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PIETŲ VIETN A ME SUMAŽĖJO KARO VEIKSMAI
PREZIDENTO “STATE OF THE UNION” ( 
PAREIŠKIMAS BUS ĮTEIKTAS RAŠTU

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas pasiuntė Kongre
sui pirmą dalį savo State of the Union pareiškimo, kuris paprastai 
būdavo perskaitomas prezidento kalboje jungtiniame Senato ir 
Atstovų Rūmų posėdyje. Prezidentas nutarė tokios kalbos ne
sakyti, bet savo programas išdėstyti raštu su visomis detalėmis. 
Pirmame pareiškime yra lyg visų gairių apžvalga, pagrindinės jų 
mintys. Prezidento spaudos sekretorius Ziegleris paaiškino, kad 
prezidentas nenorėjo duoti tik. sąrašą numatomų gairių. Jis ne
seniai kalbėjo į tautą inauguracijos iškilmėse ir nebenorėjo kartoti' 
tų pačių dalykų.

Prezidento programa pava
dinta nauju Amerikos keliu. 
Įvairiomis temomis bus Kongre
sui įteikti vyriausybės sumany
mai. Prezidentas prašo kongre
są glaudžiai su juo bendradar
biauti, įgyvendinant tas progra
mas. Jos nuties Amerikai nau
jas gaires ir atneš didesnę pažan
gą, nukreipiant daugiau lėšų ir 
didesnę atsakomymę į daugelį 
vietų.

K VISO PASAULIO

SAIGONAS. — Prezidentas 
Thieu pasakė kalbą, kurioje ati
dengė, kad jo vyriausybė greit • 
pradės Paryžiuje derybas su 
Viet Congo atstovais.

WASHINGTONAS. — Water
gate teismas dar nepasibaigė,
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Nepagalvokime, kad nuo lėktuvo kas valo dulkes. Tai vamzdis, kuriuo Kanados CF-5 lėktu
vas pripilamas skysto kuro iš skraidančio tanko-lėktuvo.

PALIAUBŲ KOMISIJA ĖMĖ DIRBTI, 
BUDISTAI SUTINKA NAUJUS METUS

SAIGONAS. — Vakar pirmą kartą susitiko keturių šalių 
jungtinės komisijos delegacijų vadai. Jie svarstė Amerikos ka
riuomenės išvežimo iš Vietnamo, karo belaisvių paleidimo ir tarp
tautinės paliaubų priežiūros komisijos apsaugos klausimus. Tarp
tautinės kontrolės komisijos nariai vakar jau buvo nuvykę Į 
Pleiku, Hue, Da Nango miestus apžiūrėti komisijai skirtų pa- 

i talpų ir susižinojimo įrengimų. Stebėtojų komandos septyniuose 
miestuose turėtų būti už dviejų-keturių. dienų. Abi komisijos 
darbą pradėjo pavėluotai, todėl užsitęsė ir karo veiksmai.

Vakar komunistų puolimų bu
vo mažiau ir pasireiškė daugiau
sia artilerijos apšaudymu. Prie 
karo veiksnių sumažėjimo prisi
dėjo ir budistų Nauji Metai, ku
riuos vietnamiečiai švenčia ke
turias dienas.

Savo biudžeto pareiškime pre
zidentas reikalavo nedidinti iš
laidų ir nekelti mokesčių, kurie 
tik prisideda prie infliacijos au
gimo. Labai svarbu, kad Kon
gresas išlaikytų pastovias kai
nas ir mokesčius, nustatytų ben
dras ribas išlaidoms.

Prezidentas savo pareiškime 
Kongresui kartoja, kad tokios 
programos, kurios nerodo vai
sių ar tokios, kurios nepateisi
na išlaidų, bus arba pakeistos 
arba visai panaikintos. Progra
mų sumažinimas nereiškia pa- šnipinėjimu-!

JUODIEJI MUSULMONAI GAVO K 
LIBIJOS PASKOLA 3 MIL DOLERIŲ

WASHINGTONAS. — šiaurinės Afrikos valstybė Libija turi 
daug žibalo, kurio nešamos pajamos leidžia karinei valdžiai, va
dovaujamai pulkininko Muammar el Quaddafi, šviastyti pinigus 
visame pasaulyje, remiant įvairius “išlaisvinimo” judėjimus. 

I Quaddafi neseniai gyrėsi, kad jis parėmė pinigais ir šiaurinės 
Airijos slaptą teroristų armiją. Dabar New York Times pranešė, 
kad iš Libijos tris milijonus dolerių gavo ir Juodieji Musulmonai

šaukia daugiau žmonių atsaki
nėti į klausimus.

LOS ANGELES. — Negrų 
veikėjas Stokely Carmichael, įs
teigęs Afrikos Liaudies Revo
liucinę partiją, pareiškė, kad jis 
nešaukiąs studentų į revoliuci
ją, nes žinąs, kad ji ir be jo šau
kimo Įvyks. “Motina Afrika ir __ _
^os ? sutryps Ameriką į Amerikoje. Jie prašė naujos paskolos, tačiau jos jau nebegavę, 
uTft^AVTVAS (įarmichaeL I nes prieš tokią'-paskolą pasisakę patys arabai, kurių Amerikoje

TEL AVIVAS. Izraelis su- daUg studijuoja universitetuose. Jų nuomone, Libija galinti pi- 
ėmė 14 asmenų, kurie kaltina- njgus geriau sunaudoti ręmdama pačių arabų įvairias pastangas.

Laosas paskelbė
tik 11 belaisvių

WASHINGTONAS. — Sąra- no Washingtona ir Saigoną su
sas belaisvių, kurie pateko į ko- silaikyti nuo paliaubų sutarties 
munistų rankas Laose, nuvylė laužymo, nuo sabotažo ir kitų 
amerikiečių karinę vadovybę, veiksnių.
nes Paryžiuje perduotame sąra
še tėra tik septyni kareiviai ir

Hanojaus vadų 
pagerbimas Pekine 
PEKINAS. — Kinijos vyriau

sybė suruošė banketą iš Pary
žiaus grįžtančių vietnamiečių Į Prezidento patarėjas Kissin- 
garbei. Panašus šiaurės Vietna-1 gėris pareiškė ketvirtadienį, kad 
mo užsienio reikalų ininisterio 
Trinh ir derybų delegato Le Due 
Tho priėmimas įvyko ir Mas
kvoje. Pekine svarbią kalbą pa
sakė premjeras Chou En Lai, pa
vadindamas taikos sutartį “di
deliu mūsų sąjungininkų viet
namiečių laimėjimu”. Jis ragi-

BELFASTAS. — Į katalikų' Juodieji Musulmonai Ameri- 
darbininkų autobusą šiaurinėj koJe turtinga sekta, tačiau 
Airijoj buvo įmesta granata. j°s religinės pažiūros dažnai ne- 
Tuoj žuvo vienas vyras, kiti du siderina su kitų musulmonų sek- 
labai sunkiai sužeisti, septyni Neseniai Washingtone buvo 
sužeisti lengviau.

H0LLYW00DAS. — Akto- tos šeimos nariai, nes jie kovo- 
rius John Banner, kuris vaidi- j ° Pr’eš Juodųjų Musulmonų pa-

• • ------ - žiūras. Juodieji musulmonai

žangos sumažinimo. “Mes turi
me daugiau atsakomybės duoti 
valstijų, apskričių ir miestų va
dovybėms. Veikimas turi sugrįž
ti ten, kur reikalai yra geriau su
prantami, kur pareigūnai yra 
daugiau prieinami ir todėl leng
viau patikrinami ir atsakingi”, 
rašo prezidentas.

Raportai kongresui plačiai pa
aiškins prezidento planus įvai
riose srityse. Iki šiol Kongreso 
demokratai, dar nesusipažinę su 
prezidento planais, jau juos kri
tikuoja. Ypatingai kongresui 

~ nepatinka prezidento atsisaky
mas leisti lėšas, paskirtas kon
greso jo neremiamiems daly
kams. Senatorius Fulbrightas 
grasina nepraleisti per senatą 
užsienio paramos įstatymo ir lė
šų, jei prezidentas ignoruos Kon
gresą ir jo nutarimus. Baltieji 
Rūmai nurodo, kad praeityje jau 
yra ne kartą buvę, kad prezi
dentai nesinaudodavo kongreso 
lėšomis, jei jiems atrodė, kad kuriuos atsivežė devyni politi- į žemės plotus ir*nedidelius biz-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

i išžudyti vienos musulmonų sek- ♦ Popiežius Paulius padidino
1 ___ __2_______ _______________ L-*>Lolacriolroš/»iti i Ir i

no vokietį seržantą Schultz šeri- j
joje “Hogan’s Heroes”, mirė Vie- įlaiko savo vad? Elijah Muham- 
noje sulaukęs 63 metų.

BELFASTAS. — Izraelio lai-'pasiuntiniu ir į savo organiza- 
vų bendrovė užsakė šiaurinėje Jc’ių priima tik juodus žmones, 
Airijoje šešis laivus už 330 mil. .vadindami baltuosius “velniais”, 
dol. Kitos musulmonų sektos priima

OSLO. — Norvegijoje mirė ir baltuosius į savo tikėjimą, o 
ekonomistas dr. Ragnar Frisch, ■ Elijah Muhammadą laiko pa- 
77 m., gavęs Nobelio 1969 m. prastu Allacho pranašu.
premiją. Juodieji Musulmonai pernai
.EIO JANEIRO. — Brazi- pasjskolino iš Libijos pinigų sa

li jps džiunglėse indėnai strėlė-.vo mečetei Čikagoje pirkti. Či- 
iriis nužudė tris brazilus, dirbu- kaga yra Amerikos musulmonų 
sius indėnų pagalbos agentūro- sostjnį jr jų šventykla kainavo 
Je- v j 4 milijonus dolerių. Juodieji

MEKSIKA. Kuba sugrąžino ^musujmonaj turj apje 70 nrilijo- 
Meksikai 320,000 dol. ir ginklus, nų jurto< tačiau jis inve stuotas

mad tikruoju Dievo — Allacho

Kitos musulmonų sektos priima

Juodieji Musulmonai pernai

jos neprasmingai leidžiamos.

Prezidentas tarėsi 
sn premjeru Heath 
WASHINGTONAS. — Vakar 

' prezidentas Nixonas ir Britani
jos premjeras Heath ilgai tarėsi 
Camp David viloje. Tarp kitų 
klausimų buvo kalbėta apie 
Amerikos prekybos santykius 
su Europos rinkos valstybėmis. 
Prezidentas Nixonas seniai rėmė 
Britanijos įsijungimą i Europos 
rinką ir tikėjosi iš rinkos dides
nio politinio Europos vieningu
mo.

Europos valstybėms nepatin
ka Amerikos suvaržymai impor
tams. Pati Amerika daug par
duoda Europoje, tačiau pati iš 
jos pirkti nenori. Europoje vis 
didėja JAV biznio bendrovių ka
pitalo investavimai, dėl kurių 
anksčiau energingai nusiskųs
davo Prancūzijos prezidentas de 
Galle. i

niai kaliniai, pagrobę Meksikos ftjus, kurie duoda neblogą pra-
lėktuvą. Kuba atsisakė išduoti 
atbėgusius vyrus.

Prasideda nauji 
Jaučio metai

gyvenimą sektos vadams, ta-i 
čiau didelių sumų nepelno. Mu
sulmonai tikėjosi pasiskolinti iš 
Libijos dar kelis milijonus do
lerių, tačiau pinigų negavo. Ara
bai studentai Amerikoje pasi
skundė, kad Juodieji Musulmo-

NEW YORKAS. — šiandien nai Juos b,o«ai traktuoja ir tai 
visame pasaulyje budistai pra-.nu^m^ paskolos nedavimą, 
deda švęsti Naujus 4671-mus Pranašas Elijah per savo 
metus, kurie vaidinami Jaučio šventikus 50-tyje Amerikos mie- 
metais. Amerikos kinų koloni- stų spaudžia tikinčiuosius, ypa- 
jos ruošiasi įvairiems tradici- .tingai profesionalus negrus, kad 
niams gatvių šokiams, fajerver-1 jie daugiau bažnyčiai aukotų, 
kų Šaudymams ir banketams. įneš ji turinti sugrąžinti pasisko- 

Šiaurės Vietnamas papuošė Hntus pinigus ir išlaikyti gerą 
Hanojaus gatves elektros lem-'vardą skolinusių akyse. Patys 
putėmis. Gyventojai Naujųjų (musulmonai giriasi, kad jų ti- 
Metų proga lanko savo giminių kinčiųjų skaičius siekia Ame- 
kapus. pastato specialius alto- rikoje kelis šimtus tūkstančių, 
rius savo namuose protėvių gar- tačiau policijos ir kitų įstaigų 
bei. Pirmą kartą po daugelio žiniomis, tikrai atsidavusių Juo- 
metų Hanojus nebeslepia po įvai- .^Ujy Musulmonų yra tik apie 
riais tinklais savo sunkvežimių 10,000.
ar garvežių. Daug žmonių va
žiuoja į kaimus praleisti šven
čių su giminėmis.

♦ Pasalūnas šiaurinėj Airijoj 
nušovė britų kareivį.

