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MITCHELL ŽINOJĘS APIE PINIGUS ŠNIPAMS
SOCLENKTYN& - NAUJOJI VERGIJA

Viena didžiųjų vergovės apraiškų ruso-sovietinio gyvenimo 
praktikoje yra socialistinis lenktyniavimas. Jis buvo praktikuoja
mas visą laiką, o pastaruoju metu už visokeriopą lenktyniavimą 
varoma didžiausia propaganda. Visa sovietinė lietuvių spauda 
mirgėte mirga lenktyniavimo antraštėmis. Dėl lenktyniavimų 
šaukiami mitingai kolchozuose, fabrikuose, įstaigose, profesinėse 
sąjungose, kompartijos skyriuose ir kitur. Tai tikra karštligė 
spausti sunkiai dirbančius žmones. Darbo agitatoriai šokinėja 
ne tik apie kiekvieną kolektyvą, bet ir apie pavienius žmones, vis 
raginami — greičiau, greičiau, 
brigados dirba išsijuosę.

Š. m. vasario 10 d. Vilniaus 
“Tiesoje” rašoma,’kad vasario 
9 d. komunistų partijos centro 
komitete įvykęs platus pasitari
mas lenktyniavimo reikalu. Tar
tasi ir kaip geriau organizuoti 
socialistinį lenktyniavimą darbo 
žmonių kolektyvuose, tarp at
skirų ūkių, įmonių, organizaci
jų, tarp miestų ir rajonų. Pasi
tarime dalyvavo atsakingi par
tiniai, tarybiniai, prosąjungų, 
komjaunimo darbuotojai, spau
dos organų, radijo ir televizijos 
komiteto vadovai, žodžiu, pasi
tarime dalyvavo visa naujosios 
klasės grietinėlė. Toliau “Tie
sa” “Būtina toliau plėsti lenk
tyniavimą tarp atskirų dirban
čiųjų, tarp brigadų, fermų, sky
rių cechų”.

Lenktyniavimą organizuos ir 
rezultatus vertins visokie par
tiniai ir nepartiniai varovai ir 
ragintojai. Nugalėtojams bū
siančios taikomos moralinio ir 
materialinio skatinimo priemo
nės. (Aišku, kad kitiems ir "la
bai sunkiai dirbusiems nugalė
tiesiems beliks tik nusišluostyti 
prakaitą ir tyliai paburnoti prieš 
užkrautą vergovę. E.).

greičiau. Nuolatinės agitatorių

1$ VISO PASAULIO į

MASKVA. — Septyni New’ 
Yorko studentai žydai buvo su
imti Maskvoje už demonstraci
ją prie vizų išdavimo įstaigos. 
Jaunuoliai, šaukdami “Laisvės, 
laisvės”, susėdo gatvės vidury
je, kol milicija už 15 min. juos 
nusivežė. Sekmadienį jie turėjo 
palikti Sovietų Sąjungą. Grupė
je buvo ir dvi merginos.

BELFASTAS. — Airių slap
toji armija peršovė britų karei
vį. Kada trys moterys, išėjusios
į gatvę bandė kareiviui padėti, i Italų kalba Elta-Press š. m. 
jos irgi buvo sužeistos airių šū- ! vasario numeris susideda iš dvie- 
vių. j jų dalių — politinės ir religi-

MASKVA.

Dviratininkai šiaurės Vietname gali važinėti viduriu gatvės. Čia matoma kelio kryžkelė, kurios 
viena šaka veda Į Hanojų. Dviratis Hanojuje kainuoja apie 300 dongų, kas yra apie 75 doleriai.

Elta itališkai

DEMOKRATU CENTRO KOMITETAS 
IŠSIKRAUSTĖ K WATERGATE RŪMU
WASHINGTONAS.— Penktadienį buvęs valstybės prokuroras 

ir prezidento Nixono perrinkimo kampanijos direktorius John 
Mitchell tris valandas atsakinėjo į klausimus federalinėje grand 
jury komisijoje. Jis pripažinęs, kad Watergate bylos nuteistųjų 
septynių asmenų teismo išlaidos ir advokatų honorarai buvo su
mokėti iš prezidento perrinkimo komiteto kasos. Minima suma — 
175,(MX) dol. Už tuos pinigus buvo reikalauta, kad nuteistieji de
mokratų štabą šnipinėję asmenys tylėtų ir neišduotų aukštesnių 
pareigūnų, įveltų į šitą bylą.

Žodyno II laida
— Išleista antroji laida “Da

bartinio lietuvių kalbos žody
no”. Pirmoji laida buvo išleista 
1954 m. Kaip š. m. kovo 7 “Ta
rybinis Mokytojas” praneša, ant
roji žodyno laida esanti žymiai 
padidinta: esą apie 60,000 žo
džių. Vien tik žodžių, kurie pra
sideda raide “a”, pirmoje lai
doje buvę 2790, o antroje — 
4185. Redagavusi redakcinė ko
legija, kurią sudarė: J. Kruo
pas (ats. redaktorius), A. Lebe
dys, D. Lukšys, J. Paulauskas, 
J. Senkus, K. Ulvydas. Vilnius, 
1972 m. (E)

Penktadienį nės- Pirmoji pradedama JAV 
Kremliuje buvo minimas Lėni- Valstybės Sekretorius William 
no gimtadienis. Kalbą sakė Di- p- Rogers Vasario 16-sios pro- 

i; ga laišku Lietuvos Atstovui Va
šingtone p. J. Rajeckui. Po to 
seka ta pačia 4 proga Lietuvos 
Diplomatijos Šefo St. Lozorai
čio padarytas pareiškimas. Yra 
straipsnelis, pavadintas “Bal
tiškas šešėlis ant Europos Sau
gumo Konferencijos”. Ištisai at
spausdintas Švedijos taitiečių 
memorandumas .ryšduįm su ta 
konferencija, pasirašytas estų, 
latvių ir lietuvių (Valentinas 
Vilkenas) organizacijų atstovų. 
Įdomi žinia apie slaptąją lie
tuvių spaudą ginkluoto pasiprie
šinimo sovietams laikotarpiu — 
išėję net 14 leidinių: “Už Lais
vę”, “Kova”, “Tėvynės Kovoto
jas”, “Laisvės Varpas”, “Laisvo
ji Lietuva”, “Partizanas”, “Už 
Tėvų žemę”, “Laisvės šauklys”, 
“Laisvės Rytas”, “Kovos Ke
lias”, “Laisvės žvalgas”, “Aukš-

mitri Ustinov, aukštas partijos 
pareigūnas. Jam pradėjus kriti
kuoti Kinijos politinę liniją, Ki
nijos diplomatai atsistojo ir iš
ėjo iš salės namo.

ČIKAGA. — Pirmadienį Lake 
Calumet uostą turi atplaukti 
pirmas sovietų prekinis laivas 
“Dybossary” paimti 9,000 tonų 
Illinois užaugintų sojos pupelių.

ASHDOD. — Liuksusinis ke
leivinis britų laivas “Queen Eli
zabeth II” laimingai atplaukė 
į Izraelio uostą Ashodą su 600 
keleivių, daugiausia Amerikos 
žydų, atvykusių į Izraelio ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimą. Laive buvo daug detek
tyvų, bombų ekspertų ir būrys 
britų marinų. Laivą Vidurže
mio jūra lydėjo britų karo lai
vai.

NEW DELHI. — Apie 1,000 . ... v M A m
indu demonstravo prie Amerikos' raicia ov’a » ,u,u™! ’ ^°”
ambasados reikalaudami, kad,lia“ .pašoma po

PoVic+on.,?' gnndzio spauda, kaip “Lietuvos

NEW YORKAS. — Du kolum- 
biečiai buvo pristatyti į teismą 
už narkotikų įvežimą Amerikon. 
Abu vyrai turėjo nupiautas ko
jas. Dirbtinių kojų viduje poli
cija rado 1 milijono dol. vertės 
kokaino. Policija buvo dirbtinas 
kojas konfiskavusi, tačiau teisė
jas įsakė jas sugrąžinti, žinoma, 
tuščias.

LONDONAS. — Britų parla
mente Europos Rinkos priešinin
kai kritikuoja rinkos politiką, 
ypatingai nutarimą parduoti So
vietų Sąjungai 200,000 tonų 
sviesto po 20 centų svarą, kada 
Britanijoje sviestas kainuoja 60 
centų. Parlamente iždo sekreto
riaus pavaduotojas pareiškė, 
kad rinkos centre buvo išeikvo
ta apie 120 mil. dol. suma. Bri
tanija. įstojusi į rinką, ateityje 
žiūrės, kad tokios apgavystės 
nepasikartotų.

— Š. m. vasario 8 d. “Kom
jaunimo Tiesa” rašo, kad 1972 
Lietuvos aviacija pervežusi 674 
tūkst. keleivių, 8700 tonų kro
vinių ir mineralinėmis trąšomis 
apsėjusi 300 tūkstančių hekta
rų. (E)

Amerika neduotų Pakistanui 
ginklų. Indijoje tą dieną lankė
si aukšti valstybės departamen
to pareigūnai Kenneth Rush ir 
Joseph Sisco.

MASKVA. — Užsienio kores
pondentams gerai pažįstamas 
černiakov, užsienio reikalų mi
nisterijos spaudos skyrius direk
torius, buvo pakeltas tos minis
terijos generalinio sekretoriaus' ga tilpęs vedamasis, taip pat mi- 
vieton. Prieš tapdamas spau
dos direktorium černiakovas bu
vo sovietų ambasadoriaus Wa- 
shingtone pirmasis pavaduoto
jas.

BERLYNAS. — V. Vokietijo
je 22 kino teatrai praėjusią sa
vaitę pradėjo rodyti naują bri
tų-italų gamybos filmą “Pa
skutinės 10 Hitlerio dienų”. Hit
lerio vaidmenį atlieka garsus 
britų aktorius Sir Alec Guiness.

MASKVA. — Disidentų šalti
niai praneša, kad Irina Yakir, 
kurią tardo KGB valdininkai, pa
pasakojo, ką žinojo apie slaptos 
kronikos leidimą. Saugumas su
ėmė apie 10 žmonių. Poetas ir 
vertėjas Anatoly Yakobson ga
vęs KGB pažadą greit parūpin- tta. Kratos metu buvo ieškota “sa- 
ti vizą išvažiuoti į Izraelį, jei jis mizdato” literatūros.
papasakos viską ką žino apie! Prienų parapijos klebonijoje 
slapto biuletenio leidimą. Jis at- kovo mėn. buvo padaryta smulki 
sisakęs kooperuoti. Dabartinių krata. Kratos metu buvo ieško- 
įvykių Kronika jau kuris lai- ma maldaknygių ir “samizdato” 
kas nebepasirodo. hiteratūros. (E)

Katalikų Bažnyčios Kronika” ir 
“Krikščioniškoji Spauda”. (?)

Plačiai paminėta Vliko nau
jai išleista knyga “The USSR- 
German Aggression Against Li
thuania”, sovietų nacių sąmoks
lo prieš Lietuvą dokumentacija. 
Išitsai pscituotas “The New 
York Times” Vasario 16-sios pro-

nėtas kongresininkų prakalbos 
Vasario 16-sios proga JAV (At
stovų Rūmuose ir Senate).

Religinėje dalyje yra žinios 
apie sustiprintą ateistinę pro
pagandą studentų tarpe Lietu
voje, kreipimasis į Lietuvos 
ateistus būti akyliems, nes ti
kėjimas Lietuvoje tebėra gyvas, 
buv. komunisto žydo Joseph Ber
ger liudijimas apie lietuvių ku
nigų heroiškumą — jo knyga 
“Shipwreck of a Generation” ir 
kt. (E)

— Aleksoto parapijos alta
rista kun. šalčiaus bute balan
džio mėnesį buvo padaryta kra-

Ragina užtarti 
Yakiro dukterį

NEW YORKAS. — Sovietu z- " c
mokslininkas, kovotojas už žmo
gaus teises Sovietų Sąjungoje, 
kuri atėmė jam teisę sugrįžti į 
namus, Valery Chalidze paskel
bė laišką New York Times laik
raštyje. Jis ragina amerikiečius 
ginti Irina Yakir, Peterio Ya- , - <•< • * - 
kiro dukterį. laiške sakoma, kad 
Peter Yakir nuo 14 savo am
žiaus buvo laikomas su tėvu ka
linių stovyklose. Paskutinėmis 
žiniomis, Yakiras tardomas pa
lūžo ir papasakojo sovietų KGB- 
saugumui apie disidentų veiklą. 
Dabar saugumas pradėjęs me
džioti kitus žmogaus teisių ko
votojus.

Chalidze praneša, kad nors 
Irina tik sausio mėn. pagimdė 
savo pirmą vaiką, sovietų sau
gumas ją kasdien tardo, klausi
nėdamas apie pogrindinę spau
dą ir Dabartinių Įvykių Kroni
ką. Irina kartą pasakiusi Cha- 
lidzei, kad jai pirmas motinos 
prisiminimas buvęs motinos vei
das už kalėjimo grotų. Dabar 
yra galimybė, kad Irinos duktė 
bus atskirta nuo motinos ilgiems 
metams, rašo Chalidze.

Mitchell, klausinėjamas ko
respondentų, pasakė nieko ne
žinąs apie nuteistus vyrus, jų 
advokatus ar jiems sumokėtus 
pinigus. Jis pasitraukė iš res
publikonų komiteto prieš pini
gus išmokant.

Watergate bylos smulkmenos 
tik dabar pradeda aiškėti, kai 
vienas iš nuteistųjų pranešė in- 
vestigacijų komitetui norįs dau
giau papasakoti, negu buvo ati
dengta teisme. Spaudoje jau pa- 

; sirodė klausimų, ar tyrinėjimas 
apie šį skandalą nedaeis iki pa- 

| ties prezidento Nixono? Vienas 
į iš prezidentui perrinkti kcr-‘t°+o 
vadovų Jeb Stuart Magruder iš
davęs, kad Watergate smulkme
nas žinojęs ne tik buvęs proku
roras Mitchel, bet ir prezidento 
teisinis patarėjas John Dean.

