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HANOJUS SUTINKA PALEISTI BELAISVIUS
DIDĖJA SOVIETU LAIVYNO JĖGOS

WASHINGTONAS. — Nyt korespondentas Drew Middleton 
iš Washington© karinių sluoksnių patyrė, kad Viduržemio jūroje 
šiuo metu yra pats stipriausias sovietų karo laivynas su 55-60 
laivų. Neseniai atvyko naujas raketomis ginkluotas kreiseris 
“Kara” klasės ir vienas “Krėsta” II klasės ankstyvesnio tipo 
kreiseris. Jie abu ginkluoti radaro vairuojamomis, taikinį susirin- 
dančiomis raketomis, o taip pat ir oro gynybos raketomis.

Sovietų jūrų laivyno augimas 
prasidėjo su admirolo Sergejaus 
Gorškovo paskyrimu vyriausiu 
jūrų laivyno vadu 1956 metais. 
Jis sudarė laivyno statybos pla
nus, kuriam pradžioje priešinosi 
armijos vadai, tačiau jį rėmė po- 
litbiuras. Jei anksčiau sovietų 
laivynas buvo laikomas “sausu
mos jėgų padėjėju”, tai Gorško
vo vadovaujamas laivynas tapo 
efektyvia, pasaulinio masto jė
ga.

Sovietų karinių žurnalų pareiš
kimais, karo laivyno uždavinys 
konflikto metu būtų sunaikinti 
priešo atominius povandeninius 
laivus ir lėktuvnešius, sovietų 
laivyno sekantis uždavinys bū
tų sustabdyti priešo laivininkys 
tę ir sunaikinti laivyno bazes, 
uostus ir kitus karinius objek
tus.

Sovietai didelį dėmesį skiria 
povandeniniams atakos laivams, 
kas rodo puolamąją strategiją 
Gorškovo galvosenoje. Laivų ra
ketos karo atveju pultų Ameri
kos lėktuvnešius visose pasaulio 
jūrose, o sovietų povandeniniai 
laivai su savo atominėmis rake
tomis pultų Amerikos taikinius 
namie. Sovietai jau išbandė nau
ją povandeninių laivų raketą, ku
ri lekia virš 4,000 mylių. Euro
pos valstybių žvalgybų žiniomis, 
sovietai pastato po vieną naują, 
atomine energija varomą, povan- 
denin. laivą kas penkios savaites.

Laivyno karininkų kalbos ir 
straipsniai sovietų žurnaluose 
pabrėžia dvigubą sovietų laivy
no uždavinį. Sovietų laivai karo 
atveju pirmiausiai turėtų sunai
kinti karinius konvojus iš Ame
rikos į Europą. Apskaičiuota, 
kad karui prasidėjus į Europos 
uostus kasdien atplautų iki 100 
transporto laivų. Kasflien jūrose 
būtų tarp 1,500 iki 2,000 laivų, 
kurių sustabdymas būtų sovietų 
laivyno uždavinys.

Antra taikinių grupė būtų ži
balo tanklaiviai iš Persijos įlan
kos į Europą ir Ameriką. Sustab
džius Amerikos paramą Europai, 
sovietų sausumos jėgos galėtų 
tikėtis dominuoti Europos fron
tuose.

Pakistanas skelbia 
. 50 mylių ribą 
KARACHI. — Pakistano pre

zidentas paskelbė proklamaciją, 
kuria Pakistano teritoriniai van
denys pakeičiami iš 12 mylių nuo 
kranto iki 50 mylių. Preziden
tas Bhutto praėjusią savaitę pa
siskundė Maskvai, kad jos žvejų 
laivai gaudo žuvis netoli Pakis
tano krantų ir atima Pakistano 
žvejų kasdieninę duoną.

Proklamacijoje sakoma, kšd 
Pakistano pajūrio gyventojai 
nuo neatmenamų laikų pragyve
nimą pelnydavo žuvaudami jū
roje prie Pakistano krantų ir vy
riausybė turi apsaugoti jų inte
resus.

Pakistanui draugiška Kinija 
praėjusią savaitę irgi kritikavo 
Sovietų Sąjungą ir Ameriką, kad 
jų laivai, naujausia technika ap
sirūpinę, gaudo prie mažų ir ne
turtingų valstybių krantų žuvis, 
kurios reikalingos vietiniams

1$ VISO PASAULIO

ŠIANDIEN IR RYT PALEIDŽIAMI 
PASKUTINIEJI AMERIKIEČIAI

SAIGONAS . — Iki trečiadienio komunistai turėjo paleisti 
visus karo belaisvius, o Amerika turėjo išvežti visus savo karei
vius iš P. Vietnamo. Komunistai sustabdė belaisvių paleidimą, kai 
Amerika pareikalavo paleisti ir Laose laikomus belaisvius, šiaurės 
Vietnamui buvo kebli padėtis, nes jis niekada neprisipažino turįs 
savo kareivių Laose ar turįs kokią nors įtaką Laoso komunistams. 
Pažadėjimas paleisti Laose paimtus belaisvius būtų lygus prisipa
žinimui, kad Hanojus kontroliuoja Pathet Lao komunistus.

WASHINGTONAS. — Ameri
kos Rašytojų draugija kreipėsi į 
senatą ragindama papildyti Ame 
rikos rašytojų teisių — copy
right — įstatymus ta prasme, 
kad Sovietų Sąjunga negalėtų 
pasinaudoti Amerikos teismais 
reikalaudama kontrolės sovietų 1 
rašytojų darbams. Amerikos ra
šytojai įtaria, kad Kremlius tik 
todėl įsijungia į pasaulinę copy
right konvenciją, kad nori už
drausti savo nepaklusniems ra
šytojams spausdinti savo darbus 
užsieniuose.

TEL AVIVAS. — Du žydai ir

pakeitimai egipto vyriausybėje pažinti kaltais smpmejimu ir 
valstybės paslapčių išdavimu!
priešui — Sirijai.

MASKVA. _  Sovietų moks- riausybės struktūroje. Įtakingo Al Akhbar laikraščio pranešimu,
lininkas Andrei Zacharov pirmą premjeras Sidky pasitraukė iš vyriausybės po šeštadienio trum- 
kartą buvo apklausinėtas KGB P° posėdžio ir prezidentas nutaręs pats pasiimti premjero vietą, 
įstaigoje. Tardytojai jam pa- nutarimas buvęs aptartas prieš kelias savaites. Prezidentas 
reiškė, kad jo įsteigtas Žmogaus borėjo vakar apie tai paskelbti Nacionalinės Asamblėjos nariams 
Teisių komitetas yra Sovietų Są
jungos “šmeižimas”, nes suges- 
tijonuoja, kad žmonių laisvės So
vietų Sąjungoje reikalingos gy
nimo.

KEY BISCAYNE. — Prezi
dentas Nixonas ragina visus 
Amerikos darbdavius pirmoje 
eilėje samdyti Vietname buvu
sius kareivius veteranus. Jis pa
gyrė Cleveland© merą tRalph 
Perk, kuris pradėjo programas 
parūpinant veteranams darbų.

LISABONA. — Visos Portu
galijos kolonijose renkami atsto
vai į kolonijų parlamentus. Žmo
nės Mozambikoje išrenka 20 iš dymą rasti taikingą išeitį Vidu- 
50 narių. Ginėjoje 5 iš 17. Ki- rimuose Rytuose. Jei šis pasku- 
tus paskiria gubernatorius.

KUWAITAS. — Vyriausybė (čių rezultatų, galima laukti kari- 
v-a »»» njų veiksmų atnaujinimo.

Egipto diplomatija stengėsi 
įtikinti pasaulį, kad karo grėsmė 
yra visai reali, kad tą grėsmę 
gali atitolinti tik diplomatinis 
Washington© spaudimas Izrae

liui padaryti nuolaidų. Egipto

pareiškė, kad Irako lėktuvai pa
žeidinėja Kuwaito erdvę, o Ira
ko kariuomenė dar nepasitrau
kė iš antradienį užimtų pozicijų 
Kuwaito teritorijoje.

WASHINGTONAS. — Pra
plikęs senatorius William Prox- 
mire persodino plaukus iš pakau- j nė^ankiad"7utite"ž7nia', 
!l®?nt.^kt?Lir,.^a..Oper^i kad Prezidentas Nixonas nuta

rė parduoti Izraeliui dar 50 
Phantom lėktuvų. Egipto spau-

1972 metais jam kainavo, 2,758 
dol. Jis žadėjo tas išlaidas nura
šyti nuo savo sveikatos išlaidų da pjktaj pu0]ė Ameriką, kurios 
pajamų mokėjimo formose. Dėl žvalgyba lėktuvai nuolat skrai
to senatorius gavo daug priekaiš- do Egįpto ir Libijos pakrantė_ 
tų ir nutarė operacijos neminėti - §nipinėdami. vieną tokį 
Pydydamasformas, (žvalgybos lėktuvą praėjusią sa- 

į vaite apšaudė du Libijos naikin
tuvai.

Uganda sulaikė

NEW YORKAS. — Garsus! 
žurnalistas Walter Lippmann 
New Yorko ligoninėje gavo me
chaninį širdies ritmo skatintoją.

FORT LAUDERDALE.—Flo- 
ridon suvažiavo tūkstančiai stu
dentų ir kitokio jaunimo švęsti 
tradicinės pavasario šventės. 
Vien Daytona Beach laukia apie 
pusės milijono jaunų sVečių.

DETROITAS. — Fordo bend
rovė atšaukia apžiūrėjimui 58,- 
759 Torino automobilius, nes 
apie 4,100 to modelio automobi
lių gali turėti defektą vairavimo 
mechanizme.

gyventojams Pernai Islandija ir
gi paskelbė 50 mylių savo vande
nų ribą, dėl kurios dažnai įvyks
ta incidentų su britų žvejų lai
vais, kurįe tokios ribos nepripa
žįsta .

' Suomijoje yra tūkstančiai ežerų ir tūkstančiai meškeriotojų, šioje nuotraukoje suomiai gaudo 
žuvis per lede iškirstas eketes. Daugiausia pagaunama lydekų ir ešerių.

KAIRAS. — Vakar Egipto prezidentas Sadatas turėjo pasa
kyti svarbią kalbą ir paskelbti apie reikšmingus pasikeitimus vy-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ir Arabų Socitalistų Unijos centro komitetui. Laukiama ir kitų 
vyriausybės narių pakeitimų paskelbimo. Egipto spauda tuos 
pakeitimus vadina labai svarbiais.

Po pasaulinės Egipto ofenzy
vos diplomatinėje srityje, po 
prezidento patarėjo Hafez Is
mail kelionės į Paryžių, Londoną 
ir Washington^ ir po užsienio 

(reikalų ministerio Mohammedo 
į Zayyato vizitų Kinijoje, Indijoje, 
j Pakistane, Bengalijoje ir Irane, 
laukiama naujo posūkio Egipto 
politikoje. Stebėtojai galvoja, 
kad prezidento Sadato nutarimas 
perimti vyriausybės vadeles iš 
premjero reiškia dar vieną ban-

tinis bandymas neduos konkre-

vėl
naują invaziją

KAMPALA. — Uganda 
paskelbė apie naują invaziją iš 
Tanzanijos. Puolimas prasidėjęs 
penktadienį, Ugandoje paskelb
tas karo stoviskariuomenė 
pirmus puolimus sulaikiusi 
Ugandos teritorijoje. Tanzanija 
siunčianti į Ugandos pasienį nau
jas kariuomenės jėgas.

Ugandos radijas sako, kad pa
imti belaisviai parodė, kad puo
limas vykdomas Ugandos pabė
gėlių, Azijos kilmės žmonių ir 
reguliarios Tanzanijos kariuome
nės dalinių.

♦ Jamaikoj širdies smūgi ga
vęs, mirė britų rašytojas, dra
maturgas Noel Coward, 73 m.

+ Vyriausybė žada kovoti 
prieš statybos medžiagų, ypač 
medžio, kainų kilimą. Bus lei
džiama daugiau kirsti medžių 
valdžios miškuose ir bus spau
džiama japonų vyriausybė, kad 
sumažintų miško medžiagos im
portus iš Amerikos.

+ Kongresas pradėjo tyrinėti 
Amerikos javų biznį su sovie
tais, to biznio įtaką į kainų ki
limą ir javų transporto sunku
mus.

♦ Izraelio vyriausybė pripa
žino, kad jos lėktuvai ginkluoti 
naujomis , raketomis, apie ku
rias ligšiol nieko neskelbta. Ra
ketos naudojamos jau dveji me
tai ir jos numušė ne vieną ara
bų lėktuvą.

+ Trinidado viešbutyje rasta 
nužudyta amerikietė studentė iš 
Long Island. N. Y.