B'ankete dalyvavo beveik vi- 
keturi civiliai, vienas iš jų ka- s' Kinijos vadai, išskyrus patį 
nadietis. Pentagono (JingUsių Mao Tse Tunga. Tarp Pekine re- 
sąraše yra 311 dingę Laose ka- ^iduojančių diplomatų buvo Ka
riai. Iš to skaičiaus šeši tik- nados ambasadorius John Small 
rai buvo žinomi kaip komunistu 'r ^^^ralijos charge d affaires 

Ross Cottrell.
Premjeras Chou pareiškė kal-

kardinolu kolegijos skaičių iki 
145, paskirdamas 30 naujų kar
dinolų, jų tarpe Bostono arki- 
vyspuką Huberto Medeiros, 57 
metų, Los Angeles Timothy 
Manning. 63 m. ir San Juan, 
Puerto Rico arkivyskupą Luts 
Aponts Martinez, 50 metų. Pa
kėlimo iškilmės įvyks kovo 5 d.

♦ Mirusio buv. prezidento 
Johnsono testamente 17 jo bu-, 
.vusių tarnautojų gauna paliki
mus. Jo ūkio užvaizdą Dale Ma- 
lechek su šeima gauna 25,000 
dol. vieną sesuo — 10,000, kita 
— 5,000. Sekretorė, virėja ir 
keli kiti gauna po 3.000 dol. Pa
grindinis turtas lieka dukterims 
ir žmonai.

♦ Vakar Čikagoje prasidėjo 
Amerikos šachmatų pirmeny
bės, dalyvaujant didmeisteriams 
Byrne, Reshevsky ir Kavalek.

♦ Viceprezidentas Agnew pa
žadėjo Tailandijai Amerikos ka
rinę ir ekonominę paramą.

♦ San Francisco žydai surengė 
demonstraciją prieš vizituojan
tį Maskvos burmistrą Vladimi
rą Promyslovą.

♦ Brazilijoj buvo rastas prieš 
savaitę iš kalėjimo pabėgęs ka
linys — nužudytas 13 šūvių. Jis 
kalėjo už cirko palapinės pade
gimą, kur žuvo apie 300 žmonių.

♦ Pietinėje Čikagoje trys jau
nos moterys apiplėšė gazolino 
stotį ir peršovė jos darbininką.

HANOJUS. — Du Britanijos 
darbo partijos veikėjai James 
Callaghan ir lan Mikardo vasa
rio 17 atvažiuos 
namą.

ANKARA — 
teismas nuteisė
mirti pakariant už priklausymą 
revoliucinėms organizacijoms ir 
planavimą nuvergti vyriausybę. Portugalijos.

į šiaurės Viet-

Turkų karinis 
du studentus

belaisviai.
Du iš sąraše įrašytų civilių 

buvo Laose misijonieriai. abu 20 boję, kad vietnamiečių dar lau- 
metų amžiaus. Septyni kariai kia sunkūs laikai, tačiau jis įsi- 
visi yra lakūnai, kurių lėktuvai tikinęs, kad didysis Ho Chi Miri- 
nukrito Laose. jho tikslas — suvienyti abi Viet

namo dalis — bus pasiektas. Ki
nija duosianti visą paramą, kol 
bus

Valstybės departamentas per 
Hanojų reikalaus paaiškinimų 
apie kitus Laose dingusius ame
rikiečius.

pasiekta pilna pergalė.

Laosas tikisi 
karo paliaubų

VIANTIANE. — Laoso komu- 
nistų-Pathet Lao delegatai atvy
ko į Laoso sostinę ir pradėjo de
rėtis su valdžios atstovais dėl 
taikos. Panašūs pasitarimai l 
vyksta jau 15 savaičių, tačiau 
prieš Vietnamo karo paliaubas 
mažai tebuvo vilties susitarti.

Sovietų Sąjunga pasiūlė savo 
kurie, skraidydami

palestiniečius tarp Vientiene ir komunistų sos-

Kaimynai atlygins 
Sirijos nuostolius 
KAIRAS. — Arabų valstybių 

konferencijos delegacija apsilan
kė Jordane, tačiau jai nepai
ko išspręsti karaliaus Husseino 
ir palestiniečių partizanų kon
flikto. Dalegacijoje buvo Egip
to, Irako, Sirijos. Libijos, Kuvei
to ir Sudano karininkai. Jie ap
žiūrėjo vietoves, kur Jordanas lėktuvus, 
siūlo apgyventi 
partizanus, kai jie galėtų veik- tinės Samneua, padėtų delegaci- 
ti prieš Izraelį. Partizanai ne- joms susitikti ir greičiau rasti 
sutinka su Husseino sąlygomis, taikingą išeitį iš ilgamečio ka- 
kad kariuomenė prižiūrėtų pa- ro. 
lestiniečių plan us ir.kontroliuo-! .. , . ... Pasibaigus karo veiksmamstų jų kann ę veiklą. ' . , . ..T ’ (Vietname, daugiau Amerikos

Arabų ministerių konferenci- lėktuvų padeda Laoso vyriausy- 
ja pažadėjo duoti Sirijai 190 mi- bei, puldami komunistų pozici- 
lijonų dol. kompensacijos už Iz- jas. Keturias dienas iš eilės boin- 
raelio aviacijos puolimų pada- dardavimuose dalyvavo ir aš- 
rytus nuostolius. Pinigus parū- tuonmotoriai R-52 lėktuvai, 
pina daugiausia žibalo šaltinius 
turinčius arabų šalvs. Jos pa-' . .
žadėjo Izraelio kaimynams dau- . .

. . j • kosi apie juodųjų revoliuciją,giau pinigų moderniems gmk- .. 1 ., . ,? • i .• Ginėjos jirezidentas loure kaliams pirkti. . ..... ...... . „t-______ bą pradėjo ir baigė sūkiais Te
gyvuoja revoliucija’’!

Iš Amerikos atvykęs negrų

jo kelionės Į Hanojų tikslas yra 
ištirti kelius, kaip būtų galima 
Amerikos ir šiaurės Vietnamo 
santykius pajudinti normalesne 
kryptimi. Principe Amerika pri
taria diplomatinių ryšių su Ha
nojumi užmezgimui, tačiau tas 
dar toli ateityje. Kalbėdamas 
su CBS televizijos koresponden
tu Marvin Kalb, Kissingeris pa
reiškė, kad jis nepasitiki vien 
Hanojaus gera valia, daug pri
klausys nuo Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos laikysenos. Ateityje dar 
būsią daug sunkumų. Pirmas už
davinys yra pradėti su Hanoju
mi dialogą.

P. Vietnamo prezidentas Thieu 
•irgi televizijos programoje pa
reiškė. kad Saigono vyriausybė 
neprašys Amerikos kareivių pa
galbos, jei komunistai pradėtų 
naują agresiją, tačiau Amerika 
turėtų tuo atveju įsikišti su sa
vo karine aviacija. Kissingeris, 
paklaustas, ką Amerika darytų, 
jei komunistai sulaužytų taikos 
sutartį atsakė, kad iš anksto 
būtų labai neprotinga sudaryti 
sąrašą, ką Amerika darytų ir 
ko nedarytų. “Mes ne tam bai
gėme šitą karą, kad vėl ieškot u- 
mėm progos į jį sugrįžti'’, pa
reiškė Kissingeris.

Viet Congo ir š. Vietnamo de
legacijos aerodrome prie Saigo
no labai saugomos Pietų Vietna
mo policijos. Žiūrima, kad ko
munistai nesusitiktų su spaudos 
atstovais. Komunistai pasipra
šė leidimo išeiti į turgavietę, nu
sipirkti šviežių vaisių ir daržo
vių. Nors Saigono kariuomenės 
davinys esąs geras, jie norėtų 
dietos paįvairinimo.

Juodi komunistai1 • 1 • n 1 1 'poetas Imamu Amiri Baraka.palilluOJO L HOral ,buvęs 1^ Roi Jonės, pasakė, kad
imperializmo slibino galva esan
ti Washingtone. Visi afrikiečiai 
turį susijungti ir tą slibiną nu
galėti.

CONAKRY. — Afrikos Ginė
joje buvo palaidotas Amilcar 
Cabral. Portugalijos kolonijų 
laisvinimo organizacijos vadas, 
kurį nušovė jo paties grupės vei-1 Minia sukėlė ovacijas šiau-
kėjas. nors negrai tvirtiną* kad rėš Vietnamo delegacijai. T-fli- 
atentatas buvęs organizuotas dotuvėse aiškią daugumą sudarė 

(komunistai ir jų rėmėjai.

Australija ieško 
ryšių su Hanojum
SYDN6JUS. — Australijos 

premjeras Whitlam sudarė ko
misija. kuri studijuos metodus, 
kaip užmegzti diplomatinius 
santykius su komunistiniu šiau
rės Vietnamu. Virš 10 metų Aus
tralijos kariuomenė padėjo Pie
tų Vietnamu! gintis nuo Hano
jaus agresijos. Naujoji austra
lų darbiečių vyriausybė išvežė 
iš P. Vietnamo paskutinius Aus
tralijos kareivius ir pradėjo ieš
koti ryšių su Hanojumi.

Premjeras Whitlam. kuris 
yra ir užsienio reikalų ministe- 
ris. pareiškė, kad Australija duos 
ekonominę paramą šiaurės Viet- 
nam ui. lygiai kaip ir P. Vietna
niui. Vietname žuvo 475 aus
tralų kareiviai. Veteranų orga
nizacijos kritikuoja valdžios su
manymą užmegzti ryšius su Ha
nojumi. kurio delegacija yra pa
kviesta atvažiuoti į Australiją.



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

je 2501 West 71st Street, Chi- 
ca.'c, arba paštų Chicago Opera 
Co. 7121 South Talman Ave
nue, Chicago, Illinois 00629.

"B* Ha) PUCCĮNI OPERA lietuvių kalboje su pilnu
B J^hB B B"fl f1 11TB ■* * v simfoniniu orkestru įvyksta
JL^ljnL JL AaJ Jb JL JLfl ' VASARIO 3, 4 ir 11 DIENOMIS

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MQKYKWS AUpiTORIJOJE
Diriguoja Lyric Operos dirigentas Giulio Fąvario. ' Vyriausias meno vadovas DARIUS LAPINSKAS

ET T •'

Visi prašomi iš anksto 

įsigyti bilietus į lietuviu 
statomą G. Puccini 

Operą.

JAJ . IMO CENTRAS, 5620 SOUTH CLAREMONT AVE.

'19.3 M. VASARIO 3 O. šeštadienį, • v. ir 4 d., sekmadienį, 
J valandą popiet.

BtLETAI: Marginiuose po 52 ir S3 arba vaidinimų dieną 
prie įėjimo.

JONAS VAIČIŪNAS
LB reikalai atvirai (3)

ŠVIETIMO VADOVYBĖS
NETIKRAS

Vieną dieną Jaunimo Cent
re susėdo pasitarti penki vyrai, 
sakyčiau, kaip ąžuolai, o jei 
ir ne visai, tai bent panašūs į 
juos.

Tas neprotokoluotas pasita
rimas buvo sukviestas LB Vi
durio Vakarų Apygardos — 
būtinai turiu pabrėžti, kad ne 
dabartinės, o prieš tai buvu
sios. Apygardos Valdybą at
stovavo pats pirmininkas ir abu 
vicepirmininkai. Švietimo Ta
rybos pirmininkas ir lietuviš
kųjų mokyklų inspektorius.

Pasitarimo tikslas buvo išsi
aiškinti su lietuviškojo švieti
mo vadovybe apie vienos čika- 
giškės mokyklos pasielgimą. 
To pasielgimo būta tokio: ton 
mokyklon Vasario 16 minėji-
mo proga buvo pakviestas vie
nas vėl iš tų nelemtų ciceriš- 
kių, parodęs propagandinį fil
mą. susuktą pavergtoje Lietu
voje. Buvo pardavinėjamos ir 
knygos, atgabentos iš ciceriš-
kio knygyno, spausdintos su:be bendro nusistatymo, 
partijos aprobatu okupuotoje Į Liętuviškojo 
Tėvynėje, su graždankos, kaip dovaujamiems

NUSISTATYMAS 
paprastai būna, raidėmis, įra
šytomis pirmame ar paskuti
niame puslapiuose, įteisinan
čiomis leidinį.

Pabrėžtina tai, kad tai vyko 
Vasario 16 minėjime.

Apygardos Valdybos atsto
vų nusistatymas buvo aiškus: 
mokyklos vadovybės poelgis 
nesutapo su išeivijos lietuvių 
vykdoma kova už pavergtos 
Lietuvos atstatymą, be to, vai
kams įpylė labai neigiamą įtai- 
gojimą.

Daugiau kaip valandą tru
kusiame pokalbyje taip ir neiš- 
ryškėjo švietimo vadovybės 
sprendimas tuo reikalu. Apy
gardos atstovai stipriai spau
dė švietimo vadovus, norėda
mi aiškiai išgirsti jų nuomonę. 
Deja,aplinkiniai atsakymai pri
vedė* prie sprendimo, kad pati 
Apygardos Valdyba privalo šį 
reikalą sutvarkyti, o visi pa
našūs klausimai turi būti 
sprendžiami atskirai (reiškia, 

J. V.),
švietimo va- 
asmenims ne

padarius aiškaus sprendimo, 
Apygardos Valdyba atsidūrė 
sunkioje padėtyje. Ne Apygar
dos Valdyba, bet švietimo va
dovybė turi būti mokykloms 
autoritetas, ir jos žodžio pri
valėtų mokyklos klausyti. 
Drausmė turi būti: nesilaikant 
tos drausmės kyla pavojus pri
eiti prie to, kad mokyklos 
tvarkysis, kaip joms patinka. 
Buvo anksčiau daromi prie
kaištai Kristijono Donelaičio 
mokykloms, kad jų programa 
ne visai sutiko su Švietimo Ta
rybos programa. Bet paaiškė
jo, kad šios mokyklos ir šian
dien gražiai dirba, o apie įsi
leidimą įtakų iš okupanto pu
sės net ir kalbos nėra.

