
Debesuota, lietinga.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:58 THE LITHUANIAN DAILY NEWS

VOL. LV
Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

th*'font tnd Gttami Lirbutniat Daitf in

1 he UlbuMM Duly N<w.
I* The LiAumian N»n e Dub!»Wng Co- la*

1739 Sb. Ha Med Street. Chicago. DL 60606
HAymarket 1-6100

Ovtr Ont Million Lithuanian In Tht Unittd Statu

Chicago, Ill. — šeštadienis, Saus io-Janu ary 27 d., 1973 m. Kaina 15c 23

ŠIANDIEN BUS BAIGTAS VIETNAMO KARAS
PASIBAIGĖ MOKYTOJU STREIKAS

. ČIKAGA. — Ketvirtadienį Čikagos mokytojų unija paga
liau susitarė su švietimo taryba ir užbaigė savo- streiką, kuris pra
sidėjo sausio 10 d. Susitarimas buvo paskelbtas 6:30 vai. ryto, po 
visą naktį užtrukusių derybų. Vienoms tokioms naktinėms de
ryboms pirmininkavo pats meras Daley. Mokytojai laimėjo 2Į£ 
nuošimčių algos pakėlimą, kuris bus mokamas nuo sausio 1 d. Be 
to, švietimo taryba sutiko sumažinti mokslo metus iš 40 savai
čių iki 39 sav. be mokytojų algų praradimo. Kiekvienas moky
tojas pradžios mokyklose gaus per savaitę dvi laisvas valandas 
pasiruošimui pamokoms, ši sutartis pakelia pradedančio moky
tojo algą Čikagoje iki 9,797 dol. metams.

Amerikoje 'po New Yorko ir 
Los Rngeles Čikaga turi didžiau
sią skaičių mokinių. Mokytojai 
gauna didžiausias algas visoje 
Amerikoje. Šis streikas, kuris 
Čikagoje buvo trečias per ket
verius metus, baigėsi susitari
mu, kuris švietimo tarybos iš
laidas padidins 22 milijonais do
lerių per metus. Šių metų mo
kyklų biudžetas siekia 838 mil. 
dol. ir laukiama deficito 72 mil. 
dol. ■

Švietimo- taryba sako, kad 
streiko metu mokytojai algų ne
gavo ir tas sutaupė tarybai šiek 
tiek pinigų. Be to, numatoma 
sumažinti lėšas kai kuriose sri
tyse, taip, kad mokyklų defici
tas nuo šio susitarimo su unija 
daug nepadidės. Taryba ir pati 
mokytojų un i ja spaudžia Spring 
fieldo seimelį duoti mokykloms 
daugiau lėšų.

Mokslo metai sutrumpinti to
dėl, kad švietimo taryba buvo 
įvedusi 40 savaičių mokslą, nors 
Illinois įstatymai reikalauja Jik 
39 savaičių. Taryba norėjo tu
rėti laisvesnes rankas, nes nuo
latinio pinigų trūkumo spaudžia
ma, ji planavo uždaryti kuriam 
laikui mokyklas, pritrūkusi lė
šų, tačiau kartu ir nenorėjo nu
sikalsti įstatymams. Be to, at
siranda įvairių netikėtų švenčių 
arba mokyklas tenka uždaryti 
dėl oro sąlygų. Unija iš pra
džių reikalavo 38 darbo savai
čių, tačiau vėliau sutiko su 39 
sav.
Čikagoje susidariusi privati pi

liečių grupė Citizens for aBet- 
ter Snvironment, paskelbė savo 
šešių mėnesių studijų rezultatus. 
Ji sako, kad mokyklos galėtų 
lengvai sutaupyti 42.5 mil. dol. 
per metus, jei sutvarkytų kai 
kuriuos dalykus. Kai kur sam
doma per daug žmonių, pačių 
mokytojų ir tvarkos palaikytojų, 
šlavikams mokamos per didelės 
algos ir pan.

1$ VISO PASAULIO

MANILA. — Filipinų prezi
dentas Marcos paneigė spaudos 
konferencijoje, kad jo įvesta 
nauja konstitucija "ir žmonių 
laisvių suvaržymas reiškia, kad , 
jis trokštąs galios ir neribotos 
valdžios.

EDDYVILLE.—Kandidatūrą į 
apskrities šerifus išstatė ir 
Morgan Martin, 97 metų am
žiaus. Jis pareiškė, kad Bibli
joje niekur nėra rašoma apie 
pasitraukimą į pensiją. Ten 
žmonės tol tarnauja ir dirba, 
kol gali.

PEKINAS. — Kinijos žinių 
agentūra šiltai paminėjo gražų 
kinų gimnastų ir akrobatų gru
pės priėmimą Amerikoje. “Spal
vota draugystės gėlė tikriau
siai neš gražius draugystės vai
sius”, pareiškė žinių agentūra 
Hsinhua.

BERLYNAS. — Ketvirtadie-
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VALSTYBĖS SEKRETORIUS ROGERS
ŠIANDIEN PASIRAŠYS SUTARTĮ

WASHINGTONAS. — Vakar prezidentas Nixonas susitiko 
Baltuose Rūmuose su JAV karo belaisvių šeimų atstovais. Jis 
pažadėjo painformuoti šeimas apie belaisvius tuoj, kai tik gaus

Britams užtenka 
spalvotų piliečių

LONDONAS. — Britanijos 
vyriausybė paskelbė naujus imi
gracijos įstatymus, kurie pir
menybę duoda baltiems imi-' JŲ sąrašus iš Hanojaus, kuris šiandien juos turi įteikti. Gynybos 
grantams iš komonvelto kraštų.' sekretorius Laird pareiškė NBC televizijoje, kad jau ateinančią 
Tokie imigrantai, kurie turėjo savaitę galima tikėtis pirmųjų belaisvių sugrąžinimo. Jei belais- 
bent vieną senelį britu pilietį, via’ bus sveiki, jie bus tuoj nuskraidinti iš Filipinų Clark bazės 
galės Įvažiuoti į Britaniją be" i Kalifornijos Travis aviacijos bazę, iš kur bus perduoti giminėms, 
ypatingų leidimų ir dirbti be' JeHie bus reikalingi gydymo, jie liks karo ligoninėse Azijoje.
specialių dokumentų. Kitų imi- 

l gracija bus toliau varžoma.
Vidaus reikalų ministeris Ro

bert Carr paaiškino, kad Brita
nija ateityje jau nebegalės pri
imti didesnio pabėgėlių iš kitų

Lenkijos valdžia šitokiais plakatais ragina gyventojus neteršti ap
linkos. Jei kūdikiams ateityje teks nešioti dujokaukes, bus mūšy > 

pačiu kaltė, sako plakatas. 
—----------------------------------------------------------------------------- —------------------------------

ARGENTINOS KARINĖ VYRIAUSYBĖ 
NEGALI SUSTABDYTI INFLIACIJOS

BUENOS AIRES. — Infliacija JAV-bėse pernai siekė apie 
3% ir tas jau sukelia daug kritikos. Tačiau Pietų Amerikoje in- 
fliacija yra dešimteriopai didesnė. Čilėje, kuri marksistinės val- 

! džios yra vedama “keliu į socializmą”, kainos pernai pakilo net 
163%. Prezidentas Allende įvedė produktų korteles. Ir su jomis 

ni pasibaigė Rvtu Vokietijos pa- stovėti prie parduotuvių ilgose eHėae, kad gautų nu
sipirkti mėsos, valgomos alyvos, cukraus, ryžių ar kavos. Čilėje 
atsirado juodoji rinka cigerėtėms, dantų pastai ir kt.

šalių skaičiaus, nors jie ir tu
rėtų britų pasus. Pernai ji pri
ėmė iš Ugandos išvarytus in
dus. “
grupės apsunkina visuomenę ir jartjų nuo Padernales upės, jas 
į pavojų pastato valdžios pajė-}SUpa j jjj ūkio laukai. Paskuti- 
gumą rūpintis naujais gyven
tojais, pareiškė miniskris.

šiuo metu Britanija turi apie 
pusantro milijono spalvotų iš 
Vakarų Indijos, Pakistano ir In
dijos. Pernai iš Ugandos atva
žiavo 20,000 azijiečių. Britani
jos piliečiai bijo, kad Britani
joje neatsirastų tokių pačių pro
blemų, kurias turi Amerika su 
savo negrais.

Valstybės sekretorius Rogers 
vakar išskrido į Paryžių pasira
šyti karo paliaubų sutarties. Vi
ceprezidentas Agnew sekmadie
nį išskrenda j Saigoną ir žada 
aplankyti kitas Indokinijos šalis.

Indonezija paskelbė, kad ji

Palaidojo buvusį 
prezidentą LBJ

STONEWALL. — Buvęs JAV 
prezidentas Lyndon Baines John
son ketvirtadienį buvo palaido- siunčia pirmąją sato karininkų 
tas senose kaimo kapinėse popgrupę — 62 vyrus į .Saigoną. Jie 

lokios naujų gyventojų djdebu ąžuolu. Kapinės yra 150! bus kartu su Kanada, Lenkija,

niaine atsisveikinime kalbėjo bu- 
į ves Texas gubernatorius John
Connally ir kunigas Billy Gra
ham. Amerikos vėliavą, kuri 
dengė prezidento karstą, našlei 
įteikė gen. James Cross, buvęs 
prezidento lėktuvo pilotas. Ge
dulingus maršus grojo 
sios armijos orkestras 
Sam Houston, Texas.

John Connally savo
pabrėžė, kad Johnsonas rūpi
nosi prispaustais, vargšais, jis 

[kovojo už socialinį teisingumą ir 
žmonių laisvę.

Prezidento Nixono atsiųstą kos paramą P. Vietnam ui ir po- 
vainiką padėjo armijos štabo 
viršininkas gen: William West- 
mereland. Laidotuvėse buvo

Penkto- 
iš Fort

kalboje

Žydai komunistai 
šnipinėjo Sirijai

TEL AVIVAS. — Izraelio tei
singumo organai formaliai ap
kaltino keturis arabus ir du žy
dus nusikaltimais prieš valsty
bės saugumą. Būsią ir daugiau 
kaltinamųjų, kurie visi priklau
sė Sirijos suorganizuotai gru
pei, kuri šnipinėjo ir siuntė ži
nias Sirijos žvalgybai. Viso bū
sią apie 30 kaltinamųjų.

Pirmą kartą šnipinėjimo by
loje įvelti ir izraelitai. Jie abu 
yra gimę Izraelyje, abu 26 metų 
amžiaus. Grupė priklausė ko
munistų partijai. Be šių dviejų 
suimti dar keturi žydai, kurie 
bus apkaltinti vėliau. Kaltina
mieji gali gauti dideles bausmes.

BELGRADAS. — Jugoslavija 
ir Amerika pasirašė sutartį ska
tinti kapitalo investavimą į 

bendrus biznius Jugoslavijoje.

skelbta savo kaliniams amnes
tija. Nuo lapkričio mėn. buvę 
paleista apie 32,000 kalinių. Va-! Tarp šalių, kur valdžios ne- 
karų Vokietija pranešė, kad 1,- sugeba sustabdyti kylančių kai- 
700 paleistų kalinių buvo išleisti nų yra ir Argentina, kurios par- 
į Vakarų Berlyną ar V. Vokietiją, lamento rinkimai turi įvykti ko- 
nors Bona tikėjosi apie 3,300 ka- vo 11 d. Matyt, karinei vyriau- 
linių. Amnestija nelietė politi- sybei atsibodo kovoti su kainų 
nių kalinių.

. WASHINGTONAS. — Ameri
kos Eksporto-Importo bankas Į 
skolina Pietų Korėjai 10.8 mil. 
dol. tarptautinio aerodromo . 
Kimpo išplėtimui prie Seoulo 
miesto.

KARACHI. — Pakistano vy
riausybė paskelbė, kad ji pripa
žino Kambodijos vyriausybę eg- 
zilėje, įsikūrusią kartu su prin
cu Sihanouku Pekine. Pakista
nas pareiškė, kad vis daugiau 
valstybių pasaulyje pasisako už 
Sihanouko valdžios sugrąžini
mą Kambodijoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

kilimu ir gyventojų nepasitenki
nimu. Karinė diktatūra bando 
kainas kontroliuoti, tačiau jos 
pakilo pernai 64%. Valdžia tris 
kart leido padidinti atlyginimus 

i 42%, tačiau kainos vis vien algų 
kilimą pralenkia it* darbo žmo
nių perkamoji galia vis mažėja.

Yra ženklų, kad Argentina ga- 
i Ii išeiti iš to amžino kainų ir 
algų kilimo rato. Pernai visa
me pasaulyje ėmė kilti jautie
nos kainos. Argentina ekspor
tuoja daug ’mėsos. Pernai Ar
gentina turėjo prekybos balan
są su 48 mil. dol. pertekliaus, 
kada 1971 metais ji turėjo 120 

BELFASTAS. — šiaurinėj Ai- mil, dol. deficitą. Jei mėsos ir 
rijoj vėl sprogo trys bombos, kviečių kainos pasaulio rinkoje 
viena jų katalikų rajone. Žmo- liks aukštos, Argentina gali iš- 
nių aukų nebuvo, tačiau pasta- bristi iš dabartinių sunkumų, 
tams padaryta nuostolių. Kata
likai skundžiasi, kad kariuome
nė jų nesaugo nuo protestantų 
puolimų. *

NEW YORKAS. — Ligoninėm 
pakėlus savo darbininkų algas 
8-3%, įsikišo Pragyvenimo Kai
nų Taryba Washingtone, įsakiu
si tą pakėlimą sumažinti iki 
5.5%. j nesugebėjo pasivyti kvlančių kai

SPBINGFIELDAS. — Illinois nų. Kovo mėnesį valdžią pa- 
gubernatorius Walker įsakė vi- ėmęs konservatyvus Urugvajaus 
soms valstijos įstaigoms suma- prezidentas Juan Bordaberry 
žinti kambarių šildymą iki 69 pranašauja, kad kainos stabili- 
laipsnių. Illinois valstijoj irgi zuosis, tačiau stebėtojai juo bijo 
pasireiškė kuro stoka.

