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PALEIDŽIA 142 AMEHiXiECIUS BELAISVIUS
AMERIKOS -SOV. SĄJUNGOS PREKYBA 

PERNAI PASIEKĖ REKORDINĮ LYGĮ
MASKVA. — Amerikos kongresas stipriai priešinasi Ameri- 

kos-Sovietų Sąjungos prekybos išplėtimui, kol Kremliaus vadai 
nepanaikins savo suvaržymų piliečiams emigruoti. Nežiūrint tos 
opozicijos, prekyba peniai gerokai pašoko aukštyn. Pirmą kartą 
abipusė prekyba siekė 642 mil. dol., kas Ameriką, padaro vienu 
didžiausių sovietų užsientio prekybos partneriu po Japonijos, Bri
tanijos. V. Vokietijos ir Suomijos, tačiau virš Prancūzijos ir Ita
lijos. Praėjusių metų prekyba buvo tris kart didesnė už 1971 metų 
prekybą, kada ji siekė 218 mil. dol.

Žinoma, kaip ir buvo tikėtasi, ..
Amerikos eksportai į Sovietų Są- 
jugą paaugo daugiau negu im
portai. Preblema yra tame, kad 
sovietai mažai ką tegali Ameri
kai pasiūlyti. Ateityje, jei bus rikos moterų “išlaisvinimo’ 
norima prekybos balansą išlygin- ga turėtų atkreipti dėmesį į įvy
ti, teks importuoti sovietų' ži- kį Kalifornijos Junior Kolegijų 
balą ir natūralias dujas, nes sa- krepšinio rungtynes. San Ber- 
vo pramonės gaminiais Sov. Są- nardino komandos treneris rung 
junga amerikiečių negali suža- tynių metu išleido į salę 18 m. 
vėti.

ta

šiuo metu laukiama Washing
ton© sprendimo Sibiro natūralių 
dujų pirkimo planui. Amerika 
pirktų dujų už 3.7 bil. dol. šiai 
prekybai reikalingi dideli pradi
niai investavimai ir paskolos, o 
be to ir Amerikos technologinė 
parama. Be jų sovietai negalė
tų dujų parduoti. Galvojama, 
kad netrukus Amerikos vyriau
sybė padarys savo sprendimą, 
ar pirkti dujas iš sovietų. Kon
greso opozicija dėl Kremliaus su
varžymų savo piliečiams išva
žiuoti ir, vadinami, švietimo mo

jektui pakenkti.
Per 1972 metus Amerikos ek

sportai į Sovietų Sąjungą pa
augo iš 160 mil. dol. iki 546.7 
mil. dol. O sovietų eksportai į 
Ameriką padidėjo iš 57 mil. dol. 
iki 95 mil. dol. Didelę dalį Ame
rikos eksportų sudarė Interna- 
national Harvester Co. mašinos 
ir traktoriai žibalo linijoms ties
ti. Prisidėjo ir liejyklos įren
gimai sovietų sunkvežimių fa
brikui prie Kama upės. Liejy
klą parūpino Swindell-Dressler 
bendrovė. Prisidėjo ir Ameri
kos javo; pardavimas, kuris iki 
rugsėjo 30 d. siekė 228 mil. dol. 
Be to, Amerika pardavė mašinų 
už 30 mil., chemikalų už 16 mil. 
sojos pupų už 7.6 mil. ir net 
medienos 
dol.

Sovietų 
didžiausią
platina, chromas ir paladijus, 
kurių įvežta Amerikon už 35 
mil. Deimantų Amerika pirko 
už 10 mil.

bei odų už 11.5 mil.

eksportų į Ameriką 
dalį sudarė metalai:

Svarbios Egipto 
derybos Maskvoje
MASKVA. — Egipto prezi

dento patarėjas Hafez Izmail 
Maskvoje .ilgai tarėsi su užsie
nio reikalų ministeriu Gromy
ko ir penkias valandas kalbėjosi 
su Brežnevu. Jis buvo susitikęs 
ir su Švedijos ambasadorium 
Maskvoje Jarringu, kuriam 
Jungtinės Tautos pavedė ieško
ti taikos tarp Egipto ir Izraelio.

Užsienio korespondentų ži
niomis, Sadato pasiuntinys at
virai ir aiškiai kalbėjo su sovie
tų vadais apie EgiptoSovietų Są
jungos nesutarimus. Egiptui 
reikia modernių ginklų, kad ga
lėtų atsiimti iš Izraelio okupuo
tas žemes. Maskva nesutinka 
duoti nei geresnių lėktuvų bom
bonešių, nei modernių gynybos 
raketų. Sadato patarėjas dery
bas Maskvoje baigs šeštadienį.

K VISO PASAULIO

SAN BERNARDINO..— Ame
ly-

Mergaitė laukia autobuso netoli Mineapolio, M nn. Jai gali tekti ilgai laukti, nes daug sniego 
ir autobusai vėluoja.

SENATORIAI NENORIAI PATVIRTINO Piliečiai neremia
H.E.W. SEKRETORIŲ C. WEINBERGERI paramos Vietnamui»i

WASHINGTONAS. — Prezidento Nixono vyriausybės kabi
netas yra jau pilnai patvirtintas. Trečiadienį senatas patvirtino 
naują sveikatos, švietimo ir šalpos sekretorių Gasparą Weinber- 
gerj. Retai kada atsitinka, kad senatas nepatvirtintų kabineto

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius pasirodė, po 
devynių mėnesių pertraukos, 

' kongreso užsienio reikalų komi- 
narių. Lygiai retai pasitaiko, kad net 10 senatorių balsuotų už įete jr atsakinėjo į atstovų klau-
nepatvirtinimą, kaip atsitiko Weinbergerio atveju. Senatoriai 
nieko neturėjo prieš jo kvalifikacijas, tačiau demokratams nepatiko 
jo sudarytas 1974 metų biudžetas, nes Weiribergeris pernai buvo 

į biudžeto direktorius.

Sue Palmer, gerą krepšininkę, 
Komandos priešininkai — San 
Diego Kolegija — visi vyrai — 
atsisakė tęsti rungtynes ir išėjo 
iš salės. San Bernardino kole
gija savo krepšinio komandoje 
turi dvi merginas. Kolegija mo
terų komandos visiškai neturi.

TEL AVIVAS. — Premjerė 
Goldą Meir pareiškė nusivyli
mą, kad daug iš Sovietų Sąjun
gos atvykstančių žydų nesijun- 
gia į kairiąsias Izraelio politi
nes grupes, kaip jos vadovauja
mą socialistų partiją, bet remia Į Dešimties{ senatorių protesto 
daugiau dešiniojo sparno Gahąl gestas nukreiptas prieš adminis- 
politiką. Premjerė aiškina. ka<L tračijos fešųpaU^rstymo pęJį, 
pabėgę nuo sovietų “socializ- tiką. Daugelis 'kalbėtojų nuro- 
mo”, emigratai bodisi kairių- 'dė, kad prezidento Nixono biu- 
jų partijomis. ' džetas sulaikė daug milijonų lė-

BERKELEY. — Sen. Robert kurias kongresas buvo sky- 
Kennedv sūnus Joseph Kenne- r?s žemės ūkiui> vieškeliams, 
dy 3-sis iš Massachusetts uni- butams> sveikatai ir švietimui, 
včrsiteto buvo persikėlęs į Ber-Į Weinber8eris laikomas biudže-

butams, sveikatai ir švietimui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
t-a-— ~ —------------

keley, tačiau ir iš čia pasitrau
kė ir dabar dirba “socialioj dar-

RYTOJ PALEIS DALĮ BELAISVIU
SAIGON AS. — Tarptautinė Kontrolės ir Priežiūros komisija 

P. Vietname paskelbė tikslias žinias apie belaisvių paleidimą, šį 
sekmadienį, Quan Lon aerodrome Pietų Vietname bus paleisti 27 
amerikiečiai ir 700 pietų vietnamiečiai belaisviai. Dar 300 pietų 
vietnamiečių bus paleisti netoli Pleikų miesto. Tuo pačiu metu 
Pietų V ietnamo kariuomenė paleis Quan Lon ir Dong Ha mies
teliuose, netoli demilitarizuotos zonos, 2,000 komunistų belaisvių, 
šiaurės Vietnamas perduos tarptautinei komisijai Hanojuje 115 
amerikiečių karo belaisvių. Iki 
visais karo belaisviais.

kovo 25 dienos bus pasikeista

Čilėje prasidėjo 
rinkimų kampanija

šiaurės Vietnamas turįs 562 
amerikiečius, kurių 456 yra Š. 
Vietnamo stovyklose, 99 Pietų 
Vietname, Viet Congo stovyklo
se, ir 7 Laose. Pietų Vietname 
komunistų stovyklose laikomi 
ir 27 amerikiečiai civiliai. Ne
laisvėje mirė 55 amerikiečiai.

