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HANOJAUS KARIU Ė i tKA P. VIETNAME
HANOJUS IR SAIGONAS ABU GIRIASI
LAIMĖJĘ ILGAI TRUKUSĮ KONFLIKTĄ

HANOJUS. — Pasaulis labai palankiai sutiko žinią, kad Pa
ryžiuje susitarta baigti Vietnamo karą. Didelis džiaugsmas rodo
mas Hanojuje. Išvykstant š. Vietnamo užsienio reikalų minis- 
teriui į Paryžių pasirašyti paliaubų sutarties, jį išlydėjo visi po- 
litbiuro nariai, vyriausybės ministerial ir nemažai diplomatinio 
korpuso narių. Hanojaus vadai bučiavosi, sveikino vienas kitą 
su pergale. Premjeras Van Dong pareiškė, kad šalis turi eiti 
pirmyn, kol visas Vietnamas bus sujungtas j vieną valstybę. Reikia 
užbaigti pradėtų revoliucinę kovą, pareiškė premjeras.

Hanojaus radijas žinią apie 
taikos susitarimą skelbė kas pen
kias minutes, tarp karinės mu
zikos maršų. Transliuojamas ir 
pilnas sutarties tekstas, žinia 
apie taiką kartojama 48 valan
das, dieną ir naktį.

Saigone prezidentas Thieu 
sutartį irgi pristatė kaip Pietų 
Vietnamo laimėjimą. Po 18 me
tų žiaurių .kovų komunistai bu
vo priversti sustabdyti puolimus 
ir pripažinti, kad yra du Vietna- 
mai, kuriuos suvienyti galima 
tik taikiomis priemonėmis, pa
sakė jis.

Paryžiuje Hanojaus delegaci
jos vadas Le Due Tho irgi gyrė
si laimėjęs karą. Jis dėkojo už 
šią “Vietnamo liaudies pergalę” 
visiems taiką mylintiems pasau
lio žmonėms, įskaitant ir Ame
rikos liaudį, kuri parėmė viet
namiečius savo solidaria para
ma. Popiežius Paulius Vatika
ne išreiškė savo džiaugsmą dėl 
sutarties, tačiau įspėjo, kad su
tartis reiškia tik ginklų padėji
mą, bet dar nereiškia taikos.

Sovietų Sąjunga paskelbė apie 
taiką 49 žodžių žinutę — tai esąs 
Vietnamo liaudies ir taikos bei 
laisvės žmonių laimėjimas, rea
listinis žingsnis į taikingą Viet
namo klausimo išsprendimą.

Europoje Prancūzijos, Belgi
jos, V. Vokietijos, Danijos, Olan
dijos vyriausybės pažadėjo pa
dėti abiem Vietnamam atsista
tyti po karo. Pietų Korėjos pre
zidentas pareiškė, kad Korėjos 
kareiviai bus tuoj pat išvežti iš 
Vietnamo ir palinkėjo vietna
miečiams pastovios ir tvirtos 
taikos. Korėja irgi pažadėjo pa
dėti Vietnamui.

Arabų šalyse taika irgi sutik
ta palankiai, nes daugelis galvo
ja, kad Amerika dabar turės 
daugiau laiko ieškoti taikos Vi
duriniuose Rytuose. Arbai tu
ri viltį, kad prezidentas Nixo- 
nas, nebeturįs daugiau rinkimų, 
galės, nebijodamas žydų, stip
riau paspausti Izraelį.

Iranas įspėjo 
žibalo bendroves

TEHERANAS. — Irano ša
chas Mohammed Reza Pahlevi 
įspėjo vakarų valstybių žibalo 
bendroves, kad jų biznis Irane 
baigiasi kartu su sutartimi 1979 
m. Sachas reikalavo bendrovių 
padidinti žibalo produkciją iki 8 
mil. statinių per dieną.

Amerikos, Britanijos, Olanri- 
jos ir Prancūzijos žibalo ben
drovės nuo 1951 m. dalinasi ži
balo pelnu su Irano vyriausybe 
per pusę. Iranas kaltina bend
roves. kad jos šaltinius išnaudo
ja neekonomiškai, kenkia šalti
nių ateičiai ir tuo skriaudžia 
Iraną, šachas pareiškė, kad jis 
sutarties laikysis iki jos galio
jimas pasibaigs, o po to bend
rovės galės “stovėti eilėje ir pirk
ti Irano žibalą, kaip ir visi kiti 
pirkėjai”.

IŠ VISO PASAULIO

REYKJA VIKAS. — Ugniakal- 
nis Heimaey saloje, prie Islan-' 
dijos smarkiai verčia lavą, kuri 
jūroje jau padarė naują salą. Se
noji Heimaey sala turi gilų ply
šį, iš kurio veržiasi lava ir pe-. 
lenai. Visa sala apgaubta rūku, Į 
lavos fontanai iškyla į viršų 375 
pėdas- Visi gyventojai paliko sa
lą.

kunigo vaidmenyje ir Rich- 
skerdynes Fosse Ardeatine

Naujas filmas "Death in Rome" su Marcelio Mastroianni kataliku 
a rd Burton, vokieciy SS vado vaidmenyje. Šis filmas yra apie 

II-jo Pasauli nio karo metu.

ČEKOSLOVAKIJA NORI PAGYVINTI
PREKYBOS RYŠIUS SU AMERIKA
PRAGA. — Čekoslovakijos vyriausybė rodo norą sutvarkyti 

savo santykius su Amerika. Neseniai iš kalėjimo, bausmės ne-

MASKVA. — Sovietų erdvės, 
technikai sustabdė mėnulyje' 
veikusį Lunochodą — automati- ‘ 
nį mėnulio tyrinėtoją, nes mėnu
lyje atėjo naktis su dideliu, iki baigęs, buvo paleistas Amerikos pilietis George Ipser, nubaustas
— 200 laipsnių šalčiu. Lunocho- komunistinės sistemos kritikavimą privačiame bute. Sausio 
do aparatai buvo išjungti iki d. Čekoslovakijos užsienio reikalų ministeris įteikė Jungtinėse 
vasario 6 d., kada saulė vėl ga- Tautose apsilankiusiam valstybės sekretoriui Rogers raštą, kū
lės pakrauti aparatų baterijas. riame buvo nurodytos trys sritys, kuriose Čekoslovakija norėtų 

_ į pradėti derybas su Amerika. Nors viešai neskelbiama, tokios
JERUZALE. — Izraelio vy- derybos jau prasidėjusios Pragoję.

riausybė nuramino armėnų ir, 
graikų stačiatikius, kad prem- Pirma sritis, kur čekoslova- 
jerės Meir pasimatymas su po- ka’ norėtų pagerinti ryšius yra 
niežium nereiškia, jog Jeruza- konsularinių santykių užmezgi- 
lėje bus skriaudžiami kiti tikė- mas. Tokias konvencijas Ame- 
“ --- rikajair turi su Čekoslovakijos

kaimynais Lenkija, Vengrija ir 
Rumunija. Siūloma įsteigti kon
sulatus Čikagoje ir Bratislavo
je.

Toliau Čekoslovakija norėtų

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

SVARBIEJI SUTARTIES PUNKTAI
WASHINGTON AS. — Trečiadienį prezidento patarėjas Kis- 

singeris paskelbė pilną “Susitarimo baigti karą ir atstatyti taiką 
Vietname” tekstą ir keturis protokolus. Svarbiausieji susitarimo 
punktai liečia paliaubas, kariuomenės atitraukimą, kalinius, pa
liaubų priežiūrą ir Vietnamo vyriausybę. Karo paliaubos Pietų 
ir šiaurės Vietname prasideda ši šeštadienį, sausio 27 d. 6 vai. 
Čikagos laiku. Paliaubos Laose ir Kambodijoje “laukiamos trumpu 
laiku”, kaip pareiškė Kissingeris. Amerikos laivai kartu su šiau- 

• rėš Vietnamu šeštadienį pradės išimti ar sunaikinti minas š. Viet
namo uostuose.

Keičiamos JAV karo 
bazės Japonijoje

TOKIJO. — Amerika susita
rė su Japonija sumažinti, per
organizuoti savo karines bazes 
Japonijoje. Amerikos bazės ne
sumažės dar bent penkerius me-1 
tus, nes ir japonų vyriausybei 
pripažįsta, kad bazės prisideda 
prie Azijos taikos ir saugumo iš
laikymo. Bazių klausimas bu
vo svarstomas jungtinėje sau
gumo komisijoj, kur Amerikai 
atstovauja ambasadorius Inger
soll ir Amerikos karo jėgų Ra
miajame vandenyne vadas ad
mirolas Gayler. Iš japonų ko
misijoje yra užsienio reikalų 
ministeris Ohira ir gynybos mi
nisteris Masuhara.

DAR ES SALAAM. — Tanza
nija pasiskundė, kad Portugali
jos lėktuvai bombardavo vieną ? 
kaimą Tanzanijoje, netoli por-,* 
tugalų Mozambikos.

OSLO. — Norvegija nutarė platesnių kultūrinių ir moksli- 
duoti 50,000 dol. auką Angolos nių ryšių ir sutvarkymo senų 
Išlaisvinimo organizacijai mo- skolų. Čekoslovakijoje komu- 
kykh-ms statyti Zambijoje, kur'pistų režimas konfiskavo nema- 
yra daug pabėgėlių iš portugalų žai amerikiečių turtų, kurių ver- 
kolonijos Angolos. jtė siekianti tarp 75 ir 100 mi-

WHITEFISH. — Montanoje.lijonų dol. Amerika laiko savo 
viena karstų įmonė pradėjo g'a-jFort Knox sandėliuose apie 19 
minti senoviškus, pigius, pusi- tonų aukso, kuris priklauso Če- 
nius karstus po 125 dol. Įmonė koslovakijai. Tas auksas vokie- 
ragina gyventojus iš anksto ap- į jų buvo pagrobtas iš Pragos ir 
sirūpinti tokiais karstais ir iki, išvežtas į Vokietiją, kur auksą 
bus reikalas, juos naudoti kaip ,sura(jo amerikiečių kariuome- 
baldus — vynui ar paklodėms nė Aukso vertė tuo metu buvo 
susidėti. Į 22 milijonai dolerių, tačiau da-

BRIUSELIS.— Belgijoje vyk- bar "g verfas dvigubai daugiau, 
sta gyvos diskusijos dėl abortų.!
Vienas garsus gvdvtojas sėdi ka-' • Čekoslovakija dar reikalauja 
Įėjime už abortų darymą. Jam ir plieno liejyklos, kuri buvo 
gresia 20 metų kalėjimo. Mote- Amerikoj užsakyta už $17 mil. 
rys, kurioms abortai padaromi, bjonų dol. Aferika laiko savo 
baudžiamos kalėjimu iki 5 metų. |kiia’ nepristatė ir vėliau par- 
Amerikos Aukščiausiojo Teismo 1°^ liejyklos niekada Čekoslova- 
sprendimas, leidžiąs iki 3 mėn. ,kUa* nepristatė i r vėliau par- 
nėštumo daryti abortus. padrą-'davė Argentinai už pusę tos kai- 
sino belgų organizacijas demon- nos- N ra ir daugiau neišspręstų 
struoti ir reikalauti Belgijos įs- klausimų.
tatymų pakeitimo. Į Čekoslovakijos valdžia po ke-

SAIGONAS. — Artėjant Viet tvėrių metų izoliacijos tarptau- 
namo taikai, korespondentai pri- tinėje bendruomenėje, pradėjo 
simena, kad pirmas amerikietis, aktyviau reikštis, prisilaikyda- 
žuvęs Vietnamo kare, buvo Tom ma Maskvoje nustatytos “santy- 
Davis iš Livingston Tenn. Jis kių gerinimo” politikos. Praė- 
žuvo prieš 11 metų, būdamas jusiais metais lapkričio mėn. 
vietnamiečių dalinio kariniu pa- Čekoslovakijoje lankėsi 11 JAV 

senatorių, važinėjusių po Euro- 
Laoso ko- pOS valstybes. Čekoslovakų val- 

munistų vadas pareiškė, kad džia juos labai šiltai priėmė. Bu- 
Amerika, išeidama iš Vietnamo, Vo suorganizuotas pasimatymas 
didesnį vaidmenį numato pa-. jr su komunistų partijos vadu 
likti Tailandijos agresoriams. Gustavu Husaku, kuris labai 
Jau dabar Laose esą 30.000 tai- retai priima užsienio diploma- 
landiečių kareivių.

SALISBl’RY. — Rodezija pa
skelbė, kad jos kareiviai nušovė ( 
septynis nacionalistus partiza- Hkos paskolų ir technologinių 
nūs, siekiančius Rodezijoje neg- žinių, kurios būtų labai naudin- 
rų valdžios. |gos pramonei.

tarėju.
VIENTIANE.

tus ar politikus.

Čekoslovakijai rūpi gauti Ame

♦ Vakar v Aklybės sekrttorius 
Rogers tarėsi su Kanados užsie
nių reikalų ministeriu Sharp ir 
Indonezijos Maliku. Kanada jau 
turi paruošusi savo kareivius 
vykti į Vietnamą prižiūrėti ka
ro paliaubų.

♦ Buvęs prezidentas Johnso- 
nas vakar paskutinį kartą pali
ko Washingtoną. Jo kūnas iš
vežtas į Texas, -kur jis palaido
tas senose šeimos kapinėse, kur 
ilsisi ir jo tėvai.

