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VYRIAUSI VIET CONGO VADAI JAU SAIGONE
APIE STUDENTUS OK. LIETUVOJE
Kai 1928—1930 m. bolševikinė sovietų valdžia savo ūkininkus 

per jėgą varė į kolchozus, su tuo prasidėjo pati didžioji žemės 
ūkio krizė, kurios iki šiolei sovietai negali nugalėti. Neveltui Sta
linas prisipažino čerčiliui, kad jam lengviau buvę nugalėti nacių 
invaziją Į Rusiją, negu pravesti sukoichozinimą (The New York 
Times Magazine, 1972 m. VII.22 d.). Privatų ūkį sukolchozinus 
ir patys rusai ir Rusijos valdomos tautos badavo ir išmirė daug 
gyventojų. Nežiūrint to, Sovietai Į Lietuvos pasieni tyčiomis 
siuntinėjo tuščius traukinius, ant kurių buvo užrašai “Badaujan
čiai Lietuvai”.

L. Brežnevas Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos gen. se
kretorius, savo p. m. gruodžio 21 
d. Kremliuje pasakytoje kalboje 
pareiškė: “Pabaltijo respublikos 
— Lietuva, Latvija ir Estija. 
Kaip žinoma dar prieš jų įsijun
gimą Į Sąjungą, jų negalima bu
vo priskirti prie atsilikusių kraš
tų. “Tačiau Lietuvos propogan- 
distai, per 32 metus nenustoda
mi niekina ir niekina per savo

8 VISO PASAULIO
NEW YORKAS. — Amerikos 

Fizikų sąjunga apeliuoja į lais
vojo pasaulio Mokslų Akademi
jas, ragindama jas kreipits į So
vietų Sąjungos vyriausybę, pra
šant neapkrauti išvažiuojančių • 
mokslininkų piniginėmis baudo
mis — mokesčiais už išeitą moks 
lą.

Netoli Venecijos, Italijoje, yra pramonės miestas Porto Marg- 
hera, kur daug naftos valymo ir chemikaly įmonių. Oras ten 
taip užterštas, kad valdžia Įsakė darbininkams nešioti dujokaukes.

Kambcdija derisi ŠIANDIEN TURI PRASIDĖTI RIMTOS 
su komunistais JUNGTINES KOMISIJOS DERYBOS

PHNOM PENHAS. — Kam-j SAIGONAS. — Amerikos kariniai helikopteriai nuskrido į 
bodijos komunistai Khmer j komunistų užimtą P. Vietnamo miestą Los Ninh ir paėmė vyriau- 
Rouge — pradėjo pasitarimus ’ sius Viet Congo delegatus Į jungtinę karinę komisiją, kuri šian- 
su maršalo Lon Nol vyriausybe,1 dien P'imą kartą rimtai pradės svarstyti karo paliaubų problemas, 
kuri siūk) skelbti karo paliau- Viet Congo delegacijos vadas generolas Tran Van Tra Amerikos 
l>as. Jei šiaurės Vietnamas ati- helikopteriu atskrido su 28 karininkais į Tan Son Nhut aerodro-
trauktų savo kareivius, Kambo
dijoje būtų nesunku rasti taiką,

mą, kur komunistų delegatai apsigyveno buvusiose amerikiečių 
ryšininkų korpuso kareivinėse.

tėvynės 22 nepriklausomybės 
metus pasiektus ūkinius, socia
linius, kultūrinius ir kitus lai
mėjimus, kurie toli gražu bu
vo pralenkę Sovietiją ir artino
si prie vakarų laimėjimų. Tokia 
Lietuvos propagandistų akcija 
nei kiek nestebina: kai patys ne
turi kuo nustebinti ir pasirody
ti, reikia menkinti kitų laimėji
mus.

Tik labai stebina Mokslų Aka
demijos viceprezidento prof. A. 
Žukausko mitinginė kalba, pa
sakyta Vilniuje iškilmingame 
gruodžio 30 d. posėdyje (Vaisi. 
Laikr. 1973.1.1). Jis besidžiaug
damas Lietuvos aukštosiose mo- 
Laikr. 1973.1.1). Jis besidžiaug
damas Lietuvos aukštosiose mo
kyklose dabar esančių studentų 
skaičiumi, prikiša, kad “bur
žuazinėje Lietuvoje” (suprask, 
nepriklausomoj Lietuvoj) stu
dentų buvę mažiau negu jų yra 
dabar. Rodos, dr. Žukauskas tu
rėtų žinoti, kad visos pagrindi
nės Lietuvos aukštosios mokyk
los buvo įsteigtos laisvoje ir ne
priklausomoje Lietuvoje. Jos iš
ugdė geriausius mokslo kadrus, 
kurie sudarė pagrindą tęsti auk
štąjį mokslą ir dabartinėse oku
pacijos sąlygose. Nors nema
ža dalis patriotinio mokslo per
sonalo buvo sovietų išnaikinta, 
likusieji nenuleido rankų ir, sa
vo tėvynės meilės vedami, dir
bo išsijuosę. Todėl, jei šiandien 
priugdyta daugiau mokslininkų 
ir studentų, tai nėra joks specia
lus okupanto nuopelnas.

Jei sovietai nebūtų, išnaikinę 
apie pusę milijono Lietuvos gy
ventojų, tai ir mokslininkų ir 
studentų būtų daugiau, negu jų 
šiandien yra. Per tuos 32 me
tus, būdama laisva ir nepriklau
soma. lietuvių tauta savo ūkio, 
mokslo, kultūros ir kitose srity
se būtų pasiekusi daugiau negu 
sovietinėje priespaudoje. (E)

Pompidou vizitas
PARYŽIUS. — Rugsėjo 11 d. 

Prancūzijos prezidentas Pompi
dou važiuos į komunistinę Kini
ją. Prancūzija pripažino Kini
ją 1964 metais, tačiau vyriau
sybės gąJva ten dar nesilankė. 
Be prezidento Nixono Kinijoje 
dar nesilankė joks vakarų vals
tybių prezidentas. Pompidou vi
zitas bus pirmas.

NEW YORKAS. — Ameril^ 
pareiškė Saugumo Tarybai, kad 
ji nenutrauks, bet dar sugriežtins 
prekybos boikotą Rodezijai. iš 
kurios ji pirko nedidelius kie
kius nikelio ir choro.

SYNEJUDS. — Australijos 
premjeras buvo pažadėjęs par
duoti Kinijai 30 grynos veislės 
Merino avinų, tačiau ministerių 
kabinetas jo pažadą atšaukė ir 
uždraudė tuos avinus ekspor-
tuoti.

NEW YORKAS. — Visi iš ne

mKARINIŲ JĖGŲ KONFERENCIJA
PRASIDĖJO GINČŲ DVASIOJE

laisvės sugrįžta Amerikos ka- VIENA. — Amerikos ir Sovietų Sąjungos bei jų sąjunginin- 
riai gaus specialius bilietus, su konferencija apie abipusį ir balansuotą karinių jėgų sumaži- 
kuriais jie iki mirties nemoka- į nimą Europoje prasidėjo nesutarimų dvasioje. Sovietų delegacijos 
niai galės lankyti bet kurių beis- vadas Oleg Chlestov pareiškė protestą, kad Austrijos Spaudos 
bolo profesionalų komandų biuras išdalino korespondentams Identifikacijos korteles, ant ku- 
rungtynes. • į rių parašytos keturios raidės “MBFR” (Mutual and Balanced

TEL AVIVAS. — Izraelio sau-. Force Reduction). Komunistinių valstybių n uorrone, negali būti 
gumas išaiškino, kas siuntė bom kalbos apie “balansuotą” jėgų sumažinimą, ko rėkauja Amerika, 
bas į Ameriką prezidentui Ni- įroSinedama, kad sovietai atitrauktų savo kariu*tik kelis šimtus
xonui, valstybės sekr. Rogers ir ( mylių, kada Amerikai tektų kareivius išvežti už Atlanto vande- 
gynybos sekr. Lairdui. Vienas nyno.
tos gaujos narys buvo šeštadienį; 
nušautas, kiti suimti.

NEW YORKAS. — Pan Ame
rican ir TWA aviacijos 1___
rovės, kurios buvo žadėjusios, 
pirkti britų-prancūzų statytą i 
Concorde lėktuvą, dabar pakei
tė nuomonę ir paskelbė, kad tie 
lėktuvai neatitinka bendrovių 
reikalavimų.

TEL AVIVAS. — Žydų Gyny
bos lygos vadas Meir Kahane .pa
reiškė, kad jo organizacija sumo 
ka arabams nemažas sumas, jei Graikija, Italija ir Turkija bei 
jie sutinka išvažiuoti iš Izraelio. Varšuvos pakto — Bulgarija ir 
Jau apie 100,000 arabų pareiškė Rumunija. Jų delegatai gali 
norą išvykti. Kahane ragina Iz- Įnešti pasiūlymus, gali kalbėti, 

tačiau negali balsuoti.

Nato sąjungininkai tvirtina, 
.Aim- kad komunistų karinės jėgos Eu- 
tend- ropoję yra daug didesnės už va- 
. . 'karų valstybių jėgas. Propor

cija kareivių esanti 1.7 prieš .1, 
tankų — 3 prieš 1 ir lėktuvų —2 
prieš 1. Sovietai laiko penkias 
divizijas kareivių Čekoslovakijo
je, dvi — Lenkijoje ir keturias 
— Vengrijoje.

Konferencijoje dalyvauja be 
balsavimo teisės Nato valstybės:

norą išvykti. Kahane ragina Iz
raelio vyriausybę pradėti pana-
šią programą.

WASHINGTONAS. — Pa
sklidus gandui, kad prezidentas 
Nixonas norėtų savo Įpėdiniu 
matyti ne Spiro Agnew, bet Te
xas demokratą John Connally, 
vienas korespondentas paklau
sė prezidentą, ar tai teisybė. Ni
xonas atsakė, kad Connally ga
lėtų užimti, bet kurias parei
gas, tačiau šiuo metu apie jo 
kandidatūrą kalbėti dar daug 
per anksti.

Negrai kritikuoja 
valdžios biudžetą
WASHINGTONAS. — Prezi

dento Nixono vyriausybei suma
žinus biudžetą įvairioms socia
linėms programoms, juodieji 
kongreso nariai savo susirinki
me pasmerkė vyriausybės elge- 

Įsį ir pažadėjo siūlyti įstatymus, 
kurie sugrąžintų lėšas butų, įdar
binimo, civilinių teisių, švieti
mo ir kovos prieš narkotikus 
agentūroms.

Atstovams Louis Stokes pa
reiškė, kad per paskutinius ket- 
veris metus “savimi pasitikėji
mas” buvo siūlomas tik neg
rams ir skurdžiams. Niekas ne
siūlė “pasikliauti savo jėgomis” 
I»ckhead ar Pen Central ben
drovėms. Jos gavo valdžios pa
ramą.

Negrų šeimų uždarbių vidur
kis Amerikoje esąs 6,440 dol., o 
baltųjų — 10,672 dol. Ameriko
je yra 27 milijonai žmonių, ku
rie uždirba mažiau, negu vidur- 

|kj. Iš jų trečdalis yra negrai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Vakar prezidentas Nixonas 
iškilmingai sutiko ir ilgai kal
bėjosi su Britanijos premjeru 
Heath.

♦ Paryžiuje vakar komunis
tai turėjo Įteikti Amerikai są
rašą tų amerikiečių, kurie pate
ko Į priešo rankas Laose.

♦ Princas Sihanoukas Įsakė 
savo kareiviams nepradėti nau
jų puolimų Kambodijoje.

♦ Argentinoje sugriuvo dide
lio fabriko siena, užmušdama 11 
moterų ir vaikų.

♦ Etiopija ir R. Vokietija su
sitarė užmegzti diplomatinius 
ryšius.

♦ Dideli šalčiai Indijos Bihar 
provincijoje kainavo 13 žmonių 
gyvybes. Iki šiol žuvo 250 žmo
nių.

♦ Du policininkai buvo nu
šauti Milwaukee mieste, kai jie 
sustabdė penkis Įtartinus asme
nis. Vėliau du jauni negrai bu
vo suimti.

♦ Plėšikams peršovus ir su
žeidus senatorių Stennis, kon
greso nariai vėl pradėjo kalbė
ti apie ginklų kontrolės reikalin
gumą. Vieną Įstatymą pasiūlė 
Illinois atstovas Dan Rosten- 
kowski.

♦ Pirmieji Pietų Korėjos ka
reiviai, vadovaujami gen. Chae 
jau sugrįžo iš P. Vietnamo. Ko
rėjiečiai neteko Vietname 3.700 
kareivių ir 8,300 buvo sužeisti. 
Nuo 1965 m. Vietname atitar
navo 310,000 korėjiečių. Komu
nistai labai bijojo susitikti Ko
rėjos “Baltojo Arklio” ar “Tig
ro” divizijas.

Nauju butu ir miasty išvystymo sak- Juodųjų bedarbių nuošimtis vra
retorlumi .dvigubai didesnis už baltųjų. Ne-

LyHH Vt>TOf bWUllO J V a •

Rammy. grai Atstovų Rūmuose žada rei-

kalauti, kad būtų sugrąžintos lė
šos Įvairioms panaikintoms pro
gramoms.

nes daugelis Raudonųjų Kmerų 
tėra tik monarchistai^ princo Si- 
ranouko šalininkai, siekią su
grąžinti ji į Kambodijos sostą.