Nepadarius švietimo vado
vybės atstovams jokio spren
dimo, Apygardos Valdyba mė
gino aiškintis su tos mokyklos 
vadovybe, bet, deja, nepavy
ko, nes mokyklos vadovybės 
asmenys, pakviesti pasišnekė
ti, neatėjo.

Tiesa, kad abu švietimo va
dovybės atstovai buvo pareiš
kę, kad jie tą klausimą svars
to tik savo vardais, bet ne vi
sos vadovvbės.

lietuvių, sutinkančių savo lė
šomis išleisti kitą vadovėlį vie
toj “Rūtelės”. Bet kada švie
timo Taryba tylėjo, nutilo ir 
jie.

Ne per seniai Jonas Karvelis 
pasiseklbė spaudoje, sutinkąs 
leisti vaikams skaitinius ir va
dovėlius, kad tik nebūtų įsilei
džiama knygos iš anapus. Tad 
Švietimo Taryba turėtų su juo 
tartis ir šnekėtis, o ar tarp jų 
kokie pasitarimai buvo ar ne, 
nežinau.

Vertėtų priminti dabar ne
seniai išleistą kitą vadovėlį. Šį 
kart neminėsiu jo pavadinimo, 
tik pasakysiu, kad tai jo antro
ji laida. Tekstas parašytas ge
ras, tikro lietuvio patrioto, bet 
kažkodėl paveikslai jau ne tie, 
dažnai atsimuša į okupuotos 
Lietuvos gyvenimą, net vie
nur galima įžiūrėti nelietuviš
kas raides...

Apie šį vadovėlį bus visai at
skiras rašinys, nepriklausąs 
mano ciklui.

Kur yra Švietimo Taryba?
. «■

Ką aš čia sakau, gali kam 
nors ir nepatikti. Bet nepatik

ti tik atsisakantiems nuo kovos, 
sutinkantiems, kad mūsasis at
žalynas gali būti maitinamas 
valgiu nuo stalo, paruošto gal 
ir skaniai, bet priešingais tam 
atžalynui vitaminais.

Didelę neigiamą įtaką mūsa
sis jaunimas išsineša iš šio 
krašto mokyklų. Tą įtaką pri
valu atremti savose lietuviš
kose, tikriau sakant, duoti 
tokį pagrindą mokyklose vai
kams, kad jų tolimesnis ar ly
giagretus mokymasis vietinėse 
krašto mokyklose, ypač aukš
tesniosiose, . kuo mažiau įtakos 
turėtų.

Čia turėtų būti sukauptas vi
sas lietuviškojo švietimo vado
vybės rūpestis. Gaila, to nela
bai tematyti.

Sako, reikia prisitaikyti prie 
gyvenamojo krašto. Gerbia
mieji, prisitaikymas, užmir
šimas savo, daugiau nieko ne
atneša, tik mirtį.

Šį klausimą vertėtų daugiau 
paryškinti ta prasme, kad vi
sais atvejais privalome ir pa
siliekame gyvenamam kraštui 
solidarūs, kurie galime įeina

me į politinį gyvenimą, o tas Visi, kas tik sugebame. Kraš- 
yra labai sveikintina. Tačiau tui savo gabumų pritaikymas 
susiduriame su blogybe, kad daug naudos gali atnešti ir sau 
neretai, ypač vidurinioji kar-'ir visai lietuviškai visuomenei, 
ta, įėjusi į tą gyvenimą, už- žinoma, ir gyvenamajam kraš- 
miršta, kas jie yra. tui.

Kažin ar mes tik dėl to alsi-
I

Esu kada plačiau rašęs apie radome čia, kad prisitaikyti ir 
tai. Pakartosiu tik porą saki- ištirpti, ar išsilaikyti ir savo 
nių: ne prisitaikykime, bet jaunimą mėginti paruošti tokį, 
savo gabumus pritaikykime, koks jis turi būti?

Nežiūrint to, tuolaikė Apy
gardos Valdyba paskyrė tai 
mokyklai daugiau pinigų, ne
gu kitoms. Mokyklos būklė 
buvo tikrai sunki, — buvo ne
norėta užkirsti kelio vaikams, 
toje mokykloje besimokan
tiems. Ar buvo padaryta ge
rai ar ne, prašau spręsti Ger
biamą Skaitytoją.

Ateinančiais metais Vasario 
16 minėjimas aprašomoje mo
kykloje buvo lygiai toks pat. 
Taigi...

Kiek anksčiau lietuviškoje 
spaudoje buvo pasirodžiusios 
diskusijos apie vadovėlį “Rū
telę”, kurioje buvo išspausdin
ta tautos išdavikų, išdavusių 
partizanų štabus anais kovos 
metais, kūriniai. Buvo kūri
nių ir kitų autorių, visai parsi
davusių okupantui, susėdusių 
su jo atstovais ant vieno suolo. 
“Rūtelė” buvo priimta suda
rytos Švietimo Tarybos komi
sijos. pripažinta tinkama lie
tuviškoms mokykloms. Tačiau, 
kada buvo spaudoje atidengti 
faktai, daug mokyklų “Rūte
lės” nepriėmė, tarpe jų ir abi 
didžiosios čikagiškės mokyklos: 
Donelaičio ir Marquette Parko 
lituanistinė.

Švietimo Taryba nė žodeliu 
nepaaiškino lietuviškajai vi
suomenei, reiškia, buvo sutik
ta su sudarytosios komisijos 
sprendimu.

“Rūtelės” klausimas buvo 
svarstomas ir Kanadoje.. Ka- 
nadiškė spauda rašė, kad pa
sitarimuose buvo siūloma bent 
išplėšti netinkamus lapus, o 
kaip pasibaigė, deja, neteko 
patirti.

JAV lituanistinėse mokyklo
se, sprendžiant pagal moki
nių kiekį, atrodo, kad “Rūte
lė” naudojosi tik apie 30'/ vi
sų vaikų.

Jeigu švietimo vadovybė bū
tų įsikišusi, prisipažinusi prie 
savo “klaidos”, būtų išėmusi 
vadovėlį iš apyvartos, “Rūte
lė” vargu kur į lietuviškąsias 
mokyklas butų pakliuvusi.

Būta pasakymų, kad tiek 
pinigų įdėta į tą “Rūtelę” tai 
kaip dabar atsisakyti, nes pi
nigai būtų buvę įmesti baton. 
Tačian buvo atsiradusi grupė

VELTUI
JŪSŲ NAMŲ

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos)

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

■ _____________________—.................................................- ...
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yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 OR MORE-4 YEAR'MATURITY

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

are you 
earning 
enough

on your 
savings

yearly

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

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

5
i% CERTIFICATE ACCOUNTS
A ' V $1,000 OR MORE-3 MONTHS TO 
” LESS THAN 1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

yearly

PASSBOOK SAVINGS
. ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

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

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

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

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue at Sacramento / Chicago, Illinois 60632



ATSIMINIMŲ SKIRSNELIS
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Liga ir brolio mirtis

užsirišę burnas, tartum baidy
klės, mus visus išvarė j lauką.

buvo perėjimo laikai tai žą
. nas gindavo į]x*rusias pateles, neskaičiau, 
nes aš buvau svetimas, nežino
mas ir po ligos dar nepilnai su-

išėmė iš lovų ir sudegino šiau- fdiprėjęs. Mano abu šonai buvo
Mano vyresnysis brolis Zeno- dus, o visus plaunamus drabu- 

nas lauke atsigėręs iš balos van- žius sumerkė į katilą, virino ir 
dens susirgo baisia liga. Aš iki liepė išskalbti. Kitus drabu
žini nežinau tos ligos vardo, bet žius, baldus ir visą butą, sušlak- 
ji buvo tikrai baisi ir užkrečia-' stė karboli aus skiediniu.

i Po dviejų savaičių sustiprė
jau. Jau galėjau paskambinti 
^mažaisiais varpais, bet didžiojo 
| varpo nepajėgiau įjudinti 'iki - 
skambėjimo. Nei dumplių var
gonams minti negalėjau — bu
vau perlengvas. Daugiau už vis
ką gailėjaus savo balso ir klau- 

isos. Prieš ligą turėjau gerą bal
są ir klausą — galėjau pataikin
ti į bet kokią natą ir kaitalioti 
toną, bet po ligos — nesisekė, 
giedojimui likau netinkamas. 
Nei prie altoriaus tarnauti ku
nigas nebeleido.

Tuojau po Velykų atvyko tū
la ūkininkė iš netolimos Gegrėnų 
apylinkės ir pasamdė mane prie 
kiaulių ir žąsų. Mama susiderė
jo man algos 4 rublius metams, 
puspūrį bulvių įsėti ir paviržį — 
kepalą duonos ir avies rietą.

Kiaulės, kaip kiaulės, 
žąsinas piktas

Ūkyje buvo du piemeniu: jų 
pačių sūnus apie 14 metų prie 
galvijų, o aš 11 metų — prie 
kiaulių. Buvo du pilnamečiai 
sūnūs, mamunė ir samdyta mer
gė. Papunio nebuvo. Jis, gal, 
buvo miręs ar pabėgęs. Daug 
papunių tada pabėgdavo, jei ma
munė būdavo pikta.

Šio ūkio mamunė buvo tikrai 
pikta, o žąsinas dar piktesnis. 
Mamunė užgauliodavo mane 
piktais žodžiais, o žąsinas muš
davo sparnų alkūnėmis. Tada

ji ūmai učtiM ir lUKtvaa-
ina. Ligoniui taip paleido vi
durius, kad nei maistas, nei gė-' 
rimas žarnose nesilaikė. Į tre
čią dieną liga persimetė j inus 
tris — mane, Pranį ir šimtametę 
tetą. Buvome 4 ligoniai maža-į 
me butelyje apie 15 per 20 pėdų. 
Brolis Leonas, jau šešioliktų me
tų, tarnavo pusvaikiu dvarelyje 
— puškelyje tarp Alsėdžių ir 
Gegrėnų, apie mūsų nelaimę nei 
nežinojo. Nei mama nesirgo.

. Jei ji būtų sirgusi, manau visi 
būtume mirę.

Pirmąsias tris dienas mane 
kankino skausmai ir karštis. 
Vaidinosi pakaruokliai ir viso
kių formų šmėklos. Paskui ne
tekau sąmonės ir nieko nejutau 
kas dėjosi bute. Atsipeikėjau 
tik penktąją dieną, kai mama 
supylė į mano burną keletą 
šaukštų rūgštų kopūstų sriubos. 
Kada atsipeikėjau, brolio Zenio 
nebuvo — mama sakė, kad jį 
vakar palaidojo. Pranis ir teta 
abu gulėjo vos gyvi. Aš atsikė
liau pirmas, paskui — teta, o 
Pranis buvo pats paskutinis. 
Mama sakė, jog ji praginė ligą 
gerdama “trejas devynerias”, 
apmerktas degtine. Visiems ėmė 
bent dvi savaites sustiprėti.

Apie mūsų ligą sužinojo ku
nigas ir dvariškiai, bet niekas 
nedrįso į mūsų butą užeiti. Jei 
kas ką atnešdavo, tai padėdavo 
priemenėje. Kai pasveikom, tai 
atėjo iš dvaro du vyrai skaromis

mėlyni ir skaudūs, bet maniii- 
nei tatai ištiko. “Žąsinas lebedą 
muš”, ji sakydavo, liet gintis ne
leisdavo.

tykio daugiau mamunei matant bei spaudai. Gautą i’ parengi' 
mų pelną skiria lietuviškai 
veiklai paremti.

Iš praėjusių metų gauto pel
no paskirta: 2(K) dol. Gary Uju 
anistinei mokyklai, 70 dol. 
Lietuvių Fondui (padidintas 
įnašas iki 555 dol.), 25 dol. Va
sario 16 gimnazijai, 25 dol. LB 
informacijai, 30 dol. lietuviš
kai spaudai, 20 dol. Margučio 

Barčus radijo pro- 
10 dol. lietuvių tele- 
25dol. vietos gaisri- 
Iš viso 120 dol.

I Kitas nuotykis buvo dar keis
tesnis. Aš mėgdavau užsirašinė
ti svarbesnius niuo tykius, pasa
kaites ir mintis. Kasiau rusiš
ku raidynu, nes taip buvau iš

juokęs nuo brolio I^ono. Taipgi 
'rašiau spausdintų liethviškų rai-

Pagaliau, kai man įkyrėjo žą- džių pavyzdžiais. Suprantama, 
sino puolimai, sumaniau pa m o- mano rašiniusse nebuvo grama- 
kinti jį paklusnumo. Nusipio- tikos nei taisyklingumo, bet 
viau patogią beržinę rykštelę ir skaityti mokantis žemaitis galė- 
kai žąsinas puolė, aš viena ran- jo perskaityti ir suprasti. Nu- 
ka pakėliau už kaklo ir rykšte- sužiūrėjęs į knygas ir klausyda- 
le paplakiau kojas. Kai paleidau, mas gyvosios kalbos, išmokau 
jis nulenkė prieš mane galvą ir parašyti ir atskirti sakinius, 
kažką žąsišku liežuviu pagege- Taip apsėjau be gramatikos. Se
no ir tapo paklusnus. Daugiau vo rašomąsias priemones laiky- 
nesusipratimų su juo nebuvo.

