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VARŠUVOS BLOKAS SIŪLO IŠPLĖSTI 
KARO JĖGŲ MAŽINIMO KONFERENCIJĄ

MASKVA. — Sovietų Sąjunga ir jos satelitai oficialiai at
sakė į Nato pasiūlymą pradėti derybas dėl kariuomenių sumaži
nimo Centrinėje Europoje. Nato valstybės siūlė konferencijoje 
dalyvauti septynioms Nato valstybėms: Amerikai, Britanijai, V. 
Vokietijai, Olandijai, Belgijai, Liuksemburgui ir Kanadai ir pen
kioms Varšuvos pakto valstybėms: Sovietų Sąjungai, R. Vokie
tijai, Lenkijai, Vengrijai ir Čekoslovakijai. Nato galvojimu ma
žesnė konferencija, susidedanti iš Centrinės Europos valstybių 
bei Amerikos ir Kanados, greičiau galėtų rasti sprendimus ir kon
ferencija greičiau pasibaigtų.

Komunistų bloko atsakyme 
reikalaujama, kad konferencijo
je dalyvautų ir Rumunija su 
Bulgarija, nors jos Nato vals
tybių nelaikomos Centrinės Eu- TEL AVIVAS. — Po šešių die- 
ropos šalimis, lygiai kaip Nato nU premjerė Goldą Meir grįžo į 
nariai: Italija, Graikija ar Tur- Izraelį. Iš Romos, kur ji pa- 
kija. Komunistų bloko atsaky- simatė su popiežium, Meir buvo 
me siūloma į konferenciją pri- nuvykusi į Šveicariją pasitarti 
imti bet kurią Europos valsty- su Dramblio Kaulo Kranto pre

zidentu Houphouet Boigny.
WASHINGTONAS. — Atsi

radus kai kuriose vietovėse šil
dymo alyvos trūkumai, prezi
dentas įsakė daugiau importuo-- 
ti naftos ir šildymo alyvos iš. 
užsienių. į

NEW YORKAS. —Associated 
Press sporto korespondentai kas- * 
met išrenka geriausią pasaulio : 
sportininkę, šiemet tokia išrink
ta sovietų gimnastė Olga Kor
but iš Gardino miesto. Ji yra tik

bę, kuri norėtų dalyvauti..
Nato pasiūlymas buvo parem

tas pagrindiniu Europos karinių 
blokų derybomis. Sovietų pasiū
lymas į konfereiciją priimtų ir 
tas šalis, kurios blokams nepri
klauso. Praktiškai tas galėtų 
konferenciją išplėsti iki virš 30 
dalyvių. Tokioje konferencijoje 
būtų sunku prieiti rezultatų ir 
derybos gali užsitęsti daug me
tų.

Maskva iš viso nebuvo linku
si kalbėti apie kariuomenių su
mažinimą. Komunizmas tokio
je Lenkijoje, Čekoslovakijoje ar

IŠ VISO PASAULIO

PREZIDENTAS RICHARDAS NIXONAS

vėliausios žinios I PREZIDENTO PRIESAIKA, KALBA, 
______ PARADAS ir penki banketai

♦ Prekybos departamentas
skelbia, kad Amerikos ekonomi-1 WASHINGTONAS. Šiandien prezidentas Nixonas duos 
kos augimas per paskutinį metų’ Priesaiką savo antram terminui. Inauguracijos iškilmės prasidėjo 
ketvirtį buvo 8.4%. Per praėju-'jau ketvirtadienj. Vakar Corcoran Galerijoje įvyko “Salute to 
sius metus augimas buvo 6.5%,' Amenca’s Heritage”, tūkstančiai dalyvių buvo vaišinami įvairių 
o infliacija_ 3% • I tautyb1^ skanumynais. Įvyko trys koncertai, jų svarbiausias John

Į F. Kennedy meno centre. Ketvirtadienį vienas banketas buvo
♦ Čikagos policininkas su- viceprezidento Agnew garbei. Kennedy centre buvo pagerbtos 

stabdė du negrus North Shore visos Amerikos valstijos. Dalyvavo 34 gubernatoriai, jų tarpe
Drive prie 1900.2 Jam rašant 
“tikėtą”, vienas negras jį peršo
vė ir nuvažiavo. Sunkiai sužeis
tas policininkas dar spėjo su
žeisti antrą automobilyje buvusį 
vyrą. Pats policininkas * Robert 
Wenzel mirė pakeliui i ligoninę.

♦ Washingtone policija ieško 
8 negrų, kurie įtariami nušovę 
7 asmenis musulmonų sektos na
me. Tarp nužudytų yra penki 
vaikai. Trys jų buvo nuskan-, 
dinti vonioje. Policija mano, į 
kad tai dviejų sektų karo vaisiai. 
Namas, kur įvyko žmogžudys
tės, priklausė Milwaukee Bucks 
krepšinio kmandos žaidėjui — 
profesionalui Kareem Abdul 
Jabbar, kuris tą pastatą pado
vanojo Hanafi musulmonų sek
tai.

invalido kėdėje Alabamos gubernatorius George Wallace.

Kancleris Brandtas 
pradėjo pareigas

BONA. — Ketvirtadienį V. Vo
kietijos kancleris Brandtas pra
dėdamas savo antrą valdymo pe
riodą, pasakė parlamente 90 min. 
kalbą, kurioje palietė vidaus ir 
užsienio politikos klausimus. Jis 
pažadėjo Vokietijos paramą In- 
dokinijos karo nuteriotoms ša
lims. Vokietijos žmonės irgi ne
kantriai laukia taikos Vietname, 
pasakė jis. Jis negalvojęs, kad 
verta prisijungti prie kitų triukš
minguose protestuose, kurių da
lis turėjo labai nenuoširdu toną.

Inauguracijos iškilmėse daly-
vauja apie 200 Garbės Medalio 
laimėtojų iš bendro 305 dar gy
vų laimėtojų skaičiaus. Jie tu
rėjo priešpiečius Amerikos Ve
teranų salėje. Sen. Thurmond 
ragino medalio gavėjus dar kar
tą pasitarnauti Amerikai ir griež- 

i tai pasisakyti prieš tuos, kurie 
'nori pakeisti Amerikoje valdy
mo sistemą.

Sėdimos vietos tribūnose, iš 
kurių matosi paradas, kainuoja 
iki 50 dol. Visi inauguracijos 
svečiai turės nemažai išlaidų.' 
nes tokiomis progomis viskas 
Washingtone pabrangsta. Pi Vė
tai į Philadelphijos Orkestro kon
certą kainuoja po 20 dol. balko-

SAIGONUI DRAUGIŠKI SENATORIAI
šešta užsienietė taip korespon- PRAŠO NETRUKDYTI SUSITARIMO 
dentų pagerbta ir pirma is ko
munistinių kraštų.______ ____ SAIGONAS. — P. Vietnamo užsienio reikalų ministeris Lam 

ČIKAGA._ čia nuo vėžio mi- Paraškė korespondentams, kad Saigono vyriausybė neturi jokių- .... . LxiiwnviM. — ua iiuu vcziu nu- * * ’------ —<=»---------- ----------
Rytų \ oktelijoje issilaiko tik sp- pirmininkas Michael AmerikosMr š. Vietnamo susitarimui.*tačiau dar reikia

♦ Britų Medicinos Tyrinėji
mų tarybos paskelbė, kai minkš
to vandens gėrimas gali sukelti 
aukštą kraujo spaudimą ir pa
greitinti širdies plakimą.

♦ Kinijos premjeras Chou 
En Lajus pasakęs apsilankiu
siems japnams, kad Amerikos 
karinės jėgos kurį laiką Azijoje

Svarbiausias V. Vokietijos po
litikos tikslas esąs ryšiai su Va
karų Europa. Santykių užmez
gimas su Rytų Vokietija suves 
arčiau išskirtas šeimas ir drau
gus. Tas padės stiprinti jaus
mus. kad vokiečiai visi yra vie
nos tautos vaikai, nors gyvena 
nevienodose socialinėse sislemo-

ne ir po 500 ložėse. Penkiuose 
inauguracijos baliuose bilietai
— 40 dol. žmogui. Čikagietis 
Clement Stone ruošia balių Wa- 
shingtono Hiltono viešbutyje vi
siems Garbės Medalio savinin
kams.

Be ...tūkstančių žmonių, dau
giausia respublikomi. intHtgura

vietų divizijų pagalba. Vietiniai 
tų valstybių režimai, bijodami 
prarasti valdžią, nesutiks su so
vietų kariuomenės išvežimu. So
vietams svarbu pravesti Euro
pos Saugumo konferenciją, ta
čiau apie kariuomenių sumaži
nimą jie nenori kalbėti. Vakarų 
blokas, priešingai, laikosi nuo
monės, kad sumažinus kariuo
menės, padidinus pasitikėjimą, 
pašalinus baimę, Europos Sau
gumas savaime sustiprės.

Karinių jėgų mažinimo kon
ferencijos išplėtimas, jos vilki
nimas. gali pakenkti ir saugumo 
konferencijos paruošiamiesiems 
darbams.

Be kitų pasiūlymų, komunis
tų atsakyme Nato valstybėms, 
siūloma kariuomenių sumažini
mo klausimą svarstyti ne Žene
voje, bet Vienoje. Dėl datos ko
munistinis blokas nesipriešina, 
sutihka dervbas pradėti sausio 
31 d.

Cafferty, 48 m. Jis šias parei
gas pradėjo 1971 m., anksčiau

išsiaiškinti kai kuriuos klausimus. Nėra jokių problemų su karo 
paliaubomis. Priešingai, Saigonas pats kelis kart praeityje yra
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dirbo Washingtone transporto siulęs kar0 Paliaubas* Yra tačiau neaiškumų dėl paliaubų sąlygų, I 
departamente. Dabar meras Da- kaip J0S bus Vy*s' kaip prižiūrimos ir pan. Esame visai arti j 
lev ieško naujo CTA direkto- susitarimo- pareiškė Lam. Paryžiuje ketvirtadienį visoms pusėms 
riaus.

SAIGONAS. — Karinė vado
vybė paskelbė, kad praėjusią sa
vaitę P. Vietname žuvo 2 ame
rikiečiai ir 11 buvo sužeistų. | draugai ir rėmėjai: sen. Goldwa- 
Abu žuvusieji buvo lakūnai nu- teris ir sen. Stennis, ginkluotų 
kritę Laose. Nuo karo pradžios jėgų komiteto pirmininkas, ape- 
per 12 metų Vietname žuvo 45,- liavo į Saigono vyriausybę, pra- 
933 amerikiečiai ir 303,616 su-pydami nestatyti kliūčių taikos 
žeisti. P. Vietnamas per savaitę susitarimui. Abu senatoriai iš
turėjo 476 užmuštus, o komu- pėjo Saigoną, kad P. Vietnamas 
nistų jėgos — 1,757. Per visą praras Amerikoje paramą, kuri 
karą komunistų žuvo 919.049, tikriausiai jam bus reikalinga 
o Pietų Vietnamo — 176,502.

ROMA. — Italija ir Amerika 
pasirašė naują nusikaltėlių išda-’ draugiškų senatorių pareiškimas 
vimo sutartį, kurioje pirmą kar- buvo padarytas su Amerikos 
tą įtraukiami ir lėktuvus pagro-1 —-------KA- x;-:- TJ- ’----------
busieji nusikaltėliai.

kaip jos bus vykdomos, kaip prižiūrimos ir pan. Esame visai arti

sutikus, nebeįvyko formalios taikos derybos, kurių jau buvo 174 
susitikimai. Tai pirmas pertraukimas visiems pritariant.

Wshingtone du senatoriai, di
džiausi Saigono vyriausybės

ir po karo.
Komentatoriai galvoja, kad šis

Žmonių bėgimas 
per Geležinę uždangą

Dpa pranešimu iš Bonos, pra
eitais 1972 metais iš komunistų 
valdomos rytinės Vokietijos zo
nas į Vakarų Vokietiją per Ge
ležinę uždangą įvairiais būdais 
prasiveržę atvyko 5,537 žmo
nės, maždaug toks pat skaičius 
kaip ir užpernai. Be to, praeitais 
metais 11,627 daugiausiai se
no amžiaus žmonių buvo savo 
valdžiai įteikė prašymus ir ga
vo leidimą jiems parsikelti į Va
karų Vokietiją.

Perbėgant per Geležinės už
dangos užtvaras pernai buvo ko
munistų pasienio policijos nu
šauti 96 žmonės, o 127 žmonės 
buvo sužeisti bandydami per
bėgti per užminuotą pasienio 
juostą.

Į tuos skaičius neįeina žuvu
sieji ir sužeistieji bandant iš ry
tų Berlyno perbėgti į vakarų Ber 
lyną. 7

vyriausybės žinia. Jie buvo pa
informuoti, kad Saigonas vėl 
stato kietus reikalavimus.