Penktadienį demokratų par
tijos centro būstinė buvo perkel
ta iš Watergate pastato į naują 
pastatą, kuris priklauso Aviaci
jos linijų pilotų sąjungai. Nau
jas demokratų centras yra neto- 
IrBaltųjų Rūmų, nepertoliausiai 
nuo senų patalpų Watergate pa
state. Demokratų partija pri
pažįsta, kad senasis centras ne
buvo partijai laimingas. Iš ten 
vadovaujant, partija du kart 
pralaimėjo prezidento rinkimus, 
pergyveno įsilaužimus ir šnipi
nėjimą, įsigijo nemažai skolų. 
Nuo pirmadienio demokratų par
tijos centro komitetas bus 1625 
Massachusetts av. Washing
ton, D. C.

Nuotaikos sovietų 
parduotuvėse

MASKVA. — Viena sunkiau
sių sovietų piliečių kasdieninio 
gyvenimo naštų yra netvarkin
gos, prekių neturinčios parduo
tuvės, kurių tarnautojai šiurkš
tūs, nemandagūs ir lėtai pa
tarnaujantieji. Spaudoje beveik 
kasdien galima rasti piliečių i 
nusiskundimų. Pravdoje nese Į 
niai viena moteris skundėsi, kad;

i išeinant iš parduotuvės, jos ran- 
10 T ikiTArt 1 Al r 1*7*1 .kinukas pardavėjų buvo neman- 
IS LIDIJOS ICKlllVU ' dagiai iškratytas, lyg ji būtų 
TEL AVIVAS. — Izraelio ka- ,k°kja ,nusikaItėlė-

. _ , ...... I Marija Ivanikova ne tik ne-
nuomenes stabo virsmmkas gen. |buvo nusikaltusi> H _ ne.

paprasta pilietė. Paskutiniame 
komunistų partijos kongrese ji 
buvo delegatė ir buvo išrinkta 
į Aukščiausiąjį Sovietą. Ji, be 
to, yra Socialistinio Darbo He
rojė, tekstilės fabriko stachano- 
vietė. Pravda apie jos iškraty- 

,mą ir kitus trūkumus paskelbė 
ilgą vedamąjį

Mirage lėktuvai bus valdomi i Prekybos viceministeris Ser- 
Egipto pilotų, kurie neseniai 
Prancūzijoje, apsimetę Libijos 
pilotais, praėjo apmokymą. Ge
nerolas pranašavo, kad per atei
nančius 10 metų vyks ginkla
vimosi lenktynės tarp arabų ir įėjimo bus trumpesnės eilės, o, 
Izraelio, kuris išlaikysiąs savo gal, jų visai nebebus. Skaityto- 
dabar turimą jėgos persvarą. i jai paskaitė ministerio aiškini- 

; mus ir patraukė pečiais: Kaip 
’ gi dabar be eilių ?
f Sovietų gyvenimą pažįstantie- 
ji sako, kad reikia suprasti ir 
parduotuvių tarnautojus, jų 
nemandagumą. Jiems tenka po 
šimtus kartų atsakinėti į žmonių 
klausimus apie vieną ar kitą 
prekę. “Nėra, neturime. Neži
nau, kada turėsime”, tenka jiems 
aiškinti nekantriems pirkėjams 
ir klausytis jų priekaištų, tar
tum jie būtų kalti dėl trūkumų 

, ir netvarkos. Tokiose sąlygose 
tik angelas išlaikytų savitvar
dą ir gera nuotaiką. Pardavėjų 
darbas laikomas žemos kategori
jos, menko prestižo darbu ir 
patraukia tik menkų kvalifikaci
jų žmones.

David Elazar pareiškė užsienio 
spaudai, kad Egiptas neseniai 
gavo iš Libijos 35 prancūzų ga
mybos Mirage lėktuvus ir Hun
ter naikintuvų. Tie lėktuvai žy
miai nepakeisią jėgos balanso, 
tačiau jie gali padidinti'Egipto 
drąsumą pradėti naują karą. Į

NEW YORKAS. — Italė ar
tistė Gina Lllobrigida New Yor
ko viešbutyje buvo apvogta, va
gys išnešė deimantų už 26,000 
dol. Detroite apvogta Carol 
Channing, iš kurios kambario iš
neštas žiedas ir 11 porų blakstie
nų. Ji per radiją pasiskundė ne
galinti dirbti be savo blakstienų 
ir vagis jas atsiuntė į Channing 

• viešbutį, žiedą jis pasilaikė.

Son. Lowoll Woickor, R. iš Conn., pat* viona* ėmėsi tyrinėti Water
gate atero, šalia kalių komitetu, kurio j' tyrinėjo. Jis pirma* pas
kelbė turį* žinių, kad tiūlų pelei sueina j Baltuosiu* Rūmu*. Jo pa
reiškimai sukėlė didelį susidomėjimu, nes jis pate yra raepublikona*.

gejus Trifonovas išdėstė spaudo
je, kad greit bus padarytos pre
kybos įstaigų reformos. Bus už
draustos kontrolės ir kratos, len
tynose bus daugiau prekių, prie

Izraelitai nelinkę 
atiduoti žemių

JERUZALĖ. — Didelė daugu
ma Izraelio piliečių nenori su
grąžinti arabams jų žemių. Vie
šosios opinijos apklausinėjimas 
parodė, kad net 96rr izraelitų 
pasisako prieš Sharm EI Sheiko 
pusiasalio grąžinimą Egiptui, 
93% neatiduotų Sirijai Golano 
aukštumų. 66% pasilaikytų Ga
zos pakraštį. Tačiau 59% sutik
tų atiduoti Egiptui dalį Sina
jaus dykumos.

Įdomu, kad prieš keleris me
tus panašūs apklausinėjimai ry- 
dydavo didesnį nuolaidumą. Ta
da daugiau žmonių pasisakyda
vo už arabų žemių atidavimą 
arabams, žmonių nuotaikas su
griežtinę arabų teroristų puoli
mai Muenchene ir kitur. Pana
šios nuotaikos pasireiškiančios 
ir pačioje Izraelio vyriausybėje.

Kinija parodė 
Pekino tunelius

PEKINAS. — Kinijos parei- 
| gūnai neseniai parodė vakarų 
korespondentams Pekino tunelių 

' sistemą. Tie tuneliai buvo pra- 
(dėti statyti 1969 m., po pasie-1 
i nio susikirtimų su Sovietų Są- Į
I jungos kareiviais. Sakoma, kad Į no 10 minučių apie 80% visų gy- 
tunelius turi ne tik Pekinas, bet; ventojų būtų tuneliuose. Gyven- 

' ir Šanchajus. Tiencinas. Kanto-Į tojai kiekvienas turi aiškius nu- 
'nas ir kiti didieji kinų miestai. Į rodymus, kur eiti, kuriomis gat- 
Tunelių uždavinys — civilių ap- vėmis. Ateityje tuneliuose bus 
sauga karo atveju.

Visos didesnės parduotuvės, valgyklose ir miegamieji. Ta- 
teatrai, salės turi įėjimą į pože-

• minę sistemą. Tuneliai iškasti 
26 pėdų gylyje ir visi veda į prie
miesčius. Kinų pareigūnai sako, 
kad per šešias minutes nuo sig-

I nalo paskelbimo apie

įrengti fabrikai, poilsio salės,

čiau svarbiausias tunelių tiks
las yra apsaugoti žmones nuo ra
diacijos. kilusios iš branduolinių 
bombų. Apsauga būtų laikina, 
tačiau daug žmonių galėtų tu- 

• 10,000 neliais pasiekti užmiesčius ir 
žmonių jau būtų tuneliuose, o atvirus laukus.



FLORIDA jų milijonierių
i Žinovai skeli

perdėm 
ir susi

rinktos 
ne tik

Žemes ir namų kainų nepapkastas kilimas
1962 metais pirmą kartą atsi- 

lank;us į Miami Beach, buvo tik 
keTolika didesnių viešbučių su 
P:rmaujančiu "Americana”. Da
bar visas pajūris, bent 25 my- 
l os abipus Collins avė. (A1A) 
a "statytas net didesniais už 
Americana statiniais. Ne tik dy
kynės ir raistai, bet ir dauge- 
1 s mažesnių namų užleido vie- 
ta8- milžinams. Ir tik vos per 
de’ nitmetį, nė tik pajūrio — 
?’:arif Reach, Hollondel, Holli- 
vvood — bet ir Miami miesto 
va • das pasikeitė veik 
. '’e tik statiniais, bet 
s’e'fmu.

t a gyventojai ar jų 
valdžios — pražiūrėjo
gamtos grožio išsaugojimą^ bet 
neatkreipė tinkamo dėmesio į 
įlankos (fntraęoastal Water 
way) teršimą. Bet ar galėjo ir 
turėjo pakankamai atsparos, 
rr'eš milžinišką kapitalo antplū
dį atsiskirti!? Pinigai visur vis
ką nriėrnia, o labiausiai JAV. 
Jei kas pinigų pasigauna gabiu 
protavimu — ne atsitiktirtumū 
— susivokia kur juos investuoti, 
kad atneštų didesnę naudą .-.ne
pasikliauja bankų procentinėmis 
nuotrupomis. Tokiais galima 
skaityti ir tuos, kurie ar pra
matančiai, o kad ir atsitiktinai 
tinkamoj vietoj pirko ar per
ka žemes.

Kovo 11 dieną Charles Kim
ball teigia SĖarii Heralde, kad 
uz žemę mokamos kainos ^i'Si- 
nėj Floridoj yra per visą kraš
tą istoriniai aukščiausios. Dėl 
šių kainų’nepaprasto iškilimo at
sirasią naujų milijonierių. Sa
vo tvirtinimui paremti, pasinau
dodamas teisme registracijos 
įrašais, patiekia visą eilę pavyz
džių konkrečiomis vietovėmis ir 
pardavėjų -pirkėjų tikromis pa
vardėmis.

štai, kai Grace Renard 1946^7 
metais pirko 20 akrų žemes,- ji 
buvo taip toli nuo visokių iški
limo galimybių, kad laikyta tife- 
siog beverčia ir sumokėjo $930. 
Dabar tūlas Ryder jam už vieną

I akr? mokėjo po $65,000 — viso 
$1.300,000.

Kitas pavyzdys, kur tolimame 
Miami pietvakariniame užmies
tyje 567 akrų žemės plotas 1952 
m. buvo parduotas už $17,100, 
1969 m. — už $311,850, 1970 m.
— už $467,800. Dabar parduo
ta už $1,272,200.

16.8 akrų, vadinamoj sodų 
apartmentų apylinkėje, kurie 
1968 m. kainavo $231,200, šiais 
metais parduota už $920,61)0.

Vėl kitas sklypas 72.5 akrų 
NW 127 avė ir 25 st. 1963 m. 
pardubtas Už 70,500 ir 1969 m.
— už 180,000, dabar parduotas 
už 806 060.

Už Homestead miestelio (30 
mylių į pietus nuo Miami) 120 
akrų 1958 m. parduota po $800 
už akrą, dabar p6 $4,376.

I «■ .-A.*- ■

Šiais metais kanadiečių kom
panija nupirko 70 ąkrų žemės 
plotą prie Richmond Dr. ir SW 
112 avė už $1,150,000, kai 1969 
m. pirko už $438,066, o 1972 m. 
už 900,000

1973 m. sausio 28 d. The Mia
uki’ Herald rašo, kad prie W. 
J5agler st. ir N\V 107 avė. Ass. 
Housing Corporation praeitų 
fnetų gegužės na’ėn. nupirko 75

pardavė iš to žemės ploto 10 
akrų už 3,400,00% Prie North 
Kėndąll Dr. if SW 152 avė. 34 
akfai 1966 m. parduota už $85,- 
OOQD 1968 m. — i 
.m. 
už. ,

Pietiniame Miami priemiestyje 
(107 avę. ir 130 st.) 20 akrų 
1960 metais parduota už $85,- 
6o6, 1972 m. — už $224,000.

Ir vėl-prie North Kendall Dr. 
ir 127 if e. 30 akrų 1969 m. par
duotauž $90,000,’ 1971 m. — 
už 425,'000 ir vėliausiai už $1,- 
132,000.

Apie 35 akrai prie Tamiami 
Trail ir SW 94 avė. 1968 m. 
kainavo $141,500, dabar parduo
ta už $1,550,000. .;

Tokių pavyzdžių galima būtų 
tęsti kelis kartus daugiau, bet 
ir šie jau parodo, kad ištikrųjų

už 255,000, 1972 
425,000 if dabar —

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
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. ........... ..... .....       $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 $2.00 i

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, GAN*A TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais...................... _..................................................   $5.00
Juozas Liūdžius, RĄŠTAI, 250 psl......................   $3.66
F. LiūiižiuviaiJ, ATSIMINIMAI APIĖ JUOZ4 LIŪDŽIU, 

88 psl. ..._.....       $1.00
j S. Michelson*'*, LIETUVIŲ IŠEIVIJĄ 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. HatSted Sū, Chicago, Ilk 66608. — Tėl. HA 1-6100

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumų atprašyta 
, paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 

išryškėjęs nesikeiČiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
t asmenis. 270 psl. $4.00.

ČlKAGlETĖS IŠPUOLIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
į Autorė būvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuosę, 
, Kląipėdoję .ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 

kalbas girdėjo ir ka jai Žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
i išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KlllMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

O. Kuraiti*, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agftpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvtt, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ JAVO LAUKUOSE, 1944 54 m. 49 
. psl. $1.00. Didžioj* klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū

rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yja žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi Pasijuokime visi, skaitydami Krito Pleperio 77 ANEKDOTUS 

• 52 psl $1.00.
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.

