pasakodavo, kaip mama kal
bino Joną eiti į kunigus, bet jis 
atsisakinėjo, nurodydamas, kad 
kunigų jau ir taip perdaug, o 
mokytų ūkininkų permažai. Pa
galiau, kai'gimė trecias sūnus 
(Pranas), mama davė Jbnui ra
mybę.

(Pranas pasakodavo man ne
girdėtus dalykus iš astronomijos 
— apie mūsiškę saulės sistemą 
ir kitas dar painesnes ir plates
nės Sistemas. Pasakodavo kokie 
paslaptingi yra “paukščių takai” 
ir kokia įdomi visatos begalybė.

Aš prisiminiau, kad visatoje 
yra ir žemaitiškų žymių. Viena 
tokių žymių yra Sietynas. Die
vų įkvėpti žmonės pasakojo, jog 
Sietyno senovėje nebuvo. Siety
nas atsirado po to, kada dievas 
Pikulis, n'ėsūvaTcTomas pavydo ir 
keršto, pavogė dievaitės Laumės 
sūnų Meilių ir išnešęs į daušas 
dideliuose toliuose nuo žemės, 
paleido. Meilus, nerasdamas ga
limybės grįžti į žemę, pasikeitė 
į žvaigždę ir telkė aplink save 
kitas žvaigždes. Dabar po vi
durnakčio virš žemaičių žemės 
spindi 12 žvaigždžių Sietynas, o 
šviesiausioji žvaigždė — yra 
Meilius.

Ši pasakėlė padarė gerą įspūdį 
abiem Smilgevičiams Po to, ka
da tik Sietynas atsirasdavo virš 
žėtaaičių žemės, jūodta žvelgda
vo aukštyn ir ieškodavo Mėi- 
liaus. Jok kiektjėnarn žemaičių 
patriotui mielas dievaitės Lšū- 
rriės palikimas.

Kova su buliu
Per vasarą su bufiu hebnVO 

jokių nesusipratimų — jis manęs 
klausydavo lygiai, kaip karvės, 
bet rudeniop ėmė nebeklausyti. 
Aš jį varau, o jis atsuka prieš 
mane ragus, kojomis drasko že
mę, puČiA ir baubia. AŠ pradėjau 
jd bijdti.

Turėjau botagą, bet ahs bii- 
vo nešmaikštus, buliui nėįskau- 
dindavt). Tąsyk gavęs ntfd Juo
zo pluoštą kanapių, nusivijau 
naują — nusipioviau lankstų ka
daginį botkotį ir — o, o! Bu
lius atstatė prieš mane ragus. Aš 
šūktelėjau: eik! O kai nepaklau
sė, tvojau šmaikščią botagu per 
šoną, per kitą ir per nugarą. 
Rumbas, kaip virvės iššoko ska
roj po kiekvieno kirčio. Bulius 
kentėjo keletą sekundų ir pabė- 

go. to ant jo kailio daugiau 
botaf© nenaudojau. Balins ta
po lygiai paklusnus, kaip bet ku
ri karvė.

Tarnyba pas Bobelius

Išbuvęs metus — Smilgevi
čių ūkyje nebetikau. Ganyti ne
benorėjau, o pusvaikio jiems ne
reikėjo. Aš gavau tarnybą Bo
belių ūkyje, kuris, jei neklystu, 
buvo žvirblaičių Didžiųjų kai
me. Ans ūkis ir nemažas, bet 
netoks-, kaip Smilgevičių. Be Bo
belio papunfc) ten buvo du Bobe- 
liukdi: Antanas — 23 m., Jonas 
— 21 m., Bobelienė mamunė — 
42 ir Bobelytė Marė — 10 m.

Iš karto mano santykiai su 
Bobeliukais buvo geri, bet ilgai
niui pablogėjo, nes atsisakiau 
lipti į špižarnę (sandėlinę) pro 
langą ir vogti jiems dešras, bry
zus kumpio ar džiovinto sūrio. 
Mamunė (pamotė) tų skanėsių 
jiems neduodavo — laikydavo 
kunigėliams. Pirmiau jie patys 
vogdavo, bet nūn pro langą ne
betilpo.