Senate net 58 senatoriai, va
dovaujami New Yorko sen. Ja
vits pasiūlė suvaržyti preziden- 

fjuiivuv uuiiiiiui* (o galias pradėti karus. Jau per- 
ROMA. Italijos Socialinis Ju- nai senatas buvo panašų pasiū- 

dėjimas, kuriame po karo susi- lyiną priėmęs, tačiau jis nerado 
spietė buvusieji fašistai, savo Į pritarimo Atstovų Rūmuose ir 
suvažiavime pakeitė savo parti- buvo numarintas. Pasiūlymas 
jos vardą į “Tautinis Dešinysis neliečia Vietnamo karo, bet ga- 
Sparnas”. Prie to sparno prisi- limus ateities įsivėlimus į karą, 
jungė ir italai monarchistai bei Konstitucija tik kongresui duo- 
kelios mažesnės grupės. Partija da teisę pradėti ginkluotus veiks- 
nesivadina “naujaisiais fašis- mus, tačiau jau kuris laikas ta 
tais”, tačiau labai neprieštarau- teise naudojasi Amerikos prezi- 
ja, kai kiti ją taip pavadina. ! dentai, kaip vyriausi ginkluotų 

Partijos vadas Giorgio Almi- jėgų vadai. Kongresas norėtų 
rante pasidžiaugė laimėjimais susigrąžinti normalią padėtį, 
paskutiniuose parlamento rin- Į Kitas pasiūlymas iš s«i. Case 
kimuose, kur fašistai laimėjo siekia suvaržyti prezidento ga- 
8.7% visų balsų. Jis pabrėžė lias steigti užsieniuose karines 
nuožmų partijos nusistatymą bazes. Visos sutartys turėtų būti 
prieš komunizmą ir ragino visus senato ratifikuotos.
italus remti stiprią tvarką ir įs-l Sen. Javits pasiūlymas leistų 
tatymų gerbimą, kurį Italijai prezidentui naudoti be kongreso 
gali atnešti tik Dešinysis parnas. žinios karines jėgas tik 30 die- 

Suvažiavime dalyvavo ir užsie- nų. Po to kongresas turėtų pada- 
nių italų organizacijų atstovai, ryti sprendimą. Sis įstatymas 
Dalyvavo ir Frank Fragale, italų siekia, kad nebepasikartotų to- 
laikraščio Milwaukee — “L’Ita- kia karai, kaip Vietnamo, kuris 
lia” redaktorius. I vadinamas “prezidentiniu karu”

Naujieji fašistai 
pakeitė pavadinimą

Suėmė tris 
bažnyčios vagis

NEW YORKAS. — Policija 
suėmė tris jaunus asmenis. įta
riamus pavogus iš italų parapi
jos Bay Ridge — Bensonhurst- 
Borough Park New Yorke baž
nyčios dvi auksines su brangiais 
akmenimis karūnas, kurios ka
bėjo “Regina Paeis” koplyčio
je. Karūnų vertė 300,000 dol. 
Suimti du jauni vyrai Mrici, 24 
m. ir Paradiso. 21 m. ir 17 me
tų mergina Debbie Donza. Po
licijai nepavyko rasti pavogtų 
brangenybių, tačiau tikima, kad 
jos atsiras.

Italai kalba, kad policijai va
gis sučiupti padėjo Mafija, ku
rios daug vadu priklauso tai ita
lų parapijai. Pats Carlo Gam
bino įsakęs savo valdiniams ieš
koti karūnų ir piktadarių. Poli
cija sako, kad jauni piktadariai 
laimingi, kad jie pateko į polici
jos rankas, kad jų pirmi nenu
tvėrė pikti Mafijos nariai.

Javų trūkumas 
visame pasaulyje
ROMA. — Jungtinių Tautų 

žemės ūkio organizacija pareiš
kė susirūpinimą, ka*1 pasaulyje 
labai sumažėjo javų kiekis. At
sargos sumažėjo net tokiose ša
lyse, kaip Amerika, Kanada ar 
Australija. Praėjusieji metai 
buvo labai' blogi net 23-se vals
tybėse Azijoje. Afrikoje ir Pietų 
Amerikoje. Sovietų supirkinėji
mai sumažino javų sandėlius ir

dar bus reikalingos atsverti so
vietų grėsmei.

♦ Filmų artistė Dorothy La- 
mour Hollywoode turėjo aut- 
mobilio nelaimę ir lengvai susi
žeidė veidą. Jai teko padaryti 
“Grožio operaciją”.

♦ Illinois gubernatorius Wal
ker paskyrė 25 metų Alfred Ro
man, politinių mokslų profeso
rių Du Page Kolegijje, Illinois 
Mental Health direktorium.

Juan Corona 
pripažintas kaltu

FAIRFIELD. — Kalifornijoje 
Juan Corona, 38 metų meksikie
tis, buvo prisiekusiųjų komisi
jos pripažintas kaltu nužudęs 25 
ūkių darbininkus. Devyni kū
nai buvo iškasti netoli Yuba City 
esančiuose vaisių soduose.

Prokuraras neįrodė Coronos 
nusikaltimų, bet pristatė stiprius 
aplinkybių įrodymus. Pas Co

se. Tania gyvena per kalbą, me. 
jną, istoriją ir kasdieninį gyve
nimą, pareiškė Brandtas.

roną buvo rasti keli krūvinį pei
liai, mačetė, revolveris. Jo sunk
vežimyje rasta kraujo žymių. Ko 
misiją paveikė ir tai. kad Coro
nos gynėjas nešaukė jokių liu
dininkų, net paties kaltinamojo, 
o prokuroras pristatė 116 liudi
ninkų ir virš 900 kaltę įrodinė
jančių daiktų. Jų tarpe buvo 
nužudytųjų sąrašas, rastas Co
ronos namuose.

Kovojanti Lietuva
! Vliko Valdyba savo š. m. sau
si 4 ir 10 d. posėdžiuose pradė
jo svarstyti pr. m. Vliko Seimo 
nutarimų vykdymą, naujų dar
bų projektus 1973 m. ir tiems 

i projektams bei bendrai veiklai 
lėšų telkimo klausimą. Tuojau 
numatoma pradėti ruošti naują 
leidinį anglų kalba, kuris ga
lėtų būti pavadintas “Kovojanti 
Lietuva”. Projektuojama įdėti 
1941 m. Lietuvos sukilimo trum
pa apžvalga, 1944—1952 m. par
tizanų kovos, rezistencija kraš
te, ypač paskutiniųjų metų įvy
kiai Lietuvoje. Ypač atsirado 
gausios medžiagos pastaruoju 
klausimu, kai Vlikas gavo Lie
tuvos pogrindžio “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” pir
muosius du numerius. Tai svar-

cijoje dalyvaus, gal, paskutinį 
kartą Indianos Culver Karinės 
Akademijos žirgas “The Clock”. 
Akademija atsivežė į Washing- 
tną 95 arklius, ant kurių kadetai 
jos parade. “Clock”, jau 28 me
tų amžiaus, dalyvauja jau penk
tame inauguracijos parade. Šia
me parade jis vadovaus Culver 
Akademijos kavalerijos rink
tinei. Juo jos 18 metų Samuel 
Austin iš Atlantos, Coca-Cola di
rektorių tarybos pirmininko sū
nus.

Parade dalyvaus 15 raitelių 
grupių su 336 žirgais. 50 žygiuo
jančių orkestrų. 35 papuošti veži 
mai, 27 kariniai daliniai, 14 sto
vinčių orkestrų ir apie 12,000 
žmonių.

Italu darbininkų 
protesto žygis

ROMA. — Italijos naujųjų fa
šistų organizacija vakar pra-

pakėlė kainas.
Labai rimti trūkumai atsira

do Indijoje, Bengalijoje, Afga
nistane. Indonezijoje. Filipinuo
se, Tailandijje ir Kainbpdijoje.

JT žinimis Sovietų Sąjunga ir 
šiais 1973 metais pirks javų už
sieni use. nors derlius ir geras

bi medžiaga apie žmogaus tei
sių nebuvimą Lietuvoje. Visa 
reikalinga medžiaga jau yra iš
versta į anglų kalbą. Beliko lei
dinį suredaguoti ir išleisti. To
liau eina “Steigiamasis Seimas”, 
kurį paruošė dr. V. Sruogienė. 
“Sovietų — Nacių Genocidas”, 
kurį ruošia dr. J. Pajaujis ir dr. 
D. Jasaitis, ir “Etnografinės Lie
tuvos Sienos”. Didelis uždavi
nys yra ryšium su Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencija išvystyti efektingesnę 
veiklą Lietuvos bvlos klausimu.

(E)

♦ Neįprastai šiltas oras Čika
goje ir New Yorke baigiasi, atei
na šaltesnio oro banga. Ketvir-

dėjo savo konvenciją, dėl kurios 
trys darbo unijų federacijos pa
skelta pusės valandos genera
linį streiką. Jis taip parinktas, 
kad kuo daugiau darbininkų ga
lėtų dalyvauti protesto prieš fa
šizmą žygyje. Policija sumobi
lizavo visas jėgas tvarkai pa
laikyti ir susikirtimams tarp kai
riųjų radikalų ir fašistų sustab
dyti.

Naujųjų fašistų grupės pa
skutiniu metu, demonstruoda- 
mos savo augančią galią: pasi
reiškė teroro veiksmais, bombų 
sprogimais ir kairiųjų užpuldinė
jimais. Nuosaikesnės kairiųjų 
grupės ragina narius nebandyti 
išardyti fašistų konvencijos, bet 
lik ją izoliuoti.

būtų, nes norima vėl pripildyti tadienį New Yorke buvo 66 laips- 
indėlius irjMkdIHnfc™ ūkį. I„w fikaRoje % WTilli>.

SACRAMENTO. — Kalifomi-ksi New wi®.
jos valstijos biudžetas siekia 9,- kad pradėti sprogti vaisme- 
258 bil. dol. ir yra didesnis net džiai, kurie vėliau hus šalnų su- 
už New Yorko. 'naikinti.

♦ Dr. Timothy Leary. 52 me
tų. kuris vienas pirmųjų pradė
jo naudoti LSD narkotikus ir 
juos gyrė spaudoje ir knygose, 
iš Afganistano buvo atvežtas į 
Ameriką, kur jo laukia kalėjimo 
bausmė.



Rinktinis LYRIC OPEROS cho
ras. Bilietai po SS, $7, $6, >4, 
$3 cunami Vaznelių prekybo

je 2501 West 71st Street, Chi
ta; ». arba paštu Chicago Opera 
Co. 7121 South Talman Ave
nue. Chicago. Illinois 60629.

LABOR
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS

Diriguoja Lyric Operos dirigentas Giulio Favario.

PUCCINI OPERA lietuvių kalboje su pilnu 
simfoniniu orkestru įvyksta

VASARIO 3, 4 ir 11 DIENOMIS

AUDITORIJOJE
Režisuoja Živilė NUMGAUDAITE

Visi prašomi iš anksto 

įsigyti bilietus į lietuvių 
statomą G. Puccini 

Operą.

ATSIMINIMŲ SKIRSNELIS
12 i Vestuvių puota buvo ne anoj

, degėsiais dvokiančioje pritelėje,Se UQ L rsule išteka uz Jundulo1, ^ ____ ______
Pradžioje 1K94 m. Vainaus- 

k i buvo pakviesti Į vestuves. 
Kvistė mano sesuo L'ršulė ir Ze
nonas Juodulis — ne giminė 
Vainauskienei. Manęs į vestuves 
nekvietė, nes aš buvau nepilna- 
nutis. Vainauskai kvietimą pri. 
ėmė. išsiskepė pyrago, dar kai 
ko ir išėjo į lauktuves. Aš ir Da
nutė pasilikova namie.

lasai Zenonas Jundulas bu
vo visai netoks jaunikaitis, apie 
kurį Uršulė svajodavo. Jis buvo 
ape 40 metų, nemokantis skai
tyt/ nei rašyti, bet išmokęs ru
siškomis raidėmis pakreiveizo- 
ti savo vardą pavardę. Atskirų: 
ra d.ių nepažino, bet, mokėda
mas pasirašyti, vadinosi “gra- 
matnas”. į

?š tik sykį buvau jį matęs,' 
kai man belankant mamą, jis su 
piršliu atėjo. Man jis nepatiko. 
Jis be jokio reikalo pasigyrė kaip 
caro kariuomenėj būdamas vogė 
gruzinų arbūzus ir buvo užsitar
navęs "didžiurno karabonščikb” 
r ingą. Jis nei Uršulei nepatiko, 
bet piršlys, Alsėdžių šakar-ma- 
karis, Uršulei ir mamai apsuko) 
galvas. Jos abi pasidavė ir pri- 
<’::ė padiktu. tas išlygai Mums 

keturiems vaikiukams tos iš
lygos buvo baisiai mizernos, bū
tent; po du su puse rublio da
lies. Už tokią dalį nei vienas 
nepasakėm dėkui, nei išgrauž, 
bet jautėme, jog esam apšmuty- 
ti. Mama sau išsiderėjo išimti
nę iki “gyvos galvos”, o pats Ze
nonas laimėjo tūkstanties rublių 
verta ūkį ir pačią. Bet aš ant 
Jundulo nei ant Uršulės nepy-į Beresnevičius ją išpiršo už Igna- 
kau. co šmotavičiaus.

bet bitininko Kasperavičiaus tro
boje. Kasparavičius buvo arti
mas ir nuoširdus kaimynas. Kai 
Vainauskai grįžo, mudu su Da
nute gavom pyrago su medum.

bruožai

stipriai ti- 
augino ge-

Mainos gyvenimo

Mano mama buvo 
kinti ir mus vaikus 
rais katalikais. Ji sakė, kad die
vobaimingumas ir paklusnumas 
esą du geriausi gyvenimo dės
niai. Ūkio reikaluose ji buvo 
silpna — nemokėjo arti, nei sėti, 
nei piauti. Vagą išvariusi ji už
miršdavo perkelti verstuvę ant 
kito norago ir dirva likdavo vie
tomis nesuarta.