Pietų Vietnamo vyriausybė 
turi savo stovyklose 9,700 šiau
rės vietnamiečių ir 28,500 Viet 
Congo kareivių. Prezidentas 
Thieu reikalauja, kad komunis
tai praneštų, kur dingo tarp 30,- 

‘000 ir 40,000 pietų vietnamiečių

SANTIAGO. — Čilės vyriau
sybė prieš parlamento rinkimus 
vilioja darbo žmones pažadais 
ir kaltinimais turtingiesiems. 
Daiktų ir produktų trūkumas 
krautuvėse aiškinamas turtin
gųjų taupomomis atsargomis. 
Valdžia radusi juodosios rinkos 
sandėlius su 1,200 tonų cukraus, 
30,000 porų batų ir milijonų au- belaisvių, nes komunistų sąra- 
tomobilių dalių.

Pernai Čilės marksistų vy- 
riatisybė padvigubino darbinin
kų algas. Valdžios sunkveži
miai du kart per savaitę veža 
maisto produktus j darbininkų 
rajonų parduotuves. Preziden
tas Allende pirmadienį pasakė 
stadijone kalbą, kurioje žadėjo

simus. Kongreso nariai jam pa
reiškė, kad amerikiečių visuo
menė yra nusistačiusi prieš eko
nominę paramą šiaurės Vietna- dar daugiau paspausti turtin- 
mui. Ta opozicija, kaip spren- 8uosius mokesčiais ir pakelti 
džiama iš gaunamų laiškų, vis neturtingųjų perkamąją galią, 
auganti.

šuose nurodomi tik 4,000 pietų 
vietnamiečių kareivių.

Paliaubų sutartis numato, l.ad 
karo belaisviai butų paleidžia
mi tokiu pat greičiu, kaip bus 
išvežama amerikiečių kariuome
nė iš P. Vietnamo. Vakar kari
nė -vadovybė paskelbė, kad dar 
1,200 amerikiečių kareivių iš
važiavo iš P. Vietnamo ir dabar 
ten liko 18600 vyrų.

Prezidento patarėjas Kissin-
Kovo 4 d. Čilės balsuotojai gėris vakar atvyko iš Tailandi-

jos į Laosą, kur vyksta derybos 
tarp vyriausybės ir komunistų 
dėl karo paliaubų. Kissingeris 
pareiškė Tailandijoje. kad pa
liaubos Laose bus greitai. Laoso 
valdžia reiškia viltį, kad Kissin
geris, nuvykęs į Hanojų, išside
rės. kad komunistai išvežtų sa
vo 65,000 kareivių.

Laose padėtis gan komplikuo
ta. Po Ženevos konferencijos 
1962 m. buvo sutarta, kad Lao
są valdys trijų dalių vyriausybė: 
dešinieji, neutralūs ir kairieji. 
Po metų komunistai pasitraukė 
iš valdžios, sakydami, kad jie 
reprezentuoja neutraliuosius ir 
kairiuosius, o dabartinis prem
jeras esąs dešinysis. Premje
ras tvirtina, kad jis reprezen
tuoja neutraliuosius ir dešiniuo
sius. Vyriausybė pirma nori ka
ro paliaubų, o vėliau — svars
tyti visus politinius klausimus, 
o komunistai siekia vienu kartu 
išspręsti politinius ginčus ir 
skelbti paliaubas.

Bogers pareiškė, kad visai su- r,'nks 150 parlamento žemųjų 
prantama, jog parama buvu- riimų narių ir 25 iš 50 senatorių, 
šiam priešui nėra populiari, ta- Šiuo metu žemuose rūmuose 
čiau prezidentas Nixonas laikąs krikščionys demokratai ir na- 
tokią paramą “investavimu į cionalistai turi 93-54 atstovų 
taiką”.

Vienas komiteto narys paklau- natorius neseniai mirė, 
sė Rogers, kaip suderinti Ame
rikos paramą š. Vietnamui su 
atsisakymu pasiųsti ambasado
rių į Švediją. Rogers piktai at
sakė, kad Švedijos premjeras 
Palme padaręs nuodingų, ne
priimtinų pareiškimų. Mums at
rodo, kad jei daugelis žmonių 
būtų mažiau kalbėję, taika Viet
name būtų greičiau atėjusi, pa
reiškė Rogers.

♦ Europoje smarkiai nukrito 
pasitikėjimas doleriu. V. Vokie
tijos centrinis bankas, norėda
mas išlaikyti vokiečių markę 
nuo kilimo, supirko jau 6 bi
lijonus dolerių.

♦ UPI praneša iš Saigono. kad 
minia vietnamiečių puolė Tarp
tautinės Kontrolės ir Priežiūros 
komisijos narius akmenimis už 
tai, kad komisija nesulaikiusi 
komunistų Įsiveržimo į vieną P. 
Vietnamo kaimą.

♦ Urugvajaus prezidentas su
sipyko su armijos ir aviacijos 
vadais, kurie reikalavo pakeisti 
gynybos ministerį. Prezidentą 
Bordaberry remia karo laivy
no vadas.

♦ Islandija kreipėsi į Ameri
kos jūrų laivyną prašydama pa
dėti sukontroliuoti Heimey ug- 
niaklanio lavos tekėjimą, kuris 
grasina salos uostui ir žuvų ap
dirbimo įmonėms.

♦ Britanija Šiais metais tu
rės pirmas dvi komercines radi
jo stotis, kurių viena 24 vai. 
transliuos tik žinias.

♦ Į Custerį. Pietinėj Dakotoj, 
atsiųsti Tautinės Gvardijos ka
reiviai saugoti šio miestelio nuo 
indėnų, kurie antradienį puolė 
policijos ir kitas viešas įstaigas. 
Indėnai protestuoja, kad teis
mas sumažino bausmę baltam 
vyrui, kuris peiliu nužudė indė-

j cionalistai turi 93-54 atstovų 
.persvarą, o senate santykis yra 
31 prieš Allendes 15, vienas se-

to architektu, o dabar jis vado
vaus jautriausioms vyriausybės 
socialinės veiklos šakoms. Se
natoriai netiki, kad Weinber- 
geris galės būti vargšų, senelių, 
sergančių ar nemokytų ameri
kiečių globėju.

Senatorius Kennedy tiesiai 
pranašavo savo kalboje, kad po 
didelių vyriausybės apkarpymų 
socialinėms programoms, jis ne-

Rasti kaulai 
buvę Bormano

BERLYNAS. — Teismo 
dicinos instituto 
Berlyne paskelbė, kad neseniai tiki, kad piliečių socialiniai rei- 
Vakarų Berlyne netyčia iškasti kalavimai būtų patenkinti Wein 
dviejų žmonių kaulai be abejo- bergeriui vadovaujant. “Pąsiti- 
nės yra buvusio Hitlerio asis- kėjimas savimi, kurį propaguo- 
tento Martino Bormano ir Hit- ja prezidentas, neturi reikšti, kad 
lerio gydytojo dr. Ludwigo Amerika pamirs savo vargšus, 
Stumpfeggerio, kuris kartu su 'senelius ir silpnus piliečius, pa- 
Bormanu 1945 m. gegužės 2 d. sakė Kennedy, 
bandė pabėgti iš Berlyno.

me-
direktorius

Allendei svarbu laimėti parla
mente daugumą, nes be jos jis 
negalės įvykdyti įgavo pažadų, 
kaip mokesčių sistemos pakei
timo. Jau ir darbininkams nu
sibodo kairiųjų valdžios paža
dai. Nors algos buvo pakeltos 
100 nuošimčių, pernai visos kai
nos pakilo 160%, kas yra viso 
pasaulio infliacijos rekordas.