+ Britų kariuomenė š. Airi
joj išdalino žmonėms tūkstan
čius dviejų merginų piešinių. 
Tos merginos pakvietė keturis 
britų kareivius į svečius įkurtu
vių švęsti. Ten laukė du ginkluo
ti airiai, kurie tris kareivius nu
šovė, ketvirtą sunkiai sužeidė. 
Vienas kareivis, kuris į balių nė
jo, davė policijai merginų apra
šymą.

+ Teismas Dakotoje įsakė 
praleisti indėnų okupuotam kai
mui skirtus maisto produktus — 
šešis automobiliusu su mais
tu.

+ New Yorke grupė plėšikų 
nukirpo storus vielų kabelius ir 
išjungė šimtus aliarmo sistemų 
Manhattano rajone. Tai atlikę, 
vagys pavogė iš brangenybių 
parduotuvės žiedų už 100,000 
dol.

Apgautas pirkėjas 
laimėjo bylą

NEW YORKAS. — Aukščiau- 
sias valstijos teismas priteisė nebus lengva rasti neutralią val- 
Ernestui Rumph, 41 m. amžiaus, j stybę, kuri galėtų užimti Kana- 
897,000 dol. iš Fordo automobi- j dos vietą komisijoje, kur ji yra 
lių pardavimo agentūros. Vyras,kartu su Indonezija, Lenkija ir
buvo pirkęs automobilį, kuris 
buvo giriamas, kaip mažai my
lių turįs “demonstravimo mode
lis’’. Tuo automobiliu važiuoda
mas, pirkėjas turėjo nelaimę. 
Vairavimo mechanizmui suge
dus, automobilis trenkė į medį, 
žuvo vairuotojo žmona, o jis pats 
ir du jo sūnūs buvo sunkiai su
žeisti.

Paaiškėjo, kad Fordo agentū
ra jam pardavė automobilį, ku
ris buvo išnuomotas Avis agen
tūrai, kuri per aštuonis mėne
sius nuomavo tą mašiną visiems, 
kas norėjo. Juo važinėjo virš 70 
asmenų.

Teismo prisiekusiųjų komisi
ja nusprendė, kad pardavimo 
agentūra pirkėją apgavo, parda
vė senesnį automobilį, negu pir
kėjui sakė.

Daug kur tebėra 
mirties bausmės

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų sekretoriaus įstaiga pa
skelbė raportą apie mirties baus
mes pasaulio valstybėse. Dar 100 
valstybių tebeturi mirties baus-

XTT?«r VADVAO r. • • • mes ir nuo 1945 metŲ tik sePty- 
, NEW YORKAS. - Praėjusi njM JT ikim mirtics
ketvirtadienį norvejry prekinis bausmes visiškaI Dvj tu bau„
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mių jau neturėjo prieš JT įsistei- 
gimą. Mirties bausmės panai
kintos: Austrijoje, Kolumbijoje, 
Costa Ricoje, Domininkonų res- 

J publikoje. Ekvadore, Suomijoje. 
į Urugvajuje, Islandijoje ir Vene- 
cueloje.

Raporte sakoma, kad naujos 
smurto ir teroro formos, kaip lėk
tuvų grobimai, verčia vyriausy- 

Sekmadienį karo aviacijos gel- bes ieškoti griežtesnių bausmių, 
bėjimo lėktuvas pastebėjo gel- Raportas buvo paruoštas dar 
toną guminę valtį su žmogumi prieš prezidento Nixono reikala- 
joje. Parašiutais buvo nuleisti 
du narai, kurie prisijungė prie-statyta mirties bausmė už kai 
jūreivio. .Patirta, kad jis yra 23 
norvegas, vienintelis gyvas li
kęs iš 3<L j Oreivių įgulos, Stein 
Gabrielsen.

Norvegų laivas paskendo 40 čiau yra ir išmičių, kaip kai ku- 
pėdų didumo bangose, jūroje vė- rios komunistinės valstybės, kū
jui pučiant 85 mylias .per valan- riose mirties bausmė taikoma ir 
dą. Jūreivis valtyje naktimis ša- už ekonominius nusikaltimus, iš- 
lo nuo lietaus ir sniego, mėto-1 eikvojimus ir korupciją. Visa- 
mas didelių bangų. Jį iš valties me pasaulyje pastebėta, kad vie- 
iškėlė tanklaivio “Mobil Lube” (šoji opinija palaiko mirties baus- 
įgulos nariai. Tanklaiviui apie mes ir dėl to vyriausybės vengia 
norvegą pranešė lėktuvo pilotas, 'jas panaikinti.

Išgelbėjo norvegų 
jūrininką

laivas “Norse Variant”, 541 pė- Į 
dos ilgio, plaukęs su akmens an- I 
glies kroviniu iš Norfolko į Ham
burgą, pateko į stiprią audrą 150 
mylių į pietryčius nuo Cape May. Į 
Po kelių SOS pranešimų laivo 
radijas nutilo. Pakrančių Sar
gybos laivai ir lėktuvai pradėjo , 
gelbėjimo darbus, kurie tęsiami 
ir šią savaitę.

Ka-

Kanada nutarė 
likti komisijoje

OTTAWA. — Antradienį 
nada turi oficialiai paskelbti ar 
ji pasiliks Vietnamo taikos prie
žiūros komisijoje. Trečiadienį 
baigiasi bandomasis 60 dienų ter
minas ir laukiama, kad Kanada 
komisijoje liks, paskelbdama 
naują terminą.

Užsienio reikalų ministeris 
Sharo rekomendaves vyriausybei 
pasilikti komisijoje, nors tos ko
si jos darbas nėra patenkinamas. 
Jo nuomone, be Kanados ta ko
misija dirbs dar blogiau. Kiek
vienu atveju, Kanada paskelbs 
30 dienų iš anksto, jei bus nutar
ta iš komisijos pasitraukti, nes

Vengrija.
Naujosios demokratų parti

jos, kuri parlamente turi 31 narį 
ir remia Trudeau vyriausybę, 
kaukusas patarė vyriausybei pa
sitraukti iš Vietnamo už 90 die
nų. Opozicijos partija — kon
servatoriai remia Kanados pasi
likimą komisijoje.

Visuomenės opiniją šiuo klau
simu yra pasidalinusi. Užtektų, 
kad karo veiksmuose žūtų nors 
vienas kanadietis ir visa Kana
da imtų reikalauti, kad vyriau
sybė pasitrauktų iš Tarptautinės 
Kontrolės ir priežiūros komisi
jos.

vimą kongresui, kad būtų at-

kuriuos nusikaltimus.
Raportas sako, kad vis mažė

ja skalė nusikaltimų, už kuriuos 
j baudžiama mirties bausme, ta-

Sekmadienį prezidentas Ni- 
xonas įsakė sustabdyti kareivių 
išvežimą iš Vietnamo, kol komu? 
nistai nepaleis paskutinių belais
vių. Vakar, po ilgų derybų, Ha
nojaus delegacija pažadėjo ant
radienį paleisti Viet Congo ir Ha
nojaus belaisvius ir pranešė, kad 
ir devyni Laoso belaisviai bus 
greit paleisti. Antradienį bus 
atiduoti 40 ir trečiadienį 67 ame
rikiečiai belaisviai.

Amerika žadėjo vakar išvežti 
900 amerikiečių kareivių, antra
dienį — 1,800 ir trečiadienį 2,- 
500. Ginčui dėl Laoso belaisvių 
užvilkinus visą reikalą paskuti
nieji amerikiečiai kareiviai gali 
būti išvežti tik ketvirtadienį.

Be ginčo dėl Laoso belaisvių, 
kurių tarpe yra vienas pulkinin
kas, du majorai, trys aviacijos 
kapitonai, vienas leitenantas ir 
du civiliai, komunistai sukėlė 
ilgą ginčą dėl 159 marinų karei
vių, kuriems skirta saugoti Ame
rikos ambasadą Saigone. Komu
nistai reikalavo, kad ir šie ma
rinai būtų iki trečiadienio išvež
ti. Amerika tvirtina, kad ji laiko, 
ambasados sargybas visose savo 
ambasadose, o Saigono ambasa
da yra didelė, todėl reikalinga 
ir didesnė sargyba.

Amerikiečiai keturių šalių ko
misijoje yra įsitikinę, kad dabar
tiniai nesklandumai šią savaitę 
bus išspręsti ir visi belaisviai bus 
sugrąžinti. Tada bus išvežtas 
ir paskutinis amerikietis karei
vis.

Saigono ir Viet Congo belais
vių pasikeitimą sutrukdė 200 ko
munistų kareivių, kurie atsisa
kė grįžti pas komunistus ir ne- 
sėdo į lėktuvus, kurie turėjo 
juos nugabenti į komunistų val
domą šiaurinę P. Vietnamo pro
vinciją. Belaisviai šūkavo prieš 
komunizmą nukreiptus šūkius ir 
buvo vėl sugrąžinti į belaisvių 
stovyklą, kur Saigono valdžia 
juos atskyrė nuo likusių belais 
vių ir davė jiems geresnes są
lygas.

Kipro valdžia 
atšaukė paradą

NICOSIA. — Kipro salos val
džia atšaukė nepriklausomybės 
šventės paradą, nes buvo išaiš
kintas sąmokslas nuversti arki
vyskupo Makarios vyriausybę. 
Sukilimą ruošęs gen. George Gri
vas, susijungimo su Graikija ša
lininkas. Paradas turėjo įvykti 
sekmadienį.

Grivas ginkluoti vyrai puolė 
vėl dvi Kipro policijos įstaigas, 
primušė policininkus ir paspru
ko su jų ginklais.

Paskelbimas apie išaiškintą 
sąmokslą gali būti ženklas, kad 
valdžia bandys smogti Grivas 
slaptai armijai. Jis pats slaps
tosi Limasol mieste. Generolo 
Grivas šalininkų tarpe yra ir 
Kipro policininkų bei valdžios 
tarnautojų, kurie remia enosis 
— susijungimo su Graikija idė- 
j*.



FLORIDA
Esu užsiminęs pasidalinti min

ty r'mais su Naujienų skaityto
jai anie nekilnojamo turto kai
nas Floridoj. Gal tiksliau pasa
kius — Miami, Miami Beach ir 
art mas apylinkes. Bet pirmiau 
pravartu apžvelgti kai kurias 
p:rk'mo techniškas sąlygas.

I rmiausia. kas gi nori, ar ga
lėtu taikstytis, veik pačiam pie
tiniam Floridos gale įsikurti?

O delės darbo pasiūlos, ypač 
intelektualams tuo tarpu čia nė
ra. Kitą vertus, j kai kurias pro
fesses (gydytojų, Real Estate 
par’avėjų ir panašių) sritis įsi- 
sk' erbimas yra gerokai apsun
ktas. Tačiau investavimams į 
nek'lnojamas nuosavybes kliū
čių nesusidaro; jei tik turima 
pakankamai kapitalo.

Šiaip čia daugiausia plusta 
žmonės, kuriems nei profesiniai 
ar ir bet kurie darbai neberūpi 
— pensininkai. Bet ir jiems vien 
patraukli gyvenvietė — aplin
kuma, pakankami ištekliai nėra 
vieninteliai faktoriai geram se
natvės gyvenimui. Teigiama, kad 
esą labai svarbu, kad vyras ir 
žmona — pensininkai naujoje 
gyvenimo ir vietos aplinkumoj 
rastų bendrą kalbą. Esą pensi
ninkams atsiranda naujovė — 
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tviA.NAh SMETONA (R JO VEIKLA
<54 puta. Kn>ga Kaina $i.5U

' .ei vienas žmogus auiis pažinu nepriklausomos Lietuvos u Antano 
/ Smetonos valdymo laikotarpi, negalps apsieiti be J. Aogustaičio pa- 

, įuostos studijos ši knvga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
'i -oliiną Lietuvos praeit}. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 

i -ukoUrpi pažįstamieji žmones tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau
siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

. j Augustaicio .knygą galima gauti “Naujienose* darbo valandomis 
; Kas negali užeiti i 'Naujienas", tai prašomas persiųsti $1.50 čeKį 
J Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu tokiu adresu:

1
N A|i J | E A O M

^39 -m. HM.STEli STREET. CHM AGQ IILINOjS 606(1.

Gavę pinigus tuojau knygą pasiųsime

N A U J i E N O S,
1739 So. HAIzSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60608 
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią j 

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......... ................ ......... ..............—........   $7.50
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 Į
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

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

88 psl.............................................................................. $1.00
S. Michelsonas, 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,

173!) S. Halsted St., Chicago, Ill. 60608. — Tel. HA 1-6100 
______ ;___________- -,-in___ —___ ____ ;------- •---------------------- -
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

gausus laiko išteklius. Vyras ne
randąs budo kaip tinkamai juo 
pasinaudoti; net pradedąs varžy
ti žmonos laisvumą. Ir jei nede
dama pastangų prisiderinti, esą 
galinčios susidaryti sąlygas viens 
kito.nervinimo. Todėl bandant 
kur nors j naują gyvenvietę pa
judėti, reikia pilnai įsitikinti 
naujų gyvenimo sąlygų abiem 
palankumu.