Mano darbai buvo pranašes
ni negu piemens: ruošiau medžia
gą — vytis ir baslius tvoroms. 
Kapojau eglėšakes kraikui. Tai
siau ir tvėriau naujas tvoras. 
Ariau, akėjau dirvas. Sėjau ir 
kapčiavau bulves. Pioviau, džio
vinau ir vežiau šieną — dobilus. 
Kirtiu rugius ir pioviau, džiovi
nau ir vežiau vasaroją. Ariau ir 
akėjau pūdymus. Kūliau, Myniau 
linus.

Kol visi darbai buvo baigti, 
atėjo ir praėjo Nauji Metai. Aš 
dvi savaiięs padykinėjęs, nuė
jau tarnauti pas žvirsdinus.

Juožas šmotelis

Maftįttėtte Parkas
Marquette Parko Lietuvių Na

mų Savininkų organizacijos ba
rių susirinkime, įvykusiame 
vasario 16 d. Marquette Parko 
parapijos salėje, buvo paminė
ta vasario 16 Lietuvos atkūrimo 
diena. Ta proga J. Tamulis ta
rė pritaikintą žodį. Prelegen
tas savo paskaitos turinį kreipė 
į akto signatarus, kurie sun
kiuoju momentu, Lietuvai esant 
vokiečių okupuotai, ryžosi pas
kelbti Lietuvos nepriklausomy
bę ir tą aktą patvirtino savo pa
rašais. Prelegentas iš eilės pa
minėjo visus pasirašiusius, api
budindamas kiekvieną ir susi
rinkusiems pateikė daug įdo- 
mitiš jų biografijos davinių, ku
rie daugumai)buvo nežinomi.

Pabaigoje paminėjo ir tuos, 
kurie šio akto nepasirašė, bet 
įvykdė rizikuodami savo gyvy
bėmis. Tai lietuviško kaimo 
bertieliai — kūrėjai savanoriai. 
Be jų pasiaukojimo tas aktas 
liktų tik graži deklaracija.

Visa kalba truko neilgai, žy- 
miai skyrėsi nuo dažnai girdi
mų ta proga pasakytų kalbų.

Si. Patlaba 

Renkasi lietuviai 
RESPUBLIKONAI

Susirinkimas šaukiamas 8 
v. v. penktadienį, kovo 23 die
ną, 1973 m. Lygos patalpose, 
2122 \V. Marquette Rd. Chica
go, Ill. (Margučio patalpose). 
Susirinkimo metu bus padary
ti metiniai pranešimai ir bus

A. A.

KAZIMIERUI ČKPŪKUI 
mirus, 

jo dukrai, žentai ir giminėms 
gilią užuojautą reiškiame:

Barbora Smoiėlien€ 
Michalina Baronienė 
Jūžė Gulbinienė 
Juozas šmotelis

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

TiiilH11 li riiiih. .............. .Jė i.ii. 1 -Į .i   .. .* n

GEORGE F, RUDMINAS
3319 So. LFTUAnICA AVĖ. tel.: YArds 7-1138-1139

renkama nauja valdyba. Ljr- 
gos pirmininkui pavedu^ su
daryta nominacijų komisija, 
kuriai vadovauja Vincentas 
Kačinskas. Nominacijų komi
sija patiekė sekantį kandidatų 
surašą į valdybą sekančiai ka
dencijai :

Juozas Bacevičius
Dr. Joseph Briedis
Aleksas Jankūnas
Stanley Bernard
Anatolijus Milūnas
Casimir Oksas
Algis Regis
Dr. Aldona Valis
Anton Valukas
Jonas Vasaitis

' Albertas Vengris
Povilas žumbakis
Kiti kandidatai bus galima 

pristatyti susirinkimo rtietu. 
Tik nariai, kurie bus užsimo
kėję nario mokestį už 1973 me
tus, galės dalyvauti balsavime. 
Susirinkimo metu taipogi bus 
svarstomi ir ateities plūdai.