Nesusipratimai dėl knygos 
bei rašte

Pirmas nesusipratimas įvyko. 
vos porą savaičių pabuvus. Va
karai dar buvo ilgoki ir tekda-i 
vo vakaroti. Mergė ir mamunė 
verpdavo ar nerdavo, vyrai vijo 
virves ir pančius, didysis piemuo 
spraigydavo sagutes, o aš, jei 
neturėdavau darbo, skaitydavau 
savo maldaknygę — “Aukso Al
torių”. Daugiau skaitančių ir 
mokančių skaityti anuose na
muose nebuvo. Nežinau kodėl 
mamunei mano skaitymas ne
patiko. Vietą skaitymui pasi
rinkdavau kur pasienyje bi tik 
nepertoli nuo lempos, bet ma
munei vis tiek “būdavau” ant 
tako ir ji pykdama sakydavo: 
“Nesivelk po kojų!” Vieną va
karą klūpodamas pasienyje skai
čiau savo knygą, kai mamunei 
kantrybė išsekė: “Tik to betru
ko!!, — ji šaukė. — Iš knygų 
užsimanė melstis! Į kunigus ei
tum. Gulti visi!” ir tuo momen
tu užpūtė žiburį. Po ano nuo-

davau lagamine. 1
Vieną kartą per neatsargumą 

savo ’’raštus” palikau po pagal
ve ir, mano nelaimei, tenai juos 
užtiko mamunė ir sukėlė gvol- 

I tą (alarmą). Kaip pirmiau įm
inėjau, anuose namuose niekas 
nemokėjo skaityti, o mamunė 
radusi piemenuko raštus, išsi

gando, išsigalvojo, kad čia esą 
burtų, o aš — burtininkas — ra
ganius. Ji pasiglemžusi mano 

i “raštus” bėgo Į Gegri nūs pas 
mano motiną, bet ir ana mano 
rašinių neperskaitė. Gal būt ti
krai burtai! Gal būt, kipšas bus 
įlindęs į mane, šnekėjo abi ma
mos ir bėgo pas kunigą. Kuni
gas perskaitė ir abi mamunes 
nuramino.

Po to nuotykio buvau atsar
gesnis. Juozas šmotelis

BEVERLY SHORES. IND

ir Sofijos 
gramoms, 
vizijai ir 
ninkams.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Šiais metais Vasario 16 mi
nėjimas bus vasario 11 d., sek
madienį, šia tvarka: 11:30 lie
tuviškos pamaldos Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje, 
1:00 vai. minėjimas OBIE res
torane, Michigan City, Ind. 
prie 12 kelio. Kalbės dr. Kazys 
Ambrozaitis, meninę dalį atliks 
Gary lituanistinės 
mokiniai.

Klubo valdyba 
kviečia minėjime

mokyklos

maloniai 
dalyvauti 

visus apylinkėje gyvenančius 
lietuvius su šeimomis ir sve
čiais. Reikalui esant, skam
binti: 874 — 8011. Koresp.

LIETUVOS KOLCHOZŲ 
“ELEKTRIFIKACIJA”

< * iž'f *
“Tiesoje” išspausdintas straip

snelis“ Už ką mus nubaudė?”, 
kuriame rašoma:

“Labai apsidžiaugėme, kai 
prieš pustrečių metų elektros 
lemputė įsižiebė pas mus. Visi 
turėjome elektros skaitiklius, su
naudotos energijos knygutes su 
Anykščių miško pramonės ūkio 
antspaudu. Sąskaitas apmokė
davome.

“Tačiau neseniai iš Anykščių I 
atvažiavo elektrikai, nupiovė Į 
laidus, išjungė šviesą, nes, gir-1 
di, nežiną, kas ją mums įvedė, 
kas stulpus pastatė...

“šešias sodybas apgaubė tam
sa. Užgeso televizorių ekranai. 
Neveikia radijas. Vėl priversti 
traukti iš kamarų žibalines...

“Sakykime, kad prieš pustre
čių metų įvestoje elektros linijo
je kas nors ne taip. Bet juk ga
lima ją tobulinti, nepaliekant, 
sodybų be šviesos.

“J. Žukas, A. Povilionis, G. 
Rimkutė, A. Ralickas, A. Kavo
lį ūnas, J. Zaborskas”.

F0ĘTA3 REDAKCIJOJE
Laikraščio redakcijon ateina 

jaunas poetas.
— Norėčiau pasikalbėti su re

daktorium.
— Gaila, jo nėra. — Atsako 

redakcijos tarnautojas.
— Kaip tai nėra? Tik ką ma

čiau jį einantį koridoriuje,
— Taip, ix t jis lamstą pama

tė pirmiau.

U2$AK/KITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

SPECIALAUS RUBLIO 
certifikatai 

Jie yra geriausia dovana. 
Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės —

•NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA MAKŠTIS JŲ AKYSE

— Sakyk, Juozai, ar dažnai 
tavo nuomonės skiriasi nuo ta
vo žmonos?

— O, labai dažnai, tik ji to 
nežino.

Su jais jūsų giminės gali gau
ti ką tik jie nori už dali regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
Įeiti j krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti i paprastus 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausią patarnavimą. Certi
fikatai yra pristatomi nėr 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra $2.35.
Jokiy primokėiimv nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Reikalaukite mūsų veltui siun
čiamu iliustruotu katalogu.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

CRANE SAVINGS and Loan Association

K% HIGH RATES g%
Hnnum paid quarterly at
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

PER ANNUM

BRIGHTON t?
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificate*(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pake I, President 

TEL.: GR 6-7575

VALDYBOMS PASIKEIČIANT
Praėjusių meų gruodžio 9 d. 

metiniame Lietuvių klubo su
sirinkime išrinktoji valdyba 
pareigas perėmė š. m. sausio 
13 d. klu|>o susirinkime. Nau
jąją valdybą sudaro: inž. Le
onas Nekus — pirm., Dana No- 
reikienė — sekr. ir Ona Kava- 
lifinienė ižd. Praėjusiais me
tais klubui vadovavo Stasys 
Rudys — pirm., Teresė Milda- 
žienė — sekr. ir Jonas Eigelis 
— ižd. Buvusioji valdyba savo 
ir klubo metinės veiklos ap
žvalgą padarė metiniame klu
bo susirinkime. Klubo veikla 
buvo gyva ir įvairi.

SUSIRINKIMAI .

Susirinkimai yra kiekvienos 
organizacijos būtina veikimo 
dalis. Be jų negali sėkmingai 
veikti jokia kita organizacija. 
Tą gerai supranta ir Lietuvių 
kklubo nariai, kurie kas mėnesį 
renkasi organizaciniams reika
lams aptarti ir pabendrauti. 
Kadangi klubas savo būstinės 
neturi, susirinkimai daromi iš 
eilės pas klubo narius, kurie 
savo namuose turi- vietos di
desniam būriui susirinkti.

5MHK!

‘CANE

1083

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010

Tel. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.

Chicago Savings
and Loan Association

INSURED
UP TO

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

SHORT TERM 
8 OR 6 MONTH TERM 

Minimam 81,000

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokly 
|ū«V nemo paperinimp duoda paskolos nuo $500.00 Ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jum* yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikalų? Ar |ei neturite nuosavo namo ir ium* nusibodo mokėti 
aukite* nuomas, įsigykite nuosavu* namu*.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bst kokiai* finansiniai* reikalai* kreipkitės j:

B. B. PIETKIEWICZ, Pra*.

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

C7-. mokime dviejų 
,v metų certifi- 

cetems. Mažiau* 
šie $5,000 
er daugiau

- ’ v- -- i
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.

Dividende! mokėm! seusio Ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti neufą mūsų namą.

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

% on 
Investment 

account

i

ZHIGULI VAZ 2101
US$3214.00

MOSKVITCH 412 IE (Exoort 
Model) $3298.00

MOSKVITCH 408 IE
US$3033.00

ZAPOROZHETS ZAZ 968
US$2026.00

Reikalaukite mūsų specialaus 
Biuletenio su automobilių pa
veikslais. Dėl apartmentų ir 
dėvėtų drabužių, taip pat reika- 

‘ • "laukite specialių katalogų.

Mes turime 23 metų patvrimą 
šiame biznvie ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

SKAITYK tAlo IK PAKAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

i . į^ii , ^fts*

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

<

Dalis klubo narių mėgsta ir 
gali keliauti po pasaulį. Savo 
kelioiiių įspūdžiais mielai ir 
vaizdžiai pasidalina su klubo 
nariais. Su malonumu žiūrė
jome Erdvilo Masiulio skaid
res iš kelionių po Australiją, 
J. Mildažio skaidres iš kelionių 
po Pietų Ameriką ir JAV šiau
rės Vak. Valstybes ir dr. Ka
zio Ambrazaičio filmus iš ke
lionių Viduržemio valstybėse 
ir iš medžioklių Alaskoje. Ko
kia paslauga nariams! Veltui 
gali pamatyti tai, už ką reikia 
mokėti nemažas sumas.

Susirinkimuose nariams pa
bendrauti sudaro progos ir 
klubo narės — šeimininkės, su 
maniai paruošdamos įvairių 
užkandžių. į klubo susirinki
mą nuėjęs, alkanas ar ištroš
kęs namo negrįši.

LIETUVIŠKOJI VEIKLA

Nors Lietuvių Klubas nėra 
LB ar kitos organizacijos pa
dalinys, lietuviškoje veikloje 
aktyviai dalyvauja ir kitoms 
organizacijoms talkina. Klu
bas organizuoja Vasario 16 ir 
liūdnojo birželio minėjimus, 
lietuviškas pamaldas, renka 
aukas bei solidarumo įnašus, 
peticijų parašus, rašo laiškus 
senatoriams, kongresmenams

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antrą, 
Jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

*in pirmos.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metai. Te L 421-3070
]«Uigo« pietuose kiemas automobiliam* pastatyti
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Pist GINTARAS
Kaip okupuotoje Lietuvoje nusekinami pušynai

Tūla* Vytaute* Tabūnai* i* 
straipsnyje “Pušų Gintaras* 
Vilniuje leidžiamame lietuviams 
rusinti laikraštuke aprašo kaip

Amerikos Lietuvis Tarybos 
ATSIŠAUKIMAS

1739 So. Halsted Strwt, Chicago, HI. MM®. Tolephono HA 1-610®

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

$8.00
$2.00

Subscription R«to»;

other USA localities $20.00 per year. 
$11.00 per six months, $8.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams $22.00 
pusei metų$12.00 
trims mėnesiams  $7.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams__
pusei metų

$20.00
$11.00

vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _______
pusei metu ____
vienam menesiui

Užsieniuose:
metams_______
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui  $3 JO

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

Pinigu* reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$12.00
$3.00

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

Darbai skiriasi nuo žodžių

Rusai iš senovės žinomi kaip pramonę. Pasirodo, ne tik Bal- 
nesavo turto mėgėjai... Okupa- tijos jūro* gintarų jie monopo- 
vę Lietuvą, jie vienų iš pirmųjų lizavo, bet dar ir iš Lietuvos gi- 
pasiskubino nusavinti gintaro rių gintarą spaudžia!

i iriausias išnaudojimas. Naujienos seniai tą skelbė, o da- 
! bar atsiranda ir daugiau liudininkų.

Iš'Sovietų Sąjungos į Izraelį pabėgęs Abraomas šif- 
i rinas pasiekė Ameriką ir vasario 1 dienų liudijo JAV se- 
' nato vidaus saugumo pakomitečiui. Šiandien jis yra 50 
metų amžiaus pražilęs žydas, praleidęs dešimt metų įvai
riose Sovietų Sąjungos prievartos darbo stovyklose. Jis 
tvirtina, kad dabartiniu metu Sovietų Sąjungoje yra 
tūkstančiai prievartos darbo stovyklų, kuriose laikomi 
keli milijonai žmonių, šifrinas atsinešė į senato posėdį 
didelį Rusijos žemėlapį, kuriame vėliavėlėmis yra sužy
mėtos jam žinomos stovyklos.

“Šiandien sovietų darbo stovyklose gali rasti 
šimtus tūkstančių moterų, įskaitant moterų su kūdi
kiais. Vien tik pačioje Maskvoje yra 27 kalėjimai. O 
šalia kiekvieno didesnio sovietų miesto yra nuo trijų 
iki penkių prievartos darbo stovyklų.

“Suimtieji maitinami supuvusiais kopūstais. Pli
komis rankomis suimtieji stato sovietines pramo
nės dirbtuves ir elektros stotis, dirba anglių kasyk
lose ir šaltoje šiaurėje kerta miškus”. (Chicago Sun 
Times, 1973 m. vas. 2 d., 8 psl.).
Šifrinas, naudodamas vertėją, papasakojo senato 

komiteto nariams apie baisų darbininkų ir darbo žmonių 
išnaudojimą. Pats Šifrinas per dešimtį metų buvo perva
rytas per 35 prievartos darbo stovyklas.. _ Jis susirašinė
ja su Rusijoje likusiais savo pažįstamais, kurie jam su
teikė žinias apie dabar veikiančias prievartos darbo sto
vyklas. Jis tvirtina, kad ir šiandien sąlygos sovietų prie
vartos stovyklose yra tokios pačios, kokios buvo jam te
besant stovykloje. Izraelyje galvijai geriau maitinami, 
negu rusų stovykloje laikomi žmonės. Kiekviena stovyk
la aptverta spygliuotomis vielomis, jas saugo pikti šunys. 
Karšto vandens vergai gauna tiktai kartą į 10 dienų.