Kambodijos informacijos mi- 
nisteris pareiškė spaudai, kad 
Kambodijos žmonės nekreipia 
dėmesio į Sihanouko pareiški
mus. Trys jo kabineto ministe
rial jau pabėgo iš Kinijos ir at
vyko į Kambodiją, kur jie remia 
dabartinę vyriausybę. Ketvirtas 
ministeris irgi pasitraukė iš Si
hanouko vyriausybės, kuri su
daryta Pekine.

Princas Sihanoukas atsiuntė 
New York Times laikraščiui te
legramą, kurioje jis kaltina Ame 
rikos vyriausybę, remiančią “iš
sigimėlių” režimus Indokinijoje. 
Jis greit sugrįšiąs į Kambodiją, 
jei jo šalininkai jam duos lei
dimą sugrįžti. Negavęs tokio lei
dimo, princas Sihanoukas žada 
pasitraukti iš savo pozicijos ir 
apsigyventi Prancūzijoje.

Mažina pūdymus
WASHINGTONAS. — žemės

ūkio departamentas paskelbė, 
kad sumažinamos subsidijos ūki
ninkams, kurte gaudavo pinigus 
už savo ūkių žemės nedirbimą. 
Apie 9 milijonai akrų žemės iš-
imti iš “pūdymų fondo”. Da
bar nedirbamos ir valdžios sub
sidijuojamos žemės plotas Ame
rikoje liks apie 20 milijonų ak
rų, kada pernai tokios žemės bu
vo 60 mil. akrų.

Pernai valdžia ūkininkams už 
žemės nedirbimą sumokėjo apie 
3.5 bil. dol. šiemet ta suma su
mažės visu bilijonu do]. Vyriau
sybė bandys žemės ūkį sugrąžin
ti į “laisvos rinkos” sistemą. Vy
riausybė tikisi, kad subsidijų su
mažinimas atpigins žemės ūkio 
produktų kainas.

Kanados šiaurėj* ponia Jon Barti*H 
išbuvo virš dvi*ju matu, studijuoda
ma ir filmuodama sniego gyve
nimu. Vi*na tokia ž*sis tupi jai ant 
galvos. T*l*vi«ijoj* bus rodomas fil

mas api* sni*go igsg papročius.

Abu respublikonai 
pripažinti kaltais 
WASHINGTONAS. — Teis

mo prisiekusiųjų komisija pri
pažino kaltais abu respublikonų 
partijos organizacijos pareigū
nus Gordon Liddy ir James Mc
Cord, kurie buvo kaltinami są
mokslu, įsilaužimu ir politiniu 
šnipinėjimu demokratų parti
jos būstinėje, ši byla sukėlė di
delį susidomėjimą, nes netiesio
giniai įveltas ir prezidento Ni
xono perrinkimo komitetas. Se
natas dar rengiasi toliau šį klau
simą nagrinėti, nes teisme daug 
klausimų liko neatsakytų. Demo
kratų partija dar rengiasi kelti 
eilę civilinių bylų prieš respu
blikonų partijos vadovybę.

I

Liddy laikomas visos šnipinė
jimo organizacijos vadu. Jis 
anksčiau buvo prezidento per
rinkimo komiteto patarėjas, o 

j McCord buvo to koirfritcto sau
gumo reikalų koordinatorius.
Jis buvo sučiuptas policijos de
mokratų centro patalpose bir
želio 7 d. Pas jį buvo rasti įvai
rūs telefonų klausymo aparatai 
ir elektroniniai įrengimai.

Gub. Daniel Walker 
nenori reklamos

SPRINGFIELD AS. — Illinois 
gubernatorius Daniel Walker 
paskelbė Įsakymą draudžiantį 
garsinti gubernatorių. Iki šiol 
visos valstijos įstaigos iškabin
davo esamojo gubernatoriaus 
portretus, jo pavardė būdavo 
ant greitkelių, tiltų, laiškų po
pieriaus ir kitur. Naujasis gu
bernatorius tokių išdaigų neno
rįs. Kartą jis matęs vieno guber
natoriaus portretą kabantį... vo- 

• nios kambary.
Ant greitkelių, Įeinančių į Il

linois valstijos ribas, ateityje 
bus iškabinta ne “Gubernato- 
rius... sveikina”, bet “Illinois gy
ventojai sveikina jus, įvažiuojan
čius į Illinois”.

Egipte atidaromi 
universitetai

KAIRAS. — šį šeštadienį Egip
te vėl atidaromi universitetai, 
kurie buvo uždaryti po studen
tų riaušių sausio 3 d. Preziden
tas Sadatas pasakė kalbą, kurio
je kaltino dėl tų riaušių kairiuo- 
įsius ir radikalus, kurie remia 
buvusį premjerą Aly Sabry. nu
teistą už sąmokslą prieš Sadatą. 
Egipto vyriausybė, pareiškė Sa- 

1datas, neleis tokių nukrypimų ir 
I baus vyriausybės priešus, ku
rie bando panaikinti 1952 metų 
Nasserio revoliuciją.

Prezidentas pareiškė, kad stu
dentų neramumuose buvo su-
imta ir ištardyta 200 asmenų 
ir kalėjime buvo palikta 120. iš 
kurių 21 visai nebuvo studen
tas.

Komunistų generolas Tra va
dovavo 1968 m. Tet ofenzyvai 
P. Vietname. Jis yra vyriausio 
Viet Congo kariuomenės vado 
pavaduotojas, 55 metų amžiaus. 
Iki jo ir kitų Viet Congo vyres
nių vadų atvykimo karinė jung
tinė komisija gaišino laiką įvai
riais ginčais dėl procedūros. 
Viet Congo delegatai net atsisa
kė Įteikti savo įgaliojimus ki
tiems komisijos nariams. Jie 
įrodinėjo , kad, Įteikdami doku
mentus, jie parodys, kad jie pri
pažįsta Saigono vyriausybę, kada 

(jie tokios minties neturi. Vyriau
sia P. Vienanio valdžia esąs pats 
Viet Congas. Iki šiol amerikie
čiai ne tik nežinojo, kas yra Viet 
Congo delegatai, bet nebuvo aiš
ku ir kiek jų iš viso atvyko.

Jungtinės karinės komisijos 
nesutarimas pradėti darbą gali 
pakenkti belaisvių paleidimui, 
nes sutartis numato, kad ta ko
misija nuspręs, kur belaisviai tu
ri būti perduoti. Komisija turi 
garantuoti saugumą .tų žmonių, 
kurie belaisvius atgabens ir tų, 
kurie juos priims. Vakar AP 
spaudos agentūra paskelbė žinią, 
kurią karinė vadovybė Saigo- 
ne paneigė, kad trys amerikie
čiai belaisviai buvo Viet Congo 
jau paleisti. Daugiau bus perduo
ta dar šią savaitę.

P. Vietname paliaubos dar 
neįsigaliojo ir per 24 vai. įvy
ko 188 komunistų puolimai. Jų 
tačiau buvo daug mažiau, negu 
pirmą paliaubų dieną, kada su
registruota 426 puolimai.

Viceprezidentas Agnew, pa
sitaręs su Saigono valdžia ir ap
silankęs trumpam laikui Kam
bodijoje. vakar atskrido į Tai- 
landiją.

Karinė vadovybė paskelbė 
Vietnamo kare žuvusių ir su
žeistų statistiką: amerikiečių žu
vo 45.911. sužeistų — 300,635, 
dingusių — 1,811 ir dar 10.303 
mirė nuo kitų, ne karo, priežas
čių: katastrofose, nelaimėse, nu
sižudymuose ir nuo įvairių ligų.

Siūlo dezertyrams 
atleisti bausmes

WASHINGTONAS. — Po pre
zidento Nixono griežto pasisaky
mo prieš amnestiją kariuomenės 
dezertyrams. Įvairūs jų globė
jai ir užtarėjai siūlo kongrese 
įstatymus, kurie dovanotų pa
bėgusiems nuo karinės tarny
boms vyrams visas bausmes. At
stovė Bella Abzug iš New Yorko 
ir atstovas Edward Kwh siūlo 
dovanoti dezertyrams ir leisti 
jiems atitarnauti valdžiai kitose 
įstaigose, kaip Taikos korpuse 
ar kitur.

Prezidento pareiškimą dėl de
zertyrų traktavimo viešai pa
sveikino Užsienio Karų Vetera
nų vadas Patrick Carr, pareiš
kęs. kad teisingumo turi tikė
tis kiekvienas amerikietis. Jei bu
vo padarytas nusikaltimas, tai 
turi hūti ir bausmė.



JAUNIMO CENTRAS, 5420 SOUTH CLAREMONT AVE., W LB KULTŪROS F9NOAS ETATO ANTAfėO ŠKĖMOS 3 VEIKSMŲ DRAMĄ

TRYS APIE TRAUKINĮ VAIDINA:
LB. DRAMOS STUDIJOS AKTORIAI

Dramos studiją 'administruoja LB Kultūros Fondas

DETROITO NAUJIENOS 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 

55-os sukakties minėjimas

Dedant pastangas atgauti Lie
tuvai laisvę. Vasario 10-osios bažnyčiose ir iškilmingame mi- 
DeUoile iškilmingas minėjimas nėjime gausiai dalyvauti ir su- 
įvyks vasario mėn. 18 dieną. Pra- teikti auką Lietuvos laisvinimo 
dedamas vasario 16 d. su vėlia- darbams. Pageidautina, kad 
vos pakėlimu 8 vai. ryto ir nu- moterys, jaunos mergaitės bei 
leidimu 5 vai. p. p. prie miesto berniukai dėvėtų tautiniais rū- 
rotuiės Woddward — Jefferson, bais. Primename, organizaci-

Vasario 18 d. pamaldos už žu- jos, kurios atskirai ruošia Va- 
vusius karius ir partizanus bus sario 16-osios minėjimą, ruoštų 
visose trijose lietuvių parapijų po pagrindinio iškilmingo minė- 
bažnyčiose. Šv. Antano 10:30 jimo.
vai. šv. Petro 11:15 vai., Dievo Minėjimą ruošia Detroito Lie- 
Apvaizdos šv. Beatrice 10: vai. tuvių Organizacijų Centras.

Po pietų 3 vai. iškilmingas mi- — Lietuvių tautodailės paroda 
nėjimas Įvyks Marcy College Mc- centrinėje miesto bibliotekoje 
Auley Auditorijoje, 8200 West buvo uždaryta sausio 14 d. Pa- 
(Inter Drive Michigan, prie rodą suruošė Kultūros klubas 
Southfield greitkelio, ten pat ir St. Butkaus šaulių kuopa, glo- 
kur jiernai buvo. Organizacijos 
bažnyčioje ir iškilmingame mi
nėjime kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis. Ceremonijoms su 
vėliavomis Šv. Antano bažnyčio
je ir iškilmingame minėjime va
dovauja “Švyturio” Jūrų šau
lių pirm. Mykolas Vitkus.

Pagrindinis kalbėtojas Ame-

Detroito visuomenė! pareiga

Poilsis (Tarr**)M. ŠILEIKIS

MINČIŲ VAINIKAS TORONTO CHORUI 
“VARPAS” JO 20 M. SUKAKTIES PROGA

ti skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, 
tas laisvės nevertas, 
kas negina’jos.

Šiais žodžiais Toronto choras 
Varpas pradeda kiekvieną savo 
koncertą jau visas 20-metis. 
Amžių bėgyje tas laikotarpis 
nėra ilgas. Bet turint mintyj, 
kad šalia savo tiesioginių įvairių 
kasdieninių pareigų choristai

Dr. Kazys Bobelis iš Chicagos, 
iš amerikiečių kongresmanas 
Robert J. Huber. Iškilmingame 
minėjime meninę programą at
liks “Aidučių” ansamblis iš Či
kagos. vadovė muzikė Alice Ste
phens. Iškilmingo minėjimo 
metu Jungtinių Amerikos Vals
tybių himną sugiedos solistas 
Pranas Zaranka, akompaniatorė 
Elena Mikolaitienė. Scenoje busi 
pastatytas dekoratyvinis pamin
klas prisiminti žuvusiems ka
riams dėl Lietuvai laisvės. Prie
paminklo bus padėtas vainikas I ’ • • • : , , ... „ . . I Naujoji Viltisir tuo momentu Taura Zarankai
tė deklamuos eilėraštį. Ceramo- 
nijoms vadovaus savanoris kū
rėjas Kazys Daugvidas. Scenos 
dekoracijos ir apšvietimas Edu
ardo Vasiliausko. Prie Įdėjimo 
į auditoriją bus renkamos au
kos Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Visos aukos bus persiunčia
mos Altui, nepasiliekant nei vie
no cento saviems reikalams. Au
koms rinkti vadovaus Alto di
rektorė DLOC pirm. Elzbieta 
Paurazienė 17103 Quincy Ave., 
Detroit 
23298. 
visiems 
riains.