Be šio pagrindinio apmąsty
mo, kyla visa eilė ir praktiškų 
svarstymų.

1. Pragyvenimo išlaidos. Be 
namo pirkimo kainos (ar nuomo
jamo buto nuomos dydžio) svar
bu apskaičiuoti jo išlaikymo iš
laidos, taksai, vanduo, draudimai 
ir k., o ir galimumai artimoj atei
tyje toms išlaidoms kilti.

2. Gyvenvietės patogumas. 
"Svarbu, ar yra arti maisto krau
tuvės ir kitų dažnai prireikiamų, 
reikmenų parduotuvių ar ir vais
tinių. Žuvautoj ui ar mėgėjams 
maudytis, negalima išleisti iš 
akių ir tos galimybės. Būtina 
užsitikrinti apylinkės ramumu. 
Aerodromai, geležinkeliai, fabri
kai gali kelti ne tik triukšmą, bet 
sudaryti ir kitokių nepatogumų. 
Vietovės neturinčios kanaliza-

• cijos laiks nuo laiko užteršia orą.

Londono tarptautinėse dviratininkų lenktynėse buvo ir tokių vietų, kur dviračius teko nešti. Lenktynes laimėjo 
antras iš dešinės, beljas Robert Vermiere.

3. Klimatas. Vienam šiltesnis 
oras lengvai pakeliamas, kitas 
nepakelia šalčių, drėgmės. O .vėl' 
kuris išsiilgsta metinių oro kai
tų.

4. Susisiekimo galimybės. 
Svarbu ne tik privažiavimas prie 
gerų kelių, bet ir autobusų lini
jos bei jų sustojimo vietos.

5. Be sportinio, įvairaus žaidi
mo, ar šiaip pramogų pabendra
vimui su žmonėmis, lietuviams 
dar yra išskirtinai viena aplin
kybė — glaustys arčiau savy- 
tarpyje. Nesvarbu, kad kiečiau 
tarpusavyje pasikalbam ar tru
pučiuką “pagražinant” apie 
viens kitą pakalbam, vis tiek ieš
kome savojo ratelio. Čia ir sa
vos draugijos — klubai —- savų 
papročių bei tikslų ir parengimai 
ar iškilmės. Gausu pavyzdžių, 
kad, įkyrėjus saviesiems, nusi
keliamą tarp kitų tautybių. Bet 
greit taip pasilgstama savos ap
linkumos, — viskas likviduoja
ma ir grįžtama arčiau savos gau
sesnės bendruomenės.

Naujoj vietoj kuriantis ir nuo
savybę perkant susiduriama su 
visa eile svarbių bet dar neiš
gyventų momentų ar naujovių.

Daugumoj pirkimo sandėriai 
yra nusistovėję panašiai visam 
krašte. Bet atskirose valstijose 
būna ir skirtingų. Dažnai ir tos 
bendrosios būna /primirštamos 
ar ne pilnai įsigilintos.

čia vienos iš ypatingų reikš
mių, yra piršimas kurtis naujai 
projektuojamuose mieštose. Jis 
taip sumaniai, išmiklintų parda
vėjų, atliekamas, kad dažnas net 
nepasijunta, jog jau yra nusipir
kęs nuosavos žemės, kurios nau
dos reiks laukti dešimtmečiais. 
Svarbu yra namus perkant ver
tinti ne iš pirmo pamatymo ir 
ne be palyginimo su kitais pa
našiais. Palūkariuojant apsižval
gymas visad apsimoka.

Į pirkimo sandėrį, viena iš pa
grindinių sąlygų yra. įrašymas 
termitų patikrinimą. Toks pa
tikrinimas ir pažymėjimas kai-

Pirkimo pasiūlymą į keisti kas į pasiūlymą neįrašy
ta ar ne taip parašyta. Todėl be 
aukščiau suminėtų dėmesio ver
tų aplinkybių, į pirkimo pasiūly
mą svarbu įtraukti ir šiuos;

nuoja $30.
darant reikia pažymėti, kas to
kias išlaidas turi padengti. Ter
mitų naikinimo ir jų padarytos 
žalos (jei būtų jau stipriai pa
liesta namo konstrukcija) išlai
das turi padengti pardavėjas. 
Tačiau neprošalį ir tai pirkimo 
pasiūlyme įrašyti. Vienkartinis, 
vieno buto namo, termitų išnai
kinimas kainuoja $250. Uždel- 
sus (keletą ar net keliolika me
tų) juos išnaikinti, gali susida
ryti didelių ar ir nebepataisomų 
nuostolių. Todėl čia jų tikri
nimas yra laiks nuo laiko bū
tinas, o jau ypač perkant. Pap
rastai kompanijos patikrina ne
mokamai. Bet gali pasitaikyti 
inspektorių ir nepatikimų — ir 
nesant termitų juos surasti. Kar
tais verta pasikviesti ir kitą kom
paniją.

Tiek pat svarbus ir įprastas 
yra ir stogo stovio patikrini
mas bei aptariamas darant pir
kimo pasiūlymą.

Kaip termitų taip ir stogų 
stovio būna, garantijos, bet jei 

pirkėjas, su garantijų davėjais 
namą perkant nepadaro susita
rimo, garantijos naujam namo 
savininkui netaikomos.

Esamoji namo apdrauda dau
gumoj perrašoma naujam savi
ninkui, tačiau verta pasitikrinti, 
ką tokia apdrauda apima. Kar- 

• tais verta apdraudą pakeisti, kad
ir sumokant kurią pabaudą. 
Ypač, jei senojoj būta įrašyta 
draudimas ir gausių brangeny
bių.

Perkant namą, prieš.patiekiant 
raštišką pasiūlymą, pravartu 
kylančias abejones, sąryšyje su 
statybos ir valdymo nuostatais, 
išsiaiškinti vietinėj savivaldy
bės įstaigoj.

čia pravartu prisiminti, kad 
pagrindinė pirkimo eigos dalis 
yra, taip vadinamas, pirkimo pa
siūlymas pridėjus piniginį užsta
tą. Pardavėjui jį priėmus ir pa
sirašius, be jo sutikimo, nieko 
nebegalima nei bepridėti ar pa-

1) Per kiek dienų pasiūlymas 
turi būti priimtinas. Paprastai 
duodama 3-5 dienų laikotarpis.

2) Iki kada privalo pardavimo 
byla baigtis.

3) Kada ir kokiomis sąlygomis 
nuosavybė pereina pirkėjo ži
nion ir valdymam

4) Kiek įmokama grynais pi
nigais ir kokiomis sąlygomis gau
tini morgičiai, o jų negavus san
dėris nustoja galiojęs.

5) Kad parduodamam turtui 
bus patiekti, be jokių apsunkini
mų, nuosavybės dokumentai ir 
kad namas parduodamas su že
me.

6) Kad į šią žemę nieks netu
ri privilegijų k. t. praėjimą į 
gatvę, paplūdimį, upę ar pana
šiai.

7) Kokie daiktai įskaitomi į 
pirkimo kainą k. a. šaldytuvai, 
pečiai, skalbiamos mašinos, kili
mai ir t. t. Jei perkama su bal
dais, tai ir jų pilnas sąrašas, par
davėjo pasirašytas.

US. Savings 
Bonds.

NESUSIPRATIMŲ SALA
Nuo senų senobės Kipro sala 

Viduržemio jūroje yra nesusi
pratimų šaltinis tarpe vietos 
gyventojų ir kaimynų Jos var
das kilo iš dviejų skirtingų da
lykų pavadinimo; cooper — 
metalo, kurio yra apsčiai kal
nuose ir iš cypress — medžio, 
kuris pagal senus padavimus 
buvo naudojamas Nojaus ar
kai. Paukščių žinovus stebina 
tos salos Kyrenia kalnuose esą 
baltieji juodvarniai...

Jau seniai sala buvo žymi la
bai geru vynu ir dėl to prara
do savo nepriklausomybę. Tur
kų sultonas Selini 2-sis, vadi-

Kondomini  j urnose yra ir skir
tingų įtrauktinių sąlygų.

Kad ir kaip gerai atrodytų pa
siūlymas, surašytas, prieš jį pa
sirašant, reikalinga atidžiai ap-
svarstyti su savo advokatu. Ki
tą vertus, kaip bepasitikėtum ad
vokatu, verta ir pirkėjui būti 
apdairiam, nes klaidas gali pa
daryti visi. Petras Šilas 

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

ilamas “Girtuokliu” 1570 m. 
užpuolė tą salą su 60,000 karei
viu tikslu monopolizuoti visą 
to gero vyno gamybą. Kartu su 
vynu gyventojai, prarado lais
vę ir nepriklausomybę.

1878 m. sala pei apsirikimų 
teko Anglijai ir buvo jos kolo
nija iki 1914 m. Tuolaikinis 
britų ambasadorius Turkijoje 
gavo parėdymą iš Londono nu
pirkti iš Turkijos valdžios Kre
tos (Crete) salą. Jis tuo reika
lu nuvyko pas Didįjį turkų vi
zi rą deryboms, bet pamiršo sa
los vardą ir tik atsiminė, kad 
ji prasideda raide C. Viziras 
pasiūlė Cyprus arba Kipro sa
lą ir ji buvo nupirkta...

Dar ir dabar turistus stebina 
Kipro salos dauguma gyvento
jų, kurie pasveikina svetį sa
kydami sudiev — good by, o iš 
lydėdami sako labas — helio. 
Tai yra dėl to, kad pirmuose
anglų ir kipriečių žodynuose tie 
žodžiai buvo sukeisti__

-- Sek pasaką, mamyte. 
Apie senuo laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra 
žus leidinys. $1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail. V. Siman 
kevičiaus iliustruota. 130 psl., $1.80

4. Stase Vanagaite ■ Petersonienė, LAUMĖ OAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol

5 Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl . $100
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi 

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

7 Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienes 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3 00

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai ' cnrfravo su savo dievais. 54 psl.. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan 
šuotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė, žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltu aukštyn

I nd i jos m»dv kūrėjai siūlo Vakary pasauliui savo madas: auksu at
austus šilkus ir medvilnės drabužius, išeiginiam ir neformaliam 

nešiojimui.

One good reason ie the Payroll Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
am purchased through the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan ia such an easy way to save. All 
you do is sign up where you work and 
the amount yon specify is set aside from 
eech paycheck and used to buy UB. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
bold a nest egg.

You’ve got your masons to save money. 
There’s one great way to do it painlessly. 
Join the minions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608



MENO ŽINIOS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Spalvų juslės sutrikimai
Spalvos mums labai padeda 

orientuotis aplinkoje, todėl vie
na svarbiausių regėjimo organo 
savybių yra spalvų juslė, šiuo ju
timu domisi fiziologai, biofizikai, 
oftalmologai, psichologai, jis 
glaudžiai susijęs su estetika, me
nu ir daugeliu technikos šakų, 
štai transporto judėjimas regu
liuojamas įvairios spalvos sig
nalais. Dažymo ir tekstilės pra
monėje reikia parinkti spalvas

ir atspalvius. Farmaceutikai tu
ri gerai skirti įvairių vaistinių 
medžiagų atspalvius, sekti spal
vines reakcijas ir t. t.

Spalvų juslė yra estetinio par- 
gyvenimo šaltinis, žmogus džiau
giasi puikiais gamtos vaizdiniais, 
tapytojų kūriniais. Įvairių spal
vų deriniai sukelia skirtingą es
tetinį jausmą.

Žmogaus akis sugeba jausti 
šviesą, kai elektromagnetinių

bangų ilgis siekia 302-50 mili- 
kronų. Spalvų juslės pobūdis pri
klauso nuo šviesos bangų ilgio. 
Skirtingo ilgio banga sukelia 
skirtingos spalvos pojūtį. Spal
vas atskiria akies tinklainėje 
esančios jautrios kolbelės. Iš jų 
informacija nerviniais laidais: 
perduodama į smegenų žievę.

Gerai funkcionuojant akies 
tinklain ei, žmogus skiria 13,000 
spalvų atspalvių. Tačiau pasitai
ko žmonių (g*; vyrų ir 0.5G mo
terų), kurie spalvų neskiria arba! 
jas blogai skiria. Spalvų juslės 
sutrikimai dažniausiai būna 
įgimti ir neretai paveldimi.