♦ Rodezijoje negrai sukilėliai 
puolė vieną baltųjų ūkį ir nu
žudė baltą moterį.

♦ Jeruzalėje sprogo automo
bilyje įtaisu a bomba, užmušda. 
ma tris arabus.

♦ Pietų Korėjoje nuskendo 
laivas-keltuvas, 12 asmenų žu
vo, 38 buvo išgelbėti.

♦ Čikagoje birželio 5 d. bus 
aldermanų rinkimai 12-tame, 
29-tame ir 41-mame warde. Kan
didatuoja ir buvęs kongreso na
rys Roman Pucinski, pralaimė
jęs rinkimus į senatą.

♦ Prieš Illinois Central Gulf 
traukinių bendrovę yra iškelta 
19 bylų dėl dviejų traukinių su
sidūrimo spalio 30 d. žuvusių
jų giminės reikalauja 22.6 mil.

‘dol.
♦ šeštadienį, vasario 3 d Či

kagos centre įvyks demonstra
cija prieš abortų įstatymų pa
keitimą.

♦ International Falls. Minne- 
sotoje, kur sausio mėnesio tem
peratūros vidurkis būna 7 že
miau nulio, vakar buvo 
laipsniai šilimos.

♦ New Orleans policija
tardymų paskelbė, kad sausio 
7 d. šaudyme iš viešbučio daly
vavo tik vienas šaulys, kuris ten 
ir žuvo, pirma nužudęs septy
nis asmenis.

♦ Laoso premjeras Souvan- 
na Phouma pareiškė, kad karo pa 
liaubos Laose galinčios prasidė
ti už 15 dienų.

48
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Bnvo pagrobę 
JAV ambasadorių
PORT A U PRINCEį — Du; 

ginkluoti vyrai ir moteris buvo 
pagrobę Amerikos ambasadorių 
Haiti respublikoje Clinton Knox, 
vieną nedaugelio Amerikos ne
grų diplomatų. Už jo paleidi
mą banditai reikalavo pusės mi
lijono dol. pinigų ir lėktuvo, ku- joje sumažės tik 2.100 kareivių 
ris juos nuvežtų į Meksiką. Po ir liks 62.500, įskaitant Okina- 
derybų su Haiti valdžios atsto-’ vos salą. Apie 500 amerikiečių 
vais ambasadorius buvo paleis- civilių ir 7,500 kareivių šeimos 
tas už 70,000 dol. Haiti sutiko narių sugrįš į Ameriką, bus at- 
paleisti iš kalėjimų 12 politinių leisti ir apie 2,600 japonų dar- 
kalinių, kurie kartu sų pagrobė- bininkų.
jais išskrido į Meksiką. Karinė vadovybė sako, kad

Pradžioje banditai reikalavo sumažinimas nieko bendro ne
paleisti 31 kalinį, nurodydami ir turi su Vietnamo karo užbaigi
au pavardes. Valdžia patikrinu- niu ar su japonų kariuomenės 
si rado, kad tik 12 kalinių, iš padidinimu. Pakeitimai daromi 
minimų sąraše, yra kalėjime, japonams reikalaujant ir taupu-' 
Juos valdžia sutiko paleisti už mo sumetimais, 
ambasadoriaus sugrąžinimą.

Valstybės departamentas pa
aiškino, kad ambasadorius buvo 
išpirktas ne Amerikos pinigais. 
Pinigus parūpino ar pati Haiti 
vyriausybė ar Prancūzijos am
basadorius, kuris vedė su pa
grobėjais derybas.

Amerikos karo jėgos Japoni-

Amerikos užsienio 
prekybos deficitas
WASHINGTONAS. — Ameri

kos prekybos su užsienio šali
mis deficitas pernai pasiekė 6.4 
bilijonus dol. Prekybos departa
mento žiniomis. 1971 metais de
ficitas siekė 2 bilijonus.

jūrų laivyno 
iš Naha aero- 
Be to, Tashi-

Amerika išveš 
i aviacijos dalinius 
dromo Okinavoj- 
kawa aviacijos bazė prie Tokijo,
šaudyklos plotai ir armijos san

dėliai bus atiduoti Japonijai.
Amerikos lėktuvnešis “Mid

way” gaus pastovią bazę Yoko
suka uoste, kur apylinkės mies
tuose ir kaimuose apsigyvens 
laivo įgulos šeimos.

to

Nenori didinti 
derybų apimties

BRIUSELIS. — Nato valsty
bės atsakė Sovietų Sąjungai į jos

Daug metų Amerika turėjo pa- pasiūlymą praplėsti numatomas 
lankų prekybos balansą, dau-' derybas dėl karinių jėgų suma- 
giau eksportuodama į užsienius, žinimo centrinėje Europoje. Na- 
negu iš jų importuodama. Per- to valstybės buvo numačiusios. 
nai eksportai irgi buvo geri — kad derybose dalyvautų septy- 
eksportuota prekių už 49.12 bil.'nios Nato valstybės ir penkios 
dol. kas yra 13% daugiau už Varšuvos pakto. Sovietai siūlė 
1971 m. eksportus. Blogiausia, priimti j derybas visas Europos 
kad importai padidėjo net 22% 
ir siekė 55-56 bil. dol.

šalis, kurios tik nori dalyvauti. 
Dabar Nato centras tą pasiūly
mą atmeta.

Padidintas dalyvių skaičius

Visi amerikiečiai, kariškiai ir 
civiliai įvelti į karo pastangas, 
bus išvežti iš Vietnamo per 60 
dienų nuo sutarties pasirašymo. 
Ekonominiai patarėjai, techni
kai, nors jie būtų ir kariškiai, 
galės pasilikti. Šiaurės Vietna
mo kareiviai gali pasilikti Pie
tų Vietname, liet jie negalės būti 
pakeičiami. Svetimos kariuome- 

i nės bus išvežtos iš Laoso ir Kam- 
bodijos, nors tam laikas nenu
rodytas. Tose šalyse uždraus
tos karinės bazės ir bet kuris 
kareivių ar ginklų judėjimas.

Visų amerikiečių belaisvių 
sąrašas bus įteiktas Amerikai 
šeštadienį. Belaisviai bus per
duoti Amerikos pareigūnams per 
60 dienų. Pirmieji belaisviai bus 
sugrąžinti per 15 dienų, kiti ly
giomis dalimis — kas 15 dienų. 
Pietų Vietnamo civilių kalinių 
likimas bus sprendžiamas dery
bose per tris mėnesius.

Belaisvių paleidimą, kariuo
menės atitraukimą, rinkimus ir 
kitus sutartus klausimus pri
žiūrės tarptautinė komisija iš 
1.1 i Rašmenų- Priežiūros komi
siją sudarys Lenkijos, Vengri
jos, Indonezijos ir Kanados at
siųsti asmenys. Jie bus išdėsty
ti po visą Pietų Vietnamą ir pa
sienio punktuose, šalia tos ko
misijos bus sudaryta jungtinė, 
karinė komisija, kurią pradžioje 
sudarys Amerikos, P. Vietnamo, 
Š. Vietnamo ir Viet Gongo ka
riai. viso 3.300, o vėliau, po 60 
dienų, liks tik P. Vietnamo ir 
Viet Gongo. Per 30 dienų bus 
sušaukta tarptautinė konferen
cija Indokinijos reikalams svar
styti, joje bus Sovietų Sąjunga 
ir Kinija.

Amerika ir šiaurės Vietnamas 
sutartyje sutinka respektuoti P. 
Vietnamo žmonių apsisprendi
mo teisę. Dabartinė Saigono vy
riausybė pasiliks iki rinkimų, 
kuriems data nenustatyta. Bin- 
kimai bus prižiūrimi Nacionali
nės susitaikymo ir Sandaros Ta
rybos, kurią sudarys nariai iš 
P. Vietnamo vyriausybės. Viet 
Gongo ir iš neutraliųjų vietna
miečių.

Visi pasirašiusieji pažada gerb
ti demilitarizuota zoną. Visi ka
riuomenės judėjimai per tą zoną 
uždrausti. Uždrausta bandyti 
jėga sujungti abi Vietnamo da
lis.

Amerika pažada padėti vi
soms Indokinijoms šalims atsi
kelti iš karo griuvėsių.

BEYKJAVIKAS. — Netoli Is
landijos vienoje saloje išsiveržęs turėtų didelę įtaką j pačias de- 
ugniakalnis pila lavą, kuri teka rybas ir būtų sunkiau pasiekti 
į tuščią Vestmannaeyjar mies-^ kariuomenės sumažinimo nuta- 
tą. Tik keliolika vyrų pasiliko rimų, sako atsakymas. Neturė- 
mieste, tikėdamiesi išgelbėti sa-(tų derybose dalyvauti ir tokios 
vo parduotuvių prekes. Kiti gy- šalys, kurios save laiko neutra- 
ventojai evakuoti. Iš gilesnių liomis. kaip Jugoslavija. Švedija 
šulinių veržiasi garai, atsidarė Austrija ar Šveicarija. Pagal Na
dar vienas naujas krateris, ant to plana derybose neturėtų da- 
miesto lija karšti pelenai. |lyvauti Rumunija ir Bulgarija.

WASHINGTONAS. — Atsto- lygiai, kaip Nato pusėje neda- 
vų Rūmuose buvo įrengti elek- lyvauja šalys, kurios yra ne 
troniniai balsavimo aparatai, centrinėje Europoje, bet pie- 
kuric sutrumpins narių vardo- tuose, kaip Graikija ar šiaurėje, 
laukį ir balsavimo procedūrą. įkaip Norvegija.

Kiek išleista 
Vietnamo karui?

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamento statistika ro
do. kad Vienamo karas Ameri
kai kainavo daug lėšų. Vietna
mo karui 1965 melais išleista 
103 milijonai dol.. o sekančiais 
metais — 1966 — jau 5.8 bib 
dol. Toliau 1967 — 18.1 bil., 
1968 ..  20 bil.. 196.7 — 21.5 bil.,
1X70 — 17.4 bil.. 1971 — 11.4 
bil. ir pernai — 7 3 bil. dolerių.



Rinktinis LYRIC OPEROS cho
ras. Bilietai po $8, $7, $6, $4, 
$3 gaunami Vaznelių prekybo

je 2501 West 71st Street, Chi
cago, arba paštu Chicago Opera 
Co. 7121 South Talman Ave
ntis, Chicago, Illinois 60629.

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 | lietuvių 
statomų G. Puccini

Operų.

A. V1LAINIS

Po Brighton Parką paklydinejus

LIETI VISKĄ KEPYKLA
- BRIGHTON BAKERY 

(2145 West 46th Place,
tel. VI 7 - 1250)

Antano ir Nijolės Mackevi- 
ėit lietuviška Brighton Bake- 
rv, nors pagal joje dirbančių 
da bininku skaičių nėra pati 
stambiausia, bet ir šiuo atve
ju užima tarp esančių Čikago
je lietuviškų kepyklų, turbūt, 
antrą ar trečią vietą. Jos ga
miniai yra mėgiami ir gausiai 
perkami lietuvių tarpe, bet; 
taipgi ir amerikiečiams yra ge
rai žinomi. Didžiosios aineri- 
k’ečių krautuvės parduoda jo
sios gaminius. Ji yra gavusi 
pagyrimo diplominius a (žy
mėjimus..

šią kepyklą įsteigė ir kurį 
laiką laikė senosios kartos lie
tuviai Preikšai. J'e prisibijo
dami konkurencijos, o gal dėl 
sveikatos sumetimų ir noro vi
siškai išsikelti iš Čikagos ją 
pardavė Daukšui, o paskui ją 
nupirko Antano tėvas Feliksas 
Mackevičius, naujasis ateivis, 
atvykęs į šį kraštą po Antrojo 
pasaulinio karo su gausia pa
bėgėlių banga iš Lietuvos.

Feliksas Mackevičius įskaity- 
tinas į ryžtingų, drąsių, veiklių, 
pasitikinčių savo gabumais as
menų tarpą. Jis Lietuvoje už
uot ėjęs valdininkauti, pasu
ko į prekybos sritį, atidaryda
mas Kaune kavinę — cukrai
nę. Toks jo užsimojimas ste
bino jo draugus valdininkus, 
jie netikėjo jo pasisekimu biz
nyje. Ir atrodė, kad jie turėjo 
gana rimto pagrindo. Kas ga
lėjo bandyti konkuruoti ir iš
silaikyti šalia išgarsėjusios 
Konrado ir Monikos kavinių. 
Tos kavinės turėjo specialiai 
įrengtas, pritaikytas patalpas, 
gerą aptarnavimą, turinčios 
net savo orkestrus, bet svar
biausia, jos buvo virtusios vi- 

7 sų gandų - pletkų centrais.
Čia prie kavos puoduko buvo 
apkalbami valdžios užkulisiai.

komentuojama užsienio poli
tika. čia ir visagaliai cenzo
riai buvo bejėgiai, negi pasa
kytą žodį galima nukirpti cen
zoriaus žirklėmis. >

Žinoma, toms kavinėms, tu
rinčiomis tokią reikšmingą vie
tą ir visam tam reikalui pri
taikytą biznį, apie konkuravi- 
mą su jomis jis ir negalvojo. 
Kas anksčiau buvo kavinių 
biznį pabandęs, nusvilo nagus 
ir turėjo užsidaryti su nuosto
liais. Feliksas Mackevičius 
turėjo savo planus. Nežinia 
kur jis buvo išmokęs to meno, 
bet jis kepė tokius skanius py
ragaičius, kad jis neturėjo kon
kurencijos visame Kaune. Tie 
jo sausainiai ir pyragaičiai at
vedė ne tik daug lankytojų į 
jo kavinę, bet jį išpopuliarino 
visame Kaune. Visi, kurie ruo
šė viešus parengimus su kava 
ar šeimyninius pobūvius, sku
bėjo į Felikso Mackevičiaus 
kavinę — cukrainę ir ten pir
kosi tortus ir kitus, jo kepyk
los kepinius. Tai buvo jam to
kia sėkmė, kad jis buvo pata
pęs turtingu žmogumi.