Iškilmingo minėjimo išvaka
rėse vasario 17 d. 7 vai. (šešta
dienį) L. namuose ruošiamos 
vaišės pagrindiniam kalbėtojui 
Alto pirm. Dr. Kaziui Bobeliui 
pagerbti.

Mich. 1X221. tel. UN
Aukas galima įteikti ir 

kitiems valdybos na-

bojant L. B. Apylinkei. Rengė
jai solidariai bibliotekai paau
kavo $100. Kultūros klubo pirm. 
Antanui Musteikiui ir Stefani
jai Kaunelienei bibliotekos direk
torė Clara S. Jones prisiuntė 
nuoširdų padėkos laišką. Rei
kia pastebėti, kad Detroito Kul
tūros klubas, šaulių St. But
kaus kuopa ir L. B. Apylinkės 
valdyba atliko pasigėrėtinai gra
žų kultūrinį darbą ir išgarsi
no Lietuvos vardą.

— Amerikos Liet. Tautinė Są
junga Detroite vasario 10 d. 
(šeštadienį) 6 vai. p. p. Liet, na
muose rengia Vasario 16-osios 
išvakares, su programa ir kavu
te. Programoje mokytoja Ste
fanija Kaunelienė skaitys pa
skaitą, tema “Vasario šešiolik
tosios reikšmė lietuviams tau
tiniu atžvilgiu”. Vlado Paužos 
pranešimas spaudos reikalu. Jo
nas Švoba pristatys žurnalą

Kviečiama vi
suomenė atsilankyti.

— Varpo choro koncertas 
įvyks šį šeštadienį, vasario 4 d. 
3 vai. Marcy College McAuley 
auditorijoje. Kas dar neįsigijo 
bilietų, bus galima gauti prie 
įėjimo. L. B. Apylinkė kviečia 
visuomenę skaitlingai dalyvau
ti.

— Balfo 76 sk. metiniš narių
susirinkimas įvyko sausio 28 d. 
Susirinkime dalyvavo 16 narių. 
Nors susirinkimas ir negausus, 
bet veiklus. Dalyvavo jaunimas, 
net keturi jaunuoliai: Regina 
Garliauskaitė, Linas Mikulionis, 
Viktoras Nakas ir Vytas Sir
gidas. Jaunuoliai aktyviai jun
gėsi į Balfo veiklą, surinko daug 
rūbų, kuriuos numato išsiųsti 
neturtingiems liet. į Pietų Ame
riką. Po pirmininko Kazio Ra-:nas, Feliksas Blauzdys— nariai 
zausko perskaitytos darbotvar- ir Antanas Sukauskas — kandi- 
kės sekret. Vladas Staskus per- datas. A. Miežis

skaitė pereitų metų visuotino su
sirinkimo protokolą. Po to pa
darė pranešimą fin. sekret. Cė
sys šadeika ir reviz. komisijos 
pirm. Martinas Stonys. Visi pra
nešimai buvo- priimti be patai
sų. Po diskusijų vyko 1973 me
tams valdybos rinkimai. Išrink
ti sekanti valdybos nariai: Ka
zys Ražauskas pirm., Linas Mi- 
kulionis — vicepirm., Kazė Ra- 
zauskienė: — vicepirm., Cėsys 
šadeika — fin; sekret., Vladas 
Staskus — prot. sekret., Kazys 
Sragauskas — iždŠh.; Petras Da
linis, Regina Garliauskaitė ir Vy
tas Sirgidas nariai. Susirinki
mas baigėsi geroje nuotaikoje.

— Dariaus Girėno klubo me
tinis narių susirinkimas įvyko 
sausio 28 d. L. namuose. Susi
rinkimui pirmininkavo Vladas 
Selenis, sekretoriavo Antanas 
Norus. Susirinkimas vyko sklan
džiai, užtruko tik apie valandą. 
Tai pirmas per dešimt metų toks 
trumpas susirinkimas. Išrinkta 
nauja 1973 metams valdyba: 
Dr. Vytautas Mileris — pirm., 
Stasys Petrauskas — vicepirm., 
Antanas Norus — fin. sekret., 
Albinas Grigaitis — prot. sekrt., 
Leonas Kalvėnas — iždin. ir Jo
nas Atkočaitis — ūkio vadovas. 
Revizijos Komisija: Jonas Gai
žutis — pirm., Bronius Tatarū-

Tips On Lawn Beauty

Fall Feeding Is Essential For Green, Healthy Lawns
Remember last spring when 

you finished feeding your lawn 
and said, “Well, that’s done for 
another year?’’

The difference between a 
green, healthy lawn and a dis
appointing, common yard may 
well depend on one extra step: 
fall feeding.

If you want to keep or devel
op a rich, thick carpet of green 
around your house, some at
tention to your lawn in the fall 
is necessary.

Lawn experts point out that 
underfeeding is the major 
cause of grass deterioration.

Lawn experts point out that 
underfeeding is the major 
cause of grass deterioration.

Most people feed their lawn 
in the spring. That's fine. But 
what they do not realize is that 
continued feeding is also es
sential. Fall feeding is impor
tant to the continuing develop
ment of a strong root system, 
fresh new blades and off shoot 
plants.

The application of a nitrogen- 
rich fertilizer, such as Scotts 
Turf Builder, will provide the 
vital ingredients your lawn 
needs in the fall.

Extensive research and ex
perience by Scotts, the lawn 
people, has proven that nitro
gen is as important to fall feed
ing as it is in the spring. For 
this rea.«m. homeowners are 
urged to avoid so called "win
ter" fertilizers. Oenerally these

The value of fall lawn feeding is best illustrated by what hap
pens tmdrrvoond. Without feeding (left) the rrasa plant devel
ops only a limited number of tiRers (side shoots) and rhizomes 
(underground stems), and root growth is minimal. The fertilized 
grass ptant (right) thickens the lawn, stays green longer in the 
fall and green* np earlier tn the spring, accord*^ to Scotts
lawn specialists.

fertilizers have a low content 
of nitrogen and are cheaper to 
manufacture; neither of these 
characteristics is of greatest 
benefit to your lawn.

Other tips for your fall lawn 
consideration are seeding and 
weed control.

With the soil warm and the 
nights getting cooler, fall is 
the perfect time to seed a new 
lawn or thicken an established 
lawn. Select seed from a num
ber of blends to flt your spe
cific needs.

Weed control is especially ef
fective in the fail. Yem can put 
ar. end to the “established" 
weeds that have grown since

your last weed control applica
tion or survived summer mow
ings. A product tike Scotts 
Turf Builder Plus 2 will allow 
you to wend and feed in one 
easy operation. However, if 
you are planning to seed thia 
faff, Scotts experts recommend 
delaying weed control until 
next spring.

For additional tips and more 
specific details about any of 
your fall lawn activities see a 
local Scotts retailer or contact 
O. M. Scott A Sons, Marys
ville. Ohio 43M0. A booklet at 
fan lawn tips to available, or 
can toll free. WW/MS-1415 (fa 
Ohio, dial 800/762-4014).

! ir t. t. ir t. t. Var- 
įgrojęs ir plokštelę, ku

ria gali pasigėrėti mažiau lai- 
į mingi, neturį progos asmeniš- 
ikai Varpo skambėjimu pasi
džiaugti.

Šiuos žodžius rašančiai, daug 
vėliau Toronte įsikūrusiai, ir pla

stosi nuo veido prakaitą, ir aiš-, 
kiai matyti kažką pergyvena. Tik 
vėliau jam išėjus į sceną su tri- • 
mis vystančiomis tulpėmis ir j 
jas įteikus chorui su paaiškini
mu, kad didžiulis glėbys gražių 
gėlių yra už rakintas lauditorijos i 
vėsiame kambaryje, o raktas 
yra kišenėj mokyklos sargo, ku
rio neįmanoma surasti... Suži
nojau, kad tai buvo H. Stepaitis, 
ir dėl ko jis taip kankinosi.

Tai čia tik vienas nuotykis, ku
rį teko pastebėti. O pagalvojus, 
kad daugelis choristų dar da
lyvauja ir parapijų choruose, 
nutraukdami laiką nuo poilsio, 
kuris kartais gal ir labai rei
kalingas, tai Varpui mūsų pa
garba, kurią mes turėsime pro
gos įrodyti visi dalyvaudami su-1 
kaktuviniame koncerte kovo 10 

| dieną. Antroji sukakties 
i— akademija su iškilmingu ba
lium ir šokiais bus balandžio 
28 d. Abiem dalim rengėjai, val
dyba, ir-choristai uoliai ruošiasi.

Baigsiu a. a. didžiojo lietuvio 
prel. M. Krupavičiaus žodžiais, 
kuriuos pasakė po vienos Ka
nados lietuvių dienos Hamiltone. 
Scenoje išbučiavęs dirigentą St.

aukoja tiek laiko — tai galima 
padaryti tik dėl savo šalies mei
lės — galima padaryti tik tėvy
nei Lietuvai !

Tiesa, per 20 metų keitėsi čių pažinčių, o tuo pačiu ir var- 
chorvedžiai, choristai, valdybos, Į piečių tarpe neturint, tenka į 
bet intensyvus darbas vyko ir i choro veiklą įžvelgti tik iš dai- 
tebevyksta ligšiol. Apytikriai ap-, nos ir muzikos mėgėjo taško. Ir 
skaičiuota, kad choras yra tu-. negaliu nepaminėti, kaip kiek 
rėjęs 1,500 repeticijų. Kiekvie- į pavėluotai iš darbo atskubėjus į Gailevičių choristams pasakė: 
na repeticija trunka 2 valandas, jau į pilną vienos gimnazijos 
tai choras yra repetavęs 3,000 
valandų, arba 125 paras. Choro 
koncertų įvairiuose pasirodymuo
se yra klausę apie 100,000 žmo
nių (tiek buvo laimingų širdžių).

1952 metais J. R. Simanavi
čiaus ir kitų lietuvišką dainą 
mėgstančių žmonių iniciatyva iš 
Montrealio buvo atkviestas mu- 
zinkas kompozitorius St. Gaile- 
vičius. Lietuviškai Radio Valan
dėlei “Tėvynės Prisiminimai” 
pranešus, kad steigiamas Toron
te mišrus choras, pirmoji repe
ticija įvyko spalio 25 d. Lietu
vių namuose. Ir taip gimė “Var
pas” — Toronto lietuvių choras.

Krikšto tėvai! buvo pakvies
ti Ontario kabinėto ministeris 
J. Yeremko, Lietuvos operos so
listė Pr. Radzevičiūtė ir visuo
menės veikėjai J. Matulionis, O. 
indrelienė, p. Monk’ėiič, ir J. 
Strazdas.

Iš choro dirigentų muzikų il
giausiai — 14 mėtų yra buvęs 
St. Gailevičius.L Jam pasitrau
kus — D. Skrinskaitė, solistas 
V. Verikaitis, o nuo 1970 m. A. 
Ambrozaitis. - Yra susikūręs cho
ro rėmėjų būrelis, kuriam vado
vauja H. Stepaitis.

Choro pirmininkais yra buvę 
pirmutinis ir dabartinis J. Ra- 
čys, A. Medelis, Al. Kuolas, A. 
Jokūbaitis, J. Karasiejus, R. 
Paulionis. Nuo pradžios ligi da
bar tebedainuoja tik septyni 
choristai — veteranai; tai G. Ra
čienė, J. Račys, A. Jokūbaitis, 
A. Radžiūnas. J. Dambrauskas, 
P. Gulbinskas ir J. Šarūnas.

Chorui yra talkinę dainuoti 
šie solistai: V. Verikaitis, L. šu
kytė, Al. Brazys, St. Baras, J. 
Vaznelis, A. SUmpužienė, Krikš- 
tolaitytė. I). Mongirdaitė, V. Že- 
melytė. St. Mašalaitė, J. Liusti- 
kaitė. A. Rožaitis, L. Januška, 
R. Strimaitis. J. Vaškevičius, L. 
Marcinkutė.

Kad “Varpo” choras daug lie
tuvybei yra pasitarnavęs, tai ži
no plati visuomenė kaip Kana
doj. taip ir JAV. Varpas yra ge
rai įvertintas lietuviškoj, ir ang
liškoj spaudoj. C&oras yra ke
lis kart dainavęs per radijo, ir 
didžiosiose Toronto auditorijose, 
lietuviškai visuomenei ir kita
taučiams; kaip karalienės Elz
bietos karūnavimo proga, lab
darybės (United Appeal) reika
lams. Policijos šventėje Varpas 
laimėjo pirmą vietą iš dalyva
vusių kitataučių chorų. Varpas 
dalyvavo viso?e ketu.nose JAV 
ir Kanados lietuvių dienų šven
tėse Chicago j e.