Amerikos Respublikonų Tau
tinių Grupių Taryba šaukia 
metinį suvažiavimą 1973. ge
gužio 11 — 13 d. Washingtone, 
D. C. Lygos pirmininkas Ka
zimieras Oksas suteiks infor
macijų Ufct kuriam Lygos na
riui, kuris norėtų dalyvauti 
šiame suvažiavime. z
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ŠVENTO RAITO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENA DIENA BŪTIM KRIKSOOMUI
JOa t»d«, mylimi*j i, pirm to p*rwrgėti bOdrnni, dabokit* idant, 

•Pfautt p»r klajojimą nafimintingyly. naiipultvmėt* ii tvirtybė* savo.
aukft* malonė ja ir pažinty ja Viaspati** mO*v ir liganytojo Jėzau* 

Krittaoi 2 P»t. 3:17,18.
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Atkreipdami dėmesį į Dievo pažadus ir tikėjime prisisavindami juos 
ir stengdamiesi pamatyti kaip tie Žadėjimai išsipildo mūsų gyvenime, mes 
augame žinojime ir tuo pačiu laiku augame malonėje, nes jeigu kiekviena 
to žinojimo dalis, kurią mes gauname neras vietos geroje ir teisingoje šir
dyje ir neįrodys atitinkamą paklusnumo bei teisingumo laipsnį, tas bus 
įrodymų, kad dar nesame pasirengę priimti ateinantį žinojimo laipsnį, ir 
tokiu budu galime būti sustabdyti arba ir sugrąžinti atgal. O pražudymas 
žinojimo reiškia laipsnišką pražudymą malonės, arba visišką pražudymą 
žinojimo -r- nuėjimą į tam^bes, pažadėjimai Dievo žodžių lieka tamsesni 
ir nešviesūs, tiek, kiek mūsų gerumas arba malonė yra pražudyta sviatiš- 
kume ir nuodėmėse.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet na 
kiekvienam .aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kria- 
taus bažnyčia. 1 visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. lavist, 3715 W. 66th SU Chicgo, Illinois 60629

8V. RAITO TYRINĖTOJAI

PETKUS

— Šiais metais Chicagos mo
kyklų administracijai trūks 69 
milijonų dolerių mokytojų, 
dženitorių ir valytojų algoms 
mokėti.

— Frank Baum ir Leonord 
Freedom prisipažino teismui, 
kad jie, vadovaudami Stein
berg — Bauman krautuvių tink
lui, pėvogė iš jos veik septynis 
milijonus dolerių.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

vI'i 2533 W. 71st Street 
‘ M Telef.: GRovehiU 6-2345-6

Y 1410 So* Ave«, Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ta rii i ...... ..... i

MAZEIIA&EVANS

LIETUVIŠKAS 
ATSIŠAUKIMAS

“Dabar nieko nenorim, kaip 
tiktai išeiti iš nevalios maskolių 
ir grąžinti valnastį visiems, o 
grąžinus valnastį, valia bus vi
siems, kokias aprinkti provas ir 
kokių klausyti; dėl to gi visi bū
dami spakainiais, ir kurie su 
mumis ir kurie priešingi mumis 
buvote, turėkitės su mumis vie
nybėj, o būsima visi ščėslyvi”.

Tadas Kosciuška, 1794 m.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SUSIRINKIMŲ

PRANE^MAi
♦

— C h tea gos Liėtbvfy SOYalkiečiy 
Draugijos eilinis narių. susirinkimas 
įvyks penktadienį, koyo 23 d. 8y. vak. 
Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Nariai malonėkite atsilankyti ir ap
tarti draugijos .reikalus, kurių yra 
daug. Po susirinkimo bus Vėišės.