Ir čia įsigydamas šią kepyk
lą, jis savo gabumų ir įgytos 
Lietuvoje patirties dėka tikė
josi gero pasisekimo, ir nė 
kiek neapsiriko. Nesitenkino 
jis vien tik gerais planais ir 
nesiribojo samdomais darbi
ninkais. Jis pats viską prižiū
rėjo. Greit ėmė aiškėti ir to 
darbo vaisiai. Jo gaminių vis 
daugiau ir daugiau reikalavo 
krautuvės pardavimui. Susi
laukė talkos ir iš savo sūnaus 
Antano. Dar tebesimokyda
mas jis laisavalaikiu ir atosto
gų metu talkininkavo kepyk
loje. Dirbo gerai, rūpestingai, 
greit perimdamas žinias, ku
rios reikalingos tokioje gamy
boje.

Sūnus gerai mokėsi, skauta- 
vo, dalyvavo kitose organiza
cijose. visur veikliai pasireikš- 
damas, tačiau jis visur suspė
davo. Taip beskautaudamas 
ir besimokydamas jis susidrau-

Norvegijos Lyse fijordas yra "Sakyklos uola", nuo kurios matosi 
gražūs fijordo vaizdai. Uolos viršūnė yra 1,800 pėdy virš jūros pa

viršiaus.

didesnį kiekį reikėtų pasiųsti į 
Lietuvą” pradėjau nuoširdžiai 
juoktis. Ir pats nežinau iš ko 
juokiausi, ar iš knygos recen
zento V. S. ar iš redaktoriaus 
didelio naivumo. Turbūt iš abie
jų-.

Jeigu jau rašėte, lai ir reikė- 
J jo parašyti, kokiais keliais ar 
. priemonėmis manote K. Ališaus- 
■ko knygą į Okupuotą Lietuvą 
•pasiųsti? Juk tenai ne tik jokių 
knygų, bet ir iš laikraščių jokių 
ištraukėlių, net ir apie Ameriko
je mirusius gimines neįsileidžia.

Bandžiau porą laikraščių iš
traukų apie mirusius Amerikoje 
laišku pasiųsti — negavo.

Praeitais metais viena mote
ris nepaklausiusi vežusių į oku
puotą Lietuvą ekskursijų vado
vų įspėjimų —nesivežti jokių 
spausdinių ar knygų, nes drau
džiama. Moteris nepaklausė ir 
su savimi dovanų į Lietuvą ve
žė Amerikoje pirktą maldakny
gę. Maskvoje tikrinant jos ba
gažą buvo rastą maldaknygė ir 
joje įdėtos kelios apie Ameriko
je mirusius gimines laikraščių 
ištraukėlės.

rengė. Daugiau nieko neradę 
maldaknygę su laikraščių ištrau
komis konfiskavę, ją paleido. 
Tai tikras atsitikimas. Aišku, kad 
Kazio Ališausko knyga legaliu 
keliu į okupuotą Lietuvą negali 
patekti.

Bagažo tikrintojai pamanė, Tikiu, kad puikiame žurnale 
kad toji moteris gali ir daugiau Sėjoje toks sakinys pateko per 
tokios “kontrarevoliucinės” me-Į neapdairumą, šis sakinys tiko 
džiagos turėti, nusivedė į atski- tik to žurnalo pamaivose.

SCHILLERIO SĄMOJUSi
1 Kai žymusis vokiečių poetas 
F. Schiller mokėsi skambinti ar
fa, kartą jo buto kaimynas pik
tokai jam pasakė:

— Tamsta skambini kaip Do-

Fruitcake Novelty

Fruitcake is traditional during the holidays and traditionally 
time-consuming to prepare . . . until this one. Gayly decorated 
with glace cherry flowers and served from within a ring at 
holly, EverSo-Easy Fruitcake features a truly novel use for 
packaged com flake crumbs, mincemeat and sweetened con
densed milk. Measuring and mixing together the seven ingred
ients result in a batter to be baked slowly, allowing the flavors 
to blend. For further "ripening,” this fruitcake can be well-wrapi 
ped and stored a week or more before bringing it to the bolktar 
table.

3 eggs
t cups packaged corn flake 

crumbs
1 teaspoon baking soda
1 14oi. can (1 J/S cups) sweet

ened condensed milk

Ever So Easy Fruitcake
1 28-ar. jar (2 % opa) reegp- 

to use mincemeat
1 lb. (2 cups) mixed caadM 

fruit
1 cup chopped note

1. Lightly grease 9 inch tube pan; line with wired paper. Lightly 
grease waxed paper. Set pan aside.

2. In large mixing bowl, beat eggs until foamy. Add reraitoing 
ingredients; mix well. Pour batter evenly into tube pan,

3. Bake in slow oven C300'F.) about 1 hour 45 minutes orVDtfl 
wooden pick inserted near center comes out clean. Bamtree 
from oven; cool slightly before removing from pen. IM Stand 
until thoroughly cooled. If desired, decorate wBb gteoe 
cherries.

Yield: 1 9 inch fruitcake.
Note: Fruitcake may be wrapped tightly in waxed peg* and 
foil and stored in refrigerator for several weeks before serving 
For added flavor, wrap fruitcake id liquor soaked cheeeactoth 
before wrapping in waxed paper and foil.

SĖJA
rą kambarį ir iki nuogumo iš-

vydas... tik ne taip gerai.

Į tai poetas jam atsakė:
— O tamsta kalbi k'aip Sala-

Stasys Juškėnas monas, tik ne taip gudriai.

Šiomis dienomis pasirodė 1972 
metų Sėjos žurnalo 4 nr., kurio 
viršelį puošia Domos Šleževičie
nės paveikslas, toliau a. a. Ksav. 
Kauno paveikslas. Tekste, be 
pavardės, atrodo, pačios redak
cijos stipriai patriotinis straips
nis: “Laisvės! Laisvės Lietuvai!” 
ir V. Čižiūnų apie intelektualų 
tragedią iLetuvoj. Rašoma apie 
išprievartavimą pašytojo Juozo 
Keliuočio ir kitų. Zigmo Dailid- 
kos: Lenkų talkos beieškant —

gavo su Nijole Radvilaite-. Ta 
juodviejų draugystė baigėsi 
vedybomis.

Jaunavedis Antanas .pasi
šventė tik savo šeimos ir ke
pyklos reikalams. Jis biznio 
reikaluose visuomet galėjo sa
vo tėvą užvaduoti, žinodamas 
amerikiečių skonį kai ką toje 
gamyboje net geriau jiems pri
taikė. Jis sugebėjo išplėsti par
davimo tinklą su didžiausiomis 
Čikagos bendrovėmis.

Tėvui Feliksui atrodė, kad 
jo sūnus Antanas visais gamy
bos ir biznio reikalais gali jį 
pilnai pavaduoti.

Tad apsisprendė visą šią 
įmonę perleisti sūnui Antanui, 
o pats pailsėti ar imtis tokio 
verslo, kuris nereikalautų nei 
įtampos, nei tiek darbo valan
dų. Taip apsisprendęs ir per
leidęs visą biznį sūnui pats pa
sitraukė amžiaus saulėlydžiui 
artėjant, į šiltuosius kraštus.

Perėmę kepyklą Antanas ir 
Nijolė Mackevičiai daug pasi
darbavo, kad toji gamyba 
būtų praplėsta. Už švarą ir ge
rą gaminių kokybę jis gavo iš 
miesto įstaigų pagyrimus.

Nepamiršta ir paremia juo
du ir mūsų tautinius ir kultū
rinius reikalus. Labdaros ar 
centrinių organizacijų ruošia
mus parengimus yra ne kartą 
aprūpinę nemokamai savo ga
miniais. ši dar jaunai atro
danti šeima jau augina gražų 
atžalyną — net penketuką. 
Šeimoje ne tik juodu darniai 
sugyvena, bet rūpinasi ir savo 
vaikų lietuvišku išauklėjimu. 
Tai yra gražu ir tikra, kad jų 
vaikai išaugs gerais lietuviais, 
mylės savąją tautą ir nevengs 
jai pasidarbuoti.

(Rus daugiau)

apie Laisvosios Europos radijo 
lenkų sekciją.

Pranas Čepėnas taiso Encyclo
pedia Britanica ir Lituanus žur
nale Įveltus netikslumus. Redak
cija praneša skaitytojams, kad 
išleidžiamas naujas romanas ir 

įdeda trumpą ištrauką iš rašyto- 
i jo Jurgio Gliaudės naujausio ro
mano “Sunkiausiu keliu”, šioje 

: ištraukoje mininti pirmieji sa
vanoriai Vilniuje.’

V. S. pateikia tikrai Įdomius 
D. Šleževičienės atsiminimų 
žiupsnelius, kuriuose paliesti 
Lietuvos kūrimosi laikai. 1919 
m. “Metropolio” restorane iš 
užsienio atvykusių svečių suti
kimai. Mykolo Sleževičiaus at
sisakymas Klaipėdos Neumano- 
Sasso byloje ginti dr. Neumaną 
ir kitkas.

P. Stravinsko — apie nusi
kalstamumo priežastis Ameri
koje. Vėl Prano Čepėno. Pasta
bos dėl M. Krupavičiaus atsi
minimų. čia autorius parodo 
daug tuose atsiminimuose įvel
tų netikslumų ir klaidų. Toliau 
V. S. - Vieni i i metai be Petro 
Daužvardžio. 1’. Iželis rašo iš kny 
gos “Russia nativel land” (Ru
sija gimtoji žemė) autoriaus G- 
čebatariovo atsiliepimus apie 
prof. . Voldemarų, kaip buvusį 
lotynų kalbos mokytoją rusiš
koje “Imperalorskoje učilišėe 
pravoviedienija“. Toliau straips
niai apie mirus; Ksaverą Kauną, 
apie Ralio Sruogos 25 metų mir
ties metines, apie korp. Neo-Li- 
thuania 50 metų sukaktį, apie 
Jurgio Gliaudos romaną “Ago
niją” ir apie Zigmo Toliušio mir
ties metinių minėjimą. Gyveni
mo pamaivos, laiškai ir recen
zijos ir kt. Kazio Ališausko — 
“Kovos dėl Li< luvos mmriklau- 
somybės 1918 1920 m. knygos 
recenzentas apie knygą labai 
gražiai atsiliepia, recenziją už
baigdamas šiais žodžiais:” ši 
knyga yra rimtas įnašas į mūsų 
skurdžią istoriografijų. Ją pri
valėtų atsidėjęs |>erskaityti kiek
vienas susipratęs liejuvis. Jos 
didesnį kiekį reikėtų pasiųsti į 
Lietuvą”

Visą žurnalą Sėją nr. 4 nuo 
pradžios iki galo su dideliu įdo
mumu perskaičiau. Tikrai pui
kus žurnalas. Bet perskaitęs pa
skutinį šio žurnalo sakini “jos
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i th« amount of mail we 
it bigger every year, 
s the only way we’ve ke

I Help us held
People depend upon the mailr 4

. Each time you use a Zip Code you help everybody’s mail 
move faster. So use Zip Code on every letter you mail.

L If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code 
Section of your phone book
| n -------------- ...A,.

Zip Code Section too.
2. For out-of-town Zip Codes, call us. Our number is in the 

Zip Code Section too.
3. For next-day delivery crosstown, Zip Code and maiHfef* 

the last pickup before 5:00 p.m.
4. For next-day delivery to cities within 600 miles. Zip Code 

and mail before 4 XX) p.m. from any specially marked
Air Mail Box.

5. Always put y;our Zip Code on your return address. W 
So people can copy it down. USC Zlį) Gūde.
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Los Angeles. Cal.
Paminėtas Klaipėdos 

sukilimas
Mažosoios Lietuvos Bičiulių 

D-jos Ix*s Angeles skyrius sau
sio 21 d. surengė Tautiniuose na- 
mouse 1923 m. Klaipėdos sukili
mo paminėjimą. Publikos atsi
lankė nemažai, bet, be abejo, į 
šias 50 metų sukilimo sukaktu
ves galėjo susirinkti ir daugiau 
žmonių. /

Programai vadovavo Algirdas 
Glažė. Jis kilęs iš Mažosios Lie
tuvos, minėjimą rengusios drau
gijos pirmininkas, Įžanginį žo
dį A. Glažė skaitė iš rašto. Tu
rinys gerai paruoštas. Kėlė rei
kalą laisvės kovą vedant apimti 
visą Lietuvą — Prūsus įskaity- 
tinai ir ypač kelti balsą prieš Ma
žosios Lietuvos rusifikaciją.