BILBAO. — Keturi baskai Is-'nistų agitatoriams labai lengva 
panijos teismo buvo nuteisti ve’hti.
nuo 12 iki 17 metų kalėjimo už ~
dalyvavimą -fabriko direkto
riaus Žabalos pagrobime. Ketu-^dentas Nixonas įsakė federali- 
rių vyrų, kurie Žabalą pagrobė,’ nėms įstaigoms padidinti pastan- 
policija dar nesugavo, manoma,1 gas. kad visi karo Vietname ve- 
kad jie išbėgo į Prancūziją. teranai gautų darbiM.

| Panašūs vargai, kaip Argen
tinos ar Čilės, spaudžia ir Uru
gvajaus vyriausybę- Urugvajaus 
užsienio prekybos balansas ir
gi pernai turėjo perteklių, nes 
irgi buvo eksportuota daug že
mės ūkio produktų, tačiau kai
nos Urugvajuje pakilo per me
tus net 94%. Keli algų pakėlimai

tikėti. Tokiose sūlygose komu-

WASHTNGTONAS. — Prezi-

kur
John

Bien

♦ Japonijos kalėjime sėdi 
amerikietis marinas, nubaustas 
už narkotikų naudojimą.

♦ Kartu su karo paliaubom 
bus išardyta Amerikos Karinė 
Komanda Saigone. Jos štabas 
perkeliamas į Tailandiją, 
komandai vadovaus gen.
Vogt

♦ Komunistų puolime
Hoa bazėje buvo sužeisti 13 Ame 
rikos kareivių ir 12 civilių tech
nikų, dirbusių su Pietų Vietna
mo aviacijos technikais.

♦ Galimas daiktas, kad pre
zidentas Nixonas skris į Kali
forniją pasitikti iš nelaisvės su
grįžtant karių.

♦ New Yorko meras John 
Lindsay svarsto kandidatuoti į 
senatą prieš respublikoną sen. 
Jacobs Javits.

♦ žemės ūkio sekretorius Butz 
pareiškė, kad susirūpinimas ap
linkos teršimu gali pakelti ūkio 
produktų kainas, nes atėmus iš 
ūkių įvairius chemikalus, ūkiai 
mažiau pagamins.

♦ Britanijos keleivinis lėktu
vas vos išvengė didelės nelai
mės, kai jam leidžiantis Londo
no aerodrome su 187 keleiviais, 
staiga nukrito vienas ratas. Nu
sileidimo take buvo išarta 
vaga.

♦ Peru delegacija siekia 
vietų Sąjungoje ginklų, jų
pe modernių kovos lėktuvų.

♦ Alabamos gubernatorius 
Wallace vakar turėjo jau šeštą 
po sužeidimo operaciją.

gili

So- 
tar-

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sek r. Rogers žmona tre
čiadienį buvo apalpusi per pre
zidento Johnsono gedulingas pa
maldas. Gydytojai pripažino, 
kad ji pervargusi.

Vengrija paliaubų priežiūros ko
misijoje. šį savaitgalį Kanada 
išsiunčia savo 2X8 vyrus paliau
bų prižiūrėti.

Jungtinių Tautų gen. sekreto
rius Waldheimas pareiškė, kad 
Jungtinės Tautos padės organi
zuoti paramą karo nualintoms 
Indokinijos šalims.

P. Vietnamo prezidentas Tliie 
paskelbė, kad karo paliaubų pra
džią Vietname paskelbs visų baž
nyčių varpai, sirenos ir būbnai. 
Viceprezidento Agnew vizitas 
turi nuraminti Saigono vyriau
sybę ir pademonstruoti Ameri-

Kambodija pati 
skelbia paliaubas j 
PARYŽIUS:

vyriausybė, bandydama komu-'
nistų gerus norus, ruošiasi šį į7ug* apylinkėsūkininkų, kau- 
sekmadienį paskelbti vienpusis- bojjškomis skrybėlėmis ir ba
kas karines paliaubas, laukda- jajs j)a|Vvavo buvęs viceprezi- 
ma. kad ir komunistai jas pas- dentas Huber{ Humphrey, Atsto- 
kelbs. Amerikos-Šiaurės ^]eL’Vų Rūmų pirmininkas Carl Al 
namo susitarime Kambodijos bert jr buvęs valstvbės proku- 
klausimas tik tiek paliečiamas, į rQras Pkasay

Kambodijos

kad sakoma, jog karo paliaubos 
bus išplėstos ir į Kambodija bei 
Laosą. Kada ir kaip tas įvyks, 
susitarimas nesako.

Kambodijos vadovybė tiki, 
kad Hanojaus kadrams pasitrau
kus iš Kambodijos, karo veiks
mai pasibaigtų greit, nes su vie
tiniais komunistais Kambodijos 
kariuomenė susitvarkyų. Kam
bodija tikisi paramos ir iš So
vietų Sąjungos, kuri pripažįsta 
prezidento Lon Nolo vyriausy
bę ir nutraukė santykius su prin norn]-nes teises ūbiems kalbi- 
cu Sihanouku.

Amerikos ambasada Kambo
dijoje paskelbė, kad Amerikos 
aviacija sustabdys Kambodijoje 
visus veiksmus sekmadienį rytą 
Kambodijos laiku.

Šiandien Įteikia 
belaisviu sarašą

WASHINGTONAS. — šiaurės

uz- 
bu- 
po- 
ku-

Belgiją valdys 
trys partijos

BRIUSELIS. — Po ilgai 
tsitęsusių derybų Belgijoje 
vo sudaryta koalicinė, trijų 
litinių partijų vyriausybė,
ri parlamente turės dviejų treč
dalių daugumą. Premjeras Ed
mond Leburton pabrėžė, kad 
vyriausybė duos didesnes auto- 

iniams distriktams — prancūzų 
pietuose ir flamų — šiaurėje.

i Koalicinės valdžios Belgija 
turėjo nuo 1945 metų.

ne

Laoso valdžia 
tikisi taikos

VIENTIANE. — Laoso vy
riausybė girdėjusi iš Amerikos

Vietnamas suliko, kad pasirašius pareigūnu, kad Hanojus sutikės 
karo paliaubų sutartį Amerikos išvežti iš Laoso apie 60.000 ka- 
transporto lėktuvai galės skristi reivių, nors to nėra jokiame su- 
i Hanojų pasiimti paleidžiamų tarties protokole. Patarėjas 
karo belaisvių. Manoma, kad Kissingeris spaudai užtikrino, 
pirmą 100 belaisvių grupę bus kad jokiu slaptu protokolu ne
galima pasiimti vasario 10 d. ra. Hanojus pasirašė sutartį, ku

ri reikalauja išvežti iš Laoso ir 
Kambodijos visas svetimas ka
riuomenes. Nežinia ar Hanojus 
laikvs ir savo kareivius “sveti
mais”.

Laoso valdžia, gerai pažinda
ma komunistus, klausia, ka 
Amerika pažadėjo Hanojui už

galima pasiimti vasario 10 d. 
Belaisvių paleidimo greitis pri
klausys ir nuo Amerikos karei
vių išvežimo iš P Vietnamo grei
čio. tačiau visus numatoma pa
leisti per 60 dienų.

šiandien komunistai turi įteik
ti Amerikai belaisvių sąrašus. 
Washingtono žiniomis. Hanojus 
turi 587 belaisvius, iš jų 108 lai- 60.000 kareiviu atitraukimą? 
komi Pietų Vietname ir 6 Lao- Niekas netiki, kad komunistai 
se. Nėra jokių žinių paie 1.325 atsisakytų savo tikslų I^ose tik 
dingusius karo veiksmuose. Ko- iš geros valios. Nežinojimas, ką 
munistų rankose turėtų būti irt Amerika davė Hanojui, kelia 
51 amerikietis civilis. Ij»oso vadų tarpe susirūpinimą.

karinėmis dienomis- Saigono 
. vyriausybė dar nėra visai tik
ra. kad Amerika tikrai jos “ne
pardavė” komunistams. Tuo 
pačiu tikslu Agnew lankysis 
Kambodijoje, Laose ir Tailandi- 
joje.

Hanojaus delegatas derybose 
Le DueTlio atsisveikino su Pran
cūzijos užsienio reikalų minis
terijos pareigūnais ir vakar išvy
ko namo. Jis pareiškė, kad jo 
darbas Paryžiuje baigtas. Su
tarti pasirašyti atvyko Hanojaus 
užsienio reikalų ministeris Duy 
Trinh. Viet Gongo užsienio rei
kalų “ministerė” Thi Binh pa
reiškė Paryžiuje koresponden
tams, kad ji tikisi neužilgo spau
dos konferenciją turėti Saigo
ne.

Numatyta 30 valstybių konfe
rencija. kuri įvyks Paryžiuje ar 
Vienoje, svarstys tik Vietnamo 
reikalus, nors dėl to nepatenkin
ta Kambodija ir Laosas.

Sekmadienį Amerikos heli
kopteriai atveš į Saigoną pirmuo
sius Viet Congo karininkus, ku
rie bus sutarties numatytos ke
turių dalių komisijos nariai. 
Jiems gyvenamos patalpos jau 
ruošiamos buvusiame Septin
tos Aviacijos grupės štabe. Tan 
Son Nhut aerodrome, netoli 
Saigono. šiaurės Vietnamas ofi
cialiai nepripažino, kad jų ka
riuomenė yra Pietų Vietname, 
todėl jų karininkai i Saigoną 
atvyks kartu su Viet Congu. gal 
būt. net prisidengę jų vardu. Ne
žinia, kiek tų komunistų kari
ninkų atvyks, tačiau sutartis nu
mato po 59 asmenis iš visų ke
turių grupių. Kiekviena dele
gacija bus vadovaujama genero
lo laipsnio kariškio. Be centri
nės komisijos būstinės Saigone 
keturių dalių komisija bus 16- 
koje miestų ir miestelių po 16 
vyrų iš kiekvienos grupės. At
skiros komandos po I vyrus iŠ 
visų keturių dalyvių bus 26-se 
mažesnėse vietovėse, ši ketu
rių komisija veiks nuo paliau
bų pradžios 60 dienų.
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YIELD INCREASES TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

ką greičiau, negu 365 dienos ir 
nedaug greičiau,

yearly

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

jeigu tik nebus anksčiau išparduoti

yearly

PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

Kas paprastai is^ maisto yra

yearly

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

lattice sistemai, kū- 
ri praeitų metų sausio mėnesį 
buvo skaityta tarptautiniame 
simpoziume apie atominę, mo
lekulinę ir kieto stovio .teoriją 
ir kvantų biologiją Floridoje, o 
dabar išspausdinta leidinyje In-

Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai Įgaliota VNESH
POSYLTORGO priimti ir siųsti DOVANŲ - užsakymus giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R

NąUJIEN G, ’ SKAITO VISŲ 
dtU' »•<, ŽMONES: DARBININ
KAI, BUaaERIAI, PROFESIO
NALAI, uVASINLNKAL VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
HE ŽINO, KAD "NAUJIENOS* 
PADl ODA 1EIS1NG1AUS1AS 

ŽINIAS IK GERL-JSWS 
RAŠTUS.
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ma apsčiai plaušinių medžiagų; 
jų kraujuje ypatingai mažai cho- 
lesterolo. Net Amerikoje gyve
nančiųjų italų, kurie prisilaiko 
savo gimtinės maisto papročių, 
perpus mažiau esama mirimų 
širdies ligomis, kaip kitų ame
rikiečių tarpe.

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai 
firmai: . .

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 cff the interest period. Deposits after the 
10th of the month earn from date of receipt.

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

Pasveikink savo draugus 
car "Navjieras"
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MOSKVICH 412 IE—$3298.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 — $2026

"’•cHook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

saugo nuo žarm£ sunegalavimų, 
širdies infarkto, jukalkėjimų ir 
didžiausios civilizacijos rykštės 
—arteriosklerozės — tai gausus 
celiulioze, plaušingas maistas-

Tokį patirymą skelbia Ugan
dos valdiškas gydytojas Dr. Hu
go Trowell, būtent, kad negrai, 
kurie savo maiste suvalgo kas
dien iki 30 gramų plaušų me
dienos), labai retai teserga ar- 
terioskleroze ar žarnų ligomis.

D-ro Trowell .tvirtinimui pa
remti nurodoma į pietinės Itali-

Chemistry, Symposium no. 6, 
1972 m.

L. L. Grinius iš Maskvos vals
tybinio universiteto yra bendra
autorius straipsnio apie biomem- 
branos padarytos energijos pa
keitimą į elektrinę formą, ku
ris yra išspausdintas leidinyje 
Biochimica et Bipphysica Actą 
— Bioenergetics, tomas 283, nr 
3, 1972 m. gruodžio mėn. 14 d. 
Maskvos valstybiniame univer
sitete paskutiniu laiku specializa
vosi biochemijoje L. L. Grinius, 
A. A. Jasaitis, P. Kadžiauskas, 
V. V. Kulienė ir kiti lietuviai.