Eugenija Strungys, rast.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4320-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODEKN1SKOS AIK-UONDITIONED KOPIAMOS

— Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je 6-tos Apskrities Valdytes ir kuo
pų. rinktų atstovų susirinkimas ivyks 
kovo 25 d. Chicago Savings and Loan 
patalpose, 6245 So. Western Ave., 
3:00 vai. p. p. Kviečiame visus būti
nai dalyvauti šiame svarbiame susi
rinkime. Kviečia

SLA 6-tos Apskrities Valdyba

— JoniBciečiv Labdarybės ir Kultū
ros klubas turės kauliukų žaidimą 
“Bunoo Party”, kuris įvyks sek
madienį. kovo 25 d. 2 vai. popiet Hol
lywood salėje 2417 w. 43rd St. Bi
lietai bus gaūnimi prie įėjimo. Ko
misija kviečia visūs atsilankyti, šnri-‘ 
giai praleisti laiką ir gauti gražiu do
vanų. A. K.

NARIAI:
Chlfcagos

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
m nam.

TUKIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ANTANAS M PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVĖNUE. pKone: YArds 7-3401 
II M I » > w T T iT’ ri I~. rr t ,n ’ T t 'I .r.M f. ■. ■

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Bl. Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpuWic 7-1213
2314 WfcSt 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 X RAUJItWOS, CHICAGO K Itfc. — THUMDAi, WaKCH 22,



Policija suėmė dešimt 
vagilių

Pirmadienio naktį piety Chi- 
cagoje policija suėmė dešimt! 
paauglių, kurie turėjo sandėli! 
įvairių ginklu, vagiliavo, o už 
parduotus daiktus girtuokliavo 
ir paskęsdavo narkotikuose.

Policijai priartėjus prie 827 
West 54 Place, jaunu geugsterių j 
vadas paleido tris šūvius į žemę! 
ir metė revolveri. Į policininkus 
jis nedrįso šauti, bet bandė pa- ( 
gąsdinti.

Policija suėmė visą dešimtį 
jaunuolių, atėmė iš jų automa
tišką šautuvą .kelis revolverius 
ir didoką kieki šovinių.

Daley nepatenkintas 
gubernatorium

Illinois gubernatorius Dan 
Walker nepasirašė Illinois seimo 
priimto nutarimo, liepiančio su
teikti paramą bankrutuojančiai 
Chicagos Tranzito Agentūrai. D. 
Walker nori, kad ir Chicagos 
miestas prisidėtų prie tranzito 
finansų sutvarkymo.

Illinois seimas nutarė skirti 
12 milijonų, tuo tarpu guberna
torius nenori duoti daugiau 9 
milijonų. Jis yra Įsitikinęs, kad 
pati Chicaga ir Cook apskritis 
duotų CTA -S3,150,000.

Chicagos meras Daley labai 
nepatenkintas tokiu gubernato
riaus elgesiu. Praeitų rinkimų 
metu Chicagos miestas atidavė 
Dan Walkeriui savo balsus, o

Gintaro baliaus debiutantės ir ju šokių mokytoja p. Genovaitė Maluska, Lietuvos generalinė konsule 
p. Juzė Daužvardienė, p. Christina Austin, baliaus pirmininkė, p-lė Cecil Matui, p. Irena Žibienė, 
CLMK pirmininkė, ir p. Genovaitė Krajicek. Viduryje matome šių metų debiutantes: Juzytę Mariją 
Daužvardytę, Viliją Kereiytę, Joanne Mitchell, Denice Wacker ir Sandy Woidat. Gintaro balius bir

želio 24 diena ivvks Martinique salėje.

HELP WANTED — MALK 
Darbininkų Reikia

♦ DIEMAKERS
♦ TOOLMAKERS
♦ MILLING MACHINE
♦ DEVLIEG JIGMILL
♦ BURGMASTER TAPE
♦ JIG BOR.

Reikalingas 5 metų patyrimas pana
šiose darbo srityse. Aukščiausias at
lyginimas ir viršvalandžiai. Apmoka
ma Blue Cross, Blue Shield ir svar
besnių ligų apdrauda. Apmokamos 
atostogos ir šventės. Kompanija turi 
Profit Sharing planą. Darbininkai 

reikalingi dienomis ir naktimis.
IDEAL TOOL & 

MANUFACTURING CO.
5615 So. CLAREMONT AVENUE

(Skersai gatvės nuo Jaunimo centro) 
Tek 476-1080

GRINDERS MACHINISTS
Full time position open for expe
rienced precision grinders and ma
chinists.