Prakalbai sakyti pakviestas 
prof. Jonas Kuprionis. Jis nuo 
Santa Monicos Pacifiko pakraš
čių poetiška įžanga nukilo į Lie
tuvos pajūrį. Pasakojimą seno
vės isterijos pradėjo nuo Taci
to laikų. Pažymėjo, jog kryžiuo
čiai, vedė kovą katalikų religi
jos priedangą. Dabar panašiai 
rusai, komunistinės religijos 
priedanga, pavergia tautas.

Žvelgdamas į šių laikų rusi
fikaciją, J. Kuprionis gretino 
Vilniaus ir Klaipėdos problemas, 
bei aiškino, kaip ten lietuvybė 
laikosi ir kaip braunasi rusai 
Baigdamas pabrėžė lietuvių 
darbštumą, sumanumą ir šiuo 
pažiūriu lietuviai už rusus pra
našesni, o tai duoda daug vilčių 
lietuvių tautos išlikimui ir lais
vės atgavimui.

Buvusio komendanto, 
J. Andrašūno atsiminimai

Pulk. Jonas Andrašūnas buvo 
paskutinysis Klaipėdos karo ko
mendantas. Iškviestas kalbėti 
tarė, jog jo kalba “eilinio kari
ninko” atsiminimai. Prieš kele
tą metų pulk. Andrašūnas Los 
Angelėje kalbėjo viename Klai
pėdos sukilimo minėjime, tos 
pat draugijos, kaip ir šį kartą, 
surengtame. Kai sugretinu, ką 
jis anais metais ir ką dabar pa
sakojo — tai labai mažai ką nau
jo tepasakė. Anais metais jis 
kai kuriuos momentus plačiau 
nušvietė. Pvz. prieš keletą metų

jis pasakojo, jog pirmą žinią, 
kad vokiečiai atsiims Klaipėdą, 
gavęs iš Sovietų S-gos konsulo, 
šį kartą jis minėjo, jog iš anks
to buvę žinoma, kad vokiečiai 
Klaipėdą atsiims, bet jau nemi
nėjo tos žinios šaltinio. Tik pa
sakojo, jog žinią gavęs paskam
binęs į Šiaulius savo kariniam 
viršininkui Rėklaičiui, tarda
mas, kad reikia komendantūros 
archyvą išvežti, nes buvę gal 
visas vagonas senų bylų apie 
komendanto nubaustus asme
nis. Tad būtina buvę tuos doku
mentus vokiečiams nepalikti, 
nes bylose buvę liudininkai nu
kentėtų. Atsakymą gavęs — 
laukti. 1939 m. kovo 21 d. bu
vęs gautas įsakymas užimti po
zicijas ir vokiečiams priešintis, 
nes be pasipriešinimo nebūsią 
iš Klaipėdos pasitraukta. Tačiau 
kitos dienos rytą įsakymas pa
keistas — iš Klaipėdos trauktis 
vokiečiams nesipriešinant.

Tą ano meto Lietuvos vyriau
sybės pasimetimą pasakodamas 
pulk. Andrašūnas pastebėjo, jog 
komendantūra negavo nė kariš
kų sunkvežimių. Kas turto iš
vežta, tai tik iš Maisto bendro
vės gautu sunkvežimiu. Smul
kiai, kaip ir anais metais, atsi
minimų pasakotojas aiškino, 
kaip komendantūros bylos buvo 
deginamos, kaip susikirto su ko- 
mendantūron atsilankiusiais ti
peliais, bylų ieškančiais ir kaip 
iššaukta vokiečių policija juos 
apmušusi ir iš komendatūros 
pašalinusi.

Šį kartą pulk. Andrašūnas la
biau, net iš kelių kartų, pabrė
žė, jog jis komendanto pareigas 
eidamas pakankamai su visais 
susikalbėjo lietuviškai, išskyrus 
porą atvejų. Pastebėjo kalbėto
jas, jog dabar kai kurie kari
ninkai yra išleidę atsiminimų 
knygas, kuriose neteisingai pik. 
Liormanas minimas, tartum jis 
būtų išbuvęs komendantu iki 
pat Klaipėdos netekimo.

Iš praeities stiprybės semia
mės, tad gerai pulk. Andrašū
nas vėl savo atsiminimus karto
jo, nes juk ir auditorija ne vi
sa ta pati- Buvo publikos, kuri 
anais metais jo pasakojimų ne
girdėjo, o taip pat jei kas pamir
šęs — vėl išgirdo, pasikartojo

DETROITO NAUJIENOS
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__ SAVE AT
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Mutual Federal 
Savings and Loan

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

NOW INSURED TO $20,000.

REGULAR 
PASSBOOK 

_ . ACCOUNT P#r Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES. 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
P»r Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

šeimyniškos !. 
komplikacijos

Seno markizo didžiausias gy
venimo troškimas buvo, kad pa
galiau jo vienintelis sūnus 
vestų ir pratęstų seną, istorinę 
ir garbingą giminę. Jis nepa
prastai nudžiugo, kai vieną die
ną jam sūnus pasisakė, esąs įsi
mylėjęs ir norįs susituokti, bet, 
deja, markizo didžiulį džiaugs
mą lydėjo dar didesnis liūdesys, 
kai išgirdo sūnaus mylimosios 
pavardę. Skausmingas atodū
sis išsiveržė iš jo krūtinės.

— O, Viešpatie, mano mielas 
sūnau! Tu negali su ja susituok
ti!

— Kodėl? — Nustebęs tei
ravosi sūnus.

— Ach, kokios žiaurios išpa
žinties reikalauji iš manęs! Kaipl 
žiauriai keršija jaunystės nuo-, 
dėmės! Deja, ši mergina yra ta-'

ALF. DARGIS
Tapyba

Klaipėdos komendatūros istori
jos mažą gabalėlį.

Ministerio Norem kalba
Diplomatas Owen C. J. No

rem, paskutinysis Jungt. Ameri
kos Valstybių įgaliotas minis- 
teris Lietuvai, dažnai atsilanko 
į lietuvių parengimus. Jis šį kar
tą apie liūdnus įvykius Lietuvo
je mokėjo patraukliai ir įdomiai 
pasakoti, sukeldamas publikos 
dėmesį. !

Sakėsi Lietuvoje būdamas 
mokęsis vokiečių kalbos ir lietu
vių kalbos. Lietuviškais posa
kiais ir savo anglišką prakalbą 
pamargindavo. Geriausiu drau
gu Lietuvoje buvęs Bizauskas, 
su juo kalbėjęsis angliškai. Min. 
Urbšys vokiškai silpnai, kaip ir 
pats Norem, temokėjęs. Iš Bi
zausko gaudavęs ir slaptų žinių, 
Lietuvių žvalgybos užsienyje su
rinktų. Esą, lietuviai savo agen
tą turėję net lenkų ministerio 
Becko namuose. Kai Bizauskas 
iš ten gautą žinią perdavęs, tai 
min. Norem pasiuntęs šifruotą 
pranešimą prezidentui Roose- 
tui. Tasai įsakęs patikrinti — 
žinio buvusi tikra. (Kazimieras 
Bizauskas, kaip žinia, buvo Lie
tuvoje žymus diplomatas, Ne
priklausomybės akto signataras, 
seimo narys, 1939 m. ministerio 
pirmininko pavaduotojas).

Toliau min. Norem atsimini
mais pakeliavo po gražią Lietu
vos gamtą ir pastebėjo, jog dėlto 
ir rusai veržiasi į tokią šalį. Iš 
Lietuvos buvęs nukeliavęs vizi
tui į Maskvą. Ten jį visą laiką 
sekioję du uniformuoti vyrai. 
Kai pamatęs, ką rusai darė Lie
tuvoje, min. Noremas sakėsi nuo 
tada praradęs simpatijų rusams.

Pasakojo min. Norem, jog 
1945 m., steigiant' Jungtines 
Tautas, jis su būriu lietuvių bu
vo nuvykęs į San Francisco, 
protestuoti, kam Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos laisvos valstybės 
į tą tarptautinę organizaciją ne
priimtos. Turėjęs paruošęs 
spaudai protesto raštą, bet ta
da Amerikos valdžia su rusais 
bičiuliavosi, nebuvęs tas raštas 
paskelbtas.

Min. Norem sakė, jog Jungti
nėms Tautoms nevieta New 
York miestas. Ta įstaiga turin
ti būti iškelta, kur neramumai 
— į Izraelį, ar į Jordaną, ben
drai, ten, kur komunistai kelia 
koją ir kursto neramumus.

Baigdamas min. Norem ragi-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

Toronto lietuviu “Varpo” choro 
koncertas jau čia pat

Vasario 4 d. 3 vai. p. p. (sek
madienį) L. B. Valdybos ruošia
mas koncertas įvyks Marcy Col- 
lege-McAuley Auditorijoje. Bi
lietus į koncertą platina; prie 
Šv. Antano bažnyčios Albertas 
Misiūnas, Dievo Apvaizdos — 
Jonas Urbonas ir Šv. Petro — 
Martinas Stonys. Priešmokykli
nis — ir lituanistinių mokinių 
jaunimas veltui. Studentams 
pusė kainos, kitiems bilietai: 
penki, keturi ir trys doleriai. 
Šiemet Varpo choras švenčia sa
vo veiklos dvidešimtmetį ir per 
tą laiką per jo gretas yra praėję 
daug veidų, bet astuoni tebedai- 
nuoja nuo pat Varpo įsikūrimo. 
Paskutiniu metu į jį yra įsijungę 
daug jaunimo, ir jam dabar va
dovauja muzikas Aleksas Am
brazaitis. Lietuvių B-ės Valdy
ba kviečia visus koncerte daly
vauti, ir pasiklausyti šio pajė
gaus vieneto, kuris jau dvidešimt 
mėtis kaip garsina Lietuvos var
dą ir palaiko lietuvybę.

— Sausio 21 d LB Radijo 
Klubo gegužinė po stogu praėjo 
su pasisekimu. Publikos atsi
lankė per 200. Prie gerai paruoš
tų valgių — cepelinai, kugelis, 
dešra su kopūstais, užsigeriant 
kavute ir stipriais, grojant iš 
juostelių lietuvių liaudies muzi
ką, publika jautėsi gerai. Buvo 
ir kitų paįvairinimų bei laimėji
mų. Gegužinės talkininkai: Z. 
Drižienė, E. Garliauskienė, P. 
Televičienė, O. Valienė, O. Bac- 
kaitienė, S. Urbonienė, F. Blauz- 
dys, J. Murinas, V. Kankalis ir 
J. Marčiukaitis.

— Sausio 21 d. Lietuvių Na
mų Draugijos metinis narių su
sirinkimas praėjo, nevisai ge
roje nuotaikoje. Pereitų metų 
apyskaita rodo labai mažą liku
tį- Pirm. Dr. V. Mileris po sa
vo pranešimu pareiškė, kad jis 

no išlaikyti lietuviškąją kalbą. 
Kiek galint visur protestuoti 
prieš komunistinę okupaciją.

Minėjime buvo ir meninė pro
grama. Solistė Stasė Klimaitė- 
Pautienienė padainavo tris lie
tuvių dainas ir vieną ariją. 
Akompanavo jaunas vyras, ne
lietuvis. Buvo paprašyti atsi-i 
stoti pagerbimui buvę Klaipėdos 
sukilimo dalyviai. Pakilo penki 
vyrai.

L*iet. generalinis konsulas J. 
Bielskis atsiuntė sveikinimo raš
tą ir pasisakė, jog po operacijos 
dar nėra taip pasveikęs, kad ga
lėtų asmeniškai minėjime daly
vauti. Sveikinimus atsiuntė žy-

iš pirmininko ir valdybos pasi
traukia. Jį pasekė dar du — 
J. Atkučaitis ir J. Maršalkovi- 
čius. Buvo bandyta valdybą da- 
rinkti, bet nepasisekė Nutarta 
susirinkimą šaukti vėliau ir iš
rinkti valdybą.

—“Alkos” Dramos kolekty
vas mini savo veiklos dvidešimt
metį balandžio 7 d. Ta proga 
kolektyvas ruošia vakarą su Ba
lio Sruogos kūryba, o balandžio 
8 d. komedija “Moterų valdžia” 
L. Namuose. A. Miežis

Kanados naujienos
Paramos kalendorius

Toronto Lietuvių Kredito Ko
operatyvas Parama, Naujų Metų 
proga savo nariams vėl parengė 
malonią staigmeną išsiuntinėda- 
ma 1973 metų kalendorius.

Patraukliai išleistas, keturių 
spalvų mėnesinis kalendorius sa
vo lentelėje vaizduoja tautinių 
šokėjų porą. Kartu įdomu, kad 
kitur jau senai nebepraktikuo
jant, Paramos kalendorius kas 
dieną turi lietuviškus vardus ir 
atitinkamas mūsų tautines šven
tes. S. Pranck finas

SKAITYK IR KITAM t'ATARh 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’•NAUUENAS’

vo sesuo.
Sujaudintas jaunuolis aplei

do tėvo kabinetą. Pasibaisėti
name dvasiniame stovyje jis 
blaškėsi po kambarius, kai ne
tikėtai susitiko motiną. Tai bu
vo vienintelė asmenybė, kuriai 
galėjo išreikšti savo skausmą. 
Prislėgtu balsu jis savo moti
nai papasakojo apie savo mei
lę panelei X ir susijaudinęs išpa
žino jai priežastį, dėl kurios ne
gali susituokti:

— Tėvas man sakė, kad ji yra 
mano sesuo.
Markizė liūdnai permetė aki

mis sūnų ir abejingu balsu už
klausė:

— Ach taip? — Ir giliai susi
mąsčiusi tęsė toliau. — Tu gali 
drąsiai susituokti su panele X.