Ursulė buvo geresnė arė j a. Ji 
sėti ir piauti mokėjo.

Gal būti mama dėl savo nega
bumu ūkyje priėmė i žentus Jun- 
duią ir sutik tokioms panieki
nančioms mums vaikams sąly
goms.

Apie savo praeitį ir kilmę ma
ma nenorėjo kalbėti. “Tau ne
reikia žinoti”, atsakydavo į ma
no klausimus. Tačiau aš aplinki
niais keliais sužinojau, kad, pa
gal tėvus, jj buvo Ona Stončiutė, 
gimusi Gegrėnų dvare ir po ant
rojo sukilimo likusi našlaitė. Po
nios Venslauskienės (Gegenų 
dvaro savininkės) Onutė buvo 
atiduota tetai Stončiūtei, kuri 
seniau tarnavo dvare ir ten pra
rado regėjimą. Venslauskai davė 
jai tarnybą prie bažnyčios (tą 
bažnyčią jie buvo pastatę), di
delį daržą ir pašarą karvei. Kai 
Ona Stančiūtė subrendo, kun. P.

kau.

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
.r ateityje

Paskaitos apdrausto* iki 
*20.000

' Saving*
AH »cc0U’,t* com 
aoonrjnd —

-”>d Quarterly

PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

E3P 

□u1 

pen 4NNU* 
$1000 ar mar* 

•*<Mlcat»* 
’ V»Ar min

Lincoln, Neb. gerokai prisnigo. Didelis sunkvežimis įslydo į griovį. Jį atvykęs ištraukti irgi 
įklimpo ir gavosi viršuįe matomas retas vaizdas.

niai ir įvairių komisijų prane- nario mokestį ir panaikinti 
Šimai, f"
Praeitais metais mirė Sąnariai, 
Susirinkimas prisiminė juos 
geru žodžiu ir paminėjo jų ge
rus darbus. Praeitais metais 
neturėta didelio pelno, bet ir 
nuostolių nebuvo. Kai kurie 
nariai kėlė klausimą pakelti

Klubas turi 90 narių, baudas už nesilankymą į klubo
parengimus, bet viskas pa
likta taip, kaip anksčiau buvo. 
Po šio draugiško susirinkimo 
buvo dar draugiškesnės vaišės, 
tęsiant kalbas apie klubo ir lie
tuvių reikalus. V. J-

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4MB ARCHER AVENUE 
CMICASO, ILLINOIS MCD

PHONE: 254-447*

Mama pradėjo labiau 
manim rūpintis

Išbuvęs metus pas Vainaus
kus, taip pamėgau juos ir jų na
mus, kad į aną pirtelę nebūčiau 
grįžęs nei varomas. Pradžioje 
tarnybos aš pasilgdavau mamos, 
bet ilgainiui ji labiau pastigda
vo manęs, negu aš jos. Ypač ka
da atėjo žentas ir ūkio darbai 
jos nebevargino, ji aplankydavo 
mane dažnai.

Visų pirma, ji rūpinosi, kad 
aš nenutolčiau nuo Dievo. Ji 
klausinėjo ar aš kalbu poterius? 
Ar pusimeldžiu už savo mirusio 
tėvelio sielą? Ar einu išpažin
ties ?

Aš, žinoma, nesigyriau, kad 
Vainausko įtakoje linkstu prie 
žemaitiškųjų dievų, nes anie, 
man atrodo, labiau artimi leng
viau suprantami ir savi. Bet ap
sispręsti dar nesugebėjau ir ne
drįsau.

Kartą mama, atėjusi į ganyk-. 
las, rado, kad aš neturiu škap-1 
lierių. Jos manymu, katalikas 
niekad neturėtų būti be škaplie
rių, nes velnias tyko užtūpti ant 
sprando.

O mano šaplieriai įvedė mamą 
į didelę šventvagišką nuodėmę. 
Buvo taip: Dar anksti pavasari 
pradėjau jausti ant krūtinės 
knibždėjimą ir kandžiojimų. At
sargiai atidariau antį — o Dieve 
Tu maro! — škaplieriai aptekę 
utėlėmis ir glindoms! Pakėliau 
akis į dangų, bet pro kaminą 
švietė tik mažus dangaus ska
lys, ir maldaujančiai tariau: 
“Dieve visagalis! Tu matai, kiek 
čia šventuose šaplieriuose utėlių 
ir glindų. Nepyk, jei aš tą šventą 
brostvą sudeginsiu”, ir palūkė
jęs įmečiau škaplierius į ugnį.

Mama, išklausiusi ką esu su 
škaplieriais padaręs, nepyko, tik 
liepė pasisakyti kunigui, kai ei
siu “spavėdnės”. Po savaitės ji 
atnešė naujus škaplierius.

jau. Įlipęs į aukštą medį per- tas ir taip sudegė visas miesto 
sitikrinau, kad gaisras daug to- vidurys. Daug arklių ir vežimų 
liau negu Smilgevičių sodyba, sudegė. Spūstis ir suirutė bu-

Iš sykio tik apystorio durnų 
stulpas kilo, o vėliau plėtėsi auk
štyn, mažne prie debesų, ran
gėsi dūmų kamuoliai ir atrodė, 
kad šimtas namų dega. Ir degė 
iki pavakarės. Pagaliau apie 
šeštą vai. vakaro grįžo iš Plun
gės to pat kaimo ūkininkas Ale- 
liūnas ir, važiuodamas kaimo 
keleliu, šaukė: “Plungė dega! 
Plungė dega!”

Plungė yra apie 21 viorstus 
nuo Alsėdžių (apie 20 ameriko
niškų mylių), bet taip aiškiai 
buvo matyti!

Aleliūnas pasakojo, kad nuo 
pypkės iškratų užsidegė vežimas, 
nuo to vežimo —Skitas ir dar ki- perskaityti raportai ir nutari-

Kos tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
vedėjas J. L I E P O N I S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
Iba ę JI onu siBĮuaĮpEuiąos A®* T«A 9 PI! 6

(Minimum SS 000’

Didelis gaisras — Plungė dega!

Kai po pokaičio §v. Jono die
noje išginiau galvijus į ganyk
las. vakarų pusėje pasirodė stul
pas dūmų. Gal Smilgevičių na
mai ar malūnas dega?, pagalvo-

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
1071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL.: LA 3-8248

i»«ST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

$5000 or m«r« 
certificates 

2 year min.

*

vusi neapsakoma!

Juozas šmotelis

Utenos klubas
- ' ■■ -T'i.

Klubo mėtinis susirinkimas 
įvyko sausio 9 d. /Hollywood 
salėje. Klubo pirmininkė, ati- 
darusi susirinkimą džiaugėsi, 
kad susirinkime dalyvauja vi
sa valdyba ir daug narių. Vi
siems palinkėjo geros sveika
tos, kad galėtų sėkmingai dirb
ti klubo naudai ir visų lietuvių, 
taip pat Lietuvos ir Amerikos 
gerovei.

Metinėje apyskaitoje buvo

VELTUI
JŪSŲ namu

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.

MICHAELS
4337 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos)

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

CHOOSE FROM

%
 yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 OR MORE-2 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

are you 
earning 
enough 
interest 
on your 
savings

Phone 847-1140

PER ANNUM
InvMtmant

Bonu* 
certificate*

yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
51,000 OR MORE-1 YEAR MATURITY

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

5
i% CERTIFICATE ACCOUNTS
A 7 v $1,000 OR MORE-3 MONTHS TO 

LESS THAN 1 YEAR MATURITY
YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

50/ yearly

70 PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

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

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

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

įįį FEDER/M.

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue et Sacramento / Chicago, Illinois 60632
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WINNIPEG, MAN.
Mikę Vidrukq palaidojus

ęsinys) jdavo valgyti ar pinigų, lai to
kius ūkius padegdavo. Ūkininkai 
tokių belaisvių labai bijojo.——v * iA.iai;niai uuvu,

skirstomi pas ūkininkus riar- j Atėjus laikui visi belaisviai 
bams. Nors M. Vidruk ir pri-jbuvo grąžinti į savo kilmės vie- 
klausė II-jam Žvalgybos Sky-tas, bet Mike Vidruk atsisakė 
riui, bet nemokant lietuvių kai-'grįžti.
bos sunku buvo jį kur kitur Išvytas iš ūkininko, jis prisi- 
pri taikinti, t<xlėl kartu su kitais laikė pas kitus apylinkės gy- 
rusų belaisviais buvo paskirtas ventojus ir vis susitikinėdavo su 
pas ūkininkus darbams. Widru-! Maryte. Vėlėliau perėjęs į ka- 
kas pateko pos vieną turtingą talikų tikėjimą susituokė su Ma- 
ūkininką Radviliškio valsčiuje, ryte ir susilaukė sūnaus Kazi- 
Ūkininkas pradžioje džiaugėsi, miero. Kiek pagyvenęs Lietu- 
kad turi gerą berną, bet nežino- voje ir švogerio J. Urbanavi- 
jo, kad belaisvis sukasi apie jų čiaus padedamas 1928 metais 
giminaitės dukrą Marytę. To' atvyko į Kanadą. Čia gavęs dar- 
pasekmėje ūkininkas Mikę atlei- bą Swift skerdykloje įsijungė 
do iš darbo, nes rusų belaisviai į darbininkų unijos eiles, kur 
turėjo labai blogą vardą. Pa- suartėjo su ukrainiečiais, ru« 
bėgdavo iš ūkininkų, slapstyda- sais, lenkais ir lietuviais. Kadan- 
vosi miškuose, naktimisapiplėš- gi jo žmona buvo lietuvė, tai la- 
davo ūkininkus, o kai neduo- blausiai šliejosi prie lietuvių ir

Aprimus nepriklausomybės 
kovoms rusų belaisviai buvo

Išvytas iš ūkininko, jis prisi-

Fotografija iš menulio. Astronautas Harrison Schmitt su Amerikos 
vėliava, kurtos kotas nukreiptas į toli pasilikusią žeme.

M Widruk paliko e.avd ifho- 
ną Marytę, du sūnus Kaziner, 
Edward Henry ir dukterį Virgi
nia — W. Ozuk.

. Jo karstą nešė klubo nariai: 
VI. Steponavičius, V. Gudžiūnas,

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui.

SVEIKINIMAI IR GERIAUSI LINKĖJIMAI

Prezidentui RICHARD M. NIX0NUI 
ir Viceprezidentui SPIRO T. AGNEW 

JŲ ANTROSIOS INAUGURACIJOS PROGA

Amerikos Lietuvių Nacionalinis Komitetas 
Prezidentui Perrinkti

DR. J. GENYS, A. RUDIS, DR. K. BOBELIS, 
K. OKSAS, V. VOLERTAS

CRANE SAVINGS and Loan Association

5*l!f6sT

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

<7/ mokama dviejų 
c metu certifi-

catams. Mažiau
sia $5,000 

ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

XRK VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
stįSEA Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta-
ROSĮDm dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

daryta.

Chicago Savings
„ and Loan Association

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

PER ANNUM

SHORT TERM 
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimam $1,000

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

pranfbkęs lietuvių kalbos lin- nistinį internacionalą, valdžios 
do į lietuviškas organizacijas. atstovai atsisakė kalbėti ir ap- 

Toliau J. Urbanavičius rašo: leido lietuvių klubą, o Kanados 
“Man išvykus iš Winnipego 1933. saugumo organai klubą įtrau- 

’ m. Mykolas paėmė vadovybę kė į raudonai dėmėtųjų sąrašą 
’ lietuvių organizacijose, visuo- ' arba teisingiau pasakius Lietu- 

met dirbo su atsidavimu, gražiai 
sutardamas su kitais draugais”...

Kad jis būtų paėmęs vadova
vimą iš lietuvių, nelabai tikiu, 
bet kad jis juos vedžiojo už no
sies, tai nenuginčinami faktai.

