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NAUJAS SKANDALAS WATERGATE BYLOJE
MASKVOS MĖSINĖJE APSIDAIRIUS
MASKVA. — Sovieti> spauda su pasitenkinimu aprašė Ame

rikoje vykusį mėsos boikotą, kylančias mėsos kainas ir piketavi- 
mą prie maisto krautuvių. Tais straipsniais norėta nuraminti so
vietų piliečius, kad ne vien Sovietų Sąjungoje sunku gauti mėsos, 
— amerikiečiai irgi nebegali jos valgyti,nes kainos — neįkanda
mos. NYT korespondentas T. Shabad, pasiskaitęs Maskvos spau
doje apie Amerikos sunkumus su mėsa, aplankė kelias Maskvos 
mėsines ir aprašė, ką jis ten matė.

1$ VISO PASAULIO

FBI DIREKTORIUS ĮVELTAS Į BYLĄ
WASHINGTON AS. — Amerikos spaudoje ir televizijoje šio

mis dienomis pilna žinių ir spėliojimų apie vadinamą Watergate 
aferą. Jau aišku, kad šiame skandale įvelti ir patys įtakingiausieji 
Baltųjų Rūmų patarėjai. Jeb Stuart Magruder, buvęs prezidento 
perrinkimo komiteto vicedirektorius, ketvirtadienį vakare atsi
statydino iš savo tarnybos prekybos departamente. Bylos at
naujinimas gali duoti ir daugiau aukų.

Sverdlovo priemiesčio Maž
meninės Maisto Administracijos 
parduotuvėje Nr. 2, kurios iška
ba sako “Mėsa ir žuvis” jokios 
žuvies iš viso nesimatė, o apie 
15 žmonių nekantriai stovėjo 
prie mėsos. Jautienos gabalai 
sudėti ant padėklo ir čia nesi
matė, kaip Amerikoje, įvairių 
gabalų, įvairiomis kainomis. Vi
sas jautis supiaustytas n eeaiš- 
kiais, pilnais kaulų ir riebalų, 
gabalais. Senyva moteriškė, pri
ėjusi prie pamažu judančio vy
ro, paprašė: “Duok man gražų 
jautienos gabalą”,. Gavusi kilo
gramą mėsos, ji sumokėjo du
rublius ir išėjo.

Krautuvės viduje mašinėle su
rašytas sąrašas rodė, paprastai, 
kad parduotuvė turi tris rūšis 
mėsos: jautieną, kiaulės mėsą 
sutinimui ir mėsą sriubai. Ko
respondentui krautuvėje būnant, 
niekas nepirko kitos mėsos, tik 
jautieną.

Korespondentas toliau prane
ša, kad jam būnant kituose mie
stuose mėsos parduotuvėse jis 
matęs tik dideles paltis lašįnių. 
Maskvoje yra krautuvių, kurio
se mėsa suvyniota į atskirus, 
plastikiniu popierium apvyniotus 
gabalus. Galima pirkti geresnės 
rūšies mėsą. Tos parduotuvės 
parduoda tik už svetimą valiu
tą, todėl ten mėsą perka tik 
užsienio diplomatai, biznieriai 
ir aukšti valdžios ar partijos 
žmonės, kurie prieina prie do
lerių ar kitų valiutų. Neseniai 
tose krautuvėse mėsa buvo pa
branginta net 50% be jokių pa
aiškinimų ar paskelbimų. Pa
prastose parduoutvėse mėsos 
kainos liko nepakeltos, tačiau 
jose retai kada gausi mėsos.

Vakariečių apskaičiavimu, so
vietų gyventojas vidutiniškai 
per metus suvartoja 95 svarus 
mėsos, kada amerikietis suvar
toja 235 sv. Gyvulininkystė So
vietų Sąjungoje dar labai silpno
je padėtyje ir nors piliečiai gau
na daugiau mėsos, negu pokari
niais metais, jie mažiau suvalgo 
mėsos net ir už kitų komunisti
nių valstybių gyventojus. Ir ne
atrodo, kad padėtis greitai pa
gerėtų, sako Shabad.

Mokslų Akademijos 
susirinkimas

š. m. vasario 25 d. “Tiesoje” 
rašoma apie neseniai įvykusį 
Lietuvos Mokslų Akademijos vi
suotinį narių susirinkimą. Aka
demijos pirmininkas prof.. J. Ma
tulis bendrame savo pranešime 
apie pernai metų Akademijos 
atliktus mokslinius darbus pa
brėžė, kad didelė tų darbų dalis 
(daugiau kaip 70%) buvusi ir 
praktiškame gyvenime panaudo
ta. -

Ypač praktiškos vertės turė
jusios Chemijos ir Cheminės 
Technologijos Instituto reko
mendacijos. Jomis pasinaudo
jusios net septynios Maskvos 
ministerijos. Beveik 200 darbų 
Akademijos institutai vykdę pa
gal sutartis su įstaigomis ir or
ganizacijomis. Pagal prof. Ma
tuli, buvę ir aktualiųjų mokslo

BERLYNAS. — Rudolfas Hes- 
sas, nacių vadas, laikomas Span- 
daug kalėjime, V. Berlyne at
šventė 75 metų sukaktį. Jis at
sėdėjo jau 26 metus ir nuo 1966 
m. jis yra vienintėlis kalinys 
visame kalėjime.

ROMA. — Australijos prem
jeras Gough Whitlam, grįžda
mas iš Londono namo, buvo su- 
tojęs Romoje, kur visą valandą 
kalbėjosi su popiežium Pauliu.

BEVERLY HILLS. — Akto-
rius Dean Martin vedė Cathy 
Hawn, 25 metų, kartą jau išsi
skyrusią merginą. Jam — 55 m. 
ir ši bus jau trečia žmona.

KATMANDU. — Prancūzijos 
rašytojas, buvęs kultūros mi- 
nisteris Andre Malraux, aplan
kęs Indiją ir Bengaliją, atvyko Į 
Nepalio karalystę pas karalių 
Birendrą.

MORGES. — Šveicarijoje Pa
saulio žvėrių Fondas paskelbė, 
kad Monako kunigaikštienė prin
cesė Grace pažadėjo niekad ne
nešioti kailinių, pasiutų iš kai
lių tokių žvėrių, kuriems gresia 
išnykimas. Panašius pažadus 
yra padariusios britų karališkos 
šeimos moterys, aktorės: Eliza
beth Taylor, Mia Farrow’ ir kt.

MASKVA. — šeštadienį jau
nas sovietų mokslininkas, žydas 
ir Evgeny Levic turėjo stoti į 
kariuomenę. Jis Maskvos uni
versitete gavo fizikos doktora
tą būdamas 21 m. amžiaus. Ta
da apie jį, daug rašė sovietų 
spauda. Jo tėvas irgi žinomas 
chemikas, šeimos vargai prasi
dėjo, kai ji pareiškė norą išva
žiuoti į Izraelį.

BUFFALO. — Trys vyrai bu
vo pastebėti bankuose iškeičia 
Kanados pinigus, 50 dol. bank
notus, kurie yra netikri. Išmo
kėta už tuos padirbtus dolerius 
jau keli tūkstančiai JAV dol.

temų, kaip antai: “Tarybų Lie
tuva broliškųjų tautų šeimoje”, 
“Lietuvos TSR istorija (abu šie 
dalykai ne kas kita, kaip sovie- 
tinamos Lietuvos propaganda. 
E.), “Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas”, “Lietuvių litera- 
tros kritikos” antras tomas.

Per metus buvę išleista 110 
įvairių leidinių, kurių bendra 
apimtis siekianti 1.4 tūkstančio 
spaudos lapų. (E)

S»km«di«nį, balandžio 79 dianę pra
sideda dienos žviesos taupymo laikas. 
Laikrodžius reikia pasukti vienę v«- 

landa pirmyn.

Kas Hanojuje, Š. Vietname neturi dviračių, turi naudotis vietiniu "C TA", netilpę i vidų, keleiviai važiuoja prisi
kabinę iš lauko.

G. MEANY KRITIKUOJA EKONOMINĘ
PREZIDENTO R.

WASHINGTONAS. — Amei 
((AFL-CIO) prezidentas Georgt 
Garbės Medalių sąjungos metini 
zidento Nixono vyriausybės ekoi 
sybę, kad ji melagingai tvirtin 
geroje ekonominėje padėtyje. Vi 
siekia paslėpti ekonominius nepa 
menės pasitikėjimą, pareiškė M(

Meany ntirodė, kad vyriausy
bės propaganda negali nuslėpti 
vis didėjančios infliacijos, au
gančių biudžeto deficitų, vis ne
mažėjančio didelio nedarbo. . Vy
riausybės pastangos nepasiekia 
vaisių, pasakė jis.

Kalbėtojas kaltino prezidentą 
už davimą ekonominių nuolaidų 
sovietų diktatūrai, kartu nu
skriaudžiant pačius amerikiečius. 
Didelės javų siuntos į Sovietų 
Sąjungą daugiausia prisidėjo, 
kad taip smarkiai pabrango duo
nos ir mėsos kainos, kalbėjo Mea
ny. * ’

Be to, Sovietų Sąjunga ga
vo palankesnes kredito sąlygas, 
negu gauna amerikiečiai, kurie 
bando nusipirkti ar pasistatyti 
namus ar bando išplėsti savo ne
didelį biznį.

Meany piktai puolė vyriausy
bės biudžeto įstaigos direktorių 
Roy Ash, kuris neseniai gyrė 
Amerikos ekonominę padėtį sa
vo straipsnyje New York Ti
mes. Meany pavadino visus 
Ash įrodymus melagyste. Vie
na melagystė esanti infliacijos 
greitis. Ash įrodinėjo, kad pre
zidentui Nixonui paėmus valdžią, 
kainos kilo 6.7% greitumu, o da
bar kyla 2.9% per metus. Ne
tiesa, kalbėjo Meany. Kada Ni
xonas atėjo į valdžią, kainų ki
limas buvo 4.5%, o dabar jos 
kyla 6.3%.

Ypatingai darbininkų vadui 
nepatiko Ash tvirtinimas, kad 
Nixonas daugiau padeda varg
šams, ligonims, seneliams ir al
kaniems negu padėdavo prezi
dentas Johnsonas. Iš tiesų, ši 
vyriausybė žiauriai išardo visas 
socialines programas, įsteigtas 
buvusiųjų vyriausybių, pasakė 
George Meany.

— 1972 m. lapkričio švyturys 
Nr. 2 rašo, kad lietuvis Justinas 
Niekraša yra Sovietų Sąjungos
energetikos ir elektrifikavimo 

, ministerio pavaduotojas Mask
voje. (E)

IXONO POLITIKA
kos darbininkų unijų federacijos 
Meany pasakė kalbą Kongreso 
ose pietuose. Jis kritikavo pre- 
minę politiką ir kaltino vyriau- 
iti, jog Amerika šiandien yra 
■iausybė “didelio melo technika” 
sekimus ir vis mažėjantį visuo-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ Sovietų komunistų parti

jos centro komitetas paaukštino 
tris svarbius valdžios žmones: 
gynybos minister} Grečką, slap
tosios milicijos direktorių An
dropovą ir užsienio reikalų mi- 
nisterį Gromyką. Iš radijo ži
nios sunku buvo suprasti ar jie 
tapo pilnais politbiuro nariais 
ar tik nariais kandidatais.

+ Vakar prezidentas Nixonas 
apsilankė Mississippi valstijoje, 
kur potvyniai padarė daug nuo
stolių. Buvo atidaryta mokykla, 
pavadinta sen. Stennis vardu.

+ .Amerikos lėktuvų bombų 
sprogimai Kambodijoje prie 
Phnom Penho išdaužė daug lan
gų sostinėje. Komunistai jau 
yra kitoje Mekongo upės pusėje, 
kelios mylios nuo centro.

+ Romoje nušautas italas, 
dirbęs Izraelio EI Al lėktuvų li
nijoje. Policija suėmė arabą su 
Libano pasu.

+ Kongreso narys John An
derson siūlo prezidentui paskir
ti Illinois prokurorą J. Thomso- 
ną specialiu Watergate aferos 
tyrinėtoju. Thompsonas išaiš
kinęs Kernerį, Isaacs. Barrett 
ir kitus aukštus kyšininkus, ga
lėtų išaiškinti ir Watergate by
lą. z

+ Cape Kennedy streikuoja 
125 darbininkai, dėl ko gali nu
kentėti Skylab erdvės laborato
rijos pakėlimo planai.

+ Japonijoje geležinkeliečių 
streikas palietė įvairias gyveni
mo šakas: uostų, telefono, paš
to, mokyklų, ligoninių darbą.

+ Oregane 28 m. moteris pa
gimdė penketuką: tris berniu
kus, dvi mergaites.

+ š. Vietnamo ambasada Pa
ryžiuje pareiškė, kad ji nieko 
nežino apie Kissingerio susiti
kimą su Le Due Tho. Amerika 
paskelbė, kad toks susitikimas 
įvyks gegužės viduryje. Amba-
sada sako, kad ji informacijų 
neturi ir tas pranešimas pada
rytai! tik vienos Amerikos.

Kremliaus vadų 
suvažiavimas

MASKVA. — Kremliuje vyks
ta pusmetinis komunistų parti
jos centro komiteto suvažiavi
mas. Ketvirtadienį jame ilgą 
kalbą pasakė partijos vadas 
Brežnevas Tass trumpai pra
nešė, kad jis kalbėjo apie užsie
nio politiką.

Diplomatai spėlioja, .kad šis 
suvažiavimas gali padaryti par
tijos vadovybėje pakeitimų. Lau
kiama, kad buvęs Ukrainos par
tijos vadas šelstas bus pašalin
tas iš politbiuro ir iš centro 
komiteto, nes Ukrainos spaudo
je pasirodė jį kritikuojančių 
straipsnių, kurie prikiša net ir 
labai didelę rusų akimis nuo
dėmę — buržuazinį nacionaliz
mą, kuriam reikštis šelestas lei
dęs Ukrainoje.

Brežnevas ąiškinęs centro ko
mitetui apie savo numatomas ke
liones į Vokietiją ir į Ameriką. 
Diplomatiniai stebėtojai sako, 
kad rusų masė, per ilgus metus 
pripratusi prie Vokietijos ir vo
kiečių puolimų, šaltai žiūri į 
Kremliaus vadų bandymus san
tykiauti su Vokietija.

Kanados daktarai 
lanko Kiniją

PEKINAS. — Grupė Kanados 
gydytojų Kinijoje labai buvo su
žavėti kai kuriomis medicinos 
priemonėmis ir žada, sugrįžę iš 
savo vizito, raginti Kanados vy
riausybę susitarti su Kinijos 
valdžia dėl dažnesnio daktarų 
pasikeitimo. Kanadiečiai stebė
jo kelias operacijas, kuriose ki
nų chirurgai parodė puikią tech
niką. Kinai pasiekę didelių lai
mėjimų nudeginimų gydyme.