Saulius šimoliūnas

IODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia DOVA 
- užsakymus į VNESHPOSYLTORG’ą be jokių tarpininkų, bankų ir kitų.

Nuo
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 
a ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
120.000.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna VNESH 
POSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

ST/INDflRD 
ggį FEDBtyU.

S/1\AnGS
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue at Sacramento I Chicago, Illinois 60632

dorių jau praktikuoja savo rei
kalams.

(Iš Keleivio 1973 metų 
Kalendoriaus)

PODAROGIFTS. INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsaky-
SPECIALIOS PIRMENYBĖS

Kalendorius yra, ar turėtų tąją atėmė nuo vasario ir pri
būti, planingas metų padalini-įdėjo lapkričiui. Tuo būdu šeši 
nūs į mėnesius, savaites, dienas ’ mėnesiai pasidarė po 31 dieną, 
ir t I 
vo išspausdintas Egipte apie 3000 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Nuo to laiko prasideda raštinė 
žmonijos istorija. Kas buvo 
prieš tai, tą vadiname proisto- 
re. kuri susideda iš pasakojimų 
bei legendų-

Egiptėnai išvystė pirmąjį ka
lendorių remdamiesi astrono
miniais erdvės stebėjimais. Jie 
pastebėjo, kad žemė sukasi ap
link saulę, ir kad vienas pilnas 
jos apsisukimas sudaro apskri
tus metus. Po to jie įsitikino, 
kad apsisukti kartą aplink sau
lę ; eraei ima 65 dienas laiko. Tą 
laiką jie padalijo į 12 dalių, skir
dami joms po 30 dienų, kitaip 
sakant, 30 dienų kiekvienam 
mėnesiui. Bet jie apsižiūrėjo, 
kad toks padalinimas nėra tiks
lus, nes 30 padauginus 12 kar
tų gaunasi lygiai 360, kai tuo 
tarpu sauliniai metai turi 365 
dienas. Vadinasi, 5 dienos at
lieka. Nežinodami kur jas dėti, 
jie pavertė jas šventadieniais be 
dalų. Ir taip kurį laiką tęsėsi.

Buvo jau 46 metai iki Kristaus 
gimimo, kai Romos valdovas 
Julius Cezaris įvedė tą kalen
dorių Romos imperijon, tačiau 
taip jį pataisė, kad kalendoriu
je figūruotų ir jo vardas, todėl 
septintąjį mėnesį jis pavadino 
Juliaus vardu. Be to, tas 5 atlie
kamas dienas, kurias egiptėnai 
buvo pavertę “šventadieniais”, 
jis padalijo tarp kitų mėnesių, 
būtent: vieną dieną pridėjo sau
siui, antrą — kovui, 
gužiui, ketvirtą 
liui), penktą

PUCCINI OPERA lietuvių kalboje su pilnu 
simfoniniu orkestru įvyksta 

VASARIO 3, 4 ir 11 DIENOMIS

MIDLAND 
SAVINOS 
AMO LO AM ASSOCIATION

O4t ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOK MC32

PHONE: 2S4-4474

DAUGIAU CELIULIOZĖS
MAŽIAU SUKALKĖJIMO

tik truputėlį greičiau kaip pilnos 
6 valandos; vis dėlto per ilgą 
laiką tos kelios sekundės ar mi
nutės sudaro ištisas dienas. To
dėl 1582 metais Juliaus Kalen
dorius buvo jau atsilikęs nuo ti
krojo saulinio laiko 10 dienų. 
Popiežius Grigalius .XHI-tasis 
patvarkė, kad šitas skirtumas 
būtų atitaisytas. Todėl atsilikęs 
Juliaus Kalendorius buvo nukel
tas 10 dienų pirmyn. 1582 me
tų spalio 5-toji diena padaryta 
spalio 15-toji. Tai buvo jau nau
jas kalendorius, pavadintas Gri
galių Kalendorium.

Katalikiškos valstybės tuojau 
šitą kalendorių priėmė kaip ofi
cialų laiko rodiklį; bet graikų 
tikybos valstybės jį ilgai igno
ravo, o laikėsi Julio kalendo
riaus, kurį pradėta vadinti jau 
“senuoju kalendoriumi”. Rusi
ja, būdama graikiškos pravos- 
lavijos valstybė, laikėsi senojo 
kalendoriaus ilgiausiai. Per dau
gelį metų jis buvo jau atsilikęs 
13 dienų nuo Grigalių arba nau
jojo kalendoriaus. Naująjį ka
lendorių priėmė: Japonija 1873 
metais, Kinija 1912 m., Turkija 
1917 m., Rumunija 1919 m., 
Graikija 1923 m-, Rusija 1918 
metais. Kai revoliucija nuver
tė caro valdžią, tai 'nušlavė ir 
senąjį kalendorių.

Dabar jau siūloma reformuo
ti ir naująjį kalendorių. Nori
ma įsteigti tarptautinį kalendo
rių. kad laikas būtų skaičiuoja
mas visur vienodai. Yra du pla
nai. Vienas jų siūlo datas su
tvarkyti taip, kad kiekvienas 
mėnuo prasidėtų Sekmadienu. 
Kitas planas pataria metus pada
lyti į 13 mėnesių, kiekvienam 
mėnesiui skiriant po 28 dienas. 
Kai kur stambaus verslo korpo
racijos tokį 13 nfėneshi ialen-

PODAROGIFTS, INC.
219 FIFTH AVE. (tarp 27 ir 28 g-yės) NEW YORK, N. Y. 1000L 

TEL.: (212) 685 - 4537

įsigyti bilietus {lietuvių 
statomų G. Puccini

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

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

Lietuviai ITlOkslO l®rnational Journal of Quantum jos gyventojų, kurių maiste 

pasaulyje
Juozas P. Remeika iš Bell Te

lephone Laboratories, Murray 
Hill, New Jersey, yra bendraau
torius dviejų straipsnių apie 
vienakristalines medžiagas chro- 
niiumo bromidą ir vanadijaus 
oksidą ir jų įvairias savybes, ku
rie yra paskelbti leidinyje Phy
sical Review B, tomas 7, nr. 1 
1973 m. sausio mėn. 1 d. J. P. 
Remeika, gimęs 1924 metais 
Newarke, yra vienas garsiausių 
lietuvių mokslininkų, užauginęs 
daug svarbių'naujų kristalų pri
taikytų elektronikos technolo
gijoje.

Romas A. Shatas iš Quantum 
Physics Group, Physical /Scien
ces Direktorate, Redstone Arse
nal, Alabama ir C. Alton Couil- 
ter iš University of Alabama pa
rašė teoretinę-studiją apie spek- 
tralinę funkciją saveiksmingai 
elektrono

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS 
Diriguoja Lyric Operos dirigentas Giulio Favario.

t. Pirmasis kalendorius bu-i penki po 30 dienų, o vasariui li
ko 29 dienos.

Bet kai 44-taisiais metais Ce
zaris buvo nužudytas, jo vietą 
užėmė Romos imperatorius Au
gustas, kuriam taip pat norėjo
si savo varčią įpinti į kalendorių. 
Ir jis tai padarė pasirinkdamas 
vieną mėnesį greta Juliaus ir pa
vadindamas jį Augusto vardu. 
Bet tas mėnuo turėjo tik 30 die
nų. Negerai, nes Julius turėjo 
dieną daugiau. Todėl Augustas 
atlupo vieną dieną nuo vasario 
ir pridėjo savajam mėnesiui- 
Taip vargšui vasariui beliko tik 
28 dienos. Daugiausia “garbės” 
iš tų varžytynių išsinešė Julius 
Cezaris, kurio pakeistas kalen
dorius buvo vadinamas Juliaus 
Kalendoriumi iki 1582 metų.

Tiksliau metų laiką apskai
čiavus, buvo patirta, kad žemei 
apsisukti aplink saulę ima tru
putį daugiau kaip 365 dienos, 
būtent: 365 dienos ir 6 valandos, 
todėl kas ketveri metai iš tų va
landų priauga viena pilna die
na, kuri pridedama prie vasario 
mėnesio, todėl kas ketvirti, me
tai vasaris turi 29 dienas- To
kius metus mes lietuviškai va
diname keliamaisiais metais: 
anglai sako leap yead; rusai 
vysokosnyj god.

Atrodė, kad kalendorius bu
vo jau sutvarkytas ir daugiau 
nebuvo kas pridėt, ar atimt.

Vis dėlto paaiškėjo, kad ne 
viskas tvarkoje. Paaiškėjo, kad 
mūsiškė planeta atlieka savo 

trečią ge- . kelionę aplink saulę trupuėiu- 
liepai (J 

rugsėjui, o šeš- 6 valandos
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YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY
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ZHIGULI - VAZ 2101 — $3214
MOSKVICH 408 IE — S3Q33;

mus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPO- 
SYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNESHPOSYLTORGo 
krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir U.S.S.R.
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• ST. TRINKA

Apie arkliavagį Lionginą Macijauską
Bu v. kriminalinės policijos valdininko užrašai

1935—1936 metais, man tar- vo Apygardos Teisino nubaustas j ... 
naujant Šiaulių Kriminalinėje 2 metams kalėjimo. Jis būva ’ 
Policijoje į mūsų raštinę atvyko kilęs iš Vabalninku valsč., Bir- 
vienas naujakurys (pavardės 
neprisimenu), gyvenantis Aukš^ 
telkiu km., Šiaulių valsšč. ir aps
krityje. Kaipo kūrėjas savano
ris jis iš išdalinto Aukštelkių 
dvaro žemės buvo gavęs sklypą 
ir ant jo pasistatęs trobesius. Jis 
pranešė, kad praeitą naktį iš jo 
neužrakinto tvarto nežinomas 
piktadarys pavogė jo 2 karves, 
kurių viena buvo rudos spalvos 
su balta galva, o antroji irgi ru
dos spalvos su baltu lopu, lyg 
žvaigžde, kaktoje, vertės 300 li
tų. šioje vagystėje jis nieko ne
įtarė ir prašė daryti žygius pa
vogtas karves ir vagis surasti. 
Man priėmus jo pranešimą, jis 
verkdamas papasakojo, kad pa
vogus jo paskutines karves, jis 
nebeturės pieno kuo maitinti ke
lius savo nepilnamečius vaikus, 
nes neturi pinigų, kad galėtų 
kitas karves nusipirkti. Man pa
sidarė gąila to žmogaus, todėl 
kvotą paėmiau aiškinti pats.

Kadangi aš Kriminalinėje po
licijoje buvau ištarnavęs dau
giau kaip 10 metų, tai beveik vi
li nusikaltėliai, kurie po baus
mės atlikimo gyveno Šiaulių 
mieste, man buvo žinomi, todėl 
pradėjau galvoti, kuris iš jų ga
lėjo šią vagystę papildyti. Pa
galvojęs įtariau, kad galėjo pa
pildyti Lionginas Macijauskas, 
kuris už arklio vagystę jau bu-

Gaujas komunistų
IŠRADIMAS

Braunschweiger Zeitung sau
sio 18 d. pranešimu, tarp Va
karų Vokietijos ir komunistų 
valdomos rytinės zonos (“liau
dies demokratinės respublikos, 
DDR) pastatytoj “gėdos sienoj 
pradėjo veikti komunistų nau
jausias išradimas: pirmas žmo
gus tuo išradimu jau nužudytas.

Tūlas jaunuolis, 26 metų am
žiaus, buvo vietoje nušautas ban
dydamas per tą sieną perbėgti į 
Vakarų Vokietiją. Jis buvo nu
šautas iš automatinio šautuvo 
automatiškai. Iki šiol bėgančius 
per sieną šaudydavo raudonieji 
pasienio kareiviai dabar šaudo 
automatai.

Gustaičio vakarų 
dienų žydėjime, savo repertua
rui parinkę jaunystei, meilei, il
gesiui, Baltijos gintarėliui skir
tas dainas, publikos buvo labai 
šiltai sutikti. Jiems nesigailė
ta plojimų ir bisų. Graži jau
nuolių išvaizda, šiltumas, be abe
jo, irgi turėjo didelį poveikį į 
publikos nuotaikas.

Poetas Antanas Gustaitis savo 
humoristine kūryba ir *j kartą 
buvo įspūdingas. Ir temos vėl 
naujos: apie žurnalistą, apie pir
mąją meilę, kuri kadaise kaip 
paukštelė, o dabar lyg šaldytu
vas, kumpių ir dešrų prikrautas. 
Ir apie mūsų seimus; kurie bai
giasi dešrom ir kopūstais. Ta
čiau A. Gustaičio humoristinė 
proza “Nuosmukis” buvo pati 
įspūdingiausia. Kai kas tos hu- 
moristikos besiklausydamas, 
prisiminė buvusį garsųjį “nuo
smukio manifestą”, gubas ir Ju
dą..

Apie aktorių Henriką Kačins
ką yra sakoma, kad jis vienas 
yra teatras, šį kartą Antanas 
Gustaitis, publikai perduodamas 
“Nuosmukį”, irgi buvo teatras.

Baltijos kvinteto, kurį suda
ro Juozas ir Stasys Jasulaičiai, 
Erikas Rotkis, Vilius Lemkis ir 
Helmutas Bertulaitis, ir Anta
no Gustaičio vakarai buvo su
ruošti Grandies išvykai į Pietų 
Ameriką lėšoms sutelkti. Šią iš
vyką globoja Irena ir dr. L. 
Kriaučeliūnai. Jų vadovaujamas

komitetas suorganizavo ir šį 
koncertą. i

Vasario 20 d. Grandies taut, 
šokių grupės 18 šokėjų, jų va
dovė Irena Smieliauskienė, sol. 
A. Simonaitytė skrenda į Brazi
liją, kur S. Paulo įvyksiančia
me lietuvių kongrese atliks pro
gramą. Taip pat sustos Vene
sueloj, kur irgi turės pasirody
mą. Su šia grandiečių grupe 
skrenda Irena ir dr. I- Kriau
čeliūnai.

