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BREŽNEVAS PASAKĖ KALBA APIE 4* KISSINGERIS VAŽIUOS I HANOJŲ,

MASKVA. — Kremliaus vadai surengė balių pravažiuojančiai 
Šiaurės Vietnamo delegacijai, užbaigusiai derybas su Kissingeriu 
Paryžiuje. Šiame bankete kalbą pasakė pats partijos vadas Brež
nevas. Jis sveikino taikos sutartį, kaip svarbų posūkį tarptauti
nėje scenoje ir pranašavo, kad tas posūkis turės reikšmę Ameri- 
kos-Sovietų Sąjungos santykiuose bei padės išspręsti kitus kon
fliktus, kaip Viduriniųjų Rytų konfliktą. Atsiradusios palankios 
sąlygos užbaigti kraujo praliejimą Kambodijoje ir Laose.

Iš Brežnevo kalbos susidaro 
įspūdis, kad Sovietų Sąjunga ir
gi turėjo vaidmenį sėkmingame 
derybų užbaigime. Brežnevas 
kalbėjo apie aktyvią sovietų pa
ramą visuose frontuose: kari
niame, politiniame ir diplomati
niame. Jis palygino šiaurės 
Vietnamo vestą kovą su sovie
tų kovą prieš nacių agresorius; 
patvarumas laimėjo, pasakė 
Brežnevas. Sutartis parodė, kad 
derybomis galima rasti taikingą 
išeitį ir kituose konfliktuose, kur 
yra karo sėklų šiltadaržiai. Pa
saulis laukia, kad risi susitari
mą pasirašę pilnai pildytų to su
sitarimo nustatytas sąlygas.

Į šią kalbą atsakė Š. Vietna
mo užsienio reikalų ministeris 
Trinh, prašydamas “tolimesnės 
Sovietų Sąjungos paramos sie
kiant socialistinės revoliucijos 
įgyvendinimo Pietų Vietname ir 
taikingo vietnamiečių tėvynės 
sujungimo”.

Washingtone kalbama, kad 
ateities santykūrilarp Amerikoj 
ir Kinijos bei Sovietų Sąj*ungos 
turėtų pagerėti, užbaigus Viet
namo karą. Kinija spaudusi Ha
nojų siekti susitarimo. Kinijai 
geriau yra matyti Indokinijoje 
keturias nedideles valstybes, ne
gu vieną, kad ir komunistų val
domą, bet esančią Maskvos įta
koje.

Rytų Vokietijoje komunisti
nė spauda Vietnamo sutartį lai
ko dideliu komunistų laimėjimu. 
Amerikos tarptautinis prestižas 
nusmukęs, ji turėjusi pripažinti, 
kad ilgas karas baigėsi nieko ne
laimėjus. Pasaulyje dabar su- 
stiprėsianti komunistinės stovyk
los įtaka.

Vakarų Vokietija paskelbė, 
kad ji planuoja tuoj pat duoti 
9 mil. dol. abiems Vietnamams 
po karo atsistatyti. Kancleris 
Brandins ragina vokiečius dau
giau aukoti šalpos organizaci
joms.

Saigono valdžia paskelbė, kad 
per 24 vai. Vietname vėl žuvo 
apie 800 kareivių. Nors mūšių 
mažiau, tačiau jie būna aršesni, 
pareikalauja didesnių nuosto
lių.

1$ VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Spaudos 
konferencijoje sovietų išleistas 
žydas fizikas dr. Herman Bra- 
nover pareiškė, kad jo šeima: : 
jis, žmona ir sūnus turėjo val
džiai sumokėti 40,000 dol. už 
Sovietų Sąjungoje išeitą moks- ; 
lą. Jo vieno švietimas kaina- i 
vęs 27,000 dol. Vidurkis mokes-' 
čių už švietimą esąs 12,000 dol. * 
Branover gyveno ir dirbo Ry-

mijoje. Jam pareiškus et NIXONO KELIONĖ I PEKINĄ PAKENKĖ 
važiuoti, saugumo milicija ėmė: 
jį sekioti, jis buvo išmestas iš 
darbo, taip pat ir žmona. Milici- j 
ja sekiodavusi net 8 metų sū
nų. Jo telefonas buvo nutrauk
tas. Kelis kart jis buvo suimtas 
ir buvo pradėjęs kalėjime bado 
streiką. Pinigus valdžiai jis su

wiii
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WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas vakar turėjo 
spaudos konferenciją, kurioje atsakinėjo į laikraštininkų klausi
mus. Jis pranešė, kad jo patarėjas Henry Kissinger važiuos i Ha
nojų vasario 10-13 dienomis ir ten susitiks su vyriausiais šiaurės 
Vietnamo vadais. Bus tariamasi apie pokarinius Amerikos - šiau
rės Vietnamo santykius ir apie Amerikos paramą Vietnamui at
sistatyti po karo. Ta parama lies visas Indokinijos šalis ir visai 
programai turės pritarti Amerikos Kongresas.

“žuvęs” kareivis
WASHINGTONAS. — Viena 

dramatiškiausių Vietnamo karo 
detalių yra marino eilinio karei
vio Ronald Ridgeway iš Hous
ton© įvykis. Jis buvo laikomas 
žuvusiu 1968 m. Khe Sahno ap
gulime ir jo palaikai palaidoti

Aviacijos bendrovės skundžiasi, kad ju pelnai vis mažėįa. Oro transporto draugija paskelbė šią išlaidy ten- St Louis kapinėse Sekmadienį 
tele, kur matoma, kur eina oro bendrovių surenkami pinigai. ‘ ' ... :Paryžiuje Viet Congo atstovai 

perdavė amerikiečiams savo lai
komų belaisvių sąrašus ir juo
se yra marino Ridgeway pavar
dė. Komunistų žiniomis, jis į 
nelaisvę pateko netoli Khe Sah
no 1968 m. vasario 25 d. Tai taTAIPEJUS. — Prezidento Nixono kelionė į Pekiną labai pa

kenkė Taivano režimui, daug valstybių po to nutraukė ryšius su 
Chiang Kai Sheko vyriausybe ir pripažino Pekino vyriausybę. Dar 
didesnė žala buvo padaryta nacionalistiniam Taivano judėjimui. 
Vietiniai taivaniečiai, ilgus metus gyvenę atskirai nuo Kinijos ir 
jos problemų, gyvenę japonų valdžioje, šiuo metu galvoja apie:

Išrinkta skridimo 
su rusais Įgula

WASHINGTONAS. — Erd- ‘ 
vės tyrinėjimų įstaiga paskelbė, Pat' data, kada iš Khe Sahno
kad jau išrinkti astronautai, ku- bazės buvo išsiųstas devynių ka- 
rie 1975 metais erdvėje susitiks reivių patrulis, kurį komunis- 
su sovietų kosmonautais ir su ia’ iš pasalų užpuolė. \ isi devy- 

i j _ . .v . ■ .. jwo gyvenę japunų vcuuiivjc, oiuv melu gaivvj<* apie; jais bendrai atliks, kelis orbitos ni marinai žuvo. Jų kūnai buvo
rinkęs is draugų ir is Amerikos TajVano, kaip nepriklausomos valstybės idėją. Nacionalistų j u-! skridimus. Tai bus pirmas dvie- pustebėti iš oro. Patrulyje buvo
žydų.

ATĖNAI.
nuteis^Tcfū Icmnuffisl
lėti virš 12 metų už planus nu- »vs kada nors įsteigti nepriklau-

- - somą valstybę gavo smūgį, kai

| dėjime yra daug Taivane gimusių intelektualų, kuriems nepa- 
__Graikijos teismas keliui nei su komunistine Kinija, nei su Chiang Kai Sheku.
COIHUIaISlU VSuuS KH* ; Tnix’omnZili noninnolictn xnl- 3ESSS , - ■ ", .■■■ r—

versti vyriausybę. ’
WASHINGTONAS. — Vyriau-'prezidentas Nixonas ir Chou En 

sybės biudžete yra planas padi- Lajus paskelbė Šanchajaus de- 
dinti seneliams mokesčius už Ii- klaraciją, kuri sako, kad visi 
goninės patarnavimus. Pensi- j 
ninkai, priklausą Medicare pro
gramai, turės sudėti dar bili
joną dol. už ligoninių gydymą. 
Iki šiol už 13 dienų gydymą pa
cientui Medicare programoje 
reikėdavo pačiam primokėti 72 
dol. Įstatymą pakeitus, tektų 
sumokėti apie 200 dol.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžos valdžia siunčia Į kaimus1 
civilius ir budistų dvasiškius, kad įiems teisės apsispręsti, 
jie įtikintų sukilėlius baigti ka-j Įdomu, kad nacionalistiniam 
ro veiksmus. Valdžia žada do-^ judėjimui pradėjus Taivane silp- 
vanoti komunistams visas kai-; nėtj, abi pusės: komunistai Pe
tes. Į Kambodžą sugrįžo vienas kjne ir Taivano valdžia ėmė dau- 
Sihanouko vyriausybės Pekine giau pataikauti taivaniečiams, 
narys, pareikšdamas solidaru- juos viliodami į savo pusę. Peki- 
mą Lon Nol vyriausybei. nas jau nebekaltina nacionalis-

■ kiniečiai abiejose Taivano kana- 
'lo pusėse laikosi pažiūros, kad 
yra tik viena Kinija ir Taivanas 
yra Kinijos dalis. Kinijos komu
nistinė valdžia šiuo dviprasmiš
ku pareiškimu buvo labai paten
kinta. Taivano dabartinė valdžia 
laikosi nuomonės, kad ji viena 
yra legali Kinijos ir Taivano vy
riausybė. Patiems taivaniečiams 

, šis pareiškimas buvo “išdavi
mas” jų interesų ir paneigimas 
jiems teisės apsispręsti.

mą Lon Nol vyriausybei.
WASHINGTONAS. — čia lan-'tŲ esant Japonijos agentais, ku- 

kosi Maskvos burmistras VIa- r'e siekia atstatyti seną japonų 
dimir Premyslov, atsilyginda- režimą Taivane. Nacionalistai 
mas už Washington© mero Wal-, kviečiami važiuoti į komunisti- 
ter Washington vizitą Maskvo- n? Kiniją susipažinti su socia- 
je 1970 m.

NEW YORKAS. — Teismas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

jų valstybių erdvėlaivių susitiki-Ridgeway, 
mas, susijungimas ir bendra ke-

♦Teisininkas Kazys Juknis - 1 tas \ ance Brand.

Kinija perka 
JAV medvilnę

WASHINGTONAS. —. Kinija 
pirmą kartą per 20 metų už
sakė Amerikoje nemažą kiekį 
medvilnės, kurios vertė 80 mi
lijonų dol. Užpirkimas padary
tas per Londono pirklį Ra 11 i & 
Coney. Kiek anksčiau Kinija 
per prancūzų pirklį Louis Drey
fus pirko Amerikoje kviečių už 
25 mil. dol. ir kukurūzų už 18 
mil. dol.

Per pirmus 11 mėnesių praė
jusiais metais Kinijos-Amerikos 
prekyba siekė tik 40.8 mil. šiais 
metais prekyba gerokai padidės. 
Vietnamo karui pasibaigus, lau
kiama šiltesnių Amerikos ?Kini- 
jos santykių.

lizmo laimėjimais”. Kai kurie 
veikėjai slaptai jau lankėsi Ki- 

------ ------------ --------- .nijoje,
nubaudė Auguste Joseph Ro- Į Japonijoje gyvenąs žymus 
cord, Korsikoje gimusį Argen- Formozos nacionalistų judėjimo 

veikėjas Chiu Yung Nan nese
niai atvyko po ilgų metų egzi- 
lės į Taivaną ir buvo šiltai su
tiktas. Keli vietiniai judėjimo 
vadai buvo paleisti iš kalėjimų 
specialia amnestija. Pačion 
Chiang Kai Sheko vyriausybėn 
yra paskirti keli vietiniai minis
terial, jų atstovų skaičius padi- 

’ dintas parlamente. Nacionalis- 
1 tai reiškia viltį, kad mažėjant 
(galimybėms, kad Chiang Kai 
Sheko rėmėjai kada nors perims 
visos Kinijos valdžią, patys jo 

i rėmėjai pradės galvoti apie ne
priklausomą Taiwaną, atsisky
rusi nuo Kinijos.

♦ Bona paskelbė, kad pernai 
(Vakarą ir Fytą Vokietijos sieną 
(perėjo 8.7 milijonai žmonių.

tinos pilietį, 20 metų kalėjimo 
už heroino platinimą Ameriko
je.

Plėšikai peršovė 
sen. John Stennis

SenaWASHINGTONAS.
torius John Stennis, Misssippiį 
demokratas, įtakingas senato 
ginkluotų jėgų komiteto pirmi
ninkas, antradienį vakare buvo 
prie namų užpultas plėšikų ir 
dviem šūviais peršautas. Sužeis
ta koja ir viduriai. Policija tu
ri dviejų jaunų vyrų aprašymą 
ir ieško įtariamųjų. Senatorius 
rimtoje būklėje guli Walter 
Reed ligoninėje.

Juknevičius mirė gatvėje, veik 
ties savo gyvenamąja vieta, 
esančią pas Petrą Balzarą, 6553 
S. Campbell Avė. Jis buvo kilęs 
nuo Miroslavo, domėjosi Lietu
vos ir lietuvių kalbos istorija. 
Bus pašarvotas pas Lekavičių.

♦ Meksikoje žemės drebėjimas 
310 mylių nuo Meksikos miesto 
padarė nemažai nuostolių, žuvo 
10 asmenų.

♦ šiaurinėj Airijoj nušovus 
protestantų gynybos sąjungos 
vadą, prasidėjo keršto veiksmai, 
du jauni katalikai rasti nušauti 
gatvėje.