Kanados daktarams įspdį pa
darė ir Kinijos praktikuojama 
įvairių vaistažolių surinkimo ir 
panaudoj'imo technika. Kinai 
esą labai patyrę gydomųjų žo
lių panaudojime. Kinų kaimie
čiai jau tūkstančius metų nau
dodavo žoles, augalų lapus gy
dymui. Dabar jų patyrimą per
ėmė medicinos mokslas, kuris 
analizuoja atskirus augalus ir 
jų gydomąsias savybes. Bando
ma tuos natūralius vaistus ga-
minti sintetiniu būdu. Švedija griežtai reagavo ir anks

čiau, 1970 m., kai Kambodija 
BELFASTAS. — Britų karei- ’ per Amerikos Vietnamo karo iš

vis š. Airijoj buvo sunkiai su-:plėtimą buvo įtraukta j karo 
žeistas iš pasalų paleisto šūvio. ’ veiksmus.

Pirks užsienyje 
daugiau sūrio

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas pasirašė įsaky
mą padidinti sūrio importus per 
ateinančius tris mėnesius net 
50% arba 64 mil. svarų. Tuo 
norima sustabdyti Amerikos sū
rių kainų kilimą, nes per 9 mėn. 
sūrio kainos pakilo 10%.

Amerikiečiai sunaudoja dau
giau sūrio, kai ėmė kilti mėsos 

.kainos. Importuotas sūris suda
ro 6.5 nuošimčius viso suvarto
jamo sūrio. Normaliai impor
tuojama 128 milijonai svarų, o 
dabar bus galima importuoti 192 
mil. svarų. Pernai kiekvienas 
amerikietis per metus suvalgė 
18.4 sv. sūrio.

Atstovų Rūmų teisinis komi
tetas pradėjo tyrinėti maisto 
kainų kilimo priežastis, šalia 
normalių priežasčių, komitetas 
tikisi rasti ir tokių, kurios lau
žo įstatymus prieš monopolių 
steigimą ir kitus “antitrust” įs
tatymus.

Jordanas stiprina 
saugumo priemones
AMMANAS. — Jordanas la

bai sustiprino savo saugumo 
priemones. Pasienio perėjimo 
punktuose kareiviai ir muitinin
kai kruopščiai tikrina visus at
važiuojančius, ypatingai iš Si
rijos. Nenorima, kad į šalį at
vyktų ginkluoti teroristai, kurie 
nekartą buvo Jordane pagauti. 
Neseniai teismas nubaudė sun-
kiomis bausmėmis palestiniečių 

' grupę, kuri buvo atvykusi žudy
ki vyriausybės pareigūnų.
! Labai saugomos ir užsienio 
ambasados, ypatingai Amerikos. 
Prie Amerikos ambados palapi
nėse gyvena kuopa Jordano ka
reivių. Langai, durys ir sienos 
sutvirtinti cemento blokais ir 
geležinėmis plokštėmis. Po di
plomatų nužudymo Sudane vals
tybės departamentas įspėjo vi
sus amerikiečius diplomatus bu
dėti ir imtis apsaugos priemonių, 

. nes teroristai gali bandyti ir 
daugiau panašių puolimų.

Šalti Amerikos 
santykiai su Švedija

* WASHINGTONAS. — Vals
tybėse departamentas, korespon- 

į dentų paklaustas apie Švedijos 
vyriausybės paskutinį pareiški
mą, kuriame pasmerkti Ameri
kos lėktuvų puolimai Kambodi
joje, atsakė trim žodiais 
“frosty no comment”.

Kaip - jau pranešta, Švedijos 
užsienio reikalų ministeris Kris
ter Wickman pasakė parlamen
te. kad Amerikos puolimai be jo
kios atrankos daužo civilius Kam 
bodijoje. Ten vykstąs civilinis 
karas. į kurį kišasi užsienio val
stybės. Ministeris priminė, kad

Trys laikraščiai vakar paskel
bė didžiausiomis raidėmis, kad 
laikinasis FBI direktorius Pa
trick Gray sudegino kelias do
kumentų bylas, gautas iš prezi
dento teisinio patarėjo John 
Dean. Gray nežinojęs, kas tose 
bylose, tik jam buvo pasakyta, 
kad dokumentai, negali išvysti 
dienos šviesos”. Jau paaiškėjo, 
kad dokumentai buvo paimti iš 
Hunt seifo. Hunt jau yra nu
baustas už įsilaužimą ir šnipi
nėjimą demokratų partijos cen
tre. Dokumentai lietė Water- 
gatebyla. FBI direktorius pri
ėmęs tuos dokumentus Nixono 
patarėjui Erlichmanui matant.

Iš pareigų pasitraukęs Mag
ruder buvo vienas pirmnjų, ku
rie pradėjo išduoti Watu^ate 
šnipinėjimo organizatorius.

ši byla nėra tokia paprasta. 
Negana sakyti, kad visi politi
kai vienas kitą šnipinėja, bando 
vienas kitam pakenkti. Pernai 
rugsėjo 15 nuteisti septyni as
menys buvo apkaltinti įsilauži
mu ir svetimų telefonų klausy
mu. Tuo metu dar nebuvo jo
kio ryšio tarp nuteistųjų ir aukš
tųjų valdžios pareigūnų.

Dabar grand jury svarsto jau 
rimtesnius klausimus: trukdy
mas teisingumui, apgavystė, 
rinkimų kampanijos lėšų įsta
tymų laužymas, trukdymas rin
kimų kampanijai. Kol kas dar 
niekas nebuvo apkaltintas teis
me, tačiau jau tyrinėjama, ar 
tokie vyrai, kaip Mitchell ir Hal
deman, artimiausi prezidento 
bendradarbiais nebaidė nuslėpti 
nusikalstamų veiksmų, ar jie 
neoperavo nuo rinkimų kampa
nijos kontrolierių nuslėptomis 
pinigų sumomis ?

Melavimas po priesaika bau
džiamas 2,000 dol. bauda ir 5 
metais kalėjimo, melagingų do
kumentų pristatymas grand ju
ry baudžiamas 10,000 dol. bauda 
ir 5 metais kalėjimo. Bandymas 
daryti įtaką, slėpti įrodomąją 
medžiagą, kliudyti teisingumo 
vyksmui baudžiamas 5,000 dol. 
ir 5 metais. Federalinis Rinki
mų aktas draudžia neregistruoti 
aukų ir kampanijos išlaidų. 
Bausmė — metai kalėjimo ir 
1,000 dol. O jei paaiškėtų, kad 
du ar daugiau asmenų tarėsi nu
slėpti ar tarėsi padaryti kitą 
nusikaltimą, bausmė — 5 me
tai ir 10,000 dol.

Dėl labai vienašališko Švedi
jos elgesio Indokinijos karo at
žvilgiu santykiai tarp Ameri
kos ir Švedijos labai atšalę. 
Amerikos ambasadorius švedi- 

I joje negyvena ir Švedijos am- 
I basadoriui buvo pareikšta, kad
jis į Washingtoną kol kas ne
vyktų. Švedija niekad nematė 
Šiaurės Vietnamo karo jėgų 
Kambodijoje. bet ji tuoj paste- 

I bėjo, kad jas puola, Kambodijos
valdžios prašoma, Amerikos avi
acija.

Švedijos premjeras Palme ne
seniai pareiškė, kad Švedija ga
li būti išdidi, kad jos prisidėji
mas formuojant tarptautinę opi
niją padėjo sutrumpinti Viet
namo karą.



Los Angeles, Cal
Atsisveikinta su Stasiu Žymantu

Balandžio 19 d. Burbank, Cal., lavinimo žmogus. Dirbo Lietu- 
Šv. Juozapo ligoninėje mirė Sta
sys žymantas-žakevičius. Prieš 
kur' laiką jis susirgo. Buvo ope
ruotas ir sustiprėjęs vėl daly
vavo viešajame lietuvių gyveni
me. Prisidėjo širdies negalavi
mai kurie pagreitino mirtį.

Stasys Žymantas gimė 1908 
m balandžio 22 d. Taigi, mirė 
vos trijų dienų trūkstant iki 65 
m tu sukakties, iki amerikoniš
kojo pensininko amžiaus, Ve- 
d;s buvo Mariją Biržiškaitę, 
prof. Mykolo Biržiškos dukterį, 
kuri dabar liko našlė ir jai, kaip 
šioje korespondencijoje bus pa
mpėta, kalbėtojai reiškė užuo
jautą.

ukštąjį teisės mokslą Stasys 
Žymantas, tada Žakevičius, bai
gė Lietuvos universitete. Po to 
studijavo užsieniuose: Paryžiu
je, Londone, Čikagoje ir Har-Į — ------ • - - *
vardo universitete. Aukšto išsi-' demikl? veikėjas, buvęs Lietu

voje žymus prieš bolševikus ko
votojas, jų net peršautas) va
dovavo atsisveikinimo progra
mai. Į Pierce and Hamrock lai
dotuvių koplyčią balandžio 23 d. 
vakare susirinko apsčiai losan- 
geliečių lietuvių, kur buvo pa
šarvotas S. Žymanto kūnas. Kar
stas apdengtas lietuvių trispal
ve vėliava. Aplink vainikai. Pa
vadino M. Naujokaitis S. Žyman
tą kovotoju pirmūnu. Pasakė vie
ną kitą veiklos epizodą, enciklo
pedinėmis ir biografinėmis ži
niomis paremtą, bei Žymanto 
raštų ar kalbų ištraukomis pa
vaizduotą. Po "Naujokaičio kal
bos auditoriją atsistojo. Solis
tei J. Čekanauskienei ir solistui 

j R. Dabšiui toną vedant sugiedo- 
• ta Lietuva brangi, mano tėvynė...

Dr. J. Bielskis, Lietuvos ge
neralinis konsulas, atsisveikino 
ministerio J. Rajecko, savo ir' 
savo žmonos vardu. Tropai jis 
žvelgė į S. Žymanto veiklą Lie
tuvos laisvės ir lietuvių tautos 
išlikimo naudai.

Alena Devenienė kalbėjo Vli- 
ko vardu. Ji pasakojo, jog S. 
Žymantas buvo Vliko pradinin
kas, pats jauniausias iy Veik
liausias darbuotojas. Pasižymė
jo energija ir viltimi. Nebijojo 
dirbti, kur pavojai. Mažiausiai 
rūpinosi savimi, bet daugiau 

Į apie kitus. Ištikimas draugams. 
Kartais net draugų klaidas pri
siimdavo. Apgailestavo, kad S. 

j Žymantas mirė tokiu laiku, kai 
i imama pasimesti, kada stiprūs 
vyrai reikalingi. Didžiausias mi- 

I rusiojo pagerbimas būsiąs jo 
' darbų tęsimas.
■ Vyt. Čekanauskas priminė Žy
mantą, kaip paslaugų Alto pata
rėją ir atsisveikino, kaip sky- 

Į riaus pirmininkas, Amerikos 
i Lietuvių Tarybos vardu.

J. činga. Liet. Bendruomenės 
Apygardos pirmininkas, atsisve-i 
kindamas iškėlė S. Žymanto tei
giamus pasisakymus apie Liet. 
Bendruomenės veiklą ir paskirt}.

A. Mažeika, sakydamas, jog S. 
Žymantas buvo didelis patriotas, 
kovotojas prieš Lietuvos oku-

vos universiteto profesūroje. Ka
ras bei Lietuvos okupacijos nu
traukė profesoriaus karjerą.

Pirmosios bolševikų okupaci
jos metu S. Žymantas metėsi į 
stiprią antikomunistinę — an- 
tiokupacinę veiklą. Nacių ir ko
munistų karo metu, kai paaiš
kėjo, jog naciai neleis atsteigti 
Lietuvos respublikos, S. Žyman
tas įsijungė į kovą prieš vokie
čius okupantus. 1943-44 m. va
dovavo Lietuvos Laisvės Kovo
tojų S-gos Vilniaus štabui. Re
dagavo slaptą laikraštį Laisvą
jį Žodį. S. Žymanto prieš nacius 
ir prieš rusus bolševikus dirb
tasis darbas gan plačiai aprašy
tas Lietuvių Enciklopedijoje, čia 
nekartoj ama.

Kalbėtojų eiK
M. Naujokaitis (skautų aka-

SPECIALŪS
MAISTO PAKETAI

Viskas apmokėta. 
Nemokamas pristatymas.

SPECIALUS I
10 sv. bekono taukų, 

kvietinių miltų, 10 sv. 
10 sv. cukraus.

$68.20
10 sv. 
ryžių.

EKONOMIJOS SIUNTINYS 
$40.70

7 sv. kvietinių miltų, 4% sv, 
ryžių. 4’/i s v. cukraus, 2 sv. 
makaronų, IVį sv. Įvairių vaisių.

SPECIALUS 5 $43 56
5 sv. bekono taukų, 5 sv. ry- 

ž.ų. 5 sv. cukraus, 5 sv. kvietinių 
miltų.

10 SKEPETŲ $60.39
5 vilnonės skepetos su didelė

mis arba mažomis gėlėmis, arba 
turkiškais rastais, taip pat 5 Šil
kinės skepetos.
ORO PAŠTU $€9.74

5 VILNONĖS SKEPETOS 
$46.09

gėlių arbasu didelių ar mažų 
turkiškais raštais.
ORO PAŠTU

5 vilnonės skepetos 
APLINKUI APSIUVINĖTOS 
ORO PAŠTU $63.25

IMITUOTŲ KAILIŲ

La ba; vertingas. 
pasinnKimas.

PALTAS
$118.80

Didžiausias

Yra ir daugiau specialių pa- 
kelų su vertingais daiktais.

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR.
užsakykite tik per

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530

Mis turime 24 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klijentų.

CRANE SAVINGS and Loan Association

ns

B. B. PIETKIEWICZ, Pro* 

4/ Pock well Street Tel LAfayette 3-1083
XEMOKAMAI VIETTa AUTOMOBILIAMS

0U mokam* dvle)*
moty ckrttfi- 

c*t*ms. Mažiau 
tia $5.000

on 
investment

aceoun*

fintas- irtrt prie* mr-n<-«io ift C <1 norta dividendus už visą mėnesi 
Otvldendsi msksmi music ir liepos 31 d. 

Prsiome aplankyti naula mūsų nom».
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Tau-1 
Dir-

kaip

pantus, atsisveikino Liet, 
tinės Sąjungos, Viltie* ir 
voe verdu.

G. Valančius perskaitė,
jis sakė, ne poeto, bet poetiškai 
surašytus eiliuotus žodžius 
tai A. ir O. Razučių atsisveiki
nimas. Sakėsi esąs paprašytas 
šeimai užuojautą pareikšti žur
nalistų skyriaus, prof, draugijos 
ir šaulių kuopos vardu. Pridėjo 
ir savų filosofavimų, rusų ra
šytojo Cehovo išmintimi parem
tų, aiškindamas, kaip turi būti 
mirusia pagerbtas. (Ir Čia man 
velnias pakišo uodegą ir su
drumstė laidotuvių nuotąfką. 
Juk atsisveikiname su vyru, 
kurs vedė kovą prieš Lietuvos 
rusifikaviją. Kodėl atsisveiki
nant su juo ieškoma “deiman
čiukų” rusiškoje literatūroje, o 
ne savoj lietuviškoj?).