Sunkiausias spalvų juslės su
trikimas yra vadinamoji chro- 
mazija — visiškas aklumas spal
voms. Toks spalvaaklis žmogus 
pasaulį mato pilkuose tonuose, 
kaip nespalvinio filmo ekfane. 
ši yda labai reta. Taip pat ne
dažnai pasitaiko ir tritanopija —

LAIVELIAI (Aliejus)

DAGYS KOKS JIS MIELAS 
(Medis)

Iš atidaromos parodos balandžio 6 dieną 
Čiurlionio Galerijoj

Philomena sako

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

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

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

5%
Regular 

Passbook 
Account

90 Day
Passbook
Accounts

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

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

INSURED

CHICAGO -Siii
6245 South Western Ave. 476-7575 savings and loan association

6245 south western avenue 476 7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
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sutrikusi mėlynos ir violetinės 
spalvos juslė. Dažniausiai pasi
taiko žalios spalvos neskiriu žmo
nės deuteranopai. Jie painioja 
šviesiai žalią su tamsiai raudo
na, purpuro spalvą su pilka. Ne- 
skiriantieji raudonos spalvos — 
protanopai — sutapatina švie
siai raudoną su tamsiai žalia, o 
mėlyną su purpuro spalva.

Pirmasis spalvų juslės sutri
kimus aprašė žymus anglų fizi
kas ir chemikas Daltonas (1766 
—1844), kuris pats neskyrė rau
donos spalvos. Todėl ši yra ir 
vadinama daltonizmu, nors daž
nai daltonizmu neteisingai va
dinamas bet koks spalvų juslės 
sutrikimas. Įdomu, kad Dalto
nas savo ydą pastebėjo ne 
atlikdamas kokias nors chemines 
reakcijas, o uogaudamas, kai ša
lia raudonų uogų prisirinko ir 
nenunokusių — žalių.

Spalvaakliai arba silpniau jun- 
tantieji spalvas dažnai ilgai ne
pastebi savo defekto, nes nežino, 
kaip mato kiti. Įprastose sąlygo
se neretai ir aplinkiniai šito ne
pastebi. Mat, spalvaakliai iš ma
žens girdi daiktus vadinant tei-
singomis, pavyzdžiui, medžių la
pai žali, čerpių stogai, gėlių žie
dai raudoni, todėl juos taip ir 
vadina. Be to, jie iš dalies at
skiria spalvą pagal jos ryškumą 
ir sodrumą.

Akivaizdžiafi spalvų juslės

ydas parodo paveikslai. Spalva- 
aklių dailininkų paroda buvo su
organizuota 1907 m. italų oftal
mologų kongrese. Gausią tokių 
dailininkų paveikslų kolekciją 
turi surinkęs prof. Rabkin’as. 
Spalvaakliams dailininkams bu
vo duota padaryti originalų ko
pijas. Ant dažų tūbelių nebuvo 
nurodyta jų spalva. Kopijų spal
vos ryškiai skyrėsi nuo origina
lų. Daugumoje paveikslų buvo 
supainiota raudona ir žalia spal
va.

Literatai spalvomis vaizduoja 
nuotaiką ir aplinką. Jų tarpe 
taip pat pasitaiko spalvaakiių. 
Vienas gydytojas, skaitydamas 
Bernd Lentč lyriką, pastebėjo, 
kad poeto eilėraščiuose vyrau
ja neįprastos pilkos ir mėlynos 
spalvos. Gydytojui susidarė įs
pūdis, kad poetas neskiria spal
vų. Patikrinus spėjimas pasi
tvirtino — poetas neskyrė rau
donos spalvos. Tai pavyzdys, 
kaip sutrikusi spalvų juslė nu
lemia eilėraščio nuotaiką ir iš 
dalies poeto mąstymą.

Išnagrinėta ne tik žmogaus,

bet ir kilų gyvūnų spalvų jus
lė. Aukščiau išsivysčiusios bež
džionės, pavyzdžiui, šimpanzės, 
mato panašiai, kaip ir žmogus, 
žemiau išsivysčiusios — men-, 
kiau skiria spalvas. Neteisinga 
nuomonė, kad jaučius dirgina 
raudona spalva. Jų spalvų juslė 
ydinga ir iš tikrųjų juos dirgi
na skraisčių mojavimas. Triu
šiai ir pelės spalvų nemato. Men
kai jas mato voverės. Bitės ir 
kai kurių rūšių žuvys neskiria 
raudonos, geltonos ir oranžinės1 
spalvos, tačiau jos mato ultra
violetinius spindulius, kurių ne
mato žmogaus akis. Daugumas 
paukščių spalvas skiria. Nakti
niai gyvūnai (pelėdos ir kt) spal
vų nemato.
zžmogaus spalvų juslė buvo pra
dėta tikrinti tik 1875 m., Švedi
joje įvykus didelei traukinio ka
tastrofai, kurios kaltininku bu
vo spalvaaklis mašinistas, supai
niojęs signalizacijos spalvas. Nuo 
tada, priimant darbininkus į įvai
rias transporto rūšis, tikrinama, 
kaip jie mato spalvas.

Asmenys, blogai skiriantieji 
spalvas, neturi teisės dirbti tran
sporte, chemijos pramonėje, for
macijoje bei kitose srityse, kur 
reikia gerai skirti spalvas.

Jei spalvų juslė labai nežy
miai sutrikusi, tai specialiomis 
treniruotėmis tokias akis gali
ma išlavinti, tačiau ryškus įgim
ti spalvų juslės sutrikimai iki 
šiol nebuvo išgydomi. Japonijoje, 
kaip buvo nurodyta, dabar atlie
kami pirmieji bandymai gydyti 
sutrikusią spalvų juslę. Jei pa
siseks juos įgyvendinti prakti
koje, bus pasiekta, didelis laimė
jimas — daugeliui asmenų prasi- 
plės jų veiklos sritis ir aplinki
nis pasaulis nušvis gausesnėmis 
spalvomis.

Doc. A. Valentinienė

Spalvos padeda mums 
geriau atskirti daiktus
Įsivaizduokime tokį dalyką: 

Šiaurės ašigaly nieko nebūtų, tik

baltas sniegas, jokio daikto, už 
kurio mūsų akis užkliūtų. Mes 
pajustum svaigulį nuo akiiĮ nuo
vargio, pagaliau ištiktų “baltasis 
aklumas”, viskas atrodytų balta. 
Po staigaus optinio smūgio, trun
ka kiek laiko, kol akių vyzdžiai 
atsigauna, t. y. iš didelės šviesos 
staiga patekus į tamsų tunelį. Iš 
kart tamsoje nieko negalima ma
tyti, tik po kiek laiko matymas 
pradeda atsigauti. Taip pat ir 
spalvos juslė padeda akims pa
ilsėti, akivaizdoje įvairiausių 
spalvų aplink mus.

Dailininko akys ir 
paveikslas

Ir dailininkai turi spalvos jus
lės trukumų. “Kanados akių 
gydytojas dr. F. Veiler iš Toron
to įrodinėja, kad tai, kas kartais 
vadinama įžymiųjų dailininkų 
“nepaprastu braižu”, iš tikrųjų 
yra akių yda. Pavyzdžiui, didy
sis prancūzų tapytojas P. Ce
zanne buvo trumparegis, todėl 
jo paveiksluose daug kur nėra 
griežtų kontūrų, iškreiptos spal
vos. (čia jau truputį perdėta. 
Cezanne tapyboje nėra fizinės 
ydos, toks jo stilius. Kontūrai 
sąmoningi). Anglų dailininkas 
John Constable neskyrė raudo
nos ir žalios spalvos. Jo dar
buose nerasime natūralių rudens 
spalvų. Kitas prancūzų dailinin
kas, Claude Monet, į senatvę su
sirgo sunkia akių liga. Todėl vė- 
lyvesniuose jo paveiksluose vi
sur labiausiai išryškėja raudona 
spalva. Graikų kilmės ispanų 
dailininkas El Greco tapė suplo
nintas ir ištęstas žmonių figūras. 
Mat, jo akys pasižymėjo astigma 
tizmu — optine akių yda, kai lę
šiukas esti nesimetriškas ir per 
jį praėję šviesos spinduliai nesu
sikerta viename centre. Nufo
tografavus El Greco tapybą kar
dinolo Nino de Gevaros portre
tą per asigatinį — 10 dioprijų 
lęšį su 15°, ašiespasvirimu, bu
vo gautas visai normalus žmo
gaus atvaizdas”. M. Šileikis

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

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

(neįrištą) už $2.00.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

DAGYS RŪPINTOJtLIS
(Madis)

Čiurlionio Galerios nuosavybė

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 dienų, 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
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

” Įsteigto 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Įvairių įvairiausių sukakčių 
minėjimas paskutiniuoju me
tu jau virte teik kasdienine vi
suomeninės veiklos duona ne 
tik mūsų emigrantiniame, bet 
ir šio krašto laisvajame gyve
nime. Garsiai ir viešai prisi
menamos jau ne vien pačios 
garbingosios asmeninio gyve
nimo sukaktys, bet taip atžy
mimi ir patys ged i ogiausieji ir 
tautą žeminantieji jubiliejai; 
triukšmingai atšvenčiamos ir 
šampanu aplaistomos kartais 
vos dienomis skaičiuojamos

mirusiųjų ir gyvųjų viešojo 
gyvenimo korifėjų sukaktys. 
Tačiau kaip gaila, kad gyve
namojo momento politinio 
klimato skersvėjai tūlu atveju 
priverčia tylomis praleisti eilę 
tų sukakčių, kurių prisimini
mas labai daug kam daug ką 
gali pasakyti ir šiandieninio 
gyvenimo politines nuotaikas 
ir užmačias nudažyti skirtingo
mis varsomis.

štai, vos vienut vienas žur
nalistas — Claire Sterling — 
tepastebėjo, khd š. m. kovo 10

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

Rusiškas galvijų “supirkinėjimas”
Maskvoje sėdintieji Sovietų Sąjungos įvairių sričių 

specialūs planuotojai iš anksto nustato, kuris kraštas ir 
kiek jiems turės pristatyti duonos, mėsos, riebalų, paša
ro ir kitų medžiagų. Kiti specialistai važinėja į vietas ir 
konkrečiai nustato, kiek kuris ūkis turės duoti Kiekvie
nas Lietuvoje veikiantis kolchozas ir sovchozas turi duoti 
valdžiai nustatytą kiekį 'grūdų, mėsos ir pašarų. Lietuvos 
komunistų partijos centro komitetas privalo prižiūrėti, 
kad paskirta duoklė būtų laiku paruošta ir tinkamoje for
moje rusams pristatyta.

Lietuvoje išaugintą derlių turi atiduoti rusams ne 
tiktai valstybiniai ūkiai, bet ir suvalstybinti kaimų ūkiai. 
Iš lietuviškų kaimų padaryti dideli rusiški dvarai, kurie 
pirmon eilėn privalo pristatyti valdžiai nurodytus kiekius 
medžiagų. Žemės netekusiems ūkininkams okupantas 
paliko po 60 arų žemės. Tai maži darželiai šalia namų. 
Ūkininkams buvo palikta teisė daržovių užsiauginti Be 
to, ūkininkas turėjo teisę pasilikti vieną karvę, vieną 
kiaulę ir kelias vištas. Iš tų 60 arų jis negalėjo išmaitinti 
karvės ir kiaulės, tai valdžia sutiko duoti karvei reikalin
gų pašarų. Bet okupacinė valdžia reikalauja, kad žemės 
netekę ūkininkai atiduotų galvijus, mažame sklypelyje 
išaugintą mėsą, riebalus, pieną ir net kiaušinius.

Maskvos uždėtos duoklės jie nevadina okupanto kon
tribucija, bet vadina supirkimu. Kiekvienas ūkininkas 
privalo vežti sovietų valdžiai kiaušinius, mėsą ir javus. 
Sovietų valdžia išduoda jam lapelį — pakvitavimą, už 
kurį jis gali gauti pinigų. Už nuvežtas gėrybes rusai mo
ka valdžios nustatytą mokestį, kuris yra nuo keturių iki 
dešimties kartų mažesnis, negu juodojoje rinkoje tie pa
tys Sovietų Sąjungos gyventojai gauna. Užaugintus gal
vijus, išmelžtą pieną ir surinktus kiaušinius ūkininkai 
galėtų labai greitai ir lengvai parduoti, gaudami žymiai 
daugiau pinigų, bet jie verčiami viską už pusdykę atiduo
ti viską į sovietų maisto sandėlius, šitą prievartinį maisto 
produktų atidavimą rusai vadina “supirkimu”.