♦ Vengrijoj traukinys susi
dūrė su autobusu, žuvo 24 žmo
nės, 20 buvo sužeistų.

♦ Švedijos lėktuvas, sugedus 
motorui, nukrito netoli Oslo, 
Norvegijoj, į jūrą. Visi 29 kelei
viai buvo išgelbėti.

♦ šalto oro banga palietė Flo
ridos apelsinų sodus.

♦ Pranešama, kad preziden
tas paskirs moterį Dixy Lee Ray, 
58 m.. Atominės Energijos Ko
misijos pirmininke.

♦ Kalifornijos gubernatorius 
Reagan pranešė, kad jis daugiau 
nekandidatuos į gubernatoriaus 
vietą. Artimieji sako, kad jis 
sieks senatoriaus vietos.

♦ WBBM-TV (antras kana
las) paskelbė, kad pagrindinis 
Čikagos žinių pranešėjas Bob 
McBride pasitraukia iš to vietos 
ir išvyksta į Detroitą.

♦ Havanoje. Kuboje, didelė 
minia šventė Vietnamo karo pa
baigą sudegindama prezidento 
Nixono iškamšą. Ceremonijose 
dalyvavę Hanojaus atstovai pa
reiškė Kubai padėką už paramą.

♦ Hollywode mirė 89 m. ak
torius Ludwig Stossel. gimęs 
Austrijoje. Jis pagarsėjo TV gar
sinimuose. kaip “Httle old Wine
maker”.

mas, susijungimas ir bendra ke-| Tuo metu Khe Sahnas buvo 
lionė’erdvėse.: Amerikiečiai, ku- apsuptas,/vyko aršfos kautynės 
rie dalyvaus tame skridime yra ir žuvusių kūnai buvo rasti ir su- 
Donald Slayton, gen. Thomas grąžinti į bazę kito patrulio. Tas 
Stafford ir naujokas astronau- įvyko jau rugpjūčio mėn. 15 d.

Žuvusių identifikavimas buvo 
neįmanomas, kūnai tropikų sau
lėje buvo visai sugedę. Visi de
vyni buvo palaidoti bendrame 
kape Jefferson barakų Nacio
nalinėse kapinėse St. Louis.

Iki rugpjūčio 15 d. devyni

Slayton yra vienas anksčiau
siai išrinktų astronautų. Jis nie
kada erdvėje nebuvo, nes jam 
pradėjus apmokymą, gydytojai 
nustatė, kad jo širdis neregulia-i 
riai plaka. Jis ilgus metus buvo’
astronautų treniravimo ir kelio- patrulio kareiviai buvo laikomi 
nėms parinkimo viršininkas. dingusiais karo veiksmuose, ta-

Per 11 metų Slayton nerūkė, či3u P° l°s datos jie buvo pa- 
negėrė ir laikėsi gydytojų nuro- skelbti žuvusiems. Dabar Ridge- 
dymų. Dabar daktarai paskel- waY tėvai patyrė iš gynybos de- 
bė, kad jo širdies sutrikimų neli- parlamento, kad jų sūnus Ro- 
kę nė ženklo ir jis tinkamas naldas yra gyvas Viet Congo ne- 
erdvės misijai. Slayton jau mo- laisvėje.
kosi, kaip ir kiti astronautai. ru-| Iš 555 komunistų sąrašuose 
sų kalbos, kad galėtų su sovietų paskelbtų belaisvių 45 kareiviai 
kosmonautais susikalbėti. Slay- buvo laikomi dingusiais karo 
tonas yra norvegų kilmės, bai- veiksmuose, vienas buvo pan 
gęs Minnesotos universitete ae- skelbtas dezertyru. Tik vienas 
ronautikos inžinieriaus moks-* eilinis Ridgeway buvo laikomas 
lūs, po Korėjos karo tapęs lėk- žuvusiu, 
tuvų bandymų pilotu.

♦ Britanijoje teniso turnyre 
jaunimo (iki 21 m.) varžybose 
Amerikai atstovauja Billy Mar
tin, 16 m. ir Vytas Gerulaitis, 
19 m. Jiedu užtikrintai sumušė 
Olandijos žaidėjus. Turnyre da
lyvauja Amerikos, Britanijos, 
Olandijos, Italijos, Prancūzijos. 
V.Vokietijos, Ispanijos ir Čekos
lovakijos jaunimas.

♦ Graikų kompozitorius Mi
kė Theodorakis pasitraukė iš 
komunistų partijos. Jis 32 mė
nesius kalėjo Graikijos kalėjime. 
Muzikas pareiškė Londone, kad 
jis nenorįs paaukoti savo gyve
nimo už tokią sistemą, kuri val
do Sovietų Sąjungą.

Kariuomenė globos 
į paleistus civilius
1 MANILA. — Iš nelaisvės pa
leidžiami amerikiečiai civiliai 
bus priimti ir gaus tuos pačius 
patarnavimus, kaip kareiviai, 
pareiškė valstybės departamen
tas. Jie gaus medicinos patar- 

inavimus, bus gydomi, jei reikės, 
ir bus veltui pervežti į Ameri
ką kariniais lėktuvais. Viena są
lyga. jie negalės pasakoti apie 
savo |>ergyvenimus nelaisvėje, 
kaip negali ir paleidžiami kariš
kiai. Tokie civiliai, kurie šios 
sąlygos nesilaikys ir pradės kal
bėti su korespondentais apie sa
vo nelaisvės laikus, bus išimti 
iš valdžios teikiamos paramos.

Visi kariai, nors ir nelaisvėje.ROMA. — Vyras, kuris plak
tuku sudaužė Michelangelo skul- formaliai laikomi nepasitraukiu 
ptūrą “Pieta”, Italijos teisme siais iš karinės tarnybos. Belais- 
buvon pripažintas “pavojingu vių laukia algos ir laipsniuose 
visuomenei” ir uždarytas dvie- pakėlimai.
jiems metams į’beprotnamį. Po Hanojaus sąraše yra 27 arno
to jo sveikata vėl bus patinkrin- rikiečiai civiliai ir 5 kitų tauty- 
ta. bių civiliai belaisviai.

Prezidentas Nixonas paskelbė, 
kad šį pavasarį į Ameriką at
vyks P. Vietnamo prezidentas 
Thieu ir bus priimtas San Cle
mente — “Vakarų Baltuose Rū
muose”. Prezidentas su juo tar
sis apie pokarinius Amerikos- 
P. Vietnamo santykius. Toliau 
prezidentas Nixonas pranešė, 
kad jis nenumato keliauti į Eu
ropą ar kitur per pirmus šešis 
šių metų mėnesius.

Vienas korespondentas paklau
sė prezidentą, ar jis numato 
“gydyti karo žaizdas” ir duoti 
amnestiją amerikiečiams, kurie 
pabėgo nuo karinės tarnybos ir 
vengė Vietnamo karo. Preziden
tas į šį klausimą išsamiai atsa
kė, nurodydamas, kad žaizdoms 
gydyti reikia dviejų pusių. Tie, 
kurie šiandien siekia amnesti
jos, ilgiausiai buvo taikos liet 
kuria kaina advokatai. Mes vy
riausybėje, nors ir nepradėjo
me šio karo, darėme, ką galėjo
me, jam užbaigti, kalbėjo Nixo
nas. Taika pasiekta garbinga. 
Hanojus atsisakė savo reikalavi-
mo įvesti Saigone savo vyriausy
be ar savo dominuojamą koali
cinę vyriausybę.

Aš gailiuosi tų, kurie padarė 
klaidą, kalbėjo prezidentas. Mes 
visi klaidas padarome, tačiau 
visi turime už tas klaidas užmo
kėti. Vyriausybė neturi teisės 
dovanoti dezertyrams. Jie nusi
kalto įstatymams.. Karas pasi
baigė. daug amerikiečių Ameri
kai daug paaukojo. Vieni ati
davė savo gyvybes, kiti savo 
sveikatą. Milijonai jaunų vyrų 
atidavė dvejis-trejis metus savo 
gyvenimo. Amerika jiems dė
kinga. Tie amerikiečiai nega
vo didelės paramos iš namų, iš 
intelektualų, iš spaudos ir iš kai 
kurių kongreso ir senato narių. 
Daug buvo kalbėta, kad šis ka
ras nemoralus, tuo pačiu įro
dinėjant, kad moraliai pasiel
gė tie, kurie pabėgo Į Švediją, 
Kanadą ar kur kitur. Mes nega
lime jiems dovanoti. Tie, kurie 
tarnavo, daug atidavė Amerikai, 
atidavė didelę kainą. Tie. kurie 
pabėgo, irgi turi sumokėti sa
vo kainą ir stoti į Amerikos teis
mą, nes padarytas kriminalinis 
nusikaltimas. jiasakė prezidentas

Paklaustas, ar jis važiuos, 
kaip spauda spėlioja, pasitikti 
sugrįžtančių karo belaisvių, pre
zidentas paaiškino, kad jis neva
žiuos. Belaisvių auka buvo di
delė ir jie nusipelno dėkingumo. 
Jiems Baltųjų Rūmų durys, ir 
jų šeimoms, bus visada atidary
tos. tačiau jie šiuo metu dau
giausia nusipelno ramybės, po
ilsio ir šeimų globos. Belaisviai 
nėra kokie astronautai, sugrįž
tą iš sunkios misijas. Kai ku
rie jų išbuvo šešeris ir daugiau 
metų nelaisvėje. Jie užsitarna
vo ramaus sutikimo ir kuo ma
žiausiai trukdymo pakeliui |>as 
savo artimuosius, pasakė prezi
dentas.

TEL AVIVAS. — Izraelio paš
te vėl buvo rasti 8 siuntiniai su 
bombomis, visi jie išsiųsti Tur
kijoje sausio 25 d.



Rinktinis LYRIC OPEROS dip- <[ 
ras. Bilietai po $8, $7, $6, $4, (j ]» 
$3 gaunami Vaznelių prekybo*
je 2501 West 71st Street, Chi- <[ !’ 
ca jo, arba paštu Chicago Opera ji j j j1 
Co. 7121 South Talman Avė- j' j j! 
r.ue, Chicago, Illinois 60629. j j j

PUCCINI OPERA lietuvių kalboje su pilnu 
simfoniniu orkestru įvyksta 

VASARIO 3, 4 ir 11 DIENOMIS

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AUpiTORIJOJE 
Diriguoja Lyric Operos dirigentas Giulio Favario. Vyriausias meno vadovas DARIUS LAPINSKAS
— . .... .... ;■■■ i . ■ — . ------ —..įg^.--------------- --- ------------------ -■ ■ ■■— ----------------------------------------------------;---------------------------—---------------_

ŲB KULTŪROS FONDAS STATO ANTANO ŠKĖMOS 3 VEIKSMŲ DRAMĄ

Visi prašomi iš anksto 
įsigyti bilietus į lietuvių 

statomą G. Puccini 

Operą.

LB. DRAMOS STUDIJOS AKTORIAI

Dramos studiją administruoja LB Kultūros Fondas

JAUNIMO CENTRAS, 5620 SOUTH CLAREMONT AVE.

19/3 M. VASARIO 3 D. Šeštadienį, t v. k 4 d, sekmadienį, 
3 vaianda popiet.

BILIETAI: Marginiuose po $2 ir $3 arba vaidinimp dieną 
prie įėjimo._________________________________________________ (

ŲB KULTŪROS FONDAS STATO ANTANO ŠKĖMOS 3 VEIKSMŲ DRAMĄ ■

TRYS APIE TRAUKINI I
REŽISŪRA, SCENARIJUS, MUZIKA IR EFEKTAI — ŽIVILĖ NUMGAUDAITĖ

Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas 
Įvyks Sao Paulo mieste, Vasario 22-25 d.

Penktojo Pietų 
Lietuvių Kongreso 
mieji darbai vyksta 
kuinu. Aktyviausiai 
konkrečius darbo

Amerikos registracija, Vila Zelinoje. Po 
paruošia- pietų Kongreso atstovų dele- 

visu smar- gacija vizituos S. Paulo val- 
reiškiasi ir džius autoritetus. 19 vai. Kong- 
rezultatus reso atidarymo pamaldos lie-

parodo Organizacinio Komite- tuvių parapijos bažnyčioje V. 
to finansų telkimo komisija. Zelinoje. Po pamaldų Seserų 
Jau yra surinkta visoms išlai- Pranciškiečių gimnazijos salė- 
doms padengti virš 10.000 kru- je Įvyks oficialus 
zeirų. Komisijos pirmininkas atidarymo aktas, : 
p. Jonas Valavičius, sekretorė kinimai, 
— adv. Joana Satkūnaitė. grama. 

Laukiama atvykstant virš statytos
T'3 svečių iš Argentinos, /AV _tės”. 
-Irų, E ' “ " ' r •
los.
č'ose lietuvių šeimose.

Paskirų sekcijų vadovai rū 
pmasi, kad būtu kuo išsamiau' 
Kongreso metu i , 
Įvairūs uždaviniai — lietuvių sekcijų 
kultūros, švietimo, 
jaunimo organizavimo ir tar- salėje. 
P’isavio aktyvaus 
b’avimo.

Politinei akcijai, kuriai va- k’M ansamblis “Grandis”, 
dovauja ekon. Henrikas Vala- gintinos 
v:čius, tenka bene pats . atųa- kai. 
kingiausias darbas — supažin- y(tS(trįo 
dinti brazilų visuomenę su da
bartine okupuotos Lietuvos pa
dėtimi ir darbais išeivijoje, sėdžiai. 
Tuo reikalu jau yra paruošta 39 min.
visa eilė straipsniu, kurie Kon-’je v’ešas Kongreso posėdis S. 
greso metu bus įteikti Bražhi-;fau,° mieste. Pagrindines kal- 
jos stambiajai spaudai.

