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IZRAELIS NENORI PASITRAUKT NUO KANA
CHICAGOS MERO PROKLAMACIJA
CHICAGO. — Miesto meras Richard J. Daley vasario 10 

dieną paskelbė šią proklamaciją:

“WHEREAS, 718 years ago 
.f the kingdom of Lithuania was 

founded and fifty-three years 
ago the independence of Lithua
nia was restored; and

WHEREAS, Lithuania, once 
a leading pawer in eastern Eu
rope has been a victim of con
quering forces trough the years;

WHEREAS. Lithuania, after 
a struggle of 120 years for in
dependence, regained indepen
dence in 1918 and as an indepen
dent nation made great econo
mic and social progress; and

WHEREAS, in World War 
II, Lithuania became a victim of 
Communist and Nazi invasion, 
bearing since then the terrors 
and sorrow of subjugation and 
the loss of human life and liber
ty; and ?

WHEREAS, in Chicago, thou
sands- of citizens of Lithuanian 
descent have by all possible 
means demonstrated their conc
ern for the plight of the enslav
ed people of Lithuania and will 
continue to do so until Lithua
nia is once more a free and inde- 
pendent country: ,

chard J. Daley, Mayor of the Ci
ty of Chicago, do hereby call 
opon the people o£ Chicago to 
never lessen the support which 
our city has always extended 
to those carrying on the fight 
for the freedom' of that nation 
which has given to our city thou
sands of their sons and. daught
ers.'who have become greatly 
respected, citizens of pur commu
nity to, oh. February 16, Lithu
anian; Independence Day, add
ress our representatives in Con-

to continue focusing attention 
on the plight of these defense
less slaves of Communism.

' bated this tenth day of. Fe
bruary, Ar. D.,' 1971.

Richard J. Daley, 
Mayor

Klaidinančios 
įmonių reklamos

• WASHINGTONAS. — Fede
ralinė Prekybos komisija paskel
bė, jog dvi įmonės nesąžiningai 
rėklamuoja savo gaminius, skel
bdamos tokius gaminių privalu
mus,, kurie neatitinka faktams 
iri kl^dbhr.tartbfojhs.^^i ko
misiją jau seniai kovoja prieš 
klaidinančias' reklamas.;

šį karią komisija puolė Swift 
kūdikių maisto gamintojus, ku
rie skelbia, kad jų maistas turi 
B vitaminus, kurie išaugina sti
prius kaulus ir sveikus dantis. 
Time vaikų maiste esą daug ge
ležies, kuri apsaugo nuo maža
kraujystės, tas maistas žadinąs 
apetitą, gerą miegojimą, o mi
neralai esą tie patys, kaip mo
kinos piene. Komisija sako, kad 
maistas teturi tas pačias savy
bes, kaip paprasta mėsa, tačiau 
neturi jokių ypatingų maitini
mo savybių.

Kita užpulta įmonė gamina 
spanguolių sunką Ocean Spray. 
Įmonė savo garsinimuose sako, 
kad jos sunką maistingesnė už 

L pomidorų ar apelsinų sunką, tu
rinti daug mineralų ir vitaminų. 
Patikrinus paaiškėjo, kad sun
ka tide atskiesta vande m’u, kad

IS VISO PASAULIO
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— Ape 600 Jor- 
puolė palestinie- 
kur artilerija ir 
daug žalos na-padarė

Kariuomenė praneša, kad 
suimta daug asmenų, 
daug ginklų ir amuniėi-

liB 

win ’ 'i' I II «.4wv.

Čia ne futbolo stadijonas, bet didžiausio pasaulyje radijo teleskopo veidrodžiu antenos bazė. 'Apie 
330 p. platumo, ši antena yra judri ir gali sukinėtis i visas puses. Teleskopas stovi Muenstereifel

< vietovėje, Vaka y Vokietijoje.

AMMANAS. 
dano kareivių 
čių priemiestį, 
tankai 
mams, 
buvo 
atimta 
jos. Ammano aerodromas buvo 
kurį laiką uždarytas. Partizanai 
palestiniečiai vis dar nesutinka 
pasiduoti Jordano valdžios įsa
kymams.

ASSISI. — žemės drebėjimas 
sukrėtė Italijos miestą Assisi, 
lęur gimė šv. Pranciškus. Nuo
stolių padaryta nedaug, žmonių 
aukų nebuvo, žemės drebėjimai 
vakar buvo jaučiami Filipinuose, I 
Jugoslavijoje*.Irane ir net Illi
nois^ valstijoje, kur sukrėtimas 
siekė 4 laipsnių Richterio ska-

■ v - ' ’ VsIsk&S

SUEZO KANALAS YRA NATŪRALI 
STRATEGINĖ TANKU UŽTVARA

WASHINGTONAS. — Keturių didžiųjų valstybių ambasa
doriai svarstė paskutinį Egipto.pasiūlymą atidaryti Suezo kanalą, 
jei izraelitai pasitrauktų nuo jo krantų. Sovietų “Pravda” parodė 
nemažą susidomėjimą šiuo klausimu ir apkaltino Ameriką, kad 
ji remianti Izraelį, kuris nenorįs pasitraukti nuo Suezo. Izraelio 
vyriausybė atsakė į šį klausimą nuosaikiai, pažadėdama svarstyti 
pasitraukimą, tačiau kartu reikalaudama, kad nuo Suezo krantų 
pasitrauktų ne tik Izraelio kareiviai, bet būtų toliau nukelti ir 
Egipto daliniai.

Sudano valdžia

Pasirašė jūros

WASHINGTONAS. Ret

Popiežius norįs VĖLIAUSIOS ŽINIOS

SAIGONAS. — čia prasidėjo]
karinis teismas,; kur aviacijos virtadienį Londone, Maskvoje ir 
pulkininkas Gerald Kehrli yra Washingtone trijų valstybių am- 
kaltinama? maruanos turėjimu, (basadoriai, dalyvaujant premje- 
transportavimu ir naudojimu.

. ROMA. — Prie pat Vatikano ’ hžia branduolinius ginklus jū- 
sienos Romoje sprogo stipri bom- >dugne. Vandenynai užima 
ba. Pradžioje buvo spėliota, kad 70 %- žemės rutulio paviršiaus, 
įvyko pasikėsinimas prieš po- Manoma; kaif šią sutartį pa
piešiu, tačiau policija vėliau iš- sirašys 63 valstybės. Amerikos 
aiškino, kad bomba — tai dyieji^vąrįi. daly va u j ant prezidentui

rains, pisirašė sutartį, kuri drau-

Buvo susprogdintas vienos gau
jos sunkvežimis. '

NEW YORKAS. — Valstijos 
prokuroras pradėjo apklausinėti 
moteris iš kitų valstijų, atvyks- 
tihcių į New Yorką. pasidaryti 
abortų. Moterys papasakojo, kad 
abortų agentūros, ima iš jų po 
160 dpi už aborto operacijos “su
organizavimą”.

KANSAS . CITY. — Trans 
World Airlines paskelbė, kad bus 
iš darbo atleista dar 50 lakūnų. 
N.uo pernai, balandžio mėn. ši 
bendrovė atleido jau 721 pilotą.

DEARBORN. Mich. — For
do automobilių įmonė atšaukia 
iš rinkos 32,000 autobusų 
ir sunkvežimių, kuriuose pasi
rodė defektų stabdžiuose ir vai
ravimo sistemoje.

ROMA. — Italijos gydytojai, 
advokatai, architektai, veterino- 
riai, agronomai grasina vyriau
sybei streiku, jei ji priims mo
kesčių įstatymą, kuris skriau
džia tų profesijų žmones.

Nixohup pashašė valstybė? seka*. 
Rogers. -r

Prezidentas pareiškė, kad Ši 
sutartis yra žingsnis į;tolimes
nius susitarimus, uždrausti bran
duolinius ginklus žemėje...

Maskvoje-sutartį pasirašė so
vietų ^užsienio reikalų ministe- 
ris Gromyko, Amerikos amba
sadorius Jacob Beam ir . Brita
nijos ambasadorius Sir' Duncan 
Wilson. Po pasirašymo buvo ke
liami šampano toastai. Dalyvavo 
premjeras Kosyginas, kuris pa
reiškė, kad sovietai ieškos bū
dų užbaigti ginklų lenktynes.

ši sutartis draudžia naudoti 
braduolinius ginklus iš jūros 
dugno, draudžia statyti ten ra
ketų lizdus , sandėlius ar .ban
dymų įrengimus. Sutartis lie
čia tik laisvą jūrą, ne teritorinius 
12 mylių nuo kranto vandenis. 
Dėl to Jungtinėse Tautose Ekva
doras ir Peru nebalsavo už šią 
sutartį,- nes tos valstybės; pripa
žįsta 200 mylių teritorinius van
denis. . '' ’•

Numušė daug 
JAV helikopterių

SAIGONAS. — Puolimas La
ose nesutiko rimtesnio komunis
tų pasipriešinimo, tačiau parodė, 
kad komunistai Ho Chi Mingo 
keliams ginti nuo lėktuvų turi 
sutraukę labai stiprią priešlėk
tuvinę gynybą. Per dvi dienas 
Laose buvo numušti 6 JAV he
likopteriai. Kartu su Vietname 
nukritusiais lėktuvais ir Kambo
džoje numuštais, Amerika ne
teko 10 helikopterių ir dviejų 
lėktuvų. Tose nelaimėse žuvo 9 
amerikiečiai ir 7 buvo sužeisti.

toli atsilieka nuo minėtų vaisių 
sunkų. Komisija patarė toms 
įmonėms savo garsinimus pa
keisti, kad jie daugiau vadovau
tųsi tikrove.

Imigrantai didelis 
Izraelio turtas

TEL AVIVAS. — žydų Agen
tūra paskelbė, jog nuo 1967 metų 
karo su arabais pasaulio žydai 
suaukojo Izraeliui virš bilijono 
dolerių. Tos agentūros direkto
rius Aryeh Pincus painformavo, 
kad po karo į Izraelį atvyko 
115,000 žydų jš visų pasaulio 
kraštų. Iš jų pusė — jaunuo
liai. Tarp tų imigrantų buvo 
daug specialistų: 2,300 inžinie
rių, 1,500 daktarų ir 8,000 įvai
rių amatininkų. Tokie imigran
tai yra didelis Izraelio turtas.

PORT EVERGLADES. — Bu
vęs garsus Britanijos keleivinis 
laivas Queen Elizabeth išplaukė 
iš Floridos uosto į Formozą, kur 
laivas bus paverstas plaukiojan- 
jančių universitetu.

VIENA. —■ NYT koresponden
tas Paul Hofman turėjo pasikal
bėjimą su Vienus katalikų arki
vyskupu, kardinolu Franc Koe
nig, kuris jam pareiškė, kad Po
piežius Paulius, nori pasitraukti 
iš pareigų. Popiežius labai per
gyvenąs įvairius spaudimus ir 
nusivylimus, kurie supa popie
žystę. Kardinolas galvojąs, kad 
sekančio popieriaus rinkimuose 
kardinolams tefrs verste privers
ti naują kandidatą priimti popie
žiaus titulą.

Kardinolas Koenig galvoja, 
kad/ greičiausiai, nauju popie
žium“ būtų išrinktas šį kartą ne 
italas?' Jo manymu,- daug vilčių 
turi kardinolas Villot, Vatikano 
valstybės sekretorius, prancū
zas; buvęs Lyono arkivyskupas. 
Pernai kardinolas Villot gavoca- 
mėriengo titulą. Jis jam leidžia 
perimti Vaitikano reikalų tvar
kymą, kada nėra popiežiaus. Be 
Villot kandidatais minimi Pary
žiaus arkivyskupas Francais 
Marty, 66 metų ir Romos vika
ras-kardinolas Angelo Dell’Ac- 
ąua, 67 m.

Popiežius Paulius įvedė tvar
ką, kad aukšti bažnyčios digni
toriai pasitraukia iš pareigų, su
laukę 75 metų amžiaus. Po 80 
metų jiems nebeleidžiama daly
vauti popiežiaus rinkimuose. Po
piežius galvojąs, kad šitokios 
metų ribos turėtų būti taikomos 
ir' popiežiams. Popiežius Pau
lius yra 73 ir galvoja, kad jam 
reikia pagalvoti apie pasitrauki
mą už dviejų metų.

. Bažnyčios kanonai leidžia po
piežiams pasitraukti be kardino
lų, kurie jį išrinko, sutikimo. Pa
skutinis popiežius, kuris pats 

pasitraukė, buvo Celestinas V- 
tasis 1294 m.

LAS VEGAS. — šiame mies
te valdžia'svarsto legalizuoti pro
stituciją. Pati Nevados valstija 
prieš prostituciją įstatymų ne
turi, tik Las Vegas ir Reno mie
stai buvo įsivedę prostituciją 
draudžiančius nuostatus, kuriuos 
dabar norima atšaukti.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas pasiuntė telegra
mą Kambodijos premjerui Lon 
Nol’ui, kuris sunkiai serga po 
širdies atakos. Premjero parei
gas eis jo padėjėjas Sirik Matak, 
vienas iš sąmokslo prieš princą 
Sihanouką dalyvių, jo tolimas 
giminaitis.

... -

prieš komunistus
BEIRUTAS. — Sudano kari

nės valdžios galva gen. Jaafar ei 
Numairi paskelbė penktadienį, 
kad jis nutarė sunaikinti Sudano 
komunistų partiją. Kalbėdamas 
per radiją Numairi apkaltino ko
munistus, kad jie kenkia Sudano 
vienybei, sabotuoja ekonomiką 
ir kenkia Sudano užsienio rei
kalams. Komunistai Sudane jau 
esą izoliuoti, tačiau jie būsią, vi
sai išvalyti iš. valdžios įstaigų, 
darbo unijų ir visų tarnybų.