Apie kokią “socialistinę statybą” gali kalbėti Snieč
kus, kada jis žino, kad kiekviena upės užtvanka (ir elek
tros stotis yra pastatyta vergų darbu? Vergai pastatė 
Egipto piramides, bet krašto pramonei naudos jie neat
nešė. Vergai galėjo iškasti vieną kitą sovietų kanalą, bet 
krašto pramonės jie nesustiprino. Laisvi žmonės daugiau 
pagamina. Be to, tada gali dirbti ir vergus saugojantieji 
sargai.

' Senato komitetui Šifrinas pabrėžė, kad prievartos 
darbo stovyklose ir sovietų kalėjimuose yra visų tautybių 
žmonių. Pats Šifrinas yra žydas. Jis kelia viešumon žy- 

. dams daromą skriaudą Sovietų Sąjungoje, bet jis prane
šė, kad prievartos stovyklose yra daug lietuvių, latvių 
ir estų.

Kongreso komitetas ištyrė rusų okupaciją ir prie
varta pravestą Lietuvos ir kitų užimtų tautų prijungimą 
prie Sovietų Sąjungos. Valdžios pareigūnai ir rimtesnie
ji žurnalistai dar ir šiandien naudoja to komiteto surink
tus duomenis. Kongreso komitetas ištyrė sovietų polici-

daugeriopai padidintu mastu 
dabar Lietuvos girioms nulei
džiamas kraujas, tai yra “nusa- 
kinamos” Lietuvos pušys. Sa
kus, tai yra tų didingųjų Lietu
vos medžių kraują “nusakiuto- 
jai” teisingai vadina gintaru.

Kad to Lietuvos pušų ginta
ro būtų galima k og r eičiau ko- 
daugiausiai nutekinti, esą “Po
kario metais” (suprask sovie
tams Lietuvą okupavus) “mū
siškiai mokėsi Minske sakintojų 
kursuose. Nekartą važiavo į 
Krasnojarską pasižiūrėti, kaip 
dirba Sibiro pušų sakintojai, 
garsūs meistrai. Sibiriečių ilga
metis patyrimas labai mūsiš
kiams pravertė. Sakintojų dar
bas keleriopai išaugo...”

Seniau ir dabar

Kaip iš pušų būdavo gauna
mi sakai nepriklausomos Lietu
vos metais, V. Lahunaitis tik tiek 
pasako:

Pušies kamiene, drūtgalyje, 
nužievinus jį iki “raudonumo”, 
būdavo įpiaunama pora rėžių. Iš 
čia sakai 3-5 paras lašėdavę į 
skardinį rinktuvėlį. Žaizda vėl 
būdavo atnaujinama, vienu ar 
dviem milimetrais pagilinama. 
Ir taip keliolika, keliasdešimt 
kartų.

Po lašelį jis pradedamas rink
ti, kai tik pavasaris pažadina 
miškus. Pušys tos, anot Antano 
Baranausko, “aukštos, lygutės, 
geltonos kaip žvakės”, dosniai 
dalija savo gintarą iki pat vėly
vo rudens, kol pajunta artėjan
čios žiemos vėsą.

Daugiau kaip 600 siurbia 
Lietuvos pušų kraują

— Nūnai, — rašo V: Labunai- 
tis, — šiuo darbu užsiėmę dau
giau kaip 600 prityrusių specia
listų. Ir sutiksi juos beveik vi
suose stambesniuose pušynuose. 
Pasišnekėjęs iki valios, jų iš
mintais miško takais pavaikš- 1 
čiojęs, įsitikini, kad sakinimas 
nelengvas ir labai įdomus dar
bas. štai prieniškis Pranas Mar
tinaitis, sakintojo duoną krem- 
tąs aštuoniolikti metai, abejoja 
— ar gali atsirasti kitas toks pa
trauklus užsiėmimas.

— Buvo vargo, kol dirbome ! 
kalvių nukaltais įrankiais. Nuo ■ 
pavasario iki rudens vos-ne-vos ! 
dvi-tris tonas pririnkdavome. Ir : 
tai jau, rodos, būdavo labai daug. 
Bepigu turint fabrikinius spy
ruoklinius rėžtuvus. Per vasarą

Stasys Jokubka, sveikindamas Amerikos komunistų 
ir Vilnies skaitytojų vardu Antaną Sniečkų, galingiau
sią Maskvos gauleiterį rusų pavergtoje Lietuvoje, svei
kinimą įdėjo į pirmąjį Vilnies puslapį, o kai Sniečkus 
jam atsiuntė atsakymą, tai kažkokiais sumetimais jį 
įdėjo į trečią puslapį, o sveikinimo uodegą nulenkė į patį 
paskutinį Vilnies puslapį. Jokubkai, matyt, paaiškėjo, 
kad Sniečkaus darbai labai skiriasi nuo jo žodžių. Be to, 
Jokubkai galėjo turėti įtakos vieno “sovietų” piliečio, 
pajėgusio pabėgti iš “komunistinio rojaus”, JAV sena
tui daromi pareiškimai apie “komunistinės” valdžios tei
kiamą laimę.

Sniečkus, padėkojęs už netikėtus ir nelauktus Jokub- 
kos sveikinimus, ir pabrėžęs, kad juos priėmė ne vien 
asmeniškai, bet visos “socialistinės Tėvynės” vardu, ši
taip Jokubkai rašo:

“Pažangiųjų bičiulių sveikinimai visada bran
gūs ir todėl, kad jie primena bendras kovas už dar
bininkų klasės išsivadavimą, už naują teisingesnį so
cialinį liaudies gyvenimą. Lietuvos komunstai visuo
met prisimena, kokią nuoširdžią paramą revoliuci
nėje tautos kovoje teikė pažangūs užsienio lietuviai, 
kaip nuosekliai jie rėmė mūsų darbo žmonių naująjį 
kelią socialistinių tarybinių tautų šeimoje. Todėl jie, 
mūsų tautiečių — ištikimi proletariniai internacio
nalistai, gražiai prisimenami kiekvienoje mūsų di
džiosios šalies šventėje, todėl jie visada yra laukiami 
mūsų krašto svečiai... Kiekvienas aukštas pagerbi
mas socialistinėje valstybėje — ne tik darbų ir pra
eities veiklos įvertinimas. Tai — didis skatinimas iri 
įpareigojimas dirbti dar geriau, dar vaisingiau”. 
(Vilnis, 1973 m. vas. 2d., 3psl.).
Mes jau žinome, kad Sniečkus yra vienas tų Lietu

vos komunistų, kuris glaudžiai bendradarbiauja su oku
pantu. Jis priėmė visus rusiškojo “komunizmo” meto
dus, verčia lietuvius sunkiau dirbti, negu bet kada jie 
yra dirbę, moka jiems mažiau, negu jie uždirbdavo pa
čiais sunkiausiais krašto nelaimės metais ir reikalauja, jos pravestas skerdynes Katyne, kur buvo išžudyti len- penkias tonas sakų prirenka... 
kad jie lenktyniautų ir skubėtų visus lietuviškos žemės kų karininkai ir rašytojai, šiandien jau žinoma, kad lais- 
vaisius išvežti rusams. Vargas tam komunistui, kuris vajame pasaulyje yra Berijos suktas filmas, kuriame 
suabejoja rusiška partijos linija, o dar didesnis vargas matosi visos Katyno žudynės. Reikia manyti^ kad senato' aukštyje j^ta statmena įpiova 
tam, kuris iš viso pradeda abejoti “komunizmu”, kuris komitetas paskelbs ir šiandien Rusijoje esančių prievar- į §į? įpjovą, kaip upokšniai į <fi- 
praregi, jog tai yra “komunizmu” dangstomas pats žiau- tos stovyklų sąrašą, kurių vergai “stato socializmą”.

Brangus tat tiečiai, Afnerikos lietuviai!
Artėja Vasario 164a, Lietuvos nepriklausomybės paskel

bimo 55-toji sukaktis. Su skaudančiom širdim minėsime ją. 
Raudonasis slibinas mūsų tėvų kraštų tebetrypia, lietuvis jame 
beteisis tebėra, tikėjimas tebėra persekiojamas. Tautos cha
rakteris žalojamas. Minėsime tą dienų su tvirtu pasiryžimu 
nepailsti kovoje prieš baisių tarptautinę neteisybę — Lietuvos 
pavergimą.

Paminėkime šių brangią mums šventę kuo tinkamiausiai. 
Kiekviename mieste, kiekvienoje kolonijoje, kur tik lietuvių 
yra. Parodykime pasauliui, kad Lietuvos laisvės klausimas 
yra vienas iš svarbiausių mūsų gyvenime, ir kad visuomet jis 
toks pasiliks. Siųskime rezoliucijas senatoriams, kongresina- 
uains, gubernatoriams ir kitiems atsakingiems valdžios parei
gūnams, prašydami užtarti mus teisingoje mūsų kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Laisvės niekas neduoda veltui. Reikia ją iškovoti. Reikia 
laisvę aukomis išpirkti.

Daug aukų ant laisvės aukuro yra sudėję Tėvynėje pasi
likusieji mūsų broliai ir seserys. Ir šiandien jie kančios ir 
ašarų aukas tebededa. Mes džiaugiamės jų drąsa ir pasiryžimu. 
Mes didžiuojamės, kad esame tokios šaunios tautos dalis.

Amerikos lietuviai! Prisidėkime prie laisvės kovos stipriau! 
Prisidėkime taip pat ir piniginėmis aukomis! Vasario 16-tos 
proga aukokime Lietuvos laisvinimui, 
kime į Amerikos Lietuvių Tarybą, 
rikiuoja Amerikos lietuvius į kovą 
Siųskime savo aukas į ALTos centrų,
Street, Chicago, Illinois, 60629. Mūsų aukos sustiprins laisvės 
kovą už mūsų brangią Tėvynę Lietuvą.

Amerikos Lietuvių Taryba

Dr. Kazys Bobelis
Pirmininkas

Ir visas aukas nukreip- 
kuri jau virš 30 metų 
už tėvų krašto laisvę, 
esantį 2606 West 63rd

sibėga 3-5 milimetrų gylio rė
žiai. Jais ir suteka sakai į piovą. 
Iš ten — į rinktuvėlį. Visose pu
šyse kabo po keturis tokius rink
tuvėlius. Į du viršutinius sakai 
pradeda tekėti dar anksti pava
sarį. Mat, tada ten šilčiau, negu 
pažemėje. O rudeniop jie gero
kai ilgiau teka iš žemutinių rė
žių.

Kirtimui parinktos pušys sa
kinamos ketverius - penkerius, 
dažniausiai dešimtį ar penkioli
ka metų. Sakintojams labiau 
patinka tos, kurių žievė gūbriuo
ta arba plokštetinė. Tokios kur

Iš Lietuvos miškų čia kasmet su
vedama apie pora tūkstančių to
nų pušų gintaro. Dar 400 tonų 
atsiunčia Estijos sakintojai.

Atrodo, kad dabar Sibiro pu
šynai galės padykinėti, kol Pa
baltijo valstybių miškus baigs 
“nusakinti”. J. Pr.

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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Petravičiūtei visa tai buvo nepaprastai 

nauja ir įdomu. Ji buvo pasiryžusi vaidin
ti. Ji žinojo, kad artistas privalo savo rolę 
gerai žinoti. Duotą knygelę ji ištisai per
skaitė, pasibraukė Pranės vaidmenį ir 
studijavo iki vėlyvo vakaro. Petravičiūtės 
atmintis buvo gera. Ji išmoko ne vien savo 
rolę, bet visą veikalą. Ji galėjo pacituoti 
visą “Parduotąją laimę" nuo pradžios iki 
galo. Sufleris jai neturėjo pasakoti, kada 
ji turėjo pradėti ir kada kitas artistas tu
rėjo įžengti.

Už savaitės toje pačioje Mildažio svetai
nėje susirinko visi artistai. Bronius Varg
šas vienus pasodino, kitus pastatė ir liepė 
kiekvienam skaityti vaidmenį. Ten jau 
buvo atėjęs ir sufleris, bet jam dar nerei
kėjo sufleriuoti. Kiekvienas, perskaitęs 
kelis kartus jam skirtus žodžius, galėjo 
skaityti. Kartas nuo karto Vargšas pada
rydavo pastabą, kaip geriau skaityti reika
lingus sakinius.

Petravičiūtė buvo išmokusi ne tiktai 
savo rolę, bęt jai atmintyje stovėjo kiek
vieno artisto rolė. Ji žinojo, kada jai eilė 
artėja, ir jai buvo aišku, kokius žodžius 
ji turės pasakyti. Kiti skaitė, o Petronėlė 
pylė iš atminties.

Režisierius, iškluasęs ilgesnį jos mo

nologą, greta stovėjusiems to meto artis
tams Jonui Stasiūnui ir Juozui Uktveriui 
tarė:

— Mano Pranė bus gera... Varo kaip 
iš pypkės...