Pasirodo, kad okupuotoje Lietuvojs ir šis “supirki
mas” neina taip, kaip Maskvos planuose buvo numatyta. 
Šių metų kovo 16 dieną paskelbtas labai svarbus praneši
mas žemdirbiams apie “gyvulių ir paukščių supirkimą”. 
Paskelbta dviejų skilčių statistinė lentelė, kurioje 
nurodyta, kiek kuri apylinkė “pardavė’* rusams gyvulių 
ir paukščių. Iš paskelbtų duomenų matyti, kad pirmais 
dviem šių metų mėnesiais rusai iš Lietuvos gavo 60'1 to 
maisto, kurio jie tikėjosi. Didžiausią maisto kiekį rusams 
paruošė Rokiškio apskrities gyventojai. Jie taip pat ne-

atidavė viso maisto, kurio rusai laukė, bet jie paruošė 
jo bent 75%. Mažiausiai rusai gavo iš Kaišiadorių ir Va
rėnos. Kaišiadoriečiai “padavė” rusams tiktai 41% rusų 
pageidaujamo maisto, o varėniečiai jiems “padavė” tik
tai 46%. Rusai mažai gavo iš Jonavos, Radviliškio, Tel
šių, Jurbarko ir net Vilkaviškio, kur žemė visą laiką bu
vo 'gera ir didokas turtingų ūkininkų vaikų skaičius nuė
jo tarnauti okupantui.

Šitokius “supirkinėjimus” tvarkantis atsakomingas 
pareigūnas apie visą šį maisto lupimą daro tokius ko
mentarus :

d. suėję lygiai 25 metai, kaip 
nusižudė (bet greičiausiai bu
vo nužudytas) tuometinis Če
koslovakijos užsienio reikalu 
ministeris Jan Masaryk.

Jan Masaryk nebuvo dideliai 
politinių palinkimų ir gabumų 
žmogus. Jau nuo pat jaunys
tės jį daugiau yiliojo lengvas 
asmeninis gyvenimas ir nieka
da jo nežavėjo politiko karje
ra. Ir jeigu ne jo tėvo Thomas 
Masaryk garsus vardas ir ne
mirštamos atminties nuopelnai 
savo tautai ir valstybei, tai 
vargu ar J. Masarykui likimas 
būtų lėmęs suvaidinti istorinį 
vaidmenį Europos politinio gy
venimo tuometinėje tragedijo
je ir įamžinti savo vardą didžių
jų žmonijos ir tautų laisvių 
epochinėje kovoje.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Čekoslovakija, kaip ir dauge
lis kitų vidurio ir rytų Euro
pos tautų atstatė savo valsty
bių nepriklausomybę, šios vi
sos tautos, amžiais iškentėju
sios rusų, vokiečių, austro- 
vengrų imperializmo hegemo
nijos kančias, gaivališkai ilgė
josi laisvės ir ryžosi pačiomis

Pirmadienį, kove |9 d. New 
Yorke širdies smū$u mirė an- 
tikomuaia tinto tusų emigrantų 
Laikraščio “Novoje Russkoje 
Slovo* (Naujas Rusų Žodis) il
gametis redaktorius Markas 
Veinbaumas (Wcinbaum).

Velionis buvo gimęs 1890 m. 
Proskurovo mieste, baigė ten 
gimnaziją, o 1910 m. atvyko į 
JAV ir beveik iš karto įsijungė 
į spaudos darbą. Rusų laikraš
čio vyriausiu redaktorium M. 
Veinbaumas išbuvo 52 metus;

Naujienų vyriausias redak
torius a. a. Dr. P. Grigaitis iš 
seno pažinojo velionį M. Vein- 
baumą. Juodu rišo bendras 
tikslas: kova prieš komuniz
mą. M. Veinbaumas buvo labai 
palankus lietuviams ir skyrė 
daug vietos mūsų reikalams ir 
įvykiams Lietuvoje atžymėti. 
Kudirkos ir Kalantos tragedi
jos rado stiprų atgarsį M. Vein- 
baumo redaguajamame {laik
raštyje. Bražinskų epopėja taip 
pat buvo plačiai aprašyta. O 
be to, ko ne kas savaitę pasiro

do žinių, liūdnų ir kartu juo
kingų iš gyveninio Lietuvos ko
lūkiuose, dirbtuvėse, mokyk
lose.

Reikia tikėtis, kad naujas 
redaktorius, o tai bus, tur būt, 
žinomas ne tiek, kaip laikraš
tininkas, kiek, kaip rašytojas, 
Andrejus Sedych, paseks M. 
Veinbaumo pėdomis: jis pats, 
t. y. A. Sedych, nekrologe pa
vadino velionį savo mokytoju, 
tolerantišku ir bešališku.

Ir iš tikro: M. Veinbaumas 
visada nušviesdavo pasaulinius 
ir JAV vidaus reikalus labai 
objektyviai, peikdamas, kas 
buvo peiktina, girdamas, kas 
buvo girtina, atsargiai pareikš
damas savo asmenišką nuo
monę tais atvejais, kai sunku 
buvo numatyti, kas įvyks. Ir 
reikia pripažinti, kad jo spėlio
jimai labai dažnai buvo teisin
gi, jis buvo geras “pranašas”, 
o tai yra beveik būtina kiekvie
no gero laikraščio redaktoriaus 
savybė.

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis
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MINISTERIS IR LIETUVOS BANKO
VALDYTOJAS KLAIPftDIEčiŲ AKIMIS 

JUOZAS TŪBELIS
1926 m. gruodžio m. 16 d. perversmo dė

ka Juozas Tūbelis pateko Lietuvos vyriau
sybės priešakyje ir joje išbuvo iki jo išėji
mo 1938 m., kai jis galutinai susirgo ir mi
rė. Bet šituos 11 metų Tūbelis kartu su Sme
tona nustatė visą politinę valstybės kryptį 
ir uždėjo savo asmeninę antspaudą, ypa
čiai Lietuvos finansiniai, valiutiniai ir že- 
liaės ūkio sistemai. Už viską, kas tuomet 
buvo daroma arba nedaroma, pilna žodžio 
prasme buvo atsakingas Juozas Tūbelis. 
Būdamas metus direktorijoje ii keturis me
tus gubernatūroje patarėju, turėjau įvai
rių reikalų su ministeriu pirmininku ir fi
nansų ministeriu ir todėl turėjau progos jį 
iŠ daugelio pusių pažinti.

Tūbelis buvo rytų Lietuvos kaimiečių 
tipas, vidutinio ūgio, nepaprastai liesas ir 
silpnos sveikatos. Jo kūno konstrukciją 
labai neigiamai paveikė jo įtemptas ir il
gas kasdieninis darbas, ilgieji pasitarimai

Iš viso respublikos kolūkiai, tarybiniai ir kiti 
valstybiniai ūkiai pardavė valstybei tiek gyvulių, 
kiek buvo numatyta dviejų mėnesių kontraktavimo 
sutartyse. Tačiau palyginti su praėjusiais metais ma
žiau gyvulių supirkta iš kaimo gyventojų. Deja, dau
gelyje rajonų asmeninių gyvulių supirkinėjimas ne
rūpestingai organizuotas. Reikia padidinti supirki
mo organizacijų, apylinkių tarybų ir ūkių vadovų 
atsakomybę už tai, kad jie sudarytų visas sąlygas 
realizuoti gyventojų išaugintus ir parduoti numaty
tus 'gyvulius, taip pat laiku pateiktų gyventojams 
skirtus koncentruotus pašarus už parduotą pieną”. 
(Tiesa, 1973 m. kovo 16 d. 1 psl).
“Tarybinės” Lietuvos ūkininkai, netekę žemės, žino, 

<ad jie rusams privalo mokėti už pašarus. Išaugintus tų 
pačių ūkininkų žemėje. Galvijų netekę ūkininkai pristati
nėja pieną rusui iš vienos paliktos karvės. Bet dabar aiš
kėja, kad rusas nepatenkintas tais nieko neturinčiais ūki
ninkais. Okupantas reikalauja, kad tas gritelninkas, turįs 
60 akrų žemės apie namus, vežtų daugiau maisto, negu jis 
gali Iki šio meto iš ūkininkų atimdavo maistą policija, 
jomunistų partijos nariai ir partijos skirti kontrolieriai. 
Dabar iš privačių ūkininkų “supirkinėjimas” vyks orga
nizuotai. Be jau minėtų “supirkinėtojų”, dabar įpareigos 
xitus žmones, kurie asmeniškai bus atsakingi už maisto 
atėmimą iš žemės netekusių ūkininkų.

Rusijoje per 50 metų komunistai nepajėgė sutvarkyti 
krašto gamybos. Tvarkos nėra ir rusų okupuotuose kraš
tuose. Iš visko matyti, kad Lietuvos ūkininkai vis dėlto 
sugeba pasigaminti daugiau javų, mėsos ir pašarų, negu 
rusai ar gudai. Lietuviai pagamino ir atidavė rusams nu
statytą valdžios dvarų duoklę, bet jie nesuskubo jiems ati
duoti iš privačių sklypininkų reikalingos duoklės. Užtat 
jau pradėta kampanija laikraščiuose, kuri netrukus per
mesta į kiekvieną ūkininko trobelę. Organizuotos komu
nistų gaujos važinės į kiekvieną sulūžusį ir apipuvusį lie
tuvio namelį ir reikalaus “parduoti” tokį maistą, kokį 
“supirkinėtojai” galės rasti 60 akrų “ūkiuose”.

ir posėdžiai ryšium su jais nereguliarus 
valgymas ir jo nuolatinis cigarečių rūky
mas. Ypačiai krizės metais jo pasitarimai 
su įvairiais asmenimis arba delegacijomis 
buvo nepaprastai ilgi, jog rezultate Tūbe
lis ir delegacijos visiškai pailso. Vėlesniais 
metais Tūbelis visiškai suliesėjo ir pagelto 
kaip vaškas, trumpieji ūsai pražilo, atro
dė, jog jie laikosi tik iš nikotino. Buvo tie
siog tradicija, kad delegacijų priėmimo 
metu. Tūbeliai sėdint už savo ministeriško 
stalo arba giliame fotelyje, jo generalinis 
sekretorius akylai žiūrėdavo uždegti jo pa
pirosą. jeigu šitas, silpnų Tūbelio plaučių 
traukiamas, užgeso. Tatai menišku mik
lumu mokėjo atlikti Indrišiūnas, kuris vi
suomet savo degtuku pataikydavo Tūbelio 
drebančia ranka laikomą papirosą.

Tūbelis kalbėjo tyliai, beveik šnibždė
damas. ypačiai kai ilguose posėdžiuose pa
kisdavo. Jis niekuomet ilgesniam laikui nė
jo atostogų ir vengė perleisti savo pareigas 
kitam asmeniui. Išimtį sudarė tik 1937 me
tais. kai jis dėl ligos ilgesniam laikui išvy
ko į Šveicariją. Jis taip pat kaip preziden
tas Smetona nevyko į užsienį su kitų kraš
tų tvarka susipažinti, nors toks susipažini
mas ūkiškoje ir finansinėje plotinėje, be 
abejo, būtų buvęs naudingas. Jam Švei
carijoje būnant panaudojome progą kelis 
pas jį užkliuvusius finansinius reikalus 
pravesti. Tūbelis taip pat mažai lankėsi 
Klaipėdos krašte, nors jis buvo atsakomin
gas už Klaipėdos krašto politiką. Visame

brangiausiomis kraujo auko
mis jų siekti, o pasiekusios ją 
ginti. Tad šių kraštų žmonės 
triukšmingu džiaugsmu ir ne
numaldomu ryžtu visuotinai 
pasitiko tuo metu vakario vėjo 
atpūstus tautų laisvo apsis
prendimo, žmogaus lygybės ir 
piliečio laisvės nemirštamus 
idealus, šį laisvo gyvenimo 
svaigulį gaivalingai išgyvena
me ir mes lietuviai čekai ir 
Slovakai karo pabaigoje paskeL 
ję nepriklausomybę, tuojau 
ryžosi savo nepriklausomą Če
koslovakijos Respubliką su
burti demokratiškais pagrin
dais ir nuo pat pirmųjų savo 
laisvo gyvenimo dienų demo
kratijos principus tobuliau ne
gu kas kitas įgyvendino visame 
savo valstybės politiniame, so
cialiniame ir kultūriniame gy
venime. Po pirmojo pasaulinio 
caro atkurta ir sukurta Čeko
slovakija buvo ir dar ilgiems 
amžiams liks vienu gražiausių 
visuotinos demokratijos pavyz
džių. šiame Čekoslovakijos 
valstybinio gyvenimo kūrybi
niame darbe ir tautos pastan
gose didžiausių nuopelnų turė
jo jų žymusis politikas, tauti
nio atgimimo patriarchas Tho- 
mas Masaryk. Tad ir nenuos
tabu, kad vėliau jį parlamen
tas išrinko ir paskelbė amži
nuoju Respublikos Prezidentu 
iki jo gyvos galvos.

Čekoslovakijos krašto eko
nominė pažanga, jos auganti 
pramonė, knrios gaminiai ge
rai buvo žinomi visame pasau-

pasaulio tautų bendruomenę ir 
ypatingą įspūdį darė agrari
niams pabaltės kraštams.