NAUJIENOSE, 17JT £ MALSTED ET., CHICAGO, ILL 60608

atsilankanl darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
Čekį ar piniginę perlaidą.

rOįOOO dbE vietuMįf ąJ|-ui žemė 
kainos pakilo pėf pžfc&nfti airis I 
mėn., o per paskutinį vienų me 
tų laikotarpį vidutiniškai 22 
Daugel Real Estate darbuotoji 
nurodo, kad šis neįtikėtinas že 
mės kainos kilimas, pasireiškę: 
Dade apskričio pietinėje daly 
je per paskutinius du metus 
yra išdava pratęsiamo Sunshini 
PKWY greitkelio iki Homestead 
Šios apylinkės ūkininkai dabai 
net nebeparduoda savo žemių 
laukia kol greitkelis bus praves 
tas ir kokią galutinę įtaką pa 
darys.

Investuotojai nekreipia dėme 
šio ir į sąryšyje su kanalizaciją 
stoka jau metai veikianti mora 
toriumą statyboms reguliuoti.

Charles Babcock, jo vardo sta
tybininku korporacijos prezi
dentas, tvirtina, kad didelės su
mos pinigų esančios atitraukia
mos iš stakų (biržas) biznio h 
čia investuojamosį žemę.

žemės kainų iškilimas remia
si esamomis ir huriatoriomn 
namų statybomis.

Dr. R. P. Wolff ekonominic 
tyrimo, instituto duomenys ro
do, kad moratoriumą^ nei kiek 
statybų ne tik nesulėtino, bet 
vis kilo ir kilo.- Dade apskr. 1970' 
metais statybbs1 vyko $609 mi
lijonų, 1971 m. $775 milijonų, 
apimtyje, o praeitais metais iš
kilo virš $1.3 jnlijonok.-

The Miami Herald balandžio 
1 d. Andy McGill savo f ašiniu 
palengvino išsnarplioti iš užsi
moto išryškinti, namų kainų 
klausimo. Nfio puosribosr, kad 
taip nelauktai mėsos kainos iš
kilo, nukrypsta prie namų kainų. 
Ir neberanda,, kad mėsos kainų 
kilimas sudarytų kokią tikrai iš
skirtiną, padėtį. ,

Pradeda Marvin Rose atveju, 
kurs prieš 6 metus pirko naują 
namą už $20,600 ir prieš 8 mėn. 
pardavė už $45,000 ir dar grau- 
denasi, kad nepalaukęs bent 60 
dienų, nes būtų gavęs .$52,500. 
A. McGill tvirtina,-kad-tai esąs, 
-tipingas .pavyzdys visam Dade 
apskričiui. Bet tai-nesą vien tik 
infliacijos padarinys.Ląjara Mc
Carthy statistiniais duomenimis 
pasiremdama tvirtina, kad per 

' visą kraštą niekur tiek žmonių 
i (virš tūkstančio per dieną) nėį- 
: sikuria kaip Floridoj.. Palygini-
• mai čia dabar esanti padėtis, kaip 
prieš 20 metų buvo Kalifornijoj.

• Tačiau Florida galinti žmones
• labiau dominti, nes iš čia ir Pie- 
< tų Amerika ir Bahamų salos taip
arti, o ir New York, Washing
ton, Chicago — tik pora valan
dų kelionės lėktuvu. .Ir pietinėj 
Floridos dalyje Atlanto bangose 
galima maudytis per ištisus me
tus. Ir prieinama išvados, kad 
dar šitame dešimtyje Miami bū
sianti JAV penkių didžiausių 
miestų tarpe (?!).

Prie miesto augimo ir nepa
prasto kainų iškilimo turėta įta
kos ir pabėgėlių iš Kubos (virš 
300.000) įsikūrimas.
sunkiai dirbantieji ir taupūs. 
■Savo santaupas investuoja į ne- 
judomą nuosavybę. ~

Leo Adde nurodo, kad ir iš 
Pietų Amerikos kraštų, kuriuo
se nėra politinio pastovumo, ka
pitalas plaukia į JAV ir pato
giausia sustoti Floridoj. Miami 
ir esanti toji palanki vieta.

Taigi statybas skatina di
delis žmonių antplūdis.

Ch. Kimball šių metų balan
džio 8 d. The Miami Herald tvir
tina, kad 1970 m., kas trims šei
moms Dade apskr. įsikūrinčioms, 
tebuvo pastatomas tik vienas 
butas. Ir kai buvusieji laisvi 
butai buvo užpildyti statybos, 
anot jo taip ir išbujojusios “ra-

I ketiniu greičiu”.
Kovo mėn. paskelbti viso kraš

to tyrimo duomenys rodo, kad 
daugiausiai mokama už namus 
Miami, tik Bostonui ir New Yor- 
ko miestams tepralenkiant.

Mėginant pateikti paskirų 
vietovių kainas ir jų kilimą, rei
kia pabrėžti, kad ir Miami yra 
pigių rajonų, būtent, dėl esamos 
ar galimos susiburti rasinės 
daugumos.

Miami Beach; kur paskutiniu 
1 laiku ir lietuviai gausiai kuriasi,

tį'i

vi>< laiką glaudžiai bendradarbiauja klausomybės sukakties proklamaciją. Iš kairės į dešinę matome inžinierių 
nku ir vaciovybe. Jis noriai dalyvau- R. KjJ.4ųkj, A/nerikęs .Lietuvių Tarybos pirmininką inž. A. Pautienių, merą 
se ir pasako kalbas. Meras Perk gra- R. Perk, Altos skyriaus vicepirmininkę B. Natkevičiūtę, Alios skyriaus vi- 

ogramos vedėją J. Stempužį.

Cleveland© miesto meras Ralph Perk ' 
su Amerikos Listuviy Tenrbos pirmininku 
ja Amerikos lietuviu ruošiamose šventėse ir pasako kalbas. Meras ...
žiai pakalbėjo Vliko suruoštame suvažiavime ir vasario 16 dienos minėjime, daus reikaly vadovą A. Jonaitį ir radijo programos 
Paveiksle matome Clevelando merą, duodantį lietuviams Lietuvos nepri-

namų kainog' pabrėžtmai kylan
čios. i

Namų pardavinėtojas DavįcĮ 
Muscat sakoj “..mamasi ?kurs 
prieš 10 mėtį kainavo $35,000, 
dabar kairiuSja $70,060, gi pa
čiame “Beach’ veik nebegalima 
nupirkti namo pigiah $45,000*' 
ir “...vidutinio stovio su trimis 
miegamaisiais ir centriniu oro 
vėdinimu, namas kainuoją $65,- 
000”. Bet nedaug skirŲngiau 
yra ir Miami arba artimose apy- defdale. ekonomistas Scott Gė
liukėse. O yrą ir brangesnių ra
jonų. Pay. Coral Gables, 13050 
San Mateo, liuksusinis prie van
dens namas, statytas 1969 m., 
parduotas už ^68,000, gi praei- 
taiš metais parduotas trz $95,- 
000 ir’dabaf; tik 6 mėnesiams

1 praėį uš — W $105,006.
5 Miami; 7880 SW 36 St., ant W^ 
65x100 pėdų'sklypo, namas 1962 
m,. parduota^ ■, ąž -•— $13,000, 
1969 m. — už $18J000, ir dabar 

■— už $28,500. Carol City na
mas 1963 m. parduotas iš var
žytynių už $11,500, o praeitą 
liepos mėn. •—* ua $26,200.

Trijų miegamųjų namas Key 
Biscayne pastatytas 1962 ri. ir 
parduotas už $11,006! Dabar 
parduotas už $44,500.

Pietiniame Miami, 4000 SW 
104 avė., 1964 m. namas kai
navo $13,000, 1972 m. parduo
tas už $40,000. Namas 9800 SW 
48 st. 1964 m. parduotas už $15,- 
500, o jau 1972Tm. už $35,000.

Be vienos šeimos 
verta žvilgterėti ir 
bučių namų kainas,

Miami Beach (235 
st.) du namai po 4 
iš rankų į rankas sekančiai: 1969 

už 
už

dabar n amai parduodami apie 
40% brangiau nei prieš 2 me
tus ir vidutinė kaina yra 15-20% 
aukštesnė kaip prieš metus. Vi
so krašto kainos pakilimas esąs

CIr. Kimball tvirtinimu, Pie
tinėj' Floridoj kainos if šiais me
tais kilsiančios tuo pat intensy
vumu. Tačiau statybų intensy
vumą ateity mUnoma sumažė- 
siant. Tuo klausimu Fort Lau-

tėmy išsireiškia; ...dar žingsnis 
.ų žąsis, dedanti auksinius kiau
šinius riejudomo turto pavida
lu, gali būti pasmaugta”. Jo ži
niomis namų paklausos 50% su
daro darbus surandantieji, 25% 
šikip pinigingieji ir 25% pensi

ninkai. Žemės ir namų kainų ne
paprastas kilimas pirmiausiai iš- 
stumšiąs pirkėjus pensininkus. 
Tas atsiliėpią į butų pasiūlos 
perteklių. Taigi prasidėsiąs par
davimų lėtėjimas ir išnuomavi
mo sunkumai.

Besidairant naujai kurtis ar 
patikimiau sutaupąs investuoti, 
pravartu kaip žemės taip ir. na
rių kainas lyginti su kitų vie
tovių kainomis, taip gi su kainų 
kilimo ar pastovumo galimybė-' 
mis.

Floridoj esamas galimybes, 
atrodo, verta atkreipti dėmesį 
ne tik pavieniams, bet ir apdai
resniems visuomeninio kapitalo' 
turinčioms valdyboms. Daugu
mas mūsų organizacijų tebepa-

, sikliauja laukiniais procentais.
Tautos kultūrinis lygis yra 

svarbus veiksnys ir kovoj už 
laisvę ir išlikimą. Tačiau lygia
grečiai svarbi yra ir medžiagi
nė atrama. Vargu žydai turėtų 
tiek įtakos vien apšvieta ‘ tesi- 
remdami. šią prielaidą verta 
Svarstyti atsidėjus ir išsamiai. 
Ji lygiagreti su pačios laisvės 
siekiu. Peiris šilas

nclp ynu.
H F A R T F U N L 
h e l d y o l* f H E A P T

7.WJ1!1J

namų gal 
į daugia

ir 245 79 
butus ėjo

Jie esą|m. už $72,000. ir rudenį — 
$82,000, 1970’.ir rudenį — 
o dabar — už $112,000.

North Miairi, 11680 NE 18 
st., 18 butų namas 1966 m. iš- 
varžytynių pafduotas už $140,- 
700 ir liasvai: 1968 m ėtais už
— $170,000, 1971 nt. už — $265,- 
000 ir dabar — už $285,000.

Ocean Haven Hotel', 155 Ocean 
Dr., Miami Beadh (pigioje Mia- ‘ 
mi Beach pietinėje dalyje) 1967 
m. parduotas už $285,000. 19691
— už — $375,006, 1970 m.
— $440,000 ir dabar — už $522,-
800. ... j

Colony Cdart Motel, Coral 
Gables, 700 S. Dixit HW. pasta
tytas 1960 m. 1962 m, parduo
tas už $14t50a 1968 — už $170,'. 
000 ir dabar — už $240 tūks
tančių. š Į-

Iš patiektų pavyldžių matosi, 
kad ir didelių namų kainų ki
limas yra panašuš kaip ir vieno 
buto namų.

Advance Mortgage korporaci
jos pusmetinė apžvalga apie na
mų pardavimu JAV rodo, kad 
linkė, iš 16 daugiausiai namus 
Miami — Fort Lauiferdale apy- 
parduodančių apylinkių ,užima 
pirmą vietą. Kotfpotacijos va
dovas D, Davje teigia, kad čiaj

worth oi 
U.S. Savings

is the Han. It’d 
ive mon money

on* food ream** if the Payrol Savi 
Plan. About threo-f * --------
hėtpMAtaSčiMi

you work and 
[«et aside from 
1 to bay UK

baid < jptegf.
„Y«u.*WBotyoųrreflsonB lb save money, 
natriooBgras way to do it painleasly. 
Jom the Bdffiou who aro buying Bonos 
the Payroll Savings Way.

Take stock iii America.
Buy U.S. Savings Bonds;

1739 So. Halsted Street Chicago, IH. 60608
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VL. BAKŪNAS

Pastabos iš tolo
Kas vadovavo Klaipėdos 

sukilimui?
Ryšium su Klaipėdos sukili

mo 50 metų sukaktimi, nema
žai apie tai buvo rašoma, pri
menant įvykius ir žmonės, nu
lėmusius Klaipėdos krašto grą
žinimą Lietuvai 1928 m. Ta pro
gą pasitaikė ir nevisai tikslių 
informacijų, kurios, nieko stebė
tino, po 50 metų darosi vis dau
giau netikros, štai viena, ga
na grubiai netiksli, tokių “in
formacijų^’ pakartota Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės organe 
“Pasaulio Lietuvis” š. m. Nr. 
26-62. Būtent, čia perspausdin 
ta žinutė iš Vokietijos LB V-bos 
"Informacijos”, apie Klaipėdos 
priklausomybę Lietuvai. Toje 
žinutėje, tarpe kita ko, sakoma: 
“Sukilimui vadovavo Erdmonas 
Simonaitis, Jonas Budrys ir kt. 
Lietuvos vyriausybės priešaky
je stovėjo Ernestas Galvanaus-

Tokia informacija, apie va
dovavimą sukilimui, yra ne tik 
labai netiksli, bet net lygi isto
rijos faktų iškraipymui. Nesgi 
visiems, kas kiek arčiau yra su
sipažinęs su Klaipėdos sukilimo 
istorija, yra žinoma, kad Erdmo- 
nas Simonaitis jokiam sukilimui 
nevadovavo. Sukilimo faktinuo- 
ju vadovu buvo Jonas Budrys 

Polovinskas. Netgi, kai reikė
jo sudaryti taip vadinamą su
kilėlių direktoriją, tai Vyr. Ma
žosios Lietuvos Gelbėjimo Ko
miteto nariams reikėję padėti 
daug pastangų, kol E. Simonai
tis sutiko užimti tos direktorijos 
pirmininko postą. Apie tai Klai
pėdoje buvo plačiai kalbama ir 
komentuojama tų žmonių tar
pe, kurie tą laikotarpį gerai ži
nojo. Jis net nebuvo Vyr. Maž. 
Lietuvos Galbėjimo K-teto na
riu (Vyr. Maž. Lietuvos Gelbė
jimo Komitetą sudarė ir Šilutės

manifestą pasirašė: Martynas 
Jankus — pirmininkas^ Jurgis 
Strėkys — 1 vicepirm., Jurgis 
Lėbartas — 2 vicepirm., Vilius 
šaulinskis — sekretorius ir Jur
gis Brūvelaitis — komiteto na
rys ir reikalų vedėjas). Be abe
jo, tai nei kiek nemažina E. Si
monaičio nuopelnų sukilimo pa
ruošimo darbuose ir po sukilimo. 
Bet tai dar jokiu būdu jį nepa
daro sukilimo vadu. Gal vertė
tų laikytis dėsnio: “Kas Dievo 
— Dievui, kas karaliaus — ka
raliui”.