Kai pasibaigė pirmas skaitymas, tai 
režisierius pradėjo ilgiausią pamokslą, lie
čiantį kiekvieną vaidmenį, o vėliau pa
lietė kiekvieną būsimą artistą skyrium. Jis 
pabrėžė, kad tą vakarą jie galėjo skaityti, 
bet ateinančios savaitės repeticijoje jis jau 
norėjo, kad skaitytas roles jie mokėtų 
mintinai. Jam neatrodė, kad tai turėtų 
sudaryti didelių sunkumų, nes Petravičiū
tė jau dabar savo rolę buvo išmokusi ir 
knyga jai visai nebuvo reikalinga. Jeigu 
tai padarė viena, tai tą patį galėjo padary
ti ir kiekvienas vaidintojas.

Režisierius stengėsi įkalti į kiekvieno 
vaidintojo galvą, kad jiems privalo būti 
žinomas visas veikalas ir kad kiekvienas 
turi suprasti ir nujausti, kada ir ką jis pri
valo pradėti.

KURSAI ARTISTAMS MOKYTI

Be repeticijų. Bronius Vargšas dar 
buvo įsteigęs kursus artistams. Viskas bu
vo labai paprasta, bet pradedantiems vai
dintojams Vargšo pastabos buvo labai 
naudingos. Jis pamokydavo, kaip aiškiai 
žodžius tarti, kaip balsą reguliuoti, kaip 
apsirengti, o vėliau, kaip nusidažyti. Pet
ravičiūtė įstojo į tuos kursus ir pasinaudo
jo keliomis vaidintojo ir režisieriaus Varg
šo pastabomis. Tai vienintelė Petravičiū

Miško chemijos ūkio direkto
rius pasakoja: prieš trylika me
tų sakintojai pasitelkė chemiją. 
Švieži, dar sakais neaprasoję rė
žiai drėkinami sieros rūgštimi, 
sulfitiniais spiritiniais žliaugtais 
arba simazinu. Žinoma, chemi
ja pušų sakingumo nė kiek ne- 
padidina. Ji tik spartina sakų 
tekėjimą. Metais kitais sutrum
pina sakinimo laiką.

Pušynų smėlėtuose keliuose 
sutiksi sunkvežimius, žvangan
čius metalinėmis statinėmis. Iš 
Kapčiamiesčio, Viešvilės, Vabal
ninko, Joniškio, Pakruojo suka 

desnę upelę, iš abiejų pusių su- jie į Alytaus chemijos gamyklą.

Prano Martinaičio darbo ba
ras — tūkstančiai pušų. Kiek
vienos kamiene keturių metrų

Daugiau milijonų 
“Sandūnu” parkui

Indianos senatorius Birch 
Bay (demokratas) paprašė 
Kongreso skirti papildomą su
mą $4,700,000 baigti pirkti že
mės rengiamajam Indianos 
Kopų nacionaliniam paežerės 
parkui. Sen. Bayh pareiškė, 
kad papildomos sumos yra rei
kalingos, kadangi dar 1966 me
tais autorizuota nupirkimui 
nuosavybė per tą laiką yra pa
brangusi, dėl to vietoje tuo
met apskaičiuotos pinigų su
mos $27,900,000 dabar reikia 
sumą pakelti iki $32,600,000. 
Lyginant su nauda, kokią tas 
parkas teiksiąs, tokia suma 
esanti “reliatyviai maža”;

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

tės vaidybos mokykla, o ji vaidino veik 
visą savo gyvenimą. Ji buvo nepaprastų 
vaidybos gabumų moteris. Ji nesigailėjo 
energijos ir laiko vaidybos darbui. Ji pa
ti mokėsi, ji daug gerų patarimų ir kitiems 
yra davusi.

Petravičiūtė buvo tikra lietutaitė: 
darbšti, sąžininga, taupi, negirtuokliau
janti, bereikalingai neplėpanti. Ji begalė
davo pakęsti tinginių, ištisomis dienomis 
tysojančių lovoje ir nepajėgiančių apsi
liuobti. Nuo pirmos atvrižiatimo dienos į 
Chicagą, ji dirbo, kad nebūtų kitiems 
našta. Ji vaidino ir dalyvavo repeticijose, 
bet dėl vaidybos ji neatitraukdavo nė vie
nos darbo dienos.

Bronius Vargšas, jei būtų nesusirgęs ir 
nemiręs, tai gal būtų galėjęs jai dar duoti 
naudingų patarimų ir vaidybos pamokų. 
Jis mirė 1916 metais. Palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. Petronėlė pati davė ir 
rinko aukas Vargšo Laucevičiaus parhink- 
lui pastatyti. Povilas Mileris buvo Vargšo 
draugas, jis pirmas jam papasakojo apie 
neseniai atvažiavusią jauną artistę, bet 
Povilui nepatiko jo temperamentas.

Be Norkaičio ir brolių Morkų Petravičiū
tė tuojau susirado draugų ne vien vyrų, 
bet ir moterų tarpe. Ji visą laiką tebegy
veno pas Kulikauskus ir dirbo siuvėjos 
darbą, bet josios veikla gerokai prasiplėtė. 
Suvaidinus “Parduotąją laimę", Petronė
lė pradėjo garsėti. Ji buvo gera vaidinto
ja, turėjo gerą balsą ir galėjo dainuoti.

Jeigu buvo reikalo, tai galėjo dainuoti 
viena, bet ji tiko ir prie choro. Povilas visą 
laiką ją sekė ir džiaugėsi, kad ji pajėgia 
taip gražiai vaidinti. Pamėgo ją ir Bro
nius Vargšas. Kiekvienam naujai ruošia
mam veikalui jis jai skyrė pagrindinę 
rolę.

TARIASI SU ARTIMU
'Povilas Chicagoje turėjo daug draugų, 

bet pats artimiausias, su kuriuo galėjo 
laisvai pasikalbėti ne vien socialistinio ju
dėjimo, bet ir grynai asmeniškais reika
lais, buvo Vincas Mailius. Jis visą laiką 
buvo ramus ir draugiškas. Jis jaudinosi 
kylančiomis problemomis, bet mokėjo 
jas ramiai svarstyti. Kiekvieną svarbesnę 
problemą jis mokėjo išskirstyti į dalis ir 
aptarti tos problemos visas puses. Mankus 
buvo lėtas, bet buvo ir pareigingas.

Su Mankum susipažino, kai įstojo į 21- 
mą socialistų kuopą. Jis buvo draugiškas, 
pradžioje Pbviltri įvairiai pridėjo. Matikus 
džiaugėsi Povilo balsu, ragino jį dainuoti 
ir balsą lavinti. Porai metų jiedviem teko 
išsiskirti. Mankus nutarė nuvažiuoti į Val
paraiso ir pastudijuoti, kad pramoktų 
šiek tiek angliškai ir galėtų lengviau sava
rankiškai įsitaisytu Grįžęs Mankui iš Val
paraiso, vieną popietę jiedu susitiko ir 
aptarė visą eilę kylančių reikalų. Dabar 
Povilas Mankui pasakojo, kas darėsi Chi- 
cagoje ir kokios naujienos buvo socialistų 
eilėse. Socialistų tarpe buvo įvairią pro
blemų. Bene svarbiausioji buvo spaudos

4 — NAUJIENOS, CHICAGO A ILL SATURDAY, FEBRUARY 3, 1973

problema. Socialistai turėjo savo laikraš
čius kitose didesnėse koltrtiijosė, bet jie 
neturėjo savo spriudos organo Chicagoje, 
kur tuo metu veikė keturios didelės kuo
pos. Artėjantis karas taip pat kėlė proble
mų. Didelė socialistų dauguma iš princi
po buvo prieš “kapitalistinių valstybių ka
rą”, bet iš Europos ateinančios žinios šį 
klausimą pynė. Socialistams rūpėjo santy
kiai su Amerikos socialistais. Vieni su 
amerikiečiais nenorėjo labai jau glaudžiai 
dirbti, nes lietuvių socialistų problemos, 
kasdieninio gyvenimo realybė buvo kito
kia, negu amerikiečiai įsivaizdavo. So
cialistai turėjo būti internacionalistais, tuo 
tarpu joks socialistas, atvažiavęs iš Lietu
vos , bet kurios rusų valdomos srities arba 
net iš Anglijos negalėjo Life tu vos reikalą 
išsižadėti. Kiekvienam Amerikon atvažia
vusiam socialistui labai rūpėjo Socialisti
nis judėjimas Lietuvoje ir tėti likusią kovos 
draugą likimris. Amerikoje bebuvo nei vie
no socialisto, kuris būtų drįsęs nėkrėipti 
dėmesio į Lietuvoje veikusių socialistų pa
galbos šauksmą.

Praplepėjus apie keturias valandas ir 
aptarus daugelį klausimų, Povilas, norė
damas artimo žmogaus patarimo, tarė 
Mankai:

— Be visų šių rūpimų reikalų, aš turiu 
ir asmeniškų bėdų.

— Tai kokios bėdos tave spaildžiš* — 
paklausė Mankus.

(Bus daugiau)



ML ANNA BARONAS
AKIŲ, AUSŲ, MOSIU 
i* MRJU.SS LIGOS 
pritaiko akinius 

2858 W. 63rd STUKT 
tetof.; PROSPECT 44229 

taML fofof.; WAibrook 5-5076
Kudiea nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

ano 7 iki 8 vaL vtk. Tree, uždaryta.

Rara. foL 239-4683

ML K. G. BA1UKAS 
AausWKUA IK IMOlkKV UlkrvS 
GINEKOLOGINI CHlRURGUA 
*♦»* *®. Puiaelu Ro. {Crawford 

afoaicai nuifoingj. lai. LU S-o*fo 
l'TLUŽUį li^nnii)fi paffiU ftpyi

*ci UAiiumiu J/4-«ui2

’•fot~ PKMpect 41717

GYUiiuoA* ik tninunGAS 
4*44 WfcSK ford SIUSI

YaU kas uieną PO pievų 1<*. vak. 7-8 
uauu aauauieuMd* u peniią«1winiąi8, 
ireciao. ir mad ousaa uauaryias.

KM. 4241 WEST OMh PLACE 
Phone; Rfepubhc 7-7ifoS

ČESLOVAS GEDGAUDAS, 
MOSĮJ PRAEITIES

dįpkųųųotas mokytojas, šiuo

M. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO lAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pox Valley Medical Center 
*40 SUMMIT ST.

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

ML HTH BRAZIS 
rn rSICLAN ANO SUKUtON 

x434 WEST 71st STREET 
vJtuas: HEmiock 4-5849 

KeziO.; MfrTltl
Ofisu VALANDOS;

.'Uioauietuaui ir Keiviriaa. 1—7 vaL. 
aiiuad., peuKiaaiexu nuo 1—5. tree. 

Ir sesua. tiktai susitarus.

Rex.: GI 40873

MU W. EiSUi - EIS1NAS
A^UtERMA IR MOTERŲ LIGOS 
tyNĘKOLOGINS CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Ava, WA 5-2670 
Vaiandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinu Ml 3-0001.

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

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

GRADINSKAS
8 TAKŲ 
GRUNDIG 

MAGNETOFONAS
2512 w. n ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVII

Įrint jo sunkaus ir atsakingo
— Lietuvių Forumo radijo darbo įstaigoje jis daug laiko 

programoje šį šeštadienį daly- pašvenčia ir lietuviškiems rei- 
vauš Amerikos Lietuvių Tary- kalams. Jis yra Cicero Lit mo
tos atstovai.

— Vasario lotosios minėji
me sękmadienį, vasario 18 d., 
2 vaL, Maria H. S. tautinius šo
kius šoks J. G Studentų An
samblis vadovaujamas Leoka- 
j dijos Braždienės.

— Ne vien Klaipėdą, bet vi
są Mažąją Lietuvą — tokio pa
vadinimo Martyno Gelžinio pa
skaitą, skaitytą Chicagoje mi
nint Klaipėdos Krašto atvada
vimo 50 metų sukaktuves, pra
dedama spausdinti Naujieno
se. Autorius, tikras Mažosios 

^Lietuvos sūnus, lietuvis patri
otas, Martynas Gelžinis yra 
Naujienų skaitytojams gerai 
pažįstamas savo kruopščiai iš-*

* J • • « • w«> 1 ■» '

mui bent po vieną naują skai
tytoją. Viri lietuviai yra kvie
čiami užsisakyti Naujiena*. 
Jos užsitarnavo visų dėmesį ir 
paramą, yra visiems naudin
gos, reikalingos, net būtinos.

kyklos Tėvų komiteto aktyvus 
narys, šiuo metu išrinktas | 
L. B. Cicero apylinkės valdy-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAEKIMMAL 
KIEKVIENA MENA BŪTIM KRUCSGOMU

Mfoikifo Ii |m, mano žmonės, idant nabOtumat dalininkai* )as nuodė
mių, ir idant nagavtumėt jos blogybių. Apr. 18:4.

ML NINA KRAUCEL- 
ARIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6<« So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. ’
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tai.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

ML J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. i 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės

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

— Chicago s Miesto Kolegijų 
Informacijos raštinė, 180 N. Mi
chigan Ave. praneša, kad va
sario 8 d. visose 7 kolegijose 
prasideda pavasario semestras. 
Ypatingai atkreipiamas dėme
sys į Vietnamo karo veteranų 
lavinimą. Jie gali gauti stipen
dijas iki 220 dol. Wright kole
gijoje yra įsteigti policijos ir 
sargų bei apsaugos tarnauto
jams kursai. Miesto gyvento
jams kolegijose mokslas yra 
nemokamas.