Tačiau, deja, pirmasis karas, 
sunaikinęs Rusijos carų galy
bę, palaužęs kaizerinę Vokieti
ją, visdėlto nepajėgė galutinai 
sužlugdyti šių kraštų imperia
listinių užmačių troškulio. Ir 
taip 1948 metais Čekoslovaki
joje buvo suvaidintas, jau prieš 
dešimtį metų Lietuvoje ir kito
se pabaltės valstybėse gerai 
surepetuotas ir išbandytas, pe
litinės korupcijos ir klastos 
vaidinimas. Į Prahą atvyko 
raudonojo tirone Staline emi
saras Valerian Zorin ir priver
tė tuometinį Čekoslovakijos 
prezidentą Benešą krašto val
džią perduoti kohiuhistui Ele
ment Gottwaldui. Jam tai leng
vai pavyko padaryti, nes jau 
tuo metu visa krašto policija 
juvo perimta vietos komunis-. 
tų, kariuomenė išsklaidyta, 
visos politinės partijos likvi
duotos ir visos krašto sienos 
aklinai uždarytos, o tuo pačiu 
juvo taip pat nutrauktas bet 
toks ryšys su laisvuoju vakarų 
pasauliu. Visa ši komunistų 
surežisuota “tautinė revoliu
cija” buvo įvykdyta žaibo grei
tumu ir išorinis pasaulis net 
nespėjo gerai susigaudyti tik
rųjų įvykių prasmės ir įvertin
ti tikrąsias pasėkas bei tinka
mai reaguoti. Net ir kaikurie 
krašto politikai dar tikėjo, kad 
galutinai laisvė dar nėra pra
rasta ir kad yra kaikurių vil
čių išgelbėti nuo galutino su-

fizinio sunaikinimo. Dar vis 
buvo tikima, kad yra toks da
lykas kaip “tautinis komuniz
mas”, kuris negali visiškai bū
ti sutapatintas su tarptautiniu 
arba rusiškuoju komunizmu. 
Šių iliuzijų vedinas ir savo ge
riausių draugų primygtinai 
įkalbėtas ir spiriamas pasiau
koti, Čekoslovakijos respubli
kos kūrėjo tikrasis ir vieninte
lis sūnus Jan Masaryk sutiko 
įeiti į komunisto K. Gottwald 
vyriausybę. Jam buvo paves
tos užsienių reikalų ministerio 
pareigos, nes gerai buvo žino
ma, kad jau jokio ryšio su už
sieniais, išskyrus Maskvą, ne
bėra. Komunistams Jan Masa
ryko įėjimas į vyriausybę buvo 
tuo metu būtinas, nes krašte 
jau buvo stipriai pradėjęs reikš
tis tautos pasipriešinimas, par
tizaninės kovos ir kiti masiniai 
neramumai. Pasinaudodami Je- 
gendarinitf Masaryko vardu, 
komunistai laimėjo kiek laiko 
galutinai krašte įsitvirtinti, nu
slopinti bet kokią tautos rezis
tenciją ir likviduoti vietose tos 
rezistencijos vadus.

(Bus daugiau)

• Did. Lietuvos kunigaikštis 
Algirdas turėjo 12 sūnų, o Did. 
kunigaikštis Kęstutis — šešis. 
Metraštininkas jų neišskaičiuo
ja, tik pažymi, kad Algirdas my
lėjęs savo sūnų Jogailą,, o Kęstu- 
tsi Vytautą. Todėl jie ir pasky
rę juos savo paveldėtojais.

lyje bei jų dvasios kūrybinio naikinimo bent didžiąsias kraš- 
genijaus įnašas į pasaulio tau- tb kultūrines vertybes bei ap- 
tų kultūros lobyną, žavėjo visą saugoti tautą nuo jos galutino

• Norint pažinti žmogų, rei
kia s» juo kartu suvalgyti pū
dą druskos. Liaudies patarlė

jo pirmininkavimo laikotarpyje jis tik ke
letą kartų vasaros metu iš Palangos auto
mobiliu atvyko į gubernatfirą. Klaipėdoje 
jis niekuomet nenakvodavo, bent mano 
laikais.

Tūbelis iš principo vengė daryti kokį 
nors skubotą sprendimą. Jis visur delsė, 
retai teatsakydavo aiškiai į klausimą. Tei
giamas Tūbelio atsakymas turėjo būti iš
kovotas ilga ir nepailstose ištverme. Ir 
neigiamais atsitikimais vieloje “®e* saky
davo: “pamatysime”, “pažiūrėsime”, “gal 
bus” ir panašiai Tai labai neigiamai veik
davo į klaipėdiečius, pripratusius prie 
vokiškos tvarkos, kur kiekvienas įstaigos 
viršininkas savo kompetirijos ribose labai 
greitai pasakydavo ar yra vilties prašymą 
patenkinti arba ne. šitie Tūbelio naudo
jami posakiai klaipėdiečių tarpe dažnai 
sukeldavo nepamatuotos vilties, žmonės, 
gavę iliuzijų, užsiėmė bergždžių darbu, 
kol galiausiai visiškai aprivyH tariamais 
Centro vyriausybės paĮąAMN šita takti
ka pamažu įsigaliojo ir kitose centro vy
riausybės įstaigose.

Ir teigiamais atsitikimais Tūbelis mėg
davo reikalus užtęsti, juos Vilkinti. Jie 
turėjo, taip sakant., pribręsti ir kaip pri
nokęs obuolys nuo medžio kristi, čia rei
kėjo turėti tam tikrų artistiškų gabumų iš
gauti iš Tūbelio jo paskutinį parašą. Atsi
menu pasikalbėjimą su ilgametiniu finan
sų departamento direktoriumi Lipčiumi. 
kuris Tūbelio taktiką geriausiai pažino.

Anot jo, Tūbelis buvo skeptiškas kiekvie
nam pasiūlymui, kuris išėjo iš trečios pu
sės. Tokį pasiūlymą, ypač finansinį, iš
girdęs, jis užsidarė kaip paliesta jūros 
sraigė. Todėl žymesnių ūkio ir finansinių 
vadų pasisekimas buvo atspėti Tūbelio 
nuomonę, daryti tam tikras jiems naudin
gas išvadas ir sudaryti savo sumanymą Tū
belių! tokia forma, jog jis manytų kad tai 
yra jo mintys ir iniciatyva. Tame ypatin
gai pasižymėjo didžiųjų žemės ūkio koo
peratyvų vadai, kurie Tūbelio dėka pa-si- 
darė visagaliais Lietuvos ūkio valdovais.

Kilęs iš kaimiečių ir kaip buvęs social
demokratas jis iš esmės buvo priešingas 
Lietuvos dvarininkijos ir prekybininkų žy
dų luomui ir stengėsi pamažu, bet siste
mingai jų galią ir įtaką silpninti. Kartu jis 
buvo nepaprastai įsimylėjęs į jo sukurtą 
kooperatyvinę sistemą. Lietūkis, Maistas. 
Pieno Centras ir Žemės Bankas buvo jo die
vinamieji kūrimai, kuriems jis netaupė jo
kios paramos ir lėšų. Čia jis mirimai susi
dūrė su Klaipėdos krašto ūkiu. Tūbelio 
taikomoji sistema rado Klaipėdos krašte 
stiprią reakciją kuri siekė net Trečiojo 
Reicho sostinę Berlyne. Jis šitos reakcijos 
nepabūgo ir vykdė nustatytą ūkio politiką 
iki paskutinės dienos.

Tūbelis pasižymėjo nepaprastu taupu
mu, tiksliau pasakius, •šykštumu*'. K- 
gauti iš jo kai kurių nesąniatinių sumų, 
kurios nebuvo praėjusios Tūbelio finansi
nes girnas, buvo tiesiog neįmanoma. Ypa
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čiai krizės metais Tūbelis drebėjo dėl kiek
vieno lito, kurį jis turėjo-išduoti. Jo svar
biausias tikslas buvo didinti valstybines 
pajamas. Tame ypačiai pasižymėjo Že
mės Bankas, kurio politika stipriai palie
tė ir Klaipėdos krašto ūkini akiją, kuri Že
mės Banko finansine veikla buvo labai ne
patenkinta, kaip mes jau anksčiau šiame 
veikale matėme.

Kaip Lietuvos banko valdytojas Tūbe
lis atsakomingai tvarkė ir visą Lietuves 
valiutos sistemą. Lito valiuto? pastovumas 
buvo jo valiutinis “alpha ir omega”. Jis 
palaikė lito pastovumą ir krizės metais, 
nors dėl te labai nukentėjo visos Lietuvos, 
ypačiai Suvalkų ir Klaipėdos krašto žemės 
ūkiai.

Klaipėdiškių Tūbelis nemėgdavo, je 
akyse jie skaitėsi opozicionieriais, kurie 
kas dieną vis turi naujų pageidavimų, iš
siskiriančių iš visos valstybės reikalų. Kai 
kuriame posėdyje, manydamas, jog jis 
tik Didžiosios Lietuves žmonių tarpe, Tū
belis buvo išsireiškęs, jog visi klaipėdiečiai 
mažiau ar daugiau esą vokiečiai, šitas jo 
posakis pateko į Klaipėdos kraštą ir jo gy
ventojų ausis kr buvę ilgai neužmirštas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraitj
“NAUJIENAS*



TEL. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIM. MW, N08IU 
I* GERKLES LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Drąsūs dangoraižių statytojai

Ron tol. 239-4683

DR. K. G. BANKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI* CHIRURGUA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical BuildinsL TeL LU M44A 
Priima ligonius pagal susitarimą. \ 

ari neatsiliepus skambinti 374-8012

r*fof^ PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9141 WEST 63rd STREET 
<*L: kas diena pu pietų 1-3: vak. 7-8 
aktai antradieniai* ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
TateL 6954)533 

Fox Valley AAodical Center 
MO SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Chicagoje šių metų kovo 6 
dienų buvo padėti plieno bal
kiai Sears Roebuck naujai sta
tomo dangoraižio 103-čio aukš
to grindims. Tai buvo pačio 
aukščiausio namo visame pa
saulyje grindys.
' Iki šio meto aukščiausias pa
saulio namas buvo New Yorke, 
vadinamas World Trade Cen
ter. Jis yra 1, 350 pėdų aukš
čio. Tuo tarpu Searso namas 
bus 1450 pėdų at-kščio. Kovo 
6 dieną buvo padėti balkiai 103 
-čiam aukštui, o iš viso bus 110 
aukštų.

Searso dangoraižį stato Uni
ted Steel korporacijos Ameri
can Bridge skyriaus darbinin
kai. Plieno bendrovė pagami
no iš anksto suplanuotus rei
kalingus specialius plieno ga
balus, o 60 darbiniųkų specia
listų tuos plieno gabalus sude
da į savo vietą ir juos suraki
nę j a.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rerid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

.-irmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL 
■uitrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

JRADINSKAS
Radijas, Patefonas, Megnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Tree, ir sekm. uždaryta. 

FR 6-1998
Rax.: GI 84873

DR. W. EBIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
8INEK0L0GINR CHIRURGUA 

•132 So. Kadžio Ava., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą- Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

dR NINA KRAUCH- 
KRIAUCEUŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

| 2512 W. 47 ST. —

GĖLININKAS 

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 

ROY R. PEjRO (PUTRAMENTAS) 
55$5 So. Harlem Ava. — 586-1220 

H LL'LW-WBM———

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI -a-x... ■.

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAIbropk 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

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

Ofisąs 2750 West 71st St.
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS .ALANDOS

į
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

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

Talpf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD ĄVE. į 
CHICAGO, ulL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak šeštadie- 
Oiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitąrimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofise tąlef-: HEmlock 44123 
Rezid. telef.: GI boon 86195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-8195

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

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

(Arch Supports) ir t t
Vai.: 9—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West B3rd 8», Chicago, IU. 60629 

Telef.: PRespect 6-5084

FOMST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

ižuose th* ctftiai utt W iru. 
So plow foHow Smokey'« ABC* 

AI'woji hoU *M«fa* *0 «*U. 
Bo rat to drova oil eotna&m.

Hmm! O*>r ro* cm 
vrarat forai fa*

RIZNIĖRlAl. KURIS GARSINASI 
•NAUJIENOM”, -r WRI GERIAUSIA 

PUHSanMA BttNYJk

Prie šių darbų negali dirbti 
paprasti darbininkai. Jiems 
galva apsisuktų, jeigu reikėtų 
500 pėdų aukštumoje vaikščio
ti 6 colių pločio plieno balkiais. 
Įpratusieji, vieni kitus gerai 
pažįstantieji ir vieni kitais pil
niausiai pasitikintieji darbi
ninkai palyginus gana skubiai 
paruošia pamatus, supila rei
kalingą cementą, o vėliau pa
stato namo kontūrus — plieno 
rėmus ir sudeda į savo vietas 
sienas ir langus.