Kai kuriais atvejais Klaipė
dos sukilimo istorija taip netiks
li, kad net klaidingi fotografi
niai faktai pateko į Liet. Enci
klopediją (Kapočiaus). Gaila — 
dabar jau pervėlu juos pataisy
ti, nebent antroji L. E. laida 
būtų rengiamasi išleisti. Kada?!

Žiūrint į reikalą iš linksmes
nės pusės, tereikia pasiskaityti 
Tarybinę Enciklopediją, kurios 
2-me tome sakoma, kad pasinau
dodama TSRS draugiška pozici
ja “...Lietuvos vyriausybė pa
siuntė savo kariuomenę į Klai
pėdos kraštą ir užėmė Klaipė
dą”. Pagal komunistinę istori
ją jokio sukilimo nebuvo..”

Žuvo Jurgis Kudokas
Šiomis dienomis, Torrance 

mieste, Calif., eismo nelaimėje 
žuvo to miesto policijos valdinin
kas Jurgis Kudokas, kai jo vai
ruojamas automobilis, nustojęs 
vairo kontrolės, atsimušė į elek
tros laidų stulpą. J. Kudokas 
(tuo metu — vidunaktyje, kaip 
policijos valdininkas buvęs “off 
duty”) su savo kolega, kitu poli
cijos valdininku, automobiliui at
simušus į stulpą — buvo išmes
ti iš automobilio ir tokiu atve
ju, be abejo, buvo sunkiai su
žeisti.

Nežiūrint skubaus greitosios

pagalbos pastangą patarnavimo 
— J. Rudokas nuveltas į ligoai- | 
nę nebuvo išgelbėtas, gi jo drau- I 
gas tebėra, sunkiai sužeistas, Į 
kritiškoje bųklėje. Bet čia dar 
nėra tragedijos pabaiga: Tor
rance miesto policijos būstinėje 
pranešimą apie automobilio ka
tastrofą ir J. Rudoko žuvimą —- 
priėmė jo žmona, kuri taip pat 
yra policijos valdininkė ir tą 
naktį tęn buvo tarnyboje. Gai
la jauno vyro, kuris garbingo
se policijos pareigose teišbuvo 

vos apie penkerius metus.

Milijonierius — 
77Lithuanian immigrant77?

Beveik per visą Ameriką, lai
bai nesenai, nuskambėjo Edward 
Krock vardas, ryšium su jo ne
paslaugumu — kiek tai liečia 
mokesčių mokėjimą. Matykite, 
pagal spaudos pranešimus, tas 
milijonierius kažkaip “pamir
šęs” sumokėti beveik apie pus
antro milijono dolerių mokesčių, 
kas buvo galima padaryti nepa
rodant beveik daugiau kaip še
šis milijonus dolerių pajamų, 
tam tikru labai nesenu laikotar
piu.

Kokia čia būtų dėlto bėda? 
Mr. Krock turbūt nėra nei pir
mutinis, nei paskutinis toje sri
tyje. Bet kas mano dėmesį at
kreipė į tą “genialų” milijonie
rių, tai aplinkybė, kad vienas 
TV žinių komentatorius, perduo
damas šito mokesčių mokėjimo 
nesusipratimo žinią, pasakė, kad 
E. Krock yra “Lithuanian immi
grant”. Gerai, kad pasakė. Bū
tų geriau, kad E. Krock nebūtų 
buvęs “Lithuanian immigrant”.

Ne be to, tas pats komenta
torius, lygiai ir didžioji Ameri
kos spauda pastebėjo, kad E. 
Krock, savo laiku, buvo labai 
dažnas svečias Baltuosiuose Rū
muose J. F. Kennedy ir L. B. 
Johnson administracijos laiko
tarpiu.

Pavergtoje Lietuvoje
FOTO REPORTAŽAS

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Ar daugiau kas gavo laiškų iš 
okupuotos Lietuvos su nutrin
tais lietuviškais pašto užrašais?

Vienas Naujienų skaitytojas 
iš Edmonton, Alberta. Kanado
je, savo laiške redakcijai pra
neša: “Porą laiškų gavau iš 
Lietuvos. Krinta j akis, kad 
nuo pašto antspaudo dalis su 
lotyniškomis (lietuviškomis) 
raidėmis yra nutrinta. įdomu 
būtu žinoti ar kiti žmonės vra 
pastebėję tokį nutrynimą. Mė
ginsiu dar pasiteirauti pas ki
tus žmones...

Atsiliepimas: Gavau iš Lie
tuvos du laiškus š. m. kovo 4 
ir 6 dienomis datuotais pašto 
antspaudais. Ar tai nutryni
mas ar sąmoningai antspau
das taip spaustas, kad abiejuo
se vokuose aiški yra antspau
do apatinė dalis rusiškai para
šytu miestelio vardu ir rusiš
komis raidėmis “Lit. SSR’, o 
toliau (aukščiau) tik pusė mies-

O T A SUSIVIENIJIMAS> I , Ą LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gaU 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudė - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,800.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

MCA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

IW

SAVE AT l,NS“?ED|

Mutual Federal 
Savings and Loan

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskat, President Phone 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000

Vilniaus panorama iš Gedimino kalno, žiūrint į pietvakarius, žemiau, dešinėje, matosi sraunioji 
Neris. Galima drąsiai tvirtinti, kad 99% šiame paveiksle, imtame praeitą rudenį, matomų namų 
buvo pastatyti prieš kokią 70 ar net 80 metų. Dabar tie namai apšepę ir apleistu Bet kada jie 
buvo nauji ir gerai prižiūrėti, tai Vilnius turėjo būti vienas gražiausių miestų pasaulyje. Jis dar 

ir šiandien labai žalias, paskendęs medžių ir lapų jūroje.

ma, o visa kita visiškai neaiš
ku! Arba nutrinta arba tyčia 
spausta viena rusiškoji pusė, 
kad antroji, lietuviškoji, lik
tu neišskaitoma...

Kas daugiau tokių laiškų 
gavo.? J. P.

Ir dar žodis kitas

DĖL VASARIO 16-SIOS MINĖJIMŲ
P. STRAVINSKAS

čia atsakau į p. Stasio Juš
kėno 1973. IV. 19 d. Naujieno
se padarytas man kritines pa
stabas dėl mano straipsnio lie
čiančio Vasario 16-sios minė
jimus, paskelbto 1973. IV. 14 d.

1) Sutinku, kad mūsų žmo
nės nemėgsta' ilgų paskaitų Va
sario 16-sios minėjimuose. Jų 
publika nemėgsta gal dėl to, 
kad, klausantis paskaitos, rei
kia, matot kartu su prelegen
tu galvoti, taip sakant, dirbti 
protinį darbą. O to darbo “po
ilsio dieną” žmonės dirbti ne- 
no.ri. Kur tau klausysis audi
torija rimtos, probleminės pa
skaitos, kada laukia jos, ana, 
meninėje programos dalyje' 
“Kalvelis” su “Mikita”... Na, 
jei taip jau iš tikrųjų yra ir ki
taip būti negali, tai siūlyčiau 
tų “pagrindinių paskaitų” mi
nėjimuose visai neskaityti, ypač 
gi į minėjimus nekviesti prele
gentais svečių iš tolimų vietų. 
Jei kviečiamas į minėjimą sve
čias iš tolumos paskaityti rim
tai probleminei paskaitai, tai 
jam turi būti duodama ir pa
kankamai laiko atlikti apsiim
tai pareigai. Garbingai iškvies
tas į sceną, svečias su kantry
be visų (net ir tų, kuriems jis 
nepatinka) turi būti išklauso
mas, o ne vejamas kaip... ne
žinau kas, iš tos “garbingos

Senas vynas ir 
Vitalis Žukauskas

Nežinau ar ilgus metus išei
vijoje išlaikęs sveįką lietuvišką 
humorą — juokda^rbą — to me
no veteranas Vitalis Žukauskas 
ragauja bet kokį vyną. O vis 
dėlto, įtariu, kad jis turi labai 
daug panašumo su vyno rūšiavi
mu (ar ragavimu) — labai spe
cifiniai. Neginčyjama taisyklė: 
juo vynas senesnis — juo jis 
geresnis.

Taip, čia sutapdinsime ir juok- 
darybos aktorių Vitalį Žukaus
ką, kuris nesenai (balandžio 7 
d.) Pacifiko krantuose, Los An
geles mieste, to miesto lietuvių 
kolonijos (ir apylinkių) radijo 
valandėlės vadovu pakviestas, 
parapijos salėje davė solo “hu
moro koncertą”, sužavėjusį apy
pilniai prisirinkusią salę; tokio
mis progomis — be šokių, publi
kos labai gerai vertinusios V. 
Žukausko viešnagę. Vienas to
kių: Vitalis Žukauskas — kaip 
geras vynas: juo senesnis — tuo 
geresnis...

Estonia — taip, bet 
kur Lithuania?

Maži nesusipratimai gyveni
me — yra įvadu didesniems gin
čams politikoje. Kai mūsų veik
sniai daro pareiškimus Lietuvos 
laisvės reikalu, beveik niekada 
neapsieina nepaminėję Latvijos 
ir Estijos. Visai natūralu: juk 
tai bendras likimas. Toks at- 
spindis, kiek liečia lietuvius, 
matomas ir privačiame lietuvių 
gyvenime, nes lietuvis niekada 
neužmiršta priminti, kad lygiai 
tokia nedalia yra užgulusi ir lat
vio bei esto tėvynę. Kitaip, bet 
gi, yra kur prisistato latvis ar 
estas... štai (menkas tai daly
kas) jau ilgas laikas perku po
pierines nosinaites vartojimui 

automobiliuose, supakuotas spal
vinguose kartonėliuose, apspaus- 
dintuose tai orinio susisiekimo; perleis rusams... Taip ir įvy- 
bendrovių vardais, su jų enable- ’ 
momis, tai daugelio valstybių 
pavadinimais su tų yraštų vėlia
vomis... Pietų Amerikos, Azi
jos, Afrikos, Europos ir kt. kon
tinentų valstybių vardus ten 
falime rasti, tarp kurių ir Es-. imtą teritoriją. Balandžio 13, 

įtonia. Nei Lithuania, nei Lat- penktadienis.

vietos” užčiaupta jam bur
na. .. Taip šiurkščiai, prele
gentą ir dar svečią įžeidžiančiai 
nesielgia jokia kultūringa pub
lika.

2) Sutinku ir su p. Stasio 
Juškėno teigimu, kad šiemet 
Marquette Parke, Marijos Aukš. 
Mokykloje Vasario 16-sios mi
nėjimo programa užsitęsė per 
ilgai, bet tas vistiek nepateisi
na tų, kurie taip negražiai, taip 
neteisingai it šiurkščiai pasi
elgė su mūsų garbingu svečiu 
prof. dr. J. Baliu, skaičiusiu 
tikrai gerai paruoštą ir vertin
gų minčių paskaitą. Ne jis bu
vo kaltas, kad minėjimo ren
gėjai prograihą perkrovė visa 
eile kitų kalbų ir dar kitokių 
nereikalingų “punktų”. Tai už

ką jam padaryta tokia morali
nė skriauda?

3) Savo labai korektiško, 
taktiško ir mandagaus opo
nento p. Stasio Juškėno papra
šytas “ištarti kokį žodelį mi
nėjimų rengėjams, nebejau
tiems žmonių pageidavimų” 
(neperkrauti minėjimų pro
gramų), aš siūlyčiau Vasario 
16-sios minėjimus ruošti tegul 
ir Altui, bet sudarius plačios 
apimties minėjimų rengimų 
komisijas, pakviečiant į jas, 
jei galima, tai net ir visą Altą 
sudarančių (gal net ir kitų) 
organizacijų atstovus ir su jais 
visais aptariant minėjimų pro
gramas. Kiekvienam progra
mos punktui turi būti griežtai 
apribotas laikas (net ir ame
rikiečių kalboms), įspėjant 
visus (ne tik pagrindinį kalbė
toją), kad jie neperžengtų 
jiems skirto laiko ribos. Jeigu 
tos ilgesnės “pagrindinės kal-

• Baisus mums yra priešo 
kardas, pakibęs ties galva, 
bet dar baisesni amžinos ver
gystės pančiai...

bos” minėjime visai nebūtų (o 
jos kaip sakiau , gali ir nebū
ti) tai aš siūlyčiau, josios vie
toje, leisti į sceną organizacijų 
(net ir jaunimo, sakyčiau, net 
jaunučių) atstovams pasakyti 
žodį kitą, lyg ir duodant viešą 
įsipareigojimą dirbti, aukotis 
pavergtosios tautos laisvei ir 
gerovei. Tas visų aktyvus daly
vavimas šventės programoje 
tokiais, va, viešais įsipareigo
jimų pareiškimais pagyvintų 
Vasario 16-sios minėjimus ir 
mus visus suartintų idėjiškai. 
Tik tie žodžiai turėtų būti la
bai trumpi po kokias 2 — 3. mi
nutes.

Dėkodamas p. Stasiui Juš- 
kėnui už jo kitiems pastabas 
dėl mano straipsnio, laukiu ir 
daugiau tokių esminių, geros 
valios, gerų tikslų pastabų dėl 
mano pareikštų šiame laikraš
tyje minčių.

Mes švenčiame S0 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovanų

Universal
SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

via paruošusiam tą kartono spau
sdinimo klišę — neegzistuoja...