• PRECISION MACHINISTS
• SURFACE GRINDERS

• INTERNAL GRINDERS
• EXTERNAL GRINDERS.

Steady work. Full benefits including 
profit sharing. Air cond. shop. 

Phone for interview.
BRONSON A BRATTON, INC.

5161 So. MILLARD
735-6200

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular 

overtime.
Full Company benefits. 
Experience necessary. 

Call BILL 384-6505

MACHINISTS
Lathe & Bench hands. Also assembly 
workers. Experienced. Must read 
blueprints. For assembly of large 
small coilwinding machines. Good 
working conditions. Hospitalization.

GEO. STEVENS MFG. CO. 
6001 No. KEYSTONE 

Tel. 588-1300

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALB 

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOIŪS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

[TISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So, Kedzie Ave, , — PRospect 8-2233
70-TA IR ROCKWELL. Mūrinis 2 po BUTŲ NUAMAVIMASl ĮVAIRŪS
5 ir 2 kambariai rūsyje. Nauja gazo DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO- 

šilima LISKUS’ 434-8786. JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
_______________________________ PARDAVIMAS.

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

BIG BIG BARGAIN
See owner and builder at 

2505 W. 61st ST.
19 apartments, best construction and 
upkeep. Clean like new. Big income, 

very reasonable for quick sale.

r ■■■““■>
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59S0

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

gubernatorius dabar nori už
mesti tokią sunkią naštą Chica
gos gyventojams. Gubernato
riaus elgesys dar labiau atitoli
no demokratų partijos vadus.

Sutrempė pornografinę 
literatūrą

— Pirmadienį didokas būrys 
jaunų vyrų ir moterų įsiveržė į 
pornografinės literatūros krau
tuvėlę, esančią 6255 So. Wes
tern Avenue ir sutrempė didoką

kiekį įvairių žurnalų ir nuoga
lių fotografijų. t

Į minėtą krautuvę bėgdavo iš 
gretimų mokyklų jaunimas ir 
pirkdavo įvairiausius pornogra
fijos žurnalus. Tėvai, vaikai, 
broliai ir seserys įsiveržė Į krau
tuvę ir padarė gerokai nuosto
lių. Keli žmonės kreipėsi Į al- 
dermaną Lawlor, prašydami jį 
uždaryti krautuvę, bet jis nie
ko nedarė.

Užpuolimo metu buvo atvy
kusi policija, bet triukšmaujan-

čių ji net neareštavo. Ji liepė 
triukšmaujantiems skirstytis, 
bet nesuiminėjo. Policijos ka
rininkas pasakė, kad triukšmau- 

Į tojai neturi teisės uždaryti krau
tuvės. Jeigu ji negera, tai turi 
kreiptis Į teismą ir gauti Įsaky
mą uždaryti krautuvę.

— Chicagos policija suėmė po
licininką Marvin J. Glass, paėmu
si $750 kyšį. Jis kyšio neturėjęs 
imti.

— Chicagos policijos kap. 
Killackey praneša, kad pasku

MOVING - Apdraustas perkraustymas 
ir sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai Ilgų metą patyrimas.

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

tinėmis keturiomis savaitėmis 
Chicagoj buvo užmušti 26 as- 
menvs. Policija neturinti siū
lo, kurs padėtu iai surasti nu
sikaltėlius. Policiia prašo žmo
nių, mačiusiu nusikaltimus, te- 
lefonuoti jai PO 5 - 1313.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

— šeštadienio rvta, sušlapus 
keliams, ant Chicagos Skywav, 
prie 74-tos vienas automobilis 
paslvdo ir trenkė i kita. Nelai
mės metu žuvo 3 asmenvs ir 
vienas sunkiai sužeistas. Snie
go ir šlapdribos metu reikia la
bai atsargiai važiuoti.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

t608 Wert 69th SL, Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių. 