Gen. Numairi pabrėžė, jog jo

Cook County prez. George 
W. Dunn skelbia Vasario 16 die
ną Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena Cook apskrityje. Lietuvos ’ kova prieš komunistus viduje ne- 
vėliava bus išstatyta Chicagos 
Civic centro bendroje pagrindi
nėje salėje. . .

Kambodijos premjeras Lon 
NoI šiandien bus išvežtas gydy
tis į Havajus. Jį veš JAV kari
nis lėktuvas. Po širdies atakos 
premjeras buvo pradėjęs • taisy
tis, tačiau gavo pakartotiną prie- 
Puo!i- ■! .

Panamose valdžia pareika
lavo; kad -Amerika atšauktų sa
vo Taikos Korpuso narius iš Pa
namos.''

/^Kąlifornijosžemės'drebėji-
mas davė jau 58 žuvusius. Keli pc to, kai jis užšoko ant Pakrah- 
mire ligoninėse, kiti buvo iškas- čių Sargybos kiitėrio, jma švėi- 
A* *X ’ • w - ■» • ••. _ V.Y-4' 2

palies geru jo vyriausybės san
tykių su Sovietų Sąjunga ir ki
tomis komunistinėmis šalimis.

Nubaudė Kudirkos

MASKVA. —Amerikos; spau
da vakar paskelbė AP agentūros 
žinią iš Maskvos; 'kur iš’patiki
mų sovietų ŠaTfimų patirta,’ jdg 
Simas Kudirka, lietuvis jūrei
vis; kuriam buvo atsisakyta su
teikti ' Amerikoje'.politinę globą,

kas ir gyvena naujame bute.'

Straipsnyje pakartojama' vi- 
munistai numušė jau 26 -JAV j sa Kudirkos bėginio ir atfdaVi- 

to Nixono pareiškimas'. Pakran- 
Ičių Sargybos vadų'į pensiją pa* 
leidimas ir kongreso pakomite- 
čio'j'aportas. — . .

šioje žinioje sakoma, kad so
vietų laivo “Sovietskaja, Litva” 
kapitonas Vladimir M. Popov 
buvęs teistas kariniame teisme 
ir išsiųstas į sovietų darbo .sto
vyklą. Pridedama, kad ši žinia 
nustebino vakariečius Maskvo
je. Visi tikėjosi, kad valdžia nu
baus bandžiusį pabėgti.

Simas A. Kudirka (pirmą kar
tą paminimas Kudirkos antras 
inicialas), kaip žinios pranešė
jai tvirtina, gyvenąs Lietuvos 
uoste Klaipėdoje ir jam negre- 
siąs nubaudimas, nors informa
cijos davėjai galvoja, kad tai tik 
laikina padėtis ir jis bus suim
tas vėliau. Tie patys informa
toriai pareiškė, kad jiems nepa
vyko sužinoti, kodėl kapitonas 
Popovas buvo teisiamas, tačiau 
atrodo, kad jis nubaustas už ne* 
sugebėjimą užkirsti kelią pabė
gimui. _ , . ,

Straipsnis baigiamas nurody
mu, kad sovietų spaudoje dar 
nieko nebuvo rašyta apie visą 
tą įvykį. Paprastai tokiais at
vejais sovietų valdžia šaukdavo 
spaudos konferencijas pasmerk
ti vakarams, panaudodama pro
pagandai tokius asmenis, kaip 
Kudirka, kurie arba būna sulai
komi nuo pabėgimo arba sugrįž
ta namo po pabėgimo. j

ti iš griuvėsių..

Laose ir- Kambodijoje. ko-

helikopterius nuo. invazijos'Lao- ■ mo istorija, paipinimas prezid&i- 
se pradžios, p/-:, j sėt.: -c:

♦ Laoso premjeras valdžion 
su ypatingomis galiomis pakvie
tė kariuomenės generolą, nes ko
munistai esą jau netoli karališ
kosios Laoso sostinės. .

♦ New Yorke mirė garsių 
krautuvių .“Penny” savininkas, 
jų įsteigėjas. Jis buvo 95 m.

Prezidentas linksmai sveikina spau
dos konferencijoje pastebėta re porte
ri, kuris niekad nestato prezidentui 

sunkiu, nemaloniu klausimu.

i Buvęs Izraelio kariuomenės 
Egipto fronte vadas gen. Gavish 
pareiškė, Suezo kanalas sudaro 
natūralią strateginę užtvarą, 
puikiausią prieštankinį apkasą. 
Kol Izraelio jėgos yra prie ka
nalo, jų mažesnių tereikia. Jei 
Izraeliui tektų užimti liniją vi
duryje Sinajaus dykumos, jam 
reikėtų daug daugiau kareivių 
tai lin ijai saugoti. Jam pritarė 
kitas Izraelio atsargos genero
las, buvęs žvalgybos viršinin
kas Haim Herzog. Jis nurodė, 
kad Egiptas nori laimėti politi
nius tikslus be mūšio. Izraelio 
pasitraukimas nuo kanalo pa
tenkintų sovietų siekimus.

Kiti Izraelio politikai nurodo, 
kad atidarius Suezo kanalą ir 
juo ėmus plaukioti viso pasau
lio laivams,' Egiptas nebegalė
tų pulti Izraelio jėgų Sinajuje. 
Stebėtojai nurodo, kad Sovietų 
Sąjunga trokšta kanalo atidary
mo, nes tada ji galėtų tęsti savo 
įsistiprinimo politiką Raudono
joje jūroje ir rytinės Afrikos,ša-" 
lyse. Dabar tep-;yįs .daugiau 
:braunasi<-Kiniją4įxĄdęnęt Tan
zanijoje, Zambijoje:;ir -.Ja

Š'uėžo kanaljąbždarius huškxh- 
dįntais Iživafš, ten ūžbldkuoti li
ko 14 užąiehbO 1a(vų7kūfriel>ąi^a 
rūdyti. ' Laivus šiuo, mėtų pri
žiūri Londono Lloyds' ėrąuidimo 
bendrovė, paskyrusį laivų prie
žiūrai 60 vyrų: ’ Vienas j graikų 
laivas ir Amerikos, “African 
Glenn” yra rimtame4' payojuje. 
Laivuose dar tarnauja y vbkie- 
čiai, 21 lenkas, 13 bulgarų ir 6 čę- 
loslovakai. Ypkiėtijos *• laivo 
‘‘Ndrdwind” kapitonas Fisher 
kiekvieną sekmadienį organizuo
ja jūreiviams “pamaldas”, tačiau 
jie geriau mėgsta. geiĮi.’alų. Jų 
gyvenimas1 ipieistuosė laivuose 
labai nuobodus.

Britų laMriihkj^fte 'ekspertai 
sako, kad Suezo kanalą būtų ga
lima atidaryti ?per 4 ar 5 mėne
sius, jei - būtų rimtai- griebtasi 
darbo. •... r. •

Planavo pagrobti 
kancleri Brandta
BONA. — V. Vokietijos kanc

leris Willy Brąndtas buvo nu
matytas pagrobti marksistų vo
kiečių organizacijos, — skelbia 
“Frankfurter Allegemeine Zejt- 
ung”. Policija suradusi planus, 
kurie numatę pagrobti ir-Vokie
tijos ministerj be portfelio Horst 
Ehmke. ; v

Berlyno kalėjime yra laiko
mas marksistas advokatas' Horst 
Mahler. Jo draugai plahavo pa
grobti aukštus valdžios ašme
nis ir laikyti juos Taūnus kal
nuose, kol valdžia paleis iŠ ka
lėjimo Mahlerį.

Vokietijos saugumo organai 
susirūpino, nes paskutiniu me
tu padaugėjo grasinančių laiš
kų Brandtui ir kitiems vyriau
sybės nariams,. i,,



POETO PRANO VAIČAIČIO LAIKUS
Lietuvių literatūros istorikas 

Vaclovas Biržiška, paklaustas, 
ką jis atsimena, kokių žinių tu
ri apie poetą Praną Vaičaitį, at
siliepė laišku, surašydamas įdo
mių praeities dalykų. Laiškas 
rašytas 1951 m. sausio 17 d., iš 
Watertown, Conn. Tada jis gy
veno Dr, Mykolo ir Alenos Dėvė
siu namuose. Kai kuriuos gry
nai asmeniškus dalykus išleidusi 
prof. Vaclovo Biržiškos laiškas 
t ia spausdinamas. . '

“Nesistebėkite, kad į Jūsų laiš
ką tuojau atsakau”, — šitaip 
pradeda Ve. Biržiška, — “bęt 
jnan ypač malonu buvo sužinoti, 
kad ne tik mes, seniai, mūsų at
gimimo praeitimi esame susido
mėję, bet ir Jūs, jaunieji. Ta
čiau vargu ar sugebėsiu Jums 
duoti patenkinamą atsakymą. 
Juk vis dėlto, kad ir daug viso, 
ko prirašėme, bet pilno mūsų 
spaudos uždraudimo laikotarpio 
vaizdo nesame davę. Vienas tik1 
dtai prof.’ Mykolas Roemeriš sa
vo lenkiškame rašte Litwa, iš
spausdintame dar prieš pirmą
jį pasauĖnį karą/'davė vieninte
li ligi šio laiko ąnhiešnĮ ir rinįi 
įtesni spaudos - uždraudimo ko- 
Jvos ir mūsų tautinio atgimimo, * t;
^vaizdą.-1' tf.
/ “Iš dalies ten kai'kas ir pasel
ino ir dėlto, mano ir brolio M jį-; 
kolo. .prikalbintas, jis pąskįĮ^-. 
niaisiafs metais prieš šį’ karą 

?rubšė lietuvišką, visai perdirba* 
-tą šios į5ftwoš leidimą, bet taip 
fjo ir nesuspėjo užbaigti ir... mi-
irė. Tačiau mano asmeniniu;įįiįšno, nes jis už mane buvo vos 
itikinuįi^' vieną. gražiausiaimetais vyresnis; aš į Pet- 
sžvilgsniu darbą, kuris duc^ą;jr=^ąpiiį atvažiavau studijuoti pra- 
-daug tokios’ medžiagos, į kurią^jūs vos 2 metams,nuo jo mif- 
;kiti visiškai; nekreipdavo dėme- 
rsio, parašė’ mano brolis Mykolas 
fjaų. ^eŲįtyjėJJ^eibeckė^^ ; '
į Nežiūriūv ijbd jata<tęko 
syti vieš iš itininties; 'tai išėjo ’T -V-gražus^darbas,, p jo kitus faktiš-

ir papildžiau. Tačiau ir ši kny
ga, kuri turėtų nemažiau kaip 
500 spausdintų puslapių, lieka 
rankraščiu ir tokiu greičiausia 
liks, ligi Lietuvon sugrįšime, nes 
čia jos nieks nespausdins. O at
virai pakartosiu, kad tai būtų, 
kad ir mano brolio rašyta, vie
na gražiausiųjų knygų iš litua
nistikos, kokią aš savo rankose 
turėjau”. . <■

(Atrodo, jog Vac. Biržiška 
čia kalba apie Mykolo Biržiškos 
rankraštį “Tremtinio galvojimai 
apie savo tautą ir jos išeitą ke
lią, kai kuriuos jos reikalus ir 
veikėjus”. Tačiau sunkumai su
rasti. leidėją buvo nugalėti, ir 
šį M, Biržiškos darbą dviejuose 
tomuose, “Lietuvių Tautos Ke
lias” pavadinimu, išspausdino 
1952-53 m. Lietuvių Dienų” lei
dykla Los Angeles mieste).

Neturėdamas vilties, kadMyk. 
Biržiška savo rankraščiui suras 
leidėją, Vaclovas Biržiška toliau 
savo laiške rašo:

“Tačiau nei Roemerio Litwa, 
nei mano brolio darbu negalėsi
te pasinaudoti, nors gal kas iš 
senesniosios kartos" ta’ Litwą čia 
ir turėjo. Visa bėda tame, kad 

‘Čia Amerikoje nėra. absoliučiai 
nei. vienos lietuviškos bibliote- 
koš tikra to žodžio .prasme. Jei 
bent kun. Juro. Bostone, tačiau 
jos man neteko matyti. Tačiau 
norint ši klausimą pastudijuoti, 
'susidaryt? bendrą vaizdą tų nuo
taikų, kuriomis gyveno Vaičai
čio karta (tai iš dalies ir ma-

ties), šiek tiek reikalingos me
džiagos būtų galima suiasinėti 
'jr' čia/ ' ■’ p

1 visų • pirma' I dūug "duotų 
Kudirkos" raštoi, ypač jb antrasis 
'tomas su Tėvynės Varpais/Vai-

" čaitiš‘kaip’tik buvo'varpininkiš- 
:ko£orientacijos, ’norųjįtiesiogj- 
nę Lovą prieš klierikalizmą nę- 
Įšitfaukdavo. Bet jau tuo lai-

^kuomet anksčiau Pinneberge^ą 
■-paskiau; plonai j į, visą , mašinėle 
^nurašiau ir kartu kiek ištaisiau

Austrijos laikrodžiu įmonė ėmė gaminti labai mažus rmrolvarius, pu» 
santro colio ilgumo. Ginklai gali šaudyti

į dar prakalboj prie Volterio 1904 
, mūsų ne tik seniesiems, bet ir 
1 naujesniems rašytojams surin- 
' kęs gausią, bibliografinę medžia
gą, bet iš Lietuvos bėgdamas, 
sugebėjau paimti tik jos dalį — 
rašytojams, pradėjusiems rašy-

Iš jų tai ir išaugo keturi užbaig
ti ir du dar rašomi mano Alek
sandr yno tomai, bet savaime jų 
tarpe Vaičaičio negalėjo būti, 
nes jis dar nebuvo gimęs. Tiek 
težinau, kad apie jį rašė, be bio
grafinių žinių, pridėtų prie jo 
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Ilgamečio RALFO pirmininko, prelate J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

404 dideli poslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00. —-

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovaha globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 

Iremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, CMcago. Dlinow 6»«W»

19Į4metų
„ Midland -Savings aptar> 
nauja taupymo ir .namų, 
paskrtą reikalas mū
sų apylinkės. ’ Dėkojame 
Jums yž mums parodyt^' 
■pasitikėjimą. Mes norė- 
tume būti Jums naudingi 
Ir ateityje.
— j“* * —

apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas. President

Passbook Savings 
AU accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

‘ 4840 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

,2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

ku sugebėdavome atskirti reli
giją nuo kunigų politikos, ir 
varpininkų tarpe buvo nemaža 
rimtai tikinčių žmonių, šiaip la
bai daug medžiagos Lietuvos vi
daus gyvenimui nušviesti 1890 
—1901 m. surasite ano laiko Vie- 
tybėje Lietuvininkų, kurioje ir 
pats Vaičaitis 1897—1901 m, 
bendradarbiavo, čia spausdinda
mas beveik visus savo eilėraš
čius.