Tam lėšų sutelkimui šį šešta
dienį sausio 27 d.. Jaunimo Cen
tre įvyksta vakarienė. Lėšų telki
mo komitetas ir šią suvaitę pil
nas rūpesčio, kad ir ši pastanga 
gražiai pasisektų, kaip pasisekė 
A. Gustaičio ir Baltijos kvinte
to koncertas.

Stasė Petersonienė

sią žiemą, siaučiant muziki
nėms nuotaikoms lietuviškoj Či
kagoj, belaukiant didžiųjų vo
kalinių balsų 'Carmenoj, Bohe
moj ir Čigonų barone, malonu 
buvo klausytis sausio 21 d. Vo
kietijos lietuvių Baltijos kvinte
to. ’

Europoje, kaip seniau, taip ir 
dabar, labai madingi tokie leng
vesnio žanro dainininkai. To
kios estradinės dainos ten labai 
mėgiamos. Kaip anksčiau Šal
čiai, Vaitkutė, taip šį kartą Bal
tijos kvintetas atnešė mums eu
ropinio vėjo gūsi.

Opera ar simfoninis orkes
tras yra jau muzikos viršūnė. 
Tokią instrumentalinę ar voka- 

*’ linę muziką mėgsta didesnio mu
zikinio išprusimo žmonės- Ta
čiau miela kartas nuo karto 
pasmaguriauti ir paprasta, ne
sudėtinga, bet iš širdies plau
kiančia gaida.

Baltijos kvintetas atliko eilę 
dainų. Vienos jų šlagerinės, ki
tos patriotinės, kaip “Vyrai prie 
jūros”, “Oi, neverk, motinėle”. 
Ši, paskutinė, perpinta melode
klamacija įvairiaspalve balso 

Zatorskis, matydamas, kad nė- moduliacija, panaudojant de
ra prasmės gintis, prisipažino koracijai net spalvų efektą, bu- 
kad tas dvi karves jis iš Liongi- vo kažkas naujo, pagaunančio, 
no Macijausko nupirkęs už 100 Dainininkai, būdami pačiame 
litų ir kad tų karvių galvas ra
šalu nudažęs Macijauskas, kad 
jų nepažintų. Paklaustas, kur 
yra Macijauskas, atsakė, kad jis 
iš jo ūkio išvyko sakydamas, kad 
eisiąs kur nors pavogti porą 
arklių ir, kai juos pavogs, tai at
ves į jo ūkį. Zatorskį drauge su 
pavogtomis karvėmis atgabeno
me į Šiaulius į mūsų įstaigą. Ka
dangi nebuvo pavojaus, kad jis 
pasislėps nuo tardymo ir teismo, 
tai po apklausimo jį palikau lais
vėje, nes jis pasižadėjo, kai tik 
Macijauskas pas jį atvės pavog
tus arklius, tuoj apie tai praneš
ti man. Be to, iš Zatorskio suži
nojau, kad Macijauskas yra gin
kluotas “Mauzer” 7.65 kalibro 
pistoletu, todėl patarė -jį sui- 
mant elgtis atsargiai. Surastas 
pavogtas karves grąžinau nuken
tėjusiam, už ką jis buvo labai 
dėkingas.

tau, kad mano įtarimas buvo ne 
be pagrindo ir kad jis galėjo Za- 
torskiui parduoti pavogtas iš to 
naujakurio karves. Tai patik
rinti gavęs iš išauiių apskrities 
policijos vado į roges pakinkytą 

drauge su valdininku
Apyrubiu nuvykomė pas minė
tą Zatorskį, kuris gyveno apie 9 
kilometrus nuo Šiaulių miesto. 
Jį radę namuose paprašėme, 
kad jis parodytų kiek karvių jis 
savo tvarte turi. Apžiūrėjus jo 
tvarto esančias karves tokių žy
mių karvių, kokios buvo iš to 
naujakurio pavogtos, neradome. 
Tačiau vienos karvės galvos 
spalva man pasirodė įtartina, 
nes ji buvo juodai mėlyna. Kai 
seilėmis pašlapinęs savo pirš
tą pabraukiau per karvės gal
vą, jis nusidažė juodai. Supra
tau, kad jos galva yra nudažy- 

Kad tai patikrinus, nuėjęs pas ta rašalu. Antrosios karvės bu-. 
Vaitkienę jos paklausiau ar ji vusi kaktoje balta žvaigždė ir-' 
nežino, kur gyvena Lionginas gi buvo uždažyta juodai.. Tada 
Macijauskas ir ar jis pas ją už
eina. Atsakė, kad jo gyvenamo
sios vietos nežino, bet girdėjo, 
kad jis dažnai lankosi pas Bui
vydienę, kuri kaip minėjau, ir
gi prilaikė prostitutes. Nuėjęs 
pas Buivydienę pradėjau jos 
klausinėti, kokie man pažįstami 
įtariami vagystės asmenys pas 
ją užeina- Tarp kitų paminėjau 
Liogino Macijausko vardą ir pa
vardę. Į tai Buivydienė man pa- 
pasokojo, kad Lionginas Maci
jauskas prieš pora dienų buvo 
pas ją užėjęs, bet pabuvęs trum
pą laiką išėjęs sakydamas, kad 
eisiąs pas ūkininką Zatorskį, gy
venantį Luponių kaime, Šiaulių 
valsčiuje, kuris jam esąs skolin
gas pinigų. Išgirdęs tai supra-

žų apskrities, buvo nevedęs, apie 
25 metų amžiaus ir po bausmės 
atlikimo į savo tėviškę negrįžo. 
Nuolatinės gyvenamos vietos jis 
neturėjo ir dažnai laiką praleis
davo pas prostitutes, kurias pri
laikė Vaitkienė, gyvenanti Šiau
lių mieste Lauko gatvėje arba 
pas Buivydienę, gyvenančią Vil
niaus gatvėje. Kadangi jis jokio 
darbo nedirbo, o pragyvenimui 
buvo reikalingi pinigai, tai įta
riau, kad tas karves iš minėto 
naujakurio galėjo pavogti jis.

Zatorskio paprašiau, kad jis at
neštų kibirą vandens ir skudurą 
ir, kad karvių galvas nuplautų. 
Nuplovus vienos karvės galvą 
iš juodos pasidarė balta,/) antro
sios buvusi kaktoje balta žvaigž
dė irgi atsirado. į

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ 

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.

MICHAELS

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pro*.

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

07- mokama dviejų 
metų certifi- 

catams. Mažiau* 
šia $5,000 
ar daugiau

on 
investment 

account

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

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

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

eidamas iš įstaigos budinčiam 
valdininkui pasakiau, kad kai 
tik bus iš kur nors gauta telefo
nograma apie arklių vagystę, 
tuojau pranešti telefonu man. 
Apie 3 valandą nakties budin
tis valdininkas man pranešė, kad 
iš Akmenės policijos, Mažeikių 
apskrities, yra gauta telefonogra
ma, kad iš vieno ūkininko ga
nyklos nežinomas piktadarys 
pavogė porą arklių. Buvo aišku, 
kad juos pavogė ne kas kitas kaip 
Macijauskas. Apsirengęs atėjau

Chicago Savings 
and Loan Association ^SAFETYOFX^ 

YOUI SAVINGS

INSURED
UP TO

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

į įstaigą ir laukiau iki atvyks Za
torskis pranešti, kad Macijaus
kas su pavogtais arkliais pas jį 
jau yra atvykęs. Apie 7 valandą 
ryto atvyko Zatorskis ir prane
šė, kad Macijauskas atvedė į jo 
ūkį 2 pavogtus arklius ir, kad 
juos uždaręs laiko pirtyje. Ga
vęs tas žinias, aš drauge su val
dininku Apyrubiu gavę iš poli
cijos vado pakinkytą į roges ark
lį, nuvažiavome pas Zatorskį. 
Kad mūsų niekas nematytų, ark
lį pririšę už daržinės, ėjome Za- 
torskio namų link. Beeidami su
tikome kieme Zatorskio berną, 
kurio aš paklausiau kur yra 
Lionginas ir ką jis daro. Atsakė, 
kad yra grįčioje ir kad skutasi 
barzdą. Priėję prie grįčios du
rų, staiga jas atidarėme ir bėgte 
pribėgę prie Macijausko, kuris 
prie, stalo atsisėdęs skutosi barz
dą, ji nutverėme už rankų, kad 
negalėtų panaudoti ginklą. Ap- 
kratęs jo kišenes radau “Mau- 
zer” 7.65 kalibro pistoletą su ke
liais šoviniais, kuri iš jo atėmiau 
ir jam ant rankų uždėjau gele
žinius pančius.

Pavogti arkliai buvo rasti už
daryti pirtyje ir mes turėjome 
daug vargo iki juos išvedėme 
iš pirties, nes pirtis buvo maža 
ir juos apsukti nebuvo galima. 
Macijauską su pavogtais arkliais 
atgabenome į Šiaulius. Bevažiuo
jant Macijauskas pradėjo manęs 
prašyti sakydamas: “Aš bėgsiu, 
o tu mane nušauk, nes nebenoriu 
daugiau kalėjime sėdėti.” Atsa
kiau: “Tu nemėgink bėgti ir aš 
tavęs nešausiu”. Už padarytas 
vagystes gausi -3 metus kalėji
mo, o kai atlikęs bausmę išeisi 
iš kalėjimo, mes ir vėl susitik
sime.

Atlikęs visus formalumus, 
vogtus arklius grąžinau nuken
tėjusiam, kuris irgi buvo labai 
dėkingas, gi Macijauską patalpi
nau Šiaulių kalėjiman Mažeikių 

į apylinkės tardytojui, kuriam
J 5 * padary

5%
PER ANNUM 
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ACCOUNTS

5;%
PER ANNUM 
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CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokių 
|ū*V namo pagerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar |ei neturite nuosavo namo Ir |um» nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

perdaviau tuo reikalu 
tą kvotą.

Praslinkus kuriam 
Liongino Macijausko bylą už 
papildytą karvių vagystę spren
dė Šiaulių II apylinkės taikos tei
sėjas ir jį nubadė 9 mėnesiais 
kalėjimo.

Už arklių vagystę Šiaulių apy
gardos teismas Macijauską nu
baudė 3 metams kalėjimo. Za- 
torskis už pirkimą vogtų kar
vių buvo Šiaulių II apylinkės 
taikos teisėjo nubaustas 3 mė-

laikui

B«t kokiais finansiniais reikalais kreipkitės |:

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

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

nesiams kalėjimo lygtinai, tai 
yra, jei vienų metų bėgyje kito 
nusikaltimo nepadarys, tai baus
mės atlikti nereikės. Už priėmi
mą vogtų arklių jis liko nebaus
tas, nes jis pats suteikė žinias 
apie , tą vagystę ir kai tik Maci
jauskas pas jj atvedė pavogtus 
arklius, tuoj aus pranešė polici
jai.

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

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM

$5000 or morw 
certificates 

2 year min.

MEMBER

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

Pai mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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- 

n*io pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo IntMlla!
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, III 60600
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams —....— 
pusei metų ____
vienam menesiui

$600
$2.90

$12.00
$3.00

kvas valdovus, kad JAV neturi jokio intereso į Pietai Azi-1972 m. spalio mėn. laida.
jos teritorijas. Jis sutiko vesti prekyba su Kinija ir Mas-; Mame paskutiniame num«- 
kva, jeigu Pietų Azijos konfliktas bus Kkvidubtas. Pre- atspausdintas gerokai 
zidentas pareiškė, kad JAV niekad nenorėjo svetimų į ^‘f“8 „%* * a.8’ x?vd’
žemių uzkanauti, bet jos nori, kad vietos gyventojai tu- žurnalizmo pavyzdžiai ’. Ten 
retų teisę pasirinkti be jokios svetimųjų intervencijos,’nuvertinta visa eilė mūsų laik- 
tokią vyriausybę ir tokią valdymo formą, kokia jiems la-|rašėiuose paskelbtų publicistų 
blausiai patinka. Atrodo, kad šis prezidento Niksono nių straipsnių, be rimtos jų 
pareiškimas paveikė komunistinių valstybių valdovus. krHlkos- 
Kaip Maskva, taip Pekinas darė spaudimą į Šiaurės Viet-

Di»nr«ičio kaino*:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ______________
pusei metų____________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams______________
pusei metų

Užsieniuose: 
metams 
pusei 
vienam

$22.00
$12.00

$7.00
$3.00

$20.00
$11.00

LIETUVOS ADENAS
(Iš Balzeko muziejaus foto archyvų)

jų nagrinėjimų lauke tiktai 
negaciją, visų idėjų atmetimą, 
jų paneigimą, beatodairinę ki
tų kritiką, dargi neesminę, ne- 

» rimtą, priekabingą, priekaiš- 
i tingą, persunktą kitų neapy
kanta, niekinančią asmenį, 
organizacijas, institucijas, ypač 
Lietuvos laisvinimo darbą dir
bantį ALTą, kurio akiratinin- 
kai tiesiog organiškai nepa
kenčia, lyg jie būtų ALTui 
alęrgiški.