Balandžio 13, 
penktadienis...

Labai prietaringa data... Se
ni jūrininkai, sakoma, stengiasi 
tą dieną “apeiti”, likti uoste, kad 
nereikėtų išeiti jūron. Be abejo, 
tai prietaringumas. Mane to 
prietaro prasmingumas smogė 
1945 m. balandžio 13 d. Vokie
tijoje, Thueringijos mieste Saal- 
feld, kurį tą dieną užėmė ame
rikiečių kariuomenė.

'Po kelių dienų, kai jau tikė
jome (lietuviai pabėgėliai), kad 
esame saugūs — aplinkiniais, 
privačių ryšių dėka, šaltiniais 
patyrėme, kad tą sritį amerikie
čiai už kelių ar keliolikos dienų

ko. Galite suprasti mūsų padė
ties baisumą — kad nepatekti 
rusams į jų “globą”, kol pavy
ko vėl pasprukti nuo rusų iš 
amerikiečių užimtos teritorijos 
į kitą saugesnę amerikiečių už-

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ir daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI MENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Tel 421-3070
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gopąs Sovietą tąutoms”.
Vizito sutrumpinimas nei kiek neatšaldė įtakingų

nio lietuviais”. Atvirkščiai, tas nutarimas visą reikalą 
dar labiau sustiprinp. Turėdami bėdos parodyti “tarybi-

nėję, jie np^ė tą kultūrą nešti į užsienius. Jeigu 01yą

Pasiruoškime naujam antplūdžiui
Vytauto Kazakevičiaus bendradarbiai, remiami Lie

tuvos komunistų partijos centro komiteto ir pavergtų 
Lietuvos gyventojų pinigais, yra pasiryžę truks laikys 
“užmegzti” kultūrinius ryšius su Amerikos lietuviais. 
Tam tikslui Vilniuje buvo sušauktas šio komiteto darbuo
toj ų pasitarimas, kuriame kalbas sakė ir planus dėstė ke
li gana įtakingi vyrai. Rašytojas ir radiofono pranešimų 
organizatorius Juozas Baltušis pasižadėjo išvystyti '“ma
sinius ryšius” su amerikiečiais, o vysk. Romualdas Krik
ščiūnas yra pasišovęs “tarybinėje” Lietuvoje išleistų 
“Maldyną” ir “Apeigyną” naudoti “ryšiams užmegzti”.

Tuos “kultūrinius” ryšius jie nesirengia užmegzti 
kultūringai, rodydami kultūros srityje pasiektus rezul
tatus ir naudoti kultūrinius įtikinėjimo metodus, bet 
šturmu. Iki šio meto jie siuntė paskirus specialistus ir 
skambius balsus turinčias sirenas, bet šiandien patys įsi
tikino, kad tas darbas brangus, o rezultatai ląbąi menku
čiai. Kelionėje sirenos balso stygos kiek atsfliuosųoją, 
reikia paskubomis ją iškviesti į Maskvą ir stygas patemp
ti. Nei poetų, nei dainininkų žygiai niekp pozityvaus ne
davė, užtat dabar jau nutarta pavartoti kitus metodus..

Buvo šturmuojamas kiekvienas “tarybinėn” LĮętu.- 
von nuvažiavęs Amerikos lietuvis. Jam iš anksto Wv© 
nurodyta keliai ir takai, kuriais jis gali eiti, ir nurodyta, 
kuriais nebegali. Jam buvo paskirtas viešbutis, kuriame 
jis gali gyventi ir pasakyta, kur jis negali kojos įkelti. 
Jam buvo skiriami busai, šoferiui ir palydovai, kurie tu
rėjo instrukcijas sekti kiekvieną parvažiavusį mūsų tau
tietį ir registruoti kiekvieną jo nuomonę. Parvažiavu
siems buvo rodomas Vilnius, Trakai, Druskininkai ir ke
lioms valandoms Kaunąs. Kiekviena valandą buvo nau
dojama parvažiavusiam tautiečiui indoktrinuoįj “naujas 
idėjas” ir parodyti “naują santvarką”. Kada Lietuvon 
grįžęs turistas bandydavo pasukti į kitą kelią ar žengti 
kelis žingsnius takeliu, tai tuojau prisistatydavo prie jo 
policininkas, grasinantis traukti teisman už “nesilaiky
mą nurodytų taisyklių”.

Nežiūrint visų užtvarų ir draudimų, Lietuvon nuva
žiavusieji vis dėl to patirdavo žymiai daugiau apie Lie
tuvą, negu okupantas norėdavo, kad parvaąjąvųsięji žį_- 
notų. Jie parsiveždavo tikro gyvenimo vaizdų, o kai ku
riems pavykdavo net po kelias fotografijas išąivežti. Da
bar okupantas ir Lietuvos komunistų partijos centro ko
mitetas nutarė sutrumpinti vizito laiką “tarybinėje” Lie
tuvoje. Vietoj iki šio meto buvusių dešimties dienų, nuo

leidžiamoje Vilnyje. ‘ Jau minėjome, kad svarbias kalbas 
tame plenume ten pasakė Juozas Baltušis ir vysk. Romu-

Vilniaus universitetu baigęs ir centro komitete dirbantis 
“kultūrietis” Rokas Maliukevičius. 1930 metais Varėno
je gimęs “mokslininkas” pasižymėjo karo pabaigoje, o 
vėliau už tai jąm buvo sudarytos sąlygos prieiti prie par
tijos archyvų ir atrinkti spaudai Vinco Kapsuko “literą-

“Draugas” Maliukevičius yra pasiryžęs Lietuvoje 
pasiektą kultūrą gilinti pačioje Amerikoje. Jis ne tik pats 
taip yra įsitikinęs, bet jis panašiai ir kitus įtikinėja. Iš 
savo patirties jis šitąįp kalbėjo ir siūlė:

“Ataskaitiniame pranešime daug dėmesio buvo 
skirta pažangių užsienio lietuvių, ypač Amerikos že
myno lietuvių organizacijų veiklos reikšmei nušvies
ti. Įš tiesų, mūsų kultūrinio darbo ir ryšių su tautie
čiais ų^ienyję tvirčiausia ir patikimiausią atrama 
yra pažangios organizacijos spąudą. Tąi gerai jau
čiame kiekvienas vienaip ar kitaip bendradarbiau-

« ' ' . . • • • T 1 Y*____ - —

tingai gerai tai galima pajusti susitinkant su tautie
čiais jų pačių darbo vietose, bendraujant su jais pa
čiame užsienyje”. (Vilnis, 1973 m. baL 21 d., 2 psl.).
. 7'• - r* ■ •

Maliukevičius, pabuvęs Ąmerikoje, priėjo ^ifikįjįi-

LIETUVIU BENDRUQMĘN£ 
LIETUVIŠKOJE VISUOMENĖJE

Dėl nesutarimų Amerikos lietuvių organizacijoj
(D

Šių dienų Amerikos lietuvių 
Veikloje atsiradę nesutarimai 
ne tik nerodo tendencijos ma
žėti, bet veikla krypsta į dides
nį nesutarimą, šie nesutarimai 
išsivystė tarp konservatyvios 
bekompronhsiniąi stovinčios 
už pavergtos tautos siekius vi
suomenės ir radikaliai libera
lių pažiūrų asmenų, toleruo
jančių esamą Lietuvos padėtį. 
Pastarieji yra nuobiros nuo 
įvairių pasaulėžiūrinių grupių 
asmenys, sudarę net koalici
nius sąjūdžius. Tai senosios 
kartos save vadiną “progresy
viais” ir įvairūs akiratininkai, 
jų globėjai, rėmėjai ir skleidė
jai, visi dabartinės lietuvių 
tautos padėties šalininkai.

Iš jų lūpų mes jau girdime 
tokius pareiškimus, dėl kurių 
privalome giliai susirūpinti. 
Pavyzdžių tam netrūksta. Pra
eitais metais važinėję po Rusi
ją ir okupuotą Lietuvą, kai ku
rie asmenys ir iš ten atsivežę 
skaidres, jas demonstravo lap
kričio 9 <į. viename Chicagos 
vaikų darželyje.

Rodant vieną skaidrę buvę 
pasakyta: “Čia matome prie 
Kauno 9 forto kiemą, kuria
me buržuaziniais ir nacių lai
kais buvo kankinami ir žudo
mi žmonės”... Suprantama, 
tad šis sakinys buvo nukaltas 
agitpropo kalvėje ir pasakytas 
dar nepilnai subrendusio lūpo
mis.

Nežiūrint to, čia jau ryškėja, 
tad mes turime rimtų priežas
čių nesutarimams elemetariuo- 
se dalykuose. Dėl nesutarimų 
su čia paminėtais Lietuvos oku- 
>anto šalininkais ir tolerantais, 
padėtis nčrąjąbai komplikuo
ta ir, mano supratimu, be dide
lio vargo tuos nesutarimus ga
lima išspręsti.

Šį reikalą reikėtų spręsti tąįp,

mintyse formuojasi

su Ameri-

kad reikia siųsti mokslininkus specialistus, kad jie kaip senoji Amerikos lietuvių
• *•* . .. . x/xri/4».,1>kmnnn iccnrondn I 11T-mo

ne tik apklausinėtų, kaip veikią ir dirba Amerikos “pa- 
žąn^ieji”, bet kaip galimą iš jų išvilioti dar čia esantieji 
įyąirūs lietuviški leidiniai, organzącijų archyvai ir kito
kią igtarinė mę4|iagą. Ęąliukevičras pąts dirbą komunis- 
tų partijos archyve. Jis nori, kad iš Amerikos būtų nuga
benta Lietuvon visi Amerikos lietuvius liečianti doku
mentai. šis žygis bus gerai suplanuotas, © smulkmenos 
apgalvotos. Reikią laukti, kad netolimoje ateityje pra- 
dėsplaukti į Amenką !fkųĮtūrimnkai”, kurie bandys už
megzti ryšius su kiekvienų Amerikos lietuviu, kuris turi 
kokii^ knygių ar lietuviškų laikraščių rinkinių. Atvažiuos 
giminės, seni pažįstami, mokslininkai, ir kitokius tituluą 
įliptieji žmonės istorinei medžiagai rinktį ir Į^iygępus

SABSmiTĖS NAUJIENOSE

ncs organizacijas, chorus, 
sporto, šokių, vaidybos ir kito
kius vienetus. Buvo įsteigti net 
vienuolynai, 
akademijos 
ęhicagoje yra

bendruomenė išsprendė. Tik
rumoje jie ir patys to prašėsi. 
Nepasitenkindami anksčiau tu
rėta spauda, kurios turėjo aps
čiai (“Vilnis”, “Laisvė” vėliau 
ir “Vienybė”) dar įsteigė ir 
mėnraštį.

Daug ką ir “Mildos” patal
pose galima sutikti, ypač kada 
atvažiuoją Maskvos patikėti
niai su insiTukcįjoinis. Rąlieka 
nųp jų atsiriboti ir bereikalin
gas erzelis savaimę išnyks. 
Tą padarė kadaise senoji kar
tą, geresnio sprendimo nębus 
surasta ir dabar.

(2)
Lietuvių Bendruomenės kom-

plikaęiįos su Amerikos lietuvių 
visuomene. Svarstant šią vis 
ląbiąu einančią į konfliktus 
padėtį 
klausimas: ar mūsų visuome
nės veikėjai teisingai yra pada
rę sprendimą steigti Amerikos 
lietuvių visuomenėje Lietuvių 
Bendruomenę ?

Tai buvo reikalinga kitose 
valstybėse, kuriose iš anksčiau 
lietuvių arba iš viso nebuvo, 
arba ir buvo, bet neorganizuo
ti. Savaime suprantama, ten 
LB buvo reikalinga. Taip pat 
buvo reikalinga apjungti visą 
lietuvių išeiviją, išsiblaškiusią 
po visą pasaulį. Tą veiksnį — 
Pasaulio Lietuvių Valdybą, mes 
turime, kurią išrenka Pasaulio 
Lietuvių Seimas, ši institucija 
vertintina daugiau kaip sim
bolinė, bet ne kaip egzekuty- 
vine valdžia, nes tam yra VLI- 
Kąs.

Grįžtant atgal į Amerikos 
Lietuvių bendruomenėje kylan
čius nesklandumus, norime ar 
nenorime, turime sutikti, kad 
tuo pagrindu yra Lietuvių Ben
druomenės atsiradimas Ameri
kos lietuvių visuomenėje. Ne
skaitant šio rašinio pradžioje 
paminėtų priežasčių, kurios 
yra kito pobūdžio,. antroji ir 
yra ta, kad LB veikla kiekvie
ną dieną pradeda daugiau ir 
daugiau kryžiuotis
kos lietuvių visuomenės iš se
niau suformuluota ir nusisto
vėjusia veikla.

Turime pripažinti, kad Ame
rikos lietuvių visuomenė savo 
veiklą buvo išvysčiusi pilna to 
žodžio prasme, tikra bendruo
meninė mozaika.

Pirmiausia toji visuomenė 
pagal galimybes apsigyveno 
kompaktiniai pasirinktose da
lyse. Taip gyyendajni turėjo 
galimybės steigti savas para
pijas ir pasistatyti bažnyčias, 
prie bažnyčių įsisteigė parapi
jinės mokyklos, kuriose šalia 
anglų kalbos įvedė ir lietuvių 
kalbos pamokas, kad nereikė
tų steigti atskirų šeštadieninių 
mokyklų.

Buvo pastatytos pobūviams 
bei kitiems kultūriniams ren
giniams salės. Apdairesnieji 
įsteigė savas taupymo ir sko
linimo bendroves. Buvo nu
pirkta žemė piknikams, kad 
nereikėtų maišytis sų kitatau
čiais. Nebuvo pamiršti ir mi
rusieji. Jų amžinam poilsiui 
nupirkti žemės plotai, kad jie 
amžiais ilsėtųsi atskirai nuo 
kitataučių.