“Pravartu būtų, tarp kito ko, 
sulyginti jo raštų eilėraščių tek
stą su tuo tekstu, kuris buvęs 
išspausdintas Vien. Liet., ar jo 
neiškreipė leidėjai, nes tuomet 
jau toki buvo mada, kad kiek
vienas raštų, leidėjas būtinai 
taisė autoriaus tekstą ir dažniau
sia jį visiškai iškreipdavo. Pavz-, 
kada mano įkalbėtas Boruta 
prieš pat šį . karą buvo pradėjęs 
ruošt Vienažindžio eilėraščių nau 
ją leidimą, ir sulygino, tekstą 
su - kai kuriais surastais, Viena
žindžio rankraščiais,. tai mums; 
abiem paaiškėjo, kad tai, kas ei
na Vienažindžio vardu, dažnai. - - . į* ■ ’ f ,

yra visai ne jo parašyta. O ir 
man pačiam jau čia, Ameriko- 
j e, pavyko. kai; kurių j o 
eilėraščių pirminį tekstą, visai 
skirtingą nuo to," kiną paskelbė 
kun. žebrys. - •'

r ■- į ■■ i f

“Tai toję, anų metų Viępy- 
bėpę Lietuvininku bįvo'sistemim 
gaį kas savaitė spausdinama, san
trauka visų žifiių iš lietuviškų 
prūsinių laikraščių ir plačiau
sios korespondencijos iš Lietu
vos; rašytos" ligi berods 1895—- 
1896 m. prisidengusių įvairiais 
slapyvardžiais M. Davainiauš Sil
vestraičio i(iš Žemaitijos, Vil
niaus ir Latvijos, taip pat ir iš 
Rusijos) ir Vinco šlekio iš Su^ 
valkijps. šie buvo tuo laiku, net

m. išleisto Puškin v litovskom 
perevode; Vargomatis (J. Sirvy
das) Kultūriškuose piešiniuose

2606 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629 
Telefonas 778-6901

1912 m. (Chicagoje); kun. Vai- BRANGŪS LIETUVIAI! 
čaitis Viltyje (vilniškėje) 1909, 
N. 36 ir 1910 m. N. 101-103; J.l
B. Vilniaus Kalendoriuje 1911 mo diena ir kaip nenuilstamos kovos ir laisvės siekių realizavimas, 
m.; E, Bukelskis (K. Jasiukai- 
tis) -Sruogos redaguoto  j §ekmo- 
joje Dienoje 1921 m. N. 30;J?a- 
paronis (Šm^kštys kpn.) 1922 
nt 20 knygoje Skaitymų (P. V4>, 
čaičio kūrytia) ; Ž. Kuzmickis 
Iliustruotoje Lietuvoje 1926 N. 7 
ir almanache Gubos 1927 m.; Ra
polas Mackevičius Vilniaus Ka
lendoriuje 1927 m.

“Gal kai ką iš tų dalykų ga
lėtumėt rasti ir Chięagos kązi- 
mieriečių kolegijos bibliotekoje, 
kurioje, sako, yra vis dėlto ne
maža lietuviškų knygų. Tai tiek 
tegaliu Jūsų rūpimu, klausimu 
parašyti. Trūksta ir man me
džiagos, ir be. to jaučiuos nekaip, 
nes poryt iš čia išvažiuoja į. Jū
sų Chicagą mano brolis Vikto-

Vasario šešioliktoji lietuvių tautai yra reikšminga, kaip Nepriklausomos Valstybės atstaty-

Sovietą Sąjunga, sulaužiusi visas sutartis ir visus pasižadėjimus, 1940 m. birželio 15 d. ga- 
jai augančią valstybę okupavo, broliams ir seserims vėl uždėjo okupanto jungą ir atėmė laisvę

JAV Sovietų kikupacijos nepripažino ir šiandieną to nusistatymo oficialiai laikosi.
Nors mes čia esame paviršutiniai linksmi, bet dvasioje esame prislėgti del pavergtoje Lie

tuvoje nuolat tebevykdomo teroro. Okupantas klastoja mūsų istoriją, naikina mūsų lietuvišką 
kultūrą, mūsų bažnyčias ir net pačius žmones. Tą faktą paliudija nuolatiniai pabėgėliai iš pa
vergtos Lietuvos, ypač praeitų metų paskutiniais mėnesiai įvykdytas dramatiškas tėvo ir sunaus 
Bražinskų pabėgimas į Turkiją ir visus laisvuosius lietuvius smarkiai sukrėtę Simo Kudirkos ir 
Simokaičių bandymai pasprukti iš sovietiškos vergovės. Okupantas ir mūsų pačių nepalieka ra
mybėje, siunčia savo agentus į šią laisvą mūsų šalį, mus savitarpyje kiršinti ir mūsų kovos pa
stangas silpninti.

Amerikos lietuviai jautrūs savo brolių sunkiai daliai, nuo pirmųjų okupanto dienų išėjo į 
kovą padėti savo tautai laisvę ir nepriklausomybę ątgauti.

Sujungę savo organizuotas jėgas j darnų jungini — Amerikos Lietuvių Tarybą, pavedė jai 
vadovauti kovai su sovietiniu okupantu. Kova nelengva. I

Tad gausiai dalyvaukime Vasario 16 d. minėjimuose, skelbkime Amerikos plačiajai visuo- 
ras mėginti kokį darbą gauti. Ka- menei okupanto mūsų tautai daromas skriaudas ir vieningai bei gausiai aukokime vedamai ko- 
dangi savaime aišku, kad jo ma- vai finansuoti.
tematika tenai niekam nėra rei-

■i 

kalinga, tai. svajoja kokio šla
viko darbą, gauti... Bet aš čia

’• ’WdlatfnIai, apmokami kbrespon

CRANE SAVINGS and Loan Association

Eastt
B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Streets Tel, LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

mety certifi- 
cafams. Mažiau* 

sit $5,000 
ar daugiau

on two 
years 

certificates

Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūsų name.

Pinigai

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta? 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta . . . . . ■

dentai. Paskiau rašė kiti.i . ' f:
‘Be šios Vienybės Lietųv. ne

galėsime apsieiti,’ rašydami by 
kokį darbą iš; paskutinių jų ke
liolikos spaudos uždraudimo me
tų. Kadangi anais laikais Vieny
bė buvo. spausdinama pakenčia
mame popieriuje (ne taip, kaip 
vėlesnioji nuo 1914 m.) ir bū
davo Įrišama, tai pas daugelį as
menų čia Amerikoje nemaža 
komplektų išliko. AŠ pats jau 
surinkau 1890—1896 m. ir 1904 
—1907, 1914, 1921 ir 1922 m. 
komplektus, bet man atrodo, 
kad pasiknaisiojus tų pačių Nau
jienų archyvuose, kuriem, be
rods, atiteko ir (Mševskio Lietu
vos archyvai, galima būtų ne
maža surasti. ‘ <

‘Taip pat ir kituose ano lai
ko Amerikos lietuvių laikraš
čiuose, net toje pačioje miluki- 
nėje žvaigždėje, o ypač Lietu
voje, taip pat būdavo gausu ži
nių ir korespondencijų iš Lietu
vos. Nemanau, kad kas ypatin
go, Vaičaitį liečiančio, būtų buvę 
Miluko ir Praaaičiūtės archy
vuose, tačiau, jei ir buvo, tai žu
vo. Milukui mirus, visas kamba
rys lietuviškų spaudinių ir rank
raščių pripildytas (o jų tarpe 
buvo ir dideliauaių retenybių — 
tarp kito ko ir Daukanto auten
tiški rankraščiai) buvęs bene į 
krosnį visas išmestas. Koks bu
vęs Pranaičiūtės archyvo liki
mas, sužinoti neteko, bet visai 
galimas daiktas, kad toks pats, 
IJūdnas tai faktas, bet jau jo 
neatitaisysi. Toks pats likimas 
laukia ir kitų senesniųjų čionykš
čių veikėjų archyvus ir knygų 
rinkinius, nes ALT atkakliai ven
gia by kokio kultūrinio darbo.

“Kaune turėjau, kaip ir kitiem

Tik pasiryžimu ir vienybe grąžinsime trispalvę į Gedimino kalną, o laisvės Varpą į Karo mu
ziejaus bokštą.

lieku vienas, kad ir tarp gerų Chicago, 1971 m. Vasario 16 d. 
: žmonių: (liksime 8 vieni lietu- ■ >.
vjai — angliško žodžio; jau antri
metai, negirdžiu)-J ; L " ų .
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“Sužinojau neseniai ir priežas
tį; dėl kurios Naujienos mano 
-knygpalaikės ^tebaigia spausdin
ti — mat,( tie' žmonės, kuriems 
šis mano rašinys atrodė įdomus, 
paskaitė, ir tylėjo. O kiti* buvo 
rašę redakciją! net laiškus, kam 
Naujienos spausdinančios ten 
nuobodžius raštus apie senas 
.maldaknyges”. A. ...

Vaclovas Biržiška toliau savo ; 
laiške reiškia nuomonę, jog Nau
jienų redaktoriai, bijodami pre
numeratorių nustoti ir girdėda
mi vien papeikimus, bet nei vie
no gero žodžio, nutraukė jo raš
to spausdinimą. Be abejo, Vac-. 
lovas Biržiška šiame laiške kal
ba apie jo parašytą Senųjų Lie
tuviškų. Knygų Istoriją, spaus
dintą Naujienų dienraščio at
karpoje, o 1953 m. išleistą at
skira knyga. L Br.

West 63rd St, Chicago, Hl. 60629

už Liętuvos laisvę, ryšium su Lietuvos 
savo h' sumoje.

.. ■■ : • 1 7 , ‘T t y .

Dr. KAZYS BOBELIS, ;
Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas
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JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI - DOVANAS J LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

Saituos* Rūmuose buvo surengtas ba
ilus atvykusio Ispanijos princo Juan 
Carlos garbei. Princesė Sophie ir pre
zidento žmona ponia Nixon abi dėvėjo 
gausiai karoliais iisiuvinėtas L_l.__

suknias.
balines

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG) - - - v . r- 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA ’ J ’? ‘

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—Tel: 581-6590—581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. . . r

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 4 vai, popiet

M O S U SKYRIAI:

BROOKLYN, N. Y. 1$36 BEDFORD AVE. —* IN 74465
NEW YORK 3, N. Y 73 SECOND AVENUE OR 41540
NEWARK, N. J. 378 MARKET STREET Ml 2-2452
SOUTH RIVER, N. J. 41 WHITEHEAD AVENUE CL 7-6320
UTICA, N. Y. ♦63 BLEECKER STREET RE 2-7476
FARMINGDALE, N. J. FREEWOOD ACRES 363-0494
PHILADELPHIA 23. PA 631 W. GIRARD AVENUE PO 9-4507
ALLENTOWN, PA. 126 TILGHMAN STREET HE 5-1654
LOS ANGELES 4, CAL 157 So. VERMONT AVENUE DU 5-6550
CHICAGO 22, ILL 1241 NO. ASHLAND AVENUI HU 42813
BALTIMORE 31, MD. 1900 FLEET STREET DI 2-4240
BUFFALO It N. Y„ 701 FILLMORE AVE. TX 5-0700
DETROIT 12, MICH. 11601 JOS CAMPAU AVENUE 3654780
HARTFORD 6, CONN. T22-126 HILLSIDE AVE 2494216
JERSEY CITY, N. J. 219 MONTGOMERY ST. HE 54368
SYRACUSE, N. Y. 13204 $15 MARCELLUS ST. 475-9746
CLEVELAND 13, OHIO 1028 KENILWORTH AVENUE PR 1-0696
HAMTRAMCK, MICH. 11339 JOS CAMPAU AVENUB 3654740
SO. BOSTON, MASS. 396 WEST BROADWAY AN 41120
TRENTON 10, N. J. 1152 DEUTZ AVENUE - EX 24306
RAHWAY, N. J 47 E. MILTON AVE. 3814997
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KALPAS UOGINTUS

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI ISTORIJOJE
Suplevėsuos, kaip būdavo, trispelvšs. 
Ir aikitėsna vėl virs miniu minia — 
Sutraiškinsi Tu šliuzą daugiagalvį. 
Kurs šiandien gniaužia mūsų krūtines.