— Debbie Daunoraitė iš 
studijuotais raštais, daug kar- Oak Lawn apylinkės dalyvau
tų pasirodžiusiais Naujienų ja Southwest Simfoninio or- 
diearaštyje, ginant lietuvių kestro mokomoje grupėje, ku- 
tautos teises į savo tėvų žemę ri duos viešą koncertą vasario 
ir sukritikuojant vokiečių 18 d. 3 vak Trinity Liut bažny- 
“Drang nach Osten” propagan- čioje, 97 ir Brandt Ave., Oak 
distų suktas teorijas, siekian- Lawn, Ill. Tam koncertui ji 
čias įteisinti germanų Jkoloni- akompanuos pianinu.
zaciją nuo amžių lietuviškame 
Gintaro Krante.

M. Gelžinio paskaita eis per 
keletą Naujienų numerių, ir 
patartina ją vis, su dideliu de- jienas su įdomumu ir dėmesiu 
mesiu perskaityti. jpr. |skaitau nuo pat pirn)ljjų nu.

— A. Gudaitienė, L. M. Klu- merių. Nors kasdieną gaunu 
bų Federacijos Chicągos klu- dienraščius anglų kalba, bet 

,bo aktyvi narė, iškilmingai at- pirmiausia skaitau mano mo- 
šventė gimtadienį savo šeimos tinos ir savo gimtąja kalba.” 
narių ir artimųjų draugų ra
te, gausių gėlių žiedų ir svei-

— Ponia H. Komplewski, 
Dowagiac, Mich., mokėdama 
prenumeratą atsiuntė vajui 10 
dol. Ta proga ji rašo: “Nau
jienas su įdomumu ir dėmesiu 

^Pr‘ skaitau nuo pat pirmųjų nu-

| — Antanas Mingėla, Hamil
ton Ont, Canada, atsiuntė Z.

kmimų nuotakoj Dabar p stQnkaus ir say0 meratos 
rengias, vykt. , Flood, pas.- prfdėjo 6
tikti pavasarį... Ten žada ap- J - * *
lankyti naujakurius Lorentus,
iš Chicągos, Rimgąilę Zoto-

dpi. Naujienų vajui.

— Juozas Pikelis iš Toronto,

— Chicągos Meno Institute 
šiandien atidaroma prancūzų 
impresionisto Pierre Auguste 
Renoir (1841 — 1919) tapybos1 
darbų paroda. Bus išstatyta 87 
kūriniai- Keturis metus užtru
ko, kol direktprius John Maxon 
surinko Renoir kūrinius iš mu
ziejų ir privačių kolekcionie
rių.4 Buvo nelengvas darbas, — 
reikėjo prašyti, kad paskolintų 
šiai parodai. Daug padėjo me
no kolekcionierius Paryžiuje 
Georges Durand ir dailininko 
sūnus Jean Renoir. Paroda tę
sis iki balandžio 1 d.

— La Boheme eina šiandien. 
Skaitykite antrame puslapyje 
einantį garsinimą.

Kūris tik yra vertas to vardo, “mano žmonės”, išgirs ir klausys balsą 
Viešfiėtifo ir išeis iš Babilono ir “negaus jo blogybių”, kadangi jų paklus
numas išbėgti iš jo tuojaus kai jie pamato to Babilono tikrą padėtį, bus 
įrodymu, kad jie niekuomet nebuvo pilname sutikime su jo nuodėmėm. 
O tie. kurie pasiliks Babilone, po to kada jau jie matė, šviesoje, kuri da
bar šviečia, koks jis tikrai yra ir kokius pamokslus jie mokina, jie bus 
paskaityti tokiais, kurie pritaria jo piktžodžiavimui ir užsitarnauja sau 
tikrai tas “blogybes* — tiek pat arba ir daugiau už “kūkalių” klasę, Ba
bilone esančią, dėlto kad jie turi didesnę šviesą.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet no 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui 'reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visos šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th $♦., Chicago, Illinois 60829

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
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PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL
Institutas ruošia pobūvį - links- 
mavakarį, kuris bus vasario 
17 d., Jaunimo Centro didžio
joje salėje. Meninę programom 
dalį atliks instituto studentai,*)

čiaus orkestras. Bus bufetą^, 
baras ir dovanos. Stalus iš anks
to prašoma užsisakyti pas p. £ 
Narutienę telef. 925-9436.

(P£

Telef.: GRovehill

1410 So. 50th Ave^ Cicero 
Telęf.: TOwnhril 3-2108-9

TRYS MODERNISKQS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

HOME
Street

6-2345-6

— Lietuvos Generalinei Košt
■1salei p. Juzei Daužvardienei 

kovo mėn. 11 d. Drake viešbu
tyje rengiamame Pagerbime 
Bankete bus įteiktas “Garbės 
Diplomas”. Jos nuopelnai vi
suomenei bus atžymėti, sutei
kiant jai “1973 metų EYMIAU- 
SIOS LIETUVĖS AMERIKIE
TĖS” vardą.

«■

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 m. folof.; 448-5545

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniai; 

uždaryta.
Rez tel.; WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 68 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso folof.: HEmiock 4-2123
Rezid. telef: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos ttambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. 'Gi 8-8195

m. P. ŠILEIKIS, 0. P.
SS orthopedas-protezistas

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

(Arch Supports) ir t. t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Weet 83rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 63084

{ SOPHIE BARČUS 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirmą- 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef.: HEmiock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

SKAITYK IR KITAM rATARh
DIEURAŠ"! "ttAlHIEIiAS*
SKAiTYąl bcAJOKF^riNI

BIZNIERIAU KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

vienę iš Detroito ir kitus drau- mokėdamas prenumeratą ir 
patikslindamas adresą pride
dant pašto kodą, atsiuntė va
jui 3 dol.

vyko į Pietų Ameriką, Hondu-Į — Ana Schivagerienė, Brook- 
rą, kur žada ne tik poilsiauti, field, JI.., kariu su gerais lin- 
bet ir pastudijuoti Majų kultu- kėjimais ir prępųmęrata at- 
ros liekanas. Dailininkė domi- siuntę vajui 3 dol. Ji saugoja at- 
si įvairiomis meno apraiško- mipčiąi kai kuriuos Naujienų 
mis ir praeities žmonijos kul- numerius net nuo 1945 m. rug- 
tūra. Ji jau apsčiai turi susi- piūčip 15 d., kai baigėsi 2-sis 
rinkusi įvairių tautų kultūrų pasaulinis karas.
lobių, jos namai yra it savi-l n T _\ ■ — P. Juodka iš Town of Lalas muziejus. .. , . , . -ke apylinkes, mokėdamas prę-

— A. Zumaras, N. Lietuvos numęratą atsiuntė vajui 3 dol.
— _____ I Vajaus komisyą visiems au

kotojams dėkoja, visus skai
tytojus kviečia remti Naujie
nas ir daryti pastangų suradi-

gus pažįstamus.
— Janina Menkutė - Marks, 

dailininkė su savo vyra Ira iš-

— Popietė su dr. V. Sniogie- 
nę. Sekmadienį, vasario 4 d. 4 
vai. p. p. Lietuviu taut ųanųip- 
se rengiamą popietė sų istorike

lyviai galės susipažinti su isto
rikės mokslo ir darbo keliais, o 
iš jos pačios išgirsti istorinė® 
Lietuvos pilių ap^raižas, pa
vaizduojant jas nuotraukomis,
vaizdais epidiaskope. Lietuviš
koji visuomenė maloniai kvie
čiama popietėje dalyvauti.

(Pr)

SUSIRBfKIMV

PRANEŠIMAI

—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 Št. (Pr.)

radienį. vasario 6 d. Hollywood sa
lėję. 2417 West 43rd St. Pradžia 8 
vri. vakaro. Nąriai ir narės prašomi 
dalyvauti^ nes su pradžia metų turė- 
sitne daug švafbit} rėikalį aptarti. 
Taip pat jau bus prilrfiami 'nArią 
mokesčiai už 1973 metus. Svečiai,
norintieji prisirašyti į klubą, pra
šomi ateiti į susirinkimą. Po susirin
kimo bus vaišės. Ą. K.

— Bridgeport© Lietuvių Namų 
Savininkų Draugijos susirinkimas 
įvyks antradiėtii. vasario 6 d., ponios 
Balandinės name. 3153 So. HAIsted 
Št„ 7:00 vai. vak. Visi nariai malo
nėkite f skaitlingai atsilankyti, hės 
yra daug dalykų aptarti. Taip pat 
atsiveskite ir naujų narių. Kviečia

Valdyba.

— Lietuvių Moterų Piliečių Lygos 
metinis susirinkimas. įvyks sekma
dieni, vasario 4 d., 1 vai. popiet Mrs. 
Laurus namuose.'714 slst 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

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu Istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše žmogaus Gyvąnimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duoa 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla. '/

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juoto Ado
maičio * Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amenkoa Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJ1EMŲ ADMINISTRACIJOJ K

1 11,1,11 ................... ■IIIJL
PADĖKA i

MARTHA GAYSOWSKY - 
YAD0PĄLAITĖ

mirė 1973 metų sausio mėn. 25 dieną ir palaidota Lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėse sausio 27 d.

Velionė Martha Gaysowsky - Vadopalaitė negali atsidėkoti tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į amžinybės 
vietą. Todėl mes. atmindami ją ir apgailėdami jos mirtį, dėkojame 
draugams, atvykusioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirku- 
siems mišias, ir palydėjusiems į kapus.

Dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui, kun. J. Kuzinskui už atlai
kytas šv. misiąs ir kun. A. Fučinški palydėjusiam į kapus.

Dėkojame laidotuvių direktoriams Mažeika-Evans už mandagų 
ir tvarkingą paŪrtiavimą. Dėkoj ardė karstanešiams. nunešuSiems ją 
į amžinojo poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems gimi
nėms, draugams "bei pažįstamiems. O Tau, mūsų mylimoji, sakorde: 
— Ramiai ilsėkis šaltoje žemelėje.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs> duktė, anūkai ir giminės.

LIETUVOS VĄRDO KILMfi
Daugelis nori patirti, ^ur yra lūlęa Lietuvos vardas, bet 

mažai Vas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, |>eržiūrėjo 
labai dąug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją it* surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl.’ knygelę, pa va (£n tą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeiĮai, kaina 12. Knygelė 
jums bus pasiųstu, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

N4UJIENQ& 1739 So. Halsted SL, Chicago, UL 60608 ;

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKlNlŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicago!
Lietuviu 
laidotuvių 
Direktorių
AW>cfccijo«

AMBULANCE 
PATARNAV' 
MAS CIENA 
IK NARYJ 

* 
TURIME 

AOPLYČIAf 
VISOSE MIESTO 

941-YSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8o. LiTUANICA AVENUE. Phone: YAnm 7-3491

" • S' * >-• a W #* — w » ** -*** w - ♦

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave.. Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-190*

PETRAS BIEŲCNAS
«3«« So. CĄUF0KNĮ4 ĄVE. PĮtone: L4(a)ętle 3-1572

GEORGE F. RUDM1NAS • ♦ » 
33U SO. LITUAWA AVtiL TeL: YĄrgą 7-113d-113ą

STEPONAS C. J4CK IH SŪNŪS
(4^CKAWIC^)

2424 WEST 68U STREET KEpubUc 7-1213
2314 WEST' 23rd PLACE Virginia 7-6672
11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
S<l- HiLSTED STKEET Pbon« M911
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pat turime Illinojuį įstatymą įgaliau 
leidimui

Amerikos įpirkti tų vaistų tūkstančius ^l- _ 
buvo pri- tablečių iš Smith Kline A šūkis, 

French; kaina buvo nusta-|šf|n^*us 
lyta Š32..62 už tūkstantį*. tačiau s«kv*c,’,ne - 
Kanados Veteranų Rrtkalų^‘‘’klus taip. 
Departamentui kainos buvo tik K* ,ury*i atsakingi 
•*2.60 už tūkstantį tablečių.

Aukštos vaistų kainos turėti šaunamu gink-
atimti valkatoms iš 

rankų” ir už žmogžudystes 
grąžinti mirties bausmę.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

beturčiai ir senyvo 
žmonės, pasakė se- 
Gavlordas Nelsonas, 

ku-

“Alely metais 
žmonės už vaistus 
versti mokėti pe.-aukštas kai
nas, kurios tenka mokėti tiems, 
kurie mažiausiai gali mokėti — 
ligoniai, 
amžiaus 
natorius
Wisconsino demokratas, 
ris apie farmaceu tikos prakti
ką žino daugiau, negu bet ku
ris kitas JAV kongresmanas.

Senatorius Nelsonas, Mono
polių pakomitečio pirminio-; 
kas, yra vaistų aukštų kainų 
klausimą tyrinėjęs ir žino 
priežastis. Jo paskelbti davi
niai pasibaisėtini. Jis nurodo, 
pavyzdžiui, kad Eli Lilly Co. 
vaistininkams šioje šalyje par
davinėja Darvaita 100 tablečių 
po $7.02 kai tą patį produktą 
parduoda Airijai už $1.66 ir 
Britanijos farmacininkams už 
$1.92.