Jaunimo stovyklos,
Įvyks vasario m. 15 — 22 die
nomis reikalais rūpinasi paty
rę vadovai kurt Antanas Sau- 
laitis S. J. ir kun. Hermanas 
Šulcas, S. D.

Iš Čikagos atvyksta tautinių 
šokių ansamblis “Grandis”, o 
tai praturtins meninę Kongre
so programą. Numatoma, kad 
tautinių šokių grupės Kongre-

. Kongreso 
atstovų svei- 

trumpa meninė pro- 
kurios metu bus pri- 
“Kongreso Lietuvai- 

. Susipažinimo vaišės Jau- 
Urugvajaus ir Venecuę- nimo Namuose.

Svečiai bus priimt? priva- ’ . o., . ,, ,. .■ v »asario m. 23 d. - penktadieni

9 vai. — 13 vai. sekcijų po
sėdžiai iki 13 vai. 16 vai. ple- 

išdiskutuoti nil,no posėdis su paskaita ir 
praneši mais. 

gimnazijos
darbų

spaudbš,.20 vai. V. Zelinos 
, arba sporto aikštėje 

bendradar- Tautinių šokių Festivalis. Pro- 
, * (gramą atliks Čikagos taut, šo- 

'■ “ Ar-
ir Brazilijos ansamb-

» vai.
m, 2't d. - šeštadienį

— 1 3val. sekcijų po- 
Laisvas popietis. 19:

Japonų Kultūros salė-

PADĖKA
BALFO GERADARIAMS

1972 m. vykdant Balfo ru
deninį piniginį vajų, Balfo 
Chicagos apskrities ir skyrių 
valdybos -eiškia nuoširdžią 
padėką:

Cicago Savings and Loan 
Ass. prezidentei Philomenai 

;PakeI, už vajaus globą, už 
paaukotą stambią piniginę au
ką, už leidimą nemokamai 
naudotis sale ir už padengimą 
vajaus pabaigtuvių vakarienės 
padarytas išlaidas. Chicago 

. Savings and Loan Ass. vado
vybė Balfo piniginį vajų glo
btojo jau ketvirtą kartą.

Visiems pinigų rinkėjams, 
kurie nepagailėjo laiko ir ne
žiūrint metų naštos, o taip pat 
dirbantieji grįžę iš darbo nebo
dami po dienos darbo nuovar
gio ėjo aukų rinkti. Kai ku
riems rinkėjams tekdavo vykti 
aukų rinkti daugiau kaip 20 

i blokų nuo savo gyvenvietės ir 
ikai kada, nesuradus aukotojo 
namuose, tekdavo nuvykti du, 
tris kartus.

Nuoširdžiausia padėka pri
klauso geraširdžiams ir duos-

liems aukotojams, kurie sų, 
šypsena priimdavo pinigų rin
kėjus ir įteikę auką, su šypse
na išleisdavo. Savo dosnumu 
suaukojo nemažą pinigų sumą 
ir tuo bus galima pagelbėti Į 
vargą patekusiems savo bro
liams ir sesėms lietuviams, 
esantiems Lietuvoje, išblašky
tiems Sibiro taigose ir kitur.

Baltic Blossom gėlių parduo
tuvės savininkams už paauko
tas gyvas gėles, kuriomis buvo 
papuošti stalai pabaigtuvių 
vakarienės metu.

Šeimininkėms: Kotrynai Rep 
šienei, Elenai Mackevičienei ir 
Anužienei, už pagaminimą 
skanių valgių be užmokesčio.

Kostui Repšiui už numalši
nimą svečių troškulio saldžia 
ir rūgščia gaiva ir už transpor- 
tacijos parūpinimą.

Naujienų, Draugo, Laisvo
sios Lietuvos ir Sandaros re
dakcijoms, Margučio it Sophie 
Barčus šeimos radijų vedė
jams ir Lietuviai Televizijoje 
valdybai, už garsinimą vyks
tančio BalKo piniginio vajaus.
B ALF* o Chicago* Apskrities 

ir Skyrių Valdybos

bas pasakys VLIKo pirm. Dr. 
turi H* J- Valiūnas “Vasario 16-td- 

sios” minėjimo proga, ir S. 
Paulo universiteto rektorius 
Dr. Miguel Reale. Skaitymas 
rezoliucijų ir turtinga progra
ma.

NUOTRAUKOJE BALF O VADOVAI IR TALKININKAI

Sėdi iš kairės: Chicago Savings and Loan Ass..direktorius William Sebastian, kalba Balfo 
direktorė ir centro valdybos vicepirmininkė IAldona Daukienė, sėdi buv. ilgametis Chica
gos apskrities valdybos pirm. kun. Stasys Šantaras ir BalFo centro valdybos pirmininkė 
Marija Rudienė. Apatinėj nuotraukoj — kiti Balfo talkininkai bei darbuotojai.

Nuo

Vasario m. 25 d. - sekmadienį

11 vai. Kongreso uždarymo 
pamaldos V. Zelinos. bažnyčio
je. 12:30 valandą susitelkimas 

so metu pasirodys Š. Paulo'TV Prie Brazilijos Nepriklausomy-

Bri^hton Parkas Pra^ vaišintis geriausių lietu- 
v ! vfMpiii ępinii ni n V iii nn (temintu

Muzikos ir dainų balius
Brighton Parko Lietuvių Na-

programoje. bčs paminklo. kur bus padėtas
Tikėkime. kad viskas sklan- vainikas Žuvusiems už laisvę, 

tižiai seksis bendram lietuvių 
išeivijos labui!

H, Mošinskienė.

KONGRESO DARBŲ TVARKA

13:30 vai. atsisveikinimo “Chu- 
rrasco” Lietuviu Sąjungos būs
tinėj. su šokiais ir bendru pa
silinksminimu.
Kongreso Rengimo Komitetą#

vaičių šeimininkių pagamintu 
maistu.

Dovanų paskirstymą laimė- 
mų Savininkų draugijos balius j,n|Ų būdu pravedė P. Rumšą, 
įvyko sausio20 d. Hollywood Jis nuoširdžiai padėkojo stalų 
salėje. Balių pradėjo draugi- organizatoriams, 
jos pirmininkas Pranas Rum- ~ “
ša. Pasveikino gausiai susirin- daug darbo ir rūpesčių kol su
kusius svečius, padėkojo už ruošė tą malonų parengimą, 
atvykimą ir pasakė, kad šio pa- Nuoširdi padėka užtarnautai 
rengimo tikslas yra retkarčiais priklauso jiems. A. Ramonio 
sutraukti šios draugijos narius orkestras grojo puikiausias lie- 
ir svečius į vieną vietą bendram tuviškas šokių melodijas, o 
pasilinksminimui ir sukaupti Įšokėjai turėjo malonumą ge- 
lėšų draugijos kason, kad bū-jrai pasišokti. Muzikai nutilus 
tume pajėgūs paremti lietuvių'girdėjosi lietuviškos dainos, 
kultūrines apraiškas. Ikurios žavėjo svečius. Dau-

Ponai Rumšai investavo

giausia dainų girdėjosi prie 
Medžiotojų ir Meškeriotojų 
klubo stalo, bet neatsiliko ir 
kiti. Atrodė, lyg buvo varžy
bos tarp griežikų ir dainuojan
čiųjų.

Vakaras buvo tikrai malo
nus. Stasys Patlaba

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

III
MIDLAND 
SAVINGS

“NAUJIENAI” SKAiiU 
SROViŲ ŽMONES: DARB1NIN 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAL DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOJ’ 
PADUODA TEISINGIAUSIA.- 

ŽINIAS IR GERIaUSIUS 
RASTUS.

4B4Ė ARCHER AVENUE 
CHICABO, ILINOM Ntt 

PHONE: 2S4-44M

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)Vasario m. 22 d. - keMrladirnį .NA,,JIENOS. KLŠEVIKAMS 
Visą dieną atstovų ir svečių YRA JŲ AKYSE

-

PIRMĄ KARTĄ ANT LEDO IŠĖJĖS STEVEN GRABBING, 6 METŲ AM BAUS, NELABAI TVIRTAI JAUČIASI.
J- . s h — t * , < — ——- • ' — - — - n-i —
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MIAMI, FLORIDA
Kūčių ir tarpušvenčių nuotaikomis

Vargu ateis laikas, kad žmo
gus žmogui nebeprivalėtų (ar 
ir nebereikėtų) ištiesti pagalbos 
rankų. Mums dabar ir privalu 
— bent kol Lietuvos žemelė try
piama svetimomis kojomis. To
dėl ir Balfo veikla turi ne tik 
išsilaikyti, bet ir vis stiprėti. Bal
fo centrą perkėlus į Chicagą ir 
naujai valdybai imantis veiks
mingų taupumo priemonių, ran
dasi naujo ryžto ir čia paieškoti 
naujų kelių, kaip daugiau lė
šų sutelkti. Užsikabinta paruoš
ti bendras Kūčias. Palankiai iš- 
sisprendus M.L.A.P. klube patal
pų klausimui, nelauktai sėkmin
gai ir talkininkai atsirado. Tal
kos reikėjo tikrai skaitlingos. 
Be gausių tradiciniai įvairių pa
tiekalų pagaminimo reikėjo 
daug darbščių rankų stalų su
tvarkymui, papuošimui ir val
gių išdėstymui. Susidarė visas 
būrys talkininkų Kūčių vakarie
nės pravedimui—sudarant jauku 
mą ir pakilesnę dvasinę nuotai
kų.

Atskirai ir tiksliai nelengva 
išpasakoti: kas kiek rūpesčio 
įdėjo ar darbo atliko bei verty
bių aukavo. Verčiau jau visus 
raidyno tvarka suminėti. Ir štai 
kiek jų: Andrijauskienė, Juodi
kienė, Kaulakis Kamarauskie
nė, D. ir J. Kaunaitės, Klimas, 
Klimienė, Leonienė, Kodatis, Ko- 
datienė, Petravičienė, šapenas, 
šapenienė, Semaška, Šilas, Ži
lienė, Stasiulis, A. ir J. Stong- 
vilaitės, Stongvilienė, Yankus, 
Yankienė. Jų ir programos iš
pildytoj ų dėka, apie 250 daly
vių nemeluotai reiškė savo pa
sitenkinimą Kūčių patiekalais ir 
įprasminimu tautinių bei religi
nių simbolių.

Atskirai parengtas stalas pri
siminti visiems už Lietuvos lais
vę žuvusiems. Ant jo degančios 
trys žvakės lyg ir vaizdavo tris 
liepsnojančius gyvus fakelus, 
kad apšviestų ir sukrėstų ir pri- 
simirštančias ir pasaulio žmonių 
merdėjančias sąžines. Vaikutis 
simboliškai paskleidė tų žvakių 
plazdančią EeįTsną Uždegdamas 
ant visų stalų esančias žvakes.

Graudulingai nuskambėjo prie 
žvakių mirgėjimo susikaupu
siems dalyviams programos ve
dėjas K. Kodatienės žodžiai:

“Eilė kapų, eilė medinių kry
žių, / O kiek širdžių nustojo 
plakti! / Pačiam pavasary, pa
čiam gėlių laike / Jie įžengė į 
amžinąją naktį...”

Poetėj sukelta nuotaika, pa
kiliai buvo papildyta solistės A. 
Dambrauskaitės giesmė Marija, 
Marija, akomponuojant muzikui 
J. Grigaliūnui.

Tikrai gražiai klubo pirminiu-’ 
kas J. Guss-Gužauskas, lyg ir. 
visos didelės šeimos tėvas, su
kalbėjo Kūčioms pritaikytų mal
dą.

Besitęsiant Kūčių vakarienei, 
V. Semaška (taškaitė savo kū
rybos, o N. Grigaliūnaitė pa
traukliai paskambino pora Be
thoveno kūrinių. Protarpiais 
skambėjo, A. Dambrauskaitei 
vadovaujant visų bendrai gieda
mos kalėdinės giesmės. Gera 
nuotaika ir rimtis išsilaikė per 
keletą valandų.

Išvardinus Kūčių rengimo tal
kininkus svečiai audringai ilgai 
plojo, o ir paskirai daugelis pa
reiškė pasitenkinimų ir Kūčių 
vakaru ir programa. Didžiuma 
dalyvių įteikė didesnes aukas 
Kūčių rengimo išlaidoms pa
dengti. Atsirado aukotojų (pra
šo neišvardyti) net ir žymesnes 
sumas paaukojusių, kurie nie
kad Balfui neaukodavo, nors ir 
dalyvauti negalėjo. M. L. A. P. 
klubas paaukojo $150, kad Balfo 
skyrius atsilygintų, už leidimą 
pasinaudoti klubo patalpomis. 
Tuo būdu ir talkininkų pasidar
bavimu liko pelno virš $700. Tas 
prisidės, kad kam nors varge 
esančiam galima bus nubraukti 
išsiedčjusią ašarėlę.

Samarietiškoji Kūčių dvasia 
įsigalino pasireikšti ir dėl dar
nios — taikios 1972 m. klubo va
dovybės veiklos, o taip pat pa- 
bojimo savo tautiniai kultūrinių 
poreikių. Jei ta linkme eis ir 
naujoji klubo vadovybė, galima 
tikėtis didesnių atsiekimų tau
tinės kultūros baruose. Šiai ge
rai linkmei matosi didelis prita
rimas — pabrėžtas dvigubai di
desniu skaičiumi (apie 250) da
lyvavusių klubo parengtame 
Naujų Metų sutikime.

šiuo laikotarpiu čia yra išim
tinai gyvas ne tik žmonių judė
jimas, bet ir įvairių minčių skli
dimo — pasidalinimo metas. Iš
sipasakojimui reikia laiko. Poil
siautojai jo turi pakankamai. 
Pilnesnis ir atyiresnįs išsikalbė
jimas paryškina, nuotaikų kryp
tį savais tautiniai politiniais 
klausimais. Atviriau nei spau
doj. Gal ir ne visada objekty
viai, bet, prileistina, nuoširdžiai. 
Ir tų nuotaikų pasitaiko nebūti
nai vien džiugių.

