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VOKIETIJOS - SOVIETU B A JUNGOS SUTARTIS
DAR APIE EKONOMINIUS RAJONUS

S. m. Eltos 2-me numeryje esame paminėję, kad Krem
lius ruošiasi visą Sovietų Sąjungą, įskaitant į ją ir okupuotąsias 
Pabaltijo valstybes, suskirstyti į ekonominius rajonus. Kad tas 
suskirstymas gali paliesti ir vadinamųjų respublikų sienas ir, 
kad Minske Lenino vardo mokslų akademijoje jau įsteigtas Va
karų Skyrius.

š. m. gegužės d. The New 
York Times laidoje, dienraščio 
bendradarbis Maskvoje Theo
dor Shabad rašo, kad jau visa 
Sovietija sukirstyta į 7 rajonus. 
Jis yra gana dideli, o ligi dabar, 
daugiau teoriškai, veikė 18 ra
jonų.

Rajonų, kurių4 yra sovietinės 
imperijos Azijos dalyje ir 3 Eu
ropos dalyje, pavadinimai yra 
tokie: a) Tolimieji Rytai; b) Si
biras; c) Centrinė Azija į kurį 
įeina Kirkizija, Tandžikistanas, 
Uzbekija, Turkestanas; d) Ka- 
zakstanas, o Europos dalyje yra
e) Volga-Uralas; Pietūs, į ku
rį įeina Ukraina, Moldavija, Gru
zija, Armėnija, Azerbaidžanas;
f) Šiaurės Centras, į kurį įeina 
Lietuva, Latvija, Estija, Gudija, 
Kalingrado sritis ir Rusijos da
lis, apimanti Leningrado ir Mas
kvos sritis.

Į šį ir mums labiausiai rūpi
mą rajoną, nes į jį įjungta ir 
mūsų Lietuva, suplaktos net 
keturios tautos. Jame didžiau
sią persvarą ir savo teritorijos 
plotu ir gyventojų skaičiumi 
turės rusai. Numatomą, kad. per 
15 m. (1975—1990) sudarytie
ji rajonai turėsią būti ne tik 
ekonominiai suplanuoti, bet ir 
išdirbtieji planai įvykdyti.

Iš trumpo aprašymo nematy
ti kokia bus ir iš ko sudaryta 
rajono valdžia. Kokios formos 
ji bebūtų, vistiek ji nustelbs tau
tines respublikas, su visais jų 
tautiniais bruožais, šis Krem
liaus užsimojimas mums aiškiai 
byloja, jog tai toli gražu nėra 
vien imperijos ekonominio pla
navimo reikmės iššauktas. Ra
jonas su didele rusiškumo per
svara turės atlikti ir svarbes
nius ruso-komunistų užsibrėžtus 
tikslus — suvirškinti bet ko
kias tautines, kaip bolševikai sa
ko, nacionalistines apraiškas.

Taip manyti mes turime labai 
rimto pagrindo vien tik iš pas
taruoju metu be atvangos varo
ma propaganda šiose srityse: a) 
Tavo Tėvynė — Sovietų Sąjun
ga ; b) internacionalinės (fak
tiškai sovieto-rusiškosios) ideo
logijos visuotiniai priverstinis 
brukimas jaunimui vos prade
dančiam lankyti vaikų darželį ir 
toliau; c) ypatingai sustiprin
tas ateizmo skiepijimas. Visi šie 
dalykai per “tirpinantį puodą” 
bus varomi į vienalytį rusų ko
munistinį tirpinį. Reikia tikė
ti, kad ir ne rusų kilmės komu
nistai, taip pat kaip ir mes, ge
rai supranta Kremliaus ruošia
mąją “naują nacionalinę” poli
tiką ir jos grėsmę tautiniams 
vienetams. (E)

Elta italų kalba
Pasirodė 1973 m. italų kalba 

“Elta^Press” Nr. 3. Turiny, tarp 
kita ko, yra šie straipsniai: Lie
tuva — pavyzdys kaip sovietai 
vaizduojasi saugumą ir bendra
darbiavimą Europoje, čia ap
rašomas raudonojo pulkininko 
Grigorijaus Burlitskio liudiji
mas,, kaip vyko Lietuvoje kovos 
su partizanais. Religinis perse
kiojimas Lietuvoje, sovietų žiau
rumai. x (E)

1$ VISO PASAULIO
♦

ČIKAGA. — Sekmadienio Chi
cago Tribune įsidėjo F. Berzins 
laišką iš Flushing, N. Y. Jis įs
pėja, kad davimas favoritinės 
valstybės statuso Sovietų Sąjun
gai gali būti Amerikai pavojin
gas ir primena, kad Rusija oku
pavo Baltijos valstybes. Rusijai 
reikia Amerikos javų ir techni
kos, tačiau už paramą Rusijai 
Amerika turi reikalauti, kad 
Baltijos valstybėm būtų suteik
ta nepriklausomybė, kad žmo
nės iš užsienio galėtų laisvai va
žiuoti į Sovietų Sąjungą, kuri 
turėtų įsileisti Amerikos laik
raščius, žurnalus ir knygas.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės prokuroras Elliot Richard
son paskelbė, kad specialiu Wa
tergate bylos tyrinėtoju paskir
tas demokratas Archibald Cox. 
Jis turės plačias teises ir, ne
priklausomai nuo kitų komite
tų ar teismų, bandys ištirti, kas 
kaltas dėl įstatymų laužymo.

CARMEL. — Kalifornijoje 
mirė 92 m. Jeanette Rankin, pir
ma moteris išrinkta f JAV kon
gresą 1917 m. Ji buvo užsispy
rusi pacifiste, balsavusi prieš 
Amerikos įstojimą į Pirmąjį Pa
saulinį karą ir prieš Amerikos 
karo paskelbimą Japonijai Ant
rame P. kare. Ji šiame balsa
vime buvo vienintelė balsavusi 
prieš.

RECIFE. — Netoli Brazilijos 
krantų Amerikos prekinis laivas 
susidūrė jūroje su Brazilijos ke
leiviniu laivu. Abu laivai suža
loti, tačiau žmonių aukų nebu
vo.

DORTMUNDAS. — V. Vokie
tijoje buvęs pasaulio šachmatų 
čempionas Boris Spassky pra
laimėjo partiją prieš vokiečių 
didmeisterį Hanz Jochen Hecht.

TOKIJO. — žinomas ameri
kietis prokumunistas dr. Ben
jamin Spock lankosi su žmona 
komunistinėje Kinijoje.

ČIKAGA. — Lyric opera, pa
siryžusi prisidėti prie Ameri
kos 200 metų sukakties minėji- 
nuo 1976 užsakė vienam kom
pozitoriui parašyti originalią, 
naują operą. Kompozitorius yra 
lenkas Krzysztof Penderecki iš 
Krokuvos.

SEATTLE. — Washington© 
valstijoje pasikalbėjimas tele
fonu iš viešųjų aparatų kainuos 
ne 10, bet 15 centų. Bell bend
rovė laukia leidimo Floridoje, 
Indianoje, Oregone ir New Yor
ke pakelti kainas iki 20 centų. 
Bendrovės atstovas pasakė, kad 
10 centų pasikalbėjimai yra 
praeities dalykas.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
vyriausybė paskelbė, kad akty
vi valdžios kritikė Ngo Ba Thanh 
bus perduota iš kalėjimo komu
nistams, kurių reikalus ji tiek 
ilgai gynė.

< Anglijoje didelį skandalą 
sukėlė 9 žmonių suėmimas. Jie 
kaltinami radijo stočių pareigū
nų papirkinėjimu, kad stotys 
grotų jų įdainuotas plokšteles. 
Viena dainininkė parūpindavo 
BBC pareigūnams prostitutes.

Washing t o ne kalbama, kad buvęs demokratas John Connally perėjo 
į respublikonę partiją tam, kad galėtę kandidatuoti į prezidento 

vietą 1976 metais.

SVARBŪS BUVUSIO ČIA PAREIGŪNO 
J. McCORDO PAREIŠKIMAI SENATE

WASHINGTONAS. — Senato Watergate komiteto apklausi
nėjimuose praėjusią savaitę kalbėjęs James McCord sukėlė didelį 
susidomėjimą ir_ padidino įtarimą, kad pats prezidentas Nixonas 
dalyvavo bandymuose paslėpti visą įsilaužimo pas demokratus 
istoriją. McCord papasakojo, kaip buvęs vyriauy£ės tarnautojas 
John Caulfield tris kart jį įtikinėjo nepasakot;4 apie Watergate 
smulkmenas, bet prisipažinti ir eiti į kalėjimą. Aukščiausi vals
tybės sluogsniai jam žadėję prezidento amnestiją ir pinigų bei 
darbą išėjus iš kalėjimo. Baltieji Rūmai paneigė McCord užuo
minas, kad prezidentas turėjo žinoti apie bandymus nuslėpti nuo 
teisingumo rankos tikruosius Watergate įsilaužimo kaltininkus.

McCord liudijimas aiškiai ap
kaltino buvusį prokurorą ir bu
vusį prezidento perrinkimo ko
miteto pirmininką John Mitchell. 
Jis jau patrauktas teismo atsa
komybėn už kai kurių respubli
konų aukų nukreipimą slaptiems 
uždaviniams ir už tų aukų neį- 
registravimą į partijos knygas. 
Mitchell jau pakviestas atsaki
nėti į senato komiteto klausimus.

James McCord yra ilgametis 
ČIA tarnautojas, dirbęs ir FBI. 
Jis buvo respublikonų komiteto 
prezidentui perrinkti saugumo 
reikalų viršininkas. McCord nė
ra paprastas šnipelis. Jis yra 
karo aviacijos atsargos pulkinin
kas, bachalauro laipsnį gavęs 
Texas universitete ir masters 
— Washingtono universitete. 
Centrinėje žvalgybos agentūro
je jis dirbo nuo 1948 iki 1951 me
tų San Francisco skyriuje, o nuo 
1951 m. iki 1970 dirbo ČIA 
centre, kaip saugumo karinin
kas. Už savo tarnybą jis apdo
vanotas medaliu.

McCord aiškino senatui, kad 
jis įsivėlė į Watergate įsilauži
mą todėl, kad žinojo, jog demo
kratų šnipinėjimo rezultatai bu
vo labai svarbūs aukščiausiam 
JAV įstatymų vykdytojui Mit
chell Ir svarbiausiam preziden
to legaliniam patarėjui Deanui. 
McCordas galvojęs, kad yra įvel
tas valstybės saugumo reikalas 
ir todėl vykdęs demokratų cen
tro šnipinėjimo darbus.

McCordui buvę ir grasinta, kad 
“vyriausybė, jei jos nugara bus 
prispausta prie sienos, turės gin
tis”. šitai jam pasakęs Caul- 
fieidas, kuris tuo metu buvo 
Baltųjų Rūmų Štabo narys, dir
bęs patarėjui Dean. McCordas 
už savo patarnavimus gavęs pi
nigų advokatams apmokėti ir 

jam buvo žadėta daugiau, jei 
jis tylėtų.

Me Cord papasakojo senato 
komitetui, kad jis tris kart bu
vo įžengęs ir Į sen. McGoverno 
kampanijos štabą, tačiau nega
lėjęs ten įtaisyti klausymo mi
krofonų. Buvusios daromos pa
stangos šnipinėti ir sen. Muskie 
būstinę.

Baltųjų Rūmų pareigūnams 
nepavyko užčiaupti McCordo 
burnos ir jo pareiškimai atida
rė visos Watergate bylos tyri
nėjimus. Antradienį senato ko
mitetas tęs viešus apklausinė
jimus.

leisti iš kalėjimo 79 politinius J1S> 
kalinius, o jei ne, piratai su-j 1

’ sprogdinsią lėktuvą su visais ke- ’ ninkas Vic Smith pareiškė, kad 
NEW YORKAS. — šeštadie-' leiviais. Venecuelos valdžia at- ■ Watergate skandalas gali Uli

nį įvyko Miss USA rinkimai,' sisakė išpildyti piratų reikalą- nois respublikonams daugiau pa
kurtuose titulą laimėjo Evansto-' vimą ir jie nutarė skristi į Ku- kenkti, negu daugybė demokra-
no, Illinois gyventoja Amanda bą. Keleiviai liko sveiki, lėktu- 
Jones, 22 metų brunetė. i vas nesusprogdintas.

John Mitch*!!, būvąs vilttybė* prokurorą* Ir prwMontul perrinkti 
komiteto pirmininką* yrą giliai įveltą* j Watergate ekandalą.

Erdvės stotyje MASKVA GIRIA BRANDTO REALIZMĄ
nuodingi garai

HOUSTONAS. — Erdvės sto
tyje, kurią 272 mylios nuo že
mės kaitina saulės spinduliai, 
kilo dar viena problema. Jos vi
duje nuo karščio pradėjo ga
ruoti urethene izoliacinė medžia
ga ir skleisti žmonėms pavojin- j 
gus garus. Astronautai, kurie 
pradės kelionę į erdvės stotį

BONA. — Jau antrą Brežnevo vizito dieną buvo pasirašyta 
svarbi Sovietų Sąjungos ir V. Vokietijos ekonominio bendradar
biavimo sutartis, kurią be Brežnevo ir kanclerio Brandto dar pa
sirašė užsienio reikalų ministerial Gromyko ir Scheel. Sovietai 
gaus iš vokiečių technikos naujovių, vokiečiai padės statyti naujas 
pramonės įmones, pristatys reikalingas mašinas. Bus pasikei
čiama patentais ir techniška informacija. Bus ieškoma naujų tech
nikos sprendimų ir tobulinamos senos technikos priemonės. Vo
kiečiai siųs savo specialistus padėti sovietų inžinieriams išspręsti 
pasitaikančias problemas. Rusai už visa tai duos V. Vokietijai 
natūralių dujų ir skysto kuro.

penktadienį, aprūpinti specialio
mis kaukėmis ir aparatais, ku
rie gali parodyti ar stoties vi
duje yra nuodingų dujų.