AUTOMOBILIAI, AALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

GEROS DOVANOS
tios KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4 00 dabar tik _________ $3.00
Minkštais viršeliais tik ----------------------- ---- ------------$2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik _______________ __ -___________________________ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba

money orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

— Ramiame Mavwood prie- 
miestvie 2 mokiniai sumušė ir 
suspardė 11 metu Melisa Ste
vens, ramiai ėjusią namo iš 
Emerson pradžios mokvklos. 
Mergaitė nuvežta į ligoninę, o 
peštukai ieškomi. .Tų vardai 
policijai žinomi.

— Visame krašte bedarbių 
skaičius padidėjo, bet Chica- 
goje dirbančiųjų skaičius yra 
nepasikeitęs.

— Prie Congress ir Clinton 
gatvių sankryžos traukinėlio 
kasininkę apvogė. Jis, pama
tęs ilgą eilę keleivių, įlindo į 
josios būdelę ir “pardavinėjo 
tikėtus”. Tuo tarpu kasininkė 
pašaukė policiją, kuri suėmė 
21 metų amžiaus Essie Ries, 
nesamdvtą “tikėtu pardavinė
toją”.

— Maisto ir vaistų komisijo- 
nierius įsakė tuojau išimti iš 
apyvartos Kalifornijoje Cutter 
laboratorijoje gaminamus Į 
venas leidžiamus Dextrose 
vaistus. Viena moteris nuo jų 
mirė, o kitos trys labai sunkiai 
serga.

— Mokytojai nustatė, kad 
kiekvieną metą Chicagos pra
džios mokyklose vis mažesnis 
vaikų skaičius kalba angliškai.

PRAGIEDRULIAI ČIURLIONIO
GALERIJOS GINČE

Praėjusį rudenį Lietuvos Ge
neraliniame Konsulate įvyko du 
Čiurlionio Galerijos ginčo šalių 
pasitarimai. Antrame pasitari
me dėl galerijos buvo prieita 
vieningos nuomonės ir advoka
tams buvo pavesta surasti teisi
nę formulę, kaip dvilypę Čiur
lionio Galerijos organizaciją su- 
liedinti į vieną.

Tikimasi, kad Generalinė Kon
sule Ponia Daužvardienė, ku
rios rankose Lietuvos Atstovo 
Pono Rajecko patvarkymu gin
čas yra atsidūręs, prives jį prie 
patenkinamo sprendimo.

D. A.

W------------------------------------ W
TRUMPAI

_________________________ d 
♦

— Ona Norkienė, ilgametė 
“Dainavos” ansamblio narė, 
šiuo metu valdybos sekretorė, 
po sunkesnės operacijos perkel
ta iš šv. Kryžiaus ligoninės į 
Christ Community Hosp., 4440 
W. 95 gatvėje. Ji paguldyta 348 

i kambaryje, antroje lovoje, pa
siekiama telefonu 425-8000. pra
šant ext. 348. bed 2. Lankyti 
galima nuo 2 iki 8 vai. p. p.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
valdybos nariai ir talkininkai 
eis iš namo į namą, rinkdami 
aukas bylos vedimui, kuri yra 
užvesta prieš teisėjo Austin nu
tarimą statyti pigiuosius namus 
mažų pajamų žmonėms Mar
quette Parko apylinkėje. Teis
mo keliu yra siekiama tą teisė
jo Austin nutarimą panai
kinti.

Rinkėjai prašo būti dosniais, 
nes kiekvienas doleris bus pa
naudotas jūsų gerovei ir lietu
viškos Marquette Parko koloni
jos stabilizavimui.

— Amerikos lenkų Filatelistų 
draugijos paroda bus šį savait
galį La Salle viešbutyje, prie 
Madison St. Ji yra skirta pami
nėti 500 m. nuo Koperniko gi
mimo.