J. Aistis

Kaip žodis stojosi kūnu
Vasario 16-toji glaudžiai su

sijusi su Lietuvos valstybės at
kūrimu. Vasario 16-sios šven
tėje glūdi senoji Lietuvos didy
bė, jos dabarties skausmas ir 
kančia, atgimusios Lietuvos dar
bai mūsų gyvenimo aukos šven
toji pareiga Lietuvos ateičiai.

Ilgametės žiaurios rusų oku
pacijos ir karo išvarginta lietu
vių tauta ilgėjosi laisvės ir te
laukė tik progos išsilaisvinti, 
nes Didžiajam karui kilus buvo 
prošvaisčių teikiančių vilties iš
sivaduoti iš vergijos retežių.

1917 m. vasarą, didelėmis pa
stangomis visuomenės veikėjų 
būreliui pavyko sušaukti Vilniu
je susirinkimą, kuris, pasitaręs, 
sukvietė iš visos Lietuvos Vil
niun skaitlingesnį veikėjų būrį 
(214 asmenų) konferencijon, ku
ri posėdžiavusi IX mėn. 18-23 
d., pakilia nuotaika išreiškė lie
tuvių tautos troškimą atgaivin
ti nepriklausomą Lietuvos vals
tybę ir savo numatytai progra
mai vykdyti išrinko 20 asm. Ta
rybą, kuri išstudijavusi ir ap
svarsčiusi reikalus, nutarė skel
bti Lietuvą visiškai nepriklau
soma ir demokratine valstybe.

Prieš 53-jus metus labai šaltą 
Vasario 16-sios pavakarę Vil
niuje, pas d-rą Joną Basanavi
čių, rinkosi Lietuvių Tarybos na
riai. Jo butas buvo nekūrentas. 
Sustyrą nuo šalčio Tarybos na
riai persikėlė Į šiltesnes patal
pas, į Lietuvių komiteto nuken
tėjusioms nuo karo šelpti būsti
nę, Didžioji g. 30, ir čia pasira
šė nepriklausomos, demokrati
nės Lietuvos valstybės atstaty
mo nutarimą — akta. Tasai ak
tas sumezgė carinės Rusijos 
prieš 123 metus pertrauktą Lie
tuvos valstybės laisvės giją.

Kai 1918 metais Vasario 16 d. 
buvo nutarta atstatyti nepriklau
somą Uetuvos valstybę, Lietu
vą dar tebevaldė karo metu oku
pavę vokiečiai. Jie buvo griež
tai nusistatę prieš bet kokį Lie
tuvos politinį savarankumą, nes 
norėjo Lietuvą prijungti prie 
Vokietijos. Todėl labai pyko už 
tokį Tarybos nutarimą, neleido 
jo skelbti ir lietuvišką laikraštį, 
kuriame nutarimas buvo paskelb
tas, konfiskavo ir Tarybos dar
bą įvairiausiai trukdė. Tada Ta
ryba, rizikuodama savo ateitimi, 
atskirame lape, didelėm raidėm 
tą nutarimą atspausdino ir pla
čiai paskleidė visoje Lietuvoje. 
Netrukus žinia, kad Lietuva pa
siskelbė nepriklausoma valstybe, 
pasklido ir užsienyje. Amerikos 
lietuvius toji linksma naujiena 
pasiekė tik po kelių savaičių. 
Nors labai buvo dėl to įtūžę vo
kiečiai, tačiau nedrįso suimti 
Lietuvos Tarybos narių, kad ne
sukeltų visuomenės sambrūzdžio.

Savaime aišku, kad tos mūsų 
tautos Evangelijos — Nepriklau
somybės akto paskelbimas te
reiškė tik lietuvių tautos valios, 
jos siekių pareiškimą, bet fakti- 
nai nei laisvės nei nepriklauso
mybės Lietuvai tuo niekas ne
davė. Lietuvos Taryba aiškiai 
matė ir suprato, kad be kovos 
laisvės neatgausime. Juk ne tik 
vokiečiai, bet ir lenkai, ir bal
tieji, ir raudonieji rusai pasku
tinėmis jėgomis kabinosi į Lie
tuvą taip, kad laisvę iškovoti tu
rėjome ginklu.

Gyvenamo momento sąlygos 
buvo labai sunkios. Lietuva ne 
tik kariuomenės, bet nei ginklų, 
nei pinigų, nei nieko kito, kas 
kariuomenę organizuojant rei
kalinga, neturėjo, net ir maisto 
trūko. Okupantai apie jokį savo 
karinių dalinių organizavimą lie

tuviams nė svajoti neleido. Vi
sais Lietuvos keliais dar kaukše- 
no vokiečių žandarų žingsniai ir 
žvalgėsi budrios jų akys. Oku
pantas vis dar buvo išdidus ir 
drąsus.

Sąlygų verčiama. Taryba 1918 
m. balandžio mėn. sudarė kari
nį biurą, kuriam pavedė slap
tai registruoti iš Rusijos grįž
tančius lietuvius karius, numa
tytai Lietuvos kariuomenei su
daryti. Grįžtą kariai čia buvo 
registruojami ir iki bus pakvies
ti, skirstėsi po namus ir dirbo 
kas kur pritapdami. Tik kai 
Santarvininkai vokiečių karinę 
galybę sužlugdė ir paaiškėjo 
(1918 m. XI mėn.), kad vokie
čiai karą galutinai pralošė, ta
da ir okupanto išdidumas atslū
go, jis tapo sukalbamesnis ir Ta

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

\ UP TO 
$20,000.

''SAFETY OF X 
YOUR SAVINGS

Chicago Savings 
ind Loan Association

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

I ^4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

i TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

I
i 100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

i Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. 
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- 

i giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
| Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant
H čekj ar Money orderi tokiu adresu:
H NAUJIENOS,
(| 1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

rybai veikimas bei susisiekimas 
su kraštu palengvėjo. Susida
rė pirmoji Lietuvos vyriausybė 
(1918.XI.5-11 d.) ir jau atvirai 
pradėjo kurti savąją — Lietu
vos kariuomenę.

Tuščiais arsenalais ir tuščiu 
iždu kariuomenės organizavimas 
negalėjo būti spartus. Darbas 
vyko pamažu; šalies gyvento
jai, žinią apie savo kariuomenes 
organizavimą sutiko labai paki
lia nuotaika. Ypač vyriškas jau
nimas tuo reikalu labai domėjo
si. Tas tai nepatiko Maskvai, 
kuri nors skelbė laisvę visoms 
pavergtoms tautoms, bet kartu 
mostaguodama kūju ir piautu- 
vu, siekė visus suginti į vieną 
raudoną gardą. Vos tik Lietuvos 
vyriausybei pradėjus kurti sa
vo kariuomenės pulkus (1918.XI. 
23, raudonosios bolševikų di
vizijos, kaip grasūs mirties 
šmėklos-debesys,u iš Rusijos pa
traukė Vilniun, grumodamos su
žlugdyti beatsikuriančią Lietu
vos nepriklausomybę bei vėl lie
tuviams užkarti žiauriausios ver
gijos jungą.

šio didžiausio Lietuvai pavo
jaus metu prie valstybės vairo 
stojo nauja -vyriausybė, kuri iš 
Vilniaus persikėlusi Kaunan la
bai jautriu atsišaukimu kreipė
si į tautą, šaukdama visus, kam 
brangi laisvė, kas myli Lietuvą, 
kas sugeba vartoti ginklą nė va
landos neatidėliojant stoti lais
vės ir Tėvynės ginti!

Iš visų Lietuvos vietovių bū
rių būriais jaunuoliai idealisti
nio patriotizmo vedami, Vasa
rio 16-sios aktui ir vyriausybė 
atsišaukimui klusnūs, pėsti, rai
ti ir važiuoti išėjo į garbingą žy
gį savanoriais. Visos pirmosios 
mūsų kariuomenės dalys buvo 
sudarytos vien iš savanorių, šie 
karžygiai kovose prašoko visas 
galimas žmogaus jėgas. Išėjo 
ginti kraštą paskutinę minutę, 
kovose su šimteriopai skaitlin- 
gesniu ir gerai ginkluotu prie
šu, iškovojo Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę. Už tai grįžę 
iš karo frontų, vyriausybės bu
vo pagerbti. Jiems įstatymu su
teiktas kūrėjų-savanorių vardas.

Atsikūrusi ant nedidelio, kai
mynų apgriaužto, nualinto, sve
timųjų nutrypto ir beveik plyno 
ploto, per 22-jus laisvės ir ne
priklausomo gyvenimo metus 
Lietuva medžiaginiai pakilo taip, 
kad ją “Mažąja Amerika” vadi
no.

Jei šiandien turime pavergtos 
mūsų tautos tarptautinę “Lie
tuvos bylą”, tai tik to trumpo 
nepriklausomybės laikotarpio dė
ka, tai tik todėl, kad tų 22-jų 
laisvės ir nepriklausomybės me
tų būvyje, tauta sugebėjo iš
ugdyti reikalingas intelektuali
nes ir moralines jėgas. Prieš 
laisvę atgaunant išmokslintų lie
tuvių viso gal buvo vos keli šim
tai, kurių nemaža dalis sveti
miesiems tarnavo. Išlaisvintoje

gi IJetuvoje, juos skaitėme tuk- 
j stančiais: profesoriai, inžinieriai, 
daktarai, teisininkai, archeolo- 

1 gai, menininkai, muzikai, užsie
nio karo akademijas baigę ka- 

' rininkai, prekybininkai ir visa 
1 eilė kitų mokslo Šakų diplomuo- 
! tų. Ir čia, išeivijoje jais rams
tomos, talkininkaudami tautai 

1 kovoje už gimtosios šalies lais
vę.

Tauta laisvės kovotojams 
dėkinga

Mūsų tauta dabar žino ir su- 
' pranta, kokia brangi dovana tau- 
I tai buvo toji kūrėjų-savanorių 
j iškovota nepriklausomybė. Dė- 
j kinga tauta, už tą didžią dovaną 
i Laisvės karo žygių dalyviams, 
žinomiems ir nežinomiems .žu
vusioms ir gyviems, nepašykštė
jo prideramos pagarbos. Laiki
noje sostinėje Kaune įsteigtas 
Karo muziejus virto tautos šven
tove. Muziejaus fronte įrašas: 
“Per amžius budėję, laisvę lai
mėjom, per aukas ir pasišventi
mą”.

Ar begalima trumpiau ir kil
niau išsakyti visą Lietuvos isto
riją ir tautos amžinas aspiraci
jas?... Muziejaus viduje, sieno
je, aukso raidėmis iškaltas ki
tas įrašas: “Žuvom, kad gyven
tumėte laisvi”. Muziejaus sode
lyje ant Nežinomo kareivio ka
po buvo marmuro lenta su įra
šu : “Redde quod debes” — grą
žink ką skolingas. Nežinomas 
kareivis, visų už Tėvynę žuvu
siųjų simbolis. Didžiųjų vals
tybės švenčių dienomis visa vy
riausybė in corpora dalyvauda
vo iškilmėse, uždedama ant kapo 
tautos vėliava papuoštą gyvų 
gėlių vainiką. Valstybės Pre
zidentas tardavo pritaikintą žo
dį. Kapas visada skęsdavo gėlė
se. Kasdieninėse ceremonijose 
dalyvaudavo minia žmonių. ;

(Bus daugiau)

į pūdžiai iš ekskursijos po Euroi 
pus miestus; Nauji atsiekimai 
(apie keletu naujų inžinierių); 
Technikinė apžvalga; Gėod. 
inž. X. Volko iš Australijos įdo 
mi būsimujo penktojo konti
nento metropolio Canberros 
miesto išplanavimo ir architek 
taros apžvalga; Lietuviai tech 
nikinėje literatūroje; Gyveni
me ir veikloje (ALIAS) kroni
ka ir kt.

Žurnalo Administracijos ad
resas: 6ftl3 S. Francisco Ave., 
Chicago, Ill. 60629, Telefonas 
PR S-5825:

spintelę reiki* 
tvarkingai už-

Savo naminę vaistų 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkūtes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidu, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

HIGH RATES

SPECIALUS PAKETAI

Viskas apmokėta.
Gavėjui nieko noretkia 

primokėti.

SPECIALUS 1 $3530
10 svarų grynų kiaulienos tau
kų, 10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus
Pati vertingiausia dovana, ku

ri# Jūs galite pasiųsti, yra 
IMITUOTI KAILINIAI

Nuostabaus vertingumo, plataus 
(lygūs ar 

ar Persijos
pasirinkimo Minkos 
drižiuoti), Mouton 

ėriukų.
Pilna kaina tik

10 SKEPETŲ
5 vilnonės skepetos 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių 
čiant oro paštu, 
$8.50.
KOMBINACIJOS
DIDELES VERTES $124.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiai paltui, 
3% yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
viln. medžiagos žieminei sukne
lei, 2 dvigubo dydžio paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai. ,
Yra ir daugiau specialių paketų.