— Ką tu kalbi, mama?! Su 
savo seserim?!...

— Ji nėra tavo sesuo, — at
siliepė motina.

— Kaip tai?! Negi tėvas man 
melavo?

— Gal ir tiesą pasakė... — tęsė 
motina. — Bet tiesa yra ir tai, 
kad tu nėši jo sūnus.

TRUMPIAUSI LAIŠKAI
Teigiama, kad trumpiausiais 

laiškais yra pasikeitęs Volteras 
(Voltaire) su savo leidėju. Vol
teras pasiuntė laišką tūlam lei
dėjui, kuriame be jo parašo tik 
buvęs parašytas šauktukas “!”, 
o leidėjo atsakymo tebuvęs tik 
klaustukas

f--------------------------
| Skaitytojų Balsai

Pritaria informaciniam 
Naujienų darbui

Dr. Stasys Tamošaitis, prita
ria Naujienų vedamam informa
ciniam darbui. Jis atsiuntė lokį 
laišką:

Naujienas skaaitau su mažom 
pertraukom nuo 1914 metų. 
Mėgstu Naujienas todėl, kad jos 
visuomet rašė ir rašo teisingai, 
aiškiai ir atvirai apie rusų oku
puotą Lietuvą ir jos duobkasius. 
Naujienų vedamieji straipsniai 
bendradarbiautojams “su kraš
tu” turėtų atidaryti akis, kad 
jie liautųsi simpatizavę komu
nizmui, kurio tikslas pavergti, 
nužmoginti ir nutautinti visą 
Laisvąjį Pasaulį. Lietuva jau 
pavergta ir sparčiai rusinama. 
Naujienos iškelia aikštėn oku
pantui parsidavusių lietuvių 
agentėlių darbelius.

Buvo laikai, kuomet Naujie
nų štabe daug darbuotojų paži
nau. nūnai tik Juozą Pronskų 
tepažįstu, tad noriu jį pasvei
kinti ir palinkėti stiprios svei
katos ir neapleisti plunksnos.

Siunčiu: 50 dol. Naujienų va
jui, 20 dol. už prenumeratą 1973 
metams ir 1 dol. už kalendorių.

Geriausi linkėjimai visam 
Naujienų štabui.

Dr. Stasys Tamošaitis, 
Miami Beach, Florida

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

mūs klaipėdiečiai, išsiblaškę pa
saulyje, vieni iš Kanados, kiti iš 
Australijos bei iš kitų JAV mies
tų: V. Didžys, M. Anysas, H. Gla
žė, M. Brakas.

Minėjimas baigtas kun. M. 
Preikšaičio malda, Lietuviais 
esame mes gimę ir Lietuva tė
vynė mūsų himnais. Losange- 
liškiai jaunieji skautai dalyvavo 
vėliavų parade, jas įnešė minė
jimo salėn ir po programos išne-
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

J. Klauseikfe

>*a.» <uus taupomi jūsų pinigai atlieka d> 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antrą, 
lie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną. neša nuošimčius nuo mė- 

•in pirmo*.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.
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UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, IIL 60601
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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darbo sąiygų. Komunistai neatv^ė j naujų ma
šinų, jie neapmokė jaunesnių darbininkų, bet jie ryžo
si reikalauti, kad darbininkai žymiai daugiau pagamin
tų įvairiausių prekių.

A. Ferensas, Sniečkaus ir Charazovo glaudžiausias 
bendradarbis, sugalvojo šiems metams net naują darbo 
obalsį, būtent: “Penkiadienio užduotis — per keturias 
dienas”. Pats Ferensas nuo pirmos rusų ^okupacijos die
nos jokioje dirbtuvėlėje nedirbo, bet jis praleidęs Mas
kvoje kelis metus ir susipažinęs su visais sovietų darbo 
metodais, reikalauja, kad lietuvis darbininkas tomis pa
čiomis senomis mašinomis ir toje pačioje senoje darbo
vietėje penkių dienų darbą atliktų per keturias dienas.

Darbininkai gali pasispausti ir kurį laiką smarkiau 
padirbėti, bet Ferensas reikalauja smarkiau padirbėti ne 
kelias valandas. Jis nori, kad visi “tarybinės” Lietuvos 
darbininkai smarkiau dirbtų ištisą metą. To iš darbininkų 
reikalauja ne vienas Ferensas, bet visa partijos vadovy
bė. Suvarytus partijos narius mokė Sniečkus, P. Griške
vičius, K. Marcinkevičius, P. Kulvietis, K. Kairys ir visa 
eilė partijos centro komiteto narių, jokiose darbo lenk
tynėse nedalyvavusių. Jie nori, kad nuo šių metų pra
džios darbininkai penkių dienų darbą atliktų per keturias j< 
dienas.

Pasispaudimą darbe dar būtų galima suprasti, jeigu 
šitokiu būdu laimėtą penktą dieną jie galėtų būti laisvi, 
arba tą dieną galėtų dirbti sau. Nieko panašaus. Ko
munistai nori, kad intensyviai būtų dirbamos keturios 
dienos ir kad su tokia pačia įtampa būtų dirbama ir kitos

Sparnų” žurnale tokiu įvardi- Ispanijos pilietinio karo metu 
no via besilankantį Romoje 1936 na. liepos mėn. Stalino įsa- 
vieną piligrimą, taikydamas tą kymu. Joje tada buvo X0QO 
visumai. Dauguma tą jo pa- įvairių specialistų ir GPU pa
reiškimą palaikė ekstremisti-(reigūnų. Pąts Stalinas juos ta
niu patriotizmo išpuoliu ir nię-’dą išleido ir pasakė: “Laikyki- 
kas net neišdrįso jį pakartotinės už ąrtilęrijos ugnies ribų, 
spaudoje. Tokie kunigai neat-'Pąbąr jus turite laikytis visų 
stovauja kum šęškevičiąųs, kuų. i instrukcijų, kurias gausite 
Bubnio, kuą. Zdebskio ir kitų)viętoje. Jus peržengiate Sov. 
kunigų, taip pat 17,000 petici-(Sąjungos ribas pirmą kartą, 
jos signatarų bei didžiąųsios ti- Niekųornet nepamirškite, kad 
kinčiųjų daugumas. Jie atsto- ta misiją, kuriai esate siunčia- 
vauja agitpropų.

šiomis dienomis visa 
vaizdžiai pasitvirtino.
iŠ naujausių pabėglių iš paverg
tos Lietuvos adv. Z. Butkus ne
senai buvo pakviestas į tarp
tautinę žmogaus teisių konfe
renciją Briuselyje liudyti apie 
tų teisių visišką paneigimą oku
puotos Lietuvos gyventojams. 
Bet gi po jo pranešimo prieš 
konferencijos dalyvius ątsisto- 
o iš okupuotos Lietuvos atsiųs

tas kunigas ir visus teigimus 
apie priespaudą ir religijos 
jersekiojimą paneigė. To ku

nigo pavardės Butkus nepasa
kė. Romos ir kai kurių kunigų

Uli, nėra vienintelė. Jūs tik 
taj (užimate vienų iš daugelio revo- 

Vienąs»^ucUos priekinių postų”...
Apie tarptautinę brigadų, jos 
drausmę ir kitus dalykus gen. 
Walter Krivitsky parašė kny
gų “Aš buvau Stalino agentas”. 
Joje tarp kitko rašoma: “GPU 
turėjo nuosavus specialius ka
lėjimus Ispanijoje. Jos pada
liniai vykdydavo žudymus ir 
asmenų pagrobimus. Jie vei
kę visaį laisvai, niekam ne
priklausydami. .. Vien iš Ame
rikos atvyko apie 2,000 sava
norių. Iš jų visų būvą atimti 
asmens dokumentai ir diplo
matiniais paketais išsiųsti į

Penkių dienų darbą - per 4 dienas
Rusijos valdžią bet kokia kaina pagrobti norėjusi 

maža bolševikų grupė žinojo, kad viena to negalės pada
ryti. Leninas priėjo išvados, kad geriausia talkon įkin
kyti nesusipratusius Rusijos darbininkus. Šio šimtmečio 
pradžioje Leninas pradėjo skelbti straipsnius, kad Rusi
jos proletariatas labiausiai yra skriaudžiamas ir kad jo
gyvenimą reikia pagerinti. Reikia mokėti tiems proleta-i savaitės dienos. Penktąją darbo dieną jie nori dienos 
rams didesnę algą, duoti geresnes darbo sąlygas, sutrom-Į darbą su padidintu ketvirtadaliu, o šeštadienį už tokio pa- 
pinti darbo valandas, duoti geresnes mašinas, kad jie 
labai lengvai galėtų pagaminti reikalingus gaminius.

Rusijos valdžią pagrobti norėjo pats Leninas, bet jis 
rašė, kad ją turi pagrobti proletariatas. Jau tais laikais 
jis aiškino, kad pats proletariatas vienas vargu galės tai 
padaryti, bet jeigu leisis būti vadovaujamas komunistų 
partijos, tai valdžią jis pagriebs ir įsives pačias moder
niškiausias darbo sąlygas. Kaip žinome, Rusijoje komu
nistų partija valdžią pagrobė, bet Rusijos proletariatas 
ir šiandien gyvena tose pačiose sunkiose sąlygose, kokio
se jis gyveno senais caro laikais. Keliais atvejais tos są
lygos šiandien yra sunkesnės, negu buvo šimtmečio pra
džioje. Sunkios proletariato gyvenimo sąlygos ne tiktai 
pačioje Rusijoje, bet ir rusų militaristų pagrobtuose kraš
tuose, kurių skaičiun įeina ir lietuvių tauta.

Naujų mašinų komunistai Lietuvon neatvežė ir dar
bo sąlygų nepagerino. Pirmais okupacijos metais jie iš
vežė nepriklausomoje Lietuvoje buvusias mašinas. Žmo
nėms pasakojo, kad tas lųąšinas nori suvežti į vieną vie- 

_tą, kad galėtų paleisti didelį fabriką, bet tokių fabrikų 
; Lietuvoje dar ir šiandien nėra, o iš. lįetuvįų pramonininkų 
-atimtų mašinų Lietuvoje nėra, jos išvežtos į Rusiją. Ko- 
-munistai rašė, kad jie palengvins darbo sąlygas darbi- 
minkams ir net visięmsi darbo žmonėms, ne vien tiktai 
.-proletarams.
: Kiek tai liečia rusų okupuotą ir komunistų valdomą
'Lietuvą, darbo sąlygos ten nepalengvintos. Reikalai taip 
-Lietuvoje tvarkomi, kad apie darbo sąlygų palengvinimą 
•tuo tarpu ir kalbos negali būti. Lietuvą valdantieji komu-

ties intensyvumo darbą planuoja nieko nemokėti, šešta
dienio ir sekmadienio darbą darbininkai ^verčiami skirti 
kuriems nors “aukštiems tikslams”. Stalino laikais vis
kas ėjo Kinijos revoliucijai, Indonezijos ginklams, o pas
kutiniu metu eina Sirijos, Kubos ir kitų valstybių gink
lams pirkti.

Partijos centro komitetas priėjo išvados, kad šiais 
metais visi Lietuvos darbininkai privalo daug sparčiau 
dirbti, jeigu nori, kad būtų pasiekti prieš du metu Mas
kvoje nustatyti partijos siekiai. Sukviestiems partijos 
varovams svarbiausią kalbą pasakė “tarybinės” Lietu
vos premjeras J. Maniušis. Be kitų dalykų, jis Įsakė:

“Mums reikia taip organizuoti socialistinį lenk
tyniavimą, kad kiekvienas jo dalyvis įdėtų savo dar
bo, savo sielos dalelę, kad kiekvienas kolektyvas dirb
tų įtempęs visas jėgas. Tiktai tada męs galėsime sėk
mingai išspręsti uždavinius, kuriuos iškėlė partija”. 
(Tiesa, 1973 m. saus. 20 d., 1 psl.).
Pirmomis rusų okupocijos savaitėmis Lietuvoje at

siradęs Maniušis prižiūrėjo raudonomis gurguolėmis ja
vų išvežimą į Rusiją, o dabar jis reikalauja, kad lietuviai 
įdėtų savo sielą rusams reikalingiems gaminiams. Parti
jos varovai vers lietuvius lenktyniauti, o Maniušiui rusai 
prikabins dar vieną Lenino medalį.

bei aktyvo laikysena jau senai įLiuhMną. Vėliau juos gaudavo 
baugina tikinčiuosius ir neti- jivairūs GPU agentai. Aš ban
kinėms nuo pat pop. Jono i^iau atgauti apie 4000 ameri- 
XXIII laikų, katalikų spaudai kiečių dokumentus, bet jau jie 
suokalbius vadinant dialogais įbu™ naudojami jvairių komu- 
ir imant agitpropo masalus už 
auksines žuveles.

Ryškiausias katalikų pasi-

■mistinių agentų, pristatytų JAV 
komunistų partijos”... Šie pa
reiškimai ir Ispanijos civilinio

metimo pavyzdys yra šiaurės karo patirtis bei įvykiai ir žiau- 
Airijoje, kur komunistai ap
sukriai išnaudoja žmonių tikė
jimą ir patriotizmą. Dėl to ai- 
tyų katalikai pamiršo apie Lur- 
do Bernadetą ir einą paskui 
koęųuuistę Bernadįną Devlin 
taip pat anglų komunistinį de
generatą John Stephenson, ne
šančius raudoną vėlįąyą kartu 
sų bažnytinėmis karūnomis. 
Visas airių judėjimas nieko 
bendro neturį su demokrati
nėmis ar ekonominėmis pęr- 
mainomis arba veiksniais prieš 
negeroves. Jis turi tas pačias 
šaknis, kaip Viętnąpio kąrąs įr 
Palestinos išlaisvinimo fronto 
teroristiniai veiksmai.