— Nancy Kaupaitė iš Mar- 
qutte Parko ir Virgilijus Kau
lius iš Gage Parko apylinkės 
yra Loyolos universiteto deka
no garbės studentų sąrašuose. 
Jie studijuoja Verslų adminis
travimą.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

for appointment.
AVIS TRUCKS 

427-6184

SECRETARY
Excellent first - or,second job.
Requires good typing, some 
shorthand and ability to learn 

office procedures.
Call 372-8411.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI 3 NAUJAI dekoruoti 
kambariai su baldais už 135 dol. per 
mėnesi. Jei be baldu ir užsimokant 
elektros bei gazo sąskaitas, tai tik 
$90. Arti bažnyčia, teatras krautu
vės ir susisiekimas. Reikalingas už

statas.
Tel. 687-2437.

— Dr. D. Giržadas kalbės apie 
galūnių pakeitimus baigusių 
Evangelical mokyklą slaugių 
draugijos susirinkime balandžio 
3 d. Christ Community ligoni
nėje.

— Ford City Prekybos ceptre 
šią savaitę yra laivelių paroda.

— Ponia Jozefina Svilainis iš 
Marquette Parko apylinkės stai
ga susirgo. Gydosi Šv. Kryžiaus 
ligoninėje.

— Vacys Smatavičius, Rock
ford, Ill., Lietuvių klubo vicepir
mininkas, užsisakė Naujienas 
per koresp. Juozą Bacevičių. 
Vajaus komisija naujiems skai
tytojams ir platintojams taip 
pat Naujienų rėmėjams nuošir
džiai dėkoja.

— LB Gage Parko apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 25 d., 12 vai. die
nos metu Jėzuitų centre. Nariai 
ir svečiai kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti. Valdybos 
vardu kviečia I. Stončienė.

— Vito Smilgis. 25 metų am
žiaus Smilgių sūnus, ankstyvą 
pirmadienio rytą automobilisto 
buvo sutrenktas prie Ashland ir 
Blue Island gatvių. Policija 
jauną vyrą be sąmonės nuvežė 
į ligoninę, esančią San Francis
co aikštėje. Tėvai labai susirū
pinę sunkiai sužeistu sūnum. 
Policija pagavo neatsargų vai
ruotoją. Laimė, kad jis turi ap
draudę.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
32O8’/2 W. 95th St. 

GA 4-8654 ■ HlUtAMCI

State Farm-Lre and Casualty Company

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME IAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

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

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

kitokį blankai

♦ Antano Smetonos piano re
čitalis - koncertas įvyks š. m. 
kovo mėn. 24 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 mokykla.

(Pr).

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60609
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NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIU architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22.900.

AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS. Gage 
Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4^ kambariu. Kerpėtai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas Garažas. $18.800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Anie $15.000 paja
mų. Galima šauti už $70.000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas. 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. nauias garažas. Daug prie
dų — $31.500.-

6% KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIŪS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. $23,000.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
radiio. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras, vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS T OTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

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

Tel. LA 3-1387

(Pasimatymui skambinti po 6 vai. vak.)
Pensijos ir kompensacijos iš Vokie

tijos. pilietybės popieriai. įvairiu val
stybės formų pildymas Interesantu 
reikalais lankosi valdžios ir savival
dybės įstaigose bei konsulatuose. Pa-| 
deda sutvarkyti pensijos ir bedarbių
pašalpos bei kitus panašius reikalus. 
Sutvarko Medicare ir kitas sąskaitas. 
Padeda neturtingiems gauti iš WEL
FARE ir kitų ištaigu įvairias pašal
pas: buto, nemokamo gydymo, nemo
kamo maisto korteles ir kitką. Taip 
pat paruošia imigracinius dokumentus 
ir iškvietimus i Amerika. Sudaromi 
testamentai ir asmenų paieškosimai. 

Kreiptis asmeniškai arba-laiškais.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visu rūšių namo ap- 
Sildvmo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters) 
nirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60809 Tel.: VT 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES KAINOS 
H SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

DARBUOSE
stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas 5r valymas Mūrininko 
rtaliaus cemento ir dažvtoio darbai 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federaliniu ir valstiios pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 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

A. 6. AUT# REBUHDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEI_____7745888
Anicetas Garbačiauskas, say.