Liūdniausia, kad “bendradar
bi autoj ų” spauda, drauge su to
kių nuotaikų asmeniškais įtai
goj imais, paveikia net išlavintus 
ir jau pilnais subrendusius as
menis. Nebegalima atsistebėti 
girdint tvirtinimus, ar tik pati
kėjimus, kad toji paauglių eks
kursija buvusi nuvykusi ne į

jifonftMų stovyklą/ o j prdfsą- 
jungų! Tartum ok. Lietuvoj, 
profsąjungos (unijos) turėtų sa
vo pirmininkais tokius vyrus 
kaip Čia Meany, kurie galėtų
laisvai Brežnevui savo priešiš
kus nusiteikimus pademonstruo
ti!! Lyg “vyresnio brolio” valios
primetimas būtų skirtingas 
komjaunimui ir profsąjun
goms?! Arba vėl. Pabuvoję ke
lias dienas Vilniuje ir Kaune 
ima vaikiškai įtaigoti, kad ok 
Lietuvoj esą padaryta pažanga 
(suprask — gerbūvio). Tokie 
tvirtinimai, išvykusių iš savo so
džių prieš 50-60 metų ir tik da
bar ok. Lietuvon nuvažiavusių, 
būtų ne tik suprantami, bet ir 
pateisinami. Bet laisvos Lietu
vos universitetus baigusiems ir 
tik 1944 metų bėgliams, yra ne
dovanotina taip lengvai apsigau
ti tariamu gyvenimo pagerėjimu,
kai yra visokeriopai didelis ne
priteklius. Tiesiog -sužlugdyta 
nepriklausomybės laikotarpio 
ūkinio kilimo taipgi ir kultūrinio 
suklestėjimo eiga 22 laisvės me
tų gyvybingume laikotarpyje.

Tokie mūsų keliautoju tvirti
nimai (apie okup. Lietuvoje ky
lantį gerbūvį) prilygsta čionykš
čių “liberalų” profesorių sap
nams, ar ir parsidavėliškiems 
piktnaudoj imams.

Panaši lengvabūdė mūsų vi
suomenės dalis lengvai pakibo 
ir ant dainos meno kabliuko. Ne
bepajėgia atskirti, kur yra lie
tuvio su lietuviu susitikimas ir 
kur prasideda bendradarbiavi
mas, per išprievartautą meni
ninką, su niekšingu )k.

Tokių nesusigaudančių ar be
sitaikančių į slidžius bendravimo 
kelius naujausia pasigardžiavi
mo tema yra bėgliai Butkai. Iš
spaudos žinome, kad Butkai pla
čiai ir atvirai reiškiasi nušvies- 
dami okupuotoje Lietuvoje esa
mą padėtį ir su pasipiktinimu 
pasisako prieš pasinešimą mgzti 
oficialaus pobūdžio ryšius.

Jau arti 30 metų, kai patyru
sioj i, vienų, metų raudonojo te
rorą ir trijų metų rudojo, oku
pantų siautėjimus, leidosi klai- 
kion kelionėn į vakarus. Per 
degančius Vilniaus, Kauno, Šiau
lių, Kretingos, Klaipėdos, Til
žės, Karaliaučiaus miestus, į 
liepsnojančią gaisrais — griū
vančią Vokietiją.

Neįtikimiausias odisėjas per
gyvenę, karui pasibaigus, bėg
liai rinkosi į smilkstančius Ha
nau, Muencheno, Nuernbergo, 
Harburgo ir daugelį kitų Vo
kietijos miestų griuvėsius. Ten 
kur raudonasis pavojus nesiekė. 
Daugiau ar mažiau penkmečio 
ištvėrė baugiu rūpesčiu dėl ry
tojaus.

Priglausti Amerikos žemyne, 
ar tolimoj Australijoj, N. Ze
landijoj, o ir laisvos Europos

THE JOHNSON YEARS (3)

On November 17, 1934, Lyndon 
Baines Johnson and Claudia Alta 
Taylor became man and wife. The 
new Mrs. Johnson had been called 
“Lady Bird” from childhood, and 
her proud husband had no inten
tion of changing that practice— 
especially since it gave them both 
the same initials: LBJ. They w*re 
to have two daughters.

Inspired by his governmental experience as secretary to a congress
man, Johnson studied low at night at Georgetown (Tex.) Law School. 
That same year he was named state administrator of the National 
Youth Administration by President Franklin D. Roosevelt. The big 
year, however, was 1937. Johnson ran successfully for the vacant 
10th congressional seat in the 75th Congress. By coincidence, Roose
velt was on a fishing vacation at Corpus Christi. He became inter
ested in the fledgling congressman, invited him to ride the Presi
dential train back to Washington with him and took the ardent 
young New Dealer under his wing.

valstybėse, nesidairydami į są
lygas, griebėsi kurti gyvenimą 
iš naujo. Be išskirtinai kokios 
nors valdžių paramos. Kur ne 
kur vien broliška savųjų atida 
atsiremdami.

Užsileidus geležinei uždangai, 
negausus lietuvių bėglių čia įsi
kūrimas, lig šibl neįnešė neri- 
masčio ar kurių jaudinančių 
priešpriešų. Su didesne ar ma
žesne mūsų atida įsigyveno to 
mis pat galimybėmis, kaip ir 
daugumas bėglių nuo tironijos. 
Skirtingas vaizdas ryškėja But
kų šeimai atvykus. Gal tai iš
dava per ilgai skirtingoj aplin
koj gyvenus, ar tiesiog “Nau
josios klasės” — aristokratijos 
poveikis išdava. O gal intriga? 
Kaip bebūtų — sukelia didelę 
nuostabą . Todėl ir keliamos abe
jonės ne taip jau lengvai duo
dasi atmetamos.

Suplaukusios tarpšvenčių ži
nių žinelės nuotaikas pridengia 
rūškanais debesėliais, kaip ir iš 
šiaurės atklydęs vėsus oras. Tar-
tum koks negandas įtaigoja, 
kad koki bebūtų šalpos forma 
ar paskirtis, vis reikalinga 
kruopštaus apgalvojimo. Gan
dai, kad ir keliantys abejones, 
verti patikrinimo. P. šilas

VISŲ BLOGYBIŲ 
KALTININKAS CUKRUS

Londono universiteto profe
sorius Dr. John Yudkin išleido 
knygą, pavadintą “Saldu
pavojinga”, kurioje įrodė, kad 
ligšiolinis žmonių gyvenimo 
saldintojas — cukrus yra ko 
ne visų gy venimo kartybių kal-

by Don Oakley and John Lone

Johnson was re-elected to the next two Congresses. As the 
years passed, his stature among the lawmakers increased. 
At President Roosevelt's urging, he ran for the Senate seat 
left open by the death of Sen. Morris Sheppard in 1941. John
son faced a formidable opponent, Gov. W. Lee (Pappy) 
O'Daniel—plus 26 other candidates. Yet Johnson almost 
won; at one time he was ahead in the election returns. But 
at the end he had lost—by 1,311 votes. He still retained his 
House seat, however.

Mūsų spaudoje
Apie a. a. Dr. Vladą Vencių
Praeitų metų gale, gruodžio 

21 diena Woodhaven, N. Y., mi
rė savo metu buvęs žymus lietu
vis veikėjas dantų daktaras Vla
das (rašėsi Bladas) Kazys Ven
cius, bityęs nuoširdus kovoto
jas dėl Lietuvos, aktingai rė
męs Dariaus ir Girėno transat
lantinį žygį, nuo 1921 iki 1927 
metų su žmona gyvenęs Nepri
klausomoje Lietuvoje, kur Kau
ne turėjo savo kabinetą, ir da
lyvavo atsikuriančios Lietuvos 
veikloj ir grįžęs į JAV gyvai 
veikęs Broklyno lietuvių orga
nizacijose.

Apie velionį D-ras Vaclovas 
Paprockas “Darbininko” š. m. 
sausio 26 d. nr. parašė gražų 
nekrologą, suminėdamas visas 
svarbiausias jo gyvenimo ir vei
klos fazes. Brooklyne 499 Grand 
st. jis savo dantų gydymo kabi-

sutaukėjimą, arteriosklerozę ir 
kitokias koronarines bei vas- 
kuliarines (širdies ir kraujo) 
ligas.

Dr. Yudkin yra vadovaujan
tis kampanijos prieš cukrų au
toritetas, kurs siekia, kad 
cukrus būtų visiškai pašalin
tas iš žmonių mitybos, arba 
bent jau sumažintas iki mini
mumo. Tatai reiškia, kad ir

ir‘didžiausias skeptikas pagalvos 
prieš dėdamas į savo kavos 
puoduką antrą šaukštelį cuk
raus.

netą išlaikęs per 40 metų ir tik 
prieš 2 metus sveikatai pašlijus 
jį likvidavęs, žmona su sūnumi 
išsikėlusi į Baltimorę, o jis pats 
apie pusantrų metų pagyvenęs 
pas dukterį, praeito gruodžio 
viduryje persikėlęs į Woodha
ven, kur išsinuomojęs palėpėje 
kambarį, bet čia nebeilgai tekę 
gyvenimu džiaugtis: eidamas į 
valgyklą persišaldęs, gavęs plau
čių uždegimą ir paguldytas į li
goninę, po kelių dienų gruodžio 
21 d. miręs. Jis buvo gimęs 
1890 m. sausio 6 d. Apie Dr. 
Venciaus palaidojimą Dr. Pa- 
prockas rašo:

Šio išmintingo žmogaus, žy
maus lietuvio, kovotojo dėl Lie
tuvos išlaisvinimo iš dabartinio 
rusų jungo, — į amžino poilsio 
vietą kelionė buvo ypatingai ap
verktina. Nebuvo nei visų šei
mos narių, nei lietuvių... Netgi 
lietuvis kunigas sukalbėjo prie 
karsto maldą angliškai.

Nežiūrint į tai, kad jis turėjo 
tiek daug draugų savo pacientų, 
nežiūrint į tai, kad savo laiku 
jis buvo labai daug prisidėjęs

prie lietuviškos veiklos New 
Yorke, nežiūrint į tai, kad didžia
jame New Yorke tiek daug te
begyvena jo idėjos draugų..., į 
amžino poilsio vietą jį palydėjo 
vos viena pora savųjų tautie
čių...

Palaidotas 1972 gruodžio 23 
veteranų kapinėse, Huntington, 
L. I., N. Y.

Amžiną atilsį...

EŽERAS EŽERUI NELYGUS
Izraelyje tūlas turistas prašo 

valtininką perkelti jį per ežerą.
— Gerai. Tai jums kainuos 

$50.
— Nesąmonė. Penkiasdešimt 

dolerių? — Nustemba turistas.

— Taip, bet tamsta turi žino
ti koks tai ežeras. Tai garsusis 
ežeras, kurio bangomis Kristus 
vaikščiojo.

— Prie tokios kainos tai nieko 
nuostabaus.

KAITYK Y ATS TH PARAGING
KIFJS SKAITYTI
•c A b T I i O S

tininkas.

Saldus ir pavojingas
Apskaičiuota, kad vidutinis 

amerikietis per metus suvalgo 
525 svarus suvirškinamųjų 
maisto medžiagų, bet tame

■■■■■■MBMruaaaMnriaManHaaBEaaiMmssi

GRAND OPENING

Saturday, February 3

Free food—5 piece orchestra—Entertainment 
ZACISZE TAVERN, 4001 Archer Ave.

247-7766

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

0 % PER ANNUM 

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY
SHORT TERM 

3 OR 6 MONTH TERM 
Minimum $1,000

įJZSAFHYOF X.

INSURED

ij % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet koki? 
|ūsv namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 Ir daugiau tin
kamomis Hlygomit. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl k i toki y 
reikaly? Ar |ei neturite nuosavo namo Ir iums nusibodo mokėti 
aukite* nuomas, įsigykite nuosavus namus.

PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniai* reikalais kreipkitės |:

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

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

kiekvje yra daugiau kaip 100 
svarų įvairių maisto priedų, 
kurie jokios maitinamos ver
tės neturi, bet gali žmogaus kū
ne iššaukti tokių blogybių, kaip 
dantų gedimas, akių (regėji
mo) nusilpimas, maisto virš
kinamojo trakto suerzinimas, 
odos išbėrimas. Vienas svar
biausias tų nemaistingųjų prie
dų cukrus.

Cukrus yra sudėtingas, iš 
cukrinių runkelių ir nendrių 
gaunamas ekstraktas. Prieš 
keletą šimtmečių cukrus tebe
buvo visiškai dar nežinomas. 
Kaip Dr. Yudkin rašo, karalie
nės Elzbietos karaliavimo me
tais (1558 — 1603) visoj Ang
lijoj cukraus per ištisus metus 
suvartota mažiau kaip 100 to
nų, o 1850 metais jau pusant
ro milijono tonų, ir šiandien 
daugiau kaip 70 milijonų tonų, 
per metus. Dar to negana. 
Kaip knygos autorius apgailes
taudamas rašo, cukraus suvar
tojimas ne tik nemažėja, bet 
vis didėja.

“Venkite cukraus”, pers
pėja Dr. Yudkin, tuomet žy
miai mažiau tebus pavojaus 
nutukti, gauti širdies ataką, 
cukraligę (diabetes), dantų ge
dimą, neretai žaizdas skran
dyje ar žarnose, virškinimo 
sistemos sukrikimą, podagrą, 
dermatitį neretai net vėžį, aukš
tą kraujo spaudimą, kepenų

;■

;•

>

Pas 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- 
’*«o pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėlla!
Apdrausti iki $20,000.