Pirmiausiai jis įsijungė į Sū- išlaisvinimą” lietuvius raudon- 
nų ir Dukterų Kanados Lietuvių armiečius,
Savitarpinės Pašalpos Draugijos bų Sąjungos liaudį” ir jos “gar- 
7-tą kuopą, St. Boniface-Winni
peg, kurioje buvo 36 nariai. Jos 
centrinį komitetą Toronte su-j 
darė beveik visi komunistuojan
tys asmenys: Z. Jonauskas, M. 
Guoba, J. Yla, F. Gutauskas, K. 
Kilikevičius ir kit. Vėliau ši kuo
pa susijungė su Winnipego Sū
nų ir Dukterų Pašalpine, kur 
Mikė jau įkelia savo vieną ko
munistinę koją į lietuvių veiklą, 
bet tik ne į vadovaujamas eiles.

1938 metų spalio 22 d. lietu
vių klubui buvo surasta vieta, 
kurią prirodė lietuvių parapijos 
maršalka Mykolas Bukauskas. 
Ta rietą buvo nupirkta, ir ją 
dalinai pertvarkius lietuviai įsi
rengė savo klubą. Palengva bie- 
larusas Mike Widruk įlindo į 
klubo valdybą ir beveik ištisai 
išsilaikė klubo iždininku iki mir
ties. V

KIuImls. savo risuotiname na-
•-  ' X X______

Jasiulionis ir P. Kumpas. Tik 
nesuprantama, kad anglų spau
doje grabnešiu buvo paskelbtas 
ir dr. A. Yauniškis, kuris jų po
litikai iš viso nepriklauso.

1 Apgailėtina, kad J. Urbana
vičius taip gėdingai “Liaudies 
Balse” rašo apie kunigą J. Ber- 
tašių, kuris esą kone gvoltu įsi
prašęs palydėti M. Widruką į 
kapines bei už jį pasimelsti.

Mirdamas įpareigavo savo 
žmoną, kad komunistiniam 
“Liaudies Balsui” pasiųstų svei
kinimą nuo jo šeimos su $-10 
priedo, ką žmona ir išpildė.

Taip užbaigė savo gyvenimo 
kelią per tiek metų “Lietuvių 
Klubo Manitoboje” narius, šėręs 

vių Klubas Manitoboje liko vai- komunistine propaganda.
džios įregistruotas kaip politi
niai subversyvus.

Jau Vidruko diriguojamas 
klubas nutaria visokiais būdais 
remti “kovojančius už Lietuvos

PAKETAI-DOVANOS
I SSSR

SENA PATIKIMA FIRMA
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIJENTŪRAI 

40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
(Affiliated with Podarogifts, Inc.)

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106
Phone (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

(Pabaiga)

‘didvyriškąją Tary-

Paauglių žmogžudžių 
siautėjimas Čikagoje

Trečiadienį pietinėj miesto 
dalyj vienos valandos protar
pyje trijų nepilnamečių vaikė
zų gauja nušovė ir apiplėšė 
baptistų bažnyčios dekaną John 
Henderson, 63, ir 
krautuvės savininką

raudonarmiečiams Moniak, 30
Hendersonui su kitu 

besiruošiant vakarinėms 
sveikinimus maldoms į bažnyčios rūsį, 132

įėjo trys vaikė- 
išsi traukė re-

Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 
Autobusai — 1, 2, 5 ir 15.

TEL. (212) 725-2449
arba j bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

. ’JEST • .

rių susirinkime nutarė savo na
mus iškilmingai atidaryti. Bu
vo sudarytas komitetas, į kur 
įėjo ir M. Widruk. 1948 metų 
sausio 4 d. nutariama iškilmin
gai atidaryti salę su programa 
ir prakalbomis. Nutarta kvies
ti svetimas organizacijas, provin 
cijos valdžios atstovus ir skelb
ti spaudoje. Tame komitete ne
visi žinojo, kad į šių naujai at
statytą salę kai kurių buvo mė
ginta s įvesti raudoną “Trojos 
Arklį” Kuomet vieno kito pa
kviesti iš rusų klubo komunis
tiniai gaivalai užtraukė komu-

^T'SAFEHOT' 
'ŠY Youg SAVINGS

INSURED
UP TO

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokly 
|ū*y namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 Ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. PakeL, President

TEL.: GR 6-75756245 So. WESTERN AVE.

bingą Raudonąją Armiją”.

Jie rinko aukas ir 1943 metų 
balandžio mėn. prisidėjo prie 
nupirkimo 
ambulanso, už kurį sumokėjo 
$4,191.62.

Klubas siuntė
Stalinui už Lietuvos “išlaisvini- W. 104th St. 
mą” ir bendrai prisidėjo prie ko- zai, užkalbino, 
munistinės veiklos. Tai didžiau- volverį ir abudu suvarę į baž- 
sias “nuopelnas” buvusio Lie- nyčios virtuvę liepė stotis prie 
tuvos belaisvio bielaruso M. Wi- sienos, pareikalavo atiduoti 
druko. Jis tarpe lietuvių uoliai pinigus, o kai Henderson ban- 
platina komunistinę spaudą, ir dė kėdę pastvėręs gintis, vie- 
Amerikos Lietuvių Literatūros nas vaikėzas jį nušovė vietoje. 
Dr-jos organą. Su ypatingu dė-j 
mėsių rinko aukas “Liaudies 
Balso” metiniams vajams. Klu
bas buvo paverstas lyg kokio ko
munistinės spaudos buveine. Ko
munistų laikraščiai siunčiami į 
Kanados Lietuvių Klubą iš kur 
prenumeratoriai ateina jų pasi
imti. ~ Uoliai platino komunisti
nes knygas, o ypatingai pasku
tiniu laiku išlęistą “Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatu-* 
ros Dr-jos Istoriją”, kurioje at
sispindi šios komunistinės or
ganizacijos 50-ties metų veikla.

Kita knyga paskutiniu metu 
Vidruko labiausiai platinama,' 
tai “Lithuania — Past and Pre
sent”, kurios medžiagą kruopš
čiai surinko žurnalo ::Šviesos” < 
redakcija. L. L. D-jos nariai šią 
knygą gavo nemokamai, už na- j 
rystės duoklę. Tai 1965 metais 1 * 
išleista, grynai ant komunisti
nio kurpaliaus užmauta knyg- , 
TYoIoilro Iznri'n icloirlrs ’

peršovė 
Renald

dekanu
pa-

Policija mano, kad ta pati 
trijų gauja netrukus įėjo į Mo- 
niako karutuvę, 11559 S. 
Wentworth Ave. ir jį peršovė 
per petį.

Trečiadienio rytą anksti 4 
valandą grįžtantį iš darbo Sha
ron Harris, 17, buvo rasta pus
gyvė brutališkai primušta ir 
apiplėšta prie pat savo namų 
151 N. Mayfield Avenue. Kri
tiškoje padėtyje nuvežta į Oak 
Park ligoninę po 3 valandų 
galvos operacijos ji atsigavo, 
bet yra rimtoje padėtyje.

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764
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CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788

CLEVELAND, OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836

DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560

ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608

HAMTRAMCK, MICH. 48212
11415 Jos - Campau Avenue 

365-6350

KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757

MIAMI, FLA. 33138
6405 Biscayne Blvd.

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E.

Tel.: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

731-8577
PITTSBURGH, ''A. 15222 
346 Third Av*. 

GR 1-3712
LOS ANGELES, CALlF. 90026 

.2841 Sunset Blvd. 
382-1568

SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue 

LO 4-7981
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08361
Parish Hall 
West Landis Ave. 

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St. 

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.
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HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Av*. 

249-6255

SKELRKTTĖS NAUJIENOSE
SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

palaikė, kurią išleido “Ameri
kos Lithuanian Literary Srie- 
ty, New York, N. Y. Ji atspaus- * Į 
dinta anglų kalba ir siūloma ją 
brukti į rankas senatoriams, kon- i 
gresmanams ir šiaip angliškai < , 
skaitantiems. Tai komunistinė 
propagandinė knygelė, kurioje 
prirašyta įvairios melagystės ; ) 
apie rusų okupuotą Lietuvą.

Tikrai pasakius, šis belaisvis ( 
buvęs Lietuvoje belaisvis ruse-,' 
lis atvykęs į Kanadą ir įsibro
vęs į Kanados Lietuvių klubą < 
Manitoboje padarė didelę žalą ’ 
lietuviams tautiniu atžvilgiu, o 
dar svarbiau savitarpio sugyve- * 
nime.

Pereitais metais spalio 27 d. 
jis mirė vėžio liga St. Boniface j , 
ligoninėje eidamas 70-tuosius 
metus.

Mirdamas prašė jo nevežti į 
bažnyčią, nes esąs netikintis ir 
bendrai po mirties niekur jo ne
tampyti. Tik vienas dypukas Al
fonsas Jaučiukas laidotuvių pa
rengimo posėdyje reikalavo, kad 
M. Widruk. kaipo “nusipelnęs” 
lietuvių klubui, vežant į kapus, 
būtų pravežtas pro tą klubą “at
sisveikinimui”. Jančiuko pagei
davimas buvo išpildytas, bet jis 
užmiršo, kad nuo komunisti
nės lavinos, kuri užliejo mūsų 
Lietuvą jis į Kanadą atbėgo ant 
rankų atsinešdamas du mažu
čius.

Ha* mus taupomi jūsų pinigai atlieka d> 
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 prie! 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
••’šio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėlio! 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metai. t Tek 421-3070
Įstaigom pietuose kiemu automobiliam, pastatyti
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Gina Keimerio “poezijos” mėgėjus
Kuršėnuose nepriklausomoj Lietuvoj gimęs, bet rau

donojoje armijoje karo tarnybą atlikęs Vacys Reimeris 
“tarybinėje” Lietuvoje išgarsintas poetu. Jis yra gerai 
apmokamas sovietinio imperializmo propagandistas, bet 
pačioje Lietuvoje ir čia Amerikoje apie Reimrį kalba, kaip 
apie “lyriką”. Kaip čekistą Aleksandrą Guzevičių sovietų 
valdžia padarė “rašytoju”, taip propagandistą Reimerį 
okupantas garsina “poetu”.

Antrojo Pasaulinio karo metu Reimeris buvo Rusi
joje ir “kovojo” lietuviškai verčiamais Maskvos radijo 
pranešimais. Karo pabaigoje jis buvo pasodintas į Kauno 
radijo stotį, iš kurios kiekvieną dieną pranešinėjo poka
riniame laikotarpyje Lietuvoje vykusią “klasių kovą”. 
Beginklis Lietuvos jaunimai buvo čekistų šaudomas be 
teismo ir tardymo, o Reimeris per radiją pranešinėjo tas 
'‘proletarinės” kovos žinias. Tuo pačiu metu jis rašė, o 
rusai leido jo “lyrikos” knygą “Su pavasariu”. 1952 me
tais jis parašė ir okupantas išleido jo antrą “poezijos” 
knygą “Ir skrenda daina”. Savo “poezijoje” jis apraši
nėja žemės netekusių ir į kolchozus suvalytų Lietuvos 
ūkininkų “džiaugsmą”.

Pokario metais okupuotoje Lietuvoje Reimeris pa
darė karjerą. Iš paprasto berniuko išaugo į komunistinių 
laikraščių redaktorius. Jis tiek pasitikėjimo įgavo, kad 
jis “savarankiškai” jau redaguoja Gimtąjį kraštą. Juo 
pasitiki ne vien Sniečkus, bet ir užsienio reikalus tvar
kantieji rusai. Praeitais metais Vacys Reimeris buvo iš
leistas Amerikon. Pasirodo, kad ir Amerikoje Keimerio 
“poezijos” mėgėjų atsirado. Čia jis buvo pagerbtas o jo 
“išleistos” knygos buvo surinktos vienon vieton ir su
ruošta privati jo “poezijos” parodėlė.

Praeitų metų spalio mėnesį viename Naujienų nume
ryje nurodėme vieną Reimerio “poezijos” dalykėlį, at
spausdintą Gimtajame krašte. Reimeris aprašinėja, 
kaip prieš 32 metu lietuviai važiavo į Maskvą ir prašė, 
kad nepriklausoma ir laisva Lietuva būtų priimta į So
vietų Sąjungą, “kaip lygiateisė sąjunginė respublika”. 
Tada nurodėme ne tik Gimtojo krašto numerį, bet ir 
puslapį, kuriame viršuje minėta Reimerio “poezija” bu
vo atspausdinta. Mes nurodėme, jog tai nėra nei lyrika, 
nei poezija, bet paprastų paprasčiausias rusų okupantų 
skleidžiamas melas. Reimerio “poezijos” mėgėjai rašo, 
kad mes patį Reimerį ir Amerikoje esančius jo šalinin
kus šmeižiame. Sako, kad mes apšmeižėme Kaukaitę su

Trinkųnų ir šmeižiamu patį Keimarį. Labiausiai ap
šmeižtas jaučias cicerietis Edvardas Šulaitis, Vaciui 
Keimeriui savo bute suruošęs pagerbimą. Jis rašo:

“Prieš šiuos kultūrininkus iš Lietuvos plačią ak
ciją išvystęs Naujienų dienraštis, kurio puslapiuo
se įvairių šmeižtų niekad netrūksta. Jr šiuo atveju 
Kaukaitės su Trinkūnu bei abiejų koncertų rengė
jams buvo atiduotas nemažas šmeižtų krūvis, tačiau, 
aišku, jis tikslo nepasiekė — nesijaudino nei meni
ninkai iš Lietuvos, nei koncertų lanky tojai, kurių 
buvo nemaža”. (Vienybė, 1972 m. gr. 22 d., 11 pst). 
Būtų buvę daug geriau, jeigu Šulaitis būtų konkre

čiai nurodęs, kuo Kaukaitę ar Trinkūną arba patį Kei
merį Naujienos yra apšmeižusios. Dar geriau, jeigu jis 
būtų nurodęs, ar Najienose iškelti faktai apie atvykusius 
yra neteisingi. Jeigu neteisingi, tai ar negalima jų pa
tikslinti? Bet jeigu Naujienose iškelti fąktai apie Kei
merį yra teisingi, tai kuo gi Reimeris ar Kaukaitė yra 
apšmeižti?