Tas rašinys sudomino made 
į” straipsniais, 

jų skelbiamomis mintimis, 
perskaitęs visą eilę to laikraš
čio laidų, ypač gi paskutinę lai
dą, radau “Akiračių” akiračių 
vaizdą ne tokį, kokio tikėjau
si. Straipsniai labai menki, 
didele dalimi net tautai žalin
gi savo turiniu. Tik jų pats 
pirmasis — tai pirmojo nume
rio (1968 m. liepos mėn. laidos) 
vedamasis labai savo žodžiais 
gražus, bet, pasirodo, nelabai 
nuoširdus. Suderinus jį su vė
lesnių laidų straipsniais, gau
namas akiratininkų žodžių ir 
darbų kontrastas, didelė prie
šingybė.

I. — KAIP PRISISTATĖ 
“AKIRAČIAI” MJCSŲ 

VISUOMENEI SAVO PIRMOJO 
NUMERIO VEDAMUOJU?
Savo pirmojo nr. vedamuoju 

(“Apie spaudą ir laisvę”) 
“Akiračių” leidėjai ir redak
toriai prisistatė mūsų visuome
nei labai gražiai, taikingai, 
kaip siekią pozityvių tikslų.

Jie ten rašė norį įvairiausiais 
požiūriais ir nuoširdžiai aiš
kintis mūsų tautos dabartį 
svetur ir namie, Lietuvoje; 
sakėsi norį persvarstyti mūsų 
darbus ir žygius, nukreiptus į 
Lietuvos ateitį, girdi, “nepa
likti nepavartyto nė vieno ak
menėlio ir neapžiūrėto nė vie
no takelio, kuriuos tikrai būtų 
galima panaudoti tikrai lais
vos, tikrai savaimingos, tik
rai nuo svetimųjų valių nepri
klausomos Lietuvos ateičiai”.

Tai labai gražūs, (ne tik sa
vo turiniu, bet ir konę groži
nės literatūros meno forma) 
pasakyti akiratininkų žodžiai. 
Ko tereikėtų, kad jie būtų ir 
gyvenime vykdomi! Tada tu
rėtume ir “Akiračių” akira-

namą, patardamas jiems siekti taikos ir baigti karo ?a<-‘iy ‘‘Akiračių

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago. 
DI 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu ra užsakymu.

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

Pasirašė Vietnamo taikos sutartį
Šiandien, saus. 27 dieną, JAV valstybės sekretorius 

William P. Rogers pasirašė taikos susitarimą su Šiaurės 
Vietnamu. Hanojaus komunistinė valdžia pasižadėjo 60 
dienų laikotarpyje paleisti visus laikomus karo belaisvius, 
o JAV tuo pačiu laikotarpiu pasižadėjo atšaukti visus 
savo karius iš Vietnamo. Abi pusės pasižadėjo laikytis 
susitarimų ir neduoti ginklų kariaujančiom pusėm

Sekretorius Rogers, prieš išvykdamas Į Paryžių, 
pasimatė su Kanados, Vengrijos, Lenkijos ir Indonezi
jos ambasadoriais. Jis išdėstė pasirašytos taikos sąlygas 
ir nurodė, kad jų pasiųsti kariai privalės daboti, kad 
Vietname vėl neprasidėtų karo veiksmai. Pasirodo, kad 
minėtų valstybių pirmieji atstovai jau nuskrido j Viet
namą ir teiraujasi vietoje, kaip vėliau atskridę kariai ir 
diplomatai galės saugoti taiką Vietname. Sutartyje aiš
kiai pasakyta, kad abi kariaujančios pusės pasižadėjo 
neteikti kariaujantiems vietnamiečiams ginklų ir kito
kios karui vesti reikalingos medžiagos.

Sekretorius Rogers vakar pasimatė su Jungtinių 
Tautų sekretorium Kurt Waldheimu, informavo jį apie 
susitarimą Vietnamo karo veiksmams baigti. Be to, jis 
susitiko su Kanados užsienio reikalų ministru Mitchell 
Sharp ir Indonezijos premjeru Adam Maliku. Kiekvienas 
gavo pagrindinius susitarimo paragrafus ir prašymą 
padėti išlaikyti taiką pietų Azijoje.

Pietų Vietnamo prezidentas Thieu kelis kartus anks
čiau paruoštus susitarimus buvo atmetęs, bet šį kartą jis 
sutinka pasirašyti ir siekti taikos Vietname. Į Saigoną 
buvo nuskridęs gen. Aleksandras Haig, išaiškino sutar
tus taikos paragrafus ir gavo prez. Thieu pritarimą. Gen. 
Haig pasimatė su Laoso ir Kambodijos vyriausybėmis. 
Tvirtinama, kad Vietnamo taikos susitarimas turės at
nešti taiką ir minėtiems kraštams.

Pasitarimams taikai Vietname vadovavo prezidento 
patarėjas Henry Kisingeris. Jis kelis kartus susitiko su 
Šiaurės Vienamo komunistais ir tarėsi dėl karo veiksmų 
pabaigos. Ankstyvesnieji susitarimai taikos neatnešė, 
bet atrodo, kad vakar pasirašytas kuriam laikui turės 
apraminti komunistų apetitus. Šiaurės Vietnamo komu
nistai pakeitė savo nuomonę, kai prezidentas Niksonas 
įsakė didiesiems lėktuvams išgriauti Haifongo karo me
džiagos sandėlius, o Hanojaus gyventojams buvo įsakyta 
evakuoti miestą.

Prezidentas Niksonas pirma įtikino Pekino ir Mas-

veiksmus Pietuose.
Visa eilė kongrso atstovų, kurie paskutinėm savai- 
kritikavo prezidentą Niksoną dėl Šiaurės Vietnamo 

bombardavimų, šiandien džiaugiasi, kad prezidentas vis 
dėlto pasiekė taikos, o visi nelaisvėn patekusieji Ameri
kos kariai bus išlaisvinti. Taikos siekė ir anksčiau buvu
sieji prezidentai, bet jiems nepavyko. Prezidentas Nik
sonas, matyt, geriau pažįsta komunistų psichologiją. 
Jis žino, kad komunistai nusilenkia tiktai jėgai. Jeigu 
prezidentas Niksonas nebūtų pavartojęs jėgos Šiaurės 
Vietnamo karo centrams griauti, tai vaitgu Le Due Tho 
būtų sutikęs pasirašyti dabartinį susitarimą.

Le Due Tho, pasirašęs susitarimą su Kisingeriu, 
pareiškė, kad nauja sutartis naudingiausia yra “Pietų 
Vietnamo liaudžiai”. Amerikiečiai visą laiką reikalavę, 
kad būtų atšaukta “liaudies kariuomenė” iš Pietų Viet
namo, bet pasirašytas susitarimas leidžia tai kariuome
nei toliau ten pasilikti Šiaurės Vietnamas kariuomenės 
Pietuose nelaiko. Pietuose kovoja prieš gen. Thieu vy
riausybę Vietkongo sudarytoji karo jėga. Ji ir toliau tęs 
kovą.

Tuo tarpu Henry Kisingeris spaudos atstovams nu
rodė kad susitarimas įpareigoja Šiaurės Vietnamą ne
teikti jokios karo medžiagos Pietuose esantiems partiza
nams. Be to, penktadienį sekretorius Rogers ruošėsi 
kelionėn į Paryžių taikos sutarties pasirašyti, o galin
gieji Amerikos lėktuvai griovė pačius svarbiausius Pie
tų Vietnamo karo centrus. „ Kiekvienam aišku, kad Pie
tuose esantieji komunistų batalijonai negalės vesti karo, 
jeigu jiems nebus teikiama karo medžiaga. Šiaurės Viet
namas negalės ginkluoti Pietuose esančių karių, jeigu jie 
patys negaus karo medžiagos iš Rusijos. Bet prezidentas 
Niksonas įspėjo Brežnevą, kad nepadidės prekyba, jeigu 
sovietų karo medžiaga ir toliau bus siunčiama į Pietų Azi
ją. Atrodo, kad pats Brežnevas patarė Šiaurės Vietnamo 
vyriausybei pasirašyti taikos sutartį ir baigti įsiveržimus.

Henry Kisingeris yra įsitikinęs, kad Pietų Vietname 
bus baigta komunistų agresija. Jeigu komunistai ir vėl 
pradėtų tęsti užkariavimus, tai JAV aviacija ir vėl turė
tų grįžti ir dar taikliau taikyti į komunistų karo pramo
nės centrus.

Diplomatai tikisi, kad Paryžiuje pasirašytas susita
rimas yra didelis žingsnis į taiką pasaulyje.- Netolimoje čius, jų horizontą labai gražų:

turiningą, spalvingą idėjomis, 
malonų apsižvalgyti, akį trau
kiantį ir širdį pradžiuginantį, 
gerų vilčių suteikiantį pozity
viais akiratininkų darbais”.

O dabar?...
II.— KOKIE “AKIRAČIŲ” 

AKIRAČIAI' PASIRODĖ
PO PRISISTATYMO?

Perskaitęs visą eilę jų laidų, 
radau “Akiračių” horizontą,

ateityje teks žengti kitus žingsnius Artimuose Rytuose 
ir Rytų Europoje.

“Akiračių” akiračiai (1)

AKIRATININKŲ ŽODŽIAI IR DARBAI
P. STRAVINSKAS

Prieš puspenktų metų (1968 
m. liepos mėn) Chicagoje susi
dariusi nedidelė viduriniosios 
kartos lietuvių grupelė pradė
jo leisti savo “atviro žodžio” 
laikraštį, pavadintą idėjiškai

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
- (Biografijos bruožai)
S
" Pirmomis dienomis Povilas apsidaužė 
Jankas, bet jis greitai tapo angliakasiu. 
Jam būtų buvę daug sunkiau, jeigu jis ne
būtų turėjęs greta savęs poros gerų savo 
tautiečių. Povilas Škotijos kasyklose į die
ną uždirbdavo daugiau, negu jis gaudavo 
pas būrą už ištisą savaitę. O jeigu palygin
tum angliakasio uždarbį su Lietuvos ūki
ninko mokama bernui alga, tai būtų rei
kėję dirbti bent dvi savaites.

Pradžioje Povilas vis dar galvodavo 
apie kelionę į Ameriką, bet kai gavo vieną 
algą ir įsitikino, kad kasyklose darbas nė
ra toks sunkus, tai jis ir neskubėjo. Be to, 
jam teko arčiau susipažinti su Glasgovo 
lietuviais ir su keliais gerais angliakasiais, 
tai jis nei nenorėjo skubėti išvažiuoti, šeš
tadieniais jis būdavo laisvas ir galėdavo 
praleisti su jaunimu. Jam buvo labai leng
va su jaunaisiais susidraugauti, nes jis 
turėjo gražų balsą ir noriai dainuodavo.

Pačiose kasyklose Povilas taip pat ge
rai jautėsi. Pradžioje savo draugams an
gliakasiams jis nieko nesakė, bet vėliau 
teisybę išsipasakojo. Pasibaigus vasaros 
darbams pas Tilžės būrą, Povilas buvo nu
važiavęs į Darmštadtą anglių kasti. Jis 
dar buvo jaunas, bet jau stiprus ir gerai

suaugęs vyras. Prie grupės tilžiškių jį pri
rišo pats ūkininkas. Povilą jis mėgo, bet 
žiemos metu jam ūkyje darbo neturėjo. 
Jis supažindino Povilą su kitais vyrais, pa
siryžusiais nuvažiuoti į kasyklas kelių 
markių užsidirbti.

Vokiečiai yra tvarkingi. Jų kasyklose 
taip pat atsitinka nelaimių, bet priežiūra 
ir apsauga ten vis dėlto daug geresnė, ne
gu kitur. Povilas buvo stiprus, bet vokie
čiai jam neleido leistis gilyn, kol nebuvo 
tikri, kad jis supranta kiekvieną pavojaus 
ženklą. Pačiose kasyklose darbas buvo 
maždaug toks pats, kaip ir Škotijoje.

SUSIDRAUGAVO SU JAUNIMU
Škotijoje Povilas gerai susidraugavo su 

jaunimu. Jis tuojau tapo glaudus Rankpel
nio šeimos narys. Jis rūpinosi pačiu laik
raštėliu, prie jo dirbančiais žmonėmis ir 
prie Rankpelnio besigrupuojančiu jauni
mu. Nejučiomis jis įsitraukė į jaunimo ir 
vyresniųjų vedamas politines diskusijas, 
pramoko gerai skaityti ir suprasti svarbes
nius laikraščio straipsnius. Ir svarbiausia, 
jis pats tapo naudingas ir reikalingas ben
dradarbis. Vasaros metu jis padėdavo lie
tuviams ruošti išeigas — gegužines, o ru
denį ir žiemą jis prisidėdavo prie vakarų 
ir net vaidinimų. .

Glasgove buvo Rankpelnio žmonių su
organizuotas choras. Povilas lapo to cho
ro narys. Ten buvo neblogas choro vedė
jas.. kuris pamokė Povilą kontroliuoti sa
vo balsą. Dainuodavo Povilas Kalneliuose,

Kad nepažinčiau nei vieno 
“Akiračių” redaktorių, kurių 
vieną kitą pažįstu, rodos, kaip 
rimtus, dorus vyrus, dargi ge
rus lietuvius, tai sakyčiau, kad 
tą laikraštį redaguoja kokie 
nihilistai, netgi jokios visuo
meninės tvarkos ir jokio auto
riteto nepripažįstą anarchistai, 
gal net lietuvių tautos priešai.