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

$99.00.
$46.80 

su mažomis

spalvų. Siun- 
reikia pridėti

SIUNTINYS

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530 
Reikalaukite mūsų naujo 

nemokamo iliustruoto katalogo

PAID

- • • r i

Atsiųsta paminėti
TECHNIKOS ŽODIS 1970 

Nr. 5-6 (123 - 121) XX metai, 
įsteigtas 1951 metais. Leidžia 
Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų, Sąjunga (ALIAS) 
Chicagojė. Vyr. red. G. J. La
zauskas, pavad. K. Kaunas. 
Tekste: A. P. Mažeika; Dabar 
tinė Lietuvos pramonė — ,14 
puslapių straipsnis; Ą.Vadppa 
lo: Stogo uždengimas -r-. įdomi 
Lietuvos kaimiečių senoviškų 
namų stogų studija; Saulės Jau 
tokaitės gausiai iliųstrupti Įs-

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

Passbooks

5’/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves,

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
■ 4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
? Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais h* ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai vak. Sekmadieniais atdara'nuo 12 iki 5.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indillal
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

(steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

I — NAUJIiNQ6, CHICAGO I, ILL, — SATURDAY, FEBRUARY 13,1971



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

j o ii m o s 
TH£ LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Dally Ezeept Sunday by The Lithuanian New* Pub. Co., Inc. 
1^** S®- Hahted Street, Chicago, ItL (0608. TeUfrfwne HA 14100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILUNOIS

Subscription Ratos:
tn Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
dx month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six mouths. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
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trims mėnesiams ________ $5.00
vienam mėnesiui ________ $1.76

Kanadoje: 
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Būtų bereikalingos šnekos, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bė buvo prieš tiek ar tiek metų 
atstatyta, kad mes nepripažįs
tame to nepriklausomybės ak
to sulaužymo. Tą mes perdaug 
gerai žinome, kad reikėtų apie 
tai aiškintis. Dėl to norėčiau 
su Gerbiamu Skaitytoju pasi
dalinti kitomis mintimis.

Raudonajam okupantui iš- 
plėšus Lietuvos nepriklauso
mybę, subruzdo laisvuose kraš 
tuose gyvenantieji lietuviai. 
JAV lietuviai gausingiausi, dėl 
to jie pirmieji sukūrė organą, 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kurios tikslas rūpintis, kad pa

vergtos Lietuvos byla nebūtų 
užmiršta Amerikos įtakingų
jų asmenų tarpe, kad Lietuvos 
įsijungimas į Tarybų Sąjungą 
buvo tik suvaidinta komedija.

Kaip matome, ir šiandien 
Amerikos vyriausybė Lietuvos 
įvesdinimo į Tarybų Sąjungą 
nepripažįsta. Tai didelis nuo
pelnas Amerikos Lietuvių Ta
rybos, nuolat įtaigojančios vie
tinius pareigūnus, be abejonės, 
ir nepriklausomos Lietuvos 
diplomatinės tarnybos.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
sutrumpinant, Altas, per ilgą 
metų eilę darė viską, kas bu
vo įmanoma, kad okupuotos

Šį sekmadienį, vasario 14 dieną, lygiai 2 valandą po piety, Mari
jos Aukštesnės Mokyklos didžiojoje salėje bus minima

Kalbės: Lietuvos Respublikos generalinis konsulas .Dr. PETRAS
DAUŽVARDIS.

JUANITA CASTRO, kovojusi prieš komunizmą Kuboje.
Kongreso atstovas ROMAN PUCINSKI, ir
Cleveland© atstovas ANTANAS RAZGAITIS.
Minėjime giedos Jungtinis Choras, kuriame bus Dainavos, Mar

quette Parko Lietuvių Parapijos, Vyčių ir Aidučių chorai.
Kviečiame visus Chicagos ir jos apylinkių lietuvius šiame minėjime 

dalyvauti.
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

Volertas ryžtasi politikuoti
JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė švietimo ir 

auklėjimo reikalus yra užmiršusi ir visai apleidusi. Mo
kykloms vadovėlių neruošia ir nespausdina. Veikian
čioms mokykloms tinkamos paramos neduoda, į tėvų pro
testus nekreipia jokio dėmesio. Skundžiasi, kad neturi 
reikalingų lėšų. Niekas nepasiūlė sudaryti Bendruome
nės narių sąrašo ir išrinkti nario mokesčių, pati vadovy
bė tokiais dalykais neužsiima, neturi laiko. Tai vieninte 
lė lietuvių organizacija be narių sąrašo.

Lietuviško švietimo reikalus užmiršo, bet Washing- 
tonan važinėja. Šios savaitės pradžioje naujai išrinktas 
JAV LB pirmininkas Vytautas Volertas, artimiausių 
savo bendradarbių lydimas, važinėjo i Washingtoną, lan
kėsi pas kelis kongreso atstovus, buvo užėjęs j demokra
tų partijos centro komitetą ir užsuko net į Valstybės De
partamentą. Susidaro įspūdis, kad p. Volertas yra pasi
šovęs politikuoti Švietimo ir kultūros reikalų jis nepajė
gė išjudinti, bet kelionėms į Washingtoną surado reika
lingas sumas.

Nespėjo didieji sovietų tankai peršliaužti Lietuvos 
sieną, Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai jau" buvo Wa- 
shingtone ir įspėjo atsakomingus tuometinės’ adminis
tracijos ir kongreso atstovus apie pavojų lietuviams ir 
kitoms mažoms tautoms. Iki šio meto Alto atstovai ne 
tik rūpinosi, bet tvarkingai ir pavyzdingai kovojo už Lie
tuvos laisvės reikalus Washingtone. Lietuviai buvo vie
ningi, kiekvienas jų žingsnis būdavo apgalvotas ir su
tartas, užtat lietuviai, būdami negausūs Amerikoje, pa
jėgė daug padaryti. Savo laiku lietuvių vieningumo pa
vydėjo visos kitos Amerikos tautinės grupės. Ypatingai 
lietuviams pavydėjo lenkai ir ukrainiečiai; Jų skaičius 
Amerikoje daug didesnis, bet jie nepajėgė didesnių dar
bų atlikti. Su lietuviais skaitėsi tuometinė administraci
ja, kongreso komitetai ir paskiri atstovai. Juos noriai 
priimdavo ir su jais tarėsi net Valstybės Departamentas.

Dabartinė Amerikos Lietuvių Taryba tęsia prieš 30 
metų pradėtą ir visą laiką vestą darbą. Tarybos pirmi
ninkas Dr. Kazys Bobelis yra užmezgęs ryšius su Bal
taisiais Rūmais, Valstybės Departamentu, kongreso va
dovais ir veikiančiais komitetais. Jis nuolat su jais susi
rašinėja ir seka, kad nebūtų padaryta kokia nuolaida. 
Atrodo, kad dabar Vytautas Volertas yra pasiruošęs 
varstyti tas pačias duris, kurias jau yra pravėręs Dr.

Kazys Bobelis. Dr. Kazys Bobelis, atsovauja didele Ame
rikos lietuvių organizacijų daugumą, o Volertas atsto
vauja nežinomo narių skaičiaus draugiją.

Lietuviai yra energingi. Kai jie pasiryžta, tai gali 
daug padaryti. Bet vis dėlto veiksniai rado reikalo darbą 
suskirstyti, kad turima energija ir sukauptas kapitalas 
būtų naudojamas protingai. Bereikalingai varstyti tas 
pačias duris tikrai nėra reikalo. Kaip nėra reikalo leisti 
pinigus antrai kelionei. Noras pasirodyti gali būti labai 
didelis, bet jis turėtų būti subordinuotas protingiems 
žingsniams. Mums atrodo, kad Volertui nevertėjo ant
rą kartą Washingtone durų varstyti tiems patiems tiks
lams. Kai kuriems kongreso atstovams gali kilti mintis, 
kad į lietuvių reikalavimus jie galėtų nekreipti jokio dė
mesio, kaip jie nekreipia į ukrainiečių reikalavimus. 
Frontininkai galėtų turėti ir tokių tikslų, bet nemano
me, kad Vliko sukurta ir Amerikoje dabar Volerto va
dovaujama bendruomenė turėtų tokių tikslų...

Oficialiai dar nepaskelbta, bet mus pasiekė žinia, kad 
JAV LB delegacija prašė Valstybės Departamentą ben- 
druoomenės atstovu Washingtone skaityti josios narį Al
gimantą Gurecką. Iki šio meto Valstybės Departamentas 
žinojo, kad Lietuvos Respublikos atstovas yra Juozas 
Kajeckas, o Amerikos lietuvių atstovas Dr. Bobelis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas. Kaip Baltieji 
Rūmai, taip Valstybės Departamentas ir kongreso komi
tetai jam rašė laiškus ir informavo apie Lietuvą ir lie
tuvius liečiančias problemas. Valstybės Departamentas 
naujo bendruomenės atstovo adresą priėmė, bet ar jis 
sutiko ir p. Gurecką informuoti, kaip jis informuoja Dr. 
Bobelį, tai dar nežinome. Kad Valstybės Departamen
tas nepasielgtų su lietuviais, kaip jis pasielgė su ukraiT 
mečiais: kai reikia daugeliu rašyti, tai niekam nerašo. 
Nejaugi p. Volertas tokios padėties siektų?

Nepažįstame p. Algimanto Gurecko, ir nežinome, ar 
jis yra tas pats Gureckas, kuris savo laiku gyveno New 
Yorke ir kovojo už L. Vladimirovo teisę aiškinti tremti
niams, kuriais sumetimais jie bėgo iš Lietuvos. Galimas 
daiktas, kad kelių tremtinių vaikai nežino, kuriais sume
timais jų tėvai bėgo iš gimtinio savo krašto, bet didelė 
lietuvių dauguma tai žino. Jiems nereikalingas Vladimi
rovo arba jo darbdavių aiškinimas. Jie turi savo galvas ir 
supranta. Jeigu Vladimirovo politikos šalininką Voler
tas paskyrė bendruomenės atstovu prie Valstybės De
partamento, tai lietuviams jis padarė meškos patama- 

*vimą.

Lietuvos klausimas nebūtų mi 
ręs. Baltieji Rūmai, senato
riai, kongresmanai ir kiti va
dovaujamieji šio krašto asme
nys ne vieną kartą priėmė Alto 
atstovus. Altas buvo ir šian
dien yra didelė rakštis okupan
tui. Jis stengiasi visomis prie
monėmis Alto veiklą griauti, 
žeminti jo autoritetą. Tai dar
bas visokių agentėlių (niekas 
šiandien nepasakys, kurie tie 
agentai, J. V.) besiskverbian
čių į mūsų gretas, lengviau ar 
sunkiau sėjančių Maskvos nu
matytą sėklą.

Tokios agentėlių sėjamos 
sėklos mes neprivalėtume pri
imti. žinoma, mes galime bū
ti suklaidinti, bet, leiskite pa
klausti, kodėl dažnai neprii
mame savų tikrų lietuvių min
čių, o lengviau iš tų agentėlių, 
išplaukusias?

Ir kodėl taip? Atsakyti labai 
sunku, bet reikėtų mėginti.

Pirmiausia (ir ne perdaug 
nuostabu), kada lietuviai (kai 
kurie) pavadina reikalą su
prantančius fašistais, naciona 
listais ir kitokiais. Žinoma, jei 
gu reikėtų įrodyti tą “fašistiš- 
kumą” ar “nacionališkumą”, 
tur būt, negalėtų nė vienas. 
Tartą žodį reikia įrodyti. O jei 
gu įrodyti negalima, tai gal 
geriau būtų nesišvaistyti.

Iš agentėlių plaukiančios 
mintys neretai pagauna ne tik 
mūsąja visuomenę ar, tikriau, 
jos dalį, bet net ir padaro įta
kos organizacijų vadovybėms. 
Mat, tų agentėlių mintys stip
riai persunktos sentimentu sa
vam kraštui ir jame gyvenan
tiems tautiečiams, tikriau, lie
tuviškajam kamienui.

Argi negraži priedanga? Pa
vydėti galime jiems, sugeban
tiems po ta priedanga vykdyti

mums pragaištingą darbą. Mes 
su pavergtos Lietuvos lietu - 
viais labai gražiai bendradar
biaujame ir be jų siūlymų. 
Pasikeičiame laiškais, aprūpi
name gimines ir draugus siun
tiniais, be kurių labai sunku 
būtų jiems vergijoje gyventi. 
Tai mūsų asmeniškas ryšys. 
Tačiau agentėliai tą plečia 
Maskvos naudai. Jie siūlo san
tykį su kraštu vystyti okupan
tui palankia prasme, kad už- 
megztume kultūrinius ryšius 
su jų siunčiamais atstovais. 
Juk tas atstovas irgi lietuvis, 
lietuviškai ,neka, gal geriau 
kaip mes, lietuviškai dainuo
ja... Maža to, jie išnaudoja 
įtakinguosius asmenis, apsi
lankančius pavergtoje tėvynė
je. Jie skalbia partijos laikraš 
čiuose apie juos viską, ką jie 
nori, viską, kas jiems atrodo 
naudinga. Tokią provokaciją 
naudodami, gal ne vienam lie 
tuviui pavergtame krašte iš
spaudžia ašarą ir net sukelia 
tam tikrą reakciją prieš mus, 
čia, laisvame pasaulyje, gy
venančius.

Grįžę iš okupuotos Lietuvos 
laisvojo pasaulio lietuviai vei
kėjai dažnai patys atšaukia tai, 
ką rašo okupanto spauda. Jie 
čia gali atšaukti, kiek nori, bet 
deja, jie niekad negalės atšauk 
ti ir protestuoti pavergėjo spau 
doje. Taigi, pavergtas lietuvis 
gali ir patikėti kai kurių lietu
vių pareiškimais, padarytais 
tėvynėje lankymosi metu. O tie 
pareiškimai labai ir labai oku 
pantui palankūs.

Pagaliau, kažin ar besilan
ką pavergtoje tėvynėje galėtų 
viešai šnekėti prieš pavergė
ją?

Visiems aišku, kad ne.
Išvada būtų tokia. Koks gi

tikslas važiuoti ir būti įpintam 
į pinkles?