Senatorius Fulbrightas pa*
Dr. Heinz Spengler, geismo 'siūlė rezoliuciją, kuri senatą ra- 

medicinos specialistas, visą mė- gina sulaikyti užsienio paramos 
nesį studijavo kaulus. Jis juos lėšas, jei prezidentas iki balan- 
lygino su Bormano fotografijo- džio 30 d. neatidarys lėšų, kurias 
mis, lygino su dentisto, kuris jis sulaikė socialinėms progra- 
taisė Bormano dantis, archy- 1 
vais. Bermanas turėjo lūžusį ir! 
sugijusį raktikaulį, kas matėsi 
ir rastuose kauluose. Prokuro
ras, kuriam buvo pavesta šių 
kaulų byla pridėjo, kad galvos 
kauluose rasti ir maži stiklo ga
balėliai, kas leidžia spėlioti, jog
Bormanas nusižudęs cyanidoj prezidento sulaikytų lėšų 
nuodais, kurie paprastai būdavo — • - - — **-
laikomi stiklinėse kapsulėse.

moms.
Senatorius Muskie iš Maine 

irgi balsavo prieš Weinbergerio 
kandidatūrą į sveikatos, švieti
mo ir šalpos sekretorius. Jis 
taip darąs, nes vyriausybė igno
ruoja konstitucines Kongreso 
teises skirstyti lėšas.

protestą reiškė ir sen. Humph
rey, reikalaudamas iš vyriausy
bės, kad ji nurodytų, kiek ilgai 
tos lėšos bus laikomos neleidžia
mos ir kokią įtaką tų lėšų su
laikymas turės Amerikos eko
nomikai.

Kova su alkoholiu
Kovai su girtuokliavimu š. m. 

vasarą Sovietų Sąjunga išlei- | 
dusi įstatymą, o okup. Lietuvos ( ------------—----------------- -
Aukščiausios Tarybos prezidtu- se, įmonėse ir organizacijose), 
mas įsaką. šiais nuostatais nu- įspėjamosiomis, gydomosiomis, 
matoma prieš girtuokliavimą teisinėmis ir kitomis priemonė- 
kovoti visuomeninėmis (komi- mis. 
sijų sudarymas įvairiose įstaigoj . (F)

♦ Komunistų jėgos puola ne 
tik Laose, bet ir Kambodijoje. 
kuri buvo paskelbusi vienaša
liškas karo paliaubas. Kambo- 
dija paprašė Amerikos aviaci
jos paramos ir ji buvo atsiųsta. 
Laose irgi Amerikos lėktuvai 
padeda vyriausybės jėgoms gin
tis nuo puolimų.

♦ Pietų Vietnamo karinė va
dovybė skelbia, kad komunistai 
vakar 156 kart pažeidė karo pa
liaubų sąlygas. Komunistų žu
vo 186, pietų vietnamiečių — 19 
ir civilių — 9.

Egipto akcija 
prieš komunistus

KAIRAS. — Egipto pradėti 
valymai spaudos ir radijo va
dovybėse tęsiami toliau. Jau vi
siems aišku, kad valymai dau
giausia paliečia Egipto komu
nistuojančius. vadinamus, “kai
riuosius”. Apie 50 tokiu bus pa
šalinti iš Arabų Socialistu uni
jos šiomis dienomis. Iki šiol už 
politinius nukrypimus buvo iš 
unijos išmesti 89 žmonės.

Egipto prezidento įsakytus

Protestantai puolė 
gedulo procesiją

BELFASTAS. — Trečiadienį 
Šiaurės Airijoje buvo protestan
tų paskelbtas streikas, kuris su
stabdė visą normalų Belfasto 
gyvenimą. įvyko daug susišau
dymų, kuriuose britų karei
vius puolė ir katalikai ir protes
tantai. Didžiausią šiurpą sukėlė 
protestantu šaudymas i katali
kų procesiją, kuri lydėjo anks
čiau žuvusius savo draugus i 
kapines. Du vyrai buvo sužeisti,

valymus parėmė Libiios prezi- vienas jų 11 metų vaikas, 
dentas el Quaddafi, kalboje Arą-į 
bų Socialistų unijos centro ko
mitete. .
tus ir kėlė į viršų arabų nacio
nalizmą.

. Centro komiteto pareiškime 
išvalytieji kaltinami sąmokslu 
prieš tautos vienybę. Valdžios 
akcija daugiausia paliečia, va
dinamus, intelektualus, dirban
čius 
dijo

Streiką ir riaušes organizavo 
Jis 'pasmerkė marksis- ekstremistinė protestantų Ulste- 

rio Gynybos sąjunga dėl to, kad 
britai suėmė du tos sąjungos 
veikėjus, kaltindami granatos 
įmetimu į katalikų darbininkų 
autobusą. Keršvdami protestafi- 
tai puolė kataliku namus, dau
žė langus. tepliojo sienas. Įsi
veržę į katalikų mokyklą, jie iš
nešė gatvėn ir sudaužė rcligi- 

_____ nes statulas ir paveikslus.
Alemedoje, Kalifornijoje, Į Britu valdžios įgaliotinis šiau- 

lėktuvas trenkė į gyvena- rėš Airijai William Whitelaw 
namus, jau rasti devyni žu- pareiškė, kad jokios demonstra-

spaudoje, televizijoje, ra- 
stotyse ar universitetuose.

kur 
mus 
vusieji. Gaisre daug žmonių ap- cijos ar smurtas nepakeis bri- 
dsgo. • fq vyriausybės nusistatymo.

Sustabdė streiką

WASHINGTONAS. — Jung
tinis Senato ir Atstovų Rūmų 
posėdis ketvirtadienį priėmė re
zoliuciją, įsakančią sustabdyti

90-čiai dienų. Kongresas kartu 
įpareigoja vyriausybę per 45 
dienas sudaryti planą, kaip re
organizuoti Amerikos šiaurės 
rytų transporto sistemą. Vakar 
geležinkeliečiai pradėjo darbą.

Kongresas jau 6 kart per pa
skutinius 10 metų įsikišo ir su
stabdė transporto priemonių 
streikus. Pirmą kartą vyriau
sybė įpareigojama ieškoti spren
dimo. kuris neprileistų prie to
kių kenksmingų streikų.

Sunkiai liesi verčiančios Penn 
Central bendrovės pareigūnai pa 
reiškė, kad bendrovę galėti; iš
gelbėti tik 600-800 milijonų do
lerių parama.
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Rinktini* LYRIC OPEROS cho
rai. Bilietai po >8, ST, 16, M, 
S3 gaunami Vaznelių prekybo
je 2501 West 71«t Street, Chi
cago, arba paštu Chicago Opera 
Co. 7121 South Talman Ave- 
hue, Chicago, Illinois 60629.

Bilietai gaunami prie įėjimo 
nuo 12-tos valandos.
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T A B * TREČIAS LA BOHEME SPEKTAKLIS

I /% r JVYKS šį sekmadienį, vasario 11
JLJ JL JL JLJ JL JL JLJ d., 3 val. po pietų
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Visi prašomi iš anksto 
įsigyti bilietas į lietuvių 
statomą G. Puccini

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE
Diriguoja Lyric Operos dirigentas Giulio Favario. Vyriausias meno vadovas DARIUS LAPINSKAS

Operą.
TELEFONAS 471-1424

ALFONSAS NAKAS

VARPO VIEŠNAGĖ DETROITE
Didžiausias ir labiausiai iš

garsėjęs Kanados lietuvių cho
ras torontiškis Varpas Detroite 
viešėjo 1973 m. vasario 4 d. Kon
certas įvyko Mercy kolegijos Mc- ; 
Auley auditorijoje, talpinančio- j 
je apie 700 Žmonių. Nors rengė 
L. Bendruomenės Detroito apy
linkė ir koncertas buvo nehlo-| 
gai .šreklamuotas, vargu ar pu-Į 
se vietų tebuvo užimta. Užtat, 
visą žadėtą repertuarą išdaina- 
vus ir dar magaryčioms pora £ R^g^erio •‘•Hlig'rhnį gi^ 
dainų pridėjus, choro vardu į 
įmauk, kalbėjusio Jurgio Radio ..Naktį- ir j.
zodz'y klausant,s buvo graudu.IMaka.ino M keleliu<. 
O jis kalbėjo maždaug šitaip.De- 
troitiečiai mus kviečiate nebe 
pirmą kartą. Ir mes kviečiami 
niekada nepasakom “ne”. Mes 
norime būti kviečiami, nes la
bai norime dainuoti. Jeigu cho
ras nekviečiamas į sceną, taigi,

vos dešimtį, irgi lygiomis da
limis mergaičių ir vyrukų.