Nuo Stalino ląįkų pasaulio

rūmai šiaurės Airijoje aiškiai 
rodo, kas tikrumoje vadovau
ja Airių išlaisvinimo armijai. 
Katalikų hierarchija pilna bur
na kalba prieš Vietnamo karą, 
bet tyli apie katalikų ir komu
nistų koalicijos veiksmus ir 
žiaurumus Airijoje, vis kalbė
dami apie brolybę tarpe visų 
tikinčiųjų...

Daug šnabždesių ir kalbų 
sukėlė minėto buv. Eltos red.'' ■ ....... ' • • ” ” *
Ąlsęikos pąręiškimas komu
nistinės propagandos aktyvo 
susirikime, kurį ągitpropąs pa
vadino spaudos konferenciją. 
Tikrumoje tas pareiškimas bu
vo nukaltas, nįiilicijos tardymo 
kamerose ir nušlifuotas ągit-

neramumų židiniuose tuojau propo būstinėse, 
pradedą yeikti sęviętų Tąrp-

er b

JONAS A. ŠARKUS, PH. U

KAS ČIA DABAR DAROSI?
— Užsienius lankantieji išikojo vienam veikėjui apie El- 

nistai šiandien visai kitais reikalais rūpinasi, šių metų'okupuotos Lietuvos kunigai tos redaktoriaus ir Draugo 
sausio 19 dienų į Vilnių buvo sukviesti visos “tarybinės”iYra be išimties sovietų milici-. specialaus korespondento V. 
Lietuvos komunistų partijos veiklesni nariai, dirbantieji^05 ir agitpropo tarnyboje, -Ąlsęikos bęndrad^biavimą su 
profesinėse sąjungose, dirbtuvėlių komitetuose ir orga- Pas žinovpas Pap.adinimas ži. kimu dar ir kaip

Tą pareiškimą išspausdino, 
tautinės brigadas dąŲmąi sulpę komentarų savo puslapiuo- 
savo štabais, propaganda, tie- * 
kimu ir žiaurumais ne tik prie
šams, bęt ir saviesieips. Jąų

nusipelniusius asmenis, neke
liančius jokių abejonių pat
riotus, kovotojus už Lietuvos 
laisvę, kaip a. a. preL .M. Kru
pavičius, garsus ne tik savo 
darbais, bet ir dramatiniu po
sakiu, kad jis dėl Lietuvos 
laisvės eitų ir su pačiu velniu, 
žinoma, tik ne su okupantu.

Dėl Alseikos reveliacijų ir 
insinuacijų apie bendravimą 
su saugumo įstaigomis, reikia 
padaryti vieną labai svarbią 
išvadą įr duoti viešą pastabą 
Vliko pareigūnams, ypatingai 
vicepirmininkui informacijos 
reikalams dėl nebendravimo ar 
per menko bendravimo su sau
gumo įstaigomis, nesirūpinant 
surinkti žinias apie tokius ti
pelius kaip Alseika. Jei jie bū
tų buvę atsargesni, galėjo pa
daryti tinkamas išvadas ir 
sprendimus iš Alseikos repor
tažų Drauge apie LB Filadel
fijos politinę konferenciją, 
kur abejotinos politinės išmin
ties prelegento neaptartas min
tis jis deklaravo tezėmis...

Ta proga reikia primygtinai 
pabrėžti būtinumą atsiriboti 
nuo tiltų statytojų ir niekingų 
rezoliucijų bei nuolatinių re
formatorių. ’Alto vadovybė 
turi pagaliau pasirūpinti, kad 
mūsų mokesčių pinigai neitų į 
tiltų statytojų kišenes taip pat 
daryti pastangas, kad Ameri
kos įstaigos būtų informuoja
mos tinkamų tam asmenų, o 

’ne politinių valkatų.
Kalbant apie Alseikos pareiš
kimą mums svarbu žinoti ir 
padaryti tinkamas išvadas dėl 
jo sakymų ir nedasakymų apie 
tą slaptą lietuvių organizaciją. 
Jis išvardino tik 3 tos organi
zacijos narius, tikrumoje tik 
kaip garbės narius, gerus lie
tuvius. ir neabejotinus patrio
tus. Bet jis “pamiršo” paminė 
ti tos organizacijos kūrėjus, 
kėlusius Įr tebekeliančius skers 

• vėjus lietuviškame gyvenime.

SKAITYK F ATS IR PARAGINS 
KITUS SKAITYTI 
S A U T• E ii a S 

UVUBUI •

se hendradarbiaųtojų ir tiltų 
su sovietais statytojų organas 
Vienybė, neperiodiniai išei
nanti Brooklyne. Pareiškime 
su pasipiktinimu teigiama, kad 
kai kurie Vitkui vadovaują 
asmenys bendravo ir bendrau- 

dejmias prieš protestantus yrą įa su Amerikos ir kitų kraštų 
pagrįstas žmonių apgaulyste ir hnių žvalgybos įstaigomis. Su 
paremtas apgaulingu patriotiz- jurais tupėję ryšius ir jau mirę 
mu, kuriuos sėkmingai iki šiol tęs institucijos atstovai bei va- 
naudoja mūsų bendradarbiai!- ĄovaL 
tojai bei tiltų statytojai su so
vietais.

i Tarptautinė brigada atsirado'^ini Lietuvai ir išeivijai didžiai

yra išryškėję, kad, Airijos iš
laisvinimo armija gaupa gink
lus. šaudmenis net raketas iš 
Šov. Sąjungos. Visas airių ju
dėjimas prieš protestantus yrą 
pagrįstas žmonių ;

FIRE IS 
WILDFIRE

........................ . . . .... , o..kimu'dar ir šiarrtfien kai kurie 
mzuojantiejl lenktyniavimą. Patys aukščiausieji komu- novu nėra retorikos priemonė, abejoja arba vadina abejojan- 
nistų partijos vadai pareikalavo, kad jie verstų Lietuvos ar tuščiažodžiavimas, nes tasfčius, nors Viktoras karosas 
darbo žmones daugiau pagaminti prie dabartinių sunkių pats asmuo tuo pat laiku paša-(jau prieš keletą metų “Mūsų

Pasakėlių “Būta - prama
nyta” pavyzdžiu Alseika tokiais

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

METUS PRALEIDO VOKIETIJOJE
Pradžioje Povilui buvo sunku. Žemės 

ūkio darbus jis mokėjo, bet Tilžės apylin
kių ūkininkai žemę ne taip dirba, o galvi
jus kitaip prižiūri, negu Lietuvos ar Lat
vijos ūkininkai. Tilžės ūkininkas iš žemės 
moka daugiau išspausti, negu lietuvis. Že
mė gal ir nėra geresnė, bet būrai geriau ją 
pažįsta. Jie moka trąšas parinkti. Jie net 
žino, koki javai geriau jo žemėje auga. 
Jie ir galvijus geriau išaugina. Karvės 
duoda daugiau pieno, o veršius piauna, 
kai iš jų gali'gauti daugiau mėsos.

Povilą būras ir visa jo šeima pamėgo. 
Jis darbo nebijojo ir gana greitai pramoko 
vartoti prūsų metodus. Pamažu jis ir prie 
mašinų priprato. Laimė, kad būras buvo 
protingas. Jis neleido jam naudoti jokios 
mašinos kol neparodė, kaip ją vartoti. 
Kiekviena proga jis įspėjo jauną darbinin- 
katai, bet ir vartojamai mašinai.
ką apie galimą pavojų ne tik jo paties svei-

Povilas pastebėjo, kad Prūsijos lietuviai 
buvo daug švaresni, negu Mažeikių apylin
kės lietuviai. Moterys nebijo muilo ir mėgs
ta vandenį. Būrai geriau duodavo bernams 
-ir mergoms valgyti. Jeigu reikėdavo dirbti 
sunkesnį darbą, tai ir maistas būdavo stip-

resnis. Sriuba būdavo skystesnė tiktai žie
mos mėnesiais, bet darbymetėje joje ga
lėdavai šaukštą pastatyti.

Praėjus trims mėnesiams, Povilas nu
važiavo akių patikrinti, kaip gydytojas jam 
buvo liepęs. Akys šiek tiek apgijo, bet dar 
nepakankamai. Gydytojas jam liepė gydy
ti akis pačioje Tilžėje. Jis davė Povilui Til
žės gydytojo adresą ir liepė pas jį nueiti. 
Povilas kelis kartus turėjo vykti į Tilžę, 
kad akis jam išteptų.

— Kada aš galėsiu važiuoti? — klausi
nėjo gydytoją Povilas.

— Aš tau pasakysiu, bet tuo tarpu akys 
dar turi trachomos žymių. Tavęs dar į 
Ameriką nepriims, — aiškino gydytojas.

Pats Povilas jautė, kad akys gerėja. 
Jam jau atrodė, kad jose nieko nebuvo. 
Akys neraudonavo ir jam daugiau jų nebe- 
grauždavo. Gydytojas leido išvažiuoti tik
tai už metų.

Ūkininko šeima tiek priprato prie Povi
lo per tuos metus, kad pebenorėjo jo išleis 
ti. Bet jis ryžosi išvažiuoti.

Pas Tilžės ūkininką Povilas daugiau 
uždirbo, negu šapnagiųose. Pas tą ūki
ninką Povilas pramoko daug naujų daly
kų. Jis pramoko mašinas aptarnauti. Jis 
pamatė kaip vokiečiai žemę prižiūri. Jis 
aiškiai matė, kad kiekviena žemės rūšis 
reikalinga visai kitokios trąšos. Jis pama
tė, kad ir galvijų veislės buvo daug ge
resnės.

PASIŪLĖ VAŽIUOTI Į ANGLIJĄ
Karaliaučiuje Povilas nuėjo pas tą patį

r=K 
darbo, tai, galvojo, galės ten dar padir
bėti. O jeigu darbo jam nepavyktų gauti, 
tai jis vis vien greičiau Ąmeriką pasiektų 
iš Škotijos, negu iš rytų Vokietijos.

Kelionių biuro agentas davė jam kelis 
adresus pačioje škotijojįe. Jis clavė jąpi.ir 
Rankpelnio adresą, kur jaunas žemaitis 
tikėjosi rasti daugiau savą tautiečių. Ka
raliaučiuje jis jau turėjo, progos, pavartyti 
kelis Rankpelnio numerius. - Turėdamas 
laiko, jis juos gana atidžiai perskaitė. Vie
name numeryje jis rado žinių ir iš Latvijos 
pasienio. Rankpelnis jąrų pątiko. Ten bu
vusieji straipsniai jam j a, u buvo prie šir
dies. Ne visus jis suprato^ bet jąną atrodė, 
kad tai buvo pats geriausias to meto lietu
viškas laikraštis.

Iš Karaliaučiaus jis traukiniu nuvažia
vo į Dancigą, o iš ten laivu nuplaukė tie
siai į Edinburgą. Ten galėjo plaukti ma
žesniu laiveliu, bet galėjo važiuoti ir trau
kiniu. Jis pasirinko traukinį, kuriuo ųų- 
važiavo tiesiai į Glasgovą.

ŠKOTIJOJE PRALEIDO 
PUSTREČIŲ METŲ

Povilas tikėjosi už" kelių dienų iš Škoti
jos išplaukti į Ameriką , bet reikalai kitaip 
susiklostė. Vietoj savaitės ar dviejų, jis 
praleido Škotijoje pustrečių metų.

* f

Glasgove jis susirado Karaliaučiaus 
agento nurodytus žmones. Pasirodo, kad 
jie buvo gana draugiški. Tuojau jam pa
dėjo surasti kambarėlį ir lovą. Su kitais 
naujais pažįstamais jis užvažiavo į Rank-

■IMM - -

agentą, kuris prieš metus turėjo nuvežti jį 
į Ameriką ir pasakė, kad akys jo jau svei
kos ir kad jis pasiryžęs plaukti per jūrą. 
Jam pasakė, kad tuo tarpu į Ąmeriką lai
vų nėra. Pirmą laivai plaukdavo kas de
šimt dienų, o dabar ieks laukti pusantro 
mėnesio,

—Vietoj Amerikos, važiuok į Angliją, — 
jam pasiūlė agentūroje dirbęs nedidelis lie
tuvis.

— Anglijoje dabar yrą ęlarbų, o Ame
rikoje ganą sunku jų gauti. ĄpietyĄiečįąi 
todėl ir sustabdė įvažiavirųą, nes sumažė
jo darbai.

— Kad ąš noriu važiuoti Amerikon. — 
pasakojo ągentui Povilas, — ą ųę škotį- 
jon...

Agentas išaiškino Povilui, kad tuo me
tu lengviau buvo galimą ęąstį bet kokio 
darbo Škotijoje, negu bęt kurioje kitoje 
vietoje. Amerikoje uždurtus galėję būt! 
kiek didesnis, b.et ir nuYąįiąyįųiąs į Ąme
riką bųvą daug braii^eą^į§, ŲąvRąs turėjo 
pinigų fcelip.rięį į Ąm< rįįą, bįet jįs Uėkant- 
ravo. Jįs nenorėjo taip ilgąi laukti. Agen
tas jaęa taip, pąt aiškįną, kad iš Škotijos 
jam bus lengva pasiekti Ąęftfrįką.