R. Dabšys, kalbėdamas skau
tų vardu, ypač pabrėžė S. Žy
manto nuoširdų bendradarbia
vimą su skautiškuoju jaunimu. 
Jis mielai dalyvaudavęs skau
tų akademikų stovyklose pasi
kalbėjimuose, skaitęs paskaitas, 
gerbęs jaunųjų nuomones. (Ta
čiau su šiuo skautų draugu atsi
sveikinti labai mažai skautų 
akademikų teatvyko). '

J. Kojelis kalbėjo Liet. Fron
to Bičiulių vardu ir kaip Į Lais
vę žurnalo redaktorius. Jis ypač 
iškėlė S. Žymanto studijas apie 
Lietuvos partizanus. Sakė; jog 
net dar Vokietijoje kai kurie iš
eiviai lietuviai pajuokdavę S. 
Žymantą, sakydami, jog su juo 
tik galima apie Lietuvos parti
zanus, kovojusius prieš rusus 
okupantus, kalbėti. Tikrai, S. 
Žymantas Lietuvos partizanų 
veiklą labai studijavo. Ir kaip 
J. Kojelis pabrėžė, net ir pasku
tinė vieša S. Žymanto paskaita 
(turbūt, praeitą rudenį kariuo
menės šventės minėjime?) ir pa
skutinis Į Laisvę žurnalui duob
tas straipsnis yra partizanų te* 
ma. Kalbėjo J. Kojelis, jog re
zistencija kai kam dabar virto, 
visai kitokia sąvoka, negu ji yra., 
3. Žymantas išlikęs prie origina
lios rezistencijos sąvokos, nors 
buvę pagundų jį nukreipti. 
(Gal viena tokių pagundų bu* 
vo, kai S. Žymantas dalyvavo 
grupės losangėliečių posėdyje, 
rengusių solisto Daunoro koncer
tą? Rengėjai ir p© koncerto jo 
pavardę naudojo, bet, j is neatsi
liepė, jokio paaiškinimo nedavė 
Bet konrertan nėjo). Vertinda
mas žurnalistinius gabumus, J. 
Kojelis sakė, jog S. Žymantas 
buvo žurnalistas — ne akroba
tes.

Br. Raila atsisveikino savo, 
1 savo žmonos, dukterų, Liet. 

Rezistencinės Santarvės Vlike 
atstovo Bieliuko ir kitj gyvų bei 
mirusių draugų vardu. Žyman
tas buvęs jo artimiausias drau
gas ir patarėjas. Geriausias pa
gerbimas būtų, jei visuomenė 
paremtų paruošti S. Žymanto 
raštų rinkinį. Tegul jie būtų 
knyga ar knygomis išspausdin
ti. Nesileisdami į veiklos 
smulkmenas, Br. Raila tarė, jog 
S. Žymantas buvo aktyviausias 
prieškomunistinėje. ir priešna- 
cinėje veikloj®- TčJMrftrttas ki
tiems veiksniams. Turėjo dide
lį palinkimą spaudos darbui. 
Spauda ir intelektualai jo pasi
ges.

Besiklausant Br. Railos kul
bes, mintys nukrypo į anuos me
tus, kai Lietuvos Okupantas lio
vėsi išeivius dergti ir pasiūlė ko
egzistenciją ir kai to bendradar
biavimo garsiakalbiu pasidairė 
Vienybė. Br. Raila ir .S. Žyman
tas Dirvoje spausdintais straips
niais labai aštriai pasisakyda
vo ir prieš koegzistenciją ir prieš 
Vienybę. Po kiek metų Raila 
pasuko kiton pusėn ir ėmė veik
ti už bendradarbiavimą. Posūkis 
aiškiai matomas, kai sugretina
mi Dirvoje spausdintieji raštai 
ir j Versnių ir Vferpėtų knygą 
Sudėtieji. S. Žymantas viešai 

, vertino Railos knygą, bet apie 
posūkį nutylėjo. Tad ir liko jo 
neatsakytas klausimas, kodėl 
taip pasielgė? Jei jis buvo, kaip 
Raila prie karsto sakė, patarėju, 
tad kokius patarimus davė? Ar 
tie patarimai suko Railą į ben
dradarbiavimą, ar Raila patari
mų neklausė?

UŽDANGAI PAKYLANT ~
šiandien čtaftoe , Lietuvių džhū. Kaip visi žino, tautinės 

Opera išeina į sceną Bu George operos daugiau pareikalauja i&- 
BizH 4 veiksmų opera Cerinen, laidų ir daugiau visuomenės au
le u ri buvo lietuvių Vyrų choro 
statyta 1369 m. Įdomu, kad ir 
Lyric opera Čikagoje rengiasi 
pakartoti Carmen pirmą kartą

kviesta Luciana. Nevaro. Car
men yra tirtais pavadinama 
“pavyzdine’* opera, kurioje mu
zika, realistinio pobūdžio veiks
mas rites į vieną gteudų jungi
nį. Vieni pačių mėgstamiausių 
operinių -kūrinių tttfptairtinia-

kų, nes neįmanoma pasiskolin
ti ar išsinomuoti drabužių, gai
dų ir pan. Daugiau tenka dirbti 
ir *u orkestru, kuris dažnai at- 
mintinai Žino tarptautines ope
ras.

Čikagos lietuvių operos atlik
ti darbai visuomenei gerai žino
mi, tačiau verta priminti, kad 
per 17 savo darbo metų čLO pa
state 14 operų, iŠ jų trys buvo 
lietuviškos: Dana, Jūratė ir Kas

ine repertuare, Carmen labai tin- tytis ir Gražina. Turėta 50 spek- 
ka ir mūsų lietuviškoms Čikagos 
jėgoms. Kalbant apie “Čikagos” 
jėgas, reikia pripažinti, kad jos 
sustiprintos Clevelando Aldonos 
Stempužienės, Kanados Ginos 
Čapkauskienės ir Liudo S tuko.

Ligšiol mūsų operos vadovy
bė laikydavosi tokios taktikos: 
pastatyti kelis tarptautinius vei
kalus, kad būtų galima imtis 
sunkesnių uždavinių — lietuviš
kos operos pastatymo. Čikago
je jau daug kalbama apie pačias 
naujausias lietuviškas operas: 
Juliaus Gaidelio "Lakštutės 
giesmę” pagal A. Kairio libretą 
ir Jeronimo Kačinsko “Juodi 
laivai”, Algirdo Landsbergio žo- 

„ , . .hm.*.........  . - -----

Atsisveikinimas su S. Žyman
tu tęsėsi beveik valandų. Kal
bas baigus, sugiedotas Lietuvos 
himnas. IŠ lai 
S. Žymanto kūnas nuvežtas į Sv. 
Kazimiero bažnyčią rožančiaus 
maldai. Klebonas j. Kučingis 
pasakė patriotinį pamokslą, iš* 
keldamas velionio veiklą ir duo
damas patarimų Išeiviams ne
patekti į okupanto pinkles.

Balandžio 24 d., po mišių 8v. 
Kazimiero bažnyčioje, S. žyman-. 
tas palaidotas Kalvarijos kaplio* 
se. ' J. Klauseikis

taklių, kuriuose dainavo 48 so
listai. Pastarųjų statistika ge
rokai padidės po Carmen spek
taklių, nes net penkiose rolėfee 
dainuos po du solistus, kurių 
svarbiausi yra dvi Carmen, dVi 
Micealos.

Su Carmen pastatymu | operos 
eiles įžengia nauji veidai: Vy
tautas Nakas, Marius Prapuole
nis, sugrįžta “Pirmyn” choro pa
žiba solistė Kristina Mileriutė. 
Galima apgailestauti tik vieno 
dalyko — operoje nebus Stasio 
Baro, sunkiai pakeičiamo Don 
Jose, Netaiku susirgęs, gydyto
jų ir žmonos prigrasintas, jis šį 
kartą bus žiūrovų eilėse, ste
bėdamas savo pakaitalą Steffe- 
ną Wiciką, jau henaujoką lietu
vių operose.

t>-----------------Ilgų menesių darbo kulmina-
tdotuvių koplyčios, cinis taškas priartėjo. Įvairūs

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

J. A. Yuška iš NASA Lewis 
Research Center, Cleveland, Ohio 
yra bendraautorius straipsnio 
apie modelio VTOL pasikėlimo 
vėduoklės veikimo savybes prie
šingame tekėjime, kuris yra pa
skelbta* leidinyje Journal of Air
craft, tomas 10, nr. 3, 1973 m. 
kovo mėnesį.

J. P. Remeika iŠ Bell Labo
ratories, Murray Hill, N. J. yra 
bendraautorius pranešimo apie 
katalizę ant trigubų ir keturgu
bų oksido junginių, kuris bus 
padarytas The American Cera
mic Society 75 tame metiniame

Dar vienas tautinio pasididžiavi
mo ir užtarnauto pasitenkinimo 
momentas. A. P.

sųVažiavime balandžio mėn. 29 
d. — gegutės mėn. 3 d. Cincin
nati, Obio.

Antanas Butkus iš Cleveland 
Clinic Foundation, * Cleveland, 
Ohio yra bendraautorius prane
šimo apie generaližuotą. pavir* 
šiauš xanthomą ir daugybinę 
myelomą su antibeta lipoprotei
ne autoantikūniu, kuris bus pa
darytas The American Medical 
Association 122-tame metinia
me suvažiavime New Yorko 
mieste birželio 23-28 d. Minimas 
pranešimas bus padarytas der
matologijos sekcijoje, o gastro
enterologijos sekcijoje praneši
mą apie halothane nepatitį skai
tys Yeshiva universiteto patolo
gijos profesorius Fiorenzo Pa- 
ronetto, kuris yra vedęs lietu
vaitę patalogę Nijolę Bražėnai
tę, profesiniai vartojančių savo 
mergautinę pavardę.

Saulius šimoliūnas
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2 Y«u Savings 
Certiličatą 

(Minimum $5.000)

M

pasitikėjimą. Mes norė

ginčai, pasibarimai, solistiškfcs 
intrigos, repeticijų nuovargis, 
išlaidos, nervų gadinimas atėjo' 
prie lemiamo taško. Uždanga 
pakyla. Viskas užmirštama ir 
tik muzikos garsai, ilgų mėtų 
treningas perima visų vyksmą, 
akys nukrypsta į dirigentą, ir į 
dėkingų veidų pilną salę. Įrašo
mas dar viehas puslapis į išeivi
jos lietuvių kultūrinį gyvenimą.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
pbskbių reikalus visos mū
su apylinkes. Dėkojame
Jums už munis parodyta

tume būti Jums naudingi
a ateityje.

Sąskaitos apdrausto* iki

Savings j 
AR attounts tofti- 
poumUd daily — 

paid quarleHv

CHOOSE FROM
yearly

MIDLAND
SAVINOS

4MMCHEB AVtnUE
CHICABO, AdNONtm

PHONE: 254-4478

8 i* • 
i g

d

. A

are you

enough

on your

Phtne-847-1140

v\«0*.-

$5,000 OR MORE^.YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 6.16% 
ort interest accumulated for 1 year
INTEREST COMPOUNDED DAILY

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

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

yeaNy
CERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 OR MORE-3 MONTHS TO 
LESS THAN 1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

yearly
PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

YIELD INCREASES TO 5.13% 
on Interest accufhulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY
PLUS:
• Deposits received by the 10th of the month, earn 

interest from the 1st, if the funds remain Ort deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 
10th of the month earn from date of receipt,

• On Passbook Accounts, interest paid to day of 
withdrawal.

^MNGS
AND LOAN ASSOCIATION

4192 Archer Avenue et Sacramento i Chicago, Illinois 60632



VELTUI
mano ginklas

MICHAELS

$4036.50

HIGH RATES $3285.00

BRIGHTON

nu vaikinu, kuris nori ją vesti

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

dar duodame dovanų

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

nūs.

Tel. 421-3070
476-7575

$3520.00 
eksporto

DARBO VALANDOS: Pirmadieni, 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.

Reikalaukite mūsų

• Knygos
jomis nukariavau visą pasaulį.

F. Volteras

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų,

pradėjo linksmą 
Jis su savo draugu 
naktį važiuodavo į 
klubus, kuriuose

kad jaunuoliai 
tikslu nužudo

Universal 
SAVINGS

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

MOSKVITCH 412 IE 
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 408 IE 
ZAPOROZHETS ZAZ

Tačiau bijanti už jo tekėti, nes 
jis jai pasakęs, kad jis turįs la
bai turtingą draugą, kuris nu
nuodijo savo tėvus, paveldė
jęs labai daug pinigų, ir, kad 
jis jam duodąs pinigų išlaidoms, 
kiek tik jis nori. Pasakiusi tai, 
paprašė savo boso patarimo, 
ką ji turinti daryti. Bosas, tą 
išgirdęs, tuojau paskambino 
detektyvų viršininkui ir papra
šė, kad atsiųstų į jo įstaigą vie
ną detektyvą, nes jo sekretorė 
žino, kas nužudė gydytoją su 
žmona. Atvykęs detektyvas 
paėmė iš sekretorės raštišką 
parodymą, po to buvo suimti 
gydytojo sūnus ir jo draugas, 
kurie vėliau prisipažino, kad 
nunuodijo gydytoją ir jo žmo-

retai 
tokią 

žmogžudystę noriu papasako-

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

Universitetą, ir norėjo, kad jis 
būtų chemijos inžinierius.

lankydamas mokyklą ir uni
versitetą, jis ypatingais gabu
mais nepasižymėjo, tačiau po 
kelių metų universitetą baigė 
ir įsigijo chemijos inžinieriaus 
diplomą. Lankydamas univer
sitetą, jis savaitgaliais mėgda
vo lankyti šokių vakarus ir 
naktinius klubus, o tam reika
lui iš tėvo vis prašydavo pini
gų. Jo tėvas buvo gydytojas 
ir jam pinigų netrūko, tai sa
vo sūnui jų nesigailėjo ir sten
gėsi jo norus patenkinti.

Užbaigęs universitetą, jis 
darbo neieškojo ir gyveno tė
vų namuose. Savaitgaliais, jis 
senu papratimu, mėgdavo lan
kyti visokias pasilinksminimo 
vietas ir tam reikalui iš tėvo 
prašydavo pinigų. Taip pra-

90 Day 
Passbook 
Accounts

kad gauti iš tėvo 800 
išgaravo, lyg kampą- 
jų nebeliko. Tada jis 

prašymu į motiną, 
duotų pinigų pra- 
Jo motina buvo su- 
800 dolerių, apie 
vyras nežinojo. To-

Regular 
Passbook 
Account

PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year nūn.