Programa pradėta tradicine 
Varpo choro daina, J. Vanagai
čio “Varpu”. Sekė J. Gudavi
čiaus “Kur giria žaliuoja”, Br. 
Budriūno “Mano protėvių že- 

, įnė”, K. Banaičio “Anksti ryte- 
j lj”, J. Žilevičiaus “Pasakyk, mer
gele” ir Č. Sasnausko “Kur bė
ga Šešupė”. Moterims čia sce
ną apleidus, vyry choras atli-

mę” iš Tannhauser operos; L.

j Po pertraukos moterų choro 
buVo sudainuota G. Rošsihi “Vi
lius Tellis”; J. Vilkončiaus “Prie 
jūros” ir A. Bražinsko “Nemu
nėlis”. Po paskutiniosios dai
nos, publikai labai smarkiai plo

ję; juo niekas nesidomi, tai tam jant, ji buvo pakartota. Mišraus 
chorui yra mirtis. Iš viso, lie- choro buvo atlikta “Vergų dai- 
tuviai mėgstame dainuoti. Jeigu ha” iš G. Verdi operos Nabucco; 
nedainuojame choruose, tai dai- “Velykų rytas” iš P. Mascagni 
huojame skiepuose, privačiuose operos Cavaleria Rusticana; 
pobūviuose. Kaimynai, kurie “Girioj” arba “Čigonai” iš C. M. 
dainų nemėgsta, gali parduri Weberio operos Preciosa, “Ryt- 
savo namus ir išsikraustytu., mečio scena ir valsas” iš Ch. 
Mūsų tarpe matote visokių vei- Gounod operos Faustas; J. Nau-

Ko? Čia jau turiu prakaituoti, 
mikčioti ir spėlioti. Taigi, ko 
trūko? Gal repertuaras nuobo
dus, kaip mano kaimynė man 
šnabždėjo. Gal dirigentas per
daug flegmatiškas, kaip per 
pertrauką vestibiulyje man aiš
kino. Bet, sakau, buvo nuobo
doka. Tik vyrų choro trečioji, 
o iš viso devintoji daina “Pilki 
keleliai” buvo sudainuota taip, 
kaip mes, publika, norėjome gir
dėti. Paskui audrą plojimų iš
šaukė ir, kaip minėjau, buvo mo
terų choro pakartota “Nemunė
lis”. Su operų ištraukomis se
kėsi jau daug geriau, čia bene 
geriausiai buvo atlikta “Vergų 
daina”, su kuria dirigento pres
tižas ypatingai pakilo.

Šį pavasarį Varpas švenčia 20- 
ties metų sukaktį. Didelė ir 
garbinga tai sukaktis. Nedau
gelis chorų ir kitų meninių vie
netų šitaip ilgai ištveria. Lin
kėtina Varpui nepailsti. Linkė
tina Varpui atsijauninti daini
ninkais ir repertuaru. Linkėti
na Varpui skambėti Amerikos 
kontinente, iki jis bus pakvie
stas grįžti į gimtąją, laisvąją 
žemę, O į koncertą atvykti pa
vasariškai šiltą, sausą dieną pa
tingėjusiems Detroito lietuviams 
yra didelė gėda.

Brazilijoje dabar vasara. Ši gražuolė 
nufotografuoto Ipanema kurorte, prie 

Rio de Janeiro.

bendradarbis inžinerijos ma
rinų fabrike.

Antruoju kalbėjo prof. M. 
Mackevičius. Jis iškėlė Vaclo
vo nuopelnus labdaros srityje. 
Stovyklose ir vėliau gyvenime 
jis yra suteikęs kelias stipen
dijas besimokantiems lietu
viams studentams, pagelbėjęs 
drabužiais, maistu ir kt. Gar
siai paplota Dalinkevičiui už 
Mackevicfiaus suminėtus dar
bus.

Be lietuvi > cvečių tarpe bu
vo ir Dalinkevičiaus viršinin
kai ir bendradarbiai amerikie
čiai, kurie taip pat pasakė truni 
pas kalbas. Kalbėjo ir trijų 
fabrikų unijos vadovas Zigi 
Wolska. Linkėjimus Dalinke
vičiui reiškė Bajorūnai, Skei
viai, Lukoševičiai, Nik Abrams, 
Kupreisiai, Mackevičiai, A. 
Jackevičius, L. Ramanauskai, 
V. Dukštai, Anicetas Balys, 
Rick Michael ir kiti.

Vaišės užsitęsė iki vėlumos. 
V. Dalinkevičius padėkojo sve 
čiams už linkėjimus ir gražias 
dovanėles. Juozas Skeivys

• Vienas garsaus dailininko

KETVIRTAS PASAULINIS 
KARAS

Kartą Einstein buvo paklaus
tas kokios jis yra nuomonės 
apie galimą Hl-ji pasaulinį karą 
ir kokie, jo manymu, ginklai ta
me kare bus naudojami.

— Nauji ir nauji ginklai yra 
taip sparčiai išrandami, kad bū-

tų • labai sunku ką nors tiksles
nio nusakyti. — pareiškė moks
lininkas. — Tačiau pilnutiniai 
galiu patikinti, kad IV-tame pa
sauliniame kare bus kaunamasi 
akmenimis ir buožėmis.

p-»- >miena/3*

Pasveikime save (’raugus

du. Mes patys džiaugiamės ihū- jalio ir J. Juzeliūno “Lietuva 
su tarpe esančiais jaunais vėi- brangi”; ir dar viena daina kar
dais, ypač mergaičių... Mes dar totą; ir dar, regis, pora dainų 
kartą dėkojame už pakvietimą, priede, kurių pavadinimų ir 
Pažadame visada atsilankyti, ka- kompozitorių nenoriu spėlioti. J. 
da tik pakviesite...

PAMINĖTA 
DALINKEVKIAUS 

60 METŲ SUKAKTIS 
Vasario 5 d., 2 vai. p. p. 

Clearing fabrikų rajone, lie
tuviškoje Lounge užeigoje gra
žiai paminėjo ir pagerbė Vac
lovą Dalinkevičių. sulaukusį 
60 metų amžiaus.

Virš 30 susirinkusių svečių 
draugiškai šnekučią*bši, o 
vėliau įvairiais skystimėliais ir 
skaniais valgiais nuotaikingai 
vaišinosi. Buvo pasakyta kal
bų, išdėstyta linkėjimų ir su
dainuota “Ilgiausių Metų”.

Pirmasis kalbėjo Zigmas
mes, publika, tematėnie, deja, lies mišraus choro pasirodyme. Dailidka, draugas iš studentą-

Picasso, - -asmeninis gydytojas 
yra pasakęs:
“Honorarą už vizitus, paprastai, 

gaunu čekiais, kurių aš niekad 
nekeičiu, nes Picasso parašas yra

vinio laikų Lietuvoje. Jis pa
reiškė, kad Dalinkevičius bu
vo gabus studentas Nepriklau
somoje Lietuvoje, geras ir ap
sukrus draugas Hanau stovyk- į žymiai brangesnis, nei man pri
loję, o Amerikoje pasižymėjęs I klausąs honoraras”.