Bražinskų, Kudirkos, Simo 
kaičio bylos akin duria. Jie pa 
rodė, kad iš vergijos mėgina 
sprukti, kam tik atsiranda ma
žytė progelė. Jie rizikavo: ge 
riau pasiektii laisvąjį pasaulį, 
bet nebūti vergijoje.

Tad ir mums kažin ar vertė
tų brautis ten, iš kur su di
džiausia rizika bėgama.

Altas yra užėmęs tikrą ir stip
rią liniją. Jis nesusvyravo per 
31-rius metus, neatrodo, kad 
ir ateityje svyruotų. Tad reikia 
remtis jo mintimis. Maža to, 
reikia ir jį remti. Remti mora 
liškai ir pinigiškai. Ypač šį
met, kada Altas labai daug 
išlaidų turėjo Bražinskų, Ku
dirkos ir Simokaičio byloje, tas 
žaliukas doleriukas labai ir 
labai. reikalingas. Nevertėtų 
gailėtis dolerio daugiau.

Manyčiau, kad susitarkime 
tiksliai ir logiškai. Vasario 
mėnuo skirtas Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Tad šį mėne
si ir aukokime Altui. Balfas 
skelbia savo piniginio vajaus 
mėnesį irgi kasmet Jo vajaus 
inetu niekad nėra priimamos 
aukos kitam reikalui. Bend
ruomenė kada skelbia vajų: 
to vajaus metu irgi nėra auko
jama nei Blfui, nei Altui, nei 
kam nors kitam.

Vienybė, vienybė, vienybė... 
Vienybėje galybė.

Tokia garbinga tauta, lietu
vių tauta, privalo parodyti sa
vo vieningumą ir paramą lais
vinimo veiksniams.

SKAITYK ’’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
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Kol kas mano ateities planas yra šitoks: 
Gyventi šią žiemą dvare ir mokytis. Pava
sarį laikyti keturių klasių egzaminus. Kai 
jau turėsiu mokslo pažymėjimą, ieškosiu 
tarnybos policijoje ar kur nors kitur. Atei
nantį pavasarį paimsiu dviratį išsimokėji- 
mui. Bendrai — vasaromis uždarbiausiu, 
žiemomis mokysiuos. Ir šitaip krutėsiu 
pirmyn.

Einame dabar piauti miežių. Vakar 
vežėme rugius, tad sunkus buvo darbas. 
Dar ir šįryt atsikėlęs nuovargį tebejaučiau.

Ir bijoti pradedu, kad per daug galvo
ju apie save patį, kad per daug planuoju 
savo gyvenimą. Gal formalistas esu, ar 
kas nors panašaus. Bet man vis atrodo, 
kad gyventi reiškia ne lipdomam būti, o 
pačiam lipdyti. Aš pats turiu savo gyve
nimą gyventi, o ne paleisti jį laisvai, kad 
pats be mano valios gyventųsi. O jeigu 
pats gyventi turiu, tai ir turiu žinoti kaip 
gyventi, turiu planuoti, turiu apgalvoti, 
kas geriau. Į mano tą planą tuojau siūlosi 
gyvenimo linksmybės, kūno malonumai. 
Negaliu jų priimti. Kas beliktų tada iš ma
no gyvenimo? Tikras džiaugsmas ir tikra 
linksmybė yra tik tada, kai ką nors sunkų 
padarai.

Praeitą sekmadienį gavau uždarbį, pir
mą po išėjimo iš namų. Jis buvo 48 litai. 
Turėjau gauti penkias dešimtis, bet du 
litu nutraukė man Biržinas. Aštuonis li

tus tuojau užmokėjau už puspadžių paka- 
limą batams, o už septynioliką nusipirkau 
laikrodį. Tiek ir beliko. Dar pirksiu gerą 
lempą. Rugpjūčio mėnesio algą gavęs, 
pirksiu darbinį neperlijamą burnosą. Jį 
čia vadina manteliu. Dešimtį procentų už
darbio dedu į santaupas.

Kalėdoms žadu važiuoti namo. Ot, kaip 
linksma tada bus! Net ir dabar linksma 
darosi apie tai pagalvojus. O piaunant 
miežius yra daug laiko galvoti.. Apie viską 
galvoti.

Per priešpiečius valgydamas skanų bu
terbrodą su kava, pasakojau darbinin
kams iš A. Varguolio apysakų apie parti
zanus.

RUGPICČIO 20 D.
Kėliau ketvirtą valandą. Visi man sa

ko, kad per anksti keliu. Kažin? Namuo
se pas Papūnį jau visa valanda kaip sukilę 
darbuojasi. Jie ten trečią kelia. O gulti 
kuomet eina? Labai abejoju, ar jie anks
čiau už mane gulti nueina.

Užėjo lynančios dienos. Plauname da
bar avižas. Plaudamas permirkstu ir vėl 
išdžiūnu. Nors palengva tepiauname, vis- 
tiek vakar jau prislobęs buvau. Dalgis ma
žai tebuvo tintas, baisiai neėmė. Pradžioje 
pioviau po kamarninko, vėliau nustūmė 
mane Į patį galą.

Miežiai tebėra nevežti. Nuplausime vis
ką, o kai reikės kuomet vežti, tai ir pasi- 
imsime.

Plauname ir piauname. Su dalgiu per 
dienas po Paupio laukus vaikščioju. Per

nai šiuo laiku, kai dar pas Papūnį tebedir
bau, ar bent pagalvojau, kur būsiu ir ką 
dirbsiu šiemet? Lygiai kaip nežinau, kas 
bus po dar vienų metų. Margas gyvenimas 
prasidėjo man, ir, žinoma, įdomus yra jis 
tuo savo margumu.

Eisime dabar miežių į kupetas dėti.. 
Kai bus pagada, vešime. Paskui prisieis ir 
bulves kasti. -

Ateinančio šeštadienio vakarą eisiu į 
pirtį. Kas antrą šeštadienį į ją einu. Rei
kės šį kartą ir plaukus nusikirpti, reikės ir 
nusipirkti šio to. tad išeiti reikės jau nuo 
pavakario.

Sekmadienį gavau iš namų drabužius 
— naują barvą ir milinę. Nuėjęs į Klaipė
dą su Elioziu nebesusitikau, nes buvo iš
važiavęs į Nidą, bet atsiųstus drabužius 
radau jo kambaryje. Labai prasidžiugau. 
Dabar jau galėsiu žmoniškai apsidary ti. 
Reikės tik dar nusipirkti dorą kepurę ar 
skrybėlę.

Pirmadienio vakarą po to atvažiavo 
Eliozis pas mane. Papasakojo, kad rug
sėjo mėnesį turės atostogas, kad važiuos 
namo ir į Kauną. Iš Kauno atveš man ke
turių klasių kurso programą. Pavasari gal 
ir aš į Kauną važiuosiu. Ir žinoma, kad 
važiuosiu! Pamatysim, ar tik vaikai mo
kytis ir išmokti tegali.

RUGPICČICO 28 D.
Dienorašti, tu esi geriausias mano drau

gas ir geriausias brolis. Tau aš viską pasi
sakyti galiu. Turiu brolį gerą, turiu ir ge
rų draugų, ir atviras jiems esu kai šnekuo

si, bet vis tiek yra dalykų, kurių nė jiems 
nesakau. O tau, dienorašti, viską pasisa
kau. Ir turiu taip daryti. Lengviau yra gy
venti, kada gali kam nors pasiguosti, vi
siškai atvirai išsipasakoti.

Juk matau aš pats.save. Esu kažkaip 
kitoks negu kiti žmonės. Vienas iš bruožų, 
kurie mane nuo kitų skiria, yra tai, kad 
patinka man pačiam tvarkyti savo gyveni
mą pagal iš anksto numatytą planą. Kiek
viena minutė man turi pasisukti kaip ma
žas ratukas laikrodyje, • kaip numatyta iš 
anksto. Tikrai skiria mane tas nuo kitų 
žmonių^ nes kiti savo gyvenimo šitaip ne
planuoja. Kad jie to nedaro, matau jau iš 
to, kad juokiasi jie iš manęs, tyčiojasi, 
kai šitokį mano palinkimą pastebi. Ir aš 
todėl bijau, kad jie to mano planavimo 
nepastebėtų.

Ir kaip šitokį charakterį, su tuo palin
kimu į visko planavimą, pavadinti reikė
tų? Gal formalistas?

Ne tik planuoti savo gyvenimą, bet ir 
gyventi pagal planą, jo laikytis stengiuosi. 
Pavyzdžiui, kad ir tie dienoraščiai. Kažin, 
ar aš iš viso juos kuomet rašyčiau, jeigu 
nebūtų tame mano plane numatyta kas aš
tuntą dieną parašyti dienoraštį? Kai plane 
yra, turiu rašyti, noriu ar nenoriu. Dėlto 
kartais gal sausi tie mano dienoraščiai iš
eina, nes rašau be nuotaikos, net nė neži
nodamas ką rašyti turėčiau, vien dėl to, 
kad tą dieną dienoraštį parašyti turiu. 
Kartais išeina taip, kad dienoraščiui skir
tą dieną tik ankstų rytą, tik ką atsikėlus, 
laiko jam belieka. O ką ten, žinoma, pa

rašysi apsimiegojęs ir su galva, jokių įs
pūdžių dar neturinčia.

Ar galėčiau kam tą viską papasakoti? 
Juk juoktųsi iš manęs Juokingas atrody
čiau, o gal ir nenormalus. Bet pats sau ir 
savo dienoraščiui aš esu visiškai normalus. 
Esu toks, kokiu būti man patinka ir koks 
būti turiu.

Jau šviečia man lempa, nauja, graži. 
Virš dviejų dešimčių litų kaštavo. Pirmą 
kartą šį vakarą užsidegiau. Tvaksi dabar 
priešais mane padėtas jau ir kitas laikro
dis. šiandien su Tainašauskiu išmainiau. 
Ir manau nenusimainęs.

Žmonės mane paiku laiko. Keistas at
rodo jiems mano gyvenimas. O taip yra 
todėl , kad nežino mano gyvenimo tikslo. 
Ir negaliu jo pasakyti, nes dar paikesniu, 
jau tikiu bepročiu, jų akyse likčiau.

Bet ar man svarbu, kuo mane žmonės 
laiko? Visiškai ne! Svarbu yra tik tai, 
kuo aš iš tikrųjų esu.

Kabinau šiandien mėšlus lame Paupio 
dvare.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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M ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2358 W. 63rd STREET 
Ofiso telef, P Respect 8-3229 

Rezid. telef.: WAlbrook 55076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOP feOAS-P StOTEZISTAS

Med. Bap- 
ko|om* 

t L

2850 West 63rd St, Chicago, IIL 60629 
Telef.: PRespect 6-5084

Anuo metu Cervantes’as su 
įsivaizduotais priešais kovoti 
paleido šaunųjį riterį — Don

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

NSKAS
LIG VASARIO 15
NEŠIOJAMA TV

Telek PRospect 61717

DR. S. BlEŽiS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietą 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penirtadieniais. 
Ireėiad, ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

TIK $84.88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtao. 1—7 vaL, 
antraa., penKtadienį nuo 1—5, treč. 

ir sesuo, ūktai susitarus.

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek FRentier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometiisias.

DR. EDMUnD E. C1ARA
z/v v w. Įist SlREeT 

Tek GR 62400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 671 h PI. WAIbrook 5-8063

seštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 60873

DR. W. M. E1SIH - EISIMAS 
akusekija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA .5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoind ML 3-0001.

T7- — ------- N

SOPHIE BARČUS
j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

' Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 3:30 iki 9:30 vaL 
ryįo.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šestad. uždaryta.

Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

TeL: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL 60629

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penkUd. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones i Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Sando Pančo. Na ir kovojo jie 
šauniai. Ištaškė avių bandą, tu
rėjo rimtų susirėmimų su ma
lūnu ir begales kitų didvyriškų 
nuotykių. Ir dabar donkicho
tiškų ritierių netrūksta. Ana, 
anais metais Kalifornijoj, anot 
Gliaudos, apsireiškė Valiukas su 
rankoje iškeltu kažkokiu magiš
ku dokumentu. Atrodė, kad jis 
visus kaltindamas pasaulį sudre
bins. Jis tada šaukė — Mes pri
versime kongresą, priversime 
prezidentą ir Jungtines Tau
tas!.. Bet taip ir subliūško tas 
visas triukšmas.

Nežinią ar saulės paveiktas, 
ar šiaip sau iš didelės puikybės 
ten atsirado kitas su įsivaiz
duotu priešu kovotojas, vardu 
Juozas Kojelis- Vasario 4 die
nos “Drauge” jis panašiai kaip 
ir pirmasis poškina: “Bendruo
menė neatšaukiamai pajudėjo 
ta linkme...”, “...užimti lais
vojo pasaulio lietuvių gyvenime 
tą vietą, kuri jai priklauso.. 
Nainio vadovaujama centro val
dyba .. pirmoji kiek atleido 
T .i e t u vi ų Bendruomenei užverž
tus stabdžius, o šiuokart jau pati 
taryba stabdžius visai nuėmė ir 
grąžino savininkams ...” Gaila 
tik, kad neparodė tų stabdžių ir 
jų savininkų. Juk didžiausias 
stabdys normaliam Bendruome
nės plėtojimuisi ir veiklai, ir 
buvo ta Nainio vadovaujama 
valdyba.