Prieš kelis metus spaudoje 
buvo parašyta, kad New Yor- 
ko mieste gyveno amerikiečių 
kilmės gydytojas su žmona, 
pavardės neminėsiu, nes ji ne
turi reikšmės. Jie augino vie
nintelį sūnų, kurį lepino ir 
jam leido daryti, ką tik jis no
rėjo. Užbaigus vidurinę mo
kyklą, kurią amerikiečiai va
dina “Highschool”, jį leido į

kuriuos matomai, jie tą 
mirtį buvo nupir- 

nu- 
sižudyti, tai maisto produktų

Gavęs iš tėvo pinigus, sūnus 
iš tėvo namų išsikraustė ir ap
sigyveno viešbutyje, kuriame 
už kambarį reikėjo mokėti 150 
dolerių į mėnesį. Tėvas suži
nojęs, kad jo sūnus gyvena 
viešbutyje ir tiek brangiai mo
ka už kambarį, jo paklau
sė, kodėl jis negyvena kur 
nors 
nis, 
brangiai 
atsakė, 
vena ne 
draugu, 
mos.

Už šias žmogžudystes gydy
tojo sūnus buvo teismo nubaus
tas 20 metų kalėjimo, o jo 
draugas 10 metų kalėjimo. 
Praslinkus keliems mėnesiams, 
iš kalėjimo administracijos bu
vo gauta žinia, kad gydytojo 
sūnus kalėjime pasikorė. Taip 
pasibaigė šios šeimos tragedi-

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

JŪSŲ NAMŲ 
ĮVERTINIMAS 

ERWIN J.

PER ANNUM 

$1000 or mere 
certificates 

/'■I year min.

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates

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

Praslinkus kuriam laikui, 
gydytojo sūnaus draugas susi
pažino su viena mergaite, ku
ri vienoje bendrovėje ėjo sek
retorės pareigas, su ja susidrau 
gavo ir pradėjo ją prikalbinė
ti, kad ji už jo tekėtų. Sutiko. 
Tačiau jam pasakė: “Pasakyk, 
mano brangusis, kaip apsive
dę mes gyvensim? Tu jokio 
darbo nedirbi ir man yra ne
aišku, iš kur tu imi pinigus 
pragyvenimui?” į tai jis jai 
paaiškino, kad jis turįs labai 
turtingą draugą, kuris, nunuo
dijęs savo tėvus, paveldėjęs 
labai daug pinigų ir jam išlai
doms duoda pinigų, kiek tik 
jam reikia. Prašė apie tai nie
kam nesakyti ir tai laikyti pas
laptyje. Sekantį rytą sekreto
rė, atėjusi į darbą, paslapties 
neišlaikė ir savo bosui papasa-

kad juos galėjo nunuodyti jų 
sūnus, kuris gyveno viešbuty
je atskirai nuo tėvų, bet tam 
nebuvo jokių įrodymų. Polici
ja, rinkdama žinias, sužinojo, 
kad gydytojo sūnus jokio dar
bo nedirbo, buvo mėgėjas iš
gerti ir linksmai praleisti lai
ką. Tačiau jį apkaltinti tėvų 
nužudymu neturėjo jokių įro
dymų. Jis savęs kaltu tėvų nu
žudyme neprisipažino, tai ši 
byla buvo nutraukta.

Gydytojas su savo žmona jo
kio testamento nepaliko. Be 
sūnaus, kitų įpėdinių nebuvo, 
tai sūnus užvedė teisme bylą, 
kad visą paliktą po tėvų mir
ties turtą teismas pripažintų 
jam. Laimėjęs bylą ir gavęs į 
savo rankas tėvų paliktus pi
nigus, jis nusipirko naują au
tomobilį ir 
gyvenimą, 
beveik kas 
naktinius 
pusnuogės šokėjos šoko viso
kius egzotinius šokius ir ten 
praleisdavo tėvų paliktus pini-

negyvena
pas privačius asme- 

nes tada nereikėtų taip 
mokėti. I tai sūnus 
kad jis viešbutyje gy- 
vienas, bet drauge su 
kuris moka pusę nuo- 

todėl kambarys jiems ne 
taip jau brangiai atseina.

Tačiau tai buvo melas, nes 
draugas, su kuriuo jis gyveno 
viename kambaryje, buvo be
turtis ir jokio darbo nedirbo.

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

ST. TRINKAI slinko I mėnesiai, o jis 
begyveno tėvo namuose 
darbo neieškojo.

Vieną dieną jo tėvas 
kęs kantrybės, savo sūnų pasi
šaukė pas save ir paklausė, ko? 
dėl jis neieško darbo, kad ga
lėtų savarankiškai gyventi. J 
tai sūnus jam atsakė, kad jis 
ieško darbo, bet sau tinkamo 
negali surasti. Viena darbovie
tė, kurioje jis galėtų dirbti, 
esanti per toli, o kitoje labai 
mažai moka, todėl jis negali 
pradėti savarankiškai gyventi.

Tėvas, matydamas, kad sū
naus, kol jis gyvens jo namuo
se, neprivers dirbti, jam įsa
kė iš jo namų išsikraustyti ir, 
susiradęs butą, pradėtų sava
rankų gyvenimą. Tam reikalui 
pradžiai gyvenimo jam davė 
800 dolerių, sakydamas, kad 
daugiau jam nei cento nebe
duos.

Mes švenčiame 50 m, sukakti 
Mokame iki 6% Dividendus ir

Amerikos didmiesčiuose daž 
nai pasitaiko, 
pasipelnymo 
jiems visai nepažįstamus as
menis, bet kad sūnus nužudy
tų savo tėvus vien dėl to, kad 
paveldėjęs jų turtą galėtų nie
ko nedirbdamas linksmai gy
venti, tokių atsitikimų 
pasitaiko, todėl apie

$2250.00 

specialaus 
Biuletenio su automobilių pa
veikslais. Dėl apartmentų ir 
dėvėtą drabužių ekskursantams 
iš SSSR taip pat reikalaukite 

specialią katalogą.

Mes turime 24 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

4637 So. ARCHER AVĖ. (prie 47-tos) 
254-8500

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

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.

JEIGL 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.

nebenotėjo mpky- dangi jie jokio ragelio , kad, Diliai ir revolveriai 
lis, tai jį irgi tėvas iš namų iš- nori nusižudyti nepaliko, tai į 
varė, sakydamas, kad Kibiras kilo įtarimas, kad jie galėjoj 
tų sau darbo ir pradėtų sava- būti nunuodyti. Tai patvirtino 
rankiškai gy venti. Gavęs iš dar ta aplinkybė, kad virtuvė- 
tėvo pinigus, jis pradėjo vesti.je prie šaldytuvo buvo rasti du 
linksmą gyvenimą. Drauge su pilni maišai su maisto produk- 
savo draugu lankydavo nakti-jtais, 
nius klubus, o savo kambarin dieną prieš 
pasikvietęs merginų su jomis kę. Jeigu jie būtų galvoję 
praleisdavo laiką

l*raslinkus vienam mėnesiui, nebūtų pirkę. Kilo įtarimas, 
pamatė, 
dolerių 
ras, ir 
kreipėsi 
kad ji jam 
gyvenimui, 
sutaupiusi 
kuriuos jos 
dėl iš tų pinigų jam davė 300 
dolerių. Praslinkus vienai sa
vaitei, jis vėl kreipėsi į moti
ną prašydamas, kad jam duo
tų pinigų. Motina jam davė 
dar kartą 300. dol. ir pasakė, 
kad daugiau pinigų jam nebe
duos, nes likusius 200 dol. no
ri turėti savo reikalams.

Išleidęs iš motinos gautus pi
nigus ir žinodamas, kad dau
giau pinigų nei iš tėvo, nei iš 
motinos nebegaus, sugalvojo 
savo tėvus nužudyti, kad po 
jų mirties galėtų paveldėti jų 
turtą, būtent: namą ir apie 
50.000 dolerių, kuriuos jo tė
vai buvo susitaupę ir laikė 
banke einamojoj sąskaitoj. Tuo 
tikslu, kažkur nupirkęs nuo
dų ir bonką Šampano, vakaro 
metu, apie 10 valandą, kuo
met jo tėvai rengėsi eiti miego
ti, jis su savo draugu atėjęs 
pas tėvus, jiems papasakojo, 
kad atėjęs jiems pranešti labai 
linksmą naujieną, kad gavęs 
labai gerai apmokamą darbą ir 
nuo ryt dienos jau pradėsiąs 
dirbti. Todėl fa proga norįs su 
savo tėvais išgerti po stiklą 
šampano.

Tėvas buvo nustebintas, ko
dėl tokiu vėlyvu laiku jis pas 
juos atsivedė kažkokį jam ne
pažįstamą asmenį ir savo sū
naus paklausė, kas jis toks 
yra. Sūnus paaiškino, kad tai 
esąs jo artimas draugas, su 
kąriuo jis gyvena viešbutyje 
viename kambaryje, todėl jį 
kąrtu ir atsivedęs.

Po šito pasikalbėjimo jis, 
nuėjęs | virtuvę, iš spintelės 
pasiėmęs 4 stiklus, iš kurių į 
2 Įpylė nuodų ir juos, sumai-k°j°> kad ji susipažino su vie- 
šęs su šampanu, nunešęs pa
statė ant stalo priešais tėvus. 
Po to, pripylęs sau.ir savo drau 
gui po stiklą šampano, pasiūlė 
visiems kartu išgerti. Jo moti
na, išgėrusi stiklą šampano, 
taofau nuvirto nuo kėdės ant 
grindų ir neužilgo mirė. Jo'tė
vas, irgi išgėręs stiklą Sampa
no, nuvirto nuo kėdė ant grin
dų, bet dar žiopčiojo, lyg no
rėdamas ką pasakyti. Jo sūnus 
matvdamas, kad jo tėvas ne
miršta, sumaišęs su nuodais 
dar vieną stiklą šampano, jam 
supylė į burną, kad jis grei
čiau numirtų. Tėvams numi
rus, kad neliktų jokių pėdsa
kų, savo ir draugo stiklus nu
nešęs į virtuvę išplovė ir padė
jo atgal į spintelę, ii kurios 
buvo paėmęs. Po to su šlapiu 
skuduru nušluostė Sampano 
bonką ir tėvų stiklus, kad ant 
jų nepaliktų jo pirštų nuospau
dų. Po to iš tėvų buto pasiša
lino.

Praslinkus dviems dienoms, 
dienos metu, atėjęs prie tėvų 
buto, pradėjo skambinti skam
butį. Niekam durų neatida- 

jis pašaukęs kaimynus, 
jų paprašė , kad pašauktų po
liciją, nes įtaria, kad su tėvais 
galėjo kas nors blogo atsitikti, 
jei neatidaro durų.

Atvykusi policija, atidariu
si duris, jo tėvus rado gulin
čius prie stalo be gyvybės žy
mių. Ant stalo rado šampano 
bonką, kurios pusė buvo nu
gerta ir du stiklus, kuriuose 
matėsi šampano likučiai. Ap
žiūrint šampano bonką ir stik
lus, jokių pirštų nuospaudų ne
rado, todėl galvojo, kad gy
dytojas su savo žmona išgėrę 
nuodų padarė savižudybę. K>-

Diržai automobiliuose ir revol
veriai yra dvi savižudybės prie
monės, kurių amerikiečiai neno
ri leisti sureguliuoti, rašo Chi
cago Tribune bendradarbis Jack 
Mabley savo skiltyje. Mažiau
siai 30,000 žmonių gyvybės bū
tų išgelbėtos, jei žmonės sėsda
mi į automobilius užsisegtų dir
žus ir išsižadėtų rankinių šau
namųjų ginklų.

Per dvejus metus dėl šių dvie
jų dalykų žuvo daugiau ameri
kiečių negu per 10 metų žuvo 
JAV karių Vietname. Jau 10 me- 
tj kaip naujai gaminamieji au
tomobiliai turi saugumo diržus, 
bet kai Illinojuj buvo pravestas 
atsiklausimas, tai tik 140 pasi
sakė už, o 3,203 pasisakė prieš 
saugumo diržus automobiliuose.

Georgia valstijoje ištyrus 
1,500 žuvusiųjų mirties priežas
tį buvo rasta, kad tik 2 nuošim
čiai buvo diržus užsisegę ir kad 
80 nuošimčių būtų buvę išgel
bėta, jei būtų važiavę diržus už
sisegę.

jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
j Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Įdedant penkis šimtus dolerių, 
gausite labai naudingą dovaną 
nemokamai, gražų spalvotą dekį — 
“blanket”.

UŽSAKYKITE DABAR

TIK PER INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATAI
Yra geriausia Dovana. Inter- 
trade Express Corp, anksčiau 
tai sakydavo, o dabar taip sako 

jūsų giminės.
Su jais jūsų gimines gali gau

ti ką ūk jie nori už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.
INTERTRADE EXPRESS CORP, 
mielai atsiųs Įrodymus visai 

veltui.
Specialaus Rublio Certifika- 

tus galima pakeisti į paprastus 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausią patarnavimą. Certi- 
fikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra $2.60.
Jokių primokėjimų nėra. Jūs 

galite siųsti bet kokią sumą.
Reikalaukite mūsų veltui siun

čiamų iliustruotų katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

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

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ

GREITAS PRISTATYMAS

Pasirinkite iš šių naujų modelių
ZHIGULI VAZ 2101

Naujas pagerintas 
modelis.

ZHIGULI VAZ 2103
FURGON STATION WAGON

$3881.25
$3570.00

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

UNIVERSAL

nt Ip your
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help your HEART



MAUJ IRMOS
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MŪSŲ RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI

SECOND - CUSS POSTAGE PAID AT CHICAGO, HUNOB

Subscription Ratos:

P. STRAVINSKAS
Iš viso mūsų lietuvių tau-į kasieji, su labai maža išimti* 

tos net 94,4% yra katalikų. Li-Įmi, yra protestantai.

other USA localities 920.00 per year, 
(11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

vienam mėnesiui

Kanadoje:

pusei metų
».0D

Dienraščio luinos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$22.00
pusei metų$1X00 
trims mėnesiams  $7.00 
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams __
pusei metų

Užsieniuose: 
metama _ 
pusei metų

Naujieaos eina kasdien, itaHriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

S2U0
ŠILDO

Pagyrų puodas netaukuotas
Ne vieną kartą esame girdėję apie nepaprastai * dide

lę pažangą”, padarytą “tarybinėje” Lietuvoje. Iki šio 
meto statistines žinias apie tą “pažangą” skelbė patys 
komunistų partijos propagandistai ir atsakomingi vals
tybės pareigūnai, bet pastaruoju metu tokiu amatu jau 
užsiima “tarybinėje” Lietuvoje kelias dienas pabuvę mū
sų intelektualai. Jie naudoja tų pačių propagandistų su
rinktus duomenis apie mokyklų skaičių, mokinių klases ir 
pasiektus rezultatus.