Astronautai paruošiami ypa
tingiems erdvės darbams — už
dangos ant stoties užkabinimui. ____ , Jt-
Nutarta astronautus keturias gų dienos proga Norfolko uos-
dienas laikyti Apollo laive, ku
riuo jie nuskris į Skylab. Astro
nautai ne tik turės užkabinti še
šėlį metančią paklodę, bet jei jie 
nutars, kad darbas nėra pavo
jingas, bandys ištiesti elektros 
srovės gamybai reikalingus spar
nus, kurie patys neišsiskleidė.

Ta marška, kuri turės užstoti (laužymas Vietname gali privers- 
karštus saulės spindulius, bus ' 
nudažyta specialiais dažais, ku
rių galonas kainuoja 550 dol. 
Tuos dažus surado ir gamina tik 
Illinois Technologijos institutas 
Čikagoje. Chemikai dirba 24 vai. 
per parą, kad reikiamas kiekis 
tų dažų būtų laiku pristatytas 
agentūrai. Vienam galonui pa
gaminti reikią šešių vai. Tie da
žai atmuša 80 G saulės spindulių.

Venecuelos lėktuvo 
piratai Kuboje

MIAMI. — Kubos radijas pa
skelbė, kad keleivinis Venecuelos 
lėktuvas su 37 keleiviais ir įgu
los nariais laimingai nusileido 
Havanos aerodrome. Tą lėktu
vą pagrobė granatomis apsigin
klavę keturi Venecuelos komu
nistai. Lėktuvas buvo privers
tas nusileisti Curacao, Venecue-
loję, vėliau Panamoje, kur buvo tuo patenkinti, nes jų or-
išleistos trys moterys ir du vai
kai. Iš Panamos lėktuvas at
skrido į Merida Meksikoje ir 
Meksikos miestą.

•Panamoje piratai paskelbė rei
kalavimą Venecuelos valdžiai iš-

Prezidento kalba 
kariuomenei

NORFOLK Prezidentas Ni
xonas pasakė kalbą ginkluotų jė- 

te. Jis pagyrė Amerikos kariuo
menę už sunkių pareigų atliki
mą Vietnamo kare. Amerikos 
kariai yra nugarkaulis, kuris lei
džia Amerikai turėti įtaką visa
me pasaulyje ir dirbti taikos la
bui, pareiškė prezidentas.

Jis pridėjo, kad karo paliaubų 

ti Ameriką griebtis reikalingų 
priemonių, nes būtų nusikalti
mas žuvusių amerikiečių atmini
mui, leisti komunistams sunai
kinti Paryžiuje sutartą karo 
sprendimą.

ČIKAGA. Respublikonų 
partijos valstijų komitetų pir
mininkai turėjo suvažiavimą Re
gency Hyatt House Viešbutyje, 
Čikagoje. Jie pasmerkė Water
gate aferą, tačiau visi pareiškė 
įsitikinimą, kad toje aferoje ne
kaltas prezidentas Nixonas.

Paskutinė rinkimų kampani
ja nebuvo vedama respublikonų 
centro komiteto, bet specialaus 

• komiteto prezidento Nixono per
rinkimui. Valstijų partijos va-

ganizacijos liko nesuteptos ir 
yra sveikos ir gyvos, pareiškė 
George Bush, partijos pirminin
kas. Watergate afera atsirado, 
kadangi kai kurie Baltųjų Rūmų 
pareigūnai persistengė, pasakė

Illinois respublikonų pirmi- 

tų politikų skandalų, kurie pa
skutiniu metu paaiškėjo.

Palestiniečiai 
susitarė su Libanu
BEIRUTAS. — Libane kariuo

menės atstovai susitarė su pa
lestiniečių vadais užbaigti kon
fliktą, (kuris pareikalavo apie 
250 žmonių gyvybių. Susitari
mo smulkmenos neskelbiamos, 
tačiau žinoma, kad palestiniečių
organizacijos ir kariniai daliniai kad kareiviai buvo atsiųsti į P. 
toliau lieka Libane. j Vietnamą jau po karo paliaubų

pasirašymo. Jiems nebuvo pra
nešta. kaip yra nudažyti tarptau
tinės komisijos helikopteriai, į 
kuriuos šaudyti uždrausta. Dėl 
to komunistų kareiviai dažnai 
apšaudo komisijos helikopterius.

Libano ekonomikai paskuti
niųjų kelių savaičių neramumai 
daug pakenkė. Libanas gyve
na iš prekybos, finansinių trans
akcijų, turizmo. Pastarasis vi
sai sumažėjo, viešbučiai ir resto
ranai tušti. Sirijos sienos už
darymas sustabdė vaisių ir dar
žovių eksportą. Transito biznis 
nukentėjo, uostuose stovi apie 
40 laivų, nes nėra kur iškrauti

W. Brand tas

Vokietija jau pražadėjo pasta
tyti netoli Kursko didelę metalų 
įmonę. Vokiečiai duos ne tik 
mašinas, bet suteiks ir reika
lingus kreditus. Brežnevas bu- 
vo susitikęs su vokiečių pramo
nės vadais ir bankininkais. Jis 
aplankė ir V. Vokietijos prezi
dentą Gustav Heinemann ir pa
kvietė jį apsilankyti Sovietų Są
jungoje.

Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė kelis protokolus dėl kul
tūrinio bendravimo ir aviacijos 
reikalų. Vokiečių Lufthansa 
bendrovė gavo leidimą skristi 
per sovietų Sibirą į Tokijo.

Su Brežnevu Vokietijon atvy
ko apie 50 įvairių specialistų. 
Kanclerio Brandto suruoštame 
bankete Brežnevas gyrė abiejų 
valstybių nepuolimo sutartį, ku
ri atidariusi duris į bendradar
biavimą, pasitikėjimą ir santy
kių pagerėjimą. Pasirašytos su
tartis yra išmintingumo ir rea
lizmo įrodymas, pasakė Brežne
vas. Sovietų Sąjunga pasiruo
šusi taikingai konkuruoti ir ko
operuoti su valstybėmis, kurios 
pripažįsta skirtingą nuo sovie
tų socialinę sistemą, pasakė 
Brežnevas, gerdamas su Eran- 
dtu šampaną.

Komunistai laužo 
karo paliaubas

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
vyriausybė pristatė tarptautinei 
komisijai keturis šiaurės Viet
namo kareivius, patekusius į pie
tiečių nelaisvę. Vengrija ir Len
kija tų belaisvių apklausinėjime 
nedalyvavo, tačiau Kanados ir 
Indonezijos karininkai patyrė.

prekių. Turizmo agentūros skun
džiasi, kad iš Europos daug tu
ristinių grupių atšaukė kelionės 
planus visai vasarai.



Lietuviai Argentinoj

Egipto miestas, religinis [ sikvatoj 
ašį ir t. t. Amerikiečiams rodo, lyj

i

BUCO SODE

jau Sarasota ir Clearwater’ą, o į važiuosi — visur vandenys, įlan- 
pagrindinai apsistojau St. Pe-! kos, įlankėlės, gausūs maži tven-

(Oro paštu)

Dainininkė Lilija šakytė 
teatre Colon

• Nėra tokių sienų, pro ku- 
j rias neprasiveržtų šeimyniniai 
1 barniai.

STASYS TAMLLAJTIS

KUR PALMES AMŽINAI ŽALIUOJA
(Įspūdžiai iš Hondos)

Kas iš mūsų, lietuvių, yra ap
keliavęs visą Š. Ameriką, savo 
laikinąją tėvynę, kas iŠ didelio 
“honoro”, kaip turistas, yra va
žinėjęs net, vadinas, taip sakant, 
ir į Europą, o netgi aplankęs ir 
Kanadą, bet nėra buvęs Flori
doje, — tas dar pilnai visos š. 
Amerikos nepažįsta.

Žiūrint iš žemėlapio, Florida 
atrodo lyg koks ilgas pirštas, iš
sikišęs iš š. Amerikos kontinen
to tolyn į pietus.

Apie Floridą ir Floridos lie-’ 
tuvius (kurių ten, manding, su
sispietę apie 10,000 dūšių) yra 
kelisyk nepaprastai įdomiai ra
šęs mūsų gabusis žinomas žur
nalistas ir “N.” 
Pronskus. Rašė 
seniai “N-nose” 
traukliai ir žurn. šilas. Vis dėl
to aš manau, kad mano trumpi 
įspūdžiai niekam neįgrįs. Aure, 
apie tokią Chicagą, apie Detroi
tą ar Clevelandą bemaž rašoma 
kas savaitė, ir tai niekam neį
grista, o čia~ tai tik smulkme
na!

redaktorius J. 
ir kiti. O ne
rašė labai pa-

Lotyniškai flores reiškia gė
lės. Floridus reiškia gėlėtas. O 
floridą (moteriškoji giminė) — 
.reiškia gėlėta, žavi, atseit, gė
lių šalis. Tokia ir yra Florida 
šiaurės žmogui: nuostatu, žavi 
gėlėta šalis. (Apie Šios gėlėtos 
šalies blogybes, apie jos bjau
rius karščius ir kitą, aš parašy
siu kada nors vėliau; mat, nėra 
namų be dūmų).

Į Floridą aš nuvažiavau atos
togų proga. Išbuvau ten viso 3 
savaites. Vieną dieną išbuvau 
Miami, po pusdienį išvaikščio- tik kiek toliau (2-3 mylios) be- gaus vaizduotė ir entuziazmas 

staiga krenta, atvėsta. Mes pa
sijuntame truputi apgauti.
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birželio 1O dieną.

WILLOW SPRINGS. ILLINOIS

BUS įDOMl PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VA ŪSUS IR PAČIUS MODERNIA 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI J NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ

tersburge. čia visas Floridos lie
tuvių centras.

Pats miesto vardas — St. Pe
tersburg! — mums, europie
čiams, skamba ne labai maloniai, 
nes tiesioginiai primena nūdienį 
Leningradą (==St. Petersburgą, 
buv. carų sostinę). Man kalbė
jo daug žiną ir daug atsimeną 
vietiniai šimtamečiai seniai taip: 
Prieš 150—200 metų į šias bai
sias ir pelkėtas Floridos balas, 
kur ūžė bilijonai mažulyčių mu
selių ir uodų-moskitų, atsikėlė 
gyventi keli nuo caro pabėgę ru
sai, žvejai ir medžiotojai. Jiems 
patiko Šis pusiasalis, skalauja
mas iš trijų šonų marių van
dens, ir jie šią savo gyvenvietę 
pavadino St. Petersburg. O ame
rikiečiai yra žmonės ne naciona
listai; jiems lygiai patinka to
ki grynai ispaniški miestų var
dai, kaip: Los Angeles (=An- 
gelai), San Diego (šv. Diegas), 
San Francisko (=Sy. Franciš- 
kaus miestas), Memphis (seno
vės 1 
centras) ir t. t. Amerikiečiams 
lygiai patinka, matyt, ir St. Pe
tersburg© vardas. Ką gi 1 Kaip 
pavadinsi — nepagadinsi, anot 
tos lietuviškos patarlės.

i
zPats St. Petersburg, kuris guli 
vakarinėje Floridos (šio vadina
mo “piršto1') pusėje it kuris ran
dasi apie 100 mylių nuo Miami 
atgal į šiaurę (prie Mexicos įlan
kos) yra ne sala, nors labai pa
našus į salą, o yra pusiasalis. 
Čia iš visur — vanduo, vanduo! 
Ar gėlas ar sūrus, iŠ visur, kur

K«lifornijoc rodeo padaryta fetoprafija, kurieje kauboivs foką nuo arktie ant greit hėgenčio jau
čio, kurį kaubojus turi parversti ant žemes ir surižti per kelias sekundes.

=sr' !;?»■■,■■■■■ = 
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kiniai, tvenkinėliai... Vis van
duo, vanduo!- Kartu ir marių 
žuvėdros!... O tas jų laimingas 
klyksmas, tas jų retkartinis nu- 

jimas, ha-ha-ha-ha!... At
rodo, lyg jos, tos žuvėdos, turė
tų žmogaus jausmus- ir nuotai
kas. Palmės, garsiosios pietų 
palmės, man, šiaurės žmogui ne
padarė didesnio įspūdžio. Mat, 
palmės mus, šiaurės kraštų 
žmonės, (europiečius) žavi dau

giau egzotine — romantine ir 
ypač istorine prasme, bet ne re
aline prasmė. Apie palmes mes 
žinome iš Sv. Rašto, iš pasako
jimų ir romanų, iš poezijos, iš 
istorinių šaltinių, iš įdomių re
portažų apie pietų šalis; bet kai 
akis akin susiduriame su pačia 
.palme, — tai mūsų šiaurės žmo-

Nekultivuota (t. y. ne dirbti
nai išauginta) natūrali palmė 
daro mums skurdų — menką 
įspūdį, lyginant ją su nekulti
vuotu (žmogaus rankų nepri
dėjus) galingu šiaurės ąžuolu, 
liepa, klevu, vinkšna, uosiu, skro
blu...