Varpas daug kartų koncerta
vo įvairiose JAV ir Kanados vie

Karalienės Dragūnp Gvardijos lei
tenantas Mark Philips{ 24 mėty, šiuo 
metu yra V. Vokieti ioje, kur stovi 
jo dalinys. Britų spauda daug rašo 
apie io draugystę su princese Anne, 

22 metų.

auditoriją, vietą susirasti teko 
tik antroj eilėj nuo scenos. Var
pas, vadovaujamas A. Ambro- 
zaičio, skambėjo puikiai ir jau
čiausi laiminga. Bet rūpestį kė
lė man nepažįstamo pono blaš
kymasis. Galvoju, gal serga, nes 
išeina, o sugrįžęs atsisėdęs šluo-

“Dainuokite! Kol jūs dainuosite, 
lietuvybė nežus”! Izabelė
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people can copy it down. T

tovėse. ir įvairiomis progomis. 
Varpas skandyje toli ir gar
siai birželio (rėmimų. Vasariai 
16-losios, kariuomenės švenčių
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JURGIS JANCMITIS

VAKARAS SU CHICAGOS “GRANDIMI”

Vladas Rasčiauskas davė Grandies šokėjams, vykstantiems 
į Piety Ameriką, tris šimtus doleriu kelionės išlaidoms 

apmokėti.

— Keliame sparnus tolimon 
kelionėn. Mūsų laukia Pietų 
Amerikos lietuviai, — su šyp
sena veide kartoja Chicagos 
tautinių šokių grupės “Grandis” 
šokėjai ir jų energinga vadovė 
Irena Smieliauskienė.

Žinia džiuginanti. Juk į Pie
tų Ameriką — Venecuelon ir 
Brazilijon išleidžiame mažy
tį kolektyvą — mūsų tautinės 
kultūros reprezentantą.

Gal kai kam širdin dingtelės, 
kodėl “Grandis”, gal lūpose 
sustings pavydo trupinėlis. Na
tūralu. Nesisebėkime. Gran
dis gavo kvietimą .

“Grandies vadovybė”, kaip 
teigia vadovė, turėjo daug vargo 
parinkdama šokėjus. Juk šioje 
grupėje bene arti šimtinės jų. 
O tereikėjo vos poros dešim
čių. Iš virš keturiasdešimties 
pajėgiausių šokėjų, sąlygos te
leido tik dvidešimt trim įsi
rikiuoti į išvykos būrį. Taigi, 
jeigu kas į “Grandies” repre
zentantus nepateko, nelaiky

tina vadovybės neapdairumu.
Kelionei reikia lėšų. Ne visi 

tėvai pajėgūs savo vaikų ke
liones apmokėti. Reikia visuo
menės pagalbos. Ir čia akys 
krypsta į Dr Leoną Kriauee- 
liūną. Ireną Kriaučeliūnienė 
yra Grandies globos komiteto 
pirmininkė. Tad jos pareiga 
rūpintis savo kūdikiu. Ji nuo
širdžiai tai daro. O išskirti
nam atvejui, kelionei finan
suoti sudaromas komitetas, 
kurio priešakyje yra dr. Leo
nas Kriaučeliūnas.

Tai tvirtasprandis vyras. 
Pasiimtą darbą atlieka ypatin
gai gerai.

Tai rodė šauniai nusisekęs 
“Baltijos” kvinteto ir rašytojo 
Antano Gustaičio koncertas. 
O dabar štai, sausio mėh. 27 d. 
Jaunimo Centre vėl pilnutėlė 
salė svečių.* Visi] tikslas — 
padėti “Grandžiai” pakelti 
sparnus į Pietų Ameriką. Sma
gus, gerai organizuotas pobū
vis. Daktarai, visuomeninin-
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rkai. • spaudui fmonės. “Gran
dies” šokėjų tėvai, visuomc- 
nė-sf būrys kalba, kad šį kelio- 

•nė reikalinga, kad ji svarbi. 
[Su pasigėrėjimu stebiu buv. 
(Lietuvos ūkininkų stalą. Jie 
i visada ir visur. Vasiukeviėiai, 
Didžbaliai, Valaičiai, Paškevi
čiui, Uogintai, patys gyvenda
mi iš kuklių išteklių, visada 

I tiesia stiprią pagailas ranką 
I bendram lietuviškam reikalui.
Gėriesi žmogus tokia taika.

Po trumputės atgaivos, sce- 
non kopia Globos komiteto pir- 

Įmininkė Irena Kriaučeliūnie- 
I nė. Dėkoja dalyviams, džiau- 
jgiasi talka, sveikina ir kviečia 
I kun. Zarembą sukalbėti mal
dą. Daugiau ilgų kalbų nėra. 
Pasižmonėti juk susirinkome 
kultūrinėje popietėje. Po ska
nios vakarienės, dvi Grandies 
šokėjos — Jolita Kriaučeliū- 
naitė ir Dainė Narutytė supa
žindina su “Grandies” šokėjais 
ir šokiais. Jų žodis toks švel
nus, malonus, interpretacija 
šokių išskirtinai graži, kupina 
jaunatvės, žvalumo. “Gran
die” reprezentacinė grupė au
džia margaspalvę tautinių šo
kių juostą, čia supinta net ke
letas tautinių šokių. Išpildymas 
geras. Ir gėriesi Siliūnu, Broš- 
kyte ir dar kitais. Jie judesį 
palydi šypsena, grakštumu, 
vaidyba. O to kartais trūksta 
mūsų tautinių šokių šokėjams. 
Perduokite lietuviams ne tik 
grakštų tautinį šokį, bet ir ši
lumą.

Nuskambėjo programos gra
ži akimirka. Gero vėjo, gero 
vėjo... kartoja kaimynas.

Pabaigoje nuoširdų ačiū ta
rė “Grandies” vadovė Irena 
Smieliauskienė už materiali
nę ir moralinę Grandžiai pa
ramą, už lietuvišką širdį, už 
gražius linkėjimus.

Tarp kitko, čia buvo ir lote
rija. Keletas laimingųjų. O 
loteriją dr. Razma , dr, Kaunas 
ir kiti parėmė stambiomis su
momis, įsigydami bilietus. O 
W. Rasčiauskas net trim šim
tais pasveikino Grandį.

Tik dr. Leonas Kriaučeliūnas 
vaikštinėjo kiek pavargęs, nes 
per naktį statė salėje stalus ir 
kėdes. ..

Kelionei remti komiteto na
riai yra dr. A. Razma, L. Dar
gienė, J. Evans Jr. A. Modestas 
ir St. Džiugas.

Po trumpų padėkos žodžių, 
po programos, Ąž. Stelmoko 
orkestrui grojant, vyko šokiai. 
Smagus bendravimas.

Kaip miela žiūrėti į sutarti
ną, gražų ir prasmingą darbą.

“Grandis”, jau keliavusi to
li, neoficialiai atšventusi savo 
darbo dešimtmetį, ryžtasi žy
giui, kuriuo galėsime gėrėtis 
ir didžiuotis.

Mielai “Grandžiai”, jos va
dovei ir visiems kelionės daly
viams su dideliu nuoširdumu 
tariame: Gero vėjo!

VYRAS SU UŽTŪRA
Įstaigos viršininkas pasikvie

čia vieną iš tarnautojų, pareiš
kia jam savo pasitenkinimą ge
ru jo pareigų atlikimu ir baig
damas praneša, kad jam žymiai 
pakeliamas atlyginimas, tik įs
pėja, kad apie tai niekam nepa
sisakytų.

— Gali tamsta manim pasiti
kėti, — atsiliepia laimingas tar
nautojas. — Apie tai aš net savo 
žmonai nesakysiu.

THE JOHNSON YEARS (4)
On Dec. 8, 1941, Rep. Lyndon 
8. Johnson voted in Congress 
to declore war on Japan and 
Germany. The next day, he 
volunteered for active duty tn 
the Navy and became the first 
congressman to put on uni
form. He received the Silver 
Star for gallantry in action in 
the South Pacific.

In 1942, President Roosevelt 
ordered all members of Con
gress in the services back to 
their Washington desks. John
son's desk was still in the 
House of Representatives, un
til 1948, when he mode his sec
ond bid for the Senate. By the 
fantastically thin margin of 
87 votes out of one million 
cost, he defeated Gov. Coke 
Stevenson in a typically unin
hibited Texas campaign. John
son hired a helicopter and 
literally campaigned by air.

by Don Oakley and John Lane

man of the Armed Services Preparedness Subcommittee; 
1951—unanimously elected party whip; 1953—named Sen
ate minority leader; 1954—re-elected to the Senate for a 
second term; 1955—elected majority leader, at 46 the 
youngest in history. A heart attack slowed him temporarily 
that year. He spent five months recuperating at his be
loved LBJ Ranch—or what he called recuperating.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, ID. 60608

RASK - RASČIAUSKAS 
PIETŲ AMERIKOJE 

Populiariausias ir mėgiamiau
sius lietuvių svečias

Argentinos Lietuvių Balsas 
Nr. 1427 pranešime ‘:Vladas 
Basčiauskas atsisveikina” ra
šo:

Vladas Basčiauskas - Bask, 
būdamas Tarptautinėje paro
doje Čilėje, sutiko solistą Vir
gilijų Noreiką, su kuriuom su
sibičiuliavo. Japonijoje ir Ka
nadoje įvykusiose parodose.

Iš Čilės trims dienoms buvo 
užsukęs į Buenos Aires. Atli
kęs savo firmos reikalus, 4. 11. 
72. grįžo Chicagon, kur pačia
me aerouoste perėmė svarbes
nius dokumentus iš savo sekre
torės Josephine Mileriūtės 
(SLA iždo globėjos, kuri iš
skrido kiton konferencijon).

Buenos Aires mieste mece
natą Basčiauską pagferbė vai
šėmis J. V. Petroniai, P. O. 
Ožinskai, J. O. Sudniai, J. E. 
Casaburi - Kairiai, B. V. Sur
vilai ir kiti draugai. Aplankė 
J. L. Stankevičius, V. B. Dara- 
tėnus, Bačanskius, brolius Pen- 
ko, Zabulius, red. K. Norkų ir 
kitus bičiulius. Savo gerų 
prietelių Čekanauskų negalė
jo sutikti, nes visi jie tą savai
tę atostogavo Rosario de la 
Frontera. Deveikių šeimai pa
liko linkėjimus, kaip lygiai jo 
Chicagoje “apjungtą” argenti
niečių lietuvių jaunimą žada 
sutikti sekančio vizito Argenti-

DAGYS Rūpintojėlis
(Čiurlionio galerijos nuosavybė)

— Ar tavo žmona vis tokia 
pat graži kaip buvo?

— Taip, tik dabar užtrunka 
pusvalandį ilgiau.

non proga.
Mr. Bask jau daug kartų lan

kėsi Lietuvoje ir pabuvojo vi
suose penkiuose pasaulio kon
tinentuose. Jam esant Alias
koje šių metų kovo mėn. jis 
tapo išrinktas amžinu “Arctic 
Cirkle Club” nariu. Narystės 
diplomas padidino jo kelionių 
nuotraukų ir viso pasaulio 
spaudos iškarpų archyvą. Vi
sur jis vadinasi lietuviu, pla
čiai garsindamas gerą mūsų 
tautos vardą. N. G.

Vinco Vilko įpėdiniams
, Praeitais metais rugsėjo mė
nesyje New Yorko apylinkėje 
mirė Vincas Vilkas, Ameriko
je žinomas dar kaip William 
Wolfe, palikdamas apie tris
dešimt tūkstančių dolerių ver
tės turtą. Artimiausia žinoma 
giminaitė buvo Anna Vaitke
vičius — Watkering, gyvenu
si 6 Summer Street, Lawrence, 
Mass., bet šiuo metu ir jos gy
venamoji vieta nežinoma.

Velionis buvo gimęs 1883 m. 
rugsėjo 23 d., Ukmergės aps
krityje. Giminės arba apie juos 
žinantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York, N. Y. 
10024.

• Tūlas leidėjas kartą užklau
sė žinomą anglų rašytoją kokią 
knygą jis norėtų turėti su savim 
jei atsidurtų negyvenamoj sa
loj.

— Laivų statybos vadovėlį — 
nedvejodamas atsakė rašytojas.

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS

PENSININKAS PRIE PACIFIKO
SAN JOSE, Cal. — Praėjusią se. Ir taip, vakarienė 7 vai. .'50 

savaitę vietos simfoninis (54-56 min., o koncertas už valandos 
asmenų) orkestras, dalyvaujant — 8 v. 30 min. Puiki vakarienė 
dainininkei Mary Costa, davė | (pora riekučių kumpio su visais 
publikai koncertą didžiulėje te- reikalingais priedais) kaštavo 

vos pusantro dol.
Šiandien kaimynas mane nu

vežė į apskrities parodų aikštę 
San Jose mieste, kur vyko “in
dėnų” sąskrydis. Rašau indė
nų kabutėse todėl, kad ne tik
rųjų indėnų čia sąskrydis buvo, 
o baltaveidžių, kurie priklauso 
Cheyenne, Apache, Sioux ir kt. 
indėniškų vardų organizacijoms 
(neva indėnams).

Tiek tėvai, tiek vaikai (berniu
kai) buvo pasipuošę indėniško
mis plunksnomis ir sa\o skilties 
(“tautos”) rūbais. Gaila, kad 
per vėlai atvažiavome, neteko 
matyti nei tikrųjų indėnų nei or
ganizacijų išpildytų šokių, o tai 
ką matėme, tik prie “laužo”: 
pasimeldė, seniai pypkę ratu “pa
rūkė”, kokius tai įžadus davė, 

t “visų su visais” draugystę su
stiprino ir galop padainavo.