Amerikos lietuvių visuome
nė turėjo beveik visas kultūri-

Šv. Kazimiero 
vienuolių , dėka 

► pastatytos S v. 
Kryžiaus ligoninė, aukštesnio
ji mergaičių mokykla ir vienuo
lyno rūmai. Marquette Parko 
kolonijoje, kur randasi minė
tos institucijos, Chicagos mies
to taryba tą vietą pavadino Lit
huanian Plaza vardu, kuria vi
si Chicagos lietuviai didžiuo
jasi. Buvo įsteigta visa eilė pe
riodinių laikraščių bei žurnalų 
ir radijo programų.

1940 m. rusams okupavus 
Lietuvą, Amerikos lietuvių 
visuomenė suorganizavo Ame
rikos Lietuvių Tarybą, kuri 
buvo įpareigota* veikti Ameri
kos vyriausybę, kad nepripa
žintų Lietuvos aneksijos, ša
lia Lietuvių Tarybos buvo su
organizuotas Bendras Ameri
kos Lietuvių "Fondas pateku
siems į vargą lietuviams šelpti.

Pastarosios dvi institucijos 
pokario metu suvaidino didelį 
vaidmenį, iš Rusijos ir jos oku
puotų kraštų pabėgėlių, nau
dai. Jų pastangos prisidėjo prie 
pravedimo specialaus įstaty
mo įsileisti į Ameriką minėtų 
pabėgėlių. Tai buvo nelengva, 
nes tuo laiku rusai buvo Ame
rikos aliantai ir buvo paleidę 
nežmoniškų šmeižtų ir nieki
nančios propagandos apie pa
bėgėlius. Visti ek Amerikos 
vyriausybė tų institucijų pata
rimų neklausė. To pasėkoje ir 
mes čia atsiradome.

Pagal galimybes, po antro
jo pas. karo čia atvažiavo poli
tiniai pabėgėliai tai pat paro
dė visuomeniškumo supratimą. 
Keletas asmenų — pradininkų 
iniciatyva suorganizuotas Lietu
vių Fondas, kuris savo paskir
timi visai skiriasi nuo seniau 
suorganizuotų fraternalinių su
sivienijimų. LF nesiekia sau 
jokio pelno, bet gaunamas iš 
žmonių sudėto kapitalo visos 
palūkanos skiriamos įvairiems 
kultūriniams reikalams. Ka
dangi LF ir LB Amerikos 
įstaigosse yra registruoti kaip 
du atskiri vienetai, LF neskai- 
tytinas LB padaliniu ir jis pats 
kalba už save. LF valdyba sa
vo veikla yra atsakinga .prieš 
LF narius ir Amerikos įstaiga^.

(Bus daugiau)

WASHINGTONAS. — ČIA 
įstaiga, kaip rašo David Wise 
savo knygoje “The Politics of 
Lying”, buvo įsteigusi Colorado 
kalnuose stovyklą, kurioje buvo 
treniruojami Tibeto vyrai kovai 
prieš Kiniją. Partizaninio ka
ro ekspertai gavę rekrutų iš pa
bėgėlių į Indiją tarpo. Trenira
vimo programa buvo nutrauk
ta 1961 metų gale.

JONAS BERTAŠIUS

TEISĖ AR SMURTAS?

Kuomet po šito, Lietuvos Žiniose norė
jo savo skiltyse pareikšti kiek baimės esa
mos padėties akyvaizdoje, tai spaudos cen
zūros buvo viskas išbraukta, o Lietuvos 
Aidas savo vedamajame parašė: “... tu
rime Tautos Vadą, Jis žino kaip vairuoti 
ir Jis išvairuos”.

Dabar jau nebepaslaptis, kad Ant. Sme
tona sėkmingai ant suvalkiečių nugaros 
per upelį išvairavo į Vokietiją.

Dar liūdnesnis vairavimas įvyko, kuo
met Clevelande ryžosi vairuoti į degantį 
namą, kad išgelbėjus savo kailinius — fut- 
rą.

Lietuvos Aido nuolat kartojamas ir 
įvairių tuometinės Vyriausybės narių pra
nešimuose ske|biamas šūkis: “Turime 
Tautos Vadą ir Tauta gali būti rami”, tąip 
įsiviešpatavo Lietuvoje, kad susidarė “po
litinio gyvenimo kapinių ramybė”.

Tačiau ir pati Tautos vadovybė užsikrė
tė tąja “kapinių” ramybe ir kuomet atėjo 
Tautai trys savisaugos egzaminai 1938, 1939 
ir 1940 metais neparodė reikiamo rūpesčio 
ir toji apraminta Tauta pasiliko viena be 
išeities, turėjo atsiklaupti, pakelti rankas 
į viršų ir paklusti svetimai žiauriai, bruta
liai jėgai — maskolių atneštai žiauriai ver
gijai.

AR SOCIALINIO GYVENIMO ŽAIZDA 
VISIĘMS SpĘĘLĮĄ SKAUSMĄ?

M. Kavolis rašo, kad Gruodžio 17-tos 
akto primipimas yra “žįnoinoji sociąlinto 
gyvenimo žąizda, kurios mes pemėgstame 
liesti, kadangi skirtingai snpraniame ir 
jos palietimas sukelia skausmą”.

Sąryšyje sų tokių pasakymų tuęįau iš
kyla plausimas: o nuo kurio gi laiko pas 
tautininkus priminimas perversmo akto 
sukelia skausmą?

Man Jąr ir dabar tenka pąžinįi apščiąi 
tautininkų, kuriems Gruodžio 17-tos aktas 
sukelia džiaugsmą, pasididžiavimą ir kad 
jiems priklauso toji garbė uz Lietuvos iš
gelbėjimą iš komunistu perverspjją ir polo- 
nizacįjos pavojaus.

Iki šiam laikui pas mane yra užsilikęs 
gilus jausmas, kad tik lietuviai demokra
tai jaučia tą (tylelį sįauspią. kuris pųvq |ąs 
pirmutinis ir skaudžiausias lūžis ipųsų ne
priklausomo gy venimo eigoje.

Tuo pačiu būtų įdpmu M. Kąvolį pa
klausti: jeigu vėl Lietuvai atgavus Nepri
klausomybę ir Tautiųinkų partijai siekiant 
valdžios, būtų vėl skelbiama, kad jie lai
kysis tų pačių krašto valdymo Bfldodų? 
Būtų užginama griežta spaudos cenzūra, 
karo stovis ir karo lauko teismai, būtų 
leista veikti tik vienai tautininkų partijai, 
kandidatus į seimą, jeigu toks būtų renka
mas, statytų tik tąu|įpinkai, iš jaunimo 
organizacijų būtų leista veikti tik ncolitu-

anąms ir pagaliau vienas iš Tautininkų 
partijos narių pasiskelbtų esąs “Tautos Va- 
daą”.

Cžgiriant ir pateisinant buvusius savo 
valdymo metodus, norėtųsi žinoti, ar tie 
tremties gyveninio metai , kurie pilni vi- 
sokios patirties, išgyventų sukrėtimų tautų 
gyvenime, neįiųtų nieko ^eistesnio išmokę, 
kad apsisprendus kitais valdymo metodais 
remtis ir nauja Tautos išmintimi pasirė
mus kalbėti Tautos vąrjii?

Tat ar šių dienų tautininkams nevertė
tų Įš praeities klaidų pasisemti daugiau 
stiprybės ir eiti kartu su Tauta, nesisavi- 
nant tuo pačiu Tautos išminties monopolio.

AR KONSTITUCIJOS LAUŽYMAS YBA 
GARBINTINAS žYfcpARBĮS, A$ 
BĄLDZIĄMAS NUSIKALTIMAS?

Yisiepis yrą žiųoina. kad yilniaus kon- 
ferencĮįos nutarimu 1918 pi- Vasario 16 
dieną buvo paskelbta: .. atstatanti Ne
priklausomą, demokratiniais pamataįs sų- 
tvąrkytą Lietuvos valstybę su sostine Vil
niuje" iy po kurio skelbimu yra ir A. Sme
tonas parašąs.

|91į |Y. Į (|. Ant Siųętona, kaip Lje|ų- 
voą Respublikos Prezidentas, prisiękė lai 
Lietuvos Tarybos priimtai deklaracijai.

litai. XII. 19 J. Ajt Sipęlona vėl tapęs 
Lietuvos Valstybės prezideųtų prisiėdė 
Lietuvos Konstitucijai, kurioje užakcen
tuoti demokratiniai pagrindai.

J V.-...........   ,T'!'

Visas šias savo priesaikas Ant. Smetona 
sulaužė. -

1928. V. 15 d. Ant Smetona savavališkai 
pertvarkė buvusią konstituciją, kurioje 
sustiprino savo, kaip prezidento, galią ir 
kurios vėliau taipgi nesilaikė.

Demokratinis seimas buvo paleistas. 
Nauji rinkimai nė pro ggrą žiūroną nebu
vo užmatomi. Laisvas skaudos žodis cen
zūros suvaržytas. Susinpkimų, mitingų, 
protesto demonstracijų įaip gaisrų buvo 
bijoma.

Pagaliau 1936 metais |juvo paruošta vi
sai nauja konstitucija, kup buvo paskelbta 
1938. XL 14 dieną tautinjnkų išrinktame 
seime, kuriai buvo duo|a A. Smetonos 
priesaika ir kurios taipgi nesilaikė.

Juk tuomet, visais tais Lietuvos Valsty
bės konstitucijos fundamento keitimais ir 
jos dėsnių nesilaikymais buvo sukrėstas 
visas Valstybės gyvenimas ir tad Pdėta pa
lengvintas kelias sugriūti ir visam valstybi
niam gyvenimui — pastatų** kuris savano
rių aukomis buvo sukurtus ir Tautai do
vanotas.

Ta| kaip M- Kavolis, |<ajpo Vyriausias 
Tribunolo prokuroras patpisina ir pagrin
džia įvykusius, tąųtiųin^ų viešpatavimo 
laikais, konstitucijų keitimus ir laužymus?

Juk tas iškovotas Nepriklausomas gy- 
venimąs Įiuvo vienas iš gražiausių mūsų 
Tautos nesuskaitomų žygių >r iš tos tragiš
kos praeities ąr būsim ūors pasimokę, kad 
ateinančioms kartoms įdiegus ryžtą, gra

žiai Tautos ateičiai sukurti ir ją amžiams 
išlaikyti..

KIENO GARBINGIAU PASIELGTA?

Norėtųsi paklausti, kaip M. Kavolis ir 
šių dienų tautininkai galvoja, ar garbin
giau buvo buvusiam Valstybės prezidentai 
dr. K. Griniui, paėmus pasižadėjimo pa
rašą iš prof. A. Voldemaro, kad nebus kei
čiama Lietuvos konstitucija, pačiam atsi
statydinti, ar leisti save areštuoti, kurjo 
pasekmėje tikrai būtų kilęs pilietinis ka
ras?

Tokia padėtimi tikrai būtų galėję pasi
naudoti lenkai ir Lietuvą užėmę atgaivinti 
istorinę Lietuvos ir Lenkijos Uniją. Visi 
daviniai rodė, kad lenkai tik ir laukė mū
sų krašto viduje didesnės suirutės.

Tat kuris, kaip Vyriausio Valstybės 
Tribunolo Prokuroro nuomone, yra labiąu 
Vertingas Tautai, ar tas, kuris pasitiki 
duotu ir savo parašu patvirtintų pasižadė
jimu, ar tas, kuris nesilaiko savo duąįo 
parašo?

Štai prof. A. Voldemaro duoto pasiža
dėjimo turinys:

“Aukštai gerbiamas pone Respublikos 
Prezidente! ' x

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį UN a u j i e n a s”
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Prano Spūdžio laidotuvės. New Yorke siu metę kovo 26 dieną Cypres Hill kapinėse buvo palaidotas visuome
nės veikėjas Pranas Spūdis. Paveiksi* matome velionio karstą prie duobės ir j kapines atlydėjusius artimuosius 
ir draugus. Priešakyje, trečioji iš kairės, yra Bronė Spūdienė, Prano brolienė, Bronės sesuo, brolis ir kiti gi

minės. Viduryje matome Euphrosine Mikuži ūte, SLA iždininkę ir kitus.

tro požemio frtftHdWfliįfoSė ir »WWWWWWWWWWWWWWWmnrMMBBM«MMMMM««■■■■■■■■ 
platformose, - e

CTA pirmininkas Clair Ro
dewig mano, kad dėt tų suge
dusių eskalatorių per 103 die
nas keleivių sumažėjo 6.4 nuo
šimčiais M,bą .Š6.050.0ŪO ma-Į Kiekvienas karališkosios kunigijos narys privalo atsiminti, kad jo esa- 
ziau per tą laiką parduota pra- mojo laiko užduotis ir pareiga yra save paaukoti... Vienas tarnavimo bu- 
važiaviino tikėtu Užtat cero- kuri kųraM|i»jį kunigija dažnai užmiršta, tai mūsų proga išsižadėti 
b t k , - . i ai- I s*vo kelių ir savo sumanymų, savo metodų ir norų, ir dėl taikos labo ver-

kųr yra pariesti tik mūsų žemiški dalykai, ir kur galime tikėtis, kad Die
vui patiks tiek tas, tiek kitas būdas. Dėl taikos labo galime paaukoti sa-

| ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

Kiekvienas jūsę tejtinka savo artimui. Rom. 15:2.

kai padaugėjęs keleivių skaičius čiau priimti kitų sumanymus ir norus, negu savo — tokiame atsitikime, 
autobusais. Rodewig mano, yr».pariesti tik mūsąį žemiški dalykai, ir kur galime tikėtis, kad Die-
kad keleivių autobusais padau- vo pamėgimus ir norus, užganėdindami kitus, jei matome, jog yra kokia 
gėjo dėl to, kad CTA nupirko nauda * tokio Pasielgimo.
525 autobusus su reguliuoja- Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
mi. kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Krūmu oru ir dėlto žada dar o45, bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
tokius autobusus pirkti. knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ja nemokamai gausite, jei

_________ Į parašysite tokiu adresu: F. Zaviat, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629
8V. RASTO TYRINSTOJAI

PHYSICIAN AND SURGEON 
1434 WEST 71at STREET 

Ofisas: HEmlock 4-5849 
Redd.: 388-2233

OFISO VALANDOS: 
rtrmadieniaia ir ketvirtai 1—7 vaL.