Matydamas dalies tų akira- 
tin akų nepasitikėjimą jokia 
idėja, jų nepatiklias pažiūras 
į tai, ką kiti lietuviai bendrai 
daro, ką kuria, ką stato, ma
nau, kad tie mūsų jaunesnio
sios kartos žmonės yra gal tik 
kitų nepažįstą ir savęs nesuran
dą skeptikai, savo skepticizmu 
patys savo dvasioje sulaužę, su- 
paraližavę savo dvasines jėgas, 
dėl ko ir negali nieko pozity
vaus duoti, tiktai linkę rūgti, 
niurnėti, ant visų pykti, visus 
beatodairiškai kritikuoti ir tai, 
ką kiti stato, griauti.

Ir dar kas kelia mano nuo
stabą, gal net ir visų susirūpi
nimą: tai akiratininkų kaž
koks prielankumas okupantui. 
Tiesa, “Akiračiuose” būna 
kartais spaudos gabalėlių, kur 
pakritikuojama sovietinė des
potija, bet ta kritika yra tokia 
švelni, baili, netgi nei nerim
ta, negili, neįtikinanti, lyg ir 
okupantui pataikaujanti, kad 
atrodo, jog ji yra tik dėl akių.

Pastaruoju laiku “Akiračiuo
se” jau pradėjo reikštis ir 
okupanto neprašyti advokatai. 
Jie gina bolševikus nuo lietu
vių, neva juos, tuos bolševikus, 
neteisingai puolančius mūsų 
spaudoje (žiūr., pvz., 1972 m. 
spalio mėn. laidoje vysk. V. 
Brizgiui daromus kaltinimus 
straipsnely “Keista informa
cija”).

Taigi matome, kad akirati
ninkų gražūs žodžiai (kuriais 
jie prisistatė mūsų visuome
nei savo “Akiračių” 
laidoje) iš tikrųjų, 
nesiderina su jų darbais.

Padaręs šias bendras pasta
bas dėl akiratininkų ir jų spau
dos organo, toliau pateiksiu 
konkrečius savo teiginių įrody
mus, paimtus iš “Akiračių”, 
ypač gi iš jų paskutinės laidos 
(1972 m. spalio mėn. nr.), kur 
jų “žurnalistikos ekspertas’

pirmoje 
visiškai

blankiu, nieko nepasakančiu
“Akiračių” vardu.

“Akiračiai” išeina po dešimt
numerių į metus,“ spaudos są-kaip sakiau, Labai tuščią, ny- 
siuvinių, šiuo metu yra išėjęs kų ir nuskurusį.

I “Akiračių” akiračiuose, t y. moko mus gražiai rašyti, neno-jų eilinis 43-čiasis nr. — tai

Kruopiuose ir šapnagiųose, bet ten jis 
dažniausiai rėkdavo. Tuo tarpu gražiai 
dainai reikalingas kontroliuojamas bakas. 
Vieniems balsą kontroliuoti lengva, bet ki
tiems tenka gerokai padirbėti, kol jie pra
moksta naudoti balso stygas. Škotijoje prie 
Rankpelnio Povilas pramoko balsą kon
troliuoti.

Škotijoje jam teko padėti gegužines 
ruošti. Reikėjo maistą gaminti, barą aptar
nauti ir šokius suruošti. Jis pats gerai šoko. 
Jis jau šoko šapna.eiuose, o Škotijoje dar 
lengviau jam viskas sekėsi.

Kai atėjo laikas važiuoti į Ameriką, tai 
jį išlydėjo didokas būrys Žmonių. Jis buvo 
pasiryžęs yažiuoti į Ameriką, tai Rankpel
nio žmonės aprūpino jį keliais adresais. 
Chicagoje tuo metu buvo didokas lietuvių 
socialistų būrys, čia veikė Ųelios kuopos, 
buvo net sudaryta rajonų valdyba. Tuo 
metu Cbicagps rajonų pirmininku buvo 
Vincas Pačkauskas. kurio adresas buvo 
duotas Povilui. Jis gavo ir daugiau adresų, 
bet pats svarbiausias buvo organizacijos 
pirmininko.

IŠVAŽIUOJA Į AMERIKĄ

Iš Kalnelių, gali sakyti, kad jį tiktai 
saviškiai išlydėjo. Iuq tąrpu, kai jis jau 
ruošėsi išvažiuoti iš Škotijos, tai išlydėjo 
didokas jaunimo būryą. Vienos patarė jam 
nevažiuoti į Ameriką, kilos prašė ir jas 
paimti, kai nuvažiuos ir gerą darbą gaus. 
Kiekvienai buvo ašku, kad Povilas bus

POVILAS MILERIS
rimtas vyras, nes jis negirtuokliavo, pini
gų bereikalingai nemetė ir į ateitį žiūrėjo 
be baimės.

Praleidęs metus Vokietijoj, Povilas jau 
susigaudę vokiškai. Kalbėti jis negalėjo, 
bet pačių reikalingiausių daiktų mokėjo 
paprašyti. Tas pats buvo ir su anglų kalba. 
Jis visą laiką buvo lietuvių tarpe, bet vis 
dėlto Škotijoje jis pradėjo suprasti ir ang
liškai. Vietos lietuviai jaunimui patardavo 
greičiau pramokti angliškai, nes tiktai su 
šia kalba yra vilties stipriau atsistoti ant 
kojų.

Kiti jaunuoliai atvažiavę į Ameriką, 
negalėjo angliškai ištarti žodžio, tuo tarpu
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Didžiulis etninių grupių 
priėmimas Washingtone
CST žiniomis iš Washingtono 

prezidento Nixono inauguraci- ‘ 
jos proga suruoštas tautinių 
(etninių) grupių priėmimas bu
vo milžiniškas, sutraukęs į “Cor
coran” meno galerijas dešimties 
tūkstančių įvairiausių tautybių 
svečių.

Minia buvo tokia didelė, kad 
policija turėjo apriboti į galeri
jas įleidžiamųjų skaičius. Spė
jama, kad į priėmimą atsilankė 
apie 15,000 žmonių, nors tikro 
skaičiaus niekas nepajėgė suą- 
kaičiuoti- Visos gatvės arčiau 
galerijos buvo automobiliais už
kimštos, taip kad joks trafikas 
nebebuvo įmanomas.

Prezidento žmonai Pat Nixon 
su dukra Julie Eisenhower atsi
lankius, jos buvo apstotos di
delės žmonių minios ir saugumo 
pareigūnai su policija su dide
liu vargu įstengė padaryti joms 
praėjimą. Galerijos salėse grojo 
įvairių tautybių orkestrai ir dai
nininkai bei šokėjai tautiškuo
se rūbuose savo kalbomis dai
navo tautiškas dainas ir šoko 
tautinius šokius, o prie stalų 
svečiai galėjo ragauti įvairių 
tautų įvairius tautinius valgius 
ir skanėstus.

Salėse kamšatis buvusi tokia, 
kad žmonėms petys prie pe
ties stumiantis pirmyn truko 25 
minutės praeiti distancijai nuo 
Įeinamųjų iki išeinamųjų durų, 
o apie pamatymą įvairių tauty
bių meno kūrinius ir kitokius 
originalius eksponatus arba pa
ragauti tautiškų skanėstų nė kal
bos nebegalėję būti.

rėdamas betgi patikslinti sa
vo rašymo ir, apskritai, paties 
savo laikraščio turinio.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Povilas jau suprato ir mokėjo kelis būti
niausius reikalus paklausti.. Kelio jis leng
vai galėjo paklausti. Jam padėjo latvių ir 
vokiečių kalbos.

Atvažiavęs Chicagon jis pirmiausia su
sižinojo su Vincu Pačkausku. Tas paklau
sė, iš kur jis atvažiavo ir ko jis nori. O 
kai pasakė, kad atvažiavo darbo ieškoti ir 
nori pirmiausiai rasti vietą, kur apsigyven
ti, tai Pačkauskas paklausė:

— Ką tu čia Chicagoje pažįsti?
— Pažįstu Praną Jašmonlą, — atsakė 

jam Povilas.
(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS"

Jos visad rašo
TEISYBĘ

1 *** ** « -0^n— ,.

PEACE COSTS MONEY 
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, MOSI* 
l* G1RKJLU LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

285* WL 63rd STREIT 
Ofiso teist.; PRQSPSCT 8-3229 
Roxid. tolei.; WAIbraok 5-5976

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
aug 7 iki 9 vai vak. Tree uždarys

Rsrz. tat 239-46*3

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS ' 
GINGKQLOGIN* CHIRURGU A 
6449 So. Putosiu Rd. (Crowford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pągal auntarunA 

Jei neauiUepias skambinti 374-6012

Tetofe PRospsct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2148 WEST 63rd STREET

VaL; kas diena po pietų 14; vak. 7-8 
tiktai antimiieniaio jr pen ictudipn ibis, 
Trečiad. ir aekaad. oftaaa uždarytas.

Rsz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; Republic 7-7*6*

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954533

Faz Valley Medical Center 
869 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71* STREET 
Ofiąąs; HEmlock 4-5849 

Reside 308-2233
OFISO VALANDOS; 

t'lrtnadienuui ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.
' Real; GI 84872

m. w. asm - eisimas
AKURERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN* CHIRURGMA 

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

siliepia, skambinti Ml 34001.

DR. NINA KRAIKU- 
KRIAUCEUUNA1TĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
<132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

~ ~ 471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1*18 arba RE 7-9709
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET/

VALĄNDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nud 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtai jr šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS *

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

DR. LEONAS SESUTE
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rsz. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS

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

TeL; PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123

Rezid. teist.: Glbson *4195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gj 84195,

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
SS ORTHOPEDAS-RROTEZISTAS 
Mf Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

W dažai. Speciali pagalba ketoms 
(Arch Supports) ir t t

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

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKDEA BIZNYJE

JONAS VĄĮįĮCNĄŠ

LB reikalai atvirai (1)

TYLA PRIEŠ AUDRĄ AR GIEDRĄ?
Stebėdamas lietuvišką spau

dų, labai ir labai pasigendu 
didesnių įtaigojimų Lietuvių 
Bendruomenės veiklai ska
tinti, puoselėti ir... vykdyti. 
Ypač šiandien kacla LB Vidu
rio Vakarų (čikagiškė) apy
garda stovi prieš metinį suva
žiavimų, kada apylinkėse pra
sideda susirinkimai — o juo
se aptariami svarbiausi tos ar 
kitos lietuviškos kolonijos pa
grindiniai reikalai — nė žo
džio negirdėti nei iš LB Tary
bos narių, nei iš Tary bos Pre
zidiumo, nei iš Krašto Valdy
bos, net nei iš pačios apygar
dos vadovų.

Lietuvių Bendruomenės apy 
liuke yra pagrindinė lųstelė, 
sukanti savoje lietuvių gyven
vietėje 'lietuviškąją kultūrine 
veiklų. Kiekviena apylinkė 
turi savo rūpesčių rūpestėlių, 
džiaugsmų ir vargelių. Deja, 
tikrai daug per mažas dėme
sys kreipiamas į apylinkes iš 
pačios vadovybės. Apylinkės 
primirštos: apie jas nerašoma. 
Jeigu iš LB vadovybių pra-si- 
kiša koks rašinys, tai jis liečia 
tik jas pačias arba jų kokį nors

f

CRADINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO 

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — FR 4-199* 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Avė. — 586-1229

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BĘVERLY HĮLLS GĖLINYČIĄ 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR *4834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimą^—Pilną apdrauda 

R.ŠERĖNAS
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

• « .» w ■» - -».■< a ■ ■ dear

—i
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VlUMĄS
*23 West 34 Place 

Tai.: F Ron tie r 6-1882

SOPHIE BARČUS į
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir ąęk-i 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7’59 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 
-----*---- ~ ‘—-a 

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėde 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 laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogau* Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimai, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine' veikla.

Antenas Rūkas, VIKNI8O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 p«L. kaina 2 dol

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

“atstovavimą” šio krašto vai-' 
domuosiuosg sluoksniuose.

Skaitą lietuviškąją periodi
nę spaudą, be abejonės, buvo 
pastebėję, kad stipriai rekla
mavosi asmenys, norėję pa
tekti į JAV LB Tarybų, bet 
juos į Tarybą išrinktus, taip 
nutilo, kaip graustinis ii gied
ro dangaus.

Mus išrinko, ko mums dau
giau reikia... Mus išrinkusius 
užmirškime... iki kito karto.

O tie rinkikai, aišku, ne kas 
kiti, tik apylinkėse gyveną lie
tuviai.

Šiuo atveju nedarau prie
kaišto išimtinai JAV LB Kraš
to Valdybos organizacinių rei
kalų vedėjui. Apylinkėmis rū
pintis yra visų LB Tarybos na
rių pareiga. Jie privalo ateiti 
į apylinkes ir savo autoritetu 
prisidėti prie jų veiklos.

Noriu priminti, kad išimčių 
būta. Kitaip, likčiau neteisus.

Žinoma, ir be jokių užuo
minų, be jokių įtaigojimų iš 
viršaus, apylinkių valdybos 
sušauks susirinkimus, spręs 
einamuosius reikalus, išsirinks 
valdybas ir atstovus į apygar
dos suvažiavimą. Ir jau kai 
kur išsprendė. Geriausias pa
vyzdys tai Cicero LB apylin
kė. Ir sušaukė susirinkimą, ir 
tame susirinkime atsikratė 
nuo tam tikros spalvas siūlų. 
Norėčiau paklausti, ar kas iš 
aukštesnių LB vadovų padėjo 
ciceriečiams susitvarkyti, ar 
kas nors iš aukštesniųjų vado
vų ėmėsi darbo, kad iš tos 
apylinkės būtų išprašytas ele
mentas, trukdąs gryną lietu
višką veiklą? Prašau atsiliep
ti, jeigu tokių buvo

Cicero LB apylinkės pavyz
dys parodė štai ką: ar LB va
dovai įsikiš ar ne, ar paramos 
iš centro bus ar ne, — jie, pa
likti vieni, parodė ką gali lie
tuviai, tarią žodį apylinkės 
susirinkime.