Truputį toliau tas pats šulaitis ir tame pačiame Vie
nybės puslapyje rašo:

“Poetas Vacys Reimeris, kuris neseniai paliko 
JAV ir iškeliavo atgal į Vilnių, Chicagoje sukėlė ne
maža triukšmo, apsilankydamas į privatų pobūvį 
Vienybės red. E. Šulaičio namuose. Dėl šio nekalto 
įvykio Naujienos parašė kelis vedamuosius ir porą 
kitų straipsnių, visaip šmeiždamos svečią iš Lietuvos 
bei pobūvyje dalyvavusius. Naujienos, tur būt, ne
žino, kad poetas (Reimeris) buvo atsilankęs ir Drau
go redakcijoje ir ten buvo šiltai priimtas”. (Ten pat). | 
Naujienos net nežinojo, kad Vacys Reimeris yra 

poetas, bet jeigu jau Vienybės redaktorius taip jį titu
luoja, tai gal jis ir yra. Tuo tarpu jo poezijos neteko skai
tyti. Bet, kad “poetas” Vacys Reimeris buvo net Draugo 
redakcijon nuėjęs ir kad jis ten buvo “šiltai sutiktas”, tai 
pirmą kartą teko patirti iš Šulaičio paskelbtos žinios. 
Vienybės redaktorius juodu ant balto yra tai atspausdi
nęs, bet prisipažinsime, kad nenorime tokia žini atikėti. 
Nenorime tikėti, kad Amerikos lietuviams katalikams 
marijonų leidžiamas dienraštis būtų “šiltai priėmęs” vi
sai netikintį, ir prieš tikinčiuosius pačioje Lietuvoje ne 
vien “eilėraščius” rašantį “poetą”. Nenorime tikėti dar 
ir dėl abejotino žinių šaltinio. Juk tas pats Šulaitis savo 
laiku iš Draugo buvo išprašytas. Neseniai Šulaitis dėl ne
tikslių ir ne vietoje paskelbtų reportažų buvo iš žurna
listų bendruomenės išmestas. Jeigu Šulaičiu būtų galimą 
pasitikėti, tai niekas jo nebūtų metę iš organizacijos.

Jeigu “poetas” Vacys Reimeris būtų užsukęs į Drau
go redakciją, tai marijonai savo skaitytojams šį faktą 
būtų pranešę. Nesuprantame, kuriais sumetimais tokį 
faktą jie turėtų slėpti?

,1

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys) seną iškeliavimo laiką, kada

Nuo centrinės geležinkelių 
stoties gaunu į aerodromą au
tobusą. Stebiu pravažiuoja
mas vietas ir. kai pasileidžiame 
greitkeliu, pravažiuojami na
mai atrodo pasibaisėtinai: nu- 
juodę. nežinia kada dažyti, 
suodžiais apnešti... Prieš akis 
man stojosi gražūs balti mies
tai ir ta pati Los Angeles dabar 
vaizduotėje man ima atrodyti 
tikras rojus. Neįsivaizduoju, 
kaip čia tie žmonės turi jaustis, 
gyvendami tokioje aplinkoje?

PASKUTINIS SKRIDIMAS 
NEW YORKAS — 

LOS ANGELES

Spiro Agnew

nusiimk) U» pri#irijli juos lif- 
[ tuvių 'visuomenei ir 
darbo, įsikūrimo ir 
klausimuose.

Amerikos Lietuvių 
pasiūlymą priėmė ir 
Butkams padėti ir juos globoti.

1972 m. rugsėjo 20 d. iš Wa- 
shingtono Tarybai pranešė, 
kad Butkų šeima bus atvežta į 
Čikagą rugsėjo 30 d.

1972 m. rugsėjo 29 d. Ame
rikos Lietuvių Taryba apie 
Butkų pabėgimą ir atvykimą į 
šį kraštą pranešė mūsų diplo
matinei tarnybai, VUKui ir 
lietuvių spaudai bei radijui.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas.1972 m- rugsėjo 30 
d. Elizabeth, New Jersey, pa
darė oficialų pranešimą apie 
Butkų šeimos atvykimą, kur 
tuo metų kalbėjo minėdamas 
tautos šventę.

1972 m. spalio 1 d. Butkai bu
vo pristatyti Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkui, Či
kagoje, Pick - Congress vieš
butyje, kur jie buvo laikinai 
apsistoję.

Spalio 4 d., Amerikos Lietu
vių Taryba Pick - jCongress 
viešbutyje, Čikagoje, surengė 

i spaudos konferencją Ameri- 
Ikos spaudos, radijo ir televi
zijos atstovams, kurios metu 
Butkų šeima buvo pristatyta ir 
duota jiems galimybės atsaky
ti į klausimus ir apibūdinti pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje. Tą 
pačią dieną tokia pati konfe
rencija įvyko Amerikos Lietu
vių Tarybos patalpose lietuvių 
spaudos ir radijo atstovams.

Amerikos Lietuvių Taryba 
tikrai nuoširdžiai bandė But
kams padėti visose srityse ir 
taip pat patarti visuose klausi
muose liečiančiuose darbo, įsi
kūrimo, susitvarkymo, mo
kyklų, supažindinimu su lietu
vių visuomene, organizacijo
mis ir kt

Taip pat Amerikos Lietuvių 
Taryba sudarė galimybes p. 
Butkui sueiti į kontaktą su Ra
dijo Liberty New Yorke ir to 
išvadoje Butkai buvo užanga- 
žuoti pasikalbėjimams su Ra
dijo Liberty pareigūnais.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkas, kun. Adolfas 
Stašys, kuris buvo ALTo val
dybos tiesioginiai deleguotas 
padėti ir patarti Butkams, 
nepaprastai nuoširdžiai sten
gėsi palengvinti Butkų įsikū
rimą ir taip pat greitesnį įsi-

patarti 
kituose

Taryba 
sutiko

Nuo komunistų pabėgęs ir 
Chicagoje su šeima apsigyve
nęs teisininkas Zigmas Butkus 
per New’ Yorko radijo valan
dėlę ir Chicago# televiziją pa
darė pareiškimus, kuriais dau
gelį nustebino. Girdėjusieji ne
manė, kad naujas tremtinis, 
Amerikos lietuvių visuomeninio 
gyvenimo dar nepažinęs, ga
lėtų tokias mintis skelbti. Pa
skubėjęs jis tiktai sau pakenkė.

Amerikos Lietuvių Taryba, nimui ir paprašė Amerikoj laidas.
susipažinusi su pareiškimų Lietuvių Tarybos naująją pa-’ Amerikos Lietuvių Taryba 
tekstais, rado reikalo paruošti bėgelių šeimą globoti, padėti taip pat paskelbė atsišaukimą

ir paskelbti lokį pareiškimą:
Praeitų melų rugpjūčio mėn.

18 <1. Amerikos valdžios atsto
vas kreipėsi į Amerikos Lietu
vių Tarybą, pranešdamas, kad 
lietuvių Zigmo ir Panutės
Butkų šeima pabėgo iš okupuo-jungimą į lietuvių gyvenimą 
tos Lietuvos ir vra atvežta į Amerikoje. Kun. Adolfas Sta- 
JAV. Pareigūnas painforma- šys nuvežė p. Butkus į Cleve- 
vo, kad 6 — 8 savaičių bėgyje landą (VLIKo seimą) ir pats 
pabėgusi šeima bus atvežta į asmeniškai apmokėjo visas ke- 
čikagą nuolatiniam apsigyve- lionės, maisto ir viešbučio iš-

į lietuvių visuomenę, kad žmo
nės aukotų kuo kas gali But
kų įsikūrimui. Tarybos valdy
ba buvo numačiusi visas su
rinktas aukas Butkams įteikti 
švenčių proga. Tačiau 1972 m. 
gruodžio 10 d., New Yorke, per 
“Laisvės žiburio” radijo pro
gramą Butkaus padarytas prie
kaištas Amerkos Lietuvių Ta
rybai: f‘kad jie (Butkai) nė
ra gavę nė vieno cento, nė jo
kios pagalbos iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos”, (kas visiškai 
neatitinka tikrenybei, žiūrėt 
aukų datas) paskatino Ame
rikos Lietuvių Tarybą visas 
iki to laiko surinktas aukas 
tuoj pat atiduoti Butkams ir, 
atsisakyti nuo tolimesnės jų 
globos.

1973 m. sausio įnėn. 7 d. per 
lietuvių televizijos programą 
Čikagoje Zigmo Butkaus prie
kaištai ALTui ir VUKui buvo 
pakartoti Amerikos Lietuvių 
Tarybai nežinomais tikslais.

Per Amerikos Lietuvių Tary
bą Butkams buvo surinktos ir 
įteiktos sekančios aukos:

1972 m. spalio 7 d., televizi
jos aparatas (paaukotas Ameri
kos Lietuvių Tarybai, vieno 
Amerikos lietuvio, kad jį AL- 
Ta įteiktų savo vardu Butkams. 
Aukotojas prašė pavardės ne
skelbti.

1972 m. spalio 25 d. prisiųsta 
Butkams $80.00 auka, persiųs
ta ALT čekiu Nr. 5655.

1972 m. lapkričio 10 d. Dr. 
Aldonos Labokienės pastango
mis buvo surinkta $247.00 , už

juos nupirkta skalbiama maši
na,, kuri buvo Butkams prista
tyta. >

1972 m. gruodžio 13 d. asme
niškai Butkams įteiktas ALT 
Čekis Nr. 5698 sumoje $1,200.00. 
(Iš tos sumos $36.06 buvo au
ka Amerikos Lietuvių Tarybos 
už Zigmo Butkaus padarytą 
pranešimą ALT suvažiavime).

Tarp 1972 m. gruodžio 13 d. 
ir 1973 m. sausio 11d. gauta dar 
aukų $176.00 sumoje. Butkams 
prisiųstas čekis Nr. 5714, 1973 
m. sausio 12 d.

Šiuo pranešame, Jtad Ame
rikos Lietuvių Taryba daugiau 
aukų Butkams neprims. At
siųstos aukos bus grąžintos 
aukojusiems.

Amerikos lietuvių visuome
nei yra pranešama, kad visos 
Butkams atsiųstos aukos yra 
tvarkingai suregistruotos, kiek
vienas aukotojas yra gavęs pa
kvitavimą ir visi suinteresuoti, 
o taip pat'ir Butkai gali auko
tojų sąrašą peržiūrėti Ameri
kos Lietuvių Tarybos patalpo
se darbo valandomis.

Amerikos Lietuvių Taryba
P. S. Taip pat su Amerikos 

Lietuvių Tarybos žinia, aukas 
Butkams yra įteikęs Dan Ku
raitis $840.00 sumoje.
1973 m. sausio 16 d.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS 
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buvau pilnas lūkesčių troški
mo pamatyti pasaulį, į kurį 
vykstu. Dabar grįžtu pripildy
tas įvairių įspūdžių iki kraštų, 
noriu tik juos permąstyti, lyg 
vėl |en pabuvoti.

Kiekviena kelionė praturti
na žmogų, praplečia akiratį ir 
suteikia kitokių niuansų jo jaus
mams. Ir aš iš šitos kelionės 
parsivežu tvirtesnį supratimą 
ir įvertinimą ką mes čia turi
me. Didesnę meilę kraštui, 
kuris mus benamius priglau
dė ir per savas pastangas pra
sigyvenome daug geriau, ne
gu visur kitur pravažiuoda
mas kad mačiau. Faktas lieka

Taip nieko nesutikęs, nieko 
neaplankęs sėdžiu Kenedžio 
aerodromo patalpoje, kuri gal 
būt pati moderniškiausia, su 
raudonais kilimais ir tokios pat 
spalvos apvaliomis, minkšto
mis sėdynėmis. TWA lėktu
vas atliks mano tos ilgos aplink 
pasaulį kelionės paskutinį skri
dimą.

Keista savijauta. Nuotaiko
je kažkoks chaosas. Keistos 
mintys galvoje.

Mintimis sugrįžtu į taip nc-

faktu ir niekas man šito pa
neigti negalės.