Po palme tu, vargšas šiaurės 
žmogaus, sunkiai besurasi pa
vėsi nuo baisiai karštų Floridos 
saulės spindulių. Palmių miš
keliai, kokių mačiau Floridoje 
keletą, šiaurės žmogui atrodo 
keistai ir juokingai. Tai kelios 
dešimtys ar keli šitai medinių 
lietuviškų telegrafstulpių, ku
rių pačiose viršūnėse yra kelios 
ar keliolika žaliuojančių šakų, 
štai tau ir palmių miškelis!

Visdėlto taip griežtai pa
smerkti palmę gal būtų neteisin
ga. Ir Miami ir Sarasotoje ir 
ypač Petersburge aš pats .savo 
akimis mačiau nuostabiu, žavin
gų palmių... Ir gatvėse ir prie 
privačių namų, šios žavingos 
trumpalįemenės palmės — tik
ras pietų stebuklas! Tokios jos 
nuostabios, retos, atitinkančios 
tai, kas mūsų vis<|įkaityta kny
gose. Bet... šios palmės, atro
do, yra išaugintos' žmogaus ran
ka, sodininko priežiūroje.

Kaip sako geologai — moks
lininkai, Florida iškilo iš jūrų 
dugno prieš keliolika tūkstančių 
metų. Kaipo žemė ir kaipo pu
siasalis, jinai yra jauna.

Pats fit. Petersbui&as guli 
nuo jūros paviršiaus vos apie 
1-3-8 jardus aukščiau. O gar
susis Petersburg* “byčas”, pa- 
plūdymis, yra vos 1-2 metru, ret
karčiais 3 metrus, aukščiau jū
ros paviršiaus. Dėl to kartais 
čia atsitinka, kad audros metu 
visą ar dalį paplūdimio su greta 
esančia gatve apsemia vanduo. 
Bet tai viskas atšibūna tik ret
karčiais ir labai trumpai. Dėl 
to viso pilvoti Floridos biznie
riai nesijaudina. Kvadratinė pė
da prie pat “byčiaus” (paplūdy- 
mio) čia vistiek kainuoja 200— 
300 dolerių, ir nieko čia nepada
rysi. ;

Pats St. Petersburgas tikru
moje yra ne miestas, o tik di
džiulis kurortą*** 150 ar 200 
tūkst. gyventojų. Norom neno
rom šis dideli* ir žavus kuror
tas greit virs didmiesčiu, jei ne
bus iš šalies imtasi reikalingų 
stabdomųjų priemeftit}...

Juodukų labai maža. Vos vie
ną kitą tesutiksi gatvėse. Jie 
čia tarnauja, kaip kelneriai res
toranuose, kaip pardavėjai krau
tuvėse ar kaip šoferiai taxi ma
šinose. Negirdėta, kad čia jie 
rodytų savo ‘galybę” ir ką nors 
užpultų. Visi labai mandagūs 
ir korektiški. Mexikiečių irgi 
vos kur-ne-kur bepamatysi. Do
minuoja baltoji rasė, europie
čiai. Pasijunti saugus, laisvas, 
ne j temptas. Pasijunti esąs Eu
ropoje.

Pasaulinio garso operos ar
tistė lietuvaitė Lilija šukytė šio 
gegužės mėnesio 18 dieną pasi
rodė Buenos Aires miesto tea
tro Colon scenoje. Ji dainavo 
vyriausioje moters rolėje dešim
tyje Figaro vestuvių operos spek
taklių.

Lilija šukytė yra New Yorko 
Metropolitan, Vienos, Berlyno 
ir Miuncheno operų solistė. 1972 
metais ji atidarė Pasaulinę Spor
to Olimpiadą Miunchene.

La Prensa aprašydama kokie 
veikalai šj sezoną statomi teatre 
Colon, Lilijos šukytės (Lilian 
Sukis) vardą mini pirmoje vie
toje, paskui pažymi, kad su ja 
Figaro vestuvių operoje pirmuo
se dešimtyje spektaklių dainuos 
Jeanette Pilou, Norma Lerer, 
Luisa Bartoletti, Gabriel Bec- 
quier, Angela Romero ir Victor 
de Narke. Direktoriai Lief Se- 
gerstan ir Juan Emilio Martini.

dos, ir tai tik keliose pagr. li
nijose. Busas kainuoja 25 et.; 
itin tolima 4-7 mylių kelionė per 
visą miestą kainuoja 51) et. Ne
žiūrint busų retumo, įsėdęs į 
busą tu rasi buse tik 6-8-10-tį 
keleivių, ir viskas.

Gatvėse ir užeigose dominuo
ja senesni žmonės. Jaunimo ir 
vaikų gana maža. Iš senųjų žmo
nių tarpo išsiskiria moterys. Jos, 
būdamos gerokai jaunesnės už 
savo buv. “hesbendus”, be to, 
būdamos atsparesnės ir tvirtes
nės prieš mirtį, visos jos pragy
veno savo vyrus, paveldėjo tei- 
sėtai jų turtą ir dabar karšta čia 
vienišos, sumišusius, netikros... 
Bet taip yra tik su dalimi seny
vų moterų. Kitos jaučiasi gana 
laimingos, nes turi užsiėmimą 
pagal savo norą ir skonį. Aure, 
vienos domisi mokslu ir knygo
mis, kitos žavisi muzika ir me
nu, trečios nukreipusios dėmesį 
į religiją ir labdarybą, dar kitos ■ 
— į ateizmą ir pažangų gyveni- (

mą... Beveik visos jos domisi 
lietu v. organizacijomis, tauti
niais pobūviais ar priv. tauti
niais subuvimais...

Retkarčiais šios mielos šau
nios senyvos leidukės planuoja 
naujas vedybas. Ir, veizėk, iš tų 
jungtuvės ir nauja šeima. O 
planų ne retai išeina naujos 
jungtuvės ir nauja šeima. O 
dviem gyventi kartu, dalytis gy
venimo įspūdžiais, džiaugsmais 
ir pasitaikančiomis nelaimėmis, 
visdėlto yra geriau ir gražiau 
negu gyventi vienam,, gerti ligi 
išnaktų alų smuklėse arba sė
dėti prie knygų ir laikraščių iš
tisą dieną. Tegyvuoja gyveni
miškos ir judriosios Floridos lei
dukės! Jos nuolat suteikia švie
žio oro ir naujų įspūdžių su- 
rembėjusiems ir truputi nepa
slankiems vyriškiams.

(Bus daugiau)
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Zoerner,Režisieriui. .Wolfgang 
scenografas Aivaro Durenona y 
VedU.

Dainininkė L. Šukytė atvyko 
į Buenos Aires š. m. gegužės 1 
d. Kartu atvyko ir jos mamytė 
p. Zinaida Grabauskaitė Šukie
nė.

Buenos Aires lietuvaičių bū
relis suruošė pagerbtuves Lili
jai šukytei ir jos mamytei pager
bimą.
Didžiausia pasaulyje elektrinė

Brazilijos sostinėje Brasilia, 
bal. 4 d.„ dalyvaujant Brazilijos 
prezidentui Medici ir Paragva
jaus prezidentui Stroessner, 
abiejų šalių u. r. ministerial pa
sirašė sutartį, bendromis abiejų 
šalių lėšomis pastatyti galin
giausią elektrinę pasaulyje.

Toji milžiniška statyba pradė
ta Itaipu vietovėje, ant upės Pa
rana, 14 kilometrų nuo vanden- 
puolio Iguazu.

Darbas bus baigtas per 10 
metų ir kainuos 2,000 milijonų 
dolerių.

Pakėlus Paranos vandenį 205 
metrus bus padarytas 1.500 kva
dratinių kilometrų ežeras; 14 
milžiniškų generatorių gamins 
po 750,000 kv. kiekvienas. Itai
pu pakels gyventojų lygį ir abie
jų šalių pramonę.

Lietuvaitė meno parodoje 
Mar Del Platoje

Argentinos dailininkų kūrinių 
paroda įvyko Mar del Platoje 
nuo balandžio 15 iki 22.

Vietinė spauda pažymi, kad 
tarpe žymių dailininkų pagyri
mus laimėjo Berisso lietuvaitė, 
jau keliose parodose premijuota 
už savo kūrinius Lidia Kaliba- 
taitė-Pereira, Nemuno veikėjų 
Joanos ir Alfonso Kalibatų duk
tė. Parodos rengimo komisija 
apmokėjo visas jos pragyveni
mo ir kelionės išlaidas. ALB

Rusai kursuoja labai retai, vos 
______________ Įkas pusė valandos arba dažniau- 

| Šiai kas viena ar kUs dvi valan
1739 So. Habited Street Chicago, HL 60608
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uiSAUGOKIME PALIKIMUS NUO
OKUPANTŲ

Jeigu prieš ketvirtį šimtine- jos (Injurkolegiją — Inostran- 
čio iš Lietuvos nuo bolševikų naja Juridioeskaja Kolle^ja) 
bėgančiam kuris nors enkave- subagentūros tarnautojai, nuo- 
distas būtų pasakęs: “Ateis lai-dugniai apklausinėje, surašė 
kas, kad prie to, ką čia palie-i įgaliojimą ir pakišo paveldė- 
ki, mes pasiimsime ir tą, ką tojui pasirašyti. Okupantų į 
užsienyje uždirbsi”, tai iš toj Lietuvą atneštoje santvarkoje 
mūsų tautietis būtų tik nusi
juokęs.

Šiandien tokia tariamoji en
kavedisto pranašystė daugely
je atvejų virsta tikrove. Ir tas 
įvyksta todėl, kad gyvieji, ypa
tingai artimų šeimos narių ne
turintieji laisvajame pasauly
je, nepasirūpina surašyti tin
kamų testamentų. Nesant tin
kamai surašyto testamento, 
bet kuriam tautiečiui mirus, 
bematant prie jo turto prisista
to Lietuvos okupantų interesus 
atstovaujantieji advokatai ir 
juos išgauna. Ką iš tokio pali
kimo gauna įpėdiniai Lietuvo
je, priklauso grynai nuo oku
pantų malonės.

Štai vienas iš tikrųjų šaltinių 
girdėtas atvejis. Tūlas Vilniaus 
žydas iš giminių patyrė, kad 
jo artimas šeimos narys Kana
doje paliko jam visą savo ket- 
virties milijono dolerių vertės 
turtą. Kol paveldėtojas galvo
jo, kaip tą palikimą išgauti, 
prie jo prisistatė Vilniuje vei
kiančios Maskvos Injurkolegi-

su valdininku nesiginčijama, 
nesiginčijo ir tas žydas, įgalio
jimą pasirašė.

Po pusmečio ar panašiai pa
veldėtojas gauna kvietimą ap
silankyti Injurkolegijoje. Nu
vykus valdininkai praneša, kad 
paliktinas išgautas, bet tuo 
tarpu dar nežinia kiek jam 
teksią, pagaliau tas ne taip esą 
ir svarbu. Iš to, kas išgauta, 
jis jau dabar galįs išsirinkti 
trijų kambarių kooperatyvinį 
butą ir vėliausios laidos rusiš
ką automobilį “Maskvičių”. 
Paveldėtojas, nedelsdamas iš
sirinko tikamą butą ir “Mosk- 
vičių”, kuriuos palyginamai 
greit gavo.

Po kurio laiko paveldėtojas 
iš atitinkamų įstaigų gavo pra
nešimą, kad jam paskirta šim
to rublių asmeninė pensija iki 
gyvos galvos. Nesuprasdamas, 
kas čia atsitiko, paveldėtojas 
su pranešimu nuskubėjo į Vil
niaus Injurkolegiją. Ten irgi 
niekas tikros padėties jam pa

APIE vitaminą e
Vitaminas E (alpha toco

pherol) yra tiek populiarus 
pasidaręs, kad farinacistai ne
bespėja jo gaminti. l)r. T. R. 
Van Dellen rašo, kad to vita
mino vartotojų JAV-bėse yra i apytakos (cirkuliacijos) nege- 
apie 30 milijonų žmonių, nors rūmams gydyti.. Jis įsitikinęs, 
ar ir dėlko jis yra naudingas, kad vitaminas 
dar nesą medicinos nustatyta, kraujo indelius ir padeda iš

vengti krešulių, rašo Dr. Van 
Dellen. Kaip veikiantis prieš 
oksidaciją vitaminas E maži
nąs deguonio širdžiai pareika
lavimą.

Dr. Shute smerkia modernų
jį miltų malimą, atimant iš 
kviečių tą maistinę dalį, kuri 
esą “apsaugodavo mūsų pro
tėvius nuo širdies ligų”.

Vartok vitaminą E kasdien 
ir kūno pareikalavimas deguo
nio sumažės nuo 50 iki 250 
nuošimčių”, pareiškė Dr. Shute 
trims šimtams delegatų. Pre- 
ventyvinės Medicinos tarptau
tinės akademijos seminarui, 
šiomis dienomis įvykusiam 
Chicagoje.