Roxu Gl M«7S

M. W. EISIM - EIS4NAS 
akubKrija IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN8 CHIRURGIJA

•132 So. Kodzie Ave., WA 5-2670 
•alandbs pagal susitarimą- Jei neat-

.riŲepij, akaiphinli Ml 3-0001.

OR. NINA KRAUCEL-
AKURFRIJA 'R MOTERŲ LIGOS 

So. KEDZIC AVĖ. 
TdMF. WA 5-2670.

Neatsiliepiu skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą

ROCKFORD, ILL
1973 m. vasario mėn. 11 d. 

įvykusio Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimo aukų 
lapas.

Aukojo: po 100 dol. — Rock-1 
fordo vyrų klubas “Perkūnas”.

Po 50 dol. — Kun. kleb. V. 
Gutauskas, Dr. V. Plioplys ir 
ponia, J. šernas ir 
Liet. Bendruomenė.

Po 25 dol. — M.
A. Smotavičius, SLA
77 kuopa, V. K., J. ir A. Skuo- 
dai, A. Kapačinskas, J. Bacevi
čius.

Po 20 dol. — S. ir O. Tikui- 
šiai, A. ir M. Pociai, J. ir V. Kiz- 
niai, J. Stadalius, J. ir -M. Milai,

Rockfordo

Dymšienė,
Rockfordo

Ofiso tol.: HE 4-1818erba RE 7-9700 J. ir Z. Staskauskai, D. ir V. Zar

Paul Gili, E. Klavcanienė, L. ir 
L Jerošekai, A. ir O. Kinkai, A. 
Gimžūnas, V. Mataitis, J. Stru- 
žas.

Po 5 dol. — E. Markelevičie- 
nė, M. Ružienė, J. Zauka, E. 
Bartusevičienė, K. Salučka, D. 
Bubelienė, J. Makūnas, M. Če
pulienė, J. ir O. Palioniai, O. D., 
O. Dičiūnienė, V. ir K. Rymai, 
L. ir M. Čepuliai, J. ir P. Ulins- 
kai, A. Kunskienė, A. ir A. Ba- 
ciai, K. ir N. Mockai, V. Smata- 
vičius, M. Sykaluk,.A. Zagurskis, 
S. Milašius.

Po 4 dol. — W. ir R. Weber.
Po 3 dol. — B. Morienė, A. Do

meika, O. širvinskienė. Kiti au
kojo po mažiau.

Viso Lietuvos
kalams surinkta 1,119 dolerių.

Pranešimas

vyčius gudus (vizi gotus) nuo 
dabartinių mūsų vadinamų 
gudų, atseit, lietuvių ir sklavų 
mišinio, ar netiktų juos va
dinti baltgudžiais (vaitų gudais), 
ar kaip jie patys nori būti vadi
nami — krieviais, krivičais, pa
našiai kaip rusai (maskoliai) 
juos vadina bielorusais (balta
rusiais)? Slavų vardas parei
na iš lotynų k. sclaves (vergai).

10 atkarpa (bal. 14 d.) 3 sk., 
8 eil. iš viršaus atsp. 
turi būti — pabrėžia. 5 - 
eil. iš apačios atspausd. 
turi būti 1179. V. ž.

laisvinimo rei-

parėžia, 
sk. 16 

. 1172,

Rezidencijos: PR 6-9801

dr. j. Makauskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DU FRANK FIECKAS
OPTOMETRI^TAS

KALBA LIETUVIŠKAI' 
2618 W. 71st St. — To). 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

karai, P. ir I. šernai, K. ir P. 
Rutkauskai. Po 18 dol. Dr. A. 
Belkų šeima.

Po 10 dol. — M. Stankaitienė, 
J. ir E. Bielskiai, J. Bubelis, B. 
ir S. Daukšai, J. ir M. Salučkai, 
M. ir V. Kasperaičiai, A. ir K. 
Dičiūnai, J. ir N. Augučiai, A. 
ir M. Getspudai, A. Piščikas, K. 
ir V. Polikaičiai, J. ir O. Budrai
čiai, K. Jasinskas, M. Augutis,

DR. tfONAS SABUTIS
INKSTŲ,PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
iXSi WEST 63rd STREET

Vai: aritrad. nuo 1—4 po pietų.

Ofiso telef.: 776-2880
Haws rtz. telef.: 448-5545

ir padėka

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Rockfordo skyrius reiškia di
džiausią padėką aukotojams, ku
riems dėl susidėjusių aplinky
bių padėkoti buvo pavėluota, bet 
neužmiršta, ir štai mieliems tau
tiečiams okupuotos Lietuvos var
du širdingas ačiū!

Noriu pažymėti, kad šiais me
tais aukų .Lietuvos laisvės rei
kalui buvo surinkta daugiau 
kaip kitais metais. Buvo tokių 
gerų lietuvių, kurie nors patys 
asmeniškai 
dalyvauti, 
siuntė.

Taip gi 
11 dieną
klausomybės minėjimą 
siems visą dieną virtuvėje, dra
bužinėje prie baro, ir visur ki
tur. Labiausiai ALT dėkoja 
kalbėtojui Dr. K. Bobeliui ir 
Chicagos lietuvių Jūrų šauliams 
bei menininkams. žvalgas

minėjime negalėjo 
bet savo aukas at-

ALT dėkoja vasario 
per Lietuvos Nepri- 

dirbu-

Dfc F. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tat: 9254296

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. VYT. TAURASd^DYTOjXs IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
niaia 24 vai po pietų ir kitu laiku 

. pagal susitarimą.

CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
■arid, Ntef.: Glbson 84195

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELtNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairię atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

P. SftEIKIS, 0. P.
ORTHOP EDAS-PROTEZIST AS

Aparatai - Protexai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

20t West «3rd Chicago, III. 60629 
Telef.: PRoepect 6-5084

IKASMIh— 

tENASi
NAUMMAS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuvię kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

sek- 
vai.

TAISOME KLAIDAS
“Lietuvių tautos praeities 

pramatė jas straipsnyje.

7 atkarpa (II bal d.) I sk., 8 
eil. iš viršaus atsp. Vyties Pikis, 
turi būti — Vyties Rikis. 3 sk. 
16 eil. iš apačios atspausd. de- 
besisi. turi būti debesis.

8 atkarpa (bal. 1 2d.) 3 sk. eil. 
iš viršaus atsp. Paska, turi bū
ti 
čios atsp. 
va ringių.

.9 atkarpa (bal. 13 d.) 2 sk 
4 — 5 eil. iš viršaus turi būti:: 
eina iš Nemogardo (Gardino).i 
kuriame gyveno Sphedostlabus 
(Šventasaulavis - “Sviatoslav”) 
rasų kunigo Ingaurio sūnus. 2 
sk.. 12 eil. iš viršaus atsp. — 
vėlesniu Bugdosc, turi būti — 
vėlesniu Bydgosc. *2 sk. 12 eil. 
iš apačios atsp. — pareigas, tu
ri būti — pereigas. 3 sk., I eil. 
atsp. — pareigiais, turi būti —ji 
pereigiais. 4 sk. 2 eil. atsp. —1 
Pareigėlė, turi būti — Perei- 
gėlė. 4 sk.. 12 eil. iš viršaus at
spausd. — (dabartinį Minską 
turi būti — dabartinį Menską) 
baltgudžių taip vadinamą V. I 
Ž.). I sk., 3 eil. iš apačios atspd.

“Twankste", turi būti — 
“Tvankstė”. 5 sk.. 2 eil. iš vir
šaus atspausd. — westweaters 
turi būti — westwearts.

j N. B. Kad aiškiau atskirti se 
’n uosi us gudus (jotvingius) ir]

Priemonė prieš leukemijq
Brookhaven Laboratorijų me

dicinos skyriaus, New Yorko 
valstijoje, tyrinėtojai atrado 
naują priemonę — naują ginklą 
prieš leukemiją ir anemiją. Pir
mą kartą, medicinos -istorijoje 
jiems pasisekė ne -žmogaus kū
ne užaugintu žmogiškas kraują 
gaminančias., celes, kaip prane
ša laboratorijos vedėjas Dr. Eu
gene Cronkite.

Daktarui Cronkite ir jo ben
dradarbiams ( pasisekė žmogaus 
kraują ir krkajiries- celes išvys
tyti gyvoje jfelėje. šis pasiseki
mas atidaro^ medicinai iki šiol 
neįsivaizduotas galimybes; tai 
dabar įgalins tiksliai studijuoti 
kraujo gaminimosi procesą. 
Svarbiausias ’̂-tikslas dabar bus 
atrasti metodą kaulų smegenų 
transplantacijai. Tuo atradimu 
dabar yra galimybė sėkmingai 
nukovoti leukemiją ir anemiją. 
Bet tuo tarpu tokios transplan
tacijos (perkėlimai) tebėra ga
limi tik teorijoje. Svarbiausia, 
kad mokslininkai dabar galės 
visą, procesą, studijuoti labora
torijų retortose, sakoma prane
šime.

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

Pragyvenimas brangsta
Mėsos, žuvies ir paukštienos 

kainos, lyginant su praeito ko
vo mėnesio kainomis, pašoko
5.6 nuošimčiais, o lyginant su 
kovo mėnesiu praeitais metais 
pakilo net 19.4 nuošimčiais. 
Kainų kilimas skaitomas di
džiausias per praeitus 22 me
tus, nuo Korėjos karo laikų. 
Vaisių ir daržovių kainos, ly
ginant su praeitų metų šio lai
ko kainomis, yra pakilusios
10.6 nuošimčiais.

Pabrangimai kitose srityse 
skelbiami tokie: pav. butų 
nuomos pakilusios 7%, drabu
žių 5% f žodžiu už prekes, 
prieš metus1 laiko kaštavusias 
$100 , dabar tenka mokėti $129.

Darbo Statistikos Biuro ap
skaičiavimais, per pirmuosius 
tris mėnesius prezidentui Nixo- 
nui kainų kontrolę atpalaida
vus (faze 3), vartojimo reik
menų kainos pakilo ■> 8.8 nuo
šimčiais.

NEPRISIPAŽĮSTA, KAD SENA

Marlena Dietrich, viešėdama 
viename Rivieros viešbutyje, kė
lėsi liftu, šalia jos stovėjusi jau
na moteris, ją įkyriai štetėjo ir 
galop kreipėsi į Dietrich:

— Tamsta atrodai kaip Mar
lena Dietrich.

— Galimas daiktas, bet ji yra 
žymiai jaunesnė, -— atsakė Mar
lena.

Panska, 3 sk., 1 eil. iš apa- 
variagų, turi būti

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhafl 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

'■a'rtateatfnHWaariWiN

Telefonas: LAfayette 3-0440

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

nepaprastai švariai ir tvarkingai už 
laikyti, kaip Šiame yfiželyje parėdy
ta: išimti visas bonkutas ir nuplauti 
lentynas; patikrint1 vhus ožrašus,

maišymas gali
rinft, kokly' vaistų taikstai hr tvos pa
pildyti, kad būtup bat kokiam noti- 
icėtumui pasiruošęs.

m ta a a imrtib at tianti

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

MODERNIŠKOS A1K-CONDITION’ED KOPLYČIOS

CTA gavo pašalpos
Chicagos .Tranzito Adminis

tracija (CTA) gavo iš federa
linės valdžios pusantro milijo
no dolerių pašalpos 40 eskala
toriams pataisyti miesto cen-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI "NAUJIENAS"

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

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

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003MICHAEL KACHINSKY

Gyv. pas sūnų Richmond, Indianoj.

Mirė 1973 m. balandžio 21 dieną, 7:00 vai. ryto, sulau
kęs 91 melų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Krakių vis.

Amerikoje išgyveno 71 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Anthony Kachihšlty, jo žmo

na Dorothy, gyv. Richmond, Ind., ir Bernard Kachinsky, jo 
žmona Ann, 7 anūkai, 15 proanūky ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6815 So. 
Western Ave.

Antradienį, balandžio 21 dieną 10:0(> vai. ryto bus lydi
mas iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Michael Kachinsky giminės, draugai ir pažj£» 
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse fr Suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atAisvelkirihlią.

Nuliūdę lieka:

Sūnūs, marčios, anūkai ir kiti gimViiės.

Dėl informacijų skambinti tcl. 927-1011

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Te!.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
(LACHAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnbfic 7-1213
231 f WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

1GARSINK1TES NAUJIENOSE
9 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — MONDAY, APRIL 33, 1«73



Dar apie žurnalistus
Šių metų kovo 31 <1. Naujie

nų 77-nie numery buvo įdėta 
VI. Bakūno korespondencija 
“riebus savaitgalis”, kurioje 
aprašomas LŽS Los Angeles 
skyriaus susirinkims. įvykęs 
kovo 25 d. Norėtųsi korespon
dentui padėkoti už dėmesį, tik 
kyla kai kurių abejonių dėl jo 
intencijų. Pirmiausia tas susi
rinkimo pavadinimas: “Taip 
vadinamų žurnalistų“ sus-inu.

Suprantama, tai paniekinan
tis išsireiškimas. Neaišku, ko
dėl autorius pažeminančiai iš- 
sireiškia apie savo kolegas, su 
kuriais jis bandradarbiavo, ir 
prieš keletu metų buvo netgi 
šio skyriaus valdyboj.

Būtų pageidaujama, kad VI. 
Bakūnas ir vėl prie šio skyriaus 
prisidėtų. Žmonės su aukštes
nėm kvalifikacijom, arba tik
ri žurnalistai, keltų skyriaus 
prestižą. Bendrai, šio skyriaus

narių dauguma gal ir nėra išė
ję specialių žurnalistikos moks 
lų, bet jei jie yra pakankamai 
išsilavinę ir pajėgia savo min
tis ar patirtas žinias teisingoj 
formoj ir neužgaunanėiu sti
liumi per spaudą perduoti ki
tiems, tai prie dabartinių są
lygų tokie žmonės visai tinka 
būti LŽS nariais.