‘ Radio kalbą sekė LB Detroito 
apylinkės v-bos nario Jono Ur- 

Scenoje jų buvo, įskaitant di- bono tartas padėkos žodis ir Ra- 
rigentą Aleksą Ambrazaitį ir | monos Urbonaitės įteiktos rau- 
pianistą E. Krikščiūną, 66 žibo- donos rožės dirigentui.
nės, vyrų ir moterų po lygiai. | Iš minėto skaičiaus aišku, kad 
Pirmoje dalyje moterys dėvėjo choristų būrys labai didelis. Jų 
spalvingus tautinius rūbus, o tarpe esama tikrai gerų balsų, 
antroje jos visos buvo ilgom,f Jaunasis pianistas-akomponia- 
baltom sukniom. Vyrai — visą torius skambino labai jautriai ir 
laiką su tamsiais kostiumais, bal- subtiliai. Neveltui dirigentas jį 
tais marškiniais, juodomis rože- kelius kartus nuo suolelio pake
lėmis. Tų jaunų veidų, kuriais lė ir publikai parodė. Vis dėlto 
džiaugėsi choro kalbėtojas ir kažko truko, ypač pirmosios da-

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI-DOVANI Į LIETUVĄ K USSR DALIS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Lic-eNseo eV vnespcsyltorgi 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New YOTk, N. Y. 10019 —Tel.: 581-6599—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pri

statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
F-ie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui Įvairiausių au

dinių. taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS. INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams. dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, te
levizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sbvfetinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betktiriame mū
sų skyriuje.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 8 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MCSę SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghmatt Street ...............
BALTIMORE 31, MD. — 1900 Fleet Street .................
BROOKLYN, N. Y. 11218 -r- 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmor. Avenue -.... ..
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue _____
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 Weft fff Street ___
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 Wtaf 47 Street ...........
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ....
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos C atvipau Avenue 
FARMINGDALE, N. J. — Free wood Acres Rt. 9 
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 .Jas Campeu Avenue 
HARTFORD 6, Conn — 122-126 Rllls&e Avenue 
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 Sb. VerMeht Avenue 
NEWARK, N. J. — 378 Market Street -.... —...........-
NJEW YORK 3, N. Y. — 78 Sec&nd Avenue ________
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue ...............
PHILADELPHIA 23, Pfe. — 631 W. Girard Avenue......
RAHWAY, N. J. — 47 Cast Milton Avenue ________
SOUTH R1VCR, N. J — 41 Wbltahead Avenue _____
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 M»rtelhn Street .......
TRENTON K), N. J. — 1M2 Deuta Avenue ________
UTICA, NY. — 963 Bloelter Street ..... .....................

435-1654 
342.-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
6*2-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8100 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476

are you

i.
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CHOOSE FROM
yearly

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

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

earning 
enough 
interest
on your 
savings

Phone B47-1140

yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
51,000 OR MORE-1 YEAR MATURITY

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

yearly 
CERTIFICATE ACCOUNTS 
$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

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

interest from the 1st, if the funds remain on deposit 
to the end 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
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Žąsys su kiaulėmis nesutinka

išginiau į rugienas, vėliau į 
/.ienas. Kiaulės rinkdamos 
silikusias varpas bėgdavo j

avi- 
už- 

vie-

hcržfcyči? ir ♦udegf*
luoaioti dalys. Per atlaidus sb> 
vėjo mūrinės bažnyčios sienos, 
juodos, kaip baidyklės ir darė 
pasigailėtinų įspūdį. Stogas bu-

KANADOS NAUJIENOS
Mes turime puikau$ lietuviško jaunimo

Visi
tuvišku jaunimu atkrito Prisi
kėlimo parapijos visose trijose 
salėse įvykusiame, visuomet po
puliariame “Tėviškės Žiburių” 

_ _____ metiniame spaudos baliuje pa
lių šalinasi. Norėdamas palai- nėjau ir aptekau skauduliais, lį, gyvenusį Bajorų Akalicijoje, siklausius bei susižavėjus Vind-
kyti tuos gyvūnus arti kits ki- Skauduliai kilo ant sprando, ant Platelių valsčiaus, užsuko į Ge- sora mergaičių kvartetu “Aus
to, privalėjau be sustojimo bė- kojų ir ant strėnų. Reikėjo per- grėnus pas mano mamą ir pa- ra”Į
gioti aplinkui. Kai tik sustoji piauti kelnių aprumbą ir pasi- šakojo apie gaisrą tokį pasako-
ujęs, veizėk tuojau vieni nuoki- siūti “šleikas”, nes dėl skaudu- jimą:
tų atsiskiria, žąsys, bendrai, ne- lių nebepakenčiau spaudimo, 
mėgsta kiaulių. Savo gyveni- Dėl skaudulių mamunė kaltino 
me esu ganęs karves su avimis,' mane, būk aš obuolius vogęs, 
avis su ožkomis, karves ir ark- Netiesa! Prisiekiu visiems, die- 
lius, ir visi anie gyvuliai sutin-vams, kad obuolių nevogiau, 
ka, kaip lygūs su lygiais, bet Niekuomet nebuvau vagis.
kiaulės su žąsimis — nesutinka, 
lygybės principo nepripažįsta. 
Kiaulės, kaip patrakusios, pul
davo į bulvienojų, o žąsys — į

Nežinau, kur pramanė su- ną pusę, O žąsys — į kitą. Nors vo sUtk‘{lVs< Altoriai mažne vi- 
artinti kiaules su žąsimis, bet ži- patrūk begainiodamas. įs* sudegę.
na u, jog tai buvo klaida—kiau-! Rudeniop dėl blogo maisto Ant rytojaus po gaisro teta 
lės su žąsimis nesutinka. Kiau- (dažniausia bulbės su agurkais Cicilija, gyvenusi Kalvarijoje 
lės nuo žąsų ir žąsys nuo kiau- — (kartais sugedusiais) nusilp- prie Sedos kelio, eidama pas bro-

nusiskundimai mūsų lie-

Tai, atrodo; 
ir visų gausių

buvo nuomonė 
dalyvių, kurie

Susijaudinimas dėl Kalvarijos 
bažnyčios gaisro

Kai artinosi didieji Kalvari- 
vasarojų. Ypač bUvo vargas kai jos atlaidai 1896 m., užsidegė

EKSKURSUOS J LIETUVĄ 1973 M.
American Travel Service Bureau, vadovaujamas WALTER RASK- 
RASČIAUSKO, 1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskursijų į 
Lietuvą. Lietuvoje visos ekskursijos viešės 11 dienų —• Vilniuje, Kau
ne, Druskininkuose ir Trakuose. Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas 
pradėjęs vežti žmones į Lietuvą, tą darbą sėkmingai tąsia jau 12 metų. 
Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos vyksta sklandžiai.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

1 Gegužės 21 d.
E CHICAGOS — $750.00

2. Gegužės 28 d.
E CHICAGOS —

3 Birželio 3 d.
E CHICAGOS —
4 Birželio 25 d.
E CHICAGOS —

4A Birželio 25 d.
UŽPILDYTA

5 Liepos 9 d.
E CHICAGOS — $825.00, iš NEW YORKO — $725.00

5A Liepos 9 d. 21
E CHICAGOS — $980.00, iš NEW YORKO — $880.00

6 Liepos 15 d. 14
E CHICAGOS — $835.00, iš NEW YORKO — $738.00

7 Liepos 19 d.
E CHICAGOS — $825.00,

15 dienų kelionė

Nr.

$798.00

$863 00,

$815.00

16 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $700.00

17 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $765.00

15 dienų kelionė

21 diena (su Roma)

14 dienų

diena (su Roma)

dienų kelionė

14 dienų kelionė
NEW YORKO — $725

Nr.
f

Nr.
iš

Nr. 8 Rugpiūčio 1 d. 14 dienų kelionė
E CHICAGOS — $825.00

Nr. 9 Rugpiūčio 13 d.
E CHICAGOS — $980.00

21 diena (su Roma)

Nr. 10 Rugpiūčio 22 d. 14 dienų kelionė
iš NEW YORKO — $700.00

15 dienų kelionėNr.
.v?

Nr. 14 dienų kelionė

Iš CHICAGOS — $800.00,
11 Spalio 1 d.