Bendrai, prie tokio žiauraus 
: jaunimo išglerimo šiais laikais, 
apsidžiaugiau pamatęs “indėnų” 
jaunuolius nuoširdžiai bendrau
jant su savo draugais ir tėvais.

PS. Vasario 5 d. turėsime eks
kursiją į Mirties Slėnį (Death 
Valley). Jei viskas laimingai 

kelionėje užtruksime

atro ir sporto senojoje salėje. 
(Mat, tik ką pastatytų teatro rū- 
nlų stogas praėjusiais (metais 
įgriuvo; laimė, kad ne vaidini
mo metu ir žmonių aukų ne
buvo) .

Simfoninis orkestras išpildė 
po vieną Rossini ir Debussy 
overtiurą ir Roussel simfoniją 
Nr. 3, o su dainininke M. Costa 
keletą dainų ir arijų.

Man, kaip eiliniam klausyto
jui, patiko simfoninio orkestro 
išpildyti dalykai, o dar labiau 

i jaunos gražios, malonios dai
nininkės M. Costa, gražaus ir 
stipraus balso daina. M. Costa 
prieš keletą metų dainavo San 
Francisko operoje, vėliau yra 
dainavusi Metropolitan ir Sovie
tų operose ir filmose. Tur būti 

; ir daugumai klausytojų koncer
tas patiko, nes kai dainininkė 
arijas baigė, tai salės ir balkonų 
publika atsistojo jai pagerbti ir 

■ ilgai ir nuoširdžiai plojo.
šiame koncerte dalyvavome 

apie 100 pensininkų. Kas keista, 
kad pensininkams bilietai į kon
certą buvo duodami nemoka
mai, kaip priedas prie bilietų 
tos dienos vakarienei, kuri gu- Įseksis, 
vo parengta mūsų centre prieš penketą dienų. Grįžęs, jei pa- 
teatro salę (per gatvę) naujai jėgsiu, pasistengsiu “atrapor- 
pastatytuose bibliotekos rūmuo- tuoti”. S. Šurkus

Raginkite savo apylinkę
i e

augti • taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

■

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

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

oinnoa.

Taupymo Indilla! 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAYINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

•r
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Vilniuje pradėjo mokytis anglų kalbos, o kai jau pa
jėgė susikalbėti, tai rusai paėmė jį diplomatinėn tarny
bon. Oficialiai jis skaitosi sovietų ambasados kelintu se
kretorium, bet kiekvienas žino, kad neoficialiai jam pa
vesta sekti Amerikos lietuvius. Per jo rankas eina Lie
tuvon norinčių patekti turistų vizos, jis įpareigotas or
ganizuoti “priėmimus”, kad lietuvių tarpe rastų žmonių, 
norinčių nuvažiuoti į rusų pavergtą Lietuvą.

Cicero lietuviai, išaiškinę, kur “konsuliariniai” Juš
kio priėmimai veda, apvalė lietuviškas organizacijas nuo 
Juškio agentų ir parodė, kad Cicero lietuviams Juškio 
“priėmimai” labai jau neskanūs. Dabar Juškys “priė
mimus” permėtėj Bridgeport^. Reikia manyti, kad ir Brid
geport© lietuviai jam dar aiškiau pasakys savo nuomonę 
apie pavergtą kraštą ir lietuviams daromas skriaudas.

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

Jokubka agentauja svetimai valstybei
Amerikoje gimęs, Bagdonyse augęs, Brazilijoje “ko

munizmo” mokęsis ir Amerikon vėl sugrįžęs Stasys J. Jo
kubka, be darbo 'Vilnies redakcijoje, pradėjo agentauti 
svetimai valstybei. Būtų įdomu patirti, ar jis yra užsire
gistravęs teisingumo departamente, kaip svetimos vals
tybės agentas. Visi kiti Amerikos piliečiai, dirbantieji 
svetimai valstybei, privalo pranešti teisingumo departa
mentui. Panašiai, berods, turi pasielgti ir kitų valstybių 
žmonės, jeigu jie nėra registruoti, kaip svetimos valsty
bės diplomatai ar net agentai.

Pagrindas tvirtinimui, kad Jokubka agentauja sve
timai valstybei yra jo pasirašytas garsinimas šių metų 
sausio 31 dienos Vilnyje, atmuštas pirmame to laikraščio 
puslapyje. Jis šitaip skamba:

“Sekmadienį, vasario 4 dieną, Mildos salėje, tre
čiame aukšte vyks konsulinis priėmimas. Tai gal 
bus pirmas toks dalykas Čikagoje. Priėmimą rengia 
TSRS pasiuntinybės JAV konsulinis skyrius.

Atvyks konsulas Edmundas Juškys. Pageidau
jantys turės progos smulkiau asmeniškai aptarti ke
lionių ir kitokius reikalus. Priėmimo pradžia 3 va
landą po pietų. Kas turi kitokių reikalų su konsulu 
Edmundu Juškiu, atvykite į Mildą 3 valandą popiet 
S. J. Jokubka”. (Vilnis, 1973 m. sausio 31 d., 1 psl.). 
Amerikos komunistai visą laiką gynėsi, kad jie nėra 

svetimos valstybės agentai. Jie esą Amerikos piliečiai, jie 
naudojasi visomis Amerikos piliečių privilegijomis, jie 
turi teisę turėti “savas idėjas”, skirtingas nuo daugelio 
kitų Amerikos piliečių idėjų ir kt. Amerikoje gimęs, bet 
šio krašto pilietybės nepraradęs Jokubka naudojasi šio 
krašto piliečių privilegijomis ir net redaguoja Vilnį. Nie
kas jam nedraudžia to daryti. Kiekvienas šio krašto pi
lietis turi teisę skelbti savo idėjas jeigu tiktai jis turi 
klausytojų. Bet šiuo atveju, mums atrodo, kad Jokubka 
eina toliau, negu labai liberalios šio krašto laisvės leidžia. 
Jokubka gali laisvai dėstyti komunistines savo idėjas, bet 
kaži ar jam dera garsinti Sovietų Sąjungos konsularinio 
skyriaus rengiamus priėmimus?

Garsinimas sako, kad Chicagon atvažiuos konsulas 
Edmundas Juškys. Garsinimas taip pat nesigina, kad at
važiuos Sovietų Sąjungos (TSRS), o ne Lietuvos konsu
las. Bet Jokubka rašo neteisybę, kai jis tvirtina, jog tai 
bus pirmas toks dalykas Chicagoje. Tokių dalykų buvo 
Chicagoje ir anksčiau. Čia važinėjo kiti Sovietų Sąjun
gos konsulai, čia ne vieną kartą buvo atvažiavęs sovietų 
imperializmui tarnaujantis Edmundas Juškys. Tiktai 
ankstyvesnieji jo “konsuliniai priėmimai” buvo nutylimi. 
Ta pati Jokubkos redaguojamoji Vilnis apie Juškio at
vykimą nieko nesakydavo, kol jis iš Chicagos neišvažiuo
davo. Kai išavžiuodavo tai tada paskelbdavo, kad buvo 
atvykęs ir pora dienų svečiavosi “didelis veikėjas ir drau
gas Juškys”.

“Konsulinių priėmimų” iki šio meto Juškys neruoš- 
davo Chicagoje, bet tie “priėmimai” vykdavo viename 
Chicagos priemiestyje. Turime galvoje lietuvišką Cicero 
miestą. Pirmuosius “konsulinius priėmimus” Ciceroje 
ruošė pats Juškys, kaip jis vasario 4 dieną ruošia Vilnyje. 
Vėliau tuos priėmimus ruošė Lietuvos laisvės reikalams 
pakenkti norintieji nesusipratę daktarai, o visų tų “kon
sulinių priėmimų” kulminacinis punktas buvo didžioji 
lietuvių apgaulė — vaikų siuntimas į komunistinę pionie
rių stovyklą “lietuvių kalbos mokytis”. Net tos kelionės 
Organizatoriai neslepia, kad prie tos kelionės daug buvo 
prisidėjęs ir Edmundas Juškys.

Liūdniausioji visos šios istorijos pusė yra ta, kad 
Edmundas Juškys visus tuos “konsulinius priėmimus” 
ruošia Lietuvos darbo žmonių sąskaitom Jis pats tarnau
ja sovietų imperializmui, jis yra oficialus sovietų amba
sados tarnautojas Washingtone, rusai jam moka, bet jis 
visą laiką “priėmimus” ruošia lietuviams. Jurbarke gi
męs ir Eržvilko gimnaziją baigęs Juškys Lietuvoje pra
dėjo garsėti ateistu. Kurį laiką jis mokytojavo Panevė
žyje, bet kai įstojo į komunistų partiją, tai tapo partijos 
centro komiteto patarėju. Retkarčiais parašydavo straips
nį ir pasakydavo kalbą per radiją, bet atsakomingesnio 
darbo nedirbo. Tuo tarpu atlyginimą iš centro komiteto 
gaudavo riebų.

VJL. BAKCHAS

Pastabos iš tolo
Ne konsulas — ir ne Lietuvos . . .

Ryšium su Klaipėdos atvada
vimo 50-ties metų jubiliejum, 
“Naujienų” š. m. 5-me ir 6-me 
nr. tilpo Stasio Juškėno rašinys 
“Klaipėdos atvadavimo sukak
tuvės”, kuriame autorius patie
kė pluoštų davinių apie eilę Klai
pėdos krašto (daugumoje) lie
tuvių, kurie, vokiečiams kraš
tą vėl okupavus 1939 m., buvo 
suimti, kalinti, kankinti, nužu
dyti.

Vistiek kokie St. Juškėno ži
nių šaltiniai bebuvo — jo raši
nyje yra pora teigimų, kurie 
prašosi pataisos ar papildymo, 
juo labiau, kad tai kas dabar ra
šoma ir aiškinama — Ūks isto
rijai. Dėlto, manau, turime iš
siaiškinti, kad atskirtume tik
rus kankinius nuo tų, kurie gal 
ir nevisai kankinio vardo užsi
tarnavo.

Turiu galvoje du, St. Juškė
no rašinyje paminėtus, asme
nis, kurių abu, pagal St. Juškė- 
ną, sėdi ant to paties kankinių 
suolo. Tai: policijos valdinin
kas Jurgis Gvildys ir konsulas 
Paleikaitis (titulai St. Juškėno). 
Vienas (J. Gvildys esąs buvęs 
pasmaugtas Karaliaučiaus kalė
jime), o kitas (konsulas Palei
kaitis) ten pat buvęs nužudytas.

Imuose papildyti daugiau ar 
mažiau tikrus ar nevisai tikrus 
teigimus apie šiuos du lietuvius, 
dėlto, kad abu gerai pažinojau 
ir galiu kiek papildyti tai kas 
rašoma ar pasakojama — apie 
jų (J. Gvildžio ir O. Paleikai- 
čio) likimą. -

Apie J. Gvildžio žuvimą, prieš 
keletą metų buvau rašęs “Nau
jienose”, po to, kai Vakarų Vo
kietijoje buvo teisiamas jo žu
dikas — Klaipėdos gestapinin
kas (pavardės dabar nebepame- 
nu). Trumpai: Jurgis Gvildys, 
Lietuvos laikais Klaipėdoje bu
vęs Valstybės Saugumo Polici
jos valdininkas — rodos kvotų 
skyriuje — vokiečiams okupuo
jant Klaipėdą (1939 m.) spėjo 
pasitraukti į Lietuvos gilumą, 
ir vėliau Kaune, kartu su savo 
kolega Vilium Augustančiu — 
toliau abu dirbo Valstybės Sau
gumo Policijoje, net Lietuvą vo
kiečiams 1941 m. užėmus ir vi
są Lietuvos policiją perėmus sa

vo žinion — ypač kiek tai lietė 
Saugumo Policiją. Būtų, bent 
taip spėju, gyvas išlikęs ir Jur
gis Gvildys, kaip kad įvyko su 
jo kolega saugumiečiu Vilium 
Augustaičiu, kuris tik nesenai 
mirė Čikagoje, jei Jurgis nebū
tų padaręs klaidą — kuri jį pra
žudė. Ta jo padaryta klaida bu
vo apsilankymas Klaipėdoje, jau 
iš vokiečių užimtos Lietuvos.