Edwin Di Cyan, Ph D para
šė knygą “Vitamin E and 
Aging” (E vitaminas ir senėji
mas) Toje knygoje jis įrodi
nėja, kad senėjimas vyksta dėl 
oksidacijos. Pagal jo teoriją, 
senėjimas arba organizmo ge
dimas prasideda kuomet oksi
dacija daugiau celių sunaiki
na, negu kūnas spėja naujų 
pagaminti, (oksidacija reiškia 
degimą, rūdijimą, gedimą). 
Oksidacija yra labai lėtas pro
cesas, kurį sunku pastebėti. Vi
taminas E esąs vaistas prieš ce
lių oksidaciją, jis apsaugąs or
ganizmą nuo audinių gedimo ir 
rezultate sulėtinąs senėjimą. 
Kitais žodžiais knygos auto-

riaus teigimu senėjimas yra gJ

Dr. Evan V. Shute, London, 
Ontario, Kanadoj bene pir
masis pradėjo vitaminą E re
komenduoti širdies ir kraujo

E praplečia

t=- — ......... . 1 — ■ - .............. ........ —

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai {rišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL ................
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. _______________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00, minks 
tais viršeliais — ____________________________

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

šeliais. ______________________________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ____________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

$6.00
$6.00

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psL ________________ _______________________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai.......... ..............      .....
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$3.00

$3.00

_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

insured;

pavedimo iš įpėdinių Lietuvo
je. Panašiai ir šiandien elgiasi 
ir visų kitų kraštų konsulai, 
saugodami savo atstovaujamų 
šalių piliečių interesus.

(Bus daugiau)

PAVYDAS IR UŽUOJAUTA
— Kai giriu savo vyrą — man 

pavydi. Kai jam priekaištauju 
— užjaučia. Dėl to man geriau 
nuoširdus pavydas, negu dirb
tinė užuojauta.

aiškinti negalėjo, nes praneši
mas gautas iš Maskvos.

Tarnautojai spėliojo, kad 
pensija matomai rišasi su pali
kimu, nes jis neįeina į “liau
džiai nusipelniusiųjų” katego
riją. Vienas tarnautojų paste
bėjęs, kad jis dabar tur būt 
esąs laimingiausias žmogus pa
saulyje, turėdamas patogų bu
tą, automobilį ir dargi užtik
rintą šimto rublių pensiją iki 
gyvos galvos. Tokią sumą už
dirba tik aukštesnieji valdinin
kai.

Praėjo metai, “personalinis 
pensininkas” ramiai sau gyve
no, imdamas pensiją ir lauk
damas tikslių žinių apie pali
kimą. Tarpe žydų ėmė sklisti 
gandai, kad norinčius išlei
džia į Izraelį. Būdamas vienąs, 
kaip pirštas, nes jo šeimą ir 
artimuosius naciai sunaikino, 
“personalinis pensininkas” su
galvojo keltis į Izraelį. Nepra
ėjus ir mėnesiui nuo to, kai 
pradėjo rūpintis išvažiavimo 
viza, buvo iškviestas į pensi
jas tvarkančią įstaigą. Ten val- 
dinikas rūsčiu veidu pranešė: 
“Nuo šio mėnesio pirmos Tams
tai personalinė pensija sustab
doma, nes tarybų valdžia pen
sijų nemoka nei liaudies prie
šams, nei išdavikams”. “Pen
sininkas” teisinosi, kad jis ne
sąs nei liaudies priešas, tuo la
biau nesąs išdavikas. Tada jam 
valdininkas pakišo popierį: 
“Ar čia ne tavo prašymas lei
dimo išvykti į Izraelį? Ar ne 
tavo parašas, kad išduoti ta
rybų tėvynę, nes nori vykti į 
sionistų Izraelį?”

Kai “pensininkas” dar ban
dė aiškinti, kad jam priklau
sąs palikimas, tai ir čia buvo 
atsakyta, kad jis apie jokius 
palikimus nieko nežinąs. Pa
galiau, jei ir žinotų, tai nėra 
svarbu, nes tarybų valdžia į 
užsienį nesiunčia nei pensijų, į 
nei palikimų...

Šis atsitikimas puikiai pai- , 
liustruoja kaip okupantai el
giasi su iš užsienio išgautais i 
palikimais. Žinant bolševikų 
santvarką, nereikia ir lakios ' 
fantazijos suprasti, jog stam-

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10.000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
P»r Annum

NOW INSURED TO $20,000.

Paid and " REGULAR
Compounded PASSBOOK
QUARTERLY ACCOUNT

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato p«L daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608

bų palikimą iš užsienio gavu
siam nebus leista ramiai ir lais- 

I vai gyventi. Kad paveldėtojui 
kartais neateitų pagunda gra
žiai gyventi mažai dirbant, tai 

• jį valdžia nuo to apsaugo — 
palikimo neišmoka. Jei pavel
dėtojas palankus okupantui, 
tai gaus nedidelę pensijėlę, o 
jei ne, tai ir to nebus. Viskas 
priklauso nuo okupanto malo
nės. Patys paveldėtojai negali 
apsiginti nuo apiplėšimo. Tą 
gali padaryti tik užsienyje gy
venantieji, taip sutvarkydami 
savo turtą, kad mirties atveju 

’ okupantas negalėtų prie jo pri
eiti.

Siekiant savo turtą apsaugo
ti tenka susipažinti su priemo
nėmis, kurias okupantai nau
doja užsienyje atsiradusiam 
palikimui užgrobti. Tam tiks
lui Maskvoje yra įsteigta aukš
čiau minėtoji Injurkolegiją, 
kurios subageritūra veikia ir 
Vilniuje, ši agentūra turi abso
liutų monopolį užsienyje atsi
radusiam palikimui išgauti. 
Niekas kitas okupuotoj Lietu
voj neturi teisės rūpintis pali
kimų išgavimu. Paveldėtojas 
gali kreiptis tik į Injurkolegiją 
ir niekur kitur. Praktiškai pa
ti Injurkolegiją susiranda įpė
dinius Lietuvoje ir jiems paki
ša pasirašyti įgaliojimus jos 
advokatas J. A. Valstybėse, ši 
advokatų firma New Yorke at
stovauja ne tik Sovietų Sąjun
gą, bet ir satelitinius kraštus, 
kaip Lenkiją, Bulgariją, Čeko
slovakiją, Rytų Vokietiją ir t. 
t Savo keliu firma turi ją at
stovaujančius advokatus visuo
se J. A. Valstybių miestuose ir 
Kanadoje. Injurkolegiją jai 
yra paskyrusi 35% nuo visų 
išgautų palikimų, o pati firma 
jai agentaujantiems advoka
tams kituose miestuose skiria 
iki 25% nuo išgautų sumų pri
klausomai nuo susitarimo ir 
įdėto darbo.

Prie to Injurkolegiją Mask
voje dar pasilaiko 10% nuo iš
gautų sumų savo reikalams. 
Pasėkoje to okupuotoj Lietuvoj 
ar ir pačioj Rusijoj gyvenan
tys gali tikėtis šiek tiek dau
giau negu pusę palikimo.

Jei palikimas yra nedidelis, | 
tai išlyginimui tokių didelių 
išskaitymų okupantui suteikia , 
teisę pirkti rusų gamybos au
tomobilius ir kai kurias kitas 1 
prekes už papigintą kainą. Ne ( 
vienas tiesioginiai pervedantis 
palikimą dažnai gauna laiškus 
iš Lietuvos, kuriuose prašoma ( 
atsiųsti liudijimą, kad tie pi- . 
nigai iš palikimo, tada jis esą 
dvigubai daugiau gaus. Mūsų | 
žmonėms sunku suprasti, kad < 
Čia tik dar viena bolševikiška ’ 
išdaiga. I

Žinoma, tos visos privilegi- | 
jos ir tariamieji papiginimai 
galioja tik tais atvejais, jei I 
paveldėtojas yra lojalus oku- į 
pantui ir nėra “liaudies priešas" Į (

ir jei paveldėtoji suma nėra 
tokia didelė, kad būtų galima 
paskirti “personalinę pensiją”. 
Kaip visiems gerai žinoma, 
pas bolševikus pakliūti į “liau
dies priešų” kategoriją yra la
bai lengva.

Kaip bolševikiškoje santvar
koje nėra aiškių Įstatymų ir 
taisyklių, kas ir kaip gali iš
važiuoti į užsienį, taip lygiai 
nėra įstatymų, kas ir kaip gali 
ką paveldėti iš užsienio — vis
kas priklauso nuo okupantų 
pastatytų biurokratų malonės.

Normaliuose tarpvalstybi
niuose santykiuose savo šalies 
piliečių interesų apsaugojimu 
kitose valstybėse rūpinasi pa
skiri ir pripažinti konsulai, ku
rie be specialių pavedimų ar 
įgaliojimų gali reikšti preten
zijas ir imtis reikalingų žygių 
savo valstybės piliečiu priklau
somą palikimą ar bet kokį tur
tą apsaugoti. Pavyzdžiui, prieš 
Lietuvos okupaciją, mirus ko
kiam nors asmeniui Ameriko
je kurio artimiausi šeimos na
riai gyvena Lietuvoje, Lietu
vos konsulai tuojau pat imda
vosi žygių turtą apsaugoti, ne
žiūrint, kad jie neturėdavo

0 T A SUSIVIENIJIMAS I . /X LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms Ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUUA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama llefuviSty KLUBŲ h- draugijų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovaną Universal 

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON SI 00 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

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 h daugelį kitų vertybių.

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1023 metais. TeL 421-3070
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metams ___________ $2X00
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KAZ. STRĖVA

PRAŠO PLYTOS...
Nei mūsų siiateiami siunti

niai, nei ekskursijos nieko 
bendro neturi su okupanto “bu

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ___ ...-------------------- $22.00
pusei metų _______________ $12.00
trims mėnesiams __________ $7.00
vienam mėnesiui  $3.00

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

Užsieniuose: 
metams ________________  $21.00
pusei metų ------------------------- $13.00
vienam mėnesiui  $3 JO
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SULAUKSIME ŠVIESESNĖS 

j ATEITIES...

Naivus p. Santvara galvoji
mas ir dėl šviesesnės Lietuvos 
ateities. Jo manymu, kad gali 
ateiti humoniškiąji. ir toleran
tingi rusai, karte apie tautų ly
gybę, brolybę ir draugystę 
kalbės be veidmainiavimo ir 
klastos, kad lietuvių tautos 
gyvybingumas ir kūrybinė dva
sia nebus sunaikinti.

Tai sapnas! Tai tuščia poe
to svajonė, kad Lietuva kada 
nors iš okupanto pusės sulauks 
humaniškų ir tolerantingų lai
kų. Priešingai, gyvenimo tik
rovė liudija kaip metai iš nie

tų, okupantas lietuvių tautą, 
vis labiau žlugdo, jos kultūri
nius pasireiškimus slopina.

maniškumu”, nei tai rodo be
siartinančią laisvę tautai ir jos 
kultūrinei veiklai. Maskva ne
leidžia ir niekad neleis išei

Tokios “malonės”, apie ku
rią svajoja p. St. Santvaras, 
pavergtieji lietuviai iš Maskvos 
satrapų nesulaukė ir niekad kad tai p. St Santvarui reikė-

vijoje rašytojų spausdintų kny
gų bei laikraščių platinti oku
puotoje Lietuvoje. Nanianau,

nesulauks. Gal jam atrodo,
kad jau prasidėjo tokie “huma
niški” laikai, nes Maskva su
teikė “malonę” pasiųsti pa
vergtiesiems siuntinėlius, lei
džia ekskursijoms nuvykti 
okupuoton Lietuvon ir pasi
dairyti po Vilnių, Trakus ir 
Druskininkus. Tai jau ženk
las, kad okupantas darosi hu
maniškesnis ir kad netrukus jis 
visai sužmoniškės. Tai tikrai, 
tik sapnas!

Rusų - vokiečių derybos tęsiamos
Prieš trejus metus pradėtos Sovietų Sąjungos ir Va

karų Vokietijos derybos tęsiamos. Rusų komunistų par
tijos pirmasis sekretorius Leonidas L Brežnevas praeitą 
penktadienį atskrido į Boną ir tuojau pradėjo pasitari
mus su federalinės Vakarų Vokietijos respublikos kanc
leriu Willy Brandtu. Galingiausias sovietų valdžios žmo
gus planuoja Vokietijoje praleisti net penkias dienas ir 
pasirašyti kelis susitarimus.

Šios derybos palies visą eilę klausimų, liečiančių šias 
dvi galingas valstybes. Sovietų valdžia būtų norėjusi, 
kad susitarimas būtų buvęs daug platesnis, bet Vakarų 
Vokietija nori prisilaikyti 1970 metų rugsėjo mėnesį pa
sirašytos sutarties. Brežnevui atrodo, kad pirmojo susi
tarimo metu buvo padėtas rinitas pagrindas tolimesniems 
susitarimams, todėl jis ir yra pasiryžęs užmiršti praeitį ir 
atidengti naują lapą valstybių santykiuose. Aerodrome 
Brežnevas nusidžiaugė, kad “šaltojo karo” nuotaikos 
pradedamos blaškyti.

Vakarų Vokietijon Brežnevas atskrido su didele so
vietų užsienio reikalų ir karo ministerijų patarėjų grupe. 
Viso atskrido 50 rusų. Vieni saugo sovietų komunistų par
tijos vadą, o kiti jam pakiša jau aptartų susitarimų teks
tus ir pataria, ką jis dar gali bandyti išsiderėti iš vokiečių 
kanclerio. Brežnevui rūpi, kaip jis aerodrome pareiškė, 
galimai greičiau gauti Vakarų Vokietijos paramą sovie
tų ūkiui atstatyti ir krašto gyventojų standartui pakelti. 
Rusams reikalinga Vakarų Vokietijos mokslo ir pramo-. 
nes specialistų patirtis, kad jie padėtų rusams pakelti gy
venimo standartą, pagamintų reikalingų modernių ma
šinų ir apmokytų pakankamą rusų skaičių tas mašinas 
vartoti.