E CHICAGOS — $720.00
12 Gruodžio 19 d.

E CHICAGOS — $735.00, iš NEW YORKO — $635.00
Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruo
tis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Įmokėsimas asmeniui $100. 
Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; atskiras kambarys 
— $85.00 papildomo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — pa
pildomo mokesčio. /
ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND / OR GOVERNMENT 

APPROVAL
Visais kelionių reikalais prašau kreiptis i:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimusg giminėms atvykti į Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.
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Vieną gražią pavakarę užsi- griausmingais plojimais sakė — 
degė špitolė, buvusi arti šven- taip! Viena! ką auditorijoje to
toriaus. Špitolei bedegant paki- liau sėdintieji vargu ar pastebė
ki galvos didumo ugnies ka- jo (rodos ir spaudoj nebuvo mi- 
muolys ir, lyg piktų dvasių ne- nėta), tai “Aušros” kvarteto va- 
šamas, užlėkė ant bažnyčios sto- dovės, p. V. Tautkevičienės va- 
go. Stogas beregint pralėjo deg- dova vinto, sėdint prie stalo arti 
ti. Ugnis veikiai pradegino sto- scenos. Mums arti sėdintiems ir 

Igą, nukrito į zakristiją ir užde- tai tik atsitiktinai — teko pa
ge drabužius. Visas turtas, bu- stebėti, nes aušrietės tikrai visos 
vęs zakristijoje, sudegė. Mūsų gražuolės traukė mūsų dėmesį 

taip gyvai išpildydamos progra
mą. Jos tai atliko tiesiog savo 
vadovės rankomis ir veido iš
raiška elektrizuojamos. Mes ar
čiau sėdintieji nusivylėme, kad 
vos tik gražia rožių puokšte ap- 
dovanojus vadovę ir prisegus 
korsažus aušrelėms, uždanga už
siskleidė ir programos vedėjas 
pradėjo kitą programos dalį — 
loteriją... O mes taip ir nega
vom progos smagiai paploti tai 
kukliajai poftiai, “Aušros” va
dovei.

O vis tik progą susiradau. 
Nors man ponia nebuvo pažįs
tama: išprašiau jos vadovauja
mos “Aušros” kvarteto gražuo
lių vardus. Jos yra: Nijolė Gie- 
driūnaitė, Aldona Tautkevičiū- 
teė, Rūta čerškutė, ir jų akor-

dionistė Kristina Puidaitė, o jųjų 
vadovė p. Vahid ja TautkeVidie- 
nė. Garbė tau motule, kuri pati 
dar nenuvytusia jaunyste, gali 
tarp kitų vadovauti ir savo duk
relei čia scenoje! Tikiu, laimin
gos yra ir kitų aušrelių motinė
lės — vindsorietės, o mes toron- 
tiečiai džiaugiamės turėję pro
gos išgirsti jūsų gražiai atliktą 
lietuviškų dainų programą. 
Ačiū!

Deja, til-‘Special” reta* kam 
prieinami/*

Mūsų senesnioji karta vis re- 
lėdania džiaugiasi, kad jūs, jau
nieji, oenuklydote šiuose pra
banga pertekusiuose kraštuose, 
o sugebate surengti jaunimo 
kongresusš sporto šventes, suor
ganizuoti meno grupes, ir t. t. 
Mūsų pareiga jums padėti.

Tame pat T. ž. spaudos baliu
je, buvo įteiktos žurnalistinės 
premijos šiems jaunuoliams 
žurnalistams:

I premija $60 — Ramūnei Sa- 
kalaitei, II prem. $10 Gabijai 
Juozapavičiūtei, III prem. $21> 
Kęstučiui šeštokui. Premijos 
paskirtos iš Dr. P. Daužvardžio 
fondo. Jas įteikė Liet. Žurnalis
tų Sąjungos, centro valdybos 
pirmininkas kun. J. Vaišnys S. 
J. ir iždininkas J. J a misai t is.. , 

Iz. Kandrotienė

SKAITYK fAto IK ?AKAGIF?
KIi”? SK/TTYTI 
NAUJIENAS

laimei, kunigai dasiprotėjo iš
imti iš didžiojo altoriaus Dievo 
Motinos paveikslą, nes ir tas 
būtų supleškėjęs. Špitolė su
degė, o bažnyčios sienos liko sta
čios.

Mano mama labai susijaudi
no ir leidosi bėgti iš kaimo į kai
mą, nuo sodybos į sodybą, neš
dama tą baisią žinią. Ji ir pas 
mane į pūdymus atbėgo, ir ma
no šeimininkę nugąsdino. Tuo 
pačiu atvykimu mama išsiderė
jo, kad mane išleistų per didžiuo
sius atlaidus į Kalvariją. Mat, 
aš nuo tarnybos pradžios' (apie 
4 mėn.) nebuvau buvęs bažny
čioje. Ji sakė, kad katalikui 
taip neleisstina. Katalikas pri
valo eiti bažnyčion bent sykį į 
mėnesį.

Mano teta Cicilija
Cicilija buvo mano mamos 

pusseserė, o man antrosios kar
tos teta. Kalvarijoje, prie Sedos 
kelio, apie 300 sieksnių nuo šven
toriaus ji turėjo dviejų kamba
rių trobelę ir daržą apie 400 
ketvirtainių žingsnių. Ji savo 
gyvenimą buvo pašventusi Die
vo garbinimui. Bajorų Akali- 
cijoj ji turėjo ^rolį, pasiturin
čiai gyyenantų ūkininką. Tjs 
brolis jai •(veždavo maisto ir 
medžiagos drabužiams. Taigi, 
teta Cicilija buvo ne iš vargšų 
namo.

Gal nemažiau pasigėrėtinas 
ir lietuvių jaunuolių Dimskio or
kestras. Gaila, šiuo momentu 
neteko sužinoti visų šių jaunuo
lių vardų, bet tikiu “šokančiai” 
Toronto visuomenei jie gerai 
žinomi. Teko sužinoti pavar
des tik “boso” Dimskio ir akor
deonisto Kairio, net ir savo iš
vaizdą primenantį savo tėvelį a. 
a. Stepą Kairį, kur j šioje sceno
je nekartą teko matyti jaunuo
lių tarpe...

Garbė Jums, jaunuoliai-lietu- 
viai, už tiek įdėto darbo, laiko, 
ir pastangų, tiek pasiekti mums 
— lietuviškai visuomenei pa
linksminti! Neabejotina, kad 
dauguma televizijos stebėtojų 
mieliau pasižiūrėtų Jūsų pro
gramos, jei taip atsisukus kurį 
TV kanalą nušvistų “Lithuanian 
special”!

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

6°a

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4S40 ARCHER AVENUE 
CHICA60, ILLINOIS MS32

PHONE: 254447$

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.

5%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

"U— .----- re- 1 -« — - •
ftbr*. rresjOEmt

Aplankėm tetą ir sužalotą 
bažnyčią

Naktį prieš didžiuosius Kal
varijos atlaidus nakvojau pas 
mamą. Buvau prikeltas dar tam
soje ir saulei tekant išėjova. Ma
ma kelią į Kalvariją žinojo, o aš 
būčiau paklydęs, nes nežinomi ir 
niekad nematyti laukai. Daug 
maž už dviejų valandų buvom 
Cicilijbs trobelėje. Pasilsėję, už-

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 

Minimum $1,000

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokių 
Įūsų namo pagerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukitas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

But kokiais finansiniais reikalais kreipkitės |:

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

TEL.: GR 6-7575

kandę išėjova. Bažnyčia dar bu
vo be stogo ir be lubų. Meistrai 
buvo sustatę gegnes ir prikalę 
lotus (grebėstus). Dangus ir 
saulė pro gegnes ir lotus švietė į 
vidų ir metė ant klūpančių mal
dininkų galvų kryžkryžius šešė
lius. Bažnyčios sienos iš lauko 
ir vidaus buvo pajuodavusios ir 
atrodė kaip baidyklės.