Iš tokių ir kitokių minčių 
mane lyg pabudino šauksmas 
per mikrofoną, kad lėktuvas 
jau laukia mūsų. Aišku, su ge
ru patarnavimu ir karštais bei 
šaltais valgiais bei gėrimais. 
Ir aš pašokęs skubu keleivių 
būryje užimti man skirtą vietą 
lėktuve.

Lėktuvas jau suka ratą apsi
niaukusiame New Yorko dan
guje. Dangoraižiai lyg žirafos

iškėlusios kaklus moja atsisvei- pranešu, kad jau. Visi susmin- 
kinimui. Jie man nebuvo sve- j langus. Nuostabiai vago- 
tingi ir aš piktai pažvelgiu, ne- mjs išraižyti kalnai, kraterių 
norėdamas jiems atgal pamoti, formos aukštumos ir spąlvin- 
Manyje atklysta vėl namų nuo- gumų išpuoštas kiekvienas įdu- 
taika ir šiluma. Žinau, kad bimas 
vėl pasitiks vešlios, gražios, iš- grožis! Saulės apšviesti kalnai, 
sirikiavusis lyg garbės sargybi
niai palmės, balti, gražūs, jau
kūs namai ir jauki savųjų ap
linka.

Pusiau tuščiame lėktuve vie
tos daug. Aš nenusėdžiu vie
toje, nors gražus filmas bėga 
ekrane. Skrendame 39.000 pė
dų aukštumoje. Juodukas su
sirgo jūross liga ir vargšas ne
gali rasti sau vietos.

Perkertame Mississippės upę. 
Milžino lėktuvo sparnai siū
buoja į šonus ir aš po skanių i Kapitonas praneša, kad esą- 
pietų krapštinėdamas dantis, < — Anaoi»«
žiūriu pro langą, kur matau 
pasiliekančius miestus, mies- < 
febus, kalnus bei į mozaiką ’ 
panašius laukus, kurie kar
tais pranyksta po mūsų spar
nuotu lėktuvu ir bematant vėl 
pasirodo.

Nuo Atlanto iki Pacifiko lėk
tuvas sugaiš šešetą valandų. 
Aš vis kabu prie lango, neno
rėdamas pražiopsoti Grand Ca
nion kalnų. Kai pagaliau mū
sų lėktuvas skrodžia spalvin- lama dalis prabėga.,. Būk pa-

arba iškilimas. Koks

lyg teatro dekorarijos mirga 
neregėtom varsom. Ir aš, lyg 
ir kaltinimo aktą sau statau, 
kad pervažiavęs visą pasaulį, 
šitos gražios vietos iš arti dar 
nesu matęs, o tik perskrisda- 
inas nebe pirmą kartą iš lėktu
vo atidžiai stebiu. Ir čia pat, 
dar bekabėdama ore pasižadu, 
kad šį stebuklingą gamtos re
ginį atvažiuosiu pamatyti. Bū
tinai I

me 350 mylių nuo Los Angeles 
ir man kažkaip savotišku 
džiaugsmu suplazda širdis... 
Įsispraudęs į langą stebiu mels
vai žalsvus Californijos dyku
mų plotus. Lū|mj« šnabžda iš 
mano minties išplaukiančius 
dėkingumo žodžius, lyg tik 
dabar aš būčiau pilnai supra
tęs. koks laimingas buvau čia 
gyvendamas. Būk palamintas 
tolimas kampeli, kuriame taip 
gražiai mano gyvenimo negrįž-

gus kalnus, aš kaimynams1 laiminta, California, visų Žino
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nių tolima svajonė, nors kiek 
Čia pagyventi, pasidairyti.

Žaibiškai akimis gaudau 
kiekvieno dykumų kampelio 
Iškyšulį, melsvame fone rau
donų uolienų kontūrus, kur 
jokio medelio, nei žalumos. 
Dykumos man visada primena 
skurdą, vargą, nepriteklius ir 
badą. Ir štai, nei nepajuntu 
kąįp vėl atsirandu Indijoje. 
Prieš mano akis stojasi ten ma
tyta dvidešimto amžiaus ver
giją, su visa sąvo šių dienų 
iipogui nebesuprantama aplin
ka, kad šiame civilizacijos ir 
kuhūros amžiuje nepajėgė iš
bristi iš primityvaus gyveni
mo. tmonės “kurių valdžia iš 
Dievo”, gyvendami pęrtekusiąį, 
užmiršo pravesti reformas, kąd 
ir kitiems būtų sutrikta pasto
gė ir ąprūpinimas, bent toks, 
kad nereikėtų gatvėje miegoti, 
kad duonos kąsnelis organiz
mui palaikyti normaliai būtų 
gaunamas.

Ifano akis patraukia krū
mokšniais apaugę kalnai, ku
riuose aš matau daug takų, 
kelių ir takelių. Iš aukštai, lyg 
vandens nemažas dubenys — 
ežerėlis, kuriame plauko daug 
laivelių. Vos tik ežerėlį pra- 
skridus, prasideda daugybė 
įvairių namų ir namukų, ku-

rie man atrodo juokingai maži. 
Tėžia sparnais lėktuvas, kurį 
dabar vadina “džetu”, ir stai
ga išnyra Burbenks. Tai Los 
Angeles priemiestis., kuris 
prisiglaudęs prie aukštų kal
nų, lyg užuovėjos laukdamas. 
Kalnų šlaituose matosi tokios 
pūstynės po kurias gali tik 
žvėreliai bėgioti.

Vaizdai momentaliai keičia
si. Los Angeles miestas jau 
po mūsų kojomis. Matau: 
raižo mašinos gatves, kuriomis 
ir mano ne vieną kartą važiuo
ta. Jos atrodo lyg vaikų žais
liukai. Nuo įvairiaspalvių na
mų tik mirga marga. Lėktu
vas neria vi« žemyn ir žemyp 
ir pagaliau, lyg būtų nuo ilgos 
kelionės labai pavargęs, visu 
savo svorių atsitrenkia į asfaltą.

Jaučiu, kaip ratri rieda, ir aš 
dabar jau esu garantuotas, kad 
mano kelionė laimingai baig
ta. Man vos spėjus taip pagal
voti iš keleivių pasipila ka
tutės, ir aš nei pats nepasiju
tau, kaip įsijungiau pritari
mui. Valio Los Angeles I Valio 
mano laikiniems namams, ku
riuose randu tokį mielą, džiu
ginantį ir be mažų trūkumų 
gyvenimą. Nespėjus lėktuvui 
sustoti, kaip blyksteli mintis: 
laikiniems namams? Taip,

laikiniem... Gyvenimas la
bai panašus turistinei kelionei, 
tarp jų skirtumas tik toks, kad 
jis kiek ilgėlesnis. Tada nerei
kės apsirūpinti turistiniu bilie
tu. vizomis ar dokumentais. 
Atneš, taryrum laišką iš pašto, 
žinią, kad kelionė baigta. Ir 
tada:
Uždegs žvakes, gal tas pačias? 
O gal iš kito vaško?...
Ir niekados negrįšiu jau 
Iš šalto mirties krašto.

Skaitytojus prašau neieškoti 
čia poezijos. Norėjau tik geriau 
nusakyti, išreikšti ir nuošir
džiau supinti montažą kelio
nės, kurią pavadinau studiji
ne. Ir pasakyti, kokia nuotai
ka kartais žmogų pagauną, 
sugrįžus vėl namo.

Limuzinas veža mane Los 
Angeles gatvėmis, ir aš dai
rausi, lyg iš naujo planuoda
mas gyvenimą pradėti... Ran
kose dar vis laikau baigiamą 
prirašyti bloknotą, lėtai verčiu 
jo paskutinį lapą, lyg gailėda
masis prabėgusios kelionės 
dienų. Po paskutinio žodžio 
statau didelį paskutinį tašką 
ir žvelgiu, matydamas, kad 
jau esu netoli savo mielųjų 
laikinųjų namų.

Pabaiga



NL ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 
I* GERKLRS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

MM W. 63rd STREET 
Ofi*o telef.: PROSPECT 84229 
Uzid. tetefu WAJbreok M076 , 

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto
nuo 7 IM 9 vaL vak. Tret uždaryta, 

Rarz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
*449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tot LU 5-644*
Priima ligoniu? pagal susitarimą. 

Jei neataiUepiaą skambinti 374-8012

PRospoct 8-1717

DR. S. BOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

314* WEST 63rd STREET
VaL: kai dieną po pietų 13; rak. 74 
o Ir tini antrad ipniaip ppnkt^rii^ni^is 
Trečiad. ir sekmad. ofisą* uždarytas.

Rex. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: RBpublie 7-7868

&

Vieni pajėgiausių pasaulyje jaunų šachmatininkų, kairėje anglas Johnathan WeeM, dešinėje 
rusas Vladimir Tukmakov, kurk 1968 ir 1969 m. buvo trečias Anglijęs Hastings šachmatu p.rmenybė~, . 1971 m. Maskvos turnyre lemtejo aukštanų pozta^ uį buvu?ZLulfo taU

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Foa Valley Medical Center 
MO SUMAMT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71ct STREET 
Ofi***: HEmlock 44849 

Rezid.: 384-2233
OFISO VALANDOS: 

rtrmadiemaia ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rex.: GI 84873

DR. W. ElSiN - EiSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

6132 So. Kedzie Ave, WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCELIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso Nl.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
£ VIDAUS LIGŲ SPEC.

2454 WEST 71sf STREET
VALANDOS: Pirmad., antrad., ket

virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
? vaL popiet Ketvirtad. ir šešta- 
dieniais nuo 9 iki 11 Vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujės rez. telef.: 4484545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktike ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 7lst St. 
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rez. tol.: WA 54099

DR. VH. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlodt 42123
Rezid. telef.: Glbson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
JM neatsiliepia, tai telef Gi 84195

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

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

(Arch Supports) ir t L
VaL: 9-4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chtcego, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

DIDŽIAJAI ŠVENTEI ARTĖJANT
Su savo darbais, įvykiais, 

rūpesčiais ir džiaugsmais, sa
lėse, aikštėse ir šeimų židiniuo
se, jau ir 1972 metai nuskam
bėjo. Naujų metų angoje pa
saulis, o kartu ir kiekvienas 
žmogus atskirai, susirūpinę 
laukia, ką jie atneš? Jei dar 
neatsimena jaunesnieji, tai 
vyresnieji žino, kas dėjosi nu
skubėjusių netolimų kelių de
šimčių sūkuriuose. Tie sūku

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO 

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
---------- ---------- --- v

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 671 h PI. WAibrOok 54063

MOVING
Apdraustas perkraustyma* 

iš {vairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Z
i SOPHIE BARČUS

RADIJO BEIMOS VALANDOS 

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

i

Lietuvių kalta: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 Į 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.: HEmleck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

sek-' 
vai. i

riai neaplenkė ir mūsų tėvy
nės.

Nugriaudė, nuriaumojo per 
mūsų žemę viską naikinantis 
pirmasis pasaulinis karas. Se
noje sostnėje sušvito vilties 
aušra. Tai buvo lyg anos knyg
nešių “Aušros” pašvaistė. Lie
tuvos laukuose pasipylė sava
norių pulkai. Iš sostinės nu
aidėjus Lietuvai nepriklauso
mybės šauksmui. 1919 metų 
pradžioje suskambėjo pirmie
ji Lietuvos laisvės šūviai. Su 
kokiu viltingu džiaugsmu juos 
tada pasitiko tiek daug išken- 
tėjusi tauta, šiandien kai kam 
gal bus sunku ir suprasti, ką 
anais laikais 
šiškai bylojo:
Jei po amžių

Maironis prana-

kada sunkūs 
pančiai nukris 

Ir vaikams užtekės nusiblaivęs 
dangus, 

Mūsų kovos ir kančios, be ryto 
naktis

Ar jiems besuprantamos bus.
Rodos taip nedaug laiko 

praėjo, bet kiek istorinių įvy
kių pro mus praslinko. Ne tik 
praslinko, bet ir mes į juos 
buvome įrikiuoti: Nepriklau
somybės paskelbimas; Kovos 
ir valstybės kūrimas; Klaipė
dos krašto grąžinimas tikrie
siems jos šeimininkams; švie
timo suklestėjmas su Vytauto 
Didžiojo universitetu pryšaky; 
sava spauda ir sava literatūra; 
ūkinis suklestėjimas, kuris 
buvo prislopintas tik pasauli
nės ūkinės depresijos slinktimi. 
Nors ir su klastingų kaimynų 
— lenkų, vokiečių ir rusų truk
dymais, bet tai buvo šviesiau
sias šio šimtmečio mūsų šalies 
pražydėjimas visomis savo 
spalvomis.

Kiekvienas metais tėvynėje 
Vasario 16 pražydėdavo tri
spalvėmis vėliavomis. Žmo
nės nulenkdavo galvas laisvę 
iškovojusiems didvyriams ir 
tą didžiąją šventę švęsdavo su 
džiaugsmu, paradais ir pasi
linksminimais. Kiekvenas šir
dyje jautė džiaugsmą ir lyg pa
sididžiavimą, kad štai ir mes 
laisvi...