Užkulisy to netrumpo straips
nio taip ir girdisi donkichotiškų 
svaičiojimų tikroji .gaidą: . 
Kelkime triukšmą, painiokimės 
dirbantiesiems tarp kojlį, gal jie 
suklups. Tada mes būsime dide
li vadai ir pinigai būs mūsų . L . 
Patys mes vistiek nieko nesuge
bame nei sugalvoti, nei padary
ti. Griauti kitų darbą — kas 
kita. Čia didelės išminties ne
reikia.

Tarp kitko, ten dar rašoma: 
“Rodos derėtų organizacijas ir 
žmones skatinti, o ne stabdyti 
dalyvauti laisrinimo ^Veikloje”.

kia, bet net privaloma jungtis 
prie bendro laisvinimo darbo. 
Kiekvienas padorus lietuvis tai 
supranta ir daro. Bet tiems vy
rams ne tas rūpi. Jie, matyti, 
galvoja, kad keldami donkicho
tišką triukšmą ir ant dirbančių
jų kelio mėtydami akmenis, tik 
jie yra pašaukti visiems dik
tuoti.

Dėdami didžiausias pastangas, 
L. Bendruomenėje tie vyrai kaip 
reikiant susėdo už valdžios sta
lo. Ir ką gi. Per kelis metus jie 
jau pajėgė bendruomenę gero-

kiant nesusiformavus. Dabar 
jiems jau užėjo noras griebtis 
už kitų bendrinių organizacijų.

Ne Sančopančo

1 TRUMPAI Į

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET 
VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 7762880 

Naujas rez. telef.: 448-5545

DAŽAU NAMUS
1S VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

Pranešame gerb. tautiečiams, 
kad oficialaus mūsų krautuvės 
atidarymo proga, skelbiame nuo 
šio šeštadienio didelį pardavimą 
iš Europos (daugiausia Vokieti
jos) importuotų dalykų, su dide
le nuolaida. Keletas pavžzdžių:

Moterims: • Pavasariniai kos
tiumai nuo $25.— • Pavasari
niai paltai $49.— * Bliuskutės

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 35775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

S HOME INSURANCE “
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

Šute tgeMWW Casualty Company

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. tel'/f.: Gibson 8-6195

Priima ligon<us pagal susitarimą. Dėl 
valandas skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

GERAI PILDOMI 
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

-------- -SIAfTTI IliDtCT------------

NAUJIENĄ
——EiDtnskim-----------

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 A re bar, 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

Vyrams: • Pavasariniai spor
tiniai švarkai $15. — * Pavasa
riniai sportiniai kostiumai $35. 
• Uniforminiai švarkai klubams 
(Blazer) $25. — • Kelnės, vasa
rinės, wash & wear $10.—

Vaikams: • Kelnaitės su pet
nešomis, megztos $5.— • Babies 
Strampelhosen nuo $2.95.

Be to, didelis pasirinkimas, 
taip pat numažintomis kaino
mis: • vokiškų batų vyrams, 
moterims ir vaikams. • Išeiginių 
kostiumų vyrams • Išeiginių 
kelnių • Viršutinių marškinių 
(išplovus joks prosijimas nerei
kalingas) • Moteriškų odos ran
kinukų (Offenbach odos dirbi
niai) • Sulankstomų lietsargių 
(Folding umbrellas) • daugelis 
dovaninių dalykų ir t. t. ir t. t.

Ypatingai gera proga įsipilki- 
mui tiems, kurie siunčia į Lietu
vą siuntinius, nes turime ir žie
minių dalykų, siuntiniams Ka
lėdų proga.

Kiekvienas kuris pas mus ap
silankys, žinoma, be jokio įsipa
reigojimo pirkimui, gaus prisi
minimui importuotą “dainuo
jantį atviruką” (singing post
card-record), kaip mūsų preky
bos komplimentą, nemokamai!

Laukiame Tamstų apsilarr-

— Inž. Eugenijus Bartkus grį
žo iš Floridos. Jis su žmona 
Danguole, vaikais ir uošviene 
Ona Pulkaunikiene praleido ato
stogas Miami Beach. Oras pasi
taikė jiems geras, todėl galėjo 
puikiai pasimaudyti ir saulėje 
pasideginti.

— Stasys Patlaba praneša, 
kad vasario 15 dieną pei' Sophie 
Barčus radiją kalbą pasakys 
A. Gulbinskas. Jis lies artėjan
čią aldermanų rinkimų kampa
niją-

— Uždraudus vartoti prieš 
augalų kenkėjus žinomą che
mikalą DDT, jo vietoje nau
dojama Sevin, Malathion ir 
Parathion. Bet jau yra paaiš- 
kėjusios tų švelnesnių chemi
kalų ydos. Nuo jų bitės daro
si nervuotos?' o nuo Sevin net 
miršta. Tas chemikalas junta
mai pakenkė ne tik Minnesotos 
bitininkams, bet ir ūkininkams, 
auginantiems alfalfa ir sodi
ninkams. Bitės rinkdamos me 
dų- apvaisiną sodo medžius ir 
kai kuriuos augalus, pvz. do
bilus. • >

— Dabar mokslininkai jau 
žino, kur žuvys būna ir kokio
mis vietomis jos keliauja. Jie 
pagauna numatytos veislės žu
vį; . pritaiso prie jos mažą radi 
jo siųstuvą, kurio signalai nu
rodo vietą.

— LB Chicagos apygardos 
valdyba numatė šaukti apygar 
dos apylinkių valdybų atstovų, 
tėvų komitetų ir Tarybos narių 
susirinkimą. Susirinkimas ko
vo mėn. pradžioje.

— St. Daunys ir J. Vaičiūnas 
jau pradėjo paruošiamuosius 
darbus Dainų šventės leidirtiui 
redaguoti. Dainų šventės ko
mitetas nutars, kokioje spaus
tuvėje leidinys turės būti spaus 
dinamas. Redaktoriai jau per 
davė komitetui trijų lietuviškų 
spaustuvių apytikrius apskai
čiavimus, kiek toks leidinys 
turėtų kainuotu

—- Jaunimo demonatracijose 
SimokaiČio reikalu susidurta 
su išlaidomis. Demonstruoto
jai studentai negali išlaidų pa
dengti. LB Chicagos apygardos 
valdyba dar kartą prašo lietu
viškos visuomenės paramos, 
nes gautos aukos dar išlaidų 
nepadengia. Aukos priimamos 
Margutyje, arba siunčiant LB 
Chicagos apygardos valdybos 
iždininkui A. Būgai (842 W. 33 
th Pl^ Chicago, III.), nurodant, 
kuriam reikalui auka skirta.

— Muz. J. Zdanius išsikelia 
gyventi į Hot Springs, Arkan
sas. Pagrindinė priežastis —či- 
kagiškės klimatinės sąlygos. 
Hot Springse lietuvių kolonija 
vis auga, yra įsteigta ir LB 
apylinkė. Apylinkės valdybos 
pirmininku yra J. Bružas.

— Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį minint, 
žuvusių už Lietuvos laisvę pa
gerbimas ir vainiko padėjimas 
įvyks šiandien, vasario 13 d. 
12 vai. Jaunimo Centro kieme. 
P. Šeštakauskas tvarkys apei
gas.

AMŽINOS PROFESIJOS
— Į šiuos namus aš daugiau 

kojos nekelsiu: Tamstos žmona 
mane pavadino gatvės mergina.

— Nesijaudinkite, jos jau to- 
kis paprotys: Aš jau prieš 10 
metų išėjau iš kariuomenės, o 
ji mane dar vis pulkininku vadi
na.

ŠVIETIMAS IR AKYS •
Daug kalbama apie švietimą- 

ir pageidaujama daugiau švie
sos. Dieve mielas, ką padės ta 
visa šviesa, jei žmonės arba iš

1 %. ■ e 

viso neturi akių, arba, jei turi, 
tai sąmoningai užsimerkia.

G. K. Lichtenbergas

• Tu knygas pamėgai, tave 
pamėgs visas pasaulis.

H. Ibsenas

• 'Moteris įkvepia vyrą didin
giems žygiams, bet sutrukdo 
juoš įvykdyti. • ••

• Sakalas, puldamas grobį, 
skrenda 360 kilometrų per va
landą greičiu.

9 Vyras mėgsta tai, ką mato, 
moteris — ką girdi.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

ir prafM hėtoo bktai per 

naujienas

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

N & P IMPORTS
3141 W. 63rd St, Chicago 

Tel.: 436-5772

Only you 
can prevent 
forest fires!

PLEASE 
BE 

CAREFUL!

REMKITZ TUOS BIZNIERIUS 
rJRIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GtLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 60®

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlam Ava. — 5861229

PETK
tėvas ir sūnus

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK
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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Lietuviu Motery Draugijos Ap- 
švietos mėnesinis narių susirinkimas 
ivyks sekmadieni, vasario 14 dieną, 
1:00 vai. popiet Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Narės kviečia
mos atsilankyti ir aptarti bėgančius 
reikalus. Taipgi laikas užsimokėti 
savo duokles. Po susirinkimo vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

MARTYNUI TILINDŽIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia Jo žmonai 
Olgai, sūnui Algiui su žmona Halina ir gi
minėms

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”

JO

MARTYNUI TILINDŽIUI
mirus,

žmonai Olgai, sūnui inžinieriui Algiui 
dukrai Daliai Miller su šeimom liūde-ir

šio valandoj reiškiu gilią užuojautą ir kar
tu liūdžiu *

Jokūbas Trečiokas

■■I

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. 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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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REAL ESTATE

Virginia 7-7747

272-2618

AND REMODELING

AUTOMOBILIAI Phone 755-0060

Tik ribotam laikui
SUSI'

Licensed Electrical Contractors

Tel.: 471-0321
484-1738

DARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS IR BIČIULIS

Lietu-
4 vai

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

MISCELLANEOUS 
IvalrOs Dalykai

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

All types of remodeling 
Low prices. Free estimates.

677-1343 after 6 P. M.

NO JOB TOO BIG 
i OR SMALL. • i

Quality work; 25 yrs. exp 
Fast dependable serv. 

Exc. references.

MILL & CONSTRUCTION
General Remodeling / 

Fully Insured
— Evenings ES--8-1678-— 

524-0336 -b Anytime

NAUJIENOS* KIEKVIENO

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE“

kaip
Geros pajamos. ? arti 'mūsų.

< /No joE too &maū;/’ 
- Reasonable priee; - 
729-2621 or 823-3837

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS*

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš ąpar 

tamentinio muro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone, 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS ‘~ ‘ 
pačiame
$17,000. gal ir mažiau

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgy mėty patyrimas.

Ten pat bus registruojami ir Te
levizijos 11 ir 20 stočių TV kole
gijos studentai. Chicagos miesto 
gyventojams už mokslų miesto 
ir TV kolegijose nereikia mo
kėti.

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Dolėriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas -Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

DENTAL TECHNICIANS 
ALL AROUND CHROME MEN. 

Testing, .polishing and finishing.
, j-Very ; good, pay/ ‘ -j'

247-1094
X WIPLA DENTAL LAB. 

1951 W. 22 PLACE

MARIA NOREIKA
Tel. WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Long
vių klubas
Woodmen
mouth St. ruošia Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo mi
nėjimą
V. Tamošaitis
lonis
sekr., Anna. Wallace — ižd., ir 
D. Mekišius — fin, sckr. Klu
bas gerai veikia ir yra paauko
jęs pinigų gyvybiniams lietuvių 
reikalams.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE-. —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

CHAIN LINK
FENCE SALE

Winter Close Out Saving 25% 
Guar. Installation or do it yourself.

A. C. E. FENCING
5609 BLOOMINGDALE

637-7437

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

fP Ąlių, gyvybės, svei- 
[ Itvn'I*fe*x**) kates ir biznio.

/Patogios išsimokė. 
iimo Mlysos-

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

— Šv. Jurgio parapijos mo
kyklą aplankė NBC-TV oro pra
nešėjas Harry Wolkman. Jį su
tiko klebonas kun. A. Kiškūnas 
ir mokyklos vedėja seslė M. 
Marlene. 8 sk. mokinės Marcia- 
na Yurgėlaitė ir Aida Miniotaitė 
įteikė svečiui dovanas. IL Wolk
man paaiškino mokiniams apie 
meteorologijos mokslo princi
pus ir atsakė į jų iškeltus klau
simus.

MARQUETTE PARKE 6 kambarių 
octagon bungalow su'4 kamb. viršuje 
pajamoms. Skambinti savininkui sek

madieni 737-3361.

2 ‘ butukai 
Marquette . Parke.’ Kaina 

. _____ *: -■ r '• ■ ■ '
2 GERI MŪRINIAI NAMAĮBrigh- 

ton Parke. Duoda virš S16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. JeLpamatysi. 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ SVIESUS MŪRAS ir3 auto 
mūro garažas pačiame Marouette -Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim. XL

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Klubo valdybą sudaro: 
pirm., J. Mika- 

vicepn-m., $. Jasutis —

RŪPESTINGAI PILDAU Income Tax. 
P. Zailskas, 1934 So. 48 Court, Cicero. 

Tel. OL 2-7066.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabcftial, 

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 

ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000.
OFFICE HOURS:
Monday&Thursday,9ajn.to8p.m. • Tuesdays Friday, 9 a.m. to 4 pjn.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

Federaliniy Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimai 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Vytautas Ripskis, Dc I-a 
Salle instituto studentas, gyv. 
Bridgeporto apylinkėje, yra įra
šytas į studentų garl>ės sąrašus 
su aukščiausiais (A) pažymiais. 
Aleksas Nausėda, Romualdas 
Sinkevičius ir Kevin Statkus yra 
šiuose sąrašuose su taip pat 
aukštais (B) mokslo pažymiais 
3-me studijų periode.