Ciba Farmaceuticals už Do- 
riden JAV-bčse ima $3, Nau
joje Zelandijoje $1.23, Didžio
joje Britanijoje $1.00. o Airi
joje $0.92. Ciba taip pat iš vais
tininkų ima $39.50 už 100O tab
lečių vaisto Serpasil, kuris nu
muša ankstą kraujo spaudimą. 
Kai JAV Apsaugos Departa
mentas užsakė tą patį vaistą 
Reserpine vardu, jis kainavo 
tik 60 centų už tūkstantį.

Pfizer už 100 tablečių anti
biotiko Terramycino Jungtinėse 
Amerikos valstybėse ima $20. 
48, Brazilijoje $4,68 ir Naujoje 
Zelandijoje $3.68.

Aprašydamas Amerikos pa
tentų sistemos išnaudojimą kas 
liečia vaistus. Sen. Nelsonas 
pasakoja apie aferas, kokias 
daro prancūzų kompanija 
Rhone - Poulenk išvysčiusi po
puliarų trankvilaizerį (rami
nantį vaistą) chloropromazine.

Kai tik gavo patentą dėl tų 
vaistų pardavimo Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, ši pran
cūzų firma davė leidimą Ame
rikos farmaceu tikos pramoni
ninkams Smith Kline & French 
pardavinėti tuos vaistus išim
tinai tik Jungtinėse Valstybėse.

Tą pat ši firma padarė ir 
Kanadoje, duodama leidimą 
vienai Kanados kompanijai 
pardavinėti chlorpromaziną 
Kanadoje.

1965 m. JAV Apsaugos De
partamentas buvo numatęs potvarkį Chicagoje.

“įstatymu uždrausti 
nėra tikęs. Vietoj to 
“apriboti šaunamus 

, kad juos tegalė- 
i, įstatymų 

^paisantieji ir tinkamus leidi
nius turintieji piliečiai”. Tin- 

JAV Apsaugos Departamen- karnai taikykime Šaudyklių re- 
S matydamas vaistų kaino-.gistracijos ir leidimo įstaty

mus. Nenuginkluokime dorų 
pataikaudami nedo

riems kriminalistams, kurie 
visuomet susiras įrankius savo

tas, 
se tokį didelius skirtumus, su
galvojo chloropramaziną pirk- piliečių 
ti Kanadoje, bet Kanados fir
ma atsakė, kad ji turi teisę pa
gal leidimą tuos vaistus parda- versjuj Padorieji piliečiai vra 
vinėti tik Kanadoje. reikalingi

“Toks patentų monopolis”, j 
perspėja Nelsonas, “leidžia! 
daryti neįtikėtinus skirtumus 
tarp savikainos ir pardavimo 
kainos. Kaikurios farmaceu- 
tikos kompanijos yra nuėję 
taip toli, kad norėdamos ap
saugoti produktų patentus daro 
apgavystes Jungtinių Ameri
kos Valstybių Patentų Įstaigo
je.

savisaugos įrankio.

Čikaga suvertė Illinojui 
atsakomybę už CTA bėdas

Chicagos miesto taryba pra
eitų trečiadienį 15 balsais 0 nu
tarė bankrutuojančiai CTA 
skirti iš miesto fondų 10 mili
jonų dolerių, bet su sąlyga, 
kad ir Illinojaus valstija pri
dės savo dalį. Tai reiškia, kad 
Chicagos gyventojams važmos

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS PRE
SO OPERATORIUS. Letterpress cy
linder. Spausdinimas ir matricų pa
ruošimas. šiaurės vakarų priemies
čio spaustuvė. Aprauda ir kiti prie
dai. 40 vai. 4 dienų savaitė.

Tel. 593-0110.

SHEET METAL
SHEET METAL
Experienced in 

installing. Steady work.
Apply 

1928 W. FULLERTON

MECHANIC 
MECHANIC 
layout and

500 tonų čes- 
žmo-

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.

kaip 
bak-

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

f ViSV'R’ūšiv draudimo agentūra]

Amerikos visuo- 
kainos miesto autobusais ir 
traukinėliais bus vėl pakeltos 
ir susisiekimo linijos susiau
rintos, kadangi ir geriausiais 
norais legislatūra nespės iki 
termino — vasario 18 dienos 
suskubti, juo labiau, kad le- 
gislatūroje tų gerų norų nesi
mato.

menę nuo mokėjimo aukščiau
siu kainu už vaistus, senato
rius Nelsonas yra įteikęs įsta
tymo projektų pavadintų “Vi
suomenės Sveikatos Kainų Ap
saugos Aktas”. -V. T-nas

| I S CHICAGOS IR

Kaip atimti ginklus 
iš piktadarių rankų

Daktaras Z. Danilevičius 
laiške Chicago Tribune rašo:

Chicago. Tribune vedama
jame iš sausio 3 dienos smer
kiamas šaunamų ginklų turė
jimas bendrai. Argi tai reiš
kia nuginkluoti visus įstatymų 
paisančius piliečius ir paskui 
turėti reikalus su ginkluotais 
kriminalistais?

O kaip tada su peiliais, ša
kėmis, akmenimis, plytomis, 
visų rūšių virvėmis ir kitokiais 
“įrankiais”, vartojant žmogžu
dystėms, suluošinimams ir su
žeidimams? Kur visa blogybė 
yra, tai ne objekte (šiuo atve
ju šaudyklėje) bet jo vartoji
me ir intencijoje.

Išauklėkime publikų ir ap- 
rėžkim kriminalistams galimy
bę įsigyti šaudyklę. Mes turi
me gerą ginklų registracijos 

Mes taip

Jauni valkatos šaudo 
žmones dėl “sporto”

Pastaraisiais laikais vis daž
niau girdėti, kad plėšikai šau
do savo aukas jau pinigus at
ėmę ir tais atvejais, kai užpul
tasis visiškai nesipriešina.

Kaip Chicago Tribune veda
majame pastebi, kai nuo 1967 
metų mirties bausmė žmogžu
džiams nebetaikoma, žmog
žudystės nepaprastai padaugė
jo, ir didžiausioje daugumoje 
šaunamais ginklais, kurių už 
keletą dolerių kiekvienas pus
bernis gali nusipirkti. Bet įves
ti ginklų registraciją iki šiai 
dienai ypač priešinasi įstatym- 
davių daugumas.

Dabar
prie pat namų 
užpuolė apiplėšė labai žymų 
senatorių Johnn C.Stinnes ir be 
pasipriešinimo apiplėšę du
kart peršovė, atrodo, kad ir 
legislatoriai susirūpino. Sun
kiai sužeistąjį sen. Stinnes li
goninėje aplankė senatoriai 
Birch Bay h (Indianos) John 
Tunney (Kalifornijos), James 
Allen (Alabamos), demokratų 
kandidatas į viceprezidentus 
Sargent Shriver ir Mississippi 
vicegub. William Winter. Jau 
ir Washingtone kalbama apie 
reikalą šaunamus ginklus pa-

Česnakas viską gydo!
Su česnaku draugų nerasi, 

bet sveikas būsi. Medicina pra
deda šia iš senovės liaudies gy
duolę rimtdi susidomėti. Čes
nakuose esantis chemikalas 
allicin turįs nepaprastas gydo
mąsias savybes. Senovėje žmo
nės česnaku gydydavo žaizdas, 
pilvo skausmus, slogas ir var
todavo nuo kirminų.

Kai Rusijoje 1965 metais 
siautė epideminė influenza, so
vietai skubos keliu supirko ki
tuose kraštuose
nakų kaip vaistų ir liepė 
nėms juos valgyti.

Česnakas pripažintas 
stiprus antibiotikas prieš
terijas ir parazitus. Kaliforni
jos universiteto ’ biologas El
don L. Reeves ištyrė, kad uo

liai nuo česnako kvapo stimpa 
visu šimtu nuošimčių!

Bandymai rodą, kad česna
kų gydomoji esencija allicin 
gydančiai veikia net piktybi
nius tumorus (votis) ir lūpų 
bei burnos vėžį vartojant iš 
allicino padalytų niostį.

Yra būdas, kaip galima ir 
česnaką vartoti ir draugų ne
nustoti. Sveikatos dalykų krau
tuvėse galima pirkti “česnako 
perlus”, kurie imami kaip pi
liulės ir neturi jokio česnakiško 
“kvapo”.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WAITRESSES
Basic salary. $40 per week plus 
good tips. All shifts available, 
turnover, experience preferred, 
form size 30-36. Apply in person 
9 a. m. —11 
4 p. m.

WIMPY GRILLS, INC.
22 W. Monroe 

Room 1200

very 
Fast 
JJni- 

_ . only 
a. m. and 2 p. m.—

REIKALINGA BUHALTERĖ. Paty
rusi bendrose Ledger apyskaitose, 
šiek-tiek rašymo mašinėle ir kiti 
darbai. Labai geri priedai.

HOFFMANN - STANFFORD - 
TANNING

1001 West Division St. 
Tel. 664-1907

* ........................................
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 
Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI J LIETUVA
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 Certifikatai.

V. VALANTINAS
■■ I ........................ .... I. —

SIETINIAI Į LIETUVĄ *
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, ūl. 60629. • TeL 5-2787
Didelis pasirinkimas (vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

■

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4-00, o kietuos* 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3 00. minkšt $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street, Chicago 8. Illinois
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kai jauni valkatos
Washingtone,

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Avė.
MŪRINIS 11 metų, bungalow. Arti BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 

prie parko. Palikimas. Pigus. Parda-;DRAUDIMAI^JSIAMU^IRNEKILNO- 
vėjo telefonas 778-6916.

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.

JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554
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

— 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 
kepvklos tokia krautuvė atida
roma 2458 W. 69 St. (Pr.)

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendriems namų ruošos darbams 
malonioie aplinkoje Chičagos šiauri
nėje daly. Labai geras susisiekimas. 
5 dienos savaitėje. Reikalingos re
komendacijos. susitarsime dėl atly
ginimo. Tel. CO 7-4115 arba 549-4769 
vakarais ir savaitgaliais.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku <r Darbininkių

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

NUOSTABUS GROŽIO SALIONAS

PAŽVELK
PRIES 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 kamp. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS
Vieno aukšto mūrinis namas talpina NAMAS Alumin langai, naujas ga- 
visais atvejais patrauklų grožio salio- zu šildymas ir garažas aptvertas pla
ną su 3 operavimo vietomis, 4 dzio- skinas pajamų $6.600 metams, 
vintuvais ir plovimo įrengimais, pa- prašo $45.000 Priims rimtas dervbas. 
togiais klientams ir dirbantiems. Na- Į puikus 2 BUTŲ 19 metų mūras, 
me yra taip pat patogus butas is 6 2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
labai jaukių kambarių, moderniai at-. ^aLinetų virtuvės alumin. langai, ge- 
naujintų. 2 mašinų garažas turi ra- j le?inės tvoros garaža’S arti ofiso. — 
dijo atidaromas duris. Grožio salio- $35000 
~~~ .— — —-) vėsinimo sistema. 1^, 
čia galima tapti turtingu ir praban- si^SOO^naiamumetams.

COUPLE WANTED
as custodians near Northside for 

Synagogue. Free living 
Quarters.

CALL 787-0450

nas yra su oro vėsinimo sistema.

giai gyventi 4609 So. California Ave. 
Prašome netrukdvti biznio. Prašome 
skambinti dėl laiko apžiūrėjimui 
stebuklingo biznio ir namo.

ERWIN J. MICHAELS 
4637 Archer Avenue 

Tel. 254-8500

to

12 BŪTU MŪRAS Marquette Parke. 
. Našlė pra-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKE 
Išnuomoiamas 4 kambarių butas. 
Gazo šildvmas. Dviem suaugusiems. 
Nuoma $90 mėn. 4419 S. Artesian.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu butas 
su baldais 2-me aukšte suaugusiems. 
6541 S. Campbell Ave. Tel. WA 5-6616

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu butas 
Gage Parko aovHnkėje.

Tel. 434-1478

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.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO. ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM) 

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
♦ Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
'IBA S PU 21 OnU STBTUaTpBUnpS '5ĮBA ĮBA 9 OĮĮ 6X

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

A. G. AUTO RBIALBERS
- čia automobiliai išlyginami ir nuda

žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888 
Anicetas Garbačiauskas, sav.

šo $84,000.
6M> KAMBARIU didelis Georgian. 

1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
ka>o nauias. $23.000.

2 BUTU 6 metu luksus 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
dymai. Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arti Kedrie ir parko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas $28 500.

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
rado o $15 800

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent oro vėsinimas. Įrengtas 
heismontic baras, llį vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24 000.

PLATUS VERTINGAS TOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas Visman
tas Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BUITĮ NAMAS, pla
kus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Real Estate, Notary Publie 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap- 
Mldymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAŠ ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

HOME INSURANCE

Nuo
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.

Jll
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4M8 ARCHER AVENUE
CHICABO, ALINO* 888B

PHONE: 354-4478

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus ii lauko ir ii vidaus.
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS
> —

anc. „3SIMIU COT’D r .

A. 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 BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpublic 7-1941

Passbook Savings 
All account! com
pounded daily — 

paid quarterly

Certificate 
(Minimum $5.000)

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas*

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas*

SKAITYK PATS IR PAF/GING
KITUS SKAITYTI
NAUJI E N A S

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
Tl SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

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

...........■■■■ 111.......... ...
Federaliniy I’ velstlĮos paįamg 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOM! TAX 

Nekilnoiame turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATB
Paraig paliudi|ima« 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo InformadĮos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

Simaitis realty 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

lel. 436-7878

NAUJIENAS
14A' miv *

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