Be abejonės, ciceriškiaį nie
kam neprivalės dėkoti, tik 
apylinkėje gyvenantiems lietu
viams, supratusiems klaidin
gą buvusių apylinkės vadovų 
kelią.

Reiškia, būtų tartas padė
kos žodis sau patiems. Už gra
žų reikalų supratimą. Taip 
pat, padėkos žodis iš kitų apy
linkių lietuvių, o ir tie kitose 
apylinkėse gyveną lietuviai, 
be abejonės, ciceriškių pavyz
dį priims.

Norėčiau dar klastelėti JAV 
LB Krąšto Valdybos, taip pat 
ir Tarybos prezidiumo, ar jie 
nors ir po įvykio, parašė raš
tus ciceriškiams, padėkojo ir 
palinkėjo naujajai valdybai 
daug sėkmės?

Į šį kalusimą tikrai galės at
sakyti naujoji apylinkės val
dyba, jeigu mano iššauktos LB 
įstaigos nutylės.

Kitose Vidurio Vakarų LB 
apylinkėse tokių skaudžių 
klausinių gal ir nebus. Tačiau 
dar viena rąkštis yra. Didelė
je ir gražioje LB apylinkėje 
Brighton Parke dar už moky
toją yra asmuo, ciceriškių pa
šalintas ne tik iŠ mokyklos ve
dėjo pareigų, bet ir iš pačios 
mokyklos. Reikia tikėtis, kad 
tas klausimas irgi bus taip su-

Chicago* sportininkę komanda, 1972 meteis laimėjusi Seifas Sąjungos 
Golfo pirmenybes. Paveiksle matomi geriausieji sportininkai.

ŠVENTO KASTO PAMOKYMAI ■ PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTIM KRIKSClOMUi

Tą*, kuri* pergali, bu* aprėdyta* baltai* rūbais; ir aš nstšgesysis jo 
vardą iš gyvastie* knygos, bet išpažinsi u jo vardą peš Tėvą mano ir pe* jo 
angelu*. Apr. 3:5.

Ištikimi pergalėtojai saugojas ir užlaiko savo rūbus nesuteptus a* 
svietu... “Jie nėra subiaurinę savą rūbus”, jie “užlaikė save rūbus nesu
teptus su svietu”. Jie neleido nuodėmei save suteršti ir atskirti juos nuo 
Viešpaties, bet tuojau* bėgo prie jo ir apturėjo tą brangų kraują, kurio 
nuvalo visus susitepimus. Jie taip nuoširdžiai priešinas nuodėmei ir taip 
uoliai stengias palaikyti savo rūbus nesuteptus, kad priešininkas negauna 
prisikabinti prie jų — “piktasis jų neužgauna”. Tai vis parodo pilną savo 
valios atidavimą Kristaus valiai — jie yra “numirę su juo”, ir todėl negali 
noringai papildyti nuodėmės.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus Šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, ■ jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavlst, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60*29

tvarkytas, kaip cice r iečiai jį retų linkėti. Dabar dar nėra
sutvarkė. Tiki*, 
linkės valdybą 
savo apylinkei 
riai.

Jeigu jau “didieji” ne 
daug rūpinasi apylinkėmis, 

kad LB apy- 
imsis darbo, 
išlaikyti šva-

per 
tai

• • 1 • ’ . « L'VUUl LAIKAUA41)

pačių apylinkių valdybų pa- ^as tarja> nėra kurse, noroms
reiga susitvarkyti taip, kad!nenoroms esu priverstas prisi- 
lietuviškoji patriotinė visuo-(pažinti, kad man teko būti pen- 
menė ir Lietuvos Laisvinimo 
Veiksniai negalėtų padaryti jo
kio priekaišto.

Apylinkėse susirinkimai vie
nur jau buvo, kitur dar ne. 
Kur dar jų nebuvo, reikėtų, 
kad gausiai į susirinkimus at
silankytų apylinkėje gyveną 
lietuviai, tardami savo žodį 
prieš okupanto siūlomus “kul
tūrinius ryšius”, išrinktų val-je, pirštų 

einančias prieš oku- mainus”.
užmačias, nusiųstų at- o kiti ir negali kitaip šnekėti, 
į apygardos suvažiavi- Tokių yra nedaug. Jų mažas 

drįstančius tarti tiesos

nors to 
kad apy- 
vienerių 
suvažia-

siauri- 
atstovų.
Demo-
demo-

dybas, 
panto 
stovus 
mą, 
žodį.

Man teko girdėti, 
negalima tvirtinti, 
gardos valdyba? po 
metų, atsistatydins 
vimę. Sveikintina, nes valdy
boje įsibrovę iš tų pačių cice
riškių aąpiepys, prasižengę 
prieš bendrą išeivijos, nusista
tymą.

O, vis dėlto, viskas priklau
sys nuo mūsų pačių, 
nant, puo apylinkių 
Jų rankose yra viskas, 
kratinėje santvarkoje 
kratiniai balsavimai. 

Taigi, apylinkės turėtų stip
riai pajudėti, nors ir nęturėt 
damps pąrajnos iš. aukščiau. 
Žmonių balsas yra Dievo bal
sas. (Vox populi .— vox Dei).

Lietuvių Bendruotmenę mes 
išlaikysime tik tada, jeigu ei
simo keliu, kuriuo eina Lietu
vos Laisvinimo Veiksniai.. Nu
krypimas nuo nusistatytos 
veįksnių linijos bus pirmu skara 
hučiu į Bendruomenės silpnč- 
jimg- o gal net skilimą, ko i 
tiarai nė vienas lietuvis netu-l

LIETUVOS VARDO KILMfi
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausima studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių' 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimil 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuves Į 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo! 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno į 
žodžio metrikaciją it surašė Lietuvos praeitį* liečiančias knygas, i 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą j 
LIETUVOS VARDO KILMfi. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelėj 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU, Chicago, IIL 69608

LIETUVOS MENAS
(Iš Balzeko muziejaus foto archyvų)

ANNA ŽILIUS - SIMONAVICIUTB 
Gyveno 12634 So. RidgMand Ava., Palos Hotghts, IIL

Mirė 1973 m. sausio 25 d., 11:10 vai. ryto, sulaukusi 80 metą am
žiaus.'Gimė Lietuvoje, Jurbarko mieste. Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: vaikai — duktė Helen su vyru Anthony Rups- 
lauk, sūnus Leo žilius su žmona Stella ir duktė Frances su vyru Art
hur Slater. 2 anūkai — Jean su vyru Tom O’Dey ir Richard Rupsiauk 
su žmona Elaine, 7 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Antano.
šeštadienį, 7 vąl. vak- kūnas bus pašarvotas Lack (Lackawicz) 

koplyčioje. 11028 Southwest Highway, Palos Hills. Illinois.
Pirmadieni, sausio 29 d. 9:00 vai .ryto bus lydima iš 

LSt. Christine parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
us 8t30 vaL ryto, bus laidojama šv. Kazimiero 14

Visi a. a. Anna Žilius giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kvįęčiaini dalyvauti ląidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnus, dukterys, giminės.

Informacijai TeL 9474410.

vėlu. Tavo rankose, brangus 
lietuvi, yra sprendimas.

Kad Gerbiamas Skaitytojas 
nepagalvotų, kad čia rašo žmo
gus, nesusipažinęs su Lietu
vių Bendruomene, gal, kaip 

8V. RAKTO TYRINĖTOJAI

HOME

Laidotuvių Direktoriai

Street 
6-2345-6

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

kias kadencijas LB apygardos 
valdyboje, teko du metu va
dovauti Marquette Parko LB 
apylinkei, teko būti LB seimo 
nariu Toronte, teko tikrai ne
mažai pagaląsti plunksną lie
tuvybės reikalams.

Negaliu paneigti to, kad ma
žytė dalis lietuvių, ypač atsi
lankiusių pavergtoje Tėvynė- 

tuos “kultūrinius 
Jie yra suklaidinti,

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL 

2533 W. 71st 
T«lef.: GRovehill

balsas negalėtų mūsų išmušti 
iš bendro išeivijos nusistaty
mo.

TRYS MODESNBKOS
SUSIRINKLMU

PRANEŠIMAI

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

J. Keturakis, rast.

ląAJBOTUVĮŲ DIREKTORIAI:

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

T«L: VArds 7-1741 . 1742

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

MODEKM1SKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS
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Cicero lietuviai, remia Nau 
jienas. Jonas Barkus kartu su 
prenumerata atsiuntė vajui 
8 dol. A. Ašoklis atsiuntė 5 dol.. 
Kristina Borus 3 dol. 
nos išreiškia tyliosios 
mos nusistatymą ir 
įvykdyti jos valią.

daugu- 
padeda

- Zonoj An.lrull.o La Ma- AtSlUSta paH><nėt! 
caza, Que_, (.:ma<l:i, kartu su į * r
prenumeratos mokesčiu 
siuntė vajui 8 dol. B. Baslanas ko Ugdymo žurnalas, nr. 6, lei- 
iš Toronto atsiuntė 2

ŠVIETIMO GAIRRS, Lietuviš-

Rudys, 415 Plum St., Michigan 
City, Mich. 46360. tfaina metams 
3 dol.

HELP WANTED MALE 
Darbininkų Reikia

T(M)L AND DIE MAKER
dot įdžiamas JAV’ LB Švietimo Ta

rybos. Išeina 2 k. per metus. Be- 
<ki k torius Petras Maldeikis.

i šiame numeryje svarstomos 
; šios temos:
į Prof.. J. Pikūnas — Lietuvių
I jaunimas amerikinėje aplinko- 

:''jje; R. Černius — Jaunuolio ke-

Vincas Mairūnas, 
vile. Ill., ilgametis > 
skaitytojas, kartu su prenume-. 
ratos mokėjimu atsiuntė vajui 
5 dol. ir svaikiūimus visiems 
bendradarbiams už jų gerus 
straipsnius bei teisingą infor
maciją.

— Ponia Viktorija Kudirka 
iš Marquette Parko apylinkės 
įteikė Naujienų vajui 10 dol. 
Tos apylinkės skaitytojai Juli
ja j Kavaliauskiene ir V. Vašiu-, 
kevičius kartu su prenumera-!
ta atsiuntė po 3 <lol. P. Ailomai-jjjas į lietuvybę ir nuo jos; A. 
tis iš Brighton Parko taip patj Šinkūnas.— Individualinis mo-

- • kymas ir mokymasis; V. Matu
laitis — Kai kurių beskyrės sis
temos aspektų pritaikymas lie
tuvių šeštadienio mokyklose; V.

Pijus Paieriūnas, Melrose 
Park. III., užsakė Naujienas 
kaip dovaną savo broliui An
tanui, gyv. Islington, Ont. Ca
nada, jo gimtadienio proga. 
Savo laiške P. Pažeriūnas tarp 
kitko rašo; “Naujienos visų 
laukiamas svečias ne tik Chica
goje, ne tik JAV, bet ir užsie
niuose, nors Lietuvoj okupan
tu be galo nekenčiamos. Įde
du 25 dol. čekį Likutis tebūna 
vykdomam diendraščio vajui”.

ČESLOVAS GEDGAUDAS.
MŪSŲ PRAEITIES

BEIEŠKANT

West- i I
atsiuntė 3 dpi.

i
Lietuvos Laivyno pirmū- 

niūnai ir laivu kapitonai Bru
no Kristopaitis ir Stasys Dagys, 
gyv. Gage Parko ; ..
lankėsi Naujienose. Jie įteikė 
Naujienų vajui po 10 dol.

— Jurgies' Peteraitis, Mažo
sios Lietuvos lietuvių veikėjas 
ir spaudos darbuotojas įteikė 
Naujienų vajui 10 dol.

— Jonas Jakaitis iš Chicagos 
pietvakarių apylinkės kartu 
su prenumerata atsiuntė vajui 
8 dol. Vajaus komisija visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėko
ja, visus skaitytojus prašo rem
ti Naujienas ir daryti pastan
gas suradimui bent'po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
yra kviečiami užsisakyti Nau
jienas. Jos yra visiems naudin
gos ir visiems reikalingos.

— Marius P. Kieta, Burbank, 
Ill., išvyko porai savaičių į Mi
ami Beach, Floridoje.

— Angelė Katelienė iš 
quette Parko apylinkės 
kė metams Naujienas 
mamytei J. Steponaitienei jos 
gimtadienio proga.

apylinkėje,! Kavabūnas — Lietuvių litera- 
‘ tūros dėstymas ir dvasia; V. Au
gulytė — Dar apie literatūros 
dėstymą; Ig. Malėnas — Ar ga
limi seni metodai mokant skai
tyti ; J. Andrulis — Mokinių pa
likimas antriems metams, pa
taisos ir drausmės palaikymas; 
P. Maldeikis — Kada vaikai pra
dedami mokyti skaityti; J. Ka
valiūnas — Lietuviško švietimo 
padėtis J. A. Valstybėse; J. Ma- 
silionis — VI-j i mokytojų stu
dijų savaitė; Jie mus paliko: dr. 
Z. Ašoklis, prof. A. Salys, St. 
Slavinskienė-Valaitytė, dr. VI. 
Viliamas — mirties nekrologai.

Įdomios lietuviškojo auklėji
mo aktualijos, liet, mokyklų ap
žvalga, pridėtas vadovėlių ir jau
nimui knygų sąrašas.