Sovietų Sąjungai rūpi modernioji elektronika, bet iš 
vokiečių rusai nesitiki jos gauti. Brežnevas planuoja 
skristi į Ameriką ir išsiderėti pačias moderniškiausias 
skaičiavimo mašinas. Sovietų valdžia sustabdė vfeus erd
vės tyrinėjimus. Kai sprogo paskutinė sovietų erdvių “la
boratorija”, tai specialistai patarė daugiau į erdves nieko 
nesiųsti. Sovietų mokslininkai įsitikino, kad turimos ru
sų elektronikos mašinos labai lėtos. Rusai žino, kad JAV 
elektronika yra gerokai pirmyn pažengusi. Amerikos 
astronautai erdvėse stebuklus daro. Jie ne tik Mėnulį ty
rinėja, bet jie ir pačioje erdvėje gali išvengti nelaimių, 
kaip jau porą kartų padarę. Brežnevas, vykdamas į Wa- 
shingtoną, tikisi išsiderėti iš JAV, kad parduotų sovietų 
mokslininkams kelias modernias skaičiavimo mašinas. 1

Vokiečiai modernių elektronikos mašinų neturi, bet 
vokiečių turimos ir statomos mašinos yra daug geresnės, 
negu pačių rusų dabar vartojamos. Mašinų statybos pa- 
grindan vokiečiai jau padėjo modernią elektroniką, tuo 
tarpu rusai Šioje srityje yra atsilikę. Brežnevas, negalė
damas gauti pačių naujausių mašinų, nori gauti iš vokie
čių, kokias pajėgia. Jis žino, kad vokiškos mašinos ke
bais atvejais yra geresnės, negu rusiškosios. Jis nori grei
čiau gauti mašinas iš vokiečių, kad galėtų bent kiek page
rinti pirmon eilėn pačios Rusijos, o vėliau ir vidaus so
vietų imperijos gyventojų gyvenimo lygį. Brežnevas bijo, 
kad pačioje Rusijoje neprasidėtų darbininkų streikai, ko
ki prieš du metu buvo keliuose Lenkijos miestuose. Go
mulka buvo pasiryžęs siųsti tankus, bet darbininkų jie 
nenugąsdino. Gomulka buvo priverstas užleisti vietą Ed
vardui Gierekui. Brežnevas niekam nenori savo vietos 
užleisti.

Kancleris Brandtas išklausė Brežnevo užsimojimų ir 
šios konferencijos vilčių. Vakarienės metu Brežnevui ir 
visai jo svitai šitaip atsakė:

— Nei vienas mūsų neužmirštame, kur kitas stovi. 
Nei vienas neužmiršo mūsų socialinių sistemų, ideologi
jos ir įsipareigojimų, ar tai būtų tie įsipareigojimai eko
nominės ar politinės prigimties. Kiekviena pusė rezer
vuoja savo teises ir pareigas, bet mes taip pat respektuo
jame kitų įsipareigojimus. Tai yra pirmas gerų kaimy
nų privalumas, ir mes turime stengtis visą laiką turėti tai 
gaivoje...

Kancleris Brandtas, prieš pradėdamas derybas su 
Brežnevu, buvo atskridęs į Washingtona ir dvi dienas ta
rėsi su prezidentu Niksonu. Vokiečiai žino, kad šie pasi
tarimai nėra taikos sutartis. Abi pusės pasižadėjo nevar
toti jėgos konfliktams spręsti, bet tai nereiškia, kad va-' 
karai visą laiką turės daryti nuolaidas rusams. Vakarų 
karo jėgos atitrauktos iš karo metu užimtų teritorijų, bet 
rusai nesirengia to padaryti. Vokiečiai prašo JAV, kad 
jos neatšauktų savo karo jėgų iš Vokietijos. Kancleris 
Brandtas ir kiti labai gerai žino, kad Brežnevas visai ki
tokią giesmę užgiedotų, jeigu Europoje nebūtų Amerikos 
karo jėgų.

Brandtas pirmon eilėn nori sutvarkyti Vakarų Ber-, 
lyno teisinę padėtį, o Brežnevas nori vokiškų mašinų. 
Brandtas rusus gana gerai pažįsta. Brežnevas jau paža
dėjo sutvarkyti teisinį Berlyno klausimą. Jis sutiks dary
ti ir kitas nuolaidas, nes jam didžiausią pavojų sudaro 
Kinijos pasienis.

tų išaiškinti kodėl?

Ar gi, šiandien iš Amerikos 
laisvieji lietuviai nuvykę į 
okup. Lietuvą nejaučia tos at
mosferos, lyg jie būtų atsidū
rę kalėjime? Juk ten be enka
vedistų žinios nė žingsnio, net 
Vilniaus viešbučių kambariai 
yra aprūpinti (slaptomis “au
simis”, kurios gaudo atvyku
siųjų lankytojų garsiai sapnuo
jančių košmarinius garsus...

Tiesa, kad kaikuriems lan
kytojams suteikiamas leidi
mas tai vienur tai kitur po Lie
tuvą pavažinėti, bet už tokią 
“malonę” jie grįžę turi parašy
ti sieksninius straipsnius apie 
išbujojusią ten pažangą, apie 
klestėjimą kultūros, apie res
toranus, kuriuose gali valgyti 
kiek nori šaltibarščių ir pan. 
Tokių ir panašių kaip šulai- 
čius, dambriūnus, kun. Balch 
— Balčį turime ir daugiau. Iš 
jų rašinių bei pasakojimų ky
šo pagrindinė mintis, kad Lie
tuva tik dėlto yra tokia “pa
žangi”, nes ją priglaudė “vy
resnysis” brolis — maskolis”.-

Keista, kad p. St Santvaras 
poetinio patoso nusiaubtas su
šunka: “Visa, ką dabar ma
tote, kylant iš Kremliaus kami
nų, nesudaro pagrindo nevil
ties ašaroms lieti” ... O ką gi, 
jis pamatė kylant iš Kremliaus 
kaminų? Ar jį džiugina spė
liojimas, kad dabartinis rusų 
imperializmas nebus amži
nas!__  Juk tą mes visi žino
me. Dėl to, dar netenka džiū
gauti. Visi žinome, kad pasau
lyje nieko nėra amžino, tai ne
reiškia, kad mes todėl, turime 
būti ramūs, sudėję rankas, už
čiaupę lūpas sėdėti, tylėti ir. 
laukti iki rusiškasis imperializ
mas gaus galą.

Bet kol jam ateis galas, tai 
gali įvykti taip, kad Lietuva 
jau seniai bus numarinta ir 
palaidota kape. Ir tik didmies
čių muziejų lankytojai gėrėsis 
ten sukrautais, mūsų tautos 
kultūriniais likučiais. Todėl 
dar ne laikas džiūgauti ir ra
miai laukti imperializmo galo. 
Tik del Dievo meilės neužmi
kime saldžiu miegu ir nesap
nuokime sapnų. '

Mūsų visų pareiga budėti ir 
kelti be atvangos aliarmą dėl 
mūsų tautos grėsmingo likimo, 
o tikrai, okupantas Lietuvai 
rengia kapą...

PATEKĖJO “AUŠRA”
TEATRUI...

p. St. Santvaras minėtame 
pasikalbėjime paliečia teatra
linį meną. Anot jo, čia jau 
kilstelėjo “atodrėkis”. Dainos 
menas, anot jo, nepalygina
mai aukščiau stovi negu nepri
klausomos Lietuvos laikais. Bet 
tuo, ar gi, tenka stebėtis? Ar 
per 50 su viršum metų neprikl. 
Lietuvos gyvenimo teatralinis 
menas nebūtų daug didesnės 
pažangos padaręs, negu da
bartinėje okupacijoje?

Ir kas gi, pagaliau pasiekta, 
dėl ko reikėtų nustebti ir gėrė
tis? Kam gi, dar neaišku, kad 
okupantas teatralinį meną yra 
sužlugdęs iki pačių gelmių. 
Teatras Maskvai yra propagan
dos dalis. Ir ar iš tikrųjų oku
pacijoje Lietuvos teatrui pate
kėjo “aušra”? Skaudūs faktai 
liudija dabartinio teatro tik
rąją golgotą...

Neseniai mūsų spaudoje bu
vo paskelbtas rež. Jono Jurašo 
rašytas laiškas (žiūr. “Darbi
ninkas”, kovo mėn. 1 d.), kurį 
tikriausiai skaitė ir p. St. Sant
varas. Ir kaip jis tragiškai ra
šo. Be to, reikia stebėtis, kad 
tokį laišką parašė jau jauniau
sios kartos atstovas, kurio pa
vardės dar nėra tarybinės enci
klopedijos I tome, išleistame 
1966 m. Vilniuje. Jo laiško tu
rinys yra skaudus kaltinimas 
okupanto cenzoriams, žalojan- 
tiems ne tik veikalus, bet ir 
patį lietuviškąjį teatrą. Jis ra
šo, kad metais trunkanti kova 
užsitęsia statyti subrandintą 
spektaklį.

Iš dvylikos spektaklių, pa
statytų per penkerius metus, 
tik tris galėčiau laikyti daug
maž atskleidžiančiais mano 
pasaulėjautą. Bet ir juos žiū
rovas išvydo sužalotus, prara
dusius didelę meninės įtaigos 
dalį. “Tango” finalas nuimtas, 
“Mamuto medžioklė” iškopiu- 
ruota. Abu spektakliai uždraus 
ti. Daugelis žiūrovų jų taip ir 
neišvydo. Itin svarbios “Grą- 
sos namų” scenos iškopiuruotos, 
kompozicija ir finalas pakeis
ti. .. Aš pašvenčiau visas jėgas, 
kad teatras taptų tiesos, gėrio 
ir grožio nešėju, šiuos idealus 
siekiau įkūnyti ir paskutinia
me savo spektaklyje “Barbora 
Radvilaitė”.

Tiesa, “Barbora Radvilaitė” 
buvo pastatyta Kaune rudenį. 
Bet žiūrovai ją išvydo, tikriau
siai ne tokią, kokią norėjo ir 
už kurią kovojo rež. J. Jura
šas. Jis skundžiasi, kad dau
geliui veikalų negaunama lei
dimo. Ir savo širdgėlą išlieja 
labai skaudžiais žodžiais: “šian 
dien mane degina neįgyven
dintų ir sužalotų kūrinių bal
sas”. Tai kas, kad okup. Lietu-

Fred Astaire, žinomas filmy aktorius 
ir šokėjas, neseniai buvo pagerbtas 
New York o fttmy baliuje. Apie ii pa

rašytos kelios knygos.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

J. R. Jančaitis iš University 
of Virginia, Charlottesville, Vir
ginia yra bendraautorius straips
nio apie nevienodų paviršių mo
deliavimą, kuris yra paskelbtas 
leidinyje Photogrammetric En
gineering, tomas 39, nr. 4 1973 
m. balandžio mėnesį.

Vitas A. Mikėnas, 1967 me
tais baigęs University of Illinois 
daktaro laipsniu, o dabar dirbąs 
RCA Missile and Surface Ra
dar Division, Moorestown, N. J., 
yra bendraautorius straipsnio 
apie didelio darbingumo avalan- 
šo diodus fazuoto rinkinio rada
ro sistemoms, kuris yra išspaus
dintas leidinyje RCA Engineer, 
tomas 18, nr. 5 vasario-kovo 
mėn.

R. Baubinas, Z. Januškevi
čius, B. Petrėtis, A. Sakalas ir 
J. Viščakas iš Vilniaus univer
siteto parašė straipsnį apie augi
mo sąlygų įtaką j kadmi j aus 
selenido kristalo elektrines sa
vybes, kuris yra išspausdintas 
leidinyje Physica Status Soli
di (a), tomas 15, nr. 2 1973 m.

Saulius šimoliūnas

vos rašytojai rašys puikiausius 
veikalus, bet jie arba dienos 
šviesos neišvysta, o jei ir iš
vysta, tai jau gerokai sužaloti, 
iškarpyti, kad ir patys auto
riai vargiai tegali atpažinti sa
vo kūrinius. Tai reiškia tokia 
patekėjo “aušra” okup. Lietu
vos teatrui.

(Bus daugiau)

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?

15
Mano pažįstamas, skaitąs “Draugą” ir 

jo editorialus, apie taip neatidėliotinai rei
kalingos Lietuvių Sielovados pertvarkymą, 
visų metų bėgyje teradęs tik vieną vienin
telį vedamąjį: “Religinis analfabetizmas ir 
Lietuviškoji Sielovada” (žr. “Draugas” 
N — 17. 1972), kur truputį aiškiau prasi
tarta: “Ne vienas naujai šv. Kazimiero 
kolegijoj įšventintas lietuvis kunigas pa
tenka į kitataučių parapiją. Jie yra auklė
jami apaštalavimui Lietuvoje, bet galėtų 
tą apaštalavimą lietuvių tautoje jau dabar 
plačiau vykdyti, būdami nukreipti į vie
tas. kur lietuvių kunigų trūksta”. 1 aąųi «r 
čia nuslėpta aiški tikrovė: nejaugi auto
rius mano, kad tais reikalais pasirūpins 
bent kuris airis vyskupas?

Toliau str. autorius J. Pr. (kun. J. Prun- 
km?) klausia: “Kodėl neturime jokio lie
tuviškos sielovados centrinio židinio? Rei
kėtų tų galinybių ieškoti , veikiant per Va
tikaną ir per JAV katalikų vyskupų konfe
renciją”. Atrodo, kad str. autorius gerai 
žino, dėlko jo nėra, ir kas jį trukdo su
kurti. tik neturi drąsos, ar negali tai pa
sakyti. Panašiai ir dėt Pasaulio lietuvių 
katalikų bendrijos. “Argi jos darbas ir pa

siliks tik sausas paposėdžiavimas, nuskęs- 
tąs protokolų knygose?” Visai teisingai J- 
Pr. sako: “Būtų svarbu daugiau dėmesio 
kreipti į gyvybinius lietuviškos sielovados 
reikalus”, ar aiškiau pasakius, viso reika
lo nevyniojant į “medvilnę” pagaliau pra
dėti daryli rimtus žygias įkurti savaran
kią lietuvių katalikų vyskupiją.