— Iš Škotijos Amerika yra arčiau, — 
aiškino jam agentas. — Be to. iš ten daž
niau laivai plaukia į Ameriką.

— Kaip dažnai? paklausė Povilas.
— Iš Škotijos laivai, plaukia į Amęriką 

bent du kartu į savai — jam paaiškino.
Povilas nutarė viŽauoti į Škotiją. Jis 

mažai ką galėjo pralaimėti. Jeigu gaus
t _ MA UJU NOS, CHICAGO % ILL.— TODAY, JĄNtARY 26, 1973
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pelnio redakciją. Ten susitiko didoką skai
čių labai gerų ir draugingų žmonių. Pa
čioje redakcijoje jį gerokai apklausinėje 
apie įvykius'Lietuvoje. Jis pasakė, kad iš 
Lietuvos jis prieš metus buvo išvažiavęs, 
bet Škotijoje gyvenantiems lietuviams bu
vo įdomu kad ir suvėluota žinia. Povilas 
papasakojo apie įvykius Latvijos pasieny
je, apie dragūnus, pasiekusius net šapna- 
gius. Jis turėjo kelis kartus pakartoti 
dviejų maištininkų nužudymą ežero pa
kraštyje. Vėliau Povilo papasakotos žinįos 
Rankpelnio buvo perduotos koresponden
cijoms.

Vietoj Amerikos, už poros dienų Povi
las išvažiavo į kasyklas. Jį nusivedė vie
nas rankpelnietis. Jis kasyklų vadovybei 
pasakė, kad Povilas jau yra dirbęs kasyk
lose ir kad jeigu jis įrankių nežino ar ne
pažįsta, tai jis pats pamokysiąs. Iš vakaro 
jis ųupirko angliakasiui reikalingus dra
bužius ir būtiniausius įrankius, o ryte nu
sivedė į darbą-

(Bus daugiau)

Skaįtyldtę ir platinkite
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Septintoje metinėje IEEE 
Computer Society tarptautinėje 
konferencijoje, kuri įvyks va
sario mėn. 27 d. — kovo mėn. 1 
d. San Francisco, California, B. 
J. Barkauskas iš Bell Telephone 
Laboratories yra bendraautorius 
pranešimo apie išplėsto kompu- 
terių tinklo panaudojimą.

George Būchi ir J- C. Vėderas 
iš Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, Mass., 
paskelbė straipsnį apie funkcio
nalumo persikeitimą konjuguo- 
tuose karbonylio junginiuose 
leidinyje Journal of the Ame
rican Chemical Society, tomas 
94, nr. 6 1972 m- gruodžio mėn. 
27 d. J. C. Vėderas, parengęs or
ganinės chemijos daktaro di- 
zertaciją profesoriaus Biichi 
priežiūroje, yra generolo Povi
lo Plechavičiaus anūkas.

Judita L. Vaitukaitytė yra 
bendraautorė straipsnio apie au
glių nenormalų gaminimą žmo
gaus chorioninio gonadotropinio 
hormono. Straipsnis yra iš
spausdintas leidinyje Annals of 
Internal Medicine, tomas 78, nr. 
1 1973 m. sausio mėnesį. Judi
ta L. Vaitukaitytė, dirbanti įs
taigoje National Institutes of 
Health, Bethesda, Md., praeitais 
metais paskelbė daug svarbių
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MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Piece 
Tel.: F Ron tie r 6-1882

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 8-8 vai. rak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

/" ■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmtock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

V-----------------  --------- ---------------------*

studijų hormonų srityje. Bene 
vienas ii jos svarbiausių darbų 
yra radėioimunologijos metodo 
atradimas nustatyti chorioni
niam gonadotropiniam hormo
nui, kuris buvo paskelbtas lei
dinyje American Journal of Obs
tetrics and Gynecology, tomas J 
113, nr. 6, 1972 m- liepos mėn. 
15 d. Tas metodas dabar yra 
pritaikomas vėžio ligai nusta
tyti ir taip sekti tos ligos eigą. 
Iš lietuvių medikų Judita L.
Vaitukaitytė savo moksliniais 

darbais praeitais metais dau
giausiai pasižymėjo, nors Ame
rikoje medicina yra daugumo
je vyrų rankose.

Saulius šimoliūnas

Gubernatoriaus 
laiškas Skeiviui

Marquette Parko namų savi
ninkų organizacijos naujasis pir
mininkas Juozas Skeivys inaugu
racijos proga pasiuntė guberna
toriui Dan Walker sveikinimo 
telegramą.

Skeivys gavo iš gubernato
riaus tokį laišką:

Jan. 15, 1973, Springfield, Ill- 
Mr. Joseph Skeivys, President

Dear Mr. Skeivys:
Thank you for your congra

tulations upon my inauguration 
as Governor. I believe the next 
four years will be an exiting and 
challenging time in Illinois, and 
your kind words are most ap
preciated.

Sincerely, 
Dan Walker, Governor.

Siųsdami naujai išrinktam 
gubernatoriui telegramą turėjo
me galvoje jo pareiškimą, kad 
jis nepritaria greitkelio prave- 
dimui pro Marquette Parką. Jis 
iš anksto pasisakė prieš tokio 
kelio pravedimą. Mes norime, 
kad jis savo pažado laikytųsi ir 
neapgriautų gražios Chicagos 
dalies. Juozas Skeivys

Politikieriai politikuoja, 
o CTA važmos kainas kelia

Bankrutuojanti Chicagos Tran 
zito Administracija (CTA) sa
vo sausio 23 dienos biuletenyje 
pranešdama, kad autobusais ir 
traukinėliais važinėjimo kainos 
naujo pakėlimo terminas iš va
sario 4 d. nukeltas iki vasario 
18 dienos, prisipažįsta, kad CTA 
finansinė padėtis yra tokia, jog 
sausio 19 dieną turėjo neapmo
kėtų sąskaitų už $4,585,900, o 
visų pinigų tik $2,251,000...

Einantis CTA pirmininko pa
reigas Clair Roddewig pranešė, 
kad Chicagos meras Daley ir 
Cook apskrities pirmininkas 
Dunne davę suprasti, jog jie su
tinka prisidėti (prie CTA bėdų 
palengvinimo) tiek, kiek iš jų 
pusės priklauso, su sąlygas jei 
Illinois valstybė prisidės su ati
tinkamais fondais iš savo pusės.

Kelintą ar kelioliktą kartą to
kios rūšies “dialogą” tarp Chi
cagos ir Springfieido girdime ir 
kiekvieną kartą jie baigiasi nau- 
jti CTA važmos kainų pakėlimu.

Kaip tame sename lietuviška
me pasakyme “šuo šunį, šuo šu
nį, o šuo uodegą viks!”

— ■■■—__. .______ _

MARTHA GAYSOWSKIS - Vadopalaitė
Gyv. šv. šeimos Vilo(e. Anksčiau gyveno Chicago|e ir apyi.

Mirė 1973 m. sausio 25 d., 5:00 vaL ryto, sulaukusi 71 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Pasvalio apskr., Daugėnų parap., Smilgių 
kaime. Amerikoje išgyveno 50 metų.

Paliko nuliūdę: sūnūs — Juozas, marti Julija ir Andrius, marti 
Shirley, gyv. Seattle, Wash., duktė Helen Mango, žentas Louis, gyv. 
Hollywood, Florida, 8 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstanti.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioj, 6845 S. Western Ave.

šeštadieni sausio 27 d. 12:00 vai. vidudienį bus lydima iš koply
čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Martha Gaysowskis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnūs, duktė, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.

BOLESLAV (BILL) WARONOVICIUS
GYVENO CHICAGOJE

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Žagarės Klubo narių 
metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį. sausio 28 d. 1 vai. popiet Hol
lywood salėje. 2417 W. 43rd St. Na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Pb su
sirinkimo bus vaišės.

J. Keturakis, rast.

i - ■ n ■>■■■■■■■■■■ mii ■ uiu 111 imi i u 11 o
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
Apsaugok savo Hrd| tikrai; nes H |ee išeini gyvastis. SaL p. M. 4:23,

Neužtenka to, kad visokią nuodėmę pripažįstame už piktą ir kad pri
žadame kariauti prieš ją dėlto, kad ji viešpatie* uždrausta ir smerkiama; 
bet mes turime pasistengti ir bandyti išravėti iš savo širdies visą palin
kimą ir visą geidimą viso kas negali būti tikrai Dievo pagirta. Kokį švei
timą mūsų gyvenimo ir mūsų širdies tai reiškia, * ypatingai šveitimą min
čių daugeliui, kurie vadinasi Kristaus vardu! Daugel tų, kurie nemato šito 
dalyko, jaučiasi nuolat apsėsti gundymų, kadangi jie, išviriaus vengdami 
didžias nedorybes, slaptai užlaiko savyje simpatiją prie smerkiamą daik
tų, — ir geidžia juos turėti, jeigu tik jiems nebūtų uždrausta.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet n* 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 

I taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
' knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St„ Chicago, IHinois 68829

8V. RASTO TYRINĖTOJAI

f

Mirė 1973 m. sausio 24 d. 12:30 vai. popiet, sulaukęs 90 metų am- ' 
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.

Paliko nuliūdę: brolis Michael, dukterėčios — Bernice Panek, ■ 
jos vyras Lawrence, Gene Klecks, jos vyras Richard ir Diane Mar- 
rello, jos vyras John ir kiti giminės, draugai bei pažįstami

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.

šeštadienį, sausio 27 d. 11:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Boleslav (Bill) Waronoviciaus giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Brolis, dukterėčios, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tei. RE 7-8800.

ADELĖ W0LK - MAŽEIKAITĖ
Gyveno 6637 So. Fairfield Avenue

Mirė 1973 m. sausio 24 d. 2:40 vaL popiet, sulaukusi 68 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilniaus mieste.

Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: sūnus Theodore, marti Geraldine, anūkas Theo
dore Alen, brolis James Mozerka, brolienė Joan ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Priklausė St. Theresa SJ draugijai ir St. Adrian Senjor Citizen 
klubuL

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69th St 

šeštadienį, sausio 27 d. 10:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Adelės Wolk giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnus, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tei. 737-1213.

BRONIUS USAS
Gyveno 2444 West 69th Street

Mirė 1973 m. sausio 21 d., sulaukęs 54 metus amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Kėdainių mieste.

Amerikoje išgyveno 22 metus.

Paliko nuliūdę: draugai ir pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Povilas Tautvaišas ir Povilas ir Teresa Ur
bonai.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 West 69th 
Street.

šeštadienį, sausio 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Pan. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Bronius Ūsas draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę lieke: draugei ir pažįstami.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 727-1213

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. "1st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriui

AnUXMMTMMiED KOPLTOOt
TRTS MODERNBKOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS 
HERMITAGE AVENUE 
YArds 7-1741 - 1742

4605-07 So.
TeL:

4330-34 So.
Telefonas: LAfayette 3-0440

CALIFORNIA AVENUE

MODEKN1SKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
AMoeiaeijoe

AMBULANCB 
PATARNAVi 
MAS DIENA 
IR NAKY| 

•6 
TURIME 

KOPLYČ'A? 
VISOSE MIESTO 

DALYSI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. IJTUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100X

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

V. Tu m a son is, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
, Ofiso telof.: HEmlocft 4-2123 

Rezid. telof.: Glbson 16195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 88195

M p. Šileikis, o. p.SS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

* dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais *—1. 
2*50 West 63rd St„ Chicago, III. 60629

Telef.: PRospoct 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJOCNOSF’. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikui ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antarfo Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožas. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji 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.

Antanas RMcaa, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1982 m. 206 psL, kaina * doL

gaunama -Naujienų administracijoje

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bd| 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvi® 
kalbą yra parašyta^aug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvi < 
▼ardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjl 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieną 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygai 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadinti! 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina S2. Knygeli 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

GEORGE F. RUDMINAS
3311 So. LTTllANICA AVE. Tel.: YAroe 7-1136-1139 

..... . ....... .............. . i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

3424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11038 SOL1HWEST HIGHWAY, Palos Hille, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3364 So. HAL8TED STREET Phone: YArde 7-1911

NAUJIENOS, 1739 So. Haleted SL, Chicago, DL 60608 jGARSINKITfiS NAUJIENOSE 
j I .. NAUMlNOt, CHICAGO 8, HU—- FRIDAY. JANUARY 28. 1973



Seniausias medis Paryžiuje yra ši akacija, suskilusi ir susilanks- 
čiusi. Notre Dame katedros kieme. Sakoma, kad medis čia stovi 

_ jau 300 metu.__________

paruoštos. J. Bernotas iš Mo- su prenumerata taip pat at- ’ 
nografijai Leisti Komiteto irįsiuntė vajui 5 d-»i. z į
redakcijos gavęs turimą me
džiagą, darbą jau pradėjo. — Jonas Gaidelis 

quelle Parko apylinkės, Lielu-
Žurn, Vytautas Kąsniu-jvos kariuomenės kūrėjas - sa- 
Žurn. S-go:. vicepirinir.in- va noris, įteikė Naujienų vajui 

. . * ‘ *, Vajaus komisija vi-
nas, :
kas po gerai pavykusius sun-!10 dol.