Mečislovas Gedvilą, senas komunistų partijos narys, 
bevaldydamas rusų pavergtą kraštą ir pildydamas oku
panto duodamas instrukcijas, priėjo įsitikinimo, kad ko
munistines idėjas bus labai sunku primesti pavergto kraš
to gyventojams. Rusai norėjo, kad Lietuva būtų žymiai 
greičiau komunistinama ir rusinama, bet Gedvilą nemo
kėjo ir negalėjo to padaryti Jis buvo priverstas atsista
tydinti iš premjero pareigų ir eiti į komunistų partijos 
aukštuosius kursus, kad pats suprastų reikalą ir imtųsi 
pertvarkyti visą lietuviško jaunimo auklėjimo reikalą.

Prieš Gedvilą paveiktos Lietuvos švietimo reikalais 
rūpinosi Antanas Venclova, Juozas Žiugžda ir Liudas Gi
ra, kol jie dar buvo gyvi.. Komunistams labiausiai įtiko 
Liudas Gira, niekindamas ir besityčiodamas iš nepri
klausomybės laikais vesto švietimo darbo. Žiugžda ėmėsi 
klastoti Lietuvos istoriją ir stojo vadovauti komunistų 
partijos centro komiteto įsteigtam “istorijos” institutui. : 
Venclova šiam darbui visai netiko. Jis buvo paleistas va
žinėti po Kiniją ir rinkti žinias apie užsienio komunistų . 
nuotaikas. Laisvu laiku jis galėjo eilėraščius rašinėti. O 
švietimo darbas buvo pavestas kursus naujai baigusiam 
Mečislovui Gedvilai.

Gedvilą, įpareigotas greičiau sukomunistinti Lietu- i 
va, ilgai svarstė švietimo ir auklėjimo reikalus, tarėsi su 
rusais ir didesnį patyrimą turinčiais pedagogais. Projek- i 
tų jis turėjo įvairių, bet nei vienas jų netiko. Galų gale . 
jis paruošė “liaudies švietimo pagrindų įstatymo projek- 
tą” ir paskelbė. Tas jo projektas yra įdomus kebais at
vejais. Pirmon eilėn krinta į akį keli tvirtinimai, griau- . 
nantieji komunistinių propagandistų ir kelias dienas Lie- l 
tuvoje pabuvusių intelektualų skleidžiamus mitus apie < 
Lietuvoje padarytą pažangą švietimo srityje. Niekais nu- 
ėjo tvirtinimas apie analfabetizmo panaikinimą ir visuo
tiną pradžios mokyklų įvedimą.

Taip pat trūko burbulas apie pagyras, kad okupan
tas išleidžia nepaprastai dideles sumas Lietuvoje veikian

čiam mokyklų tinklui. Ged vilos paruoštas projektas įsa
ko tiems patiems rusų skriaudžiamiems kolchozų gyven
tojams rūpintis mokyklomis. Tiesos redaktorius, pagy
ręs Gedvilus paruoštus švietimo pagrindus, šitaip apie 
naujas mokyklų reformas rašo:

“Visuotinio vidurinio mokslo įgyvendinimu turi 
rūpintis ne tik mokykla. Pedagogams aktyviai pri
valo talkininkauti partiniai ir tarybiniai darbuotojai, 
gamybinių organizacijų vadovai. Pagrindų projekte 
apie bendrojo lavinimo mokyklas darbo jaunimui pa
sakyta: ‘‘Įmonės, organizacijos ir įstaigos sudaro 
būtinas sąlygas normaliam šių mokyklų darbui ir 
besimokinančiųjų užsiėmimams”. Vadinasi, juridiš
kai bus įteisinta, jog gamybininkų mokymu pir
miausia turi rūpintis kolektyvai. Tai ypač aktualu 
mūsų respublikai, nes turime dar daug jaunų darbi

ninkų, nebaigusių vidurinės ir net aštuonmetės”. 
(Tiesa, 1973 m. bak 13 d., 1 psl.).
Jeigu jau Lietuvoje komunistų partijos centro komi

teto leidžiama Tiesa tvirtina, kad mokyklomis turės rū
pintis rusų apvagiami kolchozai, tai ko Gedvilą tikisi iš 
lokio švietimo ir auklėjimo. Gedvilą mažai pasistūmė pir
myn paskutiniais penkeriais metais, nedaug ką jis pajėgs 
padaryti ir artimoje ateityje. Mažai ką jis švietimo sri- 
yje padarys, nes pirmon eilėn jam pačiam ir jo viršinin
kams rūpi ne jaunimo auklėjimas, bet partinė propagan
da. Tbje pačioje vietoje “liaudies švietimo” reikalu dar 
šitaip rašoma;

“Pagrindų projekte glaustai nusakyti pagrindi
niai iki mokyklinio auklėjimo, bendrojo vidurinio 
ir aukštojo mokslo uždaviniai Jų esmė: ugdyti mark
sistinę pasaulėžiūrą, komunistiškai auklėti jaunąją 
kartą, užtikrinti visapusišką harmoningą moksleivių 
vystymąsi, stiprinti jų sveikatą, padėti pasirinkti 
tinkamiausią profesiją”. (Ten pat.).
Jeigu Gedvilą treeion vieton nukėlė “visapusišką 

iarmoningą moksleivių vystymąsi”, tai kaip jis gali to 
harmoningumo ir visapusiškumo pasiekti, jeigu pirmais 
dviem esminiais pagrindais griauna trečiąjį. Jeigu Ged
vilą įsako “ugdyti marksistinę pasaulėžiūrą” ir “komu
nistišką auklėjimą”, tai kaip jis gali norėti, kad tas auk
lėjimas būtų visapusiškas ir harmoningas. Visapusiškas 
jis bus tuo atveju, jeigu jaunimas galės susipažinti ne 
vien su “komunistiniu” marksizmo interpretavimu ir su 
“komunistiniu” auklėjimu, bet ir su kitų ideologijų siū- 
omais pagrindais. Supažindinant vien tik su viena pa

saulėžiūra, negali laukti visapusiško vystymosi Visai 
kitaip reikalas atrodytų, jeigu būtų leista visapusiškai 
susipažinti su kitomis pasaulėžiūromis ir leisti pačiam 
jaunimui nuspręsti, kuri yra jo protui logiškiausia ir šir
džiai artimiausia.

Rusų atneštą pasaulėžiūrą Gedvilą ir jo pirmatakai 
jau dvidešimtį metų bandė primesti Lietuvos jaunimui, 
bet jiems nesisekė. Kai policija neleido tvarkingai palai
doti Romo Kalantos, tai jaunimas protestavo. Protestas

pasaulėžiūrą. Protestas buvo paneš visą rusų primestą 
auklėjimo sistemą. Lietuvos jaunimas jos nepriima. Jis 
protestavo prieš tokios auklėjimo sistemos diegėjus ir rei
kalavo, kad petys rusai iš Lietuvos išsineštų.

Taigi iuū»ų tauta yra kone 
visa krikščioniška, daugiausia 
gi katalikiška. Ne be to, kad 
joje yra tam tikra dalis ir ne
tikinčią, arba kitaip tikinčių, 
liberalų, agnostikų, indiferen
tų, religija visai nesidominčių 
ir šiek tiek agresingų ateistų, 
tik šių, atrodo, labai maža da
lis. Katalikų, ne tik iš vardo, 
bet ir iš įsitikinimo vistiek mū
suose yra labai didelė daugu
ma. Todėl katalikų religija 
yra mūsų tautos, galima sakyt, 
bendra religija, juo labiau 
krikščionybė, apimanti mūsų 
katalikus ir protestantus, ku
rie, kaip taisyklė, yra labai 
gyvo tikėjimo, religingi, gal 
net religingesni už mūsų kata
likus.

Neturėdamas tikslesnių ži
nių apie mūsų tikėjimo brolius 
protestantus, — būtų gera, kad 
tų žinių apie juos kas nors iš 
jų tarpo čia paduotų, —. pateik
siu mūsų laikraščio skaityto
jams statistinių ir kitų žinių tik 
apie mūsų katalikus ir jų reiš
kimąsi viešajame gyvenime, 
pirmiausia, Lietuvoje, o po to 
dar šiek tiek ir išeivijoje.

I. KATALIKŲ BAŽNYČIA 
NEPRIKLAUSOMOJE 

LIETUVOJE
Prieš okupuojant pirmą kar

tą Lietuvą Sovietams (1940), 
Lietuvoje buvo: dvi katalikų 
arki diecezijos ir keturios die
cezijos; 708 bažnyčios ir 314 
koplyčių; 73 vyrų ir 8a moterų 
(seselių) vienuolynai; trys ar
kivyskupai ir devyni vyskupai; 
1241 diecezinis kunigas ir 168 
vienuoliai kunigai; 580 vyrų 
vienuolių (įskaitant ir minėtus 
kunigus) ir 950 moterų vienuo
lių — seselių; keturios kunigų 
seminarijos su 470 klierikų.

II. KATALIKŲ VEKLA 
NEPR. LIETUVOJE

Katalikai turėjo: 18-ka gim
nazijų ir tiek pat pradžios mo
kyklų; Teologijos — Filosofi
jos Fakultetą Kauno (VD) Uni
versitete; 35 vienuolių — sese
lių vadovaujamus vaikų dar
želius, 10 našlaičių namų, 25 
senelių prieglaudas; be to, dvi 
ligonines, vieną kurčių neby
lių institutą ir vieną jaunimo 
centrą, taip pat savo kapelio
nus kariuomenėje, kalėjimuo
se ir ligoninėse.

Katalikai reiškėsi viešajame 
gyvenime ir savo organizuotą
ja veikla. Jie turėjo savo eilę 
organizacijų, kurioms priklau
sė net apie 800,000 tikinčiųjų. 
Jie leido visą eilę katalikiškų 
laikraščių, žurnalų, žodžiu 
sakant, periodinių spaudos lei
dinių, taip pat ir knygų. Jie 
turėjo savo knygynų ir spau
dos paskirstymo centrų spaus
tuvių, knygų leidyklų ir pan.

Katalikų įtaka buvo nemaža 
ir valstybės ■ gyvenime, ypač 
dereok roti ■ jame laikotarpyje, 
kada Lietuvos seimuose kata
likiškos — krikščioniškosios po
litinės grupės turėjo savo bal
sų persvarą.

i III. LIETUVIŲ RELIGINĖ 
DVASIA NEPRIKL.

LIETUVOJE

Lietuviai kaimo žmonės — 
ūkininkai ir darbininkai (kurie 
sudarė mūsų tautos daugumą) 
buvo, kaip taisyklė, religinį. 
Jie uoliai lankydavo bažnyčias 
ir vedė savo tikrai gražų, tvar
kingą krikščionišką gyvenimą, 
persunkdami j j visą krikščio
niškąja dvasia. Jie suklojo gra
žias tautiškai religines tradici
jas, kurių jie visi ir laikėsi, 
kaip nerašyta įstatymo, netgi 
daugiau nei įstatymo.

Lietuviško kaimo religingu
mas labai vaizdžiai ir teisingai 
aprašytas kun. dr. K. Gečio 
knygoje “Katalikiškoji Lietu
va” (21-me skyriuje, pavadin
tame “Religingumo bruožai”). 
Pateikiu čia kaikurias būdin
gesnes to aprašymo ištraukas, 
štai jos:

...“įėjęs į lietuvio pirkią, 
pamatysi ant sienos visą eilę 
šventųjų paveikslų. Valstietis 
nepasakys, kurio mėnesio ku
rią dieną yra jam gimęs vaikas, 
ar kitas žinomas įvykis atsiti
kęs, bet jis puikiai žino, ke
lintą dieną prieš ar po kokios 
bažnytinės šventės, atlaidą, ar 
šventojo dienoje tai įvyko, dangą. 
Trumpai sakant, jo gyvenimas 
yra glaudžiai susijęs su išpažįs
tamu tikėjimu'.

Toliau, knygos autorius ap
rašo kokios ilgos sekmadieni
nės pamaldos bažnyčiose bū
davusios: su pridėtinėmis apei
gomis ir mišparais jos nusitęs- 
davusios net 3 valandas, ir lie- knygos apie lietuvių religingu- 
tuvis, kaimo — darbo žmogus, 
tą vargą, dažniausia, bažny
čioje klūpodamas, nugalėda
vęs “savo stipriu organizmu ir 
tikybine dvasia”.

Gražiai, vaizdžiai aprašo
mos ir šventosios dienos, jų 
nuotaika mūsų kaime anais 
nepriklausomybės laikais ir 
anksčiau:

“Sekmadienių ir švenčių 
vienuolikta — dvylikta valan
da yra šventa: tyla ir ramybė 
viešpatauja kaimuose. Nema
tyti vaikščiojančių ar važiuo
jančių, negirdėti žmogaus bal
so, nebent kartais mažų vaikų 
klyksmas, bet ir šie tą valandą 
esti vyresniųjų tildomi ir ragi
nami melstis. Lietuvių ir šian
dien priimta sakyti: “Ramu, 
kaip per sumą“...

Dar toliau irgo vaizdžiai bei 
teisingai aprašoma lietuvių re

ir toii-

lietuvių 
kultas,

liginė praktika “veržiantis prie 
atgailos sakramento”* ypač 
atlaidų proga. Aprašomas irgi 
lietuvių laikymasis susikloju
sių tradicijų švęsti net tas baž
nytines šventes, kurios Bažny
čios jau buvusios panaikintos 
(kaip Kalėdų, Velykų ir Sek
minių antrąsias dienas). Vaiz
džiai aprašomi ir parapijų at
laidai į kuriuos “suplaukda
vo tūkstantinės tikinčiųjų mi
nios” iš kitų parapijų 
mųjų vietų.

Aprašytas taipgi 
praktikuotas Marijos
kuo garsėjusi Lietuva katali
kiškame pasaulyje, kaip “ter
ra mariana”, t. y. Marijos že
mė. Autorius samprotauja, kad 
tas Marijos kultas esąs, tiesa, 
grynai krikščioniškas, bet jis 
atitikęs ir “lietuvio individua
lybės linkimą į kosmiškumą”. 
Jis aiškina, jog lietuvis pami
lęs Mariją ypač dėl to, kad 
“Marija — žmogus savo vargais 
ir skausmais panaši į lietuvio 
kasdieninius išgyvenimus”.

Nagrinėdamas ir ryškinda
mas lietuvio krikščioniškąją 
sielą, kun. dr. K. Gečys savo 
knygoje randa net Dr. Vinco 
Kudirkos sukurtame Lietuvos 
himne lietuvio tautiškai reli
ginės dvasios, jo sielos, nes 
Lietuvos himno melodija esanti 
panaši į tą kuria yra giedama 
giesmė “Skaisčiausioji, gra
žiausioji”, atskleidžiant Auš
ros Vartuose Vilniuje švč. Pa
nelės stebuklingo paveikslo už- 

Autorius teigia, kad 
mūsų tautos himno žodžiai “nu 
pinti su tos giesmės melodija, 
jungia vienumon tikybinius ir 
tautinius lietuvio sielos pasi
reiškimus”.