štai kiek davinių. Nepamenu 
dabar tikslios datos, bet atsime
nu, kad buvo sekmadienis. Klai
pėdos gatvės apytuštės. Eida
mas Liepoj aus gatve, nustebau, 
net “apstulbau”, pamatęs kito
je gatvės pusėje, priešinga kryp
timi, miesto centran einantį Jur
gį Gvildį. Perėjau jo pusėn, pa
sisveikinome. Tuoj pat pasakiau, 
kad esu labai nustebęs jo drąsa 
dabar pasirodyti Klaipėdoje, nes 
gerai žinojau Klaipėdos vokie
čių nuotaikas. Bet Jurgis, kaip 
ir visada besišypsąs ir geroje 
nuotaikoje, man atsakė, kad nie
ko nebijąs, turįs Kauno gestapo 
viršininko leidimą lankytis Klai
pėdoje ir “... jie nieko ne
gali padaryti”, atseit — “jie” — 
Klaipėdos vokiečiai. Aš pats bū
damas policijos priežiūroje 
(kaip “langhaarige Sžameit” už
taikytas Klaipėdoje ir jau “Staa- 
tėlos” — be pilietybės)’ir dažnai 
sekamas — nesileidau su Jurgiu 
Į ilgesnes kalbas, bet patariau 
dingti iš Klaipėdos, nežiūrint jo 
turimo leidimo čia lankytis, duo
to net Kauno gestapo viršininko. 
Labai širdingai, beveik apsika
bindami, atsisveikinome ir dau
giau aš Jurgio nebemačiau. Tik 
po kelių savaičių, gestapo val
dininkas, gyvenęs tame pačia
me name, jo butas buvo (tyčia 
ar ne) virš mano buto ‘(tas rei
cho vokietys. jau senstelėjęs 
gestapininkas ten įsikrausiu po 
to, kai aš antrame aukšte įsikū
riau dar būdamas Lietuvos Ge
neralinio konsulato valdininku), 
susitikus kieme mane paklau
sė, ar aš pažinojau policijos val
dininką Jurgį Gvildį? Lyg ir 
nujausdamas ką blogo, atsakiau, 
kad labai mažai, neteko su juo 
jokių reikalų turėti (o tai ir bu
vo tiesa). Bet paklausiau, kodėl 
jis klausia mane apie Gvildį? At

KOMITETAS KONSULEI DAUŽVARDIENEI PAGERBTI

Paveiksle matome Komiteto Lietuvos gen. konsulei p. Juzei Daužvardienei pagerbti vadovybę. Kairėje matome 
banketo pirmininkę ponią Vidą Tumasonienę ir komiteto nares ponias St. Lack ir R. Bartz. Banketas kovo 11 d. 

vyks Drake kotelyje, o rezervacijas galima užsisakyti pas ponią Aukors 737-5236.

sakymas buvo toks: Gvildys esąs 
suimtas ir laikomas Klaipėdos 
Gestapo daboklėje (Gestapo bu
vo įsikūrusi naujai, dar mūsų 
laikais Klaipėdos krašto seime
liui pastatytuose rūmuose Palan
gos gatvėje), kol jam bus suda
ryta byla. Gvildį esą buvę suė
mę rusai, kankinę, tarpduryje 
sulaužę pirštus ir iš viso labai 
sužaloję. Jis dabar čia, Gestapo 
daboklėje turįs pasitaisyti...

Tai buvo baisi žinia, juo ta
riau, kad iš to aš sužinojau, kas 
su Jurgiu čia atsitiko: prieš ke
lias savaites, kai jį sutikau Lie- 
pojaus gatvėje, jis buvo sveikas 
ir drūtas, gi dabar “rusų suža- 
otas...”. Nieko ir nieko daugiau 

apie Jurgį Gvildį neteko girdė
ti, kol tik dabar, prieš kelis me
tus Vakarų Vokietijoje buvo tei
siamas gestapininkas, Jurgio 
Gvildžio žudikas. Iš bylos ap
rašymo vokiečių spaudoje pa
aiškėjo ir Jurgio tragiškas žu
vimas: be jokio teismo, vienas 
Klaipėdos gestapo valdininkas, 

vos pusgyvį Jurgį Gvildį įsisodi
no į automobilį, sakydamas 
Gvildžiui, kad jis vežamas Kre
tingon. Nuvežęs kur tai Bajo
rų apylinkėn, kažkokioj žvyro 
tasimų duobėje Gvildį paklup
dė ir ten nušovė. Šitas žudikas 
gestapininkas buvo nubaustas, 
rodos, vos penkiais metais kalė- 
. imo... Taigi — Jurgis Gvildys 
nebuvo pasmaugtas Karaliau
čiaus kalėjime, kaip teigiama St. 
Juškėno rašinyje, nužudytas šu- 
niškiausiu ir žiauriausiu būdu, 
tepraktikuotu tik gestapo ir en
kavedistų specialistų, jo paties 
gimtajame krašte.

Nenorėčiau būti neteisus, bet 
apytikriai spėju, kad tokią pat 
daidą, kaip kad Jurgis Gvildys 
— atsilankymu Klaipėdoje, pa
darė kitas šviesaus atminimo 
klaipėdiškis patriotas lietuvis 
Martynas Reizgys buvęs direk
torijos pirmininku. Jis, rodos,

buvo pasitraukęs Lietuvos gilu- 
mon, bet paskui vėliau, kaž ku
riuo taiku grįžo apsilankyti į 
savo ūkį Klaipėdos krašte. Ten 
buvo suimtas, išvežtas į Dachau 
koncentracijos stovyklą, kur 
mirė kankinio mirtimi. Istorijai 
būtų dėkinga medžiaga, jei apie 
mūsų tautos kankinius būtų ra
šoma daugiau ir išsamiau, šiuo 
atveju būtų sveikintina, kad kas 
nors daugiau žinančių jų, nors ir 
primintinai parašytų ypač apie 
Martyno Reizgio, to tauraus lie
tuvio, likiminius kelius.

Kitas, tame rašinyje, teigimas 
prašosi pataisos, tai — apie “kon
sulą” Paleikaitį. Otonas Palei
kaitis, rodos Tilžės krašto lietu
vis, Vokietijos pilietis (?), net 
nuo 1923 m. dirbo Lietuvos kon- 
sularinėje tarnyboje, Lietuvos 
konsulate Tilžėje, gi nuo 1935 
m. Lietuvos Generaliniame kon
sulate Karaliaučiuje — sekreto
rium. Būdamas Klaipėdos kraš
to Gubernatūros paskui Lietu
vos Generalinio Konsulato Klai
pėdoje valdininku, tarnybos ir 
privačiais reikalais esu keletą 
kartų matęsis su O. Paleikaičiu. 
Tai buvo labai nuoširdus ir pa
slaugus žmogus, atrodė labai lie
tuviškas, nepaprastai malonaus, 
švelnaus būdo, geras, darbštus 
valdininkas.

Sovietams 1940 m. okupavus 
Lietuvą, rusai darė žygių per
imti savo žinion visą Lietuvos 
užsienio tarnybą — diplomatinę 
ir konsularinę. Pradžioje jie 
pasiuntė specialų kurjerį surink
ti iŠ mūsų pasiuntinybių ir kon
sulatų slaptas bylas. Tas ypatin
gasis rusų kurjeris grįžo Kau
nan nieko nepešęs: jis nei vie
noje mūsų pasiuntinybėje ar 
konsulate negavo ne tik kokios 
nors, slaptos ar ne slaptos, by
los, net rašto, bet kai kur visai 
nebuvo įsileistas. Betgi, pagal 
Vokietijos-Rusijos susitarimą, 
Vokietijoje Lietuvos Pasiuntiny-

rymo, susižinojo su Sovietų Ru
sijos konsulato Karaliaučiuje pa
reigūnais ir pasisiūlė savo pa
tarnavimu perimti Lietuvos Ge
neralinio konsulato įstaigą — 
kas ir buvo padaryta. Vėliau O. 
Paleikaitis, jau su rusų konsu
lato valdininko tarnybiniu pa
su (kas jam be abejo suteikė 
imunitetą) — dirbo rusų kon
sulate, ten “tvarkydamas” Lie
tuvos konsulatų Karaliaučiuje 
ir Klaipėdoje bylas, pagal rusų 
nurodymus — ko jiems reikia 
(Klaipėdos konsulato bylos ir 
baldai taip pat buvo rusų per
vežti į Karaliaučiaus rusų kon
sulatą) . Kas O. Paleikaitį pastū
mėjo į rusų glėbį su tokiais pa
tarnavimais — ir šiandien ne
randu atsakymo. Spėju, kad bū
damas Vokietijos piliečiu — ieš
kojo globos pas rusus, bijoda
mas to, kad vokiečiai jį galėsią 
kaip nors persekioti už tarna
vimą Lietuvos konsulate, kai 
dabar atsidūrė be jokios užuo
vėjos. Betgi, po to, kai konsu
latas buvo uždarytas — prie jo 
(bent nebuvo girdėti) vokiečiai 
nepriekabiavo ir greičiausiai jį 
būtų palikę ramybėje ir toliau. 
Kad taip būtų buvę, spėju iš to, 
nes pvz. mūsų Tilžės konsulate 
ir paskui Klaipėdoje dirbo tilžiš
kė lietuvaitė Marytė Naujokytė, 
Vokietijos pilietė. Klaipėdoje 
mūsų konsulatą uždarius, ji ne
pasisiūlė rusams tarnauti, bet 
kaip Vokietijos pilietė — nuėjo 
į vokiečių įstaigas ir paprašė 
darbo. Ir darbą gavo — net, tuo 
taiku, labai geroje ištaigoje — 
Klaipėdos pieninės buchalteri- 
joje. Tekdavo net dažnai, kol 
ten dirbo, susitikti — niekada 
neteko girdėti, kad ji būtų per
sekiojama, net kad jai būtų prie
kaištaujama, už tarnavimą Lie
tuvos konsulatuose. Ji vėliau 
persikėlė Tilžėn ir ten mirė. Pa- 

■gal tai spėju, kad nieko nebūtų 
atsitikę ir O. Paleikaičiui.

Hamiltono Galerijos savininkas taHco rankose senę rusę "červoncę'*, kurio piniginė vertė ne
didelė taiiau kolektorių jis vertinamos 1700 lerty. Ant to banknote yra pa ratai: Franklino 
Roosevelto, Harry T rumene, Dwight Eisenhower!*, Wrnstono Churthillio ir Nikitos C h ruki 
ėiovo. Banknotas priklausė mirusiam Bsltyiy Rūmg UPI korepondanėui Merrimeu Smith.

bę ir konsulatus reikėjo užda
ryti ir perduoti rusams. To nie
kur (visame pasaulyje) juo la
biau Vokietijoje nebuvo pada
ryta: tos įstaigos (vokiečių val
džios spaudimu) buvo uždary
tos, bet lietuvių neperduotos 
rusams. Tų įstaigų raktai buvo 
perduoti vokiečių policijai, ku
ri su jais galėjo daryti pagal sa
vo nuožiūrą: tuoj pat juos per
duoti rusams, ar patiems dar 
knistis po mūsų bylas, ieškant 
kokių nors slaptų susirašinėjimų 
(kaip tai buvo daroma Klaipė
doje). Taip buvo padaryta ir 
Karaliaučiuje, kur generalinio 
Lietuvos konsulato raktai bu
vo perduota vokiečiams, bet ne 
rusams.

Bet čia, Karaliaučiuje, įvyko 
vienintelis įvykis toje protesto 
prieš sovietinę Lietuves okupa
ciją procedūroje ir Štai kokiu 
būdu. Buvęs iki paskutinių die
nų to konsulato valdininku, Oto
nas Paleikaitis, kelioms dienoms 
praslinkus po konsulato užda-

Bet kasgi atsitiko O. Paleikai
čiui, saugiai ir sočiai besidar
buojant Lietuvos okupanto įs
taigoje — rusų konsulate Kara
liaučiuje? Vos kelioms dienoms 
(ar net paskutinę prieš praside
dant vokiečių — rusų karui 1941 
m., rusai atėmė iš Paleikaičio jų 
išduotą tarnybinį pasą ir atlei
do iš tarnybos — kitaip sakant 
— išmetė į gatvę. Ir kaip tik da
bar Paleikaitis -atsidūrė tikrame 
pavojuje: Vokietijos pilietis, tar
navęs Lietuvos (tai dar maža 
bėda) ir Rusijos konsulatuose 
ten pat Karaliaučiuje, dabar at
sidūrė išimtinoje vokiečių “ma
lonėje” — karo išvakarėse. Jis 
buvo suimtas, laikomas Kara
liaučiaus kalėjime, kur ir buvo 
sušaudytas, o nežuvo vokiečių 
koncentracijos stovykloje, kaip 
rašoma L. Enciklopedijoje. Be 
abejo — gaila kaip žmogaus, gai
la kaip lietuvio, bet dėl jo pasi- 
tamavimo rusams — nebūčiau 
linkęs jį vadinti mūsų tautos 
kankiniu.
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M. ANNA BALIONAS
AKtV, AMŲ, NOSIM

Iš Zarasiškių Klubo susirinkimo
Ht GRRKLSl LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STMfT 
Ofiso telef.: PROSPECT 8-3229 
R«K «MU WAIbrook 55076

Kasdien nuo 10 iki U vaL ryto. 
ao 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Rerz. tok 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MDTfcRŲ LIGOS
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6*49 S®. Puiaaki Rd. (Crawford 

Medical building;. Tat LU 56446 
friims ligonine pagal

Jei neaumiepus smahwuiu 374-W12

rotofe PRospect 8-1717

ML S. UEZIS
GYDYluJAS IR vniKurtGAS 

3140 WEST 63rd STREET 
VaL; kai oieną po pietų 1-S; rak, 7-8 
ūktai aniraflientaa ir penktadieniais, 
rrečiad. ir aekmad. oiuas išdarytas.