Bet po vos nepilnų 20 nepri
klausomybės metų, grobuonių 
kaimynų dėka tėvynę vėl iš
tinka nelaimės, dar baisesnės 
negu anais tamsiaisiais carų ir 
spaudos draudimo laikais, čia 
užplūsta maskolių ordos su ne
girdėtu mūsų amžiuje iauki-

niu žiaurumu. Cia per mūsų 
žemę praūžia karas, su toly
giais rusams naciais. Cia vėl 
miško brolių kovos, kraujo ir 
ašarų marios. Cia vėl gyvuli
nių vagonų ©Salonai rieda į Si
biro taigas, prigrūsti sielvarto 
prislėgtų lietuvių. O toliau, 
maskolių priespauda jau besi
tęsianti virš 30 metų.

Svetimųjų mūsų tauta buvo 
laikoma neegzistuojanti 20 ne
priklausomo gyvenimo metų 
tautą, ne tik prikėlė; bet ir vi
sam pasauliui parodė, kad 
mes gyvi ir pajėgūs gyventi 
nepriklaussomai. Tie 20 metų 
mūsų tautai šimtmečiams įkvė
pė naujo pasiryžimo gyventi 
laisvėje. Todėl Vasario 16 yra 
neeilinė data įvairių įvykių 
eilėje.

Grobimu niekad nepasotina
miems rusams įsiveržus į mū
sų tėvynę, daugelis suradome 
prieglaudą laisvame pasauly
je. Vasario 16 šviesa ir į čia 
mus atlydėjo. Kiekvenais me
tais ji mus nukelia j laisvės ko
vas, visokeriopą Lietuvos su
klestėjimą ir dabartinę nelai
mę sunkioje rusų priespaudo
je. Kur tik yra lietuvių, visur 
su pagarba ir šventiška nuo
taika ta diena prisimenama. 
Ir dabar stovime tos didžiosios 
šventės išvakarėse. Be centri
nių organizacijų surengtų mi
nėjimų, bus mažesnių minėji
mų mažesnėse kolonijose, įvai
riose organizacijose ir klubuo
se. Jų visų bus bendra jungtis 
— Laisvė Lietuvai!

Daug kur minėjimai jau vir
to šablonui Atidarymas, invo- 
kacijos, kieno nors kalba, 
kelios kalbos ir atkištinė
ninė programa. Kalbos irgi 
dažniausiai trafaretinės, 
rai, jei dar geras kalbėtojas ir 
žino kada sustoti. Kitaip, su 
kalbėtoju pradeda kalbėti visa 
salė arba klausytojai išsivaikš
čioja parūkyti.

Įvairiomis progomis pakal
bame apie jaunimą, kaip apie 
savo tautos ateitį. Bet to jau
nimo mūsų minėjimuose vis 
mažiau rodosi. Esą jiem neį
domu ir nuobodu

Kai kas senai kelia klausi
mą, kad reikėtų paieškoti kitų 
minėjimams būdų, ar bent 
naujo paįvairinimo. Yra ma
nančių, kad pagrindinius mi
nėjimus reikėtų pavesti su
rengti aktyvesniam patrioti
niam jaunimui. Esą užtenka 
juos jau vien už rankutės ve- 

" —-1------ v -

koncentruotą žodinę dalį Ir 
stiprią meninę pragramą. Me
ninėj daly turėtų dalyvauti pa
čios stipriausio* meninės pajė
gos: geriausi turimi chorai, 
ansambliai, šokių ir vaidinto
jų vienetai. Reikia, kad atsi
lankę ilgai apie tai kalbėtų ir 
minėjimų lauktų, žinoma, tas 
per save nepasidaro. Tam 
reikia iš anksto pasiruošti, kaip 
ruošiamasi kiekvienam dides
niam parengimui.

Labai gražia tradicija virto 
kai kuriose didesnėse koloni
jose kolektyvinių parodų su
rengimas. Reikėtų surengti Ir 
spaudos parodas, ir literatū
ros vakarus, taip pat teatro j 
pastatymus, 
išvedimą viešumon ir jų pre
mijavimą. Juk muzikoj, lite
ratūroj, dainoj, tapyboj ir ki
tose kūrybos bei meno srityse 
tokių talentų įvairiom progom 
dažnai pamatome. Žinoma, to 
visko negalima įvykdyti per 
vieną Vasario 16 minėjimą. 
Tam reikėtų skirti visą Vasa
rio mėnesį, bet viskas turėtų 
vykti Vasario 16 ženkle. Juk 
plačiajai mūsų kultūrai ir kū
rybai duris atidarė Vasario 16 
ir j? apgynę savanoriai, šau
liai ir partizanai.

Bent Vasario 16 laikotarpy" 
reikėtų padėti į šalį menkaver
čius tarpusavius kivirčus. Jan
keli metai, kai kurių žmonių 
vis sukeliamas ermyderis. Ir 
gėda pasakyti, kad dėl pinigė
lių. Jie vis pradeda, kad au
koti gali kas kam nori. Ir be 
jų įspėjimo visi žino, kad kiek
vienas aukoja kam nori ir ka
da nori. Bet jiems ne tai rūpi. 
Jie nori pasakyti, kad vietoje 
aukoję Lietuvos laisvės reika
lams, galite aukoti ir jiems ir 
bus tas pat Šitą nešvankų; 
biznį reikėtų baigti, yphč taip 
brangios mums visiem šventės 
laikotarpy. Vasario 16 turime 
pasitikti su skaidria širdimi ir 
giedria nuotaika.

Pijus Venclova

įvairių talentų

PATAISOS PATAISA

Vakarykščiame Naujienų nr. 
16 korektūros klaidų pataisa, 
pavadinta “Kai kurių šio straip
snio klaidų atitaisymas” įdėta 
5 puslapyje, turėjo būti įdėta J. 
Pėteraičio straipsnio “Klaipė
dos krašto atvadavimo 50 mė
tų sukakties minėjimas” pa
baigoje, 3 puslapyje.

J

ar 
me-

Ge-

•NAUJIENAS’’ SKAITO VIS į 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
SALAI, DVASININKAI, VALS 
FYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS

SUSIRINKIMV

PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo metinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, sausio 21 
d. 1:00 vai. popiet Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug reikalų. 
Reikia išrinkti naują 1973 metų 
valdybą, taip pat reikia išrinkti kny
gų patikrinimo komisiją. Narėms ir 
nariams būtinas reikalas dalyvauti.

Rožė Didžgalvienė, rašė.

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KEKVENA DIENA BŪTIM KRIKSOOMU

Jei baudimą perkončlate, tai Dievas laikosi prie |0eų kaipo prie va»k

i: daug ravėjimo ir apdirbimo, ateinančio per

ir malonės, iki jis bu* pilnai sutvirtintas, 
kentėjimu* ištobulinta* charakteri*. *

8V. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL 
L? 2533 W. 71st
Ik Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEIMVANS
Ant-CONDtTIONKD ttOTLTOOB

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

HTfTUVIŲ 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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės lemo gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų.

• Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogau* Gyventa* — Dėdėe 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia Literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Amanas Rūtas. VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juose Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1062 m. 206 psl, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

knygų, kurto* papuoš bet

gražiai įrišta, 592 pusL
įrišta. 464 pusi.________

kokia

$6.00
$6.00

Naujienose galim* gauti puikių 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, RINKTIEJI METAI,
R. Balinta DIENOJANT, gražiai
Prof. VacL Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. ___________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIIKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. Įrišta — S3 00. minkštai* 
viršeliai* — 12.00. U dalis, pusi.. įrišta — $3.00. 
minkštais viršeliais — ___ __ ___ _____ ....

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tom**. 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 418 p__ 
Juose* Liūdllus, RAITAI, 250 pusi.
P. LIOdiiiHtanė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LlODžtŲ, 

88 puaL. ___________________ ____ ____________
$. MletalteMea, LIETUVIŲ HilVMA AMERIKOJE, 29? p 

įrišta — 98.00 minkštais viršeliai* — _________
Of. V. Sruogtenė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pu«l dabar ttk ..... - -- ------- ----------------

N A U J I E N O S,
1739 So. Hatated SL, Chieafo 8, III. — Telef. HA 1*6100

$7 JO

82.00 
$2.00 
$5.50 
$3.00

$1.00

$18lM

MODEKUlSKUS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

( » HMHOMO*, CHM—» * M. — SATUTOAT, JANUARY K, m
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HELP WANTED — MALE

Darbininkų Reikia

A. Cooper Čicagos prieplauka

R U M P A i

— Baltųjų Rūmų Inaugura
cinis Komitetas oficialiai pa
kvietė SLA Prezidentą Povilą 
P. Dargį, direktorių ir Tėvy
nės redaktorių Algirdą Bud- 

dalyvauti Prezidento Ri-
rdo Nixono priesaikos iškil-Į 

I\ni i n<ju fnif!U»in ianiA ha-'

g (surasti bent po vieną naują 
į skaitytoją. Visi lietuviai yra 

j kviečiami užsisakyti Naujie- 
jnas. Jos yra visiems reikalin
gos, net būtinos ir jos užsitar- 

jnavo visų lietuvių dėmesį ir pa
yramą.

reck į 
car 
mėse 
liuje. 
Amerikoje 
Budreckis. 
Viceprezidento Spirp Agnew’s 
priėmime. Ethnic Heritage 
(tautinių mažumų ) renginyje, 
inauguracijoj bei JAV Prezi
dento Ričardo Nixono 
mingame pokylyje.

— Franees Mituzienė, Blooni- 
field. Conn., atsiuntė vajui 3 
dol. ir ta proga rašo: “Tuo tar
pu tik tiek galiu atsiųsti,, nes 
praeitais metais rugsėjo 14 d. 
po ilgos ligos mirė mano vyras 
ir turėjau daug išlaidų. Sakau, 
kad mes turime paremti savo 
gerą laikraštį visi kiek kas ga
lim. Linkiu jums ir visiems 
skaitytojams geresnės sėkmės.”

— Juozas Ulevičius, Oak Fo
rest, Ill. daugelio lietuviškų or
ganizacijų veikėjas, kartu su 
prenumerata atsiuntė vajui 
5 dol pagirdamas Naujienų lai
kyseną prieš įvairius bendra- 
darbiautojus su Lietuvos oku
pantu. Lietuvoje jis buvo akty
vus kovotojas prieš bet kokius 
okupantus ir jų agentus. Vi
siems rėmėjams Vajaus komi
sija nuoširdžiai dėkoja ir pra
šo visus skaitytojus prisidėti 
prie Naujienų išlaikymo, taip 
pat jų platinimo, stengiantis

bei inauguraciniame ba- 
Susivienijimui Lietuvių 

atstovaus Algirdas 
Jis dalyvaus JAV

iškil-

— Petras Alinauskas, Rock
ford, III. ilgametis Naujienų 
skaitytojas, kartu su prenume
rata atsiuntė vajui 12 dol. Ta 
proga jis rašo: “Be Naujienų 
būtų liūdnas gyvenimas. Todėl 
turime jas remti visi, kiek ga
lime ir kokiais būdais galime. 
Ypatingai yra svarbūs nauji 
skaitytojai, nes vyresniųjų ei
lės kasmet mažėja. Pas mus 
beveik visi lietuviai skaito Nau- 
jenas, todėL čia naujų skaity
tojų nereikia daug tikėtis. Da
bar, kai visiems pasidarė aiš
ku, kad Naujienos atlieka ge
rą darbą visų lietuvių naudai, 
visi lietuviai turėtų užsisakyti 
ir remti Naujienas”.

— Z. Markelis St. Calheri-i — Rūtos Restoranas, 6812 
nes. On 1. Canada, Įteikė per!So. Western Ave.,- perimtas 
tos apylinkės Naujienų ben- naujų savininkų Stasio ir Mar- 
dradarbĮ J. šarapnicką 20 dol.jgarilos Briedelių, tampa vie- 
vajans proga.. Ilgametis Nau- iuis iš gražiausių lietuviškų
jienų skaitytojas ir SLA 72-1 ros; restoranų, kur nuristas yraska-; 
kuopos veikėjas P. Dauginas iriai ir skoningai paruošiamas.: 
per jį sumokėjo prenumeratą Rūtos Restoranas su lietuviška,!

Jis mūsų europietiška 
kad virtuve

Naujienos yra vertos visuoti- skaniai bei jaukioje aplinkoje 
uos paramos, nes duoda geriau- pavalgyti. (Pr.)
sias žinias ir tiksliausią infor-’ —---------------- —
maciją.

- V’. Andrius, P. Guzikaus- 
kas J. Palubinskas ir J. Žadei-

iš Chicagos užsisakė Nau
jienas Taip pat užsisakė po
nia J. Havel iš Caiifornijos 
miestelio, Pennsylvanijos vals

tijoje, kad ten atgytų lieuviš- 
kumas, visiems ir visur sie
kiant naujo lietuvybės rene
sanso ir sveiko, demokratiško 
politinio kelio visoje išeivijoje.