Tai tik viena kita citata iš 
anos tikrdi vertingos ir gražiai 
parašytos kun. dr. K. Gečio

mą, kuris parodo, kad mūsų 
bendra, krikščioniškoji ypač 
gi katalikiškoji religija (įsisa
vintoji mūsų lietuvių didelės 
daugumos) riša mus į tautinę 
bendruomenę ir palaiko joje 
savo stipriu dvasiniu ryšiu. 
Kitais žodžiais tariant, ji, ta mū
sų bendra religija, yra vienas 
iš daugio mūsų lietuvybę su
darančių elementų.

(Bus daugiau)

SMULKI DOVANA
Parlamento sesijos metu vie

nas atstovas įtikinėja Winston 
Churchillį, kad vyriausybės siū
lomas įstatymo projektas esąs 
nieko vertas.

— Aš tamstai duodu savo gal
vą, — šaukė įtūžęs atstovas.

— Priimu, — atsiliepė Chur- 
chillis. — Smulkios dovanos su
stiprina draugystę.
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Sėdžių šalia svogūną, vėjas 
daužo lėktuvą, mėto iš oro duo
bės į duobę, o kvapai, kvapai... 
Bandau pusiau kvėpuoti, bet ir 
tai nepadeda. Pagaliau sutojame 
La Ceiba. Iškrauna dalį daržo
vių. į jų vietą prikraunama vielų, 
motorų ir dar kažkokių alyva 
dvokiančių dėžių. Lėktuvas pra
deda judėti ir vietos, užveda mo
torą. apsisuka ir pagaliau vėl su
stoja. Kas čia dabar atsitiko? 
Pasirodo, pilotas pamiršę savo 
Stiuartą. “Efektinga” transpor- 
tacija.

Bahia salos
Mūsų kelionės tikslas Roatan 

sala, Bahia salų grupėje. Tos eg
zotiškos salos randasi 30 mylių 
nuo Hondūro. Tai greičiausiai 
paskutinės turistų nesugadintas 
kampelis. Jos susideda iš trijų 
didesnių salų kaip: Roatan, Gu- 
aaaja, Utila ir keliolikos mažų, 
šios nepaprasto grožio salos turi 
savo įdomią istoriją, kuri api
ma May j a civilizacijų, anksty
vuosius ispanų užkariautojus,

piratus, advemturistus ir Britu 
Imperiją.

Salos mažai pasikeitė nuo to 
laiko, kai Kolumbas išsikėlė ant 
balto smėlio paplūdimio. Gua- 
naja 1302 metais. 17 šimtmečio 
pradžioj piratai įkūrė čia savo 
operavimo bazę ir štabą. Hen
ry Morgan, garsusis anglų pira
tas, Port Royal uoste buvo pasi
statęs sutvirtinimus.

Roatan ir Guanaja yra kalnuo
tas, tropikinės ir apsaugotos 
nuo audrų koralų salelėm ir iš
kyšuliais, kuriuose veisiasi ne
paprastai įvairina egzotiškos žu
vys. tai viena iš gražiausių vietų 
pasauly Scuba narams.

Utila sala apjuosta smėlio pa
plūdimiais ir kokus© riešute pal
mių iškyšuliais.

Britai įkūrė čia savo koloni
jas 1850, bet po 75 metų ją už
leido Hondurui. Salos iki šios 
dienos išlaikė savo anglišką cha
rakterį. Anglų ispanų ir kreolų 
kalbos vartojamos visų gyven
tojų.
sunkiai pasiekiamos.

Statybos “šedevrai”

Pagaliau po 40 minučių nutū- 
piam Utila aerodrome. Tūriam 
laukti pora valandų, kol kitas 
lėktuvas paims mus į Roatan sa
lą į Caxens Hole, o iš ten skrisi
me helikopteriu į Punta Gorda. 
Utila aerodromo pastatas visai 
naujas, futuristinių linijų. Di
džiuliai langai, marmuras. Pa
stebėjau, kad lėktuvų keliai la
bai duobėti. Negalėjau suprasti, 
iš kur tos duobės. Tik vėliau ta
ko sužinoti, kad Hondūro inžinie
riai nutarė pastatyti reprezen
tacinį aerodromą. Nesigailėta 
parūgų, kad geriau pasirodžius. 
Aerodromas buvo visiškai už
baigtas, išcementuotas. Pats 
prezidentas atvyko į atidaryme 
iMmes. 1* vtaaą dalyką mo
nteriai pamiršo — tai kanaliza
cija Pirmam trepikiaiam lie
tau užėjus visa vieta pavirto d»- 
(Htnlin eėere.

Teko vėl mašinas atvežti, kau
ti griovius skersai ir išilgai vise 
aerodromo ir vėl viską iš nauja 
cementu išpilti. Sakoma, kad 
tai ne pirmas atsitikimas. Sta
tant kelią iš Tegucigalpos (sostb
nės) per džiungles, pamiršta s»»

Gaila tik, kad jos taip tvirtinimą arba pagrindą iš ak
menų padėti. Lietui užėjus, visas

asfaitas į brūzgynas su moliu 
nugarmėjo.

Nusileidžiam Roatan 
ir kas toliau?

Vėl pakylam į orą. Ir vėtyti ir 
mėtyti po pusvalandžio nusilei
džiam. Tiesa, lėktuvas nei de
guonies tankų net ir plastikinių 
maišelių į “Rygą, važiavimui” 
neturėjo. Gerai, kad kapitonas 
pasitiki savo sugebėjimais. — 
Kur helikopteris? — Helikopte
ris neveikia. Jau kokios 3 die
nos kaip nekursuoja. Niekas ne
žino, kada vėl pradės keleivius 
vežioti. Kas daryti? Kaip pa
siekti Spyglass Hill rezortą, ku
ris yra už maždaug 30 mylių nuo 
čia, kitoj Roatan salos pusėj. Te
lefono čia nėra, kelių nėra. Vie
nintelis būdas samdytis laivą. 
Susipažįstame su vienu kapito
nu ir evangeliste misioniere sis
ter Jean, kuri turi savo bažny
čią Oak Ridge, Jie bando ku
liais nors būdais pasiekti kelio
nės galą. Pasirodo, kapitonas 
užsisakęs laivą French Harbor, 
apie 10 mylių nuo čia. Jis 
mus pažada paimti kartu. Stebu
klai — j French Harbor prieš 
dvi dienas atidarė naują keliu-
ką. Surandame mažą sunkveži
mį. SuUpem visi. Sesuo Jean,

sverianti kokius 300 svarų, kapi
tonas — du šimtus, jo žmona apie 
tiek pat, negrė kaimelio gyven
toja su sergančiu 3 metų sūnum 
ir mes su lagaminais.

Po pusvalandžio važiavimo 
duobėtu, negrįstu molio keliuku, 
mus iškrato French Harbor. — 
Kur laivas?! — Nėra laivo, dar 
neatvykęs. Dabar didžiulis klau
simas, koks bus laivas. Jeigu tik 
mažas motorinis — mus nepa
ims, jei didesnis — paims. Lau
kiam. Sesuo Jean, kaip užsuk
tas gramafonas pasakoja apie 
savo misijas, gerus darbus, ap
šviečia mus apie salas, čia ka
daise, dar prieš Columbą, gyve
no taikingi indėnai, majų pali
kuonys. Britams užėmus salas, 
indėnai išnyko arba taivo kitur 
išvežti. Į salas vėl privežė ver
gų iš Afrikos. Daugiausia čia iš
mesdavo ligotus vergus, kurie 
mažą kainą teatneštų Amerikos 
turguose. Piratai, pagrobę tur
tą iš laivų, taip pat čia kelei
vius išmesdavo. Susidarė ang
liškai kalbančių žmonių mišinys. 
Jie išliko, kadangi jū:ros pilnos- 
žuvų, daug kokuso riešutų ir ba
nanų. Katrose gyvena guanos, 
laukiniai kalakutai ir panteros, 
žmonės čia gyvena taip pat kaip 
prieš 300 metų. 19G4 metais se

los perėjo į Hondūro valdžią.
Už poros valandų atvyksta lai

vas. Jis pakankamai didelis — 
transportinis, panašus į geldą 
su suolais abiejose pusėse. Pa
kyla vėjas. Bangos blaško mūsų 
geldą į visas puses. Nejauku. 
Viduriai verčiasi ratu — Ups — 
štai ir mano Coka coJa su sumuš
tiniu per laivo šoną į vandenį. 
Ir kapitono žmona neatlaikė. 45 
minutes blaškėmės. Dabar di
džiulis klausimas, kaip pasieksi
me Belveal vilą. Jau tamsu. Gal 
jis mūsų lauks, nes žino, kad at
važiuojame. Pėsčiom nuo kran
tinės būtų apie IVž mylios kelio. 
Išlipam pažaliavusiais ir papilka
vusiais veidais. Kapitonas į sa
vo namus, sesuo Jean į savo baž
nyčią, • mes abu padaužos, pa
siruošę dar toliau, kol pasieksi
me kelionės galą.

Nuostabu, p. Belveal laukia 
mūsų. Jis turįs trumpy bangų 
siųstuvą ir visur bandęs mus pa
gauti, bet niekas mums Žinios 
neperdavęs. Kalbėjęs su Caxon 
Hole* Freeh Hole, žinojęs, kad 
mes atvykome, taigi “velcome”. 
Įsisodina mus į valtelę, paskui 
iš valtelės į džypą ir į namus, 
į puikiausią “lodge", kaip į rojų.
Ten kur nuo civilizacijos pabėgta

Dee ir Happy Belveal buvę 
Chicagos priemesčio Vilmette 
gyventojai, prieš penkis metus 
nutarė pabėgti nuo civilizacijos. 
Dee — pasiturintis “publick re
lations” firmos savininkas, nu
sipirko nemažą žiunglių kalvą ir 
pradėjo kurtis. Pirmiausia rei
kėjo iškirsti brūzgynus, visą sta
tybos medžiagą atvežti laivais, 
nes kelių čia nebuvo. Vienintelis 
susisiekimas motorlaiviais arba 
iš vieno medžio gabalo išskap
tuotais “dori”. Po poros sun
kių metų dabar turi saro pui
kiausią rezortą. Gali priimti 
apie 50 žmonių. Apačioj kalno, 
prieplaukoj keli motorlaiviai, o 
“scuba” sandeiys turi visas rei
kiamas priemones po vandenį 
nardyti. Dee pats tapęs didžiau-' 
sias vandens sporto entuziastas 
ir moko kitus kaip po vandeniu 
į žuvį pavirsti. Ant kalno didžiu
lis plaukymo baseinas, pilnas 
skaidriausio vandens. Netoliese 
teniso aikštė, arkliai tavo malo
niam pajodinėjimui...

(Bus daugiau)

■NAUJIENOS' KIEKVIENO
LIETUVIO
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6112 5o. KEDZ1R AVĖ. 
W WA 5-2670.

Neatsiliepus — akambinti 
4714R25.

Valandos pagal susitarimą

Ofiso M.: HE 4-1S18 arba RE 7-9700
RMidencijos: PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

penkta-
popiet.
11 vaL

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DU LEONAS SBBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
 Naujas rez. telef.: 448-5645

DR. P. STRIMAITIS 
GYBVTbJAS fk CHIRURGAS 
B6n3r* prikHk. ir chirurgija 

Ofisas W«*t 71st St. 
nt: 925-8296

landos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
fil—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Ra*, tai.: WA 5-3899

M. VYT. TAURAS
GYDYTUM Ht chimudgas 

Bandža praktika, *p*č. MOTERŲ ligos 
Ofisą*: 2652 WEST 5hb STREET 

_____  z TM.: PR 8-1223 
OFISO VAL: pirm., antrad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 64 vai vak Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku
--------------- ,...............................................

V. Tamasonfc, M. D„ S. C 
CHIA U R O A s 

4454 Wt5T TTst STREET 
Mm Mlaf.: HEmlock 4-2123 

RaBM. Nhf.: Glbton 84195
Priima ligonius pagal Msrterimą. Dėl 
vaUlldoš Štaitibiąti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsillėpia. tai tėtei Gi 8-6195

P. Šileikis, o. p.
ORTHOP KDAS-PROT EZ15T AS
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom*

2*50 West 63rd St., Chicago, III. 60629

NAUJIENAS
NAUJIENAS

M1KUŽIŪTĖ ATSISVEIKINA ČEPUKĄ™ p.a.’ak’“ <‘a“« k*h’£'Į*'
* svarbiausią pasakė Euphrosine 

Mikužiūtė, SLA iždininkė ir 
ilgų metų Čepukų šeimos kai
mynė ir draugė.

Šermeninėje susirinkusiems 
giminėms ir draugams ji pa
sakė tokią kalbą:

“Mes šiandien čia susirinko
me atsisveikinti su mylimu il
gų metų draugu, Valerijos ir 
josios vyro mylėtu tėvu, visų 
mūsų gerbiamu visuomenės 
veikėju Kaziu Čepuku. Visi ži
nome, kad su juo jau negalė
sime daugiau pasimatyti ir pa
sikalbėti.

Anksčiau Kazys 
atsisveikindavo 
būdavome linksmi,Šių metų kovo 14 dieną Chi

cagos ligoninėje mirė Kazys 
Čepukas, sulaukęs 90 metų 
amžiaus. Paskutiniu metu jis 
sirguliavo ir mirė nuo širdies 
smūgio.

Jis gyveno šiaurinėje Chica
gos dalyje, kur Humboldt bul
vare netoli Humboldt Parko, 
turėjo savo namą.

Kazys Čepukas buvo gimęs 
Lietuvoje, Rokiškio apskr., Ka
majų valse., Nemaniūnų kai
me. Amerikon jis atvažiavo 
jaunas. Kelis metus jis pagy
veno vakaruose, o vėliau atsi
kėlė į Chicagą. čia jis sukūrė 
šeimą, išaugino muzikę dukrą 
Valeriją ir su žmona Angele il
gus metus laimingai gyveno.

ADfNSKAS
AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairip atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

S-i I I

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS .ALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12' 
vai. ryto. — Šeštadienį ir 
tnadieni nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. uL. 80829

sek- 
vi.:

Abu čepukai dalyvavo lie
tuvių visuomeniniame gyveni
me, priklausė kelioms organi
zacijoms ir vadovavo komite
tams. čepukas buvo Chicagos 
Lietuvių Tarybos narys, ilgus 
metus pirmininkavo Humboldt 
Parko Lietuvių Politikų Klu
bui, buvo veiklus Susivienijimo 
Lietuvių AmeYikoje narys. Jis 
priklausė visai eilei kitų orga
nizacijų.

Lietuvoje gana gerai jam te
ko pažinti lietuvį socialdemo
kratą Smolstį Smolskį, apie 
kurio sakytas kalbas . ir rusų 
žandarų pastangas jį suimti 
mėgdavo savo pažįstamiems 
papasakoti. Jis vaizdžiai pasa
kodavo ir apie išgyvenimus pir
mais metais Amerikoje ir lie
tuvių vestas politines kovas.

Čepukas buvo pašarvotas 
Moeller koplyčioje, esančioje 
West North Avenue. Atsisvei
kinimo metu šermeninėje bu-

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST, CHICAGO

Telef. 434-4660

A. '* L. INSURANCE & REALTV 
A. LAUKAITIS 

INCOME 1AX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobtltp draudimai

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidau*. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietą 
stambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

HOME INSURANCE

J.