Raz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: Republic 7-7868

ML C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO 1AKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6950533

Fox Va Hey Medical Cantor 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OIL PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

*434 WEST 71st STREET 
Ufisas; H Em lock 55849 

Rand.; 308-2233
OFISO VALANDOS;

nnuaoittuau u setviriad. 1—7 vaL. 
<atta(L. peaxtadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

5. m. sausio 14 d. Hollywood 
salėje įvyko Zarasiškių Klubo 
metinis susirinkimas. Narių 
atsilankė 51 asmuo. Klubo pir
mininkas Petras Blėkys, ati
daręs susirinkimą, pirminin
kauti pakvietė Adolfą Juodką, 
kuris susirinkimui pirminin
kavo pavyzdingai. Atsistojimu 
buvo pagerbti penki mirusieji 
klubo nariai: Jonas Smitas, 
Teofilis Mačys, Stan Klemens- 
kas, Jonas Draugelis ir Agota 
Pinaitienė

Bikulčienės skaitytas proto
kolas vienbalsiai priimtas. 
Klubo pirmininkas P. Blėkys 
pranešė, kad 1972 metais klu
bas turėjo tris parengimus — 
žiemos metu, gegužinę ir ru
deni tų banketą Vyčių- salėje, 
kur atsilankė ypatingai daug 
svečių. Klubo valdyba turėjo 
penkis posėdžius. Jaunimo 
kongresui paskirta $50.00. Vi
so aukomis buvo paskirstyta 
$320.00, spaudai paremti ir ki
tiems reikalingiems dalykams. 
Revizijos komisijos ir iždinin
ko pranešimai (raportai) buvo 
priimti. Klubo finansinis sto
vis geras.

Kiek sunkiau buvo išrinkti 
naują valdybą 1973 m. Senoji 
valdyba kone vist atsisakė jų 
kadencijai pasibaigus. Buvo

Roz.; Gl 50873

ML W. E1SIN-BSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6132 So. Kadžio Ave., WA 52670
Valandos pasai susitarimą. Jei neat- 

ai lepia, skambinti Ml 3*0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUUNA1TĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVI. 

Talaf. WA 52670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagĮd susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 59801

DU J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

u1 U

8 TAKŲ
GRUNDIG

MAGNETOFONAS
2512 W. 47 IT. — FR 51998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
> ■ -...........................--- ' ~~

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
-kapa m g 

ROY R. PETRO (PUTRAMEHTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 5864220

ML FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. Flat St. — Tai. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 7752880 
Naujas rez. telefu 448-5545

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 50834

du pasiūlymai valdybą rinkti 
iš 5 Barių, o antras pasiūlymas, 
kad rinkti iš 7 narių. Vienbal-Į 
šiai išrinkta valdyba iš 6 narių: 
P. Blėkys (esamasis pirminin
kas), Jonas Stulgys, Br. Blė- 
kienė, Petras Padvaiskas, Vi. 
Zabarauskas Ir Sofija Venko. 
Jie pasiskirstys pareigomis.

Revizijos komisija — A. Juod
ka, Pleškaitis ir Juodvalkis.

Buvo iškeltas klausimas: ar 
mokėti kai kuriems klubo val
dybos nariams nors simbolinę 
algą, ar nemokėti. Nutarta ne
mokėti.

Sausio 28 d. buvo užpirktos 
Mišios tėvų Jėzuitų koplyčioje 
už mirusius klubo narius.

Toliau buvo nutarta sergan
čiam arba mirusiam klubo na
riui pagal Šeimos pageidavi
mą skirti $25 gėlėms arba pi
nigais ir pan.

Zarasiškių Klubas įsikūrė 
1935 m- vasario 15 d. Dabar , 
klubas turi daug narių ir gerai 
gyvuoja, kai yra energingų ir 
pasišventusių klubo vaidyboje' 
narių, pvz. Petras Blėkys daug 
laiko skiria organizaciniam 
darbui, ypač rengiant rudeni
nį banketą, kuris jo dėka gerai 
pasisekė. Klube yra dar keli 
nariai, kurie priklauso nuo jo 
gimimo dienos, tai senesnio
sios kartos asmenys. Ponia 
Ramašauskienė. (sen. kartos) 
gyvai domisi klubo veikla, pa
ti susirinkimuose dalyvauja ir 
iškelia naujų klausimų klubo 
labui. Tačiau jeigu ne naujie
ji ateiviai, tai veikiausia klu
bo nebūtų. Yra ir gan jaunų, 
stiprių’ vyrų, jų tarpe inteli
gentų, žurnalistų, menininkų, 
fotografų, visuomenės veikė
jų bei įvairių profesionalų, 
biznierių. Petras Blėkys yra 
geras medžio konstruktorius — 
skulptorius bei dekoratorius. 
Sumaniai išpiausto įvairius or
namentus — lietuviško stiliaus 
meninius dalykus.

Po susirinkimo buvo puikios 
vaišės, kurias parūpino ir pa
tarnavo svečiams šeimininkės 
p. Blėkienė ir kitos. AT. Šileikis

PERKftAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — PftM agdi a a 8a 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

1047 W. 67th PL WAIbrook 58063Un ■ .n —..I «» ..II I 11

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir cMturgija 

Ofisas 2750 West 71«t St. 
TaL: 9258296

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

uždaryta.
Raz. tai.: WA 53099

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— JoOfŠkicHv LabcMryMk ir Kul
tūras Klubo susirinkimas įvyks ant
radieni, vasario 6 d. Hollywood sa
lėje. 241V West 4Srd St. Pradžia 8 
vai. vakaru. Nariai ir narės prašomi 
dalyvauti, nes su pradžia metu turė
sime daug svarbiu reikalų aptarti. 
Taip pat jau bus priimami narių 
mokesčiai už 1973 metus. Svečiai, 
norintieji prisirašyti i klubą, pra
šomi ateiti į susirinkimą. Po susirin
kimo bus vaišės. A. K.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 51882

— Bridgaperto Lietuviu Namę 
Savininkų Draugijos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 6 d., ponios 
Bėlandienėš name. 3153 SO. Hatsted 
SU 7:00 vak vak. Visi nariai malo
nėkite skaitlingai atsilankyti, nes 
yra deng dalykų aptarti. Taip pat 
atsiveskite ir naujų narių. Kviečia

VBMiyPm.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 26S2 WEST 59fh STREET 

Tel.: PR 51223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
ninis 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso taM.: Hlmlock €2123 
Redd. HMu Glbeun 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos Skambinti tetef. HE 44123. 
Jei neatsiliepia, tai telef Gi 8-6135

F. ŠILEIKIS, 0. P.
HpS ORTWOPtOAS-PROTEZtSTAS 

Aparatai - Protezai. Med Ban 
w dažai. Speciali pagalba kojoms 

{Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 Woet 83rd Chicago, |||. 60629 

Tetef.: PRospoct 55664

— 1 •' ■■■" ............. -

SOPHIE BARČUS ' 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

į Visos programos ii W0PA, 
1498 fciL A. M.

' Lietuvių kolba: kasdien nuo pirma-
I dieaio iki penktadienio 11—12 

vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.’

I ryto.

Telef.: HEmlock €2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE, į 

CHICAGO, ILL B0880
■ ■ ------- ■ ------ ■ 1 J

— Lietuvių Moterų Piliečių Lygos 
metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį. vasario 4 d., 1 vaL popiet Mrs. 
Laucus namuose. 714 W. 31st St. Na
rės prašomos gausiai dalyvauti. Būs 
revinjes komisijos raportas ir da*g 
kitų svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus kavutė ir užkan
džiai. E. MeNėmaa

— Upytės DraogtŠko Khibo susi
rinkimas įvyks penktadieni, vasario 
2 d. Hollywood salėje. 2417 W. 43rd 
St. Pradžia 7:30 vai. vakaro. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klu
bo reikalus. Taipgi dabar laikas už
simokėti narių mokesčius. Po susl- 
rinktiho bus vaišės. , A. K.

PIRKITE JAV TAMPYČIO BONUS i

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
kRA GUUAUSIA DOVANA

meniškai pažino, skaitė Jo straipsmas. knygaa ir klausėsi jo nukaltų

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISKKIMA BIZNYJE 
4' V • ‘ •* t Y * V - Wo •»

Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasukai tymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas f) atsimena 
ir pažinojo. • asnjiesiems etMvtams. jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakMiUM duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

AMartSs RCtan, VIENIO ŽMOGAUS GYVENIMAS, JtRfto Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. Chicago. 1982 a. 388 psU kaina 3 doL

GAUNAMA ^lAUJlKNV ADMINlglRACIJOlK

Brazi H j oje Maracana stadijone, Rio de Janai re, studentai ruošia
si įstojamiesiems egzaminams. Apie 52,000 studentų varžosi dėl 

18,779 vietų Brazilijos universitetuasa.

aIa

Teis. KAZIMIERAS JUKNIS
Mirė 1973 m. sausio 30 d., 10:15 vai. vakare, sulaukęs 81 metus 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Likiškių kaime, Alytaus apskr. Lietuvoje 
buvo Įvairiose vietose teisėju.

Paliko nuliūdę: Lietuvoje brolis Juozas, brolių ir seserų vaikai 
ir kiti giminės.

Laidotuvėmis rūpinasi E. Baršketienė.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackavičiaus koplyčioje, 2424 W. 8Btii St

Laidotuvės šeštadienį, vasario 3 d. 9 vai. ryto bus lydimas i§ 
koplyčios į Gim. Pan. švenč. parapijos bažnyčią, o po gedlūingą pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Kazimiero Juknio giminės, draugu ir pažĮManU nuo- 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

’ : E- Baršketienė, giminės Ir arwgai.

Laidotuvių Direktorius Lack-Lackavičius. Tel. 737-1213.

PADĖKA 
visiems gedėjusiems

SALIAMONO BALTŪSIO
dalyvavusiems laidotuvėse, karstą nešusiems. pareiškusiems užuojau
tas laiškais ir spaudoje, aukojusiems šv. Mišias ir prisiuntusiems gė
les, nuoširdžiai dėkojame.

Stefanija Baltūsienė ir Baužų šeima

.................................. . ---------- ---- -- ...

JUOZAS JEZERSKAS
Gyvano Miami Beach, Florida

Mirė 1973 m. sausio 27 d„ 11:00 vai. ryto, sulaukęs senyvo am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Šiaulių mieste.

Amerikoje išgyveno 23 metus.

Palaidotas 1973 m. sausio 30 d.

Paliko nuliūdę: žmona Stefanija, duktė Valerija, sūnus Kostas ir 
sesers sūnus Romas Urbonas.

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

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbų yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai mininfl 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvi* 
vardas.

-- 1
Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėt 

labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieni 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį Kečiaačias knygai 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadini 
LIETUVOS VARDO KTLMft. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygcl 
jams bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 Se. HaMed SU Chfcafa, III. 60608

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI M PAAISKMMAL 
KMVENA DMA BUTM KRKSOONU

prastai t 
taipgi gi

I ne tik pataisančią ir
__  M--.—

nešvari, prasta ir nešventa mintis 
Ina netiktai protą bei dorą, bet 1]_ 
ne |n ir taip nupuolusioje ir sugedusioje žmonijoje.

* pakelianČią proto ir doros įtaką, bet turi 
įtakos žmogaus fiziško sudėjimo. O iš antros pusės, 

ašiai ir nederi darbai), 
pagelbsti vaišintis viso-

kiekvienam aiškn, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bahjfm. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokia adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th Sf, Chicago, Illinois 60629

6V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIMVANS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds t-HU ■ 1742

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

MODEKN1SKOS AlH-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARUI:
Chicago*

Lietusių 
LAidotnvių 

OlNkloriiį
MMtMjM

AMBULANCE 
PATARNAV 
MAS F’ENa 
IR naktį 

4 
TURIM f 

KOPLYe»W 
VISOSE MIESTO 

DM.YSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Ocero, Hl. Phone: OLyvupre 2-KHJS

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Sa GAUFOHNIA AVE. Ph owe: LAfayette 8-3572

GEORGE F. RUDMINAS
33tt SB. LftUANICA AVS» *hek: VAfWI 7-1130-1138

STEPONAS C. LACK IR SONOS
(LACKAW1GZ)

MM WEST WHh STREET REpwhHe MS18
2314 WEST 23rt PLACE VlrUnte T-08TX
HUM SOLTUWLST HIGH WAY, Pales Hills, UL 974-4410

P. J. RIDHLVS
WM S». BALSTBD STKHT TAM« ’-!♦>«
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Du teatro veteranai susitiko gimtadienio baliuje. Nors tai Ethel 
Meryman gimtadienis, spauda neskelbia, kiek jai mėty. Šalia jos 

britu aktorius Sir Noel Coward, gimęs 1899 m.

Neprašyti svečiai Gage Parke
(Ateidami atsineškite po lazdą. 
Tas pasivaikščiojimas vadinsis 
“Pasi vai kščioj i m as gry name 
ore”. Ant plakatų bus užrašy
ta, “Gage parko sveikatos klu
bas.”

1972 metais gruodžio mėn. 
15 dieną, negausus būrelis 
Sutton pasekėjų susirinko nu
rodytoje vietoje, apsiginkla
vę lazdomis ėjo mokyklos link. 
Atėjus arti mokyklos, polici
jos buvo sulaikyti. Policijos 
pareigūnas perskaitė jiems 
draudimo taisykles, kurios 
sako, kad dviejų blokų aplink 
mokyklą spinduliu be leidimo 
yra draudžiami bet kokie sam
būriai.