Pasieniais buvo * sustatytos 
klausyklos (spavėdnyčios), ant 
greitųjų pastatyti grubūs alto
riai ir sakykla. Vietoje grotų
— sustatytos gardys. O žmonių
— pilna bažnyčia. Ten buvo ir 
kunigų — gal apie 30. Vieni — 
klausė riuodėmių, antri laikė 
ankstybąsias mišias, o treti pa
tys meldėsi. Didysis altorius bu
vo puošnesnis ir Dievo Motinos 
paveikslas stovėjo užlaidomis 
uždengtas.

Nesėkmingas “kalnų” 
vaikščiojimas

Neilgai laukus prasidėjo apei
ginis “kalnų” (kryžiaus kelių) 
vaikščiojimas. Ėjo bent tuzinas 
kunigų, nešė baldakimą, kryžių 
ir vėliavas. Gražu, nėra ko sa
kyti. O žmonių! — man nema
tyta minia banguoja paskui bal
dakimą. Spūstis neapsakoma! 
Tūlą laiką laikiausi įsikabinęs į 
mamą, bet šv. Jono kalne pasi- 
metėm. Mane pagavo pakalniui 
einančių žmonių srovė ir nustū
mė. žmonių srovę bandė sulai
kyti arklį apsižegęs žandaras ir 
aš beregint atsidūriau prie pat 
arklio uodegos. Arklys uodegą 
kilstelėjo ir... momentaliai ta
pau nešvarus. Negi toks — ro- 
dysiuos Dievo akyse? Ne!

Per vargą ir jėgą išsisprau- 
džiau iš minios ir nubėgęs prie 
Varduvos išsivelėjau marški
nius. Kol išdžiovinau, “Kalnų” 
vaikščiojimas baigėsi. Aš nu
ėjau į pirklių piečių, nusipirkau 
už griviną dubenį kopūstų ir 
duonos ir sočiai pavalgiau. Nuo
dėmė — nenuodėmė, reikėjo sa
ve gelbėti.

Tarnybos galas
Po šv. Mykolo mano tarnyba 

pasibaigė. Atsiėmiau algą, pa- 
viržį ir išėjau galvodamas, kad 
niekad, o niekad į anuos namus 
negrįšiu.

Beje, mano bulvių pasėlis ne
paprastai užderėjo: iš puspūrės 
mama prikasė 4 pūrus. Aš bu
vau dėkingas žemaičių dievams, 
nes tikėjau, jog tai jų gera valia.

Juozas šmotelis

HIGH RATES
SL. paid quarterly at
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or mere 
certificates 
1 year min.

r?

►

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. HJJNOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Raginkite savo apylinkę 
augti > taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

I

>

D

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

I
Paa mus taupomi jūsų pinigai atlieka d> 

didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prie! 
10 mėnesio dieną, neis nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ. PURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metei. TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemu automobiliams pastatyti
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vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams

$6.00
$2.00

$22.60
$12.00

$3.00

MAŽĄJA LIETUVĄ

Dienraičio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ______________
pusei metų ___________
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
metams________________
pusei metu

Užsieniuose: 
metams_____

pusei metų ____
vienam mėnesiui $3.50

$7.06
$3.00

$20.06
$11.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

(Tę&inys)

Mažosios Lietuvos vietovardžių 
rusifikacija ir kolonizacija 
Mažosios Lietuvos vietovar

džius sudarė patys mažlietuviai. 
Nors vokiečiai daugeliui vieto
vių davė ir vokiškus vardus, ta
čiau didelė krašto vietovardžių 
dauguma buvo lietuviška. Kad 
vokiečiai galėtų juos lengviau 
ištarti, vokiškoji administracija 
pridėdavo prie lietuviškų vardų 
vokiškas galūnes. Tokia padė
tis tęsėsi per šimtmečius.

Bet 1938 m. vokiški našiai pasi 
šovė išnaikinti lietuviškus iri
mų ir vietovių vardus. Naciai 
agitacija pagavo tūlą mažlietu- 
vį ir daugelis krašto gyventojų 
pakeitė savo lietuvišku* šeimų 
vardus į naujus, vokiškus. Taip 
Čyrolies tapo Lerchfeld, Pete- 
reit pasidarė Peters, Krepschta- 
kies persikeitė į Wagner ir t. t.

Kuomet asmenvardžių pakei
timas pasiliko daugiau asmeni
niu reikalu, lietuviškų vietovar
džių naikinimas 1938 m. buvo

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

Nesuprastas jėzuitas

savo pirmame filme ir 
garantuota.

Juoda dainininkė Diana Ross gerai 
jos ateitis Hoilywoode

Vietovardžių naikinime už vo
kiškus narius žymiai toliau nu
ėjo maskoliški bolševikai. Jie 
tuojau, jau pačioje 1945 m. oku
pacijos pradžioje, pakeitė dide
lę gyvenviečių vardų daugumą.] 
Tik smulkesnių kaimų, upių, ir j 
kitokių vietovių vardų kol kas 
buvo paliktos senosios iki 1938 
m. vartotos lietuviškai-vokiškos 
formos. Bet laiko bėgyje vyko 
nuolatinis senųjų vardų naiki
nimas ir jų vietoje naujų rusiš
kų pritaikymas. Būdingiausias 
bene yra Donelaičio gyvenvietės 
vardo likimas. Tolminkiemis 
buvo pradžioje Tolminkemsk 
vadinamas, o dabar jis yra į 
Čysty Prudy paverstas. Masko
liai, neturėję jokio istorinio ry
šio su Maž. Lietuvos vietovar
džiais,radikaliai išnaikinę jų lie
tuviškas ir vokiškas formas, pra
dėjo taikyti visai naują, rusiš
kų kolonistų, su praeitimi nieko 
bendro neturėjusį vardyną.

Nors šiandien naujųjų imi
grantų tinklas jau yra žymiai 
sulaukėjęs, tačiau Mažojoje Lie
tuvoje, krašte, kuriame gyveno 
1 milijonas ir 200,000 mažlietu- 
vių ir vokiečių, šiandien gyvena 
virš 600,000 iš Rusijos atkeltų 
maskolišką kolonistų, kurie su 
kraštu nieko bendro neturi.

Išlaikykime gyvą Mažosios 
Lietuvos klausimą

Šiandien privalome išlaikyti 
gyvą Mažosios Lietuvos klausi-

tik gailėtis”. (Laiškai Lietuviams, 1973 m. sausio
Nr., 34psl.).
Kad liguistų žmonių reikia gailėtis, tai žmoniška ir 

net krikščioniška. Bet kad kitaip galvojančius, ar savaip 
skaitytas mintis interpretuojančius žmones skaityti li
guistais, jau visai kito rakto gaida. Ne tik žmonių, bet 
ir jų interpretacijų, kabutėse ir be kabučių, neįrodžius, 
kad jos tokios yra, negalima skaityti liguistomis. Kun. 
Vaišnys, viename redakcijos straipsnyje pataria kitaip 
galvojančių nesmerkti, nelaikyti neišmanėliais, o pats 
kitame rašinyje juos pavadina liguistais. Tą patį matą, 
rodos reketų visiems taikyti. >-

Kun. Vaišniui teko daug aiškintis dėl vienos Cicero 
bendradarbiautojų konferencijos. Nesusipratimų jis bū
tų išvengęs, jeigu ton konferencijon jis būtų visai neva
žiavęs. Chicagos žurnalistams ir suinteresuotiems as
menims buvo išsiuntinėta šimtas kvietimų. Iš šimto, kon
ferencijon nuvyko tiktai 30. Kun. Vaišnys būtų galėjęs 
būti tų 70 pakviestųjų, bet atsisakiusių vykti tarpe. Jei
gu žingeidumas jį vis dėlto nuvedė į Cicero, tai jis galėjo 
išeiti, kai buvo parodytas filmas ir skaidrės. Vieni išėjo, 
tai galėjo išeiti ir jėzuitas. ~

Pagaliau, kun. Vaišnys skaito Naujienas. Marijonų 
dienraštis nespausdino,’ bet Naujienos atspausdino Cice
ro klebono ir dviejų kunigų pasirašytą laišką, kuriaftie 
patarė lietuviams nesikišti į pionierių stovyklon organi
zuojamą vaikų ekskursiją. Tuo reikalu buvo ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos įspėjimas. Kas paklausė Alto ir 
Cicero klebono, jokios bėdos neprasimanė; Kun. Vaišnys 
ne tik jų nepaklausė, bet, grįžęs iš Cicero, parašė Chica
gos lietuviams nesuprantamą patarimą “Dažniau vartoti 
“ir”, rečiau “ar”.