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80 
BACEVIČIUS 778-2233

AL. IR 1 G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Talefonuoti 776-9533 — TEXACO 
53-to* ir Western Arenu* kampas

- - ----- ■ --------•
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A V1MT TO SOVIET OCCUPIED LITHIANIA Citagletčs įspūdžiai ofc u 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psi Kaina $1.00.
J. Jasmirws, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Kristijoną* Donelaitis, THE SEASONS. Klasines poemos 'Metai“ poeto 
Mado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00

Dr. Juota* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniu DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir Jos kaimynų istoriją 
411 psl. Kaina $3.0K Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos (vairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba 
diniLine perlaidą.

NAUJIENOS
17.TO 8n.th Strwt. ChKa«w. HI.

progomis. Ja* u 
atsiuntus čeki ar

čepukas 
su šypsena, 

šiandien
mus visus slegia liūdnumas, 
nes mes jo daugiau nebematy
sime ir jo balso daugiau nebe- 
girdėsime. Vienok jis visą mū
sų gyvenimą pasiliks mūsų min
tyse ir mūsų širdyse. O jo at
likti lietuvių visuomenei nau
dingi darbai liks amžiams.

Velionis Kazys čepukas bu
vo tvirta šeimos uola ir rams
tis, trumpai tariant. Jis karta 
su aukštos atminties savo žmo
na Angelą išaugino ir išmoksli
no muzikos srityje savo dukrą 
Valeriją. Ji savo laiku grojo 
lietuviams ir amerikiečiams. 
Baigusi muzikos mokyklą, ji 
prisijungusi prie amerikiečių 
.orkestro, važinėjo po visą 
kraštą ir kartu su kitais kon
certavo.

Velionis Čepukas, atvykęs į 
Ameriką, pradžioje buvo ap
sistojęs Elizabeth, N. J., mies
telyje pas brolį. Užsidirbęs 
pinigų, jis iškeliavo į Arizo
ną, kur tais laikais buvo gerai 

i apmokamų darbų. Jis ten pra
leido kelis metus, bet pasige
do lietuvių. Notas būti dides
nėje lietuvių kolonijoje atvedė 

, Čepuką į Chicagą^ kur jis ve
dė ir visam gyvenimui apsi
gyveno. Jis pasirinko Chicagos 
Northside, kur tais laikais bu
vo didelė ir gana veikli lietu
vių kolonija. Ton veiklon įsi
jungė ir Kazys čepukas. Ji$ 
įstojo į (ųhicągos Lietuvių, 
Draugiją, tapo SLA 226-tos 
kuopos nariu, priklausė Vai- 
dylų Draugijai ir Sandaros 
kuopai. Jis buvo veiklus šių or( 
ganizacijų narys.

Bet čepukas nesitenkino vien 
suaugusių organizacijomis. Jam 
rūpėjo ir jauniipas. Jam pavy
ko sutverti ir vėliau stropiai 
remti “Bijūnėlį”, kurio tikslas 
buvo lietuvybės išlaikymas 
jaunimo tarpe. “Bijūnėlis” rū
pinosi lietuvių kalba ir lietu
viškomis dainomis. Jo dukra 
Valerija buvo “Bijūnėlio” na
rė. Kai ji įstojo į universitetą, 
Čepukas sugalvojo ir jaunimui 
padėti sutverti Lietuvių Uni
versiteto Klubą.

Tais laikais Kazys čepukas 
jau buvo kontraktorius. Jis už
siimdavo namų statyba. Jis ga
lėjo padaryti visus namų sta
tybos darbus. Jis buvo gabus 
statytojas ir geras mechani
kas.. Nustojo dirbęs šiuos dar
bus prie namų, kai amžius jį 
pasivijo.
Paskutiniais 20 ar 30 metų ve
lionis daugiau Veikė 226-toj 
kuopoj ir Humboldt Parko Lie
tuvių klube. SLA kuopos pir
mininku jis buvo 48 metus. Su
sivienijimas Lietuvių Ameri
koje liūdi, netekęs veiklaus na
rio. Pasiges jo verktas ir SLA 
apskritis, kuriai jis noriai pa
dėdavo.

Vos įsikūrus Humboldt Par-

ko Lietuvių klubui, velioniu 
visą laiką užėmė atsakomin- 
gas pareigas klubo vadovybė
je ir daugelį metų tam klubai 
pirmininkavo. Visą laiką ve
lionis domėjosi politika ir lie
tuvių veikla politinėje srityje, 
čepukas ilgus metus atstovavo 
Humboldt Klubą Lietuvių De
mokratų Lygos veikloje.

Velionis daug ditbo ir Lie
tuvos laisvinimo srityje. Jis 
visą laiką buvo veiklus Chica
gos Lietuvių Tarybos narys. 
Per daugelį metų kartu su čfe- 
puku ir su mudviejų draugu 
Vincu Mankum teko važinėti į 
tarybos posėdžius ir tartis įvai
riais lietuvių politikos reika
lais. Jis nepraleido nei vieno 
susirinkimo. Jis taip elgėsi ne 
tiktai su Chicagos Tarybos posė
džiais. Kiekvienai organizaci
jai, kuriai tiktai jis priklausė, 
tai vykdavo į posėdžius ir pil
dydavo pasižadėtą darbą.

Velionis čepukas buvo Nau
jienų ir Sandaros ilgametis 
bendradarbis. Visą gyvenimą 
mes skaitėme jo rašinėlius ir 
pranešimus apie draugijų su
sirinkimus. Juos matydavome 
bent kartą į savaitę abiejuose 
laikraščiuose. Ypatingai daž
ni jie būdavo dienraštyje Nau
jienose, pasirašyti K. č. raidė
mis. Jis aprašydavo ne tik kas
dieninį draugijų gyvenimą, bet 
jis paliesdavo ir lietuvių poli
tikos klausimus, čepukas se
kė gyvenimų, buvo gerai apsis
kaitęs todėl ir galėjo gerai 
parašyti. Jis buvo vienas tų 
žmonių, apie kurį sukosi north- 
sidės lietusių visuomtninė 
veikla.

Velionis čepukas buvo pa
žangių ir demokratinių pažiū
rų žmogus. į susirinkimus jis 
ateidavo he tuščiomis, visuo
met atsinešdavo naujų veiklos 
sumanymų. Mes, čepuką pa
žinojusieji ir su juo dirbusieji, 
vėlionies pasigesime, kaip lie
tuvių veiklos pažibos, dirbu
sios įvairiose musų organizaci
jose. Visi Chicagos lietuviai, 
gyvenantieji ne tik Nerthsidėje, 
bet ir kitose Chicagos dalyse, 
kuriem teko bendrą darbą dirb
ti su velioniu* šiandien kartu 
liūdi su jo dukra Valerija, jos 
vyru Walteriu ir jų giminėmis.

Velioni čepukai, ramiai il
sėkis didelėje ramybėje, nes 
sąmoningu, tvirta ir pilnu 90 
metų darbu atlikai savo gyve* 
riimo pareigas lietuviškose or
ganizacijose ir šeimoje.

fcuphrvsine Mikažiatė, 
SLA Iždininkė

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuvių Medžiotojų • 
Meškeriotojų klube* balandžio 29 d. 
3 vai. popiet Petronėlės svetainėje, 
4500 So. Talman Avė., šaukia visuoti
ni nėriu susirinkimą.

Klubo Valdyba

— Amerikos Ltetuviy Piliečių Pa
laipinio klubo pavasarinis šokių va
karas ivykš sekmadienį, balandžio 29 
dieną Hollywood salėje. 2417 W. 43rd 
St. Bus skanių valgių ir gėrimų, gra
žių dovanų ir George Joniko orkest
ras. Visi yra prašomi atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Pradžia 4 
vai. popiet.

Komisija ir Valdyba

— Joniškiečių Labdarybė* ir Kultu- 
r»» klube eilinis susirinkimas Įvyks 
antradienį, gegužio 1 d. Hollywood 
salėje. 2417 W. 43rd 8t Pradžia 8 v. 
vak Nariai ir narės prašomi gausiai 
dalyvauti, nes turėsime svarbių rei
kalu aptarti ir pranešimams išklausyti 
Taipgi bos pagerbtos vteos motinos 
svečiai, norintieji įsirašyti i klubą, 
prašomi atMlankyti Į susirinkimą. Po 
susirinkimo btts vaišes. A. K.

KAROLIUI CICRNU1 
mirus* v

Jo žmonai, dukteriai, sūnums ir broliams
reiškiame gilią užuojautą.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Chicagos skyrius

EinEnnmmmiiBRiiBBiBBBiiBiiRiBii 

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI B PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

O |M esate Išrinktoji giminė, karališkoji kunigija, šventoji tauta, 
įgytieji žmonės, kad apsakytume! dorybes to, kurs pašaukė jus iš tam- 
tyblg j tavo stebėtiną švies*. 1 Pot. Vi.

Mes esame pašaukti prie šviesos tuo tikslu, kad šviestame kitiems. 
Jei nešviesime, nebusime verti turėti tą šviesą, o bus mums atimti tie turtai 
ir turėsime grįšti i tamsybes. Jei tikrai pasišventėme Dievui ir buvome 
apšviesti, tada pasiklauskime sau šį klausimą: Kame mano darbas apreiški
me garbės jo, kursai pavadino mane iš tamsos prie savo stebuklingos švie
sos? Ar aš apsakau tą naujieną savo artimams arti ir toli?

Ar galiu tikrai sakyti jog atidaviau: —
“Viską Jėaui, viską Jėzui;

Visas mano pajiegas;
Mane mintis, žodžius, darbus, 

Mane dienas, valandas?”

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

8V. KARTO TYRINĖTOJAI 
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PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
\>b/ 2533 W. 71st Street
* B į Telef.: GRovehill 6-2345-6

* Y 1410 So* $Oth Ave., Cicero
I Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
t AlKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MUDEKrtlSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lfetdvią
Laiddtuviy
Direktorių
Assodaciios

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITDANICA AVENUE. Phone: YArds 7-9401

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

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

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

....... >ii

STEPONAS CL LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

S4M WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 13rd PLACE Vlrjrinia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. HI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Sekmadienį, balandžio 29 d. 2 vai. 
to prasideda vasaros laikas. Laikro
džius reikia pasukti viena valandą į 

priekį.

gailytė. Pranas Naujokaitis, 
Stepas Zoburskas. Rinkimai 
vyko kovo mėnesį.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MILP WANTED — MALE-FEMALE HELP WANTED — MALK
Reikia Darbininkų ir Darbininkių ! Darbininkų Reikia

ry-

Perrinkta Rašytojų
Draugijos valdyba

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba slaptu balsavimu per
rinkta antram trimečiui: Le
onardas Andriekus — pirm., 
Algirdas Landsbergis — vice- 
pirm., Leonardas Žitkevičius 
— sek r., Jurgis Jankus — ižd., 
Nelė Mazalaitė — valdybos 
narė. Valdybos nariai kandi
datai: Ona Balčiūnienė (O. 
Audronė), Albinas Baranaus
kas, Danguolė Sadūnaitė. Re
vizijos komisija: Kotryna Gri-

SPECIALIAI UŽSAKYKITE 
DABAR AUTOMOBILIUS

Pilnai garantuojamas greičiau
sias pristatymas. .

Pasirinkite iš tu naujų modelių 
ZHIGULI VAZ 2101 US$3520.00 
Naujausias pagerintas eksporto 

modelis.
ZHIGULI VAZ 2103 US$4036.50 
FURGON STATION WAGON

US$3881.25
Eksporto modelis.

MOSKVITCH 412 IE US$3570.00 
MOSKVITCH 408 IE US$3285.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US$2250.00

Reikalaukite mūsų specialių biu
letenių su automobilių paveiks

lais. Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010

Tel.: 982-1530.

Mes turime 24 metų patyrimą 
šiame biznyje ir turime daug 
tūkstančių patenkintų klijentų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, IIL 60632. Tol. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tok Rlpubllc 7-1941

Real Estate, Notary Publie 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 2547450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai

ŠILTA — ŠALTA
GENERAL CLERICAL

— Kaip patiko mūsų pietūs? 
— klausia valgytoją padavėjas.

— Jeigu buljonas būtų buvęs 
toks šiltas kaip alus, o alus toks 
šaltas kaip buljonas, tai neturė
čiau ko skustis.

APYLINKIŲ

Suimti du policininkai
Suimti du Chicagos polici

ninkai James Dudek, 28, ir 
Dennis Miccolis, 26 metų am
žiaus, sugauti bepasikraunanl 
į sunkvežimį $75,000 vertės fo
to kamerų, pavogtų iš Lenco 
Photo Products, Ine., 3512 N. 
Koestner Avė. Suimti ir du ci
viliai, kurie padėjo vogtus da
lykus pasikrauti. Jų teismas 
paskirtas gegužės 24 d.

Policija ir FBI iš jų atėfniė ir 
grąžino Lenco firmai 155 dėžes 
vogtų prekių.

Apskundė gubernatorių
Septyniasdešimt IILinojaus

tarnautojų apskundė federali- 
niani teismui gubernatorių 
Walkerj ir kelis kitus valdinin
kus, reikalaudami sustabdyti 
jų iš tarnybų atleidimą kol teis
mas jų skundą išspręs.

Tie tarnautojai, visi respub
likonai, buvo gub. Ogilvie pa
samdyti išbandymui, o kadan
gi dabartinis gubernatorius 
yra demokratas, dėl to jis no
rįs skundėjų vietoms pasikvies
ti demokratus.

Tie 70 tarnautojų šio balan
džio 19 d. gavo pranešimą, kad 
jie yra iš tarnybų atleisti.

Klausimas Televizijai
Inicialais pasirašęs L. 

laiške Chicago Tribune antraš
te “Komunistai skerdikai” 
klausia dėlko dokumentinių 
filmų apie nacių koncen
tracijos stovyklas galime te
levizijoje matyti tiek ir tiek, 
bet kodėl nerodoma tokių do
kumentuotų filmų apie terorą 
ir kankinimus, kokie iki šiol 
komunistų tironų tebevykdomi 
Sovietų Sąjungoje, Kinijoje ir 
Kuboje? Komunistų rankos yra 
tokios pat kruvinos, kokios 
buvo nacių mėsininkų.

c.

— Dana Gariikaitė, Teresė 
Mankutė ir Loreta Rakauskaitė, 
Brighton Parko Lietuvių pa
rapijos mokyklos mokinės, ga
vo premijas už velykinius mar
gučius iš apylinkės Prekybos 
Rūmų organizacijos.

— Patricija Kantutytė iš 
Bridgeport© apylinkės dalyvau

SKAITYK PATS IR PARAGINK ja 23-čio distrikto Sporto ir 
I pramogų komitete. Jį sudarė 
;ir globoja to distrikto sen. Ri
chard tM. Daley.