< 

1
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SAVINGS& LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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išplanavo pakankamai javų, kad nereikėtų laukti eilėse 
prie duonos krautuvių, tai geriausias partijos veteranas 
negali šio reiškinio įtikinančiai paaiškinti O jeigu kuris 
naujai priimtas partijos narys paklausia, kodėl “kapi
talistiniame” pasaulyje yra pakankamai duonos, tai jis 
susimaišo ir pradeda pyktų

Paskutinis Pravdos įžanginis šitaip vertina sausio 
pabaigos politinę situaciją:

“Dabar politiniame švietime labai svarbu aiškin
ti ir studijuoti TSRS 50-čio iškilmingo posėdžio do
kumentus. Jų nagrinėjimas turi padėti tobulinti visą 
ūkinį darbą, iš pagrindų pagerinti liaudies ūkio pla
navimą, vadovavimo ekonomikai stilių ir metodus, 
toliau didinti politinį ir gamybinį masių aktyvumą 
kovoje už sėkmingą penkmečio trečiųjų plano įvyk
dymą. šiuo klausimu reikalinga rimta parama ir pro
pagandistams” (Tiesa, 1973 m. sausio 27 d., 1 psl.). 
Šio paragrafo pabaigoje redaktorius kalba apie sėk

mingą dabartinio penkmečio plano trečiųjų metų įvyk
dymą, bet anksčiau parašytas sakinys kalba apie reikalą 
“iš pagrindų pagerinti liaudies ūkio planavimą”. Jeigu 
tas planavimas buvo negeras, jeigu jis reikia keisti iš pa
grindų, tai kokia prasmė sėkmingai baigti to nevykusio 
plano trečiuosius metus?

Bet įdomiausia yra cituoto paragrafo pabaiga. Tie
sos redaktorius aiškiai pasako, kad propagandistai ne
žino, ką jie kalba. Geriausiu atveju, propagandistus rei
kia mokyti. Reikia juos mokyti to paties, ko tenka moky
ti ir naujai priimtus partijos narius bei komunistinį jau- 

, _.o.. ___ nimą. Juos reikia pamokyti, kaip įtikinti klausytojus, kad
nepriklausomoje Lietuvoje, bet šiandieniniai komunistai Į partijos centro komiteto narių paruošti planai buvo ne

geri, bet kad jie paruoš geresnius planus. Kitaip sakant, 
reikia įtikinti klausytojus, kad tie planuotojai, kurie pa
ruošė visiškai netikusius planus, dabar paruoš geresnius. 
O jeigu kas paklaus dar gilesnio klausime^ būtent: jeigu 
paklaus, kaip galima tikėtis iš tų planuotojų geresnio pla
no, jeigu šitas jau buvo “geresnis”. Juk buvo rašyta prieš 
tris metus, kad ankstyvesnieji planai nebuvo geresni, bet 
šitas jau buvo “pats geriausias”.

Dabar vykdomas komunistų paruoštas devintas ūkio 
planas. Jis buvo “pats geriausias”, nes jis buvo žymiai 
geresnis už anksčiau buvusius. Jeigu pats geriausias yra 
negeras, jeigu viską reikia keisti iš pagrindų, tai argi 
žmonėms nekyla mintis, kad tie devyneri planuotojai bu
vo negeri. Vienus planuotojus pats Stalinas sušaudė, kai 
pamatė blogai paruoštus planus, o kitus peralkusiems 
žmonėms teks šaudyti.

Propagandistams reikalinga parama, kai naujai 
priimti komunistai paklausia, ar ne metas pavaryti visus 
tuos planuotojus? Jeigu jie per 50 metų nepajėgė pa
ruošti planų, kurie kraštui duotų pakankančiai duonos, 
tai geresnių planų ateityje jie ir neparuoš. Atrodo, kad 
krašto gyventojams prievarta komunizmo jie neįbruks. 
Nepadės ir propagandistams teikiama parama. Prievarta 
gyventojams komunistinių idėjų okupantas neprimes, 
nes tos idėjos nepraktiškos ir didelei gyventojų daugumai 
nepriimtinos.

SECOto . CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS
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Brukte bruka “komunizmą”
Kai kurias komunistines idėjas okupantas ir Snieč

kaus vadovaujamas komunistų partijos centro komitetas 
gal ir galėtų pavergtoje Lietuvoje įgyvendinti, jeigu Lie
tuvoje būtų komunistų. Bet visa nelaimė, kad komunistų 
nebuvo nepriklausomoje Lietuvoje, tikrų komunistų ma
žai tėra ir šiandieninėje “tarybinėje” Lietuvoje. Komu
nistų skaičius šiandien yra žymiai didesnis, negu buvo

yra skirtingi. Apie komunizmą jie neturi jokios nuovo
kos, o apie rusišką komunizmą jie dar mažiau žino.

Okupantas priveisė Lietuvoje didoką skaičių propa
gandistų. Jie kartas nuo'karto išvažiuoja į kolchozus ir 
dirbtuvėles, parenka darbštesnius darbininkus ir geres
nes melžėjas ir įrašo juos į komunistų partiją. Bet oku
pantui toki komunistai nenaudingi. Jie kartais daugiau 
bėdos padaro, negu naudos. Naujai įrašytus komunistus 
okupantas stengiasi mokyti, bet tai ne toks jau lengvas 
darbas. Komunizmo mokyti reikia specialių mokytojų. 
Okupantas įsitikino, kad ir geriausias propagandistas ne
gali būti komunizmo mokytojas. Niekas propagandistais 
nebetiki. Net ir rimčiausi propagandistai nepasiekia sa
vo tikslo. Kai propagandistas išvažiuoja, tai klausyto
jai visą jo propagandą užmiršta. Labai dažnai dar iš jo 
pasijuokia, nes jis veik visuomet skraido debesimis.

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto orga
nas Tiesa tvirtina, kad dabartiniu metu visoje Lietuvoje 
mokosi apie 250,000 žmonių. Mokosi, naujai į partiją pri
imti žmonės, mokosi komunistinis jaunimas, mokosi dar
bininkai, žinias gilina ir kolchozjninkai. Bet paskutinis. 
Tiesos įžanginis pripažįsta, kad tų mokslų efektyvumas 
šlubuoja. Tiesos redaktorius nepatenkintas, kad daž
niausia tos pamokos vyksta pietų metu. Jis nepataria 
“mokytis” darbo metu, nes tada sumažėtų darbo našu
mas. Jis žino, kad darbo valandoms pasibaigus negali 
jpkių pamokų vesti, nes kiekvienas skuba namo arba į 
maisto krautuvių eilę.

Tiesos įžanginis pavadintas “Didinti politinio moky
mosi veiksmingumą”. Visi ieško būdų “įdiegti” pačias 
Naujausias mintis apie komunizmą, bet tie diegai nepri- 
gyja. Seniems komunistams sunkiausia “įdiegti” žinias 
apie “socialistinę ekonomiką”. Valandų valandomis jie 
pasakoja apie “socialistinės statybos” ir “komunistinio 
planavimo” pranašumą, bet kai naujas komunistas, pa-

naluose paskelbtos nuomonės, 
pasisakymo, straipsnio ar pan.) 
nagrinėjimą, vertinimą, išryš
kinant jo, to dalyko, teigiamy
bes ir neigiamybes.

2) Žurnalistinė kritika yra 
ta, kuri daroma «spausdintu 
žodžiu laikraščiuose, žurna
luose ar kituose spaudos or
ganuose. Ji pasireiškia, dau
giausia, vieno kurio spaudos 
organo nagrinėjimais, vertini
mais kurio kito sp. organo 
minčių.

3) Kai kritika išsivysto į gin 
čą ar ginčus, tai tada turime 
jau polemiką.

II. žurnalistinės 
KRITIKOS REIKŠMĖ

IR VERTĖ
Žurnalistinės kritikos, netgi 

ir polemikos reikšmė ir vertė, 
ypač Viešajam gyvenimui, yra 
didelė. Tik, žinoma, žurn. kri- 
ika ar polemika turi būti rim- 
a, esminė, geros valios, gerų 

tikslų, siekianti išaiškinti tie
są ir parodyti klaidą.

III KOKIOS MES TURIME 
ŽURNALISTINĖS KRITIKOS

IR POLEMIKOS?
Turime jų visokių: ir gerų, 

ir blogų ir nei šiokių, nei to
rių, tegul ir nežalingų, tik 

šiaip savęs nevertų. Turime ir 
visai nenusisekusių žurn. kriti
kos straipsnių.

Nenusisekusių žurn. kritikos\džras”. To darbo ėmėsi pseu- 
ar polemikos straipsnių visiems doniminis Vyt. Gedrimas, bū

“Akiračių” akiračiai (2}

P. STRAVINSKAS

I. KAS YRA KRITIKA, teiginių, kokios mokslinės ar 
ŽURNALISTINĖ KRITIKA filosofinės sistemos, kokios pa- 

IR POLEMIKA?
1) Kritika, plačiąja žodžio 

prasme, vadiname kokio nors 
Vartojęs sveiką, protą, paklausia, kodėl planuotojai ne- dalyko (pvz., kokio nors mokslo

saufėžvalginės ar politinės 
minties, doktrinos ar teorijos, 
kokio meno kūrinio, kokios 
knygos, laikraščiuose ar žur-

pasitaiko, net ir geriems iur- vęs tautininkų publicistas, jų 
nalistams. Jų neišvengia nei sp. organo Dirvos spaudos ap- 
geriaūsias spaudos organas, žvalgininkas (spaudos skyriaus 
Tą reikia suprasti ir žmonių * redaktorius), dar 1953 metais 
negalias bei silnybes reikia at- tame laikraštyje savo spaudos 

apžvalgose išniekinęs Draugo 
red. kun. dr. J. Prunskį (Dr. J. 
Daugailį), pavadindamas jo 

, straipsnius net “siauraprotiš- 
kumo reiškiniais” (žiūr. mano 
atsakymą jam 1953. IV. 16 ir 
V. 11 d. Drauge) Iš Dirvos pa
sitraukęs Vyt. Gedrimas perėjo 
dabar į “Akiračius” ir ten reiš
kiasi savo “žurnalistine eks
pertize”, pajuokdamas netgi 
ir Dirvos bendradarbius ir la
bai negražiai, įžeidžiamai at
siliepdamas apie tautininkus 
savo buvusius idėjos draugus.

V. VYTUTO GEDRIMO 
NEVA ŽURNALISTINĖ 

KRITIKA “AKIRAČIUOSE”

1972 m. spalio mėn. “Akira
čiuose” Vyt Gedrimas paskel
bė savo neva žurnalistinę kri
tiką, pavadintą taip: “Gero ir 
blogo žurnalizmo pavyzdžiai”. 
Tai savotiška žurnalistinė mo
zaika, kurią sudarė Vyt Ged
rimas, sulipdydamas į vieną 
didelį spaudos gabalą net sep
tynias kitų laikraščių straips
nių iškarpėles, panašiai, kaip 
tikri mozaikininkai sulipdo 
kokius paveikslus ar ornamen
tus iš spalvotų akmenėlių, mar
muro, medžio, emalės ar spal
votų stiklo gabalėlių.

Į vieną kitą tarpą jis įkišo 
kelis sakinius “trumpai ir drū
tai” įvertinančius šešis tų spau
dos gabalėlių straipsnius, o 
vieną (tai Tėviškės Žiburių) 
straipsnį paliko, nepasisakęs 
dėl jo nei vienu žodžiu. Be to, 
kur dar buvo vietos “Akiračių” 
žurnalistinis mozaikininkas 
“padoriai” išsikoneveikė, ap
kaltino vieną tų str. autorių ir 
vieną visai “pašalietį” — tai 
savo buv. idėjos draugą Julių 
Smetoną, apskelbdamas juos 
“smetoninio režimo” (to, kurį 
jis anksčiau Dirvoje rėmė) pa
likuonimis.

Taip “pavertinęs” pasiimtus 
vertinti septynis kitų spaudos 
organų straipsnius, jis rado:

1) vieną, straipsnį ir jo auto
rių (tai tą patį kun. J. Pruns- 

Įkį, kurį jis anksčiau Dirvoje 
{buvo radęs ir apskelbęs žurna
listiniu nemokša, netgi siaura
pročiu!) labai gerą ir pavyz
dingi

2) penkis straipsnius ir jų 
autorius (jų tarpe ir du tauti
ninkų žurnalistus,savo buv. 
idėjos draugus) blogus, o

3) dėl vieno straipsnio (tai 
Tėviškės Žiburių 1972. IX. 7 d. 
vedamojo Akiračiuose atspaus
dinto net kursyvu) mūsų “žur- 
'nalistinis ekspertas”, kaip mi-

(Nukelta į 6 psl.)

leisti.
Pasitaiko betgi mūsuose to

kių sp. organų, kuriuose kone 
vita žurnalistinė kritika yra 
nevykusi, daugeliu atžvilgių 
bloga, net labai žalinga. Tais 
atvejais jau turime reikalų ne 
su klaida, o tiesiog su pikta 
valia. Dėl tokios kritikos ar 
polemikos jau negalima tylėt 
Prieš jų, kaip prieš blogį, rei
kia visiems pasisakyti ir su 
kovoti.

IV. KURIAME MOŠŲ 
SPAUDOS ORGANE 

RANDAME DAUGIAUSIA 
NEVYKUSIOS, NET 

PIKTAVALĖS KRITIKOS?
Tai Chicagoje leidžiamuose 

“Akiračiuose” (jie apibūdinti 
pirmesniame str.)