REIKALINGA MOTERIS vieną kartą 
savaitėje švarai palaikyti, Marquette 
Parko apylinkėje. Skambinti nuo 10 

vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Telef. 434-9038

C. “EDDIE’?JOHNSON 

for all your carpentry needs 
...: , & work-;

COMPLETE PLASTERING 
SERVICE

Ceilings, rooms, arches & 
patching.

william McDonnell
383-1041

HOUSEKEEPER
FOR A WIDOWER

Light house cleaning, plain cooking, 
steady work. Live-in. New immigrant 

accepted. '' ,
Must speak little English.

Tel.: 248-5503

CARPENTRY — 
ALL TYPES 

Small jobs Welcome. 
Reasonable 

20 years experience.
965-8182

GENERAL OFFICE
Plumbing and Heating Wholesaler 
has excellent position for qualified 

Steno and Typist. 
Excellent Opportunity. 

SCHULHOF CO.
4243 No. HONORE 

CHICAGO 348-1123

Rooms added, bsmt, etc. 
No job too big or too small.

FRED. 338-8355

— 7 Chicagos Miesto Kolegi
jos vasario 15 d. registruos stu
dentus Loop kolegijos kamba
ryje Nr. 100, 64 E. Lake St., kur 
bus visų kolegijų registruotojai.

in Life,- she will help you solve your 
problem. Reading private — confi

dential.'
I 3524 So, -ASHLAND AVE., 

from 8 Ar M. .to 8 P. -A 
..".376-1808- -e: <...•

HELP WANTED—MALE 
Darbininkų Reikią

PLASTERING — PATCHING 
REMODELING

We do walls, ceilings, archways.
Free Estimate.

All work Guaranteed.
CALL ANYTIME 7 ~ 386-2951

JACKS
CARPENTRY SERVICE 

Comercial & Rezidential Remodeling.
• Room additions. • Wall panellnig.
• Suspended ceilings. • Basements.

• Aluminum sidings.
Phone 755-5711

Over 20 years at the trade. 
If you have any Carpenter 

. /work, , --

HEATING CONTRACTOR-
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condltioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir. 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai. 
Toriu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VI 7-3447 .

INSURANCE SALESMEN 
Explore possibilities for a great car
rier. EuU or part time, age no 
barier. • .

Start selling guaranties not promis
es and receive top commissions plus 
many other'-fringe benefits, too num
erous to mention.

Phone HU 60044 or .4860143 
and we will show you. an opportunity 
far beyond your fondest dreams and 
expectations.

LYONS — 5 kambarių ranch tipo mū
ras su 2 miegamais, gazo šildvmu. mo
dernia virtuve ir vonia, 2 auto garažu. 

Tik $346 taksu. $26.900.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

DEPENDABLE WOMAN WANTED
5 Day week, go, for 2 adoults. General 
housekeeping. Permanent. Salary open. 
References, Must speak some Eng

lish. Good transportation.
4800 North.

274-7984 . ,

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia
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Beach, Calif., 
vasario 27 d.
salėje, 11 W 

ruošia Lietuvos

— Automobiliams leidinių nu
meriai, išduodami valstijos ir 
miestų štampai 1971 metams, 
turi būti uždėti iki vasario 15 d. 
vidurnakčio.

♦ Lietuviu Radio Forumo 
programoje šiandien,^ vai. vakr, 
bus atliekamas įspūdingas Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mas. Radio minėjimui progra
mą paruošė ir joje dalyvauja 
Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės 
parapijos jaunimo organizaci
jos. Įvadinį žodį taria dr. Algir
das Kelertas ir Moterų draugijos 
valdybos pirm. Ida Kasparaitie- 
nė. Meninę dalį atlieka Studen
tų dramos grupės dalyviai — 
Laima Kasparaitytė, Viktoras 
Jurkšaitis ir Martynas Trakis. 
Sekmadienio mokyklos vaiku
čiai, kuriuos paruošė tos mo
kyklos vedėja dr.' Adelė Trakie- 
nė, atlieka dainų - deklamacijų 
vaidinimą, kuriame dalyvauja: 
Arūnas Kaminskas, Silvija Jurk- 
šaitytė, Irena Kasparaitytė, Hen
rikas Kasiulis, Rimantas Pauliu- 
kaitis, Angelė Ušvailaitė, Kristi
na Cinikai tė.

Visi lietuviai kviečiami pasi
klausyti ! (Pr).

MOSKVITCH 4081E $2875.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 

$1895.00
Yra tik labai ribotais kiekiais, 
todėl NELAUK — UŽSISAKYK 

?' DABAR, -i 

? Užsisakyk tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor ; , 

New York, N. Y. 10010

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings. Interesting 
work in hotel manager’s office. Able 
to meet public. Some shorthand nec

essary.
Phone YA 7-5;>«0. ext. 283 

for interview.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chlceųo, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Helsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatal.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

A. TVERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeU REpublIc 7-1941

— Algirdas Budreckas šven
čiant vasario 16-sios šventę per 
Sophie Barčus radijo programą 
kalbės apie Lietuvos nepriklau
somybės Akto paskelbimą, o 
taip pat prisimins ir apie se
niausią visam pasaulyje lietuvių 
dienraštį — “Naujienas”. Minė
jimas bus transliuojamas vasa
rio j.6 d., antradienį, 11 vai. ryto.

ALL CARPENTRY WORK 
PORCHES,

INCOME TAX SERVICE > <
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8:2233

K. Čiurlionio Jūra, D. Lapinsko 
Il Vigilante d el Mare ir D. La
pinsko Infinitas VII į bus atlikti 
Margučio rengiąoįaihe koncerte, 
vasario 27 dieniu šeštadienį 8 v. 
vak. ir vasario 28 d., sekmadie
nį 3 vai; .p. p. Marijos aukštes
niosios mokyklos ,auditorijoje. 
Bilietai: Marginiuose, 2511 W. 
69 St., ir Margutyje, 2422 W. 
Marquette Road. (Pr).

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REAJ.TY

SKOKIE
Open house Sunday 12—5 P. M. 
Deluxe 3 bedroom bi-level, 2 car 
garage attached. Quick Sale. 
By builder. Call after 6 P. M. 

677-1343 —GA 3-0573

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI.

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX ,

lik 6 metų puikiausi 5% kambarių 
ir 4%. kambarių butai V/z aukšto be
veik naujame mūriniame pastate. Abu 
su puikiomis virtuvėmis ir valgomai
siais jose taip pat įmontuotomis viri- 
mo-kepimo krosnimis. Atskiros šildy
mo sistemos gazu. spinduliuojančia 
vandens, šilima. Įkainuota labai pi
giai" tik $28.500. Sutaupykite 
$10,000, kurie kaštuotų atstatant šį 

namą. Būk geras taupytojas.
Skambink stebukladariui. 

Skambink MICHAET S dabar. 
Kalbame lietuviškai,

, . 254-8590

— Eugene J. Levickis, Ameri
kos laivyno 24 metų amžiaus 
jūrininkas, žuvo helikopterio 
nelaimėje. Pietų Vietname. Sau
sio 27 <1. buvo palaidotas su ka
riškomis apeigomis Chicagoje. 
Tėvai gyvena Town of 
apylinkėje.

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skam blnkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

2 PO 6 MŪRINIS. 2r atskiri karštu 
vandeniu šildymai 7 sazū. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas.? Mar
quette Parke.. $32.000.

PUIKL 4 MIEGAMU. .2% ;. vonios, 
1 metu mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant 1 šilima gazii, 2 blokai 
nuo EGckorv eolfo' lauku. $49,500. ‘

5%. KAMBARIU*8 metu mūras. /Ra
diant .šilima, aluminijaus' 2
automobiliu garažas, geroje vietoję. 
Tik $24 200. :

8 BUT^t 6 METU~ MŪRA Sr Karsto 
vandens šiliv** snzu4. aluminvjauą lajY- 
eai. automobiliams įstatyti\vrpfa. i 
vakaini*; Putoki-Avė> ^f jSOOO.

20 BUTU IR KRAUTTJVĖ.; Degtu 
rnvtn 20 metu mūras Flevikor kon- 
strukciia. Pafamu virs^ $29,000-.me
tams Tik $135.0005* - >77 '

4 BUTU Mūras. Nauja šilima £a- 
zti. 2 automobiliu mūro ?»*9Žas. La
bai švari nuosavybė. $44.500. ;

nekis real Įstate
3009 WEST 63rd STREET

Geriausioje šios parapijos apylinkėje 
labai puošnus .ir patrauklus kam
barių mūrf as su 3 dvigubo dydžio mie
gamaisiais. Žavingas valgomasis kie
mo pusėje, patio ir didelis puikus 2 
auto garažas. Pilnas rūsys, apsauga 
-nuo potvynio. Oro vėsinimo sistema’ 
Vardan savo vaikų laimės pasaukite 

stebukladarį.
Šaukite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

Gažu šildymas, platus skkvpąs/ mūro 
garažas, arti ofiso. $29“500.

2 BUTU. 14 metu modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36 000. v'**

9 KAMB. MŪRAS, gražus 
naujas.
$19,600,

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

PANELING; • PLASTERING 
CARPENTRY • PAINTING 

& DECORATING
Fast reasonable, dependable: work. 
Industrial. ResidenfuJ,” Commercial. 

FOR ^FREE ESTIMATE 
-C A LU-

, ...... . 324-0592

TANDARD 
EDERALH

CARPENTRY & REMODELING 
Expert workmanship. 

Free Estimates, 
r < Reasonable rates. • 

Call HE 1-5312 or 
Call LOUIE 636-9534

Ambitious young painter will 
wash paint & decorate. 

Free Estimates.
BOB WASNIEWSKI 1 

434-6121
Interior Exterior Insured

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! I

,v PERSONAL .
. A’ ^- Ašmenų leškb ctv

- -I —I — -o.-■
A- ' X—' - _*>•.<- . * v '

66 METŲ AMŽIAUS LIETUVIS, neve
dus, pensininkas, aukšto ūgio,-’ tvirto 
kūno sudėjimo, geros sveikatos ir gerai 
atrodantis, negeriantis-ir nFtūkantiš, 
taikaus-’būdo, mandagus ir' sąžiningas, 
norėtu susipažinti su apšviesta,: gera 
ir garbinga lietuvaitė, kad vėliau ga
lėtu sukurti šėiinos židinį.- Tikėjimas 
ir turtas jam nesvarbūs, [nes jis pats 
yra pasiturintis. ' Svarbu,' kad būtų 
sveika ir tūrėtų ger ą charakterį.' GaU- 
sifė mandagų atsakymą, jei -parašysite 
tokiu adresu: '>i. • f‘ • i ~ ■

..NAUJIENOS.BOX-169, ...
1739 So. HALSTED STREET 

CHICAGĄ . IL 60608

SISTER NAOMI
If you are'Worried, Sick or in. Trouble

confi-

.......~ - ---------__________________________________________________ ;__ ■ .zk-A .K

V
 

tlič įH
'C It 1It $ 1
■ 
■

■j

■,v<

IŠNUOMOJAMAS švarus ir didelis 
kambarys vyrui privačiame bute. Cice

ro — Parkholm apylinkėje.
Tel. TO 3-2102

INTERIOR DECORATING 
by College students with 

3 years experience. 
Free estimates. 

Licenced & Insured. 
Call 251-8503

CARPENTRY - PANELING 
Plastering, painting. 

Special discount before Jan. 15 
324-0592

ROOFING & SIDING 
WE TOP THEM ALL. 

TUCKPOINTING. CEMENT WORK, 
GUTIERS. 

FREE ESTIMATE.
24 HOUR SERVICE 

Call 784-4267

WILL RESTORE.
REPAIR, REMODEL 

or refinish any type of furniture. 
Fancy woodwork and carpentry 
Paneling.-formica,- remodeling.

CALL PIERRE 
‘ 256-0272

\ 9:t»to 5:00 P.'M.

CARPENTRY REPAIRS

Remodeling. Room Repairs etc. 
Paneling or Additions. 
Small or Large Jobs.

735-4547. ,:1

COMPLETE 
HOME REMODELING 

& MAINTENANCE 
Expert workmanship. 

. Licenced &'Insured.
, . ' Call 532-5014

T9; CEQDE VIOLATIONS 
C O R R E C T;E D 
Brickwork, Chimneys 

Tuckpoihting 
Carpentry;

W.HVNN ’■ 
-General Contractor 

282-0910V / V; 736-1384

CARPENTRY & • REMODELING 
Residential - Commercial remodeling 

’" ttf all -kinds'. * 
‘EXPERT -WORK ;

' Low Winter Rates
7- NOW! ' r-

GRAIFMAN & WALLACH 
.973-0410 ?

HOME IMPROVEMENT
Porch Remodeling. Repairs, 
Additions. Aluminum Siding.

WORK DONE- BY-
: . UNION CARPENTERS

i ' 5106 N. MARMORA
774-6819

CARPENTER — PAINTING 
DECORATING & ETC.

Guarantied Workmanship.
Reasonable rates.
Prompt service.

458-8962

LEPAK’S PLUMBING 
Electric Rodding. Complete Ki
tchen & Bathrooih Remodeling, 
i Water mains installed.

Free Est. 24 hr. Service.
276-7372 or 965-2013

CARPENTER
Still hasn’t made first 

$1,000,000. Complete remodel
ing service. Porch and fence 

repairs.
Call BILL 271-9130

HERBERT SEYFARTH 
DECORATING CO.

Canvas hanging. Interior and 
exterior painting. Insured.

586-1620

PORCHES — STEPS — 
GARAGES — 

Garages Doors. Ceiling, Tiles, 
Room additions. 

Carpenter work of any kind. 
Call ES 8-7794