Thomas Sutton policijos ne
paklausė, tada policija visus 
neklaužadas areštavo. Jų bu
vo iš viso 35 asmenys. Thomas 
Sutton pranešė Gage parko 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkei Irene Shrader, kad jis 
numato tęsti pasivaikščiojimus 
visą savaitę. Jis prašė jo žygį 
visomis jėgomis paremti. Irene 
Shrader jam atsakė, kad ji 
tokių nusikalstamų žygių ne
rems. Ji pranešė T. Sutton, 
kad jis iš Gage parko apylin
kės kuo greičiausiai išsinešdin
tų ir daugiau čia nesirodytų,

Gage parko mokyklos ramy
bės reikalu 1972 m. lapkričio 
mėn. 27 dieną, pirmadienį, mo
kyklos patalpose įvyko baltų
jų ir juodųjų tėvų komitetų 
susirinkimas. Baltiesiems at
stovavo Irena Shrader, Gage 
parko mokyklos tėvų komite
to pirmininkė, o juodiesiems 
Christine Leak iš operation 
PUSH. Irene Shrader, apkal
tino operation PUSH, kad jie 
savo elgesiu nori suskaldyti 
baltųjų gyventojų jėgas. Ji pra
šė nesikišti n eį savo reikalus. 
Irene Shrader su savo rėmėjais 
išėjo iš susirinkimo, nes jie 
nenori būti susirinkime, kur 
dalyvauja PUSH apmokami 
agentai. Naujas PUSH agen
tas Thomas Sutton Gage par
ko apylinkėje negyvena, jis yra 
atvykęs iš Kane apskrities, vie
tos gyventojų tarpe kelti sąmy
šį ir drumsti ramybę.

1972 m. gruodžio mėn. 8 die
ną, sušaukė Gage parko gy
ventojų susirinkimą, kuris 
buvo negausus. Jis susirinku
siems aiškino, kad niekas ne
turi teisės uždrausti apie mo
kyklą pasivaikščioti. Ateinan
tį penktadienį, jis prašė gy
ventojus gausiai susirinkti prie 
Steve - Telowe gatvių kampo.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. Tel WA 6-9209

GRAND OPENING k

Saturday, February 3

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

247-7766 •

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANTINAS 
.......... —m ■■■ ■ i ............... ......... ii r

SIUNTINIAI I LIETUVĄ .
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2508 West 69th St, Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslepiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

' —---------------------------------------- ................. ... ......—*-------------- ■ ■

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti uuikiq knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spinta ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pust $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta. 464 pusi.......................$6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, mažiai 

įrištas, 431 pusi. ______________ _____ $7.50
Prof. Vacį. BiržKka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. Įrišta — $3.00, trokštais 
vinkliais — $2.00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3.00, 
minkštais viršeliais — ________________ ___ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas 900 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 418 P— *5.50 
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 pusi. __________ ___ - $3.00
P. Liūdžiu vieni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LiOOŽIŲ,

88 pusi., _________________________________ ______ $1.00
S. Mkhelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 P- 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ____..__ $4.88
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pu«l dabar tik________________________ _ - $10.00

NAUJIENOS, 
į 1739 So. Halsted SL, Chicago 8, HI. — Telef. HA 1-6100

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

4 - MA UJU MOS, CMAMI,U,- FTUDAY^FEBRUARY'žTi^^
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DR. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido 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 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60668

TRUMPAI

♦

Frank Lavinskas, Long 
island City, NY, Naujienų skai
tytojas ir bendradarbis nuo pat 
1-jo numerio, atsiuntė gražų 
laišką pagindamas už pastan
gas vykdant vajų ir pridėjo au- 

}ką už kalendorių. Jis jau su
laukė 87 metų amžiaus, o 
žmona Onutė 83. Ją kamuoja 
arlraitis. F. Lavinskas gerai 
pamena pasirodymą Naujienų 
pirmojo numerio ir tą entuziaz
mą, kai jis kartu su Petru l)ė- 
idinu, Justu Karaziejum ir ki- 

nes T. Sutton toj apylinkėj ne
gyvena.

Jis pasakė, kad PUSH ope
ration pirmininkas gyvena ki
toj valstijoj, duoda nurody
mus savo nariams veikti visur. 
Gage parko apylinkės gyvento
jai gerai žino, kad Thomas 
Sutton yra jiems nepageidau
jamas, todėl jie nenori su juo 
nieko bendbo turėti, jis tik 
ku’stąa apylinkės gyventojus.

Joint Action Board sutrum
pintai JAB yra 25 organizacijų 
junginys. Jie siūlosi padėti 
sutvarkyti Gage parko mokyk
los reikalus. Aišku, kad čia 
siūloma rasinė kova, kas apy
linkės gyventojams yra nepa
geidaujama, nuo tos pagal
bos reikia kuo greičiausiai at
sisakyti.

Iš kelių pažymėtų organiza
cijų, bus visiems aišku, kam 
jos tarnauja ir ko jos siekia. 
National Association for Co
lored People, American Jewish 
Committee, Church Federation 
ir kitos.

Gage parko apylinkės gy
ventojai minėtus talkininkus 
laiko jų apylinkės griovėjais, o 
švietimo Tarybą taikos siekė
jais. Gage parko apylinkės gy- 
ventojai reikalauja, kad švie
timo Taryba panaikintų užda
ros mokyklos metodą, bet juo
dukai tam griežtai priešinasi 
sakydami, kad jų vaikams rei
kia saugumo, kad jie be bai
mės galėtų mokytis. Gage par
ko apylinkės gyventojams rei
kia daugiau vieningumo, ryž
to ir drąsos tuo daug galima 
atsiekti, visų naudai ir gerovei.

Stasys Patlaba

tais naujięnię^įais stengėsi pa- 
dvli dirbant ir platinant. Jė» 

i (iki, kad vajaus proga atsiras 
Inaujų rėmėjų, bendradarbių ir 
į platintojų, kad žmonės savo 
i komplimentus Naujienoms pa
rems savo prenumeratomis.

I ,
— Petras Alinauskax iš Rock- 

fordo, ilgametis Naujienų skai
tytojas, džiaugiasi gera vajaus 
pradžia ir teigiamu skaitytojų 

t atsiliepimų parama bei nau
jomis prenumeratomis. Nese
nai jis atsiuntė Naujienų va
jui 12 dol. taip pat pažadėjo 
stengtis surasti naujų skaityto
jų ir rėmėjų.

— Diek Butkus yra tebelai- 
1 komas Chicagos futbolo ko
mandos Bears geriausiu žaidė
ju paskutiniame dešimtmety
je. Vertinimo apskaičiavimai 
dabar yra atliekami kompute- 
riais.

— Vitas Gerulaitis iš Port 
Washington, NY. ir Billy 
Martin iš Californijos atsto
vauja Amerikos jaunuosius 
teniso žaidėjus .Britų Petrole
um taurės varžybose Anglijo
je. Pirmose rungtynėse sausio 
29 d. jie pavieniai ir kartu nu
galėjo Olandijos atstovus 3:0 
rezultatu. Rungtynėse dalyvau
ja Anglijos, Italijos, Prancū- 
zjios, V. Vokietijos, Čekoslo
vakijos ir Ispanijos geriausi te
niso žaidėjai iki 21 m. amžiaus. 
V. Gerulaitis yra 19 m., jo 
partneris B. Martin 16 m.

— Dr. Zenonas Danilevičius 
raštu pareiškė savo nuomonę 
ir motyvus Chicago Tribune 
dienraštyje dėl diskusijų bei 
vedamojo apie ginklų laiky
mą. Jis pataria riboti leidi
mus, juos duodant tik įstaty
mų bojantiems ię atsakomin- 
giems piliečiams, o ne juos nu
ginkluoti. Dr. Z. Danilevičius 
medicinos mokslus, taip pat at
sargos karininku mokyklą, 
baigė Lietuvoje. Jis yra Ame
rikos medikų draugijos (AMA) 
leidžiamo profesinio žurnalo 
redaktorius. ■ ■

— Lietuvio Sodyboj kultūri
nis šeštadienis šį savaitgalį, va
sario 3 d., nuo 5 v. p. p. gydy
tojų pranešimai, teisininko 
patarimai, Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas. Sodybos 
reikalai, filmai. Užkanda vie-

help Wanted — male 
Darbininkų Reikia

I 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 200
MR. THOMAS.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendriems namų ruošos darbams 
malonioje aplinkoje Chicagos šiauri
nėje daly. Labai geras susisiekimas. 
5 dienos savaitėje. Reikalingos re
komendacijos, susitarsime dėl atly
ginimo. Tel. CO 7-4115 arba 5494769 
vakarais ir savaitgaliais.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų >r Darbininkių

COUPLE WANTED

as 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 
N u o m o s

NORTHSIDĖJE IŠNUOMOJAMAS 4 
kambarių apartmentas, naujai išde- 
koruotas, garu šildomas, karštas 
vanduo. Gera transportacija. A. Wal- 
skis. Tel. AL 2-0239.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
Gage Parko apylinkėje. 

Tel. 434-1478

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

toj ir išsineštinai nuo vidurdie
nio. Sodybos lietuviai visus pa
žįstamus kviečia. Įeinama 
rūsin per priekines vidurines 
duris, 6515 So. California.

— Kazimiero Juknio šerme
nyse atsisveikinimas Įvyks penk- 
tadien., vasario mėn. 2 d., 7:30 
vai. vakare.

— “Pats geriausias pirkinys” 
— taip pavadintas Sylvania 
juodas -baltas televizijos apa
ratas, matomas su dešimčia ki
tų Gradinsko parduotuvės lan
ge. Paveikslas — 19 colių. Ka
binetas — riešutmedžio spal
vos su sidabro papuošimais. 
Dalių garantija — dvylikai mė
nesių. Specialiai padarytas gra
žus stalelis su rateliais. Kaina 
tik $149.95. Visi kviečiami šį 
aparatą pamatyti “Naujienų” 
ilgamečio rėmėjo Gradiflsko 
parduotuvėje, 2512 W. 47th 
St., Chicago. Ill. Tel. FR 6-1998.

(Pr.)

—Operetę “Čigonų Baronas” 
stato PIRMYN choras, Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje kovo 24, 25 ir bal. 1 d. 
d. Bilietai gaunami Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. (Pr.)

— Hoos Bakery, 2645 West 
63rd SL, 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.)

BLOGIAU Už POLICIJĄ
Bare, girkšnodami alų. kal

basi du pagyvenę anglai:

— Aš niekad gyvenime netu
rėjau sėkmės su moterimis. — 
Dėsto vienas iš jų. — Kai kar
tą parodžiau kiek drąsos, ji iš
šaukė policiją.

— Tai tu esi laimingas. — At
siliepė antrasis.

— Kodėl?

— Aš taip pat kartą gyveni
me parodžiau drąsos... bet ji 
pašaukė kunigą....

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

Namai, žemė — Pardavimui I Namai, Žeme — Pardavimui

** PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
— . IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUALFEDERĄLSAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

rnsy Ru§Ių draudimo agentūra"!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MŪRINIS 11 metų, bungalow. Arti BUTŲ NU AMA VIM AS. JVAIRŪS 

prie parko Palikimas Pigus Parda- DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO- 
vėjo telefonas 778-6916 JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-
__________________________________ PARDAVIMAS.
SAVININKAS PARDUODA gerą 
mūrinį pajamų namą. 2 po 4. 2 po 
5 ir beismante 2 butai po 2 kamba
rius. 2 mašinų mūrinis garažas. 65-ta 
ir Talman. Tel. 737-5676.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI 12 — 5 V AL. 

6041 So. Keating Ave. 
Naujas 2 butų po du arba 3 miega
mus mūras su galimu įrengti butu 
beismante. Skambinti savininkui. > 

Tel. 585-6685

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

nos nebrangios.
3513-24 W. 63 rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

kitoki blankai.

1—————*
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
_ INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpubllc 7-1941

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

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

• Ekrano žvaigždė valdžios 
įstaigoje pildo klausimų lapą, 
kuriame be įvairiausių klausi
mų.—vienoje skiltyje reikia at
sakyti ir į šiuos klausimus:

“Netekėjusi, vedusi, išsiskyru
si, našlė”.

Ji kiek pagalvojo ir įrašė at
sakymą: “Viskas”.

■NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS]

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE | pirkite jam TAUPYMO bonus

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar

quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

’ MODERNI o kamb. mūro reziden
cija. puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta do 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

! 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 metu mūras.
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. lansai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36 000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17 500 najamu metams. Našlė pra
šo $84.ono

6% KAMBARIU didel’s Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
ka’D nanias. $23.000.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Vienguneini įrengtas 
be’”nonfas. Arti ofiso. $48.800.

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

2 BUTU gražus mūras arti vienuo- 
Ivno. Naujas ?azo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28 500.

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Naujas ?azo šildymas. Arti Margučio 
radiio $15 800

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent oro vėsinimas. įrengiąs 
beismnnfnc baras vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas $24.000.

PLATUS VERTINGAS T OTAS Mar- 
nuette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukšto 18 metų 
•nfiraa. 2 vonios. įrengta^ boisman- 
tas Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla- 
his lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
522.000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Oirbu greit, sąžiningą! ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 80809. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKOTOS KOKYBES. KAINOS 
H SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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