Nežiūrint tai, kad “Akiračių” 
kritika ir daugelis kitų rašy
mų žurnalistikos tikslų požiū
riu yra,, daugiausia nevykusių, 
blogų (tai konkrečiai bus įro
dyta vėliau, šiame ir sekan
čiuose str.) “Akiračiai” ėmėsi 
“žurnalistinės ekspertizės” t. 
y. vertinimo kituose mūsų laik
raščiuose skelbiamų straips
nių, jų skirstymo į gerus ir 
blogus “žurnalizmo pavyz-
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PETRONĖLĖ MILERIENĖ

Z M. GUDELIS

: POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

12
- Mikas Petrauskas Povilui daug gerų 
patarimų davė. Jam patiko Povilo balsas. 
Povilas buvo pareigingas, kreipdavo dė
mesio į kompozitoriaus ir choro vedėjo 
pastabas. Petrauskas mėgdavo pasikalbėti 
Su Povilu.

POVILO GYVENIMAM ATEINA 
MOTERIS

Povilas Mileris dainuodavo 81-mos kuo
pos chore, nejučiomis jis įsitraukė ir į Pet
rausko vadovaujamą Rimtės chorą, kuris 
heleris metus buvo vadinamas Dr. Vinco 
Kudirkos choru. Povilas veikė ne vien 
nedidelėje socialistų kuopoje, jis turėjo 
pakankamai darbo ir Lietuvių Socialistų 
Sąjungos vykdomame komitete. Kasdieni
niais darbas, pamokos, pratimai ir susi
rinkimai užimdavo visą laiką. Grįždavo 
savo kambarin jau gerokai išvargęs, kad 
galėtų pailsėti sekančios dienos darbui.

Povilas būtų ir toliau gilinęs savo pa
tirtį ir turtinęs savo žinias iš kasdieninės 
spaudos ir įvairių paskaitų, jeigu į jo gy
venimą nebūtų atėjusi moteris. Pradžioje 
viskas ėjo labai paprastai ir natūraliai, 
bet vėliau meilė ir noras būti kartu atsilie
pė į Povilo veiklą.

1913 metais į Ameriką atvažiavo jurbar-

' =6
kietų Petronėlė Petravičiūtė. Ji apsigyve
no pas savo brolį Joną, atvažiavusį Ameri
kon porą metų anksčiau. Jis dirbo ir gyve
no Kewaunee, Ill. miestelyje. Petronėlei 
gyvenimas mažame miestelyje greitai nu
sibodo. Ji visus pažino, su daugeliu išsi
kalbėjo, bet ilgiau gyventi mažame mies
telyje ji nenorėjo. Pagaliau, Kewaunee 
miestelyje nebuvo darbo. Vyrai lengviau 
galėjo rasti geriau apmokamo darbo, jie 
statė krosnis, taikė joms duris ir sudedinė- 
jo mašinų dalis. Petronėlei darbo nebuvo 
didesnėse dirbtuvėse, o kitokio geriau ap
mokamo darbo mažame miestelyje nebuvo. 
Ji padirbėjo kelias dienas prie valymo dar
bų. bet tatai jos netenkino. Ji bandė siūti, 
bet ir tas darbas jai nepatiko.

Ji, žinoma, būtų galėjusi gyventi pas 
brolį ir nieku nesirūpinti, bet ji buvo visai 
kitokio charakterio moteris. Ji atvažiavo 
Amerikon, bet ir čia ji nenorėjo niekam 
būti našta. Ji teiravosi pas pažįstamos, kur 
ji galėtų rasti geriau apmokamo ir nuolati- 
hio darbo. Visi siūlo galai ją vedė į Chi- 
cagą. todėl ir nutarė ten nuvykti.

Iš Kewaunee gavo kelis Chicagos adre
sus, susitvarkė kelionės reikalus ir išva
žiavo laimės ieškoti. Petravičiūtė apsigy
veno pas Kulikauskus, šiaurinėje Chica
gos. dalyje turėjusius butą. Pas juos gavo 
kambarį. Su Kulikauskais susigyveno ir 
keleris metus pas juos praleido.

Vieną vakarą pas Kulikauskus atėjo 
jurbarkietis Karolis Norkaitis. Petronėlę 
pažinęs dar iš Jurbarko. Petronėlė, palygi

nus, neseniai buvo atvykusi iš Jurbarko, 
tai Norkaičiui galėjo papasakoti pačias 
naujausias naujienas apie kiekvieną Jur
barko gyventąją. Bendrų pažįstamų jiedu 
ten daug turėjo.

Norkaitis, pasikalbėjęs su Petronėle, nu
vedė ją į nedidelę lietuvių salę, buvusią 
prie Milwaukee ir Division gatvių. Toje 
salėje vakarais rinkosi? šiaurinės Chicagos 
socialistai. Ten pasiskaitydavo laikraščius, 
pasidalydavo lietuvius liečiančiomis žinio
mis ir svarstydavo organizacijos reikalus. 
Ten ji susipažino su keliais .jaunais vyrais, 
kurių draugystė tęsėsi ilgus metus. Tą va
karą ji pažino Povilą Milerį, kuris jai įstri
go į širdį ir su kuriuo ji visą gyvenimą kar
tu žingsniavo. Ten ji pažino vaidintoją 
Joną Buragą, Juozą ir Joną Morkus ir dau
gelį kitų gerų Lietuvos .atną.

Vyrai tuojau užtraukė UetOvišką dainą. 
Prie dainos prisidėjo ir Petronėle. Vyrams 
rūpėjo ištirti josios balsas. Jie norėjo ži
noti, ar ji galės dainuoti. Ypatingai jo
sios balsas rūpėjo Povilui. Pas jį jau bu
vo kitokių planų. Povilas tuo metu jau pri
klausė Chicagoje veikusiame Dramos ra
telyje. Be dainos, jis jau domėjosi vaidy
ba. Jis pats rengėsi vaidinti, bet jis aiškiai 
žinojb, kad Dramos rateliui dar būtinai 
buvo reikalinga dainuoti galinti artistė. 
Dainuoti Petravičiūtė galėjo, o artistę iš 
jos režisierius galės padaryti, samprotavo 
Povilas. •'*

BRONIUS VARGŠAS x
— Be 81-mos kuopos choro, mes Chi

cagoje dar turime Dramatinį ratelį, — pa
sakė Petronėlei Povilas Mileris. — Mums 
reikalingos kelios artistės.

— Tai labai gerai, — atsakė Petronėlė.
— Ar esi kur vaidinusi? — jis dar pa- 

paklausė Petronėlės. Kai ji neigiamai į 
klausimą atsakė, tai jis dar pridėjo.

— Ar nešutiktum vaidinti? Ar nenorė
tum tapti jų Dramos ratelio narių?

Pirmą susitikimo vakarą Petronėlė su
tiko ne tik dainuoti 81-mos kuopos chore, 
bet ir vaidinti Dramos ratelyje.

Už poros dienų pas Kulikauskus užėjo 
Juozas Morkus ir išsivedė Petravičiūtę į 
Mildažio svetainę, kur tą vakarą buvo nau
jai ruošiamo veikalo rolių paskirstymas. 
Salėje jau buvo susirinkę Dramos ratelio 
nariai. Ten buvo ir ratelio režisierius Bro
nius Laucevičius. Tai buvo gražiai nuau
gęs 30 metų vyras, nešiojęs ilgus poeto ir; 
dramaturgo plaukus. Tais laikais kai ku
rie poetai nešiojo ilgus plaukus, panašius 
į šių dienų hipių plaukus. Tik Laucevi
čiaus plaukai buvo šukuojami į užpakalį, 
retkarčiais šukomis, dažniausiai pirštais. 
Plaukai buvo gana ilgi, krito ant kaklo.

Ląucevičius nešiojo ūsus, bet jų nekir- 
po. Vieni plaukai buvo susiraitę, o kiti 
lindo jam į burną. Laucevičius buvo aukš
tas, liesas, išblyškęs ir truputį pageltęs. 
Jo balsas buvo stiprus ir gana malonus. 
Dramos jis mokėsi Rusijoje. Tais laikais
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Į Laucevičius buvo labiausiai apsiskaitęs 
režisierius Chicagoje. Gorkis ir Gorkio te
atro veikalai turėjo didelės įtakos į Lau
cevičių.

Juozas Morkus privedė Petravičiūtę prie 
Laucevičiaus ir režisierių supažindino su 
naujai atvažiavusia lietuvaite. Morkus in
formavo Laucevičių, kad Petravičiūtė tap
sianti Dramos ratelio narė ir yra pasiryžu
si vaidinti.

— Mums reikia jaunų mergaičių... — 
tarė Laucevičius. — Aš tau turiu rolę.

Dramos ratelis ruošėsi vaidinti “Par
duotąją laimę”. Laucevičius norėjo susipa
žinti su artistais ir artistėmis ir paskirstyti, 
vaidmenis.

Laucevičius užsirašė naujai atvykusios 
artistės vardą ir pavardę, padarė porą pa
stabų savo knygelėje, davė jai vięųą eg* 
zempliorių ruošiame vaidinimo ir dar pri- 

! dėjo:
— Man atrodo, kad tų tiksi Pranės ro

lei. Gavai knygutę, pastudijuok per savaitę 
Pranės rolę, o kitą savaitę vėl čia apva
žiuok. ., Pradėsime repeticijas.

(Bus daugiau),

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U J I E N A St

I Jos visad rašo
i TĘįSYąę



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ. Mitų, NOSIŲ 
IR GBRKLB8 LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. Urd STREET 
Ofira MMk PROSHKT MUR 
RmK WAIbraok 5-5076

Kaadiea nuo 10 iki 12 vai ryto, 
— 9 iki 9 vaL vak. Traė. atdaryta.

Rm. tat 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKU6SR.UA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA 
6449 Su. Pulaski Rd. (Crawferd 

Medical Building). Tat LU 54446 
Priima ligoniui pagal auritanm*.

Jai neauuieptai aaasUHnU 3744012

TaMu PRmpect 3*1717

GYDYTOJAS IR LhIKUKGAS 
3146 WEST 63rd STREET

VaL; kaa diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniam ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Raa. 3241 WEST 66th PLAGE
Phone: REpublic 7-7363 Šis namelis netoli Milnor Šiaurės Dėkotojo seniau tarnaudavo 'kitiems tikslams. Dabar jis 

stovi kryžkelėje, kur pravažiuoja mokyklos autobusas. Jei lauke, kaip Dakotoj bOna, labai šal
ta, būdelėje autoboso laukia ūkininko vaikau -

šiaurinė Azijos dalis, 7000 km. 
ilgio ir 3500 km. pločio, užiman
ti 10 mil. kv. kilometrų plotą. 
Taigi Sibiras yra beveik dvigu
bai didesnis už JAV-bės, didės-
nis už visą Europą, šios šaltos 
žemės gelmėse slypi didžiausi 
pasaulio turtai, kokių tik moder
niška pramonė reikalauja. Ak
mens anglies Sibiras turi tiek, 
kiek visi vakarų kraštai drau
ge sudėjus, geležies rūdos — 
kiek JAV, D. Britanija ir Vokie
tija kartu;.naftos daugiau kaip 
visos artimųjų Rytų valstybės; 
gamtinių dujų — didžiausias 
rezervas žemės rutulyje; miško 
medžiagos — 60 bilijonų kūbi-

ŠVENTORASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Telef. 6954)533 

Pax Valley Medical Center 
660 SUMMIT ST.

ROUTE 53. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRADS
PHYSICIAN AND SURGEON 

x434 WEST HR STREET 
Ofisą*: •' H Em lock 4-5849 

y / Razida 368-2233

OflSO VALANDOS:
rirmadiemau ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
•uurotL. pėastadieni nuo 1—o. tree, 

ir seštad. tiktai susitarus.

' Rax.: Gi 8-0673-

DR. W* EISIM • EISINAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINSKOLOGINS CHIRURGUA'

613d So. Kadzia Avė, WX 5-2670
Vuaiidni pagal susitarime. Jei neat- 

sihepia, skambinti Ml 3-0001.

UR. NINA KRAIKEI ■ 
KRIAUCELIUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
’ So. KEDZfK AVĖ. “ 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepiu — skambinti 

471-0225. - • -
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1613 artu RE-7*9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
gydytojas ir chirurgas

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
T vaL popiet Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

NESUVALDOMAS LIEŽUVIS

Jaunavedžių pora apsistoja 
viešutyje. Vyras paprašo tar
nautoją geriausią kambarį, kokį 
tik turi vienai nakčiai.

Kada svečias registravosi kny
goje, viešbučio tarnautojas pa
tylomis tarė jaunai žmonai:

— Tamsta turi laimės, nes šis 
ponas paprastai kambarį nuomo
ja tik vienai valandai.

8 TAKŲ
GRUNDIG 

MAGNETOFONAS
2512 W. 47 ST. — FR 6*1998 į

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! j
L . .. -o

GĖLININKAS
(PUTRAMBNTAŠ)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO 1PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 586*1220

ANT ŽMONIŲ KAULU STATOMAS SIBIRAS
Dviejų Vilniaus pensininkių kelionės įspūdžiai

nių metrų. Sibiro miškas užima 
770 mil. ha plotą. Durpių atsar
gos sudaro trečdalį viso pasau
lio durpynų. Be to, Sibire slypi 
daugybė aukso, volframo, ura
no, cino, švino, nikelio, vario, 
asbesto, grafito, sidabro deiman
tų ir kitų vertingų metalą bei 
mineralų. Pietinėje Sibiro dalyje 
dirvožemis derlingas ir žemė
duoda gerus javų derlius.

•V. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71st St. — Tol. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rex. telof.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgai 
Ofisas 2750 West 7Ut Sf. 

Tol J 925-8296
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

--------- Tai.: PR 8-1223 *- 
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 68 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
•pagal susitarimą.