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago. IIL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAIŠTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į 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 
maistas, doleriniai Certifikatal.
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(MIDNIGHT SHIFT)
If you speak and understand English, please visit our Personnel 

Monday thru Thursday from 8:30 A. M. to 3:30 P. M.
OUR BENEFITS INCLUDE:

• PREMIUM PAY FOR NIGHT WORK
• FREE LIFE INSURANCE
• LOW COST MEDICAL INSURANCE
• FREE PARKING
• CAFETERIA IN BANK
• UP TO 12 PAID ANNUAL HOLIDAYS.

FEDERAL RESERVE BANK
161 \V. JACKSON 'BLVD.

Boom 1592

(CORNER OF LA SALLE)
(An Equal Opportunity Employer)

— Kristupas M. Mankus iš 
Brighton Parko apylinkės bai
gė psichologijos ir socialinius 
mokslus bakalauro laipsniu 
Northwestern u-te.

— Komp. Juozo Stankūno dvi 
dainos mišriam chorui “Dai
nos kvieslys” ir “Oi, kada?” yra 
išspausdintos “Muzikos Žinių” 
žurnalo bal. mėn. numeryje.

— Komp. Julius Gaidelis su
kūrė vieno veiksmo operą 
“Lakštutė”, žodžius parašė 
Anatolijus Kairys. Komp. Je
ronimas Kačinskas sukūrė taip 
pat vieno veiksmo operą “Juo
dasis laivas” pagal Alg. Lands
bergio libretą. “Muzikos Žinių” 
duomenimis iš nepr. Lietuvos 
laikais statytų 65 operų, tik 4 
buvo lietuvių kompozitorių. 
Chicagos Lietuvių Operos iš 14 
operų pastatymų trys buvo lie
tuvių kompozitorių, šį ir se
kantį savaitgalį ji stato operą 
“Carmen”.

♦ Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjunga š. m. 
gegužės mėn. 20 d, sekmadienį, 
8:00 vai. ryto, kviečia visus, 
viešnias, svečius ir narius pa
žaisti golfo p. J. Lieponio “Old 
Oak” laukuose ir pasivaržyti dėl 
inž. Jono Talandžio taurės ir ki
tų dovanų, o taip pat pasisemti 
sveikatos švarioje, žiedų kvapo 
ir paukščių dainų perpildytoje 
gamtoje. J. Liepoms užtikrina 
visų dalyvių pasitenkinimą 
punktualiai pradedant ir malo
niai užbaigiant rungtynes, be
bendraujant naujai praplėstose 
ir skoningai įrengtose patalpose.

Dėl platesnių informacijų 
skambinkit 434-1872 (Pr. Ur
bu tis — turnyro organizatorius) 
arba važiuokit tą rytą tiesiog į 
“Old Oak”, 143-rd ir Parker 
Road, Orland Park. (Pr).

♦ Čikagos Lietuvių Jūrų Skau- 
tija maloniai kviečia mūsų vi
suomenę dalyvauti

JŪROS DUGNO PUOTOJE, 
kuri įvyks 1973 m. balandžio 
mėn. 28 d. 7:30 vai. vak. B. 
Pakšto salėje, jūreiviškai iš
puoštoje. Veiks gausus bufetas, 
dovanos, o mūsų jaunimas at
liks gražią programą.

Groja nuotaikingas B. Pakšto 
orkestras ir įėjimo auka tik 
3.00 dol. Dėl rezervacijų skam
binti CL 4-2665. Taip pat ribo
tas skaičius bilietų bus parduo
damas prie įėjimo.

LJS Vadovybė
(Pr).

TONY POWELL 
(Povilonis) 

REAL ESTATE BROKER 

2749 West 63rd Street 
CHICAGO. ILL. 60629 

434-3400 or 735-1968

Office.

TOOL MAKERS 
LATHE HANDS 

GRINDER HANDS 
Pleasant working conditions 

COLUMBIA TOOL & GAGE CO. 
1921 PICKWICK AVE. 

GLENVIEW. ILL. 
Call 729-4902

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

If

“FIRST”
NEEDS YOU!!

you are mature, aggressive 
and can work

FULL TIME —

we have immediate openings 
for:

STOCK MEN
and WOMEN

♦ Good starting salary
♦ 2 weeks vacation after 

months
♦ Double Birthday Pay
♦ 7 More Paid Holidays and 

many more benefits inclu
ding Profit Sharing.

JUNE BURNS

10

FIRST DEPARTMENT 
STORE

4810 N. Pulaski Rd

-------------------- --------------------
ROOKBINDERS — LIBRARY 

MEN, EXPERIENCED 
Women, Smythe Sewing Machine — 

automatic.
A & H BINDERY 

117 W. HARRISON 
922-8007 c.-> • *

PERSONAL 
Asmenų Ieško

LIETUVOJE GIMUSI MOTERIS 
ieško kompanijai moters gyven
ti gražiame, moderniame bute. 
Atskiras kambarys, maistas ir 

užmokestis. Idealu išėjusiai 
pensijon. Tel. 664-2974

WANTED TO RENT 
Ieško butų

DIRBANTI MOTERIS ieško nuomoti 
2 ar 3 kambariu butąr Skambinti po 

6 vai. vak. Tel. 737-9723.

NERŪKANTIS IR NEGIRTUOKLIS 
PENSININKAS

ieško nuomoti kambarį su virtuvės 
privilegiia arba 2 ar 3 kambarius su 
baldais Marquette Gage arba Brigh
ton Parko apylinkėje. Prašoma 

rašvti:
% NAUJIENOS Box Nr. 186.

1739 So. HALSTED ST„
CHICAGO. ILL. 60608

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

KAY’S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA

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

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

KAS PLANUOJAT VAŽIUOTI 
ATOSTOGŲ I FLORIDA? 

Renduoiam kambarius ir apartmen- 
tus. Viskas moderniška, prie byčiaus 

ir žuvavimo.
Vasaros metu kainos neaukštos.

Galite skambinti arba rašyti: 
J. J PELDYS 

COSMO APARTM 
7338 COQUINA WAY 

St. Petersburg Beach Florida 
TEL (1813) 360-0998

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REIKALINGI PAGALBININKAI 
Patyrę metalo apdirbimo fabrikuose. 
Puiki proga progresuoti. Nuolatinis 

darbas Daug priedų. 
Susikalbėti angliškai. 

650 So. 281 h AVĖ.
BELLW(X)D, ILLINOIS

SHEET METAL AND 
WELDING 

Experience preferred. 
Accurate Electronics Co. 

2005 So. Blue Island 
666-5600

LINOTYPE - COMPOSITOR 
NW Side. Open trade Plan 

1 needs men for Linotype an< 
Composing. Night shift.

Fringe benefits.
Call BILL KWASF 267-8100

PUNCH PRESS OPERATORS 
Day and night shift. Steady work. 
Overtime. Blankers and secondary 
work. Operate auto presses. Many 
company benefits including retire

ment, vacation, etc. 
342-1100 — C. BARTZ 

KRASBERG CORP. 
2501 WEST HOMER

DRIVERS — ICE CREAM TRUCKS 
Est. routes. Newly painted trucks. 
Will train, good working conditions. 
Good commissions, earn $8,000 to 

$12,00 per year. 
MISTER SOFTEE

5 N. LAMON, CHICAGO. ILL. 
Phone: 626-7626

FACTORY HELP — CHEMICAL 
Northwest suburban chemical firm 

needs semi - skilled workers. 
L. B. ALLEN CO. 

9329 BERNICE 
SCHILLER PARK, ILL.

J. MAINS 
678-3097

HELP WANTED — FHMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Rapidly growing sales dept, seeking 
secretary with min. 1 yr. gen. office 
exp. Typing, shorthand or dictaphone 
req. Job includes variety of interes
ting duties. Exc. starting sal. Free 
Blue Cross + Blue Shield and Pen

sion program.
Call Jim Pollard 243-6900 

COMMERCIAL CAM DIVISION 
An Equal Opportunity Employer

SECRETARY - RECEPTIONIST 
Interesting position. Good typing skill 
and phone experience necessary. Hos
pitalization and other benefits. Salary 
commensurate with duties. Pleasant 

working conditions.
Japan Auto Parts Industries. Assn. 

Call Mr. Oshikawa or Mrs. Berkman 
346-1961

RECEPTIONIST — TYPIST 
FOR ADVERTISING AGENCY.

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

and benefits offered.
Call Mrs. BRIGGS 

648-1199

GAL FRIDAY
To do light tvping and who likes to 
work with, figures Small congenial 
office in new building. Convenient 
to Lake Street L and C & W down
town station. Free hospitalization 
and life insurance. Liberal vacation 

policy. 
641-0884

LIVE IN HOUSE KEEPER
5 day per week. 6 children. 5 school 
age. Mother in hospital. Permanent 
position. Good salary and home for 
right nerson. Some English Neces
sary. References. Arlington Heights. 

Phone 394-8249 evenings and week 
ends 4»r 448-3536 anytime.

DEPENDABLE WOMAN
WANTED

Four davs per week, steady. Near 
North Chicago. One school age child. 
General housework. Light cooking.

Good wages. For right person. 
Some English necessary.

664-0665

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS 

EXPERIENCED
Good pay. Steady. Air conditioned 

plant. Good fringe benefits. 
WHEELER CO 

224 WEST HURON ST
SU 7 -1156

SECRETARY
Plastics manufacturing. Yard loca
tion with easy access to expressway 
and public transportation. Has im
mediate opening. Shorthand and 
dictaphone ability. Excellent bene

fits. For interview contact 
MR. TOUNE. • 254-4211.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS (MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia T-TMi

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

RIŠU RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. PRospect 8-2233

IŠNUOMOJAMAS 
3-JŲ KAMBARIŲ BUTAS. 

2650 WEST 69th ST.

SECRETARY
Experience with good typing, short
hand and organizational skills. To 
be secretary to three executives. 
Morton Grove. Must have own trans

portation.
Call Mr. ROSENBLUM 

966-1220

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
W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO —

2951

TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau-

GREITAM PARDAVIMUI
Puošnus 2 butų namas su apstatytu' 
baldais butu angliškame beismante. I 
Viskas^atnaujinta ir gerame sto- gazu šildymas, aliuminijaus lan- 

ga- garažas. Greit galima užimti, arti 
■ mūsų ofiso. $19,500.
j 8 KAMBARIU architekto moderni 
i mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga- 
; ražas. Gage Parke. $33,500.
j 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. 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 

6 kambarių mūrinis 18 metų bunga- pajamų namas. 5 ir 3 kamb. butai, 
low ant 44 pėdų sklypo prie 77-tos į karpetai, naujas garažas. Daug prie- 
vakarus nuo Kedzie.
Spinduliuojanti karšto oro
Oro vėsinimas. Elektrinė virtuvė su 
visais įrengimais. Redwood medžiu 
iškaltas žaidimų ir poilsio kambarys. 

Gera nuosavybė.
McKEY & POAGUE REALTOR

vyje, geroje Marquette Parko apylin
kėje. Geros pajamos. 

$37,000.
Tel. 758-9287 arba 758-9304

BUY FROM OWNER 
AND SAVE 

The building will pay itself off; 
in 10 years.

For information call 
434-8469

PROFESIONALU IR BIZNIERIŲ
DĖMESIUI

3145 WEST 63rd ST.
Tel. 737-5600

UŽ $35.000 SAVININKAS PARDUO
DA Bellwoode mūrinį bi-level namą 
12 metu su 3 miegamais, 1% vonios, 
iškaltu poilsio kambarin, oro vėsini
mu ir 2% masinu garažu su šoniniu 
ivažiavimu. 20 minučių i vakarus nuo 
Chicagos. žemi taksai. Skambinti 

angliškai. Tel. 547-6269.

Arti 
paja-

1% vonios, i dų — $31.500.
šilima.Į 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- 
ta.s Garažas. $24,000.

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI

6559 So. CAMPBELL AVE.
7 kambarių namas su 3 miegamaisiais, 
modernia plieninių kabinetu virtuve, 
plokštėmis dengtu stogu, uždaromis 
verandomis priekyje ir kiemo pusėie. 
Didelis valgomasis, kilimai. Venecijos 
užuolaidos. Didelis 3 mašinų mūrinis 
garažas. 60x125 pėdų sklyoas. Nuosa
vybė turi būti parduota ir ją galima 

tuoiau užimti.
779-0873 238-4916

McKEY & POAGUE, INC.

“ 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

SAVININKAS PARDUODA netoli St. 
Richard bažnyčios 5% kambarių mū
rini narna su 3 miegamaisiais. Ąžuo
linės snintelės. durvs ir medis. įreng
tas ir iškaltas beismantas. 2 masinu 
garažas. Daug nriedu. Tik pamatę 

pilnai įvertinsite. 
Tel. 582-0596.

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

NETOLI 65-TOS IR PITASKI
6 kambariu bungalow su pilnu beis- 
mantu ir ancauf’a nuo ootwniu. Di
delis 50 neriu sklvnas puošnūs ąžuo- 
i;niai virtuvės kabinetai, labai rre- 
*iai iJd<>kor>ota Meditereneum stiliu
je Labai žemai įvertinta nagai pir
kėjų norą ir nageidavima fnrįnt jus 

dėmesvie. tiktai *26900 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

MARQUETTE PARKO APYLINKĖJ 
2 AUKŠTU MŪRINIS NAMAS 

Moderni virtuvė. 2 mašinų garažas. 
Parduodu savininkas. 

$33,500.
SKAMBINTI

136-1525

5 ROOM — BRICK — 
EXCEPTIONALLY CLEAN

Cent, air cond. Full attic & basement.
2 car garage.

Near 69 & Claremont.
$19.500.
422-3570

LABAI PUIKUS BUNGALOW
NETOLI 66-TOS IR ALBANY

6 didelių kambarių mūrinis su 3 mie
gamais ant 50’ kampinio sklypo. Visi 
vidaus įrengimai yra puikiausi. 2 ma
šinų mūrinis garažas. Reikia pama

tyti ęilnam įvertinimui. 
Apžiūrėjimui skambinti 

McKEY & POAGUE, INC.
Tel. 737-5600

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9S

A. €. AUTO RMUILDERS
čia automobiliai išlyginami ir nuda- 

Darbas atliekamas sąžiningai

TAI YRA TAS — 826.000
Geresnis už naują pilno dydžio mū
rinis bungalow su formaliu valgo- t0®1- . ..__ , , . -
muoju, 3 patraukliais miegamaisiais. 8®™- prityrusių, darbininkų Kai- 
oflnu beismantu. 'ceramic plytelių' 
Hollywood stiliaus vonia. Uždengtas 
patio — pristatytas prie garažo. Ge
ra vieta, m bloko nuo Archer Avė. 
Jis bus didžiausias šių metu bargenas. 
Vardan savosios laimės skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

nos nebrangios.
3518-84 W. 43rd Street, Chlrego, III.

TIL — 774S888
Anketa* Garbečiauskaa, ttv,

I "NAUJIENOS’ KIEKVIENO 

LIETUVIO 
j DRAUGAS IR BIČIULIS