9. BAIGIAMOSIOS IŠVADOS
Kaip viso to išvarak, visai tinka, prisi

minti , kas kun. Wirto pasakyta: “Bet ir 
vėl savo rūšies fenomenas, kad jūsų lais
vam JAV krašte, kur spauda turi pilnas 
teises iškelti ir kritiškai pažvelgti į valsty
bės prezidento ir vyriausybės narių klai
dingus, ar neteisingas poelgres, katalikų 
spauda apie savo dignitorių ir ją biurokra
tų prieškrikščioniškus, tikėjimą kompro
mituojančius poelgius, priversta sučiaupus 
lūpas tylėti ir nsėktis... *

Inž. V. Ėemsitis šono štadiją baigti šiao 
nram įsidėmėtinu aMttaukfcnu. "1’raCkiaa. 
J. Tumas rašo: “Vien kas dabar liet uotą sie
loje glūdi apsinešę svetimomis įtakomis'". 
(“Vaižganto Bastai”. Kaunas. 1922. L). 
Dėl to visų mūsų didžioji pareiga, apsiva
lius visose srityse ttoo totorijtm eigoje Už
neštų svetimų dulkių ir įtakų, budėti pagal 
Kristaus evangelijos dėsnius, kad piktos 
valios priešai, ar neišmanėliai, ir vėl ue- 
pribertų ir nepriželdintų raugių mums Die
vo nno mnhu įkirtose mūsų šventosios Lie
tuvos žemėse”.

Tolau seka šio veikalo dedikacija 2 
— jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
gresui ir Abstract (anglų kalba santrauka) 
su 2 istoriniais žemėlapiais. Kaip matosi iš 
“Autoriaus žodžio”, 50 egz. jis paskyręs 
dovanoti Jaunimo Kongreso atstovams, jei 
tokią bus įteiktas sąrašas. Iš spaudoje tū
pusią aprašymų liko įspūdis, kad tas kon
gresas buvo daugiau jaunimo pasimatymo 
(dating), pasisvečiavimo pramoga. Nebu
vo čia jaunatviško karščio, pasiryžimo 
ginti tėvą žemei Lietuvai, nė šiaip idealiz
mu užkrečiančių mementų bei pasirody
mų. Nebuvo joje įspūdingos protesto de
monstracijos prieš Lietuvos okupaciją, nei 
iškilmingu pamaldų, ryžtam su mūsų bro
lių protestais dėl religinio persekiojimo, 
net Kento universitete į baigiamąsias pa
maltai iš jaunų žmonių, atsilankė tik 
apie M? Taigi kur dingo St. Aalkausfcio 
mrivursolinė ItataHkybėe pasaulėtiira 
įūoMHmmta jaunoji ateftiamkija su savo 
vžiiproje f m Šri u obatfn: visą atnaujinti 
Kristoje? Kaip tokius jaunimo subuvimus 
ruošti ir demonstracijas attikti, puikų pa
vyzdi paliko estų jaunimas, jų tautinių šo
kių proga. Toronte, (tr.: Tėv. žiburiai. 
VII -27, 1972). Ne visam ir barzdotom 
mūsą jaunimai, veikme pareikštos mintys 
bus pftnai suprantamos, gal jį labiau do
mintą romansai, apysakėlės...

Abstract yra avarbus veikalo priedas, jis, 
ir nemrAanfj lietuvių kalbos, supažindina 

' su veikalo pagrindinėm mintim, pridėti

istoriniai žemėlapiai atvaizduoja lietuvių 
(aisčių) didingus proisterės laikus.

“Akiračių” red. (žr. 8 nm. 1972) pasisa
kė trumpai , kad tai yra “narkotikai pil
kapių str.”. Autorius neturėtų galvoti, kad 
tai pasakyta bloga intencija. Mūsų laikais, 
kai daugelio mūsų jaunos inteligentijos 
galvose švilpauja svetimi vęjai, pravar
tu būtų paimti vaistų, kad ir iš šios bro
šiūros. Tuomet tik gal nušvistų aiškiau — 
visa likrminė lietuvių tautos padėtis. Kai 
Damoklo kardas kadaise sužlugdęs aisčių 
Rytų ir Vakarų regionus tarp Vyslos ir 
Maskvos, dabar pakibo ant pačios Lietu
vos — tarp Tvankstės (Karaliaučiaus) ir 
toli už Vilniaus ir jos išeivių, tarp Atlanto

Tai tokios mintys kilo atidžiai perskai
čius V. žemaičio str.: “Lietuviški vanden
vardžiai ir pilkapiai nue Vyšlos iki pat 
Maskvos”. Dar būtų daug kas pasakyti ir 
dėl įvairių mūsų veikėjų politinės žalas pa
darytos , ar daromos lietuvių tautai, bet tai 
išeitų per toli iš šios recenzijos rėmę.

Galutina mano išvada ir nuomonė, kad 
kiekvienam lietuviui bus naudinga paskai
tyti šią V. žemaičio išleistą knygelę. Deja, 
kiek žinau, V. ž. nėra partijos narys ir dėl 
jo raštų nebus varoma viešos propagandos, 
kaip tai buvo neseniai su “Lithuania 700 
years” ar Raštikio raštais. Tačiau propa
ganda turi laikiną pobūdį, laiko tėkmė nu
plauna visus suneštus šiaudus ir kariais 
nieko nepalieka pozityvaus po propagan-

dinės veiklos. Tikiu, kad su V. žemaičio 
leidiniu to neatsitiks, jis neliks balsu šau
kiančio tyruose.

P. S. Atrodo, jei ne “Naujienos”, tai 
mes lietuviai katalikai klaidžiotumėme po 
tamsiuosius antklonius”, Dievo nubausti, 
už tai kad neieškojome tiesos ir ją slėpė
me. “N” drąsiai, aiškiai ir pamatuotai nu
rodo ir atidengia visą žalą, melą ir netei
sybei, daromas lietuvių tautai, netik Mask
vos rusų komunistų, bet visų parsidavėlių. 
“N” atskleidė daug tiesos ryšium su 16 Va
sario gimnazijoje neaiškiom dvasiškių mal- 
verisacijom. “N.” aiškiai pasisakė, rėmė 
ir remia lietuvius katalikus kovoje prieš 
neteisėtai ir jų airių hierarchijos užgrobtas 
Šv. Kazimiero kapines, paverstas biznio 
įmone.

Esu tikras, kad ir šis mano straipsnis, 
ieškąs tiesos, pagarbos ir pilnų religinių 
teisių lietuviams katalikams, nebūtų bu
vęs atspausdintas nei viename lietuvių 
vien uolių leidžiamame laikraštyje. Už tai 
esu dėkingas “N.”, įteikdamas šį daug man 
laiko kainavusį str., pridedu .*26 (dvide
šimts šešis doierins) Naujienų vajui. Kvie
čiu lietuvius katalikus nepamiršti Naujie
nų ir jas piniginiai paremti, ar rasti naujų 
skaitytojų — prenumeratorių (A. D. K. K.)

(Pabaiga)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIM 
IK MRKLM LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
IR

DR. FANG C LU 
AKUURUA IR AAOTBRŲ LIGOS 

GINCKOLOGINB CHIRURGIJA 
6449 Sa Meski M. (Crawford

Medical Buildins). TeL LU 5-644* 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. TEL. 599-0500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepiąs skambinti 874-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA
Tolo*. 695-0533

Fax Valley Medical Confer 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 5S, ELGIN, ILLINOIS

DR. PiT» BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

3434 WB6T 71* STREET 
Ofisas: HEmlecit 44849 

Roalds *88*2288
OITSO VALANDOS:

.trmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
^tnd.. penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir šeštad tiktai susitarus.

Rex.: Gi S4S73

OR. W. EBlN-aSINAS 
aKUSSRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

-U32 So. Kadžio An. WA 5-2670 
valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

wlieoia. skambinti Ml 34001.

OR. NINA KRAIKEI- 
KRiAUOLIŪNAITt

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
613* 4< KEOZIfl AVI. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tol.: HE 4-1*18 arba RE 7-9700 
Keži danei jos: PR 6-9801

ML J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

ML FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71* St. — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SBBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso tolo*.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tai.: 925-8296

Valandos; 3—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rax. tol.: WA 5-3099

ML VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tok PR 8-1223
OFISO VALu pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak šeštadie
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pagal susitarimą.

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

*464 WEST 71* STREET 
Ofise totof.: HBmleck 4-2123 
Redd, telef.: Glbson 34195

Pritina ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tad telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 8—4 ir 8—8. Šeštadieniais 9—1. 
2X50 We* 83rd St, Chicago, UI. 60629 

Telef.: PReopoct 6-5064

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

ŽEMĖS DREBĖJIMAS KALIFORNIJOJ 
{VYKSIĄS 30 METU LAIKOTARPYJE
Valdžios įstaiga, pavadinta 

President’s Office of Emergency 
Preparedness (OEP) Washing
tone išleido trijų mokslininkų pa
rašytą 220 puslapių knygų ra
portą: “A Study of Eartquake 
Losses in the San Francisco Bay 
Area — Data and Analysis” — 
studija apie numatomo žemės 
drebėjimo laiką ir nuostolius, 
kurioje net apskaičiuota, kad 
tame drebėjime žus apie 10,000 
žmonių ir kad toks drebėjimas 
įvyks ateinančių 30 metų būvy
je. Vieta numatyta San Fran
cisco Įlankos srityje...

Nuostoliai žmonių gyvybėmis 
numatomi didesni, jei drebėji
mas įvyktų 2:30 valandą ryto, 
kuomet daugumas žmonių mie
ga; 2 valandą dienos kai dau
gumas žmonių yra darbe, ir 4:30 
vai. popiet, kai yra pats didžiau
sias žmonių judėjimas grįžtant 
iš darbų.

Kaip drebėjimas įvyksta
OEP raporte net pavaizduo

ta, kaip tas drebėjimas prasidės 
ir kaip baigsis. Kurioje nors 
vad. šv. Andriejaus Plyšio (San 
Andreas Fault) vietoje dalis že
mės plutos pradės slysti. Pra
džioje nieko nebus galima jausti, 
bet greitu laiku toje srityje 
esantieji namai pradės po tru
putį svyruoti. Sienose kabantie
ji daiktai pradės judėti, langai 
traškėti, durys atsidarinėti. Iš
sigandę žmonės ims iš namų 
laukan bėgti, bet ir išbėgus, že
mei svyruojant — ėjimas pasi
darys sunkus. Baldai ims var- 
taliotis ir sienų tinkos sprogi
nėti. Važiuojantieji automobi
liais pajus, kad nebegali auto
mobilio tiksliai vairuoti. Namų 
sienos pradės griūti. Fabrikų 
kaminai, paminklai, bokštai ir 
iškeltieji tankai pradės lanks
tytis ir virsti. San Francisco tu
ri 800 keturaukščių ir aukštes
nių pastatų, kurie pradės drebė
ti, barstyti į gatves plytas, mū
rus, parapetus, ornamentus ir

o— - . - -------- . -

GRADINSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
■ ---------- ------------------- :------------- ----------------------------- -

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R * N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(PVTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėles ir vainikai antka 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Liete*? kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. —- Šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Te*e*4 HBmleck 4-*413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. į 
CHICAGO, ILL 60628

g—---------- x -j į ,---------------------—-y

stiklus... Raporte net apskai
čiuota kiek kur žmonių žus. To
liau rašoma, kaip privažiavimas 
prie Aukso Vartų (Golden Gate) 
nuslinks į jūros įlanką, greitke
liai (freeways) suirs, vairuoto
jus apims panika ir prasidės 
automobilių susidūrimai. Paga
liau mažų mažiausiai ketvirta
dalis greitkelių sistemos bus su
griauta, gaisrininkams bus sun
ku beprivažiuoti gesinti dauge
lį degti pradėjusių namų. Ne
geresnės sąlygos bus aerodro
muose, kurie dėl suirimų bus už
daryti. Savaitės truks kol susi
siekimas bus įmanomai atstaty
tas...

Paskelbtoji studija ir kiti spė
jimai rūpestingai studijuojami 
kongreso ir federalinių, valsty
binių bei vietinių, įstaigų kaip 
tvarkytis, kad eventuali nelaimė 
praeitų su ko mažiau nuostolių. 
Kongresas svarsto atitinkamą 
bilių, o mokslininkai stengiasi 
kaip galima arba žemės drebėji
mų išvengti arba bent laiku to
kius atspėti, kad žmonės galėtų 
iš anksto prisiruošti ir apsisau
goti.

Tikisi drebėjimą sumažinti

JAV Vidaus departamento že
mės drebėjimams tirti skyriaus 
mokslininkas Richard Fiske sa
ko, kad gyventi Kalifornijoje 
yra lygu skraidyti sprausminiu 
lėktuvu. Kad drebėjimas įvyks, 
jau nebeabejojama ir vieta “ap
čiuopiama”. Ta vieta yra prie 
Hollister, į pietų rytus nuo San 
Francisco maždaug 12.5 mylių 
San Andreas (6 mylių). Ply
šio tarpe, kur dar šią vasarą įvyk- 
siąs 4.5 smarkumo drebėjimas. 
Tame tarpe paskutiniais laikais 
labai dažnai vyksta “mikrodre- 
bėjimai”, kurie mokslininkų yra 
kruopščiai sekami ir tiriami, ir 
jau turima vilties tokiais “mik- 
rodrebėjimais” išvengti didžiu
lio drebėjimo.