, ____ - —,a

I SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS /aLANDOS

Į Visos programos iš W0PA, 

1490 kil A. M.

i . 1
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12, 
; vai. ryto. — šeštadieni ir sek-l 

madienj nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7!59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. di. 60629 '

Kažkokia Vilniaus “milasnin- 
kų” lenkų organizacija ar įstai
ga, pasirašanti (LWIL) kart
kartėmis aprūpina emigracijos 
lenkų spaudų įvairiomis len
kams žiniomis “iš kresų”, ypa
tingai iš Vilniaus. Šį kartą Ame
rikos Lenkų Susivienijimo orga
nas “Dziennik Žwiązkowy” at
spausdinęs dviejų į pensiją iš
ėjusių Vilniaus mokytojų — p. 
Bela Biber (iš pavardės atro
dytų žydė) ir L. Matviejevos 
(aiškiai rusė) ilgoką reportažą 
iš jų praeitos vasaros kelių sa
vaičių turistinės kelionės po Si
birą, kurį atspausdino Vilniaus 
“Czerwony Standar”.

Reportažas antrašte “Leng
viau keliauti po Sibirą” prasi
deda: “Neabejotina Sovietų ūki
nė pažanga po Stalino mirties, o 
paskutiniame dešimtmetyje ka
ro su kinais pavojus — štai Sibi
ro išsijudinimo priežastis, o ypač 
kelių jungiančių Sibirą su Eu
ropos Rusija pagerėjimo prie
žastis.
- Dabar -važiuojama daug leng
viau ir greičiau negu I9-me am
žiuje.

Pirmasis kelionės tikslas bu
vo Baikalo ežeras. Traukinys iš 
europinės Rusijos pervažiavo 
milžiniškas upes kaip Obi ir Ir- 
tišių, net didžiosiose stotyse kaip 
OihskefNovosibirske ir Krasno
jarske — sustodavo tik 15 ar 
20-minutėms. Pro vagonų lan
gus tuose mieštuose buvo ma
tomi. pastatyti naujoviški “dan
goraižiai’*.

Pirmas ilgesnis sustojimas bu
vo Irkūcke. Apžiūrint miestą 
buvo pastebėta įvairių pėdsakų, 
paliktų lenkiškųjų tremtinių, 
ypač iš 1863 metų jų pastatyta 
graži raudonų plytų bažnyčia, 
primenanti šv. Onos bažnyčią 
Vilniuje. (Aišku, tie tremtiniai 
buvo lietuviai. J. Pr.).

Pagaliau pasiekę Baikalą tu
ristai užkopėme ant gana aukš
to kalno, iš kur galėjome maty
ti vandenpuolį ir pasigėrėti mil
žinišku ežeru. Taip pat aplan
kėme biologinę stotį ir du mu
ziejus, kur sukaupta visa infor
macija apie Baikalą. Sekančią 
dieną įvyko ekskursija į Brats- 
ką, kur yra vandeninė elektros 
jėgainė, tariamai didžiausia pa
saulyje, o paskui lankėme mil
žinišką fabrikų miestą Krasno

jarską, kur prie upės yra laiko
mas laivas “Šventas Mikalojus”, 
kuriame Leninas plaukė į trem
tį Sučamskoje kaime.

Keletą dienų pabuvę Krasno
jarske turistai sėdo į didžiulį lai
vą “čkalov”, kuriame jau buvo 
daug ekskursantų grupių iš kitų 
šalių, ir Jenisiejaus upės bango
mis prasidėjo kelionė prie Le
dinuotojo Okeano. Laive mus 
maitino gerai, gausiai aprūpin
tame bufete, netrūko obuolių ir 
net iki pat kelionės galo gauda
vome daržovių, salocių.

Jenisiejske buvo galima nusi
pirkti Varšuvoje leidžiamą 
“Przyjaciolką”. Ugarkoje, dar 
toliau f šiaurę, auginamos bul
vės. Daug muro namų po ke
letą aukštų. Pakelėmis rodė vie
tas, kur kad ir trumpai pagyve
no žymieji bolševikai (Stalinas, 
Sverdlovas).

Iš Dudzinkos, esančios Jeni
siejaus žiotyse Į okeaną, ekskur
santai traukiniu nuvažiavo į No- 
rylską, kur juos nustebino dide
lė daugybė šviežių gėlių. Au
ginamos milžiniškame šildoma
me kombinate, iš kur gyvento
jams tiekiamos kiaurus metus 
daržovės. Vaikai pastoviai gau
na šviežaus pieno.

Norylskas, miestas brangių 
rūdų kasyklų dėka, yra turtin
gas, turi 25 mokyklas, daug dau
giaaukščių namų su centriniu 
šildymu, stnatorija ir naujo
viška restauracija.

Iš tokio rožinio, (LWIL) per
teikto reportažo atrodytų, kad 
Vilniaus “milasninkai” agituo
jami keltis į Sibirą. Skatertju do- 
roga!

Žymiai kitokį Sibirą vaizduo
ją lietuvis:
Sibiras — pavojingas pavergtų 

tautų šaldytuvas
Tokia antrašte autorius b. kv. 

(Bronius Kviklys) “Drauge” 
vaizduoja Sibirą, koks jis buvo 
ir yra:

Lietuviams Sibiro vardas reiš
kia mūsų tautos kankinimo, 
naikinimo, taigi egzekucinę vie
tą — trėmimų, šalčio, bado ir 
mirties šalį. Tačiau jo geogra
fiškas vardas yra žymiai papras
tesnis. Jis yra sudėtas iš dviejų 
totoriškos kilmės žodžių: “si” — 
miegoti ir “bir” — žemė. Va
dinasi, lietuviškame vertime bū
tų “mieganti salis”.

Pirmasis plačiu mastu Sibirą 
kolonizuoti pasiryžo Stalinas. 
Jis įsteigė jame daugybę pri- 

darbo stovyklą, į 
įvairius politinius 

daugiausia pa-

verčiamojo 
kurias trėmė 
nusikaltėlius, 
vergtų tautų 
niam karščiui ir priešrusiškom 
nuotaikom atšaldyti. Manoma, fe' 
kad 1941—1953 m. į Sibirą bu-p| 
vo ištremta apie 350—100,000 <| 
lietuvių, kurių 30-50 proc. mi-H 
rė dėl šalčio, bado, ligų ir nepa-t-l 
lankių gyvenimo sąlygų. Po Sta-hl 
lino mirties nemažas skaičiusį! 
dar gyvų lietuvių grįžo į sąvoki 
tėvynę Lietuvą. Tačiau toli gra-kl 
žu ne visi. 1970 m. Sovietų Są- M 
jungos gyventojų surašymo duo-fej 
menys rodo, kad fais metais So- [h 
vietų Rusijoje (jos ribose yra ir|d 
visas Sibiras) dar buvo 76,700 rv 
lietuvių. 1959 m. lietuvių skai-į 
čius ten siekė 108,600.

Sihirjo kolonizaciją rusai pra
dėjo jau senaisiais laikais, ta-’ 
čiau patys rusai tik tremiami į Į 
šią šalį vyko. Kartu buvo pra- j 
dėtas ir senųjų Sibiro gyventoją 
— mongoliškos kilmės tautą 
naikinimas, genocidas. Jis bū- - 
vo ypač paspartintas bolševiką 
režimo metais. Prieš rusą ko
lonizacijos pradžią Sibire gy
veno daugiau kaip 100 mongo
liškos kilmės tautų. 1970 m.

• • * : .. . • , v .
(Nukelta į 6 psl.)

SUSIRINKIMŲ

PRĄ^ESl^Ai

— Bridgeport© Lietuvių Namų 
Savininkų Draugijos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 6 d.. ponios 
Balendienės name, 3156 So. Halsted 
St.. 7:00 vai. vak. Visi mūriai malo*
nėkite skaitlingai atsilankyti, nes 
yra daug dalyk? aptarti. -Trip pat 
atsiveskite ir nauju narių. Kviečia 

r j vaiayDa.
 ♦* r»< rn.

— Lietuvių Moterų Piliečių Lygos 
metinis susirinkimas Įvyks sekma
dienį. vasario 4 d., 1 vai. popiet Mrs. 
Laucus namuose. 714 W. 31st St. Na
rės prašomos gausiai dalyvauti. Bus 
revizijos komisijos raportas ir daug 
kitų svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus kavutė ir užkan
džiai. E. McNamee

— Brighton Parko Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkimas Įvyks š. m. 
vasario 1 d.. 8 vai. vak. Hollywood 
inn salėje. 2417 W. 43rd St. Narės 
prašomos gausiai dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo bus vaišės. *

E. M. AAcNamee

Geografiškai Sibiras yra visa

— Upytės Draugiško Klubo susi- 
rinkirtMfš Įvyks penktadieni, vasario 
2 d. Hollywood salėje. 2417 W. 43rd 
St. Pradžia 7:30 vai. vakaro. Nariai 
kviečiami atsilankyti h* aptarti klu
bo reikalus. Taipgi dabar laikas už
simokėti narių mokesčius. Po susi
rinkimo bus vaišės. A. K.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIH&EVANS
TRYS MODERNIŠKOS 

ADUCOKDtnONBD lOPLYOO*

EUDE1KIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Į4JDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE .*■ • JEF . '■ £ i Y Cl

TeL: YArds 7-1741 - 1742

V. Tuma senis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

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

DEDEŠ SEKNO GYVENIMO PRLOZAI
YRA geriausia dovana LIETUVOS VARDO'KILME

€ * 4 < ’ * TP*’’.'* «'*! ’J # I -- »-

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

S Ąm-CONDrjTONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago*
Liėtavią
Laidota vlą
Direktorių
Yi^riacijo.

AMBULANCS 
PATARNAVl 
MAS DIENA 
III naktį

TURIM6 
KOPLYČ'Af

VISOSE MIESTO 
"DALYSE

ANTANAS Jį PHILLIPS
3307 So. LIJUANICĄ AVENUE- Pnone YAruc 7-340!

BUTKŪS" VASARIS
1446 So. Avį, Cicero, Į1L Phone: OLympic 2-lWė
____  — _ i.: . . * '______ ‘ * ** *. ‘________  - .................. ——

PETRAS BIELIŪNAS
434a So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 
___—; i,' ūi .fe ■.—a—s—i . ■ ----------------

GEORGE F. RLDMINAS
33)<so. AVĘ. TeL: Y Aras 7*113o*113»

Rerid. telef.: Gibson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef HE 4-2123 
Jei neatsiliepia tai telef Gi 8 6195

P. ŠILEIKIS. 0. P. j 8C5 ORTHO PEDAS-PROTEZISTAS '
Aparatai • Protezai, Med Ban

* dalai Speciali pagalba Itojerm 
(Arch Supports} ir t *t.

Vai.: B—4 ir 6—8 Sertadienisis 9— 1
2850 West «3rd St.. C h.«ego ||| 60629

Telef.; PRospeci 6-5084

BIZNICKiAi KOtUk G MOMNao.
KAUJIKNO8I . - ri fU ufiOA' 

PASULXKDLA BIZNYJ1

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti Dėdę Serna as 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Uaoar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės Šerno gyvenimą 
jiems bus Į0otnn prisiminti senos laikus ir paskaityti gražių tttorijų. 
Naujai atvjrtęs lietuvi* galėtų Hemos ar vasaros pasiskaitymams no 
pirkti Antano Ruko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenime — Dėdes 
Šerno gyvenimo" bruožu* Jie pradžiugins kiekvieną kas jį etsitnena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimai, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vkizdus gražia literatūrine t or me pssekopmas duos 
progos susipažinti au mūsų pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu ir 
jų kieta ideologine veikla

antenas Rūhav. VIENIŠO tMOCAUS GVvfSfUvraS, .luovu AUu 
.oalCIv Seinų gyvmiMio UtŪoZal Mėtau Ahk-i Iku- t.ieluvUi išturi 
ju> Urmiglia Uhteago |M2 m 2Ut> psi.. kaine i <101

i.A<>NAMA 'NAIiJIENV AIIMINIST KAI UIlJt

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrą. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvis 
vardas.

e • f:

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 melų, |>eižiūrėjo 
labai daufl senų dokumentų. Savo studijoje jiš nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas, 
Iii Įierskaitė šimtui khygų ir parašė 52 psl. knygelę, pagadintą 
I.IETL VtLS VAttDQ K1LMR. Minkšti viršeliai, kaina #2 Knyg'dė 
tiins bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS* 1739 So. Halsted SL, Chicago, UL 60608

STEPONAS C. LACK IR SONOS
*(^ĄCKAwicZ‘

.444 Wfesl nSth M KĘE’) KbpuuiH 7-L213

EL4C& yirfima 7-66F
11028 SUU1HWES1 HK»HW AV, l’alos Hills, 01. 976-4410

> . I I I--' ----------- "I' ....  ** «■»

R J RIDIKUS
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Du Mažosios Lietuvos istorijos tyrinėtojai Martynas Gelžinis ir Vincas 
Žemaitis susitinka Jaunimo namuose (Čikagoje) 50 mėty Klaipėdos kraš
to atvadavimo sukakties minėjime, po M. Gelžinio paskaitos apie Klaipė
da ir Mažąją Lietuvą, sausio mėn. 14 d. 1973 m. iš kairės: M. Gelžinis, 
V. Žemaitis, žurn. A. Stakėnas. (Foto M. Nagio)

— Bernadeta Tut incite, 223 
Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y. 
11298, teikia informacijas apie 
ateitininkų ruošiamą jaunųjų 
menininkų kūrybos parodą ko 
vo 17 — 18 d. Jaunieji meni
ninkai iki 30 m. amžiaus kvie
čiami dalyvauti.

— 1.B (iaye Parko apylinkė 
ir Dariaus - Girėno Lit. mokyk 
la ruošia Užgavėnių blynų 
balių su šokiais ir įvairumais 
vasario 21 d. Jaunimo Centre.