— Aukštis mūsų negąsdina, 
nuo to galva nesisuka, — aiški
na darbininkai. — Dangorai
žių plieno rėmus statantiems 
darbininkams didžiausias prie
šas yra vėjas.

Jeigu vėjas yra smarkus, tai 
į aukštybę jie nelipa. Jis kar
tais staigiai pradeda pūsti, ne
leidžia darbininkams apsisau
goti. Pirmais metais keli dar
bininkai yra netekę gyvybės 
dėl vėjo, todėl likusieji nenori 
kartoti jų klaidų.

Keltuvui padėjus balkį į sa
vo vietą, ant naujai nutiesto 
plieno turėjo lipti darbininkas 
ir nukabinti keltuvo retežiaus
kablį. Jis neatkreipė jokio dė- ^°- 
mesio į tai, kad į 102 aukštą tybos • • 
buvo sulipę žymiai daugiau iau 3111 to tJaBdo, kaiP aš jau ne 
žmonių negu paprastai tokia- kartą esu stojęs ant kitų 
me aukštyje, kai dar nėra laip-:balkilJ ir atlikęs savo darbą ...

Šiandien aš čia užlipau, o rytoj, 
kai sukelsim daugiau plieno ir 
jį pritvirtinsim, tai čia daugelis 
užlips... Rytoj man teks lipti 
ant dar aukštesnio balkio ... 
Tai mano darbas. O kai mano 
bendradarbiai, darbo draugai

tumon, tai gal pasakytum ką 
nors panašaus...

Mugica suprato, kad iš jo lau
kė to, kam jis nebuvo pasiruo
šęs, bet jis tada tarė:

— Žiūrėkite, aš nesu Arm
strong ir aš nepasiekiau Mėnu- 

Aš dirbu prife plieno sta
ir aš šiandien atsisto-

tų, sienų ir stiprių grindų, kad 
esti. Kai namas baigtas ir įreng 
ti visi keltuvai, tai tada sueina 
visa ponija, bet kai statyba te
beeina, tai bereikalingas žmo
gus retai kopia į tokias aukšty
bes.

sovietų ideologijoje dar nauja 
vadinamos Sovietinės Tautos 
sąvoka, kuri siekiama/ įgyven
dinti sovietinėje imperijoje. Ta
čiau ne visi kalbėtojai tarė “so
vietinė tauta” (sovietskii na- 
rod); buvo tokių, kurie tarė “so
vietinės tautos” (sovietskije na- 
rody). šitaip ištaręs ir A. Snieč
kus. Rusifikacija eina per so
vietizaciją. Tad daugelio pa
vergtų tautų ir patys komunis
tai susirūpinę, kad juos tame 
“lydinimo puode” nesulydytų į 
vieną rusų tautą. (E).

Dangoraižių statybos darbi- Pradėj° ploti, tai aš nežinojau,
ninkas Viktoras Mugica, nusta
tęs, kad maujas balkis jau pa
dėtas į savo vietą, užlipo aukš
tyn ir siauru balkio viršų nu
žingsniavo prie kablio, jį atka
bino ir paleido. Tuo tarpu 102- 
trame aukšte stovėjusieji pra
dėjo ploti ir džiaugtis. 36 metų 
amžiaus Mugica nežinojo ko 
jie ten džiaugėsi ir kuriam ga
lui jieins tokioje aukštybėje 
reikėjo ploti. Gal jie ką ir sa
kė, Mugica negirdėjo. Tokio
je aukštumoje girdėjimas yra 
kiek sunkesnis, bet jis nekrei
pė dėmesio, jeigu jie ką ir bū
tų sakę.

Kai jis, plieno balkį pridrū- 
tinęs savo vietoje, nusileido į 
102-trą aukštą, tai ten buvęs 
būrelis jo bendradarbių ir keli 
viršininkai inžinieriai dar kar
tą jam paplojo.

— Tai kuriam galui čia tie 
plojimai? — paklausė Mugica.

— Tau, — jam buvo atsaky
ta.

— Bet kodėl Jūs čia plojate? 
— jis vėl paklausė.

— Todėl, kad tu esi pirmas 
plieno darbininkas, kuris pa
kilo tokion auk.štuinon ir pa
dėjo balkį 103-čio aukšto grin
dims, — jam buvo paaiškinta.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

| kuriuos namus tik leisite, pirmiausi* sakykit*: Ramybė tfom* 
narnamai O i*i tenai bus ramybė* *0nus, atsilsės ant io ramybė }8*p; 
• j*i ne, susrR pas ius. Luke 10:5, 6.

Kiekvienas esamojo laiko piūties darbininkas turi gerai stebėti kok| 
patarimą Viešpats paduoda šiose eilėse. Visur, kur tik Viešpaties atstovai 
atsilanko, turi sekti ramybė, ne vaidas, suklydimas, sumišimas, nė barimasis. 
Tiesa, kad Teisybė yra aštrus kardas, ir kad kiekvienas ją naudodamas už
sitrauks ant savęs persekiojimus, vienok Tiesa, nors ir iš jos atsirastu prieš
taravimai ir atsiskyrimai, padarys tokį įspūdį Viešpaties atstovuose, kad jie 
neišrodys nė jokio grubumo, nemalonumo nei žodžiuose, nei darbuose. 
Daug dalykų šiandie didina žmonijos negerumus, o visi, kurie priėmė Tiesą, 
turi priimti ir jos dvasią “kalbėti apie ramybę per Jėzų Kristų”.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet B* 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 

visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 

parašysite tolau adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th SU Chicago, Illinois 60829
6V. RASTO TYRINITOJAI
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
fik Telef.: GRovehill 6-2345-6

*** Y 1^1® So* 50th Ave^ Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
■ ■ 1 . . . . . . . . . . . -f

ką jiems pasakyti... Aš ir da
bar nežinau 
gica.

Tai ne pirmas plieno kon
strukcijos namas, kurį stato ši 
plieno darbininkų grupė. Kiek
vienam aišku, jog tai bus ne 
paskutinis. ‘ Rep.

atsakė Hu

ŽODŽIAI NEPAŽĮSTAMI, 
BET LIETUVIŠKI

čėplūnas — kas čėploj a, čiau
moja, čėpla: Kaip tu čia valgai, 
čėploj i kaip čėplūnas, net sun
ku žiūrėti!

Rusinamos 
pavergtos tautos

1972 m. gruodžio mėn. Mas
kvoje buvo paminėta 50 m. nuo 
Sovietų Sąjungos įsteigimo su
kaktis. Į minėjimą buvo suva
žiavusios gausios delegacijos iš 
visų vadinamųjų respublikų, 
komunistų partijų lyderių va
dovaujamos. Buvo labai daug 
kalbų ir plojitrių. (Kalbėjo vi
sokie vadai). Kalbose išryškėjo

čėponė — kas čėpoja, eina lė
tai, svyruodamas ar klampoda
mas: Tas čėponė ligi nueis!

čera mara — vaikų žaidimo 
žodžiai, kuriais varoma iš eiūros: 
Čera mara, bėk iš dvaro, kas ne
bėgs, tas gaudys.

čerekšlė — kas greit karščiuo
jasi, piktai šneka, eirkšlys, ee- 
riaukšlė: Pasakysi ką tai čerekš- 
lei, tuoj ir susipurškia.

čevelė — kas daug kalba, če- 
rena: Tai atsirado kokia čevelė 
— čevena ir čevena be nustoji- 
mo.

čiaudalius — kas dažnai čiau
di: Nebegaliu užmigti dėl točiau- 
daliaus, per naktį duoda ir duoda.

EUDEIKIS

— Tai gerai, be aš to nežino
jau, — atsakė Mugica.

Jam buvo paąiškinta, kad pa
saulyje nėra kito tokio aukšto 
namo, kokiu bus Searso dango
raižis Chicagoje. Yra aukštų 
namų kitose pasaulio vietose, 
bet tuo tarpu pats aukščiausias 
bus Chicagos centre. Sears na
mo 102-trame aukšte buvusieji 
žmonės norėjo, kad Mugica ką 
nors jiems pasakytų^

— O ką aš galėčiau Jums pa
sakyti? — paklausė Mugica.

— Tu padėjai balkius aukš
čiausių namo grindims. Iki šio 
meto niekas nebuvo taip aukš
tai užlipęs ir niekas tokioje ankš
tumoje nedirbo...

Mugica atidžiai išklausė aiš
kinimo, bet jis nesuprato, ko iš 
jo suėjusieji norėjo. Tada viė- 
nas dar pradėjo aiškinti toliau 
šitaip:

— Kada astronautas Neil 
Armstrong savo raketą sustalxie' 
Mėnulyje, persirengė ir pastatė 
koją ant Mėnulio paviršiaus, tai 
jis padarė jau išgarsėjusį (>areiš- 
kimą. kuris prasideda: “Vienas 
mažas žingsnis žmogui, bet dide
lis žingsnis žmonijai...’? Tu 
esi pirmas, įkopęs tokion aukš-

Easter is a good time for sharing fun and baskets. This year 
Why not open the spring season with an Easter popcorn basket
making party for the neighborhood. Jiffy Pop Popcorn make* 
*m popping easy and children love to do it. Form a large pop
corn basket centerpiece in a mixing bowl, let the kids make their 
own individual ones using custard cups. Brightly dyed eggs g* 
Into the large basket, jelly beans into the small ones. Decorate 
With ftowera, ribbons and bows. Baskets can be saved for Easter 
rawaen -- - am erv-kf *

POPCORN BASKETS
‘op cap core syrup

J/į cup water
tgar J4 cap butter

I Prepare popcorn carefully following package direction*. Poor 
Into • large pot or kettle. Combine sugar, corn syrup and water, 
poll mixture until it reaches 240* on a candy thermometer (or 
until * little mixture dropped in cold water forms a soft bell), 
fa®’"’ foaą ]Mat; stir in butter. Pour mixture over popoatm 
■fot mix weU with wooden spoon. With greased hands press pop- 
Uorn arouwd inside of medium sized bowl. Reserve * generous 
handful fer handle. Roll popcorn into rope between palm. Maks

Popcorn*

Mote: Mor individual baskets prepare popcorn mixture a* 
Nhown above. Place pot over low heat on stove in order to keep 
tandy warm lor easy shaping. Use 6-8 custard, cups lor molds.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
^<a»e*eM«k*^**»****<*******'*,»*l*^**ls*'****^,**i*'***s**,*'*ww*<**

. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P, GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4685-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742 — - ■ - -V X- V -

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

MODEKivlSKUS AIK-UONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chjcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHW AY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone; YArds 7-1911
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TAIP BOBUTĖ GALVOJA
Kaimynystėje gyvena viena

senyvo amžiaus našliuke. Be
veik kasdien su ja susitinkame. 
Maloni ir mandagi moterėlė. 
Nuoširdžiai su ja pasikalbame. 
Dažnai jai paskaitau iš ok. Lie
tuvos gautus laiškus. Mat, ten 
gyveno dvi seserys ir brolis. Se
serys ir brolis mirę. Pasilikę jų 
vaikai parašo jai laiškus. Maši
nėlė rašytus laiškus pati puikiai 
perskaito, bet ranka — sunko
kai. sako akyse jai mirga. Be to, 
labai pamaldi moterėlė, takosi 
gal tik porą kartų šv. mišias sek
madieniais praleidusi.

Ir dabar sulaukusi gana seny
vo amžiaus ar sniegas ar lietus 
ar kitoks blogas oras, nesulai
ko nuo nuėjimo bažnyčion. Pre- 
numeruojasi be kitų katalikiškų 
žurnalėlių ir Draugą. Bet Nau
jienas, jas skaitančius, o dar į jas 
rašančius keikia kaip tik ji iš
mano ir sugeba. Visiems naujie- 
niečiams pu mirties numato pe
kloje karščiausią vietą. Vadina 
jas bedieviškomis, komunistinė
mis ir dar nesigaili joms pikčiau
sių žodžių.

Iš karto dar bandžiau Naujie
nas teisinti, bet, matydamas, kad 
senutės neįtikinsiu, ir aš drauge 
jai padedu. Prieš porą dienų su
sitikusi prašo būtinai pas ją užei
ti ir perskaityti iš seserėčios gau
tą laišką. Užeinu. Virtuvė, mie
gamas ir svečių kambariai šva
riausiai užlaikomi. Virtuvėje 
ant sienos didokas kryžius. Sve
čių kambaryje taip pat kryžius. 
Ant sienų keliolika šventųjų pa
veikslų, gražiai įremuotų, prika
binėta. Gana didelis paskutinės 
vakarienė į gelsvus rėmus įrė- 
muotas paveikslas.

Kamputyje ant mažo stalelio 
stovi vėl medinis kryželis. Ant

jo užkabinti du rožiniai, šalia 
dvi maldaknygės.