Kun.' Vaišnys yra įsitikinęs, kad “ir” visuomet jun- 
gia, ° “ar” skiria todėlpis, lietuvi^ kalbos ^ęįsiklausęs, ir labai ge-
“visuomenineje, tautinėje ir socialinėje veiktoje dažniau 
vartoti “ir” ir rečiau “ar”. Jam gal ir Į g^Ivą neatėjo, 
kad “ir” ne visuomet jungia, ir “ar” ne visufcfifnet skiria. 
Ką, sakykim, “ir” jungia šiuose sakiniuose: Zuikis ir la
po bijo; kad žmogus ir miršta, darbai gyvena; Ir mažas 
kelmas vežimą verčia? Arba, ką “ar” skiria šiuose saki
niuose. “Jam ar reikėjo būti, bet nebuvo, sako pasva
liečiai ; Aš ar buvau, — sako panevėžiečiai; Aš ar noriu 
gerti, jeigu jūs geriate, — sako mažeikiečiai.

Kun. Vaišnys parinko blogus pagrindinius pavyz-

Chicagos lietuviai jėzuitai leidžia mėnesinį žurnalą, 
kuris vadinasi Laiškai Lietuviams. Žurnale nagrinėja
mos religinės ir tautinės problemos. Žurnalas mėnesinis, 
bet kai paspaudžia liepos ir rugpjūčio karščiai, tai žurna
las nepasirodo. Laiškai Lietuviams parašomi Chicagoje, 
o renkami ir spausdinami Putname, Connecticut valstijoje.

Jėzuitai turi geriausių norų, bet jiems nesiseka gauti 
tinkamo redaktoriaus. Anksčiau buvęs redaktorius savo 
laiškais sukeldavo bereikalingas kontraversijas. Jėzuitai 
prakaituodavo prenumeratoriams gauti, o redaktorius 
vienu hipišku rašiniu atbaidydavo geriausius katalikus. 
Jie rašydavo administracijai laiškus, reikalaudami su
stabdyti Laiškų Lietuviams siuntinėjimą. Kiti skaityto
jai atsisakydavo mokėti, nes redaktorius buvo nepapras
tai radikalių pažiūrų tikybininkas. Jis eidavo toliau, ne
gu ekumeninė santvarka buvo pasiruošusi leisti

Dabartiniu metu Laiškus Lietuviams redaguoja tė
vas Juozas Vaišnys. Jis yra daugiau apsiskaitęs, negu 
anksčiau buvęs redaktorius. Pas jį ir tolerancijos kito
kiai nuomonei yra žymiai daugiau. Jis dalyvauja visuo
meniniame lietuvių ’gyvenime, susitinka su kitaip galvo
jančiais žmonėmis ir stengiasi suprasti nejėzuitiškai gal
vojančių žmonių mintis ir pažiūras. Jis net redakciniame 
praeitų metų spalio mėnesio straipsnyje patarė ramiai 
visais klausimais pasikalbėti ir juos padiskutuoti. Kito
kias pažiūras turinčių ir kitaip galvojančių žmonių jis 
patarė nesmerkti, nelaikyti žiopliais, nieko neišmanan
čiais, “nes tokiu būdu parodytume tik savo žioplumą ir 
neišmanymą”. Laiškus Lietuviams redaguoja ne jis vie
nas. Jis turi gražų būrį rašytojų, žurnalistų ir poetų, ku
rie ne tik jam pataria, bet ir patys parašo.

Kun. Vaišnys gražiai pakalba ir įdomiai redaguojama
me žurnale parašo. Visa nelaimė, kad dabartinio redakto
riaus rašinių skaitytojai nesupranta. Kai jis rašo pasku
bomis, tai kyla įvairiausių interpretacijų, jam tenka 
gintis ir aiškintis. Paskutiniame žurnalo numeryje pats 
redaktorius tuo reikalu šitaip rašo:

“Didelė skaitytojų dauguma tą straipsnį teisin
gai suprato ir redakcijai už jį dėkoja. Bet visuomet 
atsiranda vienas kitas, kuris neįstengia ar nenori j džius savo įžanginiam straipsniui, todėl jam reikia tiek 
suprasti, pats visko prisigalvoja, savaip skaitytas, daug aiškintis. Nesupratęs pagrindinių nepajėgia tinka- 
mintis interpretuoja ir pradeda net į spaudą apie1 mai išaiškinti ir kitų dėstomų minčių. Jam Ir jėzuitams 
tas savo liguistas “interpretacijas” rašyti. Manau, būtų buvę daug lengviau, jeigu jis būtų paklausęs Cicero 
kad būtų nerimta ant tokių žmonių pykti — jų reikia klebono.

dėti? To neįgyvendinsime at
skirais asmeniškais veiksmais. 
Šį uždavinį privalome vykdyti 
per lietuviškas organizacijas: 
per Vliką, per Diplomatiją, per 
Altą ir per Lietuvos Laisvės Ko
mitetą.

Visų pirma — netrukdykime 
jų veikimo nepagrįsta kritika. 
Tokios rūšies kritika nepabodo 
vienų kritikuojančiųjų menką 
padėties supratimą, bet yra kar
tu pikti pagaliai, mesti į mūsų

daugelis minėtų mūsų organų 
narių dirba iš pasišventimo ir 
darba ne tik gerai, bet, esamo-

tai.
Antra — remkime jų darbus 

pinigais. Bražinskų byia, radi- 
jofonai, įvairių kalbų Eltos kai
nuoja daug pinigų. Mes lietu
viai sudedame milžiniškas su
mas pinigų mūsų dangiškai ka
ralystei — bažnyčioms ir koply
čioms. Tad nepamirškime ir sa
vos žemiškos karalystės ir su
dėkime jos reikalams bent pusę 
anos sumos.

Kuomet į valdžią atėjo vokie
čių socialdemokratai ir atsisakė

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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mas dar tik vaikėzas, jau buvau įtrauktas 
į slaptų socialdemokratų atsišaukimų pla
tinimą. Man patiko atvykusių agitatorių 
kalbos, man patiko atsišaukimuose skel
biamos mintys, todėl aš juos lipdžiau ir 
dalinau.

ŪKININKAI VEŽĖSI VIELAS
Tiktai Amerikoje išsikalbėjęs su prof. 

Vaclovu Biržiška patyriau, kas tuos atsi
šaukimus rašė, kas juos spausdino ir kas 
atveždavo į Viekšnius, Kruopius, Šiaulius, 
Mažeikius ir kitas apylinkes.

Tuo metu buvo sustabdytas judėjimas 
geležinkeliais, nutrauktas susisiekimas te
legrafu ir telefonu, atsukti monopolių sta
tinių kraneliai, sudeginti caro paveikslai, 
sudegintos nesumokėtų mokesčių knygos, 
dideliuose dvaruose paskelbti streikai, o 
žandarai ir zemskiai suvaryti į savo lindy
nes. Iš “okolodku” jie bijodavo nosies iš
kišti. Kuris drįsdavo išeiti į gatvę, tai gau
davo per nosį ir netekdavo savo “šoblės”. 
Mes. Lietuvos jaunimas, buvome kaimų ir 
miestelių ponai.

Taip buvo visame Latvijos pasienyje. 
Iš Žemaitijos gilumos, kur buvo ramu, pas 
mus atvažiuodavo ūkininkai telegrafo vie

lų prisisukti. Viela buvo brangi, prie ūkio 
ji visuomet būdavo reikalinga, o apie Ma
žeikius vielos gulėjo ant žemės. Ūkininkai 
prisisuka ritinius tos vielos ir važiuoja 
namo.

Bet Petrograde ir kituose miestuose re
voliucija buvo pralaimėta. Už kiek laiko į