— Onutė Willis, Naujienų

ŽMONIŲ KAULŲ
(Atkelta iš 5-to psl.) 

gyventojų surašymo duomeni- 
be daugybės rusų.

Jų
mis Sibire 
tebuvo 21 vietinės tautos, 
tarpe penkios gausiosios: bur
iatai — 315,000, jakutai — 296,- 
000. tuvai — 139,000, chakasai 
— 67,000, altajiečiai — 56,000. 
Visų kitų vietinių 19-kos taute
lių gyventojų bendras skaičius 
tesiekė 151,000.

labai didelės, tačiau 1960—1970 
m. bėgyje Sibiro gyventojų skai
čius sumažėjo beveik visu mili
jonu. Gyventojus daugiausia iš
baido didžiuliai šalčiai.

Pastaruoju metu rusų baimę 
dėl Sibiro likimo ypač padidino 
blogi santykiai su “broliška ki
nų tauta”, kai greta “vyriausio
jo brolio” atsirado kitas dar di
desnis, gausingesnis. Komunis
tinė Kinija neslepia savo kėslų 
į jai anksčiau priklaususias Si
biro sritis, o gal ir į visą terito
riją. Kad ir šiaip jau gausi rusų 
tauta pasijuto nedidelė prieš 
800 mil. kiniečių. J. Pr.

to Floridoje, kartu su prenu
merata atsiuntė vajui 10 dol. 
Ta proga ji rašo: “Linkiu Jums 
ir Naujienoms su visais skaity
tojais stipriai laikytis ir darbut) 
tis dėl Lietuvos, jos žmonių ir 
išeivijos. Aš tikiu, kad Nau
jienos tą kovą išlaikys, nes 
žmonės padės išlaikyti. Noriu 
paprašyti visus Naujienų skai
tytojus, kad pasidarbuotumėt 
gauti nors po vieną naują 
tytoją. Aš pasistengsiu 
rasti ne tik keletą naujų 
tytojų, bet ir rėmėjų”.

skai- 
su- 

skai-

TRUMPAI

— M. S. Uzemeck, Los An
geles, Calif., rašo: “Siunčiu

— Vincas Karnočius iš Cice
ro apylinkės mokėdamas pre
numeratą įteikė vajui 5 dol. 
Vajaus komisija visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja, vi
sus kviečia palaikyti Naujie
nas ir imtis iniciatyvos platinti 
bei surasti bent po vieną nau
ją skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujie
nas. Jos yra visiems naudin
gos, reikalingos, net būtinos.

— Studentai Vilija Bilaišytė 
ir Aloyzas Pakalniškis skaitys 
savo kūrybą Ped. Lit. Instituto 
vakare, vasario 17 d.

Po Stalino mirties Sibiro gy
ventojų skaičius kiek sumažė
jo, nes jis nebebuvo papildomas 
naujais tremtiniais. N. Chruš
čiovas Sibirą vadino šaldytuvu, 
pripildytu įvairiausių turtų: ang- 
glies, metalų, aukso, deimantų, 
įvairios energijos dalykų. Jis 
siūlė visoiūs sovietų tautoms 
važiuoti į Sibirą ir “šaldytuvo
produktais” naudotis. Tą pačią Naujienų vajui 25 dol. kartu su 
politiką tęsė ir jo įpėdiniai. Ta-■ širdingiausiais sveikinimais vi- 
čiau Sibiro gyventojų skaičius siems bendradarbiams už jų 
nedidėjo. I gerus, įdomius

Griebtasi kitų paskatinamų straipsnius. Linkime, kad Nau- 
priemonių. Dabar nauji Sibiro jienos nesustotų lankiusios 
kolonistai gauna daug lengva- mūsų namus, kad jas atsikvies
tų: nuo 15 ligi 100 proc. aukš- tų į savo namus visi lietuviai.” 
tesnį atlyginimą, kaip kitose So
vietų Sąjungos vietose, ligi 50■ 
dienų atostogų per metus, kas! ganizacija, 
treji metai nemokamą bilietą do neskelbti atsiuntė raštą, ku- 
kelionei į bet kurią Sovietų Są-Iriame tarp kitko rašoma: “Vai 
jungos vietą ir atgal. Po 15 me- dyba įvertindama Naujienų at- 
tų tarnybos pensijos gavimo lai- virę ir nuoširdžią su mūsų tautos 
kas sutrumpinamas penkeriais interesams priešiškų elementų 
metais. Naujiems kolonistams kovą, Naujienų vajaus proga, 
duodamas butas. 'siunčiu joms simbolinę auką

Paskatos Sovietų (sąlygomis '5 dol.”

už jų 
ir naudingus

Viena Am. Lietuvių Or- 
kuri prašė jos var-

simbolinę auką

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certiflkatai.

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

Didelis peslrlnkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

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:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

[ jeigu nebūtų senųjų LIETUVIŠKŲ 1 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų istorija" vra 
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, Illinob.
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— Studentai Rima Janulevi- 
čiūtė. Nora Spurgytė, Linas Rim 
kus ir Pranas Pranckevičius 
deklamuos Antano Gustaičio 
humoristinių eilėraščių pynę 
Ped. Lit. Instituto vakare, va
sario 17 d.

— Vasario 16 dienos proga 
ruošiama kasmetinė lietuvių 
dailės darbų paroda Čiurlionio 
galerijoj Jaunimo Centre, Či
kagoje. Parodos metu būsiąs 
iškilmingas naujosios galerijos 
patalpų atidarymas. Lietuvių 
Fondas paskyrė $1,000.00 pre
miją už geriausį meno

Žurnalistinė kritika
(Aįkelta iš l-lo psl.) 

nėjau, savo “ekspertinės nuo
monės” dar nepareiškė... x

Sakykit, argi lai žurnalisti
nė kritika? Tai žurnalistinės 
kritikos profanacija ir jos var
du daromi kitų asmenų (net 
“visai pašaliečių”, kaip Juliaus 
Smetonos) įžeidimai.

Man rodos, tokia žurnalisti
nė-kritika yra žemiau kritikos.

Jei Vvt. Gedrimas tikrai no- i
rejo jo pasiuntus. Įvertinti tuos 
septynis kitų laikraščių ir kitų 
autorių straipsnius pakritikuo
ti, tai jis turėjo:

1) visų pirma, vertinti juos 
atskirai, o ne visus benndrai 
toje savo žurnalistinėje mozai
koje sulipdęs, greitomis, lyg 
koks “stachanovietis”, skubė
damas, lyg kokiose “soclenk- 
tynėse”, stengdamasis pasiek
ti savo darbo augščiausią na
šumą ir perviršyti įprastinės 
“produkcijos” normas;

2) jis turėjo pasiimtus ver
tinti straipsnius iš pagrindų iš
nagrinėti, bent tas jų vietas ir 
mintis, kurios jo nuomone, 
nesiderina su žurnalistikos rei
kalavimais;

3) jis turėjo išryškinti pir
ma žurnalistikos reikalavimus, 
o po to padaryti straipsnių įver
tinimą tų reikalavimų švieso
je;

4) jis neturėjo savo vertini
muose kabinėtis prie tų straips 
nių autorių asmeniškai, ypač gi 
neturėjo liesti asmenų, kurių 
straipsnių jis visai nesiėmė ver
tinti (kaip savo buv. idėjos 
draugo Juliaus Smetonos);

5) jis turėjo įvertinti visus 
pasiimtus vertinti straipsnius 
ir savo išvadas reikiamai mo
tyvuoti.

Tada mes turėtume ne kaž
kokią žurnalistinę mozaiką, 
kokią dabar turime, o tikrą 
žurnalistinę kritiką.

Bet “Akiračių” redaktoriams 
gera žurnalistinė kritika, ma
tyt, visai nerūpi. Jie turi visai 
kitus tikslus. Tą pamatysime 
toliau, paanalizavę kitus to 
laikraščio straipsnius.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

SHEET METAL MECHANIC
Experienced in layout and 

installing. Seady work.
Apply

1928 W. FULLERTON

METAL FABRICATING
PLANT NEEDS

WELDERS
spot welders
operators

kūrinį.

— Dr. J. Balys, mokslininkas, 
rašytojas, žurnalistas pasakys 
kalbą vasario 16 minėjime Či
kagoje, sekmadienį vasario 18 
d. 2 vai. Maria H. S.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

• TIG and MIG
• Engine Lathe
• Machinists
• Polishers for

and stainless ___ _________
Good wages, benefits and overtime.

Apply in person.

SHERMAN-REYNOLDS, INC.
415 N. Aberdeen (1100 West) 
Chicago —- 2nd floor

steel, aluminum 
steel cabinets.

MEN — Good jobs with future in 
our photo department. Learn A trade 
we will teach you. Must be depend
able. You will like working for us.

The reproduction people — 
largest in the midwest.

ALFRED MOSSNER COMPANY 
108 West Lake St.

Phone: 372-8608 Room
MR. THOMAS.

HELP WANTED — FEMALE
Darbtninkiy Reikia

200

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendriems namų ruošos darbams 
malonioje aplinkoje Chicagos šiauri
nėje daly. Labai geras susisiekimas.
5 dienos savaitėje. Reikalingos re- i 
komendacijos. susitarsime dėl atly-1 
ginimo. Tel. CO 74115 arba 5494769 
vakarais ir savaitgaliais.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku «r Darbininkių

as
COUPLE WANTED

custodians near Northside for 
Synagogue. Free living 

quarters.
CALL 787-0450

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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 payment.

Call 448-0689.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
Gage Parko apylinkėje. 

Tel. 434-1478

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VlšŲ RČŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 

SEKMADIENĮ 12 — 5 V AK 
6041 So. Keating Ave. / 

Naujas 2 butu po du arba 3 miega
mus mūras su galimu įrengti butu 
beismante. Skambinti savininkui.

Tel. 585-6685

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
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

t PAŽVELK
PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar

quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 

ikarpetai. naujas garažas. Daug prie
ždų — $31.500.

MODERNI o kamb. mūro reziden- 
Aft AUTA DE&1MI EICDC c’ia. puošnūs nauji karpetai, “built- • “ IWBWVsIW įn” virtuvė. 1% vonios. Du greta oo
čia automobiliai išlyginami ir nuda- 30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500. 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai! 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai- ' 

nos nebrangios.
3518-24 W. 63 rd Street, Chicago, III.

,TEL. — 776-5888 _____
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

kitoki blankai.

HOME INSURANCE

— Senas Northsaidės 
toj as Kazys čepukas 
serga. Jau trečia savaitė kai guli 
Illinois Masonic Medical Cen
ter ligoninėje (Intensive Care) 
skyriuje, š. m. Kovo mėnesio 
4 d. jam bus 90 metų amžiaus. 
Savo laiku K. Čepukas akty
viai reiškėsi visuomeninėje 
veikloje — buvo SLA 226 kuo
pos pirmininkas ir kitų organi
zacijų valdybų narys.

gyven- 
sunkiai

— Chicagos Medžiotojų Klu
bo Medžiojimo sezono užbaig- 
tuvių vakarienė, grojant Ra- 
monio orkestrui. įvyks vasa
rio 3 d. 7 vai. vak. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43 St. Įėjimas 
ir vakarienė 4 dol. Rezervaci
joms telef. 776-8688 arba 
247-1131. (Pr.)

— Hoos Bakery, 2645 West 
63rd St., sav. Antanas Kazilio
nis pavadino A-K Bakery var
du. Prie jos yra kepyklos ga
minių ir delikatesų krautuvė. 
Ketvirtadienį, vasario 1 d. A-K 
kepyklos tokia krautuvė atida
roma 2458 W. 69 St. (Pr.)

SKAITYK IR KITAM PATARK

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusi.................
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. _________________ ___
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŽKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi, jrišta — $3.00, tr okštais 
viršeliais — $2.00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00,
minkštais viršeliais — ______ ~ 

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p_ 
Juozas Liūdžius, RAITAI, 250 pusi._____________ J____
P. LiOdžiuvieni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LiODŽIŲ, 

88 pusi., _________ ..................... .................. ............
$. Michalsonas, LIETUVIŲ liEIVIJA AMERIKOJE, JS7 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ___ _
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pu«l. dabar tik____________________________

koki.

66.00

$7 JO

62.00 
62.00 
$5J0 
$3.00

$1.00

610.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago 8, 01. — Telef. HA 1-6100

DR. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 95.00.

Elei d o Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti "Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrišta) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠ*Į *NAUJIENAS"

Call: Frank Zapolk 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

■■ uerr. ■ :e ar.; Casualty Comoar.

A. & L. INSURANCE & REALTY

_ INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tol.: REpublic 7-1941

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor Avė. 

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

Vuth through.

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Hmm! O^y you esą

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ORIGINAIUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

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

12 RTTTU MŪRAS Marquette Parke. 
*17.500 najamų metams. Našlė pra
šo *84.000

6% KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kai o nauias. *23.000.

2 BUTU 6 metu kiksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil- 
dvmai Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arti Kedzie ir Darko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo- 
Ivno. Nauias ffazn šildymas. 2 auto mū
ro garažai *28 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias sazo šildymas. Arti Margučio 
rad’io *15 800

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metu 
mūras. Cent oro vėsinimas, įrengtas 
beismnnt-s<s baraę vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas *24 000.

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras 2 vonios. Trentrta® žieioman- 
tas Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

2 AUKŠTU 2 BŪTI’ NAMAS, pla
ki* lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
'22.000.

Valdis Real Estate
7051 So Washtenaw Ave RE 7-7200

$36 000

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 80009. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
Tl SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AI. BWLMAMUB TV. 38A4AM

Federallnfų Ir valstijos pa | amų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

Parešg pa liūdi] imas

Draudimo Informed] os 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
29S1 W. 63 St. (prie Sacramento) 

lol. 436-7878

NAUJIENAS— - - -

HAHitrv* *

I PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