Korespondencijos autorius iš
kelia, kad, anot jo, tas “taip 
vadinamų žurnalistų” susirin
kimas praėjęs gana “triukš
mingai" Jurgio Giiaudos ir 
Bronio Railos “dialogu“, žo
džius “triukšmingai” ir “dialo
gu" autorius paduoda kabutė
se, tad neaišku,’koks jiems svo
ris teikiamas, ypač kai pats 
autorius tame su-ine nedalyva
vo. Kadangi man teko daly
vauti ir net tą sus-mą pravesti, 
tai galiu paliudyti, kad jis ne
buvo triukšmingas, bet gana

PASIUNTINIO K. ŠKIRPOS VEIKALAS

SUKILIMAS
LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI 
jau atiduotas spausdinimui ir bus parduodamas po 15 do
lerių, c užsiprenumeravus jį iš anksto — po 12 dolerių už 
knygą.

Užsakymus siųsti autoriaus adresu:
MR. K. š K I R P A, 

2043 36th ST., SE.
WASHINGTON, D. C., Zip. 20020

Data___________
Jungdamas 12 dol. čekį (arba Money Order) prašau 

teiktis prisiųsti man “SUKILIMO” knygą, kai ji tik bus 
atspausta.
PAVARDĖ ......................... ................. ......................... ............
GATVĖ .....................................................................................
GYVENVIETĖ ..................... ...... ............... .............................

Parašas

ramus nuomonių pasidalini
mas, ir taip pal nebuvo diulo- 
SŲ-

Tarp eilės kitų kalbėjo ir ra
šytojas J. Gliaudą, kuris daly
vavo kaip svečias. Jis savo 
kalboje pavardžių neminėjo, 
taigi nei į dialogus neįsitraukė. 
Br. Raila, kreipdamasis į J. 
Gliaudą, paminėjo, kad jo raš
tuose esama rašybos klaidų, 
bet niekas to rimtu dalyku ne
galėjo palaikyti, nes žmogui, 

(kuris yra tiek daug rašęs, ku
rio, berods, net ar 7 veikalai 
yra premijuoti, reiškia įver
tinti nusimanančių žmonių, 
lai tokiam pasakyti, kad ne
moki rašyti, ar panašiai, yra 
juokinga.

šia proga prisimena ir LŽS 
Los Angeles skyriaus istorija. 
Maždaug prieš 10 metų įsistei
gęs skyrius buvo išvystęs gražią 
veiklą. Neabejotinai, ji būtų 
atnešusi nemaža pozityvių ver
tybių į losangeliečių gyvenimą. 
Bet nelemti tie atskirų žmonių 
savo nuomonių pabrėžimai, o 
kitų nuvertinimai. Prie to 
spauda sutirštintam spalvom, 
jau tikrai gal “neva žurnalistų” 
informuojama, kaip didelį da
lyką išpučia, “pazalatija”. Taip 
LŽS Los Angeles skyrius, ne 
dėl narių kvalifikacijų stokos, 
bet dėl kelių žmonių asmeniš
kumų, sunyko ir eilę metų ne
beveikė. Darosi liūdna, kad 
mes toki nepajėgūs. Dabar 
norima bandyti šio skyriaus 
veiklą atšviežinti, tikintis, kad 
gal pavyks išvengti kliūčių, ku
rios anksčiau skyrių vargino. 
To siekiant, visai neatrodo, 
kad ir dabar, jau pačioj pra
džioj, šis skyrius jau būtų už
sitarnavęs paniekinančių ko
mentarų.

Jonas Kuprionis 
LŽS Los Angeles Sk. Pirmink.

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems Įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagoje, priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei mėty — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Audringas pavasaris
Nepaisant keleriopų perspė

jimų, Chicagos sritis nuo dides
nės audros ir tornadų grėsmės 
išsisuko, nors Velykos nėra 
sausos. Smarkios audros su 
liūtimis ir tornadais per Vely
kų savaitę siautė nuo Oklaho- 
mos, Arkansas iki Rockies kal
nų vakaruose ir Montanos bei 
South Dakotos šiaurėje. Prie 
Memphis apie 7.000 žmonių 
skubiai evakuoti upei staiga 
patvinus; Oklahomoj 2 žmo
nės tornado užmušti ir 40 su
žeista; prie Casper, Wyoming 
valstijoj, pasnigo 17 colių 
sniego.

Siunčiu ........ ..........  dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ........ .................. ......................... kaip dovaną

--------------------  proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.

Nelaimė Chicagos upėje
Naktį į šeštadienį Chicagos

išrinkti, kurie įvyks gegužės 
19 - 39 dienomis visoje Ame
rikoje. Minimi asmenys akty
viai dalyvauja lietuvių jauni
mo s|M>rto ir kitose organizaci
jose ir plačiai yra žinomi lietu
vių tarpe. (Pr.)

Ponia Anna Shut austras 
buvo pagerbta Illinois Verslo 
ir Profesionalų Federacijos iš
kilminguose pietuose Beverly 
tills klube suteikiant metinį 
garbės titulą 2-ine distrikte. 
Rekomendavo Jos organizaci
jos Palos Parko klubas, kurio 
pirmininke ji buvo du metus. 
Jonas ir Anna Shulmistrai turi 
apdraustas ir pinigų keitimo 
įstaigą Brighton Parko apylin
kėje. Priklauso Don Varnas 
postui ir kitoms lietuvių orga
nizacijoms.

— Kelly Aukšt. Mokykloje 
bus Federalinės valdžios civili
niams tarnautojans egzaminai 
balandžio 24 — 25 d. 6:30 v. v. 
Toje Brighton Paiko apylinkės 
mokykloje taip pal yra vakari
niai kursai suaugusiems.

— Algirdas Duda, New Bri
tain, Conn., išrū ktas LB apy
linkės pirmininku, Bernardas 
Vilčinskas — vice pirm., Vla
das Butrimas — sekr., Juozas 
Liūdžius — ižd.. Juozas Bal
čiūnas — visuomenės reika
lams. Revizijos komisijon iš
rinkti K. Stasiukevičius, J. Lei- 
baris ir K. Zavickas.

— Marija V. Strasevičiiitė iš 
Marquette Parko ir Jonas E. 
Sarna iš Gage Pai ko apyl. yra 
Southern Illinois u-to garbės 
studentai su visais “A“ pažy
miais.

— Danutė Černiutė, Liuda 
Gennanienė, Stąsys Kiela, Kurt 
Leschkies, Stella Miliauskienė, 
Henrikas Paškevičius ir Elena 
Rušinskienė iš Marquette Par
ko apylinkės gavo Amerikos 
pilietybę.

— Maria Alddais, praeiti] me 
tų Gintaro debiutante, studi
juoja St. Teresa kolegijoje, 
Winona. Minn, ir yra aktyvi 
studentų veikloje, taip pat dra
mos grupėje, kuri turėjo išvy
kas įvairiose Minnesotos ir Wis
consin© valstijų vietovėse.

L ‘

— Illinois State Scholarship, 
Conunision, P. 0. Box 607, 
Dierfield, III., yra paskyrusi 
apie 90 mil. dolerių negrąžina
moms stipendijoms ir mokslo 
paskoloms, norintiems studi
juoti valstijos gyventojams be 
amžiaus skirtumo. Kreiptis į tą 
įstaigą arba į miesto kolegijų 
Financial Aid raštines.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

DIE SETTER 
PUNCH PRESS AND 

PRESS BRAKE
Growth opportunity. Excellent 

benefits.
Call Mr. MITERA

Monday thru Fridav 8:30 to 4:30.
826-4444

TOOL MAKERS
IJVTHE HANDS

GRINDER HANDS
Pleasant working conditions. 

COLUMBIA TOOL & GAGE CO.
1921 PICKWICK AVE 

GLENVIEW. ILL. 
Call 729-4902

HELP WANTED — FEMALE
- Darbininkię Reikia

-SECRETARY
Interesting position for bright person 
with good, shorthand and- typing, fig
ure aptitude. Excellent company be

nefits.
La Salle St. location.

SALK, WARD & SALK. INC.
Miss Rosenberg 236-0825

DEPENDABLE LIVE IN 
HOUSE KEEPER

For one adult woman. Other help 
employed, own room top wages and 
home for right person. Recent refe
rences. English necessary. Near 

North Lake Shore Drive Apt: 
787-7121

RECEPTIONIST — TYPIST
FOR ADVERTISING AGENCY.

We need an excellent typist with 
good phone voice. Excellent salary 

and benefits offered.
Call Mrs. BRIGGS

648-1199

SECRETARY
Personable gal with good typing 
skills. Shorthand helpful, not neces
sary. To work with import manager. 
Will have variety of duties. Good 

salary with fringe benefits.
Call Mr. SCHMIDTKE 

243-8050

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

SALES EXECUTIVE
We need executive management per- 
sonel to fill top position in our corpo
ration, Industrial Chemicals. Excel
lent income: $11,500 — $24.000, po

tentials — bonus, comm. 
Mr. FUNK — 887-0340 
10:00 A.M. — 3:00 P.M.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

KAY’S PLACE
IR PIKNIKU VIETA 

(buv. Liepos), 8236 Kean Ave.. Willow 
Springs, m., siūlo nuomoti piknikams 
vietą: Memorial Day — gegužės 28 d. 
ir Liepos 4 d., taip pat sekmadieniais 
— birželio 10. liepos 1 — 8 — 15 — 22 
ir rugpiūčio 12—19. Taip pat yra dar 
neišnuomota bet kuriam šeštadieniui.

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

PAVARDĖ IR VARDAS _______ _______ ____ __ __ ____________ __ __

ADRESAS

upėje ties Harrison gatve grei
tai plaukdamas “pasismagini
mų” motorlaivis atsimušė į dvi 
lėtai plaukusias plienines bar
žas apvirto. Baržų vilkiko vai
rininkas vieną motorlaivio ke
liauninką išgelbėjo, o du liko. 
nerasti. Spėjama, kad bus pri
gėrę.

PAVARDĖ IR VARDAS ___________ ___________ ___________________

ADRESAS _____________________ ______ ____ __ __________ :_________
I TRUMPAI

Parašas

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
K.*

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žeme — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NU0S1MČLA1S MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT  AS — VERTIMAI 

r?išV Rūšių Draudimo agentūra]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs Įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje.
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878

CUSTOM BUILT
Spacious 3 bedroom home all 
brick. 1% baths. Full basement. 

Call for appointment — 
Bv owner. 
737-4308

GREITAM PARDAVIMUI
Puošnus 2 butų namas su apstatytu 
baldais butu angliškame beismante. 
Viskas atnaujinta ir labai gerame sto
vyje, geroje Marquette Parko apylin

kėje. Geros pajamos. 
$37.000.

Tel. 758-9287 arba 758-9304

5223-25 So. KEDZIE AVĖ.
Dvi krautuvės ir 4 butai. Karšto van
dens šilima gazu. Nauja 220 voltų 
elektra. 2 mašinų mūrinis garažas. 

Įkainuota teisingai už $42,000.
Skambinti pirmadieni. 

Tel. 737-5600 ' 
McKEY & POAGE, INC.

2914 WEST 63rd STREET 
Didelė dviguba mūrinė krautuvė su 
4 butais ir 4 mašinų mūriniu garažų. 
Flexicore tipo grindys, karšto oro ši
lima, butuose yra krosnys ir šaldytu
vai. Labai gerame stovyje, tuoj gali

ma užimti. Skambinti pirmad. 
Tel. 737-5600 

McKEY & POAGUES, INC.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 V est 69th St, Chicago, UI. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekiy. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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. 2543320 

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistM. doleriniai Cortifikatai.
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— Senatorius Henry Jackson 
yra padaręs pareiškimus kad 
Amerika neduotų jokios eko
nominės pagalbos Sovietų Są
jungai tol. kol emigracijos su-, 
varžymai visiems žmonėms ne
bus pašalinti. Amerikos Lietu
vių Taryba ragina visus lietu
vius remti tuos pareiškimus, 
rašant laiškus senatoriui Jac- 
ksonui. Prašome adresuoti: 
The Honorable Henry Jackson. 
United States Senate, Washing 
ton, D. C. 20510.

— Mok. Alfredas Kleinai! is. 
Emil Skistinias ir Jonas Perkū
nas (Tėviškės parapijos nariai) 
sutiko talkininkauti LB Mar
quette Parko Apylinkės Rinki
mų Komisijai, kuriai vadovau
ja Stasys Džiugas (WA 5-3682) 
pravesti rinkimus į LB Vll-lą 
tarybą ir į PLB seimą atstovus

REMKITE ’1UOS RTZNTERIUS. 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOS E“

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEI___ 254-5554

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, Įrengtas sausas beismontas, nau
jas gazu šildymas, aliuminijaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

8. KAMBARIŲ architekto moderni 
mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

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

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% 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 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

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

PLATŪS 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

Tailandijo* Raudonas!* Kryžių* buvo paskelbt* "stipriausio ir gyviau, 
šio vaiko" parodu - konkursą, čia matoma* 2 moty Chula, laimėms 

pirmą promiįą.

PROFESIONALU IR BIZNIERIŲ
DĖMESIUI

6 kambarių mūrinis 18 metų “bunga
low ant 44 pėdų sklypo prie 77-tos i 
vakarus nuo Kedzie. 1% vonios. 
Spinduliuojanti karšto oro šilima. 
Oro vėsinimas. Elektrinė virtuvė su 
visais Įrengimais. Redwood medžiu 
iškaltas žaidimų ir poilsio kambarys. 

Gera nuosavybė.
McKEY & POAGUE REALTOR

3145 WEST 63rd ST.
Tel. 737-5600

REAL ESTATE ^ OUT OFTOWN 

Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 

visom* progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 
—•

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

ftati mmT 
A

Į State Farm Fire a ū fa$u Cm -,pany j

A. * L. INSURANCE 8 REALIĄ 
A. LAURAITIS 

INCOME I AX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigu* automobilių draudimai

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

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

kitokį blankai

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. €. AUTO RMUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEI____ 776-5888
Aniceta* Garbačiauskas, «av.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.; REpublic 7-1941

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"