Perskaitau senutei laišką. Siū
lo kažkokio skanaus gėrimo — 
atsisakau. Padėkojusi už laiško 
perskaitymą, tiesiog primygti
nai prašo, neskaityti Naujienų, 
nes tai esanti baisi nuodėmė. Ne- . 
gi, ginčysies su senute, prižadu 
pasitaisyti.

Išeinant virtuvėje ant lenty-j 
nėlės matau guli pora Draugo i 
ir keli Vilnies egzemplioriai. Pa
imu Vilnį ir sakau senutei:

— Tai ką tu, mama, bariesi 
ant Naujienų, o pati skaitai be
dieviškiausi komunistinį laikraš
tį-

Senutė atsako:
— Pakol dar vyras buvo gy

vas, tai skaitėme Draugą ir Vil
nį. bet vyrui prieš keturis metus 
mirus, kuris ilsisi šv. Kazimiero 
kapinėse, Vilnies pati neužsipre
numeruoju. Aš skaitau Draugą, 
o mano “frentka” Ada-Adelė 
skaito Vilnį, tai mes nuolat pa
sikeičiame.

— Juk būdama tikinti ir skai
tydama Vilnį tikrai gali patekti 
į peklą, — sakau senutei.

Senutė paraudo ir gana pikto
kai atrėžė:

— Taip ilgai tu Amerikoje gy
veni ir vis dar dypukiškai gal
voje. Ar tu nežinai, kad Drau
gas gina katalikus, o Vilnis dar
bininkus. Mes juk visi esame 
be ponai, bet darbininkai.

Bandžiau aiškinti, kad Ame
rikoje darbininkus gina Unijos 
Darbininkai visai nepritaria ir 
nenori tokių Vilnies gynėjų. Se
nutė į tai tik pasakė:

— Ką tie žmonės žino...
Bandžiau aiškinti, kad Nau

jienose net kunigai rašo. Senu-

Indijos mados vis dažniau patenka į vakariečių parduotuves. Indi
jos modeliuotojos parodo (kairėje) išeiginę suknelę ir vasaros ku

rortui tinkamą drabuži.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

' MACHINISTS
'Lathe & Bench hands. Alsų 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

APPLY NOW ! !
Olympia Fields Country Club 
203rd and South Western Ave.

Olympia Fields, Illinois 
MAINTENANCE HELPERS 

AND HOUSEMEN

OPTAMETRISTS — EXP.
Rapidly growing ethical practice 
requires additions to our staff.

Positions are permanent. Excellent 
Salaries and working Conditions. 

DR. JAMES G. CUSTARD 
2537 W. 95 Evergreen Park 

Tel. 238-2612

TOOL & DIE MAKER
Perfect set-up for a craftsman who 
likes to work in a one man air cond. 
tool room environment. Make repair 
p meh die sets, assembly die and 
fixtures for growing electronics firm. 
Steady, overtime with top wages. 
Excellent hospitalization insurance.

Apnly CORCOM. INC.
2857 No. HALSTED ST., 327-6566

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

RIŠU RC’ŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa ; BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 

val. vakaro telefonuoti 434-9583. JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
_______________________________ PARDAVIMAS.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.

► 1

MOVING — Apdraustas perkraustymas.
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
M——f

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygų įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 Se. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL CO6O8

tė žilą galvelę palingavusi atkir
to:

— Toks ten ir kunigas, kuris 
Naujienose rašo, fur būt, koks 
“nezaležnikas” ar eretikis.

Dar paklausiu, ar ji dar ir da
bar remia Vilnį ir ar lankosi Mil
doje. Senutė linksmiau tarė:

— Kaip tik pradėjau dirbti 
visą laiką skiriu auką bažnytėlei 
ir Vilniai. Į bažnyčią einu kas 
sekmadienį, o į Mildos salę, ne
daugiau poros kartų į metus. Va
karais bijau juodukų po Bričpor- 
tą vaikščioti.

Toliau jau senutės ir nebe-
kvaršinau.

Daug kas stebisi, kad Italijoje 
I dalis katalikų balsuoja už ko- 
! munistus. Pietų Amerikoje, Ita
lijoje ir net kitur kaikurie ir ku
nigai ragina savo tikinčiuosius 
balsuoti už komunistus. Ką gi! 
Pasirodo, kad ir mūsų tarpe ne
mažai yra ne tik aukščiau pami
nėtų bobučių, bet ir dypukų, 
kurie prieš piet eina į bažnyčią, 
o po pietų lankosi Mildoje ar net 
vaikus į komunistines stovyklas

komunistų partija 1910 m. pa
keitė Lietuvos santvarką, bet 
Kremlius, kurio įsakymu Rau
donoji Armija okupavo Lietu
vą. Juk nepriklausomybės lai
kais komunistų jėgos buvo ab
soliučiai nereikšmingos.

Lygiai kaip Glovackienė, rašo 
ir doc. Robertas Žiugžda š. m. 
vasario 11 d. “Tiesoje”. Straips
nis, pavadintas “Fašizmo smur
tas ir politinė trumparegystė”. 
Kiek panagrinėjęs Lietuvos san
tykius su užsieniu, Žiugžda savo 
straipsnį baigia: “Komunistų 
Partijos vadovaujami Lietuvos 
darbo žmonės, pasinaudoję Ta
rybų Sąjungos pastangomis su
sidariusia palankia tarptautine 
padėtimi, 1940 metų vasarą nu
vertė buržuazijos diktatūrą ir 
fašistinį režimą”. Ar tai ne me
las docente? (E).

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS

Experienced. Good pay. Steady. Air 
cond. plant. Good fringe benefits.

WHEELER COMPANY 
224 W. HURON ST. 

Tel. SU 7-1156

SECRETARY
for 2 advertising sales repre
sentative on sport magazine. 
Loop office. Be your own boss. 

Age and/or experience open.
CALL

RICH SPENGLER

263-2400

PERSONAL 
Asmenų Ieško

| I $ CHICAGOS I R| 
I APYLINKIŲ |

PROGA PENSININKUI 
APSIGYVENTI MIAMI BEACH 

REZORTE. FLORIDOJE 
Reikalinga pensininkų pora prižiūrėti 
namą Miami Beach. Siūloma 200 dol. 
mėnesiui ir erdvu? butas. 2 blokai nuo 

jūros. Teirautis telef. Chicagoje 
927-9548 

arba rašyti: 
NAUJIENOS.

» BOX 184.
1739 S. HALSTED ST.. 
CHICAGO. ILL. 60608

organizuoja.
Reikia pripažinti, kad Krem

liaus propagandistai meistriškai 
yra išsipraktikavę “smegenų 
plovimu”. Stasys Juškėnas

Ispanai apie lietuvių 
troškimus

“El Colombian©”, leidžiamas 
Medeline, Kolumbijoje, pereitų 
metų gruodžio 31 d. įdėjo strai
psnį, pavadintą “Laisvė Lietu
vai”. Jame rašoma: Visur lais
vame pasaulyje, kur tik esama 
lietuvių kolonijų, rašomi me
morandumai Jungtinėms Tau
toms, reikalaujant laisvės Lie
tuvai. Politikai, intelektualai ir 
šiaip jau žmonės pasirašo tuos 
pareiškimus. Prie Baltijos jūros 
įsikūrusi lietuvių tauta yra kul
tūringa, kokių reta pasaulyje, 
iš prigimties taikinga, bet ka
ruose nepaprastai kovinga. Lie
tuvos istorijoje yra buvę daug 
heroizmo pavyzdžių, apie ku
riuos kolumbiečiai beveik neži
no. Ir šiandien kova dėl laisvės 
sovietų okupuotoje Lietuvoje 
tęsiama, dažnai pogrindyje, be 
paliovos ir atkakliai. Laisvojo 
pasaulio lietuviai — per pusan
tro milijono, sako laikraštis — 
yra pasiryžę supažindinti pasau
lį su savo kultūra, turtingomis 
tradicijomis, folkloru ir su savo 
laisvės aspiracijomis. Lietuviai 
niekad nesutiks su juos pajun
gusia svetima okupacija. Juos 
jungia vienas šūkis: Lietuva no
ri būti laisva! Jungtinės Tautos 
turi tai suprasti ir padėti. (E).

Koks tėvas, toks ir 
sūnus

“Eltos Informacijų” 4-me šių 
metų numeryje buvo atsakyta 
istorijos mokslų kandidatei E. 
Glovackienei, kad ne Lietuvos

— Vidaus reikalų sekretorius 
yra pasiruošęs skirti pinigų, kad 
būtų apsaugoti bent 12 senų Chi
cagos namų pačiame miesto 
centre. Jeigu pavyks susitarti, 
tai vyriausybė gal galės duoti 
pinigų bent 30 senų namų pri
žiūrėti.

— Illinois gubernatorius labai 
nepatenkintas partijų vadais, 
kurie susitarė, susiorganizavo ir 
panaikino jo veto. Gubernato
rius yra pasiryžęs tęsti kovą ir

Nauja Amerikos filmų artist* Cicely 
Tyson dar nespėjo nusipirkti automo

bilio ir važinėja dviračiu.

neskirti pinigų pagalbos reika
lingai Chicagos CTA.

— Penktadienio vakarą Chi
cagos policija padarė kratą 5831 
So. Erie bute, ir rado $90.000 ver
tės narkotikų. Policija suėmė 
Gerald Morganą ir jo žmoną.

— Chicagoje patraukti teis
man trys Rockne bendrovės pa
reigūnai už rodymą lytinių 
veiksmų filmus.

F TRUMPAI

— Balfo direktorių specialus 
suvažiavimas šaukiamas š. m. 
kovo mėn. 31 d. (šeštadienį) 
10:00 vai. ryte Balfo centro įs
taigoje Chicagoje, 2606 W. 63rd 
St. šis direktorių suvažiavimas 
yra labai svarbus, todėl tikima
si, kad Balfo direktoriai jame 
skaitlingai dalyvaus.

— Jean Sipinskaitė pateko į 
Illinois jaunųjų (10-mečių) gra
žuolių konkurso finalistes. Rin
kimai bus liepos 7—8 d. C. Hil
ton viešbutyje, Chicagoje.

— Rašytojai Nijolė Užu Balie
nė ir Aloyzas Baronas, taip pat 
poetai — Liūnė Sutema ir Ka
zys Bradūnas dalyvaus Litera
tūros popietėje balandžio 1 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Ruošia LDK Birutės draugija.

— Jean Lubeckytė iš Mar
quette Parko apylinkės yra Lo- 
yolos universiteto dekano gar
bės studentų sąrašuose. Tos pat 
apylinkės Monica Wajtas yra 
Western Illinois universiteto 
garbės studentė.

— Maria Rudienė, Balfo cent
ro valdybos pirmininkė, jau ke
lis kartus lankėsi New Yorke 
Balfo centro įstaigos perkėlimo

BIG BIG BABGAIN 
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.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEI____ 254-5554

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis f*“"“** 
32081/2 W. 95th St. I i

GA 4-8654

State.farm Fire 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 automobilių draudimai

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.: RBpublic 7-1941

M. A. Š 114 K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ 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 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazų šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 414 kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18.800.

; 10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

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

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

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

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 114 vonios. 40* lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. 111. 60609. Tel: VI 7-3447

į Chicagą ir prieš Balfą užves
tos bylos reikalais. Balfo centro 
įstaiga Chicagoje veikia jau nuo 
sausio mėn. 1 d. Ji įsikūrė Alto 
patalpose, adresu: 2606 W. 63rd 
St., Chicago, Ill., 60629. Įstai
gai vietą dalinantis su Altos įs
taiga, bus sumažinamos išlai
kymo išlaidos.

— Albinas Dzirvonas. Balfo 
centro valdybos generalinis se
kretorius su pirmininke M. Bu- 
diene dalyvavo New Yorke Bal
fo įstaigos galutino perkėlimo 
reikalais.

— Dayton, Ohio, Lietuvių ko
mitetas, sudarytas iš Lietuvos 
Vyčių organizacijos narių ir 
vadovaujamas Frank Ambrose, 
surengė Lietuvių savaitę Dayto- 
no universitete su tautodailės bei 
buities paroda, paskaitomis, in
formacinėmis ir meninėmis pro
gramomis. Paskaitas skaitė 
prof. dr. Bieliauskas, dr. Šilba
joris. 0‘Niel ir H. žibąs. Pro
gramose dalyvavo Windsoro lie
tuvaičių kvartetas “Aušra” ir 
vietos vyčių jaunieji, kurių tar
pe buvo net 4-tos kartos lietu
viukai. Visuose darbuose talki
no to universiteto informacijos 
sk. vadovė Judith Petrokas.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčių 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
'■i. ...... .............../

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTt REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888 - 
Anicetas Garbačiauskas, sav.
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