“Mikrodrebėjimus” galima 
dirbtinai iššaukti ir Colorado 
aliejaus laukuose tokie drebėji
mai jau sėkmingai iššaukiami, 
pumpuojant apsčiai vandens į 
aliejaus šulinius. Patekęs į že
mės kevalo uolas vanduo tas uo
las “lubrikuojąs” ir palengvinąs 
uolų luitams sklandžiau vienas 
pro kitą praslysti be didesnių 
sukrėtimų. Geologų aiškinimu, 
sukeliant visą eilę mažų (mik- 
ro) drebėjimų įtampa žemės gel
mių uolose atsipalaiduos be di
desnio drebėjimo. Vidaus Depar
tamentas šiuo metu tokius eks
perimentus daro ir turi viltį, kad 
dirbtinomis priemonėmis bus 
galima numatomą didįjį drebė
jimą išskaidyti mažais mikro- 
drebėjimais. J. Pr.

can Nationalities Council (CR- 
NO, kurios centras yra Los An
geles, prezidentas estas Ame 
Kalm, ir lietuvių vicepreziden
tas inž. Vytautas Šliūpas. CRNC 
savo ruožtu priklauso Washing
ton D. C., esančiam National Re
publican Heritage Groups (Na
tionalities) Council, kurio pir
mininkas yra vengras Laszlo 
Pasztor ir Executive Secretary 
lietuvis Dr. Jonas B. Genys.

— SFB ARHGC įsteigimo dar
be daug pasidarbavo du lietu
viai — inž. Vytautas Šliūpas ir 
Mrs. Bronė Kellogg. Inž. V. Šliū
pas buvo Organizacinio Komite
to pirmininkas. Jo pastangomis 
sušauktas ir pravestas tautinių 
grupių susirinkimas įsteigė šią 
plačios apimties organizaciją San 
Francisco miestui bei plačiajai 
apylinkei.

žias eiles apie Motinos Dieno* 
šventę, Job omQ* ir kad nėra 
žmonijoj* gražesnio branges
nio žodžio kaip vardas motinos.

Buvo pagerbti 2 klubo nariai: 
Julija Galskienė ir klubo pirmi
ninkas Frenkis Prusis gimimo 
dienos proga. Jiems sudainuota 
laimingų metų, kad ilgai gyven
tų. Mūsų klubas šiemet nelai
mingas ------- mirė 5 klubo na
riai.

Po susirinkimo turėjome vai
šes, kur ponai Mankai ir ponai 
Prašiai visus pavaišino.

O. Sudeikienė

ww niKniiniiiiniNNiHi

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA MENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Tas nereiškia, kad jie yra “ypatingi žmonės” apsirėdyme, arba 
kalboje, ari» kokiame neprotingame ir paikame savotiškume; bet ypatin
gi tame, kad jie yra atskirti nuo svieto ir nuo svietiškos dvasios. Skirtingi 
todėl, kad jie tori Dvasią Kristaus, dvasią pilno pasišventimo Dievui ir 
Matuliyrimo nuo svieto ir nuo jo saumylingų tikslų ir siekimų. Ypatingi 
žmones tame, kad jie pripažįsta šventąjį Raštą kaip Dievo Žodį ir laiko jį 
už savo vienatiną įstatymą. Ypatingi tame, kad jie atmeta pasaulio iš
mintį, jei ji. nesutūaka su Dievo žodžiu. Ypatingi tame, kad yra ant svieto, 
bet nėra svieto. Ypatingi tame, kad jie turi aiškų tikėjimą ir stropiai el
giasi pėfal jų tikėjimą. Ypatingi tame, kad jie aukoja save ir nepripažįsta 
savo valios, bet elgiasi pa&d norą savo Karaliaus. Ypatingi tame, kad jie 
pažįsta Tiesą ir gali duoti paaiškinimą apie viltį, kurią jie turi, kol kiti

SAN FRANCSCO, CALIF.
Įsteigta San Francisco Bay Area

Respublikonų taryba
— San Francisco mieste ba

landžio 25 d. įvyko dešimties 
tautinių grupių (armėnų, estų, 
filipiniečių, italų, lietuvių, len
kų, portugalų, rusų, ukrainie
čių ir vengrų) Respublikonų at
stovų susirinkimas, kuris nu
tarė įsteigti vieną organizaciją, 
apjungiančią visų tautinių gru
pių, gyvenančių S. F. apylinkė
je Respublikoniškus klubus.

Naujos organizacijos tikslas 
yra sujungti tautines mažumas 
į vieną grupę, kuri turėtų dides
nės įtakos valdtžios žmonių tar
pe visuose tautybes liečiančiuo
se klausimuose.

Naujos organizacijos vardas 
parinktas San Francisco Bay 
Area Republican Heritage 
Groups Council sutrumpintai SF- 
BARRGC. Išrinktas pirminin
kas Mr. Erward Massa, portu
galų kilmės veikėjas, ir Execu
tive Secretary — lietuvaitė Bro
nė (Bernice) Kellogg, dabartinė 
veiklioji San Francisco Lietu
vių - Amerikiečių Respublikonų 
Klubo pirmininkė. Taipgi lie
tuvių viceprezidentu išrinktas 
Dr. Algirdas Monstavičius.

— SFBARHGC tiesioginiai 
priklausys California Repu Ui-1

ROCKFORD. ILL
Laiškas dėdei Amerikoje 

iš okupuotos Lietuvos
Jaunavedžių gyvenimas sun

kus.
“Mano (jaunosios) tėvai nu

pirko baldus, nes iš savo už
darbio jokiu būdu nenupirk
tame. Mums uždarbio užten
ka Vos tik maistui ir tai mama 
mus maitina.

“Mano vyras dirba Vilniuje 
ir tik penktadienio vakare par
važiuoja į Kauną parsivežda
mas tik kapeikas. Pagal jo 
pasiektą mokslą jis labai mažą 
atlyginimą tegauna ir visi už
darbio pinigai išeina jam pa
čiam”, susirūpinusi rašo jau
noji nuotaka. “Kai bus vaikų, 
tai mes be tėvų pagalbos neiš
gyvensime, nes aš mažai teuž
dirbu. lieškosiu darbo su dides
niu uždarbiu, nors tokį darbą 
sunku surasti. Nežinau, ką 
darysim. Tai va kokios bėdos. 
Kaunas, IV.1(H

Dėdė Amerikoje sako, ko
dėl jie ten nereikalauja daugiau 
atlyginimo? Kodėl nestreikuo
ja? Pamėgintų kas komunistų 
valdžioje streikuoti!

Lietuvos okupantai išnau
doja ir jaunuolius ir senuolius 
ir visą Lietuvą verčia dirbti 
veltui, o rusai komunistai ruo
šiasi karui — lieja didžiausias 
patrankas, stato brangiausius 
karo aeroplanus, didžiausius 
tankus ir karo laivyną ir toliau 
vykdo atominių ginklų sprog
dinimo ieksperimentus, o iš 
Amerikos gaunamus grūdus 
vartoja ne maistui, kurio la
bai trūksta, bet pila į sandė
lius būsimam karui.
Jie kalba apie nusiginklavimą, 
bet komunistams šiandien nie
kas nebetiki: jie laužė sutartis 
praeityje, laužys ir ateityje... 
Iš to jaunos marčios laiško dė
dei Amerikoje matyti, kokią 
“gerovę” komunistai atnešė 
Lietuvai... Dėdės Draugas

CICERO
Cicero Life antrašte “Mis 

Cicero” praneša:
“Atnaujindami laikraščio The 

Life prenumeratą Mr. ir Mrs. 
Petras (ir Anna) Zalatoris iš 
Lake Marie, Route 3, Box 98, 
Antioch, HL, rašo: “čia išgyve
nę jau 17 metų, mes vis dar ne
pamirštame Grant Works, kur 
buvo mūsų namai per 43 metus, 
ir siunčiame sveikinimus vi
siems ten likusiems draugams, 
Ateinantį ketvirtadienį gegužės 
31 dieną bus mūsų vedybų 59 
sukaktuvės. Dėkojame jums už 
gerą mums laikraščio pristaty
mą”.

— Ilgus metus buvusi Cicero 
gyventoja, malonaus būdo Ve
ronika Biknius, ilgai dirbusi, kol 
galėjo, daug draugų turėjusi, 
pagaliau ligos prispausta gegu
žės 13 d. amžinai užmerkė akis. 
Sūnaus globoje buvo pašarvo
ta Vence koplyčioje, kur per at
sisveikinimą kalbėtojas kitatau
tis gražiai apibūdino jos gyve
nimą ir jos paskutines vargo 
dienas. Ilga eilė automobilių pa
lydėjo velionę į Lietuvių Tauti
nes kapines, kur buvo palaidota 
nuosavame sklype greta anks
čiau mirusio vyro. Paskutinį žo
dį tarė laidojimo vadovė J. 
Vance, padėkodama už užjau
timą, gražias gėles ir palydėji
mą, ir visus palydovus pakvie
tė gražiem valgykion pietų.

Likusiems liūdintiems šeimos 
nariams reiškiu gilią užuojautą. 

■ ........ r K. P. Deveikis

ktekriemn aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Krin
ta* bažnyčia. Į riaus šhiM svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kori vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei

•V. RASTO TYRINSTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
L/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Humboldt Parkas
HumboMt parko lietuvių klu

bo susirinkimas įvyko gegužės 
16 d. Almera Simons miesto par
kelio svetainėje. Susirinkimą 
atidarė pirm. F. Prusis. Nuta
rimų rašt. V. Mankus perskaitė 
praeito stlsirinkimo protokolą, 
kurs vienbalsiai buvo priimtas. 
Susirinkimas buvo malonus ir 
draugiškas, svarstė klubo rei
kalus ir nutarė, kad reikia šią 
vasarą surengti pikniką.

Ponia Prusienė pasakė gra

Atsiųsta paminėti
KARYS. Pasaulio lietuvių 

karių - veteranų mėnesinis 
žurnalas. Balandis, Nr. 4 (1491) 
Šis, Zigmo Rauiinaičio su tal
ka redaguojamas, rimtas žur
nalas su kiekvienu savo nume
riu atneša skaitytojams vertin
gų dalykų, ypač iš mūsų tau
tos istorijos ir bendrai iš litua
nistikos.

Ir šiame numeryje yra įdo
mių rašinių, kaip antai Petro 
Butėno: Gintaro šneka; Dr. A. 
Budreckio: Lietuviai savano
riai Amerikos Revoliucijoje; 
O. Urbono: Anglų generolo su
laikymas; P. Rimšos: Sudiev 
gusarų pulkui, ir kt.

VAIKO ŽMONA
Pas psichiatrą atsilanko mo

teris.
—Pone gydytojau, esu labai 

susirūpinusi savo vaikučiu. Sėdi 
ištisas dienas ir lipdo iš molio fi
gūrėles.

— Tai nieko nuostabaus, po
nia. Tai visai normalus reiški
nys, jei vaikas žaidžia.

— Taip, bet jo žmona nori iš
siskirti.

Ralfo Chicagos apskrities valdybos vice
pirmininkę ir Cicero skyriaus valdybos narę

DR. BRONĘ] MOTUŠIENĘ, 
mirus jos broliui okupuotoje Lietuvoje, nuo
širdžią užuojautą reiškiame ir drauge liū
dime , , ,

Ralfo Chicagoa apskrities ir 
Cicero skyriaus valdybų nariai

ir visi Batfo darbuotojai

TUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YAris 7-1741 - 1742

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

MUDKKH1SKOS A1K-CONOITI0NED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpabiic 7-1213
2314 W EST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Po 20.000 amerikinių 
žūsta nuo revolverių

Apskaičiuota. kad apiė 20 
tūkstančių amerikiečių kasmet 
žūsta nuo šaudyklių banditų ir 
paauglių rankos arba per neat
sargumą. Bet tegul kas iške
lia pasiūlymą įvesti ginklų re
gistraciją kai pradeda ginklų 
“mylėtojai" šaukti prieš pa
siūlymą. Vien praeitą savaitę 
Chicagoje viena 3 metų mer
gaitė prie savo namų važinėju
si triračiu, buvo “paklydusios" 
kulkos nušauta vietoje, kita 9 
metų mergaitė šūviu sužeista 
bėgdama nusipirkti ledų. Su
imti du 17 ir 20 metų amžiaus 
vaikėzai. Daugiausia gatvėse 
šaudo paauglių gaujų nariai ir 
plėšikai pigiomis šaudyklėmis, 
vadinamomis “Saturday Night 
Special”. "Bėgimas su maišu" — fotografija iš Kodak konkurso "Vasaros 

malonumai".

kraštų. Čepulį galima pasiekti 
LA 3-1387 telefonu arba nuėjus 
j namus 3578 So. Emerald Ave.

(Hr).
I T. .

TRUMPAI
Wh , ......__ _______________—

♦
— Zuzana Yuškaitė atstovavo 

Kelly aukšt. mokyklą pavyzdin
giausių mokinių sueigoje ir pie
tuose La Salle viešbutyje. Jie 
buvo svečiai Jaunimo savaitės 
komiteto, švietimo tarybos ir 
miesto mero Daley jaunimo ko- 

‘miteto. Dalyvavo po du pavyz
dingiausius mokinius iš 58 mies
to mokyklų.

i
— Michael Barkus yra geriau

siu mokiniu Mariai aukšt. mo
kykloje Sonioforų grupėj.