žurnalas įdomus ne tik mo
kytojams, bet tėvams ir šiaip 
švietimu besirūpinantiems. Už
sisakyti galima adresu: Stasys

MURMANSKO MIESTE 
320,000 GYVENTOJŲ

Vokiečių laikraščiai praneša, 
kad šiame šiauriausiame mieste! 
šiuo metu gyvina 2 
nių. 1 
miestas esąs prie Arktikos okea-; 
no Kola pusiasalyje, kitapus' 
Poliarinio Rato. Kai vokiečių 
ir austrų belaisviai po Pirmojo! 
Pasaulinio karo nuo Baltijos iki 
Baltosios (Ledinės) jūros kasę 
kanalą, Murmanskas turėjęs ne
pilnus 2,500 gyventojų. Dėka 
šiltos Golfo srovės (Golfstrom), 
kuri ajisupdania Norvegijos pa
kraščius siekia Artikos okeaną, 
Murmanskas turi neužšalantį 
uosta.

Dar 1971 metais Murmanske 
mūrinių namų buvo tik 70; da
bar net žiemos speigų metu sta
toma esą 320 “modernių” namų 
su šiltu vandeniu ir tolimu kū
renimu. Murmanske patalpas 
reikia šildyti kasmet po 300 die
nų.

Leading Laminations Manufacturer 
has Excellent /Openings for: Tool 
and Die Maker for second shift 3 p.
m. — 11 p. m. and 3rd shift 11 p. m.

— 7 a. m.
j Work covers Carbide Dies. Progres- 

----w .JZU.IMM) žilio- sįve Company, Top pay, overtime, 
Tai vienintelis pasaulyje steady work. Merit Increases, FREE 

Insurance, FREE Pension Plan, Vaca
tion, Paid Holidays.

! Modern Equipment, Good Working 
Conditions and Air Conditioned

Tool Room, 
Apply at Personnel Office

TEMPEL
STEEL COMPANY

1925 Bryn Mawr Ave.
Gall — 271-8100

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'

MAINTENANCE
MECHANIC

Fine opportunity to join leading 
manufacturer of steel laminations. 
Repair and overhaul of production 
equipment. Must be able to work on 
lift trucks, car, tractors and trailer. 
Steady work, overtime and free be
nefits.

Apply at Personnel Office ?

NAMŲ VALDYMAS — NOTARL4TAS — VERTIMAI 
f VIŠŲ RtšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

Mar- 
užsa- 
savo

— Aleksandras Dargužis šeš
tadienį išvažiavo į Floridą, kur 
planuoja praleisti mažiausiai 
trijų savaičių atostogas. Jeigu 
ras tinkamą vietą, tai gali ir 
ilgesniam laikui ten apsigyven
ti.

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

Ši nekantriai laukta knyga, 
atskleidžianti daug mūsų seno
vės paslapčių, pagaliau išvydo 
šviesą. (Kietais viršeliais, 15 
dol.)

Perlaidas galima siųsti tie
siog autoriui P. O. Box 5544, 
Santa Monica, Cal. 90405.

— Sekmadienio Popiečių 
rengėjai, (LTN ir Liet. Mot. 
Fed., Chicagos klubas), prane
ša, kad popietė su istorike Dr. 
V. Sruogiene bus vasario 4 d. 
Liet. Taut, namų pastogėje. 
Pradžia 4 vai. p. p. Visuomenė 
kviečiama popietėje dalyvauti. 
Popietė su muzika Alice Step
hens iš kovo 4 d. nukeliama į 
gegužės mėnesį.

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
BACEVIČIUS 778-2233

LIETUMS
DAŽYTOJAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9201

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICI

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Haleted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, Dl. 60629. • TeL W4 5-2787 

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

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuos* 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

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER

2749 West 63rd Street
CHICAGO. ILL. 60629

431-3400 or 735-1968

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 “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
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— Metinis Lietuvos Nepri
klausomybės Minėjimas “Atsi
minimai Lietuvos” įvyks sek
madienį, vasario 4 d. Illinois 
-Indiana Apskrities Vyčiai šie
met pagerbs ir įteiks pažymė
jimą Chicago Taupymo Bend
rovės pirmininkei poniai Phi- 
lomenai Pakel. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Parengimas prasidės 6:30 v. 
vak„ vakarienė 7:30 vai. Pro
grama bus trtfinpa, bet reikš
minga ir įdomi. Prašoma re
zervacijas padaryti iš anksto, 
skambinant S. Molis, telefonas 
585-8165 arba I. Šankus, tel. 
476-6399.

$7.50 asmeniui, sta- 
asmenų irgi galima

Minėjimas Įvyks

Įėjimas 
lėlius 10 
užsisakyti. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St.,
Chicago. * (Pr.)

— Tradicinis Mažlietuvių 
Užgavėnių šiupinys rengiamas 
šeštadienį, vasario 3 d. 7 vai. 
vakare Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6122 So. Kedzie Ave
nue, Chicagoje sii geru pasise
kimu šiupinys ruošiamas jau 
21mą kartą. Norintieji praleis
ti malonų vakarą su mažlietu- 
viais, prašome kreiptis telefo
nu 776-7983 dėl rezervacijų. 
Stalai dėl 10 asmenų. (Pr.)

27 d. 7:00 vai. vakaro, 
šv. Antano parapijos 
1500 So. 49th Court, 

linksmą “Snaigių” ban-

— Amerikos Lietuvių Res
publikonų Illinois Lyga, š- m. 
sausio 
Cicero 
salėje, 
rengia
ketą. Svečiai bus pavaišinti šal
tais užkandžiais ir karsta va
kariene jaukioje aplinkoje. 
Veiks turtingas Įvairių gėrimų 
baras, šokiams gros visų mė-

TEMPEL
STEEL COMPANY

1925 W. Bryn Mawr Ave.
Call — 271-8100

ELECTRICIAN

6 PLIUS 6 BUTŲ NUAMAVLMAS. ĮVAIRŪS
Patrauklus 2 aukštų mūras su 2 pa-, DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO- 
togiais butais po 3 miegamuosius,1JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
formaliais valgomaisiais, gražiomis' 
kabinetinėmis - virtuvėmis. Tinka
miausias pilnas beismantas yra iš
kaltomis sienomis ir turi pilną vonią.
2 mašinų garažas, Maria aukšt. mo
kyklos apylinkė. Bargeno kaina tik 
$32,900. Jeigu jūs ieškote gero namo 
už bargeno kainą, skambinkite ste
bukladariui. Skambinkite MICHA
ELS dabar. Kalbame lietuviškai. 

254-8500

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. 254-5554

PAŽVELK
PRIES DEŠIMT metų, prieš Mar

quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie- 

$31,500. ,
MODERNI o kamb. mūro reziden

cija, puošnūs nauii karpetai, "built- 
in” virtuvė, 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams, 

pasiruošę jį nupirkti vietoje. Jis yra Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.
. _ ” Į PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras,

ir jo patogumais 2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
Skambinkite ste- i kabinetu virtuvės, alrtmin. langai, ge-

TIKRAI DIDINGAS
Labai patrauklus ir labai gerai atro- vaįnet; 
dantis pilnas visokių priedų kaip pa- j _* 
sakose, kad tiesiog yra sunku pati-j •
keti nepamačius to nuostabaus namo, 

_____ ___ _ ___ ____ ____ ______  kuris gali patenkinti jūsų drąsiausias 
shift. Must have minimum of 7 years svajones. Milžiniško didumo 5% ir 
experience and installation and re- 4 kambariai. Viskas juose kilminga, 
pair of electrical equipment including puošnu, dvelkia išdidumu kartu ir 
general power and light wirings, jaukumu su nepaprastu židiniu. Ap- 
Sound knowledge of control systems, šildomas 2 mašinų mūrinis garažas, 
trouble shooting and construction.! Jei jūs ieškote 
Steady employment, overtime, And 
FREE benefits.

tokio namo, būkite

Apply at Personnel Office

TEMPEL
STEEL COMPANY

1925 W. Bryn Mawr Ave.
Call — 271-8100

A. G. AUTO REBUILDERS 
reikalingas darbininkas mokąs auto
mobilius plauti, garažą šluoti ir mo
kąs 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 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS miegamas kamba
rys suaugusiai moteriai. Gali vartoti 
virtuvę. Marquette Parko apylinkėj. 

Tel. 434-7174.

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

prie 55-tos ir Tripp. Jūsų pasitenki- j 
nimas tuo namu i- 
yra garantuotas, f _ ______ _______ ______ . _
bukladariui. Skambinkite MICHAELS iežinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
dabar. Kalbame lietuviškai. I $36 000

254-8500. Į 12 BŪTU MŪRAS Marquette Parke.
------------------------------------------------- ! $17.500 pajamų metams. Našlė pra-

ATDARAS apaurejimui sekmadieni. KAMBARIU didelis Georgian, 
nuo 12 iki 4 vai. p. p 7121 S. Troy, VONIOS įrengtas sausas beismon-
3 miegamų mūrinis. Įrengtas rūsys..t 2 auto garažas Apie 20 metų,

sltdynLa%- ?arazasR Tikaio nauias. $23.000.
828,500 arba ^skambinti Jonui. Buds j 2 BUTU 6 metu luksus mūras 2 auto 
----- 2-------- ------------- mūro garažas. Viengungiui įrengtas 

beismontas. Arti ofiso. $48.800.
9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden

cija. 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 eazo šildymas. 2 auto mū
ro garaža«. $28 500.

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
rad’io $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent oro vėsinimas. Įrenstas 
beismontas. baras. 1^į vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS T OTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
niūras. 2 vonios. Treneta« heisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

2 AUKŠTU 2 BŪTĮ) NAMAS, pla- 
his lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

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

Real Estate, 254-5551.

SAVTNINKAS PARDUODA gerą 
mūrinį pajamų namą. 2 po 4. 2 po 
5 ir beismantė 2 butai po 2 kamba
rius. 2 masinu mūrinis garažas. 65-ta 
ir Talman. Tel. 737-5676.

SAVININKAS PARDUODA 1% auk
što modernų mūrinį namą su 5 ir 4 
kambariu butais. Tel. WA 5-6445 ar
ba RE 7-5969.

PRIE 66-TOS IR 
metų mūro namas, 
pirkti gerą namą, 
nas PR 8-6916.

ROCKWELL 11 
Reta proga pigiai 
Pardavėjo telefo-

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

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

LARGE DELUXE 4% rooms. Fire
place. $160.00. Stove, refrigerator, 
heated. 4700 North, 3600 West, near 
L, Bus Xwav.

539-3089 After 8:00 P. M.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

FOR WORKING MOTHER, depend-

A. 6. AUTO REBUUDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
giamas netingus europiejiškas able woman wanted. 5 day week, live 3513-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 
orkestras. Meninė dalis: dainuos ĮP.?r vg°;c. *^nic?«1<fcei5A92J^North TE L—776-5888 —_

.... .p, . - .light house keeping. Near North Anicetas Garbačiauskas, sav.soliste Roma Mastiene, jai Chicago. Good salary and home forChicago. Good salary and home for
akomnanuos Maniffirdas Mo- ^ifiht person. Some English neces- aKompauuos namgiruas mo- 477^1 Kveningc and Weck-

an* ‘ ends.
pašoks tau-1 --------------------------

tinius šokius. Visus kviečiame REIKALINGA. AUKLE. dit-hnTiznii tvs/si rx oil

tiekaitis. Tautinių šokių 
samblis “Sukurvs” 1

ir visų laukiame. (Pr.)

—Operete “Čigonų Baronas” 
stato PIRMYN choras, Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje kovo 2 j. 25 ir bal. 1 d. 
d. Bilietai gaunami Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. (Pr.)

KAITYK PATS TF
KITUS ^KAITYTI
HAVT’FKAS

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį 

, LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western
Vgdėjas J.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
T«a fi PU ZI ona siwnaipannjas 9 TX1 6

L I E PO N I S

sarv. 477-0361. Evenings and Week-

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu 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 stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Dl. S0B09. Tel.: VI 7-3447

PR 8-5875

Gyventi 2 
dirbančiu šeimoje su tnaujagimiu. 
Labai gera alga, apmokamas atosto
gos. 5 dienos savaitėje. Privatus 
kambarys su TV ir vonia. Reikalin
gos rekomendacijos. Susikalbėti 
angliškai. Tel. 528-4705 vakarais ir 
savaitgaliais.

M. A. § 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.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

Al, UMHCT8 TU 9R8-WW

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos HOME INSURANCE

PARDUODAMAS gražus pastatas su 
2 krautuvėm, raštinės patalpa ir 
moderniais butais.

ERWIN J. MICHAELS 
Tel. 254-8500

2

asuaCv Comer .

Federalinių l« veltfilot pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas

Parašu paliudijimas

Draudimo Informacijos
BY OWNER. Bowling Alley — Cock
tail lounge and snack shop. S. W. 
Side. Mod. 16 lanes. Auto pin setters. 
Est. 12 years. Books open to buyer. 
$200,000 down pavment.

Call 448-0689,

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi aufo motorai, stabdžiai, 

tuno-ups ir t. ».* 
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. & L. INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS

__ INCOME I AX
4645 So. ASHLAND AVE.’

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

NAUJAS ADRESAS
ŠIMAITIS REALTY

2951 W. 63 St. (prie Sacremento) 
lel. 436-7878

NAUJIENAS_ - -___ ___

SKAITYK PATS IR PARAGINA
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpubllc 7-1941
i

< prn>M adėia tskt» tm

1 PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