— Solistė Daiva Monyirdaitė 
sekmadenį atvyksta į Chicagą 
ir iš aerodromo vyksta į orkes
trinę La Boheme repeticiją.

ir įteikė vajui 5 dol. 
bendradarbiui pareiškė,

Graži finansinė parama 
Vasario 16 Gimnazijai
Iš praeitų metų Toronte ir 

dalinai St. Catherines bei Wel- 
lando apylinkių sutelktų Vasa
rio 16 gimnazijos bendrabučių 
statybai aukų, gimnazijai yra 
pasiųsta 3,700.00. Toji statyba 
pareikalavo didelių išlaidų, 
kurių dalį padengė Vokiečiu 
valdžios įstaigos, o didesnė 
dalis tenka sutelkti laisvojo 
pasaulio lietuviams.

Užsimoti statybos darbai dar 
galutinai nebaigti ir jų baigi
mas pareikalaus dar stambių 
sumų. Todėl minėtiems reika
lams aukų telkimo vajus bus 
tęsiamas ir šiais metais.

Jaučiu pareigą išreikšti nuo
širdžią padėką mieliems tau
tiečiams už praeitų metų gau
sias aukas ir aukų teikėjams už 
malonų talkininkavimą tel
kiant lėšas. Turiu viltį, kad ir 
šiais metais vienintelė lietu-

— Kazys Pusinkevičius, Pitts
burg, Pa., nelaukdamas para
ginimo iš anksto sumokėjo pre
numeratą ir paaukojo vajui 
5 dol., taip pat atsiuntė už ka
lendorių vieną dolerį.

— V. Gudaitis, Toronto, Ont., 
Canada .atsiųsdamas savo ad
resui duotą pašto įstaigos ko
dą, atsiuntė vajui 5 dol. Visi 
Kanados skaitytojai kviečia-]vių gimnazija emigracijoje iš 
mi .prisiųsti savo adresų pašto 
kodus, kad palengvinti ir pa
greitinti Naujienų pristatymą.

— D. Keršienė iš Toronto, 
kartu su prenumerata ir adre
so pakeitimu pridedant prie jo 
pašto kodą, atsiuntė vajui 8 
dol. Torontiškis Stasys Kir
šinąs užsisakė Naujienas.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

{vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 Wert 69th St, Chicago, Dl. 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

f* .......... —in—...............  ..... III.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
PirmaĮame tomą yra 208 puslapiai, o antra jame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkytuose viršeliuose parduodami ui $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:'

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” ^ra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

į — NAUJIENO6. CHICAGG 8/lLU - SATURDAY,“jANUARYYoTl»7g

1 REIKALINGAS prityręs auto me
chanikas. California Super Service, 
4824 So. California Ave. Skambinti 
Eringiui VI 7-9327.

SEMI-RETIRED CARETAKER 
“HANDY -ANDY” 

irnt>riLoničVo Small apartment building. Must be 
unitriKouisKa ^,„1^ Experienced. Also detail cf 

fice work. 7200 South — 2400 East. 
768-5050

ir
kviečia atsilankyti ir

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

of-

—Operetę “čigonų Baronas” 
stato PIRMYN choras, Marijos 

'aukštesniosios mokyklos audi
torijoje kovo 21, 25 ir bal. 1 d. 
d. Bilietai gaunami Marginiuo
se. 2511 W. 691 h St. (Pr.)

—į Baltijos Kvinteto ir rašyt. 
A. Gustaičio koncertus-vakarus, 
kurie įvyks šį šeštadienį 8 vai. 
vakaro ir sekmadienį 3 vai. po 
pietų Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje, bilietus bus gali
ma Įsigyti ir prie Įėjimo. (Pr)

— Lietuvių Dailės Institutas 
suruošė dailininko.Viktoro Viz
girdos tapybos darbų parodą ir 
maloniai kviečia visus. atsilan
kyti naujoje Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje. Parodos lankymo lai
kas: savaitės dienomis nuo 7 
iki 9 vai. vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 11 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro. Paroda už
daroma sausio 21 dieną 9 vai. 
vakaro. (Pr-) į

savo tautiečių susilauks reikia
mos finansinės paramos.

šiam reikalui lietuvių ban
kuose Toronte yra 
einamosioms sąskaitos: ‘ 
ramoje” T” ‘ “ 
mo parap. banke Nr. 2380.

J. Rinkevičius

HOUSE KEEPER
2 days per week steady. General 
house cleaning. Two adults in family, 
other help. Near North Lake Shore 
Drive. Apt. Salary open. Excellent 
transportation. DE 7-7234 anytime.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

* PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W; Cermak Road z Chicago, Ill. Virginia 7-774?

REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININKĖ 
5 dienos savaitėje. 2 mažamečiai vai
kai šeimoje. Gyventi vietoje atskira
me kambaryje su atskira vonia. Ge
ras 
kai.

atlyginimas. Susikalbėti angliš- 
Tel. 477-1513

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

PEOPLE OVER 50
1 to 6 room apartments. Must pay 
in advance, know how to live and 
have excellent references. No bad 
habits. 7200 South — 2400 East.

768-5050

IŠNUOMOJAMAS pirmame aukšt 4 
kambarių butas, pigiai. Kreiptis pas 
savininką antrame aukšte.

3211 South Lowe Ave.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
1-me aukšte, pageidaujamai suaugu
siems. be vaiku. Skambinti diena 
CA 5-4995 arba 776-3727 iki 9 vai. 
vakarais.

ŠVARI MOTERIS ieško kambario 
vieno asmens bute. Gali pagaminti 
maistą. Tel. 735-1625.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

62-ra IR AUSTIN
Ateina pajamos jums lengvu būdu. 6 
kambariu sumodernintas mūro bun
galow su 4 kambarių butu ir dar 3 
kambarių atskiru namu. Visa tai su
daro fantastišką pirkini už labai že
mą kainą, tik $32,500. Ta žema kaina 
ir puikiausia apylinkė garantuoja 
greitą pardavimą. Būkite apdairūs 
būkite tikri. Skambinkite stebukla
dariui. Skambinkite MICHAELS da
bar. Kalbame lietuviškai.

254-8500

PRospect 8-2233
l BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

SVARBUS SKLYPŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, sausio 21 d., ly
giai 1 vai. po pietų, Dariaus Gi
rėno didžiojoje salėje įvyks 
svarbus Lietuvių Tautinių Ka
pinių sklypų savininkų susirin
kimas.

šiame susirinkime bus svars
tomi svarbūs kapinių reikalai. 
Be to. bus renkami kapinių di
rektoriai. Labai svarbu, kad 
šiame susirinkime dalyvautų 
kiekvienas sklypo savininkas.

Iki šio meto kapinių reikalai pinys, kurį ruošia Maž. Liet, 
buvo pavyzdingai tvarkomi, Lietuvių draugija, įvyks šeš- 
viską tvarkė sklypų savininkų tadienį, vasario 3 d. 7 vai. vak. 
rinkti direktoriai. Kitų kapinių Lietuvių Tautiniuose Nainuo- 
sklypų savininkams tenka ves- se, 6422 South Kedzie Avenue,

atidarytas ti kovą, kad galėtų patys savo Stalai 10-čiai asmenų. Dėl re
pą- kapines tvarkyti. Tautinių Ka- zervacijų prašome kreiptis te- 

Nr. 3690 ir Prisikėli- piniu sklypų savininkai tą teisę lefonu 776-7983. Kaip ir kiek- 1 1 1_ • _ * t • 1 • 1 • ' • v

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Ribų

PRIE HOT SPRINGS. ARK., geromis 
sąlygomis parduodama 115 akrų 
arba dali. Teirautis vakarais. Telefo
nas 448-1456.

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ
(10 20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

— Tradicinis Užgavėnių šių

Vasario 16 gimnazijos bendra
bučių statybai lėšoms telkti 
įgaliotinis Toronte, 13 Geoffrey 

Str. Toronto 3, Ont 
.Tel. 535 - 2724

• Didmiesčio gatvėj j praeivį 
kreipiasi valkata ir prašo kovos 
puodukui 30 centų.

Praeivis stabtelėjo, siekė ki
šenėn piniginės, bet tuo pat me
tu paklausė:

— Bet kavos puodukas kai
nuoja tik 15 centų?

— Taip, pone, bet aš turiu 
pasimatymą. — Paaiškino val
kata.

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

turi, užtat kiekvienas privalo ja 
pasinaudoti.

Savininkas

vienais 
da būti 
grama.

metais, parengimas ža- 
turtingas maistu ir pro-

’ ' (Pr-)

PAŽVELK
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
___ »a- zu šildymas ir garažas, aptvertas pla- 
J ir tus sklypas, pajamų $6.600 metams. 
Visąs Prašo $45.000. Priims rimtas derybas. 
— « ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 

20 metų. vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas.

SPECIALUS IR NEPAPRASTAS 
Tai gražus ir geresnės statybos už 
naujus. Mūrinis namas 5M> kamba
riu su 3 nepaprastai patogiais j 
patraukliais miegamaisiais. T‘ 
tiamas turi oro vėsinimo sistemą. 2 
pilnu vonių kambariai, iškaltomis 
sienomis pilnai Įrengtas beismantas, --------- „-----. -------—
tinkamas svečių iškilmingiems prie- 2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
miniams. Labai gera apylinkė, arti lite užimti. $22.000.
Lourdes aukšt. mokyklos ir St. Turi-j PUIKUS 2 BUTU 19 metų mūras, 
bius bažnyčios, įkainuotas žemiau at- 2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
statymo kainos. Ateikite ir paimkite ’ ‘ ... * -•
ta bargeną. Skambinkite stebuklada
riui. Skambinkite MICHAELS da
bar. Kalbame lietuviškai. 

254-8500

lite užimti. $22.000.

kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo *84.000.

6M> KAMBARIU didelis Georgian. 
PARDUODU pajamų narna ir duosiu į 1% VONIOS. Trenktas sausas beismon- 
morgičius. Pardavimo priežastis —1 tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
esu senas ir ligotas. Kas nori gero kaip nauias. $23.000.
pirkinio, prašau skambinti

384-7786

TRANSFERED MUST SELL. 3458 
West 72nd Pl. 6% room brick cor
ner ranch, central air conditioned, 
finished basement. 114'ba th. garage, 
manv extras. Offers accepted. Keys 
at Henry Woiciechoski.

Tel. 423-1725 or GA 2-2563.

MARQUETTE PARKE mūrinis na
mas. 4 kambariai. 11 metu. .Geras. 
Švarus. Palikimas. Pigus. Brokeris— 

telef. 778-6916

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER

2749 West 63rd Street
CHICAGO ILL. 60629

434-3400 or 735-1968

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
HELP STRENGTHEN 

AMERICA S REACT POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _ ____

Minkštais viršeliais tik ............... ......... ........ _____
Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONSS.

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2 OO dabar 
tik _____________ _______________ _____ ________

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

WAREHOUSE SUPERVISOR

I CUSTOM BUILT RANCH — 
Vicinity 84th & California.

7 large rooms. 2% baths. 2 fireplaces. 
Large finished basement. In-law apart
ment attached. Far too many extras 
to list $54.500.

Shown by appt. 925-6299.

$3.00
$2.00

$1.50

Experienced man looking for opp. 
to run his own show. Take charge type 
who can assume full responsibility 
for all receiving stock functions at 
new store of expanding retail chain. 
Exc. salary and outstanding benefits 
including profit sharing. Must speak 
and understand English.

286 — 2544
FIRST DEPT. STORES

4810 N. PULASKI

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS k ..... —......... ..........z

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi. ,• 
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue- kampas

brangenybės. Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

A. G. AUTO REBIALDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63 r d Street, Chicago, III.
_______TEL. — 776-5888

Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

kitoki blankai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapoiis 
3208W W. 95th St. 

GA 4-8654

A. * L. INSURANCE * REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

4 BUTU po 5 kambarius mūras., 4 
auto mūro garažas. Naujas gazo^ šil- 
dvmas. Platus lotas. Arti Tėviškės 
bažnvčios — Marouette Parke. $49.500.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengunsiui Įrengtas 
beismontos. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metu mūro reziden- 
ciia. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie. ir Darko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas -eazn šildymas. 2 auto mū
ro garažai £2R 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias srazo šildymas. Arti Margučio 
rad’io $15 890.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metu 
mūras. Cent oro vėsinimas. Įrengtas 
Heismnnt'>s bara<? 114 vonios. 40’ lo
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS T OTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

8 KAMBARIU aukšto 16 metų 
mūra* 2 vonios. įrengto* Visman
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTU NAMAS, pla
kus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
'22.000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Bl. 80B09. Tel.: VI 7-8447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AT. RRT.VA1CVM T», 3RMAM

Federalinlu Ir vefstllos pa|amv 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnoiame turto pirkimas * 
perdavimas 

REAL ESTATE 
Parešg palludiflmas

Draudimo IntormaclĮos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

SIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento)

lai. 436-7878

NAUJIENAS 
l—■ a tom —

Irtum geda r psrdmds 
r grogas aūieo tirtai pu

MAtufCMš '

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