HELP WANTED — MALK 
Darbininkų Reiki*

JANITOR 
FULL TIME DAYS 

Openings on all 3 shift: Assemblers 
for injection

MOLDING - MACHINE OPERATORS 
Hot Stamper

Will train. Many company benefits, 
good salary, excellent working condi

tions. Apply in person to 
ELEANOR BASTYR 
NU-DELL PLASTICS 
6467 No. AVONDALE

Phone: 775-6373

GUARDS
Part time at full time pay and 
benefits. All shifts. Uniforms 
furnished. Must have phone.

Call 782-7877

NIGHT COOK
MID AMERICA INN.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRKPKITES Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

Dangiškos naujienos
Buvo pranešta, kad Ameri

kos erdvėn paleistas satelitas 
Skylab bus matomas praskren
dant dangaus pietvakarių daly
je apie 8:10 vai. vakaro, jei bus 
skaistus dangus. Skylab bus 
kaip labai didelė ir šviesi 
žvaigždė, praskris nuo Chica- 
gos per 823 mylias atstu ir bus 
matoma 3 minutes ir 42 sekun
des. Nors vakaras buvo skais
tus, bet ore buvo daug rūko ir 
Amerikos žvaigždės mieste ne

simatė. Reikia manyti, kad 
Adlerio planetariumas praneš 
apie tolimesnių praskridimų 
laiką.

Tūlas čikagiškis skaitęs Ka
lifornijos “hipių” (kūtvėlų) 
laikraštuke gąsdinantį prane
šimą, kad “į mus didele grei- 
tybe skrenda didelė žvaigždė, 
ar tai reiškia “sudnos dienos 
atėjimą ?”

Tribune savo Express skilty
je atsakė, kad tikrai “į mus” 
skrenda milžiniška erdvių ma

sė, vadinama Kohoutek kome
ta, pavadinta vardu astrono
mo, kurs Hamburge, Vokieti
joje, tą kometą pastebėjo. Ko
meta 1(M) mylių skersmasčio 
tiek priartės, kad ir dienos me
tu bus matoma ir praskris 75 
mylių atstu nuo žemės ir 13 
milijonų mylių nuo saulės, dėl 
to jokios žalos negalės padary
ti. Ji bus matoma dienos metu 
lapkričio ir gruodžio mėne
siais, o sausio mėnesį vakarais.

Prof. Vaclovo Biržiškos
Iš Česlovo Gedgaudo 

biografuos

Pirmajam* tome yri 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4*00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, |ei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

MOVING — perkraustymas
jausi kraustymo

įrankiai. Ilgų metų

2022 W. 69 ST„ CHICAQ& JJJL 60636. Tek WA 5-9209

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629. • Tel. ^A 5-2787 

Dideli* pasirinkimą* įvairių prekių. į 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)■■■'

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

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

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

Chicagoje, priemiesčiuose Ir Kanadoj* Naujienos metams — $22 00, 
pusei moty — $12.00, trims mėnesiam* — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metam* — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metam*.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

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

_____________  proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 

siųsti raginimo.

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

PAVARDE IR VARDAS ___ ________________________________________
VW . -t. wm

ADRESAS________________________________________________ '________

PAVARDE IR VARDAS____________________________________________

ADRESAS _________________________________________________________

■■■■■■■■■■■■■■B■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ne vienas perskaitęs “Nau
jienose” atspausdintą Česlovo 
Gedgaudo veikalo “Mūsų pra
eities beieškant” recenziją, 
manęs klausė, kokios profesi
jos knygos autorius yra, nes 
nei Lietuvių Encikl., nei pačio
je knygoje, kaip praktikuoja
ma čia JAV, tų žinių nėra, čia 
jų (autentiškų) truputį patei
kiama.

Č. Gedgaudas gimė 1908 m. 
Kaune, kilęs iš senos Žemaiti
jos bajorų šeimos. 1930 m. jis 
baigė Politinių Moksli] Institu
tą Paryžiuje, lygiagrečiai ruoš
damas doktoratą garsiajame 
Sorbonos senųjų kalbų institu
te, kuriame studijavo Meillet, 
Benveniste, Vaillant, Vendryes 
ir daugelis kitų pasaulinio mas
to kalbininkų.

Vėliau, tarnaudamas Lietu
vos pasiuntinybėje Romoje, tu
rėjo progos gilinti archeologi
jos ir antikinio meno studijas, 
taip pat lankyti Romos, Vati
kano ir kitų miestų muziejus ir 
bibliotekas.

Po paskutinio pasaulinio ka
ro gyveno Paryžiuje ir dirbo 
prie Ministerių Kabineto konfi
dencialiu vertėju. Be to, dar 
gilino studijas Sorbonos uni
versitete.

1952 m. atvyko į JAV, kur 
galėjo naudotis nepaprastai 
turtinga (slavistikos ir proisto- 
rės srityje) UCLA universite
to biblioteka. Dabar autorius 
gyvena Santa Monica. Califor
nia.

Vincas Žemaitis

N. B. Mokslo reikalui ieško
mos “Sakmės apie Igorio žygį”, 
išleistos Vilniuje 1952 m. Dėl 
paskolinimo sąlygų, ar žinios, 
kur jas būtų galima gauti, pra
šau rašyti man Naujienų adre
su. Iš anksto dėkoju. V. Ž.

PENSIJOS Iš ANGLIJOS
Pasibaigus Antrajam Pasauli

niam karui, daugelis lietuvių 
tremtinių pateko į Angliją, ten 
gyveno ir dirbo. Vėliau dauge
lis jų išvyko į kitus kraštus.

Anglijoje dirbę, nors ir išvy
kę, mūsų tautiečiai turi teisę j 
pensiją ir nedarbingumo pašal
pas, jei tik išdirbo nustatytą 
laiką ar dėl ligos tapo nedarbin
gas. Svarbu, kad į jo sveikatos 
draudimo fondą būtų įneštos 
renkalingos apdraudos sumos.

A. Čepulis atidžiai šiuos klau
simus seka ir gali suteikti pla
tesnių informacijų apie pensi
jas ir kompensacijas iŠ Angli
jos, Vokietijos, Kanados ir kitų

Vytautas Bindokas iš St. 
Rita aukšt. mokyklos buvo at
rinktas dalyvauti valstijos kon
kursinėje mokslo populiarinimo 
parodoje su darbu iš augalų bio
logijos srities. Laimėjo premi
ją ir teisę į valstijos stipendiją.

— Nora šerelytė iš Eberhart 
mokyklos laimėjo miesto mero 
ir alsi. M. J. Madigan (D-27) 
premiją už konkursinį rašinėlį 
apie švaros palaikymą mieste ir 
aplinkoje. Konkurse dalyvavo 
virš 1,000 mokiniu.

— Young Americans for Free
dom taryba savo ketvirčio metų 
posėdžius turės gegužės 25 d. 
Chicagoje ir bus Illinois YAF 
svečiai. Ta proga tą dieną 6—8 
vai. vak. ruošiamas priėmimas 
su užkandžiais Tie McCormick 
Inn, o po to bus Spiro T. Agnew 
YAF skyriaus susirinkimas. Ja
me kalbės apie šių laikų Kiniją 
Wu Shu-Jen, buvęs Mao Tse 
Tung asmeninis sargybinis lai
ke kultūrinės revoliucijos ir 
1969 m. per Hong Kongą pabė
gęs iš komunistinės Kinijos. Į 
priėmimą pakviesti lietuviai 
YAF nariai.. YAF yra Amerikos 
studentų, jaunimo ir jų rėmėjų 
prieškomunistinė organizacija 
su centru Washin^tone ir sky
riais duagelyje universitetų ir 
aukštesniųjų mokyklų.

— Ravena m. Kasytė iš Maria 
aukšt. mokyklos buvo parinkta 
dalyvauti iškilminguose pietuo-' 
se geriausių mokinių ir geriau
sių sportininkų Chicagos piet
vakariuose. Tas iškilmes ruo
šia kiekvienais metais apylin
kės Lion klubas.

— Ponia F. Kesilis iš East 
Chicago, Ind., parėmė Naujienų 
vajų atsiųsdama už kalendorių 
2 dol.

— Barbara ir George J. Stun
gis iš Marquette Parko apylin
kės kartu su linkėjimais vi
siems Naujienų bendradarbiams 
ir skaitytojams atsiuntė vajui 
10 dol. *

— C. Repšys, Rosemount, 
Montreal, P. Q., Canada, pratęs-

Kodak |mones fotografijos varžybos* 
pirm* vi*fą laimėjo ši nuotrauka, pa
gavusi du jaunuoliu* šokančiu* j van

denį.
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Apply 
in person to CASEY.

5001 W. 79th STREET

PUNCH PRESS 
OPERATORS 

AND 
ASSEMBLERS 
EXPERIENCED

TRINER SCALE MFG. CO. 
2714 W. 21st STREET 

376-9100

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

GIRL FRIDAY
To work in sales department of gro
wing company. Must type and be 
familiar with dictaphone. Good figure 

aptitude. For interview call
Mr. E. J. FURTAK 

DEARBORN GLASS COMPANY
5600 So. HARLEM

BEDFORD PARK 594-7600

SECRETARY — LEGAL
For congenial medium sized Loop 
law firm. Engaged in general civil 
practice. Salary commensurate with 

ability.
Excellent fringe benefits.

CALL 
372-6275

SECRETARY
Executive reouires experienced, well 
groomed and Intelligent secretary 
with good shorthand and typing skills. 

Good salary and benefits.
MR. PIERSALL

1132 W. BLACKHAWK 
944-5650

SECRETARY AND VARIED DUTIES 
Good tvnist. lite shorthand. Willing 
to essume responsibility for establi
shed growing comoany on No Michi
gan Ave. Beautiful offices. Sxc. sa
lary & 'complete comoany paid pkg. 

Call for aonointment 
337-7822

GAL FRIDAY
PETERSON and CALIFORNIA
Position available for one who likes 
variety and has average S. H. and 

good tvping skills. 
Many benefits.

AN 3-5414

HBLP WANT HD _ MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku «r Darbininkių

JANITORS & MAIDS
Excellent pav for full or part time 
work. Morning or afternoon shifts. 
North Shore and Northern suburbs 
to include the Yorktown shopping 

center area.
CALL

234-6Ž00 or 273-2980

damas prenumeratą atsiuntė 
vajui 18 dol. Vajaus komisija 
visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja, visus skaitytojus prašo 
remti Naujienas ir daryti pas
tangų suradimui bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
yra kviečiami užsisakyti Nau
jienas. '

— Amerikos Legiono Metinė 
rinkliava — Poppv Dav — šie
met bus gegužės 24 ir 25 d. Tą 
rinkliavą sužeistų karių nau
dai vykdo vietos miesto apylin
kėse AL postai ir Moterų vie
netai.

— Oreginas Rovinskas. Brook 
field. Ill. mokėdamas prenu
meratą atsiuntė vajui 2 dol.

— Juozas Linartas, South 
Gulf, Florida atsiuntė vajui 5 
dol. auką. Vajaus komisija vi
siems rėmėjams nuoširdžiai 
dėkoja.

— Antanas ir Minnie Shimas 
iš Marquette Parko apylinkės 
ruošiasi kelionei lėktuvu į Lex
ington. Mass., pas savo seserį 
ir ten bus ilgesnį laiką. įtaikė 
atostogų bus gera proga susi
tikti su daugeliu giminių ir pa
žįstamų per sesers ruošiamas 
vestuves.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
namu VALDYMAS — NOTARIAT AS — VIRTIMAI 

RISV RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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

ton Parko vietoje. 
$36,500.

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

Tel. 436-7878

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

GAGE PARKO APYLINKĖJE
Savininkas parduoda 2 butų mūrini 
namą po 7 kambarius kiekviename 

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

doleriu.
Tel. 279-9459

SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT 

Soacious 3 bedroom home all brick. 
1% baths. Gas forced air. Full ba

sement.
Call for appointment — 

By owner.
737-4308

YEARLY INCOME $30,600 
19 APARTMENTS 

2505 West 61st Street
19 apartments — 2505 W. 61st St. 
Will take single home or a 2 apart
ment in trade as down payment. 
Building is worth $153,000, will take 
$125,000. Out of town owner must 

sell. Best construction.
Owner on premises.

PIRKĖJO GALIA
PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 

mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

ARTI VIENUOLYNO 6 kambarių 
geras pajamų mūras. 2 vonios. Nau
jas gazu šildymas. Aluminijaus lan
gai. Garažas. $20,900.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit

PALIKIMO MŪRAS ~ atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

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

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

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

WANTED TO RFNf 
Ieško butų

BRIDGEPORTE
Torp 32-ros ir 37-tos. tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
4 kambarių butas be baldų. Turiu 

garinį šildymo pečių.
Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai. 

LA 3-2736

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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 7-8447

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

23 ACRE FARM
6 room house, furnace heat Barn 
and ben house. One block to shop

ping. $20,000.
Grand Marsh, Wisconsin.

CALL 
608 — 925-9108 

from 3:00 to 9:00 P. M.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvo*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

TęL: 778-0838 ar 651-9625

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 matams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitu* kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, IIL 60632. TeL Y A 7-5980

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

4259 S. Maplewood. T*L 254-7450 
Beta daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANBENYB8S 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: RBpublic 7-1941

HOMR INSURANCE

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE“

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai Išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351844 W. 63rd Street, Chicago, HL 

TEL. — 776-5888
Anieet** Garbačiauske*. sav.

•NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