TRUMPAI

Romas Sakadolskis pra
neša, kad jo vadovaujamos or
ganizacijos tesurinko tiktai 
70.000 parašu Jungtinėms Tau
toms paruoštai petizijai. • Or
ganizatoriai. apsvarstę su šiuo 
klausimu susijusias proble
mas nutarė parinkti daugiau 
parašų ir peticijos įteikimo 
dieną atidėti balandžio mėne
siui. Jis pataria jaunimui pa
skirti bent vieną savaitgalį pa
rašams rinkti. Jis pataria kiek
vienam jaunuoliui surinkti 
bent po 10 parašų. Jis norėtų, 
kad jaunimui parašus rinktų 
ir vyresnieji.

— Stakėnas praneša, kad 
bilietai į respublikonų vakarą 
gaunami pas A. Miliūną 652 — 
7113 arba prie įėjimo.

— Prel. Juozas Končius su
grįžo iš Romos į Chicagą pa
tikrinti sveikatos. Gydytojai 
jam patarė pakeisti klimatą. 
Romon tuo tarpu jis nebegrįš, 
bet rengiasi važiuoti į Floridą. 
Prel. J. Končiaus adresas bus 
toks: 2119 N. E. 15 St, Fort

Lauderdale, Florida. .'1330-1.

— Žiniomis iš V. Olekienės 
Žilinskienės iš New Yorko, jos 
velionis vyras, režisierius An
drius Oleka Žilinskas, paliko 
rankrašty knygą apie teatrą 
anglų kalboje “Joy of Acting”. 
Rankraštis atsiradęs Lietuvo
je ir išverstas į lietuvių kalbą7, 
spausdinamas žurnale “Muzi
ka ir teatras”. Tai bus svarbus 
įnašas į mūsų skurdžią teatri
nę literatūrą.

— Dariaus ir Girėno litua
nistinėje mokykloje pasirodė 
antras šių metų numeris mo
kinių laikraštėlio Lituanica. 
šis numeris turi 29 įdomius 
puslapius su mokinių rašinė
liais, piešiniais, mokinių pra
vestais apklausinėjimais bei 
žodiniais uždaviniais, kuriuos 
mokiniai mielai sprendžia, šį 
lakraštėlį redagavo Indrė Ti- 
jūnėlienė.

— Jonas Bernotas, buvęs 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos mokytojas, sutiko 
parašyti trūkstamą Marijam
polės Gimnzijos monografijos 
dalį nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpį. Kitos dalys jau yra

J.esnė* operaci.itH III. Central 
iigoniiu’je, jau grįžo namo ir 

{vėl pradės aktyviai reikštis vi
suomeninėje ir žurnalistinėje 
veikloje.

— Apolonija Žygijenė, atvy
kusi iš I^os Angeles, kur gyve
no pas dukterį Danutę, į Čika
gą, kelias savaites buvo apsis
tojusi pas dukterį Laimą Vai
čiūnienę ir žentą Joną. Sveika
tai pataisyti išvyko į Hot 
Springs (Arkansas), kur jos 
kita duktė Gražina Sakevičie- 
nė su vyru’ Gediminu turi di
delį motelį (Birch Motei).

— Laima Vaičiūnienė, žurn. 
ir visuomenininko J. Vaičiūno 
žmona po operacijos grįžo is 

į III. Central ligoninės namo ir 
pamažu sveiksta. L. Vaičiū
nienė yra ilgametė “Dainavos” 
ansamblio narė.

’ — Poetės J. Augustaitytės - 
Vaičiūnienės kūrybą skaitė akt. 
Alfas Brinką Margučio radijo 
programoje “Pelkių Žiburėlio” 
valandėlės metu. Jos eilėraštis 
iš paskutinės knygos “Rūpes
tis” buvo perskaitytas praeitą 
sekmadienį “Lietuvių Televi
zijos” programoje.

— Southwest Symphony or
kestras, sudarytas iš apylinkė
se gyvenančių muzikų, sausio 
27 d. 8 v. v. koncertuos Ever
green Pk. aukšt. mokyklos sa
lėje, 99-ta ir Kedzie. Progra
moje Mozarto, Bethoveno, Lisz 
to ir Strausso kūriniai. Orkes
tre smuiku groja muz. Faustas 
Strolia.

siems aukotojau:'- nuoširdžiai 
Idėkoja, visus skaitytojus pra
šo remti Naujena^ ir daryti pa
stangas surasti bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
kviečiami užsisakyti Naujie
nas. Jos yra visiems naudin
gos ir reikalingo-.

— William Stankus - .S'frini- 
kūnas iš Gage Parko apylinkės 
ilgametis Naujienų skaitytojas, 
džiaugiasi pageri 'tįsiu Naujie
nų pristatymu ir bendradarbių 
bei darbuotojų pastangomis, 
kurių dėka jos dabar yra įdo
miausias lietuvių laikraštis, 
aiškiai pasisakąs už Lietuvos 
laisvę ir demokiuliją išeivijo
je. Atšilus orui, jis žadėjo at
vykti į Naujienas ir įteikti va
jui savo auką.

Su teisybe netoli 
nuvažiuosi

Miesto gatvėmis, neišpasaky
tu greičiu, lekia automobilis. Jo
kio dėmesio į eismo šviesas, nei 
kitus eismą reguliuojančius žen
klus. Jį ima vytis kelios patru
liuojančios policijos mašinos- 
Galop viena iš jų ji pralenkia, 
užkerta kelią ir sustabdo. Prišo
kęs įtūžęs policininkas pareika
lauja vairavimo leidimo.

— Kaip tai? — Atsiliepia vai
ruotojas. — Juk prieš dvi sa
vaites jį atidaviau tamstos drau
gui.

Ši informacija policininkui 
užkerta žadą. Šią tylos minutę 
išnaudoja vairuotojo žmona.

— Žinai, pone, nevertink rim-

hėlp Wanted — male 
Darbininkų Reikia

iš M a r-j NIGHT WATCHMAN
for enclosed lumber yard. Middle 

age or elderly man preferred. 
English speaking. 

MALKOV LUMBER CO. 
Roosevelt Rd. and Campbell Ave. 

7334900

A. G. AUTO REBUILDERS 
reikalingas darbininkas mokąs auto
mobilius plauti, garažą šluoti ir mo
kas mašina važinėti. Taip pat reika
linga anglų kalba. 5% dienos savai
tėje. Nuolatinis darbas. Skambinti 
tel. 776-5888

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

RENTING IN GENERAL 
N u o m o *

NORTHSIDEJE IŠNUOMOJAMAS 4 
kambarių apartmentas. naujai išde- 
ko.'uotas, garu šildomas, karštas 
vanduo. Gera transportacija. A. Wal- 
skis. Tel. AL 2-0239.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
1-me aukšte. Teirautis dienos metu 
tel. CA 5-4995. vakarais 776-3727.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vy
rui, virtuvė, atskiras įėjimas. 

476-8184.

LARGE DELUXE iVz rooms. Fire
place. $160.00. Stove, refrigerator, 
heated. 4700 North, 3600 West, near 
L, Bus, Xway.

539-3089 After 8:00 P. M.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. "WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

IF YOU ARE OVERCOME WITH 
TROUBLE AND UN-NATURAL 

CONDITION I CAN HELP YOU
Call me for an appointment

649-1148
DAILY and SUNDAY -

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai. Žeme — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITŪS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGeInTCRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
* INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA gerą 
mūrinį pajamų namą. 2 po 4, 2 po 
5 ir beismante 2 butai po 2 kamba
rius. 2 mašinų mūrinis garažas. 65-ta 
ir Talman. Tel. 737-5676.

SAVININKAS PARDUODA auk
što modernų mūrinį namą su 5 ir 4 
kambarių butais. Tel. WA 5-6445 ar
ba RE 7-5969.

BUTU NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PRIE 66-TOS IR ROCKWELL 11 
metų mūro namas. Reta proga pigiai 
pirkti gerą namą. Pardavėjo telefo
nas PR 8-6916.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

PAŽVELK
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22.000.

1 PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras.
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. —

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tet WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS*

. SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MAMA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chičago, III. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $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” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
. I Į I -
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— John Jonaitis - Unitas, Bal- 
timorės Colts pagrindinis žai
dėjas quarterback pozicijoje, 
klubo vadovybės yra keičia
mas į San Diego komandos 
Chargers vieną žaidėją. Jis dar 
nėra apsisprendęs, ar sutiks su 
klubų vadovybių sutarimu, 
nes turi kitokių pasiūlymų ir 
planų.

— Algirdas Pretkelis iš Brigh
ton Parko taip pat Kristina 
Gardas ir Mark Rimkus iš Town 
of Lake apylinkės baigė Chi
cago State u-tą master laips
niais.

— Juozas Skeivys iš Marque 
tte Parko apylinkės, daugelio 
lietuviškų organizacijų veiklus 
ir vadovaujantis narys, lanky
damasis Naujienose, Įteikė 
vajui 5 dol.

— Ponia Monika Ignas, iš 
Cleveland, Ohio, atsiuntė Nau
jienų vajui 5 dol. A. šaulins- 
kas, St. Helena, Calif., kartu

tai ką kalba mano vyras. Kai 
jis įsigeria, tai visuomet pliauš
kia niekus. — Mėgina padėtį 
švelninti žmona.

Policininkas dar labiau ap
stulbsta. Čia įsiterpia užpakali
nėje sėdynėje sėdėjęs vaikas.

— Na, matai, tėte. Dabar ga
vai ko norėjai važiuoti vogtu 
automobiliu.

DVYNUKAI

Prancūzijos karalius Karolis 
kartą tarė savo dvynukui bro
liui:

— Tu karaliaus rūmuos (dva
re) turi tokią įtaką, kad galima 
manyti tave esant karalium, o 
mane karaliaus broliu — dvy
nuku. Gal pasimainysim?

Jo dvynukas brolis į tai nie
ko neatsakė.

— Na, ar nesi gėdintum būti 
karalium. — Toliau tęsė kara
lius Karolis.

— Ne, pone, bet gėdinčiausi 
turėti tokį dvynuką brolį”.

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruostos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiusti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

ilgamečio B ALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga'

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu ad esu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

WAREHOUSE SUPERVISOR
Experienced man looking for opp. 
to run his own show. Take charge type 
who can assume full responsibility I 
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

A. G. AUTO REBUU.DERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd 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 

kitokį blankai.

$36.000.
12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 

$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84.(W)

6V, KAMBARIŲ didelis Georgian, 
m VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. $23.000.

4 BUTU po 5 kambarius mūras, 4 
auto mūro garažas. Nauias gazo šil
dymas. Platus lotas. Arti Tėviškės 
bažnvčios — Maranette Parke. $49.500.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui Įrengtas 
be’smontas. Arti ofiso. $48.800.

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

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas eazn šildymas. 2 auto mū
ro garaza« $28 500.

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Nauias gazo 'šildymas. Arti Margučio

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Chicagos Skyrius š. 
m. vasario mėn. 3 d. 7 vai. 30 
min. vakare, šeštadieni, B. Pak
što salėje rengia vakarienę-šo- 
kius. šaltą ir šiltą vakarienę 
paruoš prityrusi šeimininkė p- 
Norvilienė- Veiks baras, šo
kiams gros B. Pakšto orkestras 
pilname sąstate. įėjimas — 6 
dol. Dėl bilietų prašome kreip-

Campbell, arba telefonu 776- 
1309. Visi maloniai kviečiami 
šiame’ parengime dalyvauti.

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS

____ INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
• (Currency Exchange Įstaigoj)

Pigūs automobilię draudimai

(Pr.)

— Įvairiems parengimams ir 
progroms prityrusi šeimininkė 
gamina maistą. Visokie užsaky
mai yra priimami ir bus gardžiai 
ir skoningai pagaminti. Kreiptis: 
RUMŠOS krautuvė, 4359 So. 
Maplewood Ave. Tel. VI 7-2149.

(Pr.)

A. ČEPULIS, NOTARY 
PUBLIC

INCOME TAX SERVICE

3548 SO. EMERALD 
LA 3-1387

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos. pilietybės ponieriai. įvairių f 
valstybės formų pildymas. Tntere- I 
santų reikalais lankosi valdžios ir Į 
savivaldybės ištaigose. Padeda su
tvarkyti pensijos ir bedarbiu pašal
pos reikalus.

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB6S 

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: 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 Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

and PLEASE 
make people
more careful

rad’io $15 800.
MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 

mūras. Cent oro vėsinimas. Įrengtas 
heismnr>t->v bar*s vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas $24 000.

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
-nūr»«. 2 vo”?os Trengfgc Kpjsrnan- 
tas Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla- 
lotas. Garažas. Arti mūsų. — 

<22.000.

Valdis Beal Estate
’051 So. Washtenaw Ave RE 7-7200

BUILDERS ANO CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu 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, m. 60600. Tel.: VI 7-8447

DEL AUKŠTO. KOKYBES. KAINOS 
TR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

41. 6VT.VAETK TV, MfeMM

Federalinio P veistuos pajamp 
.. mokesty apskaičiavimas 

INCOME TAX 
Nokllnolamo turto pirkimas • 

pardavimas
REAL ESTATE

Partly palludi|lma« 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo lnfonnacl|os 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

Tol. 436-7878

'NAUJIENAS
»—• TWY1 MKTB——

LasbmM taąąp perta r pwdaada 
r proga* atšno tirta trr

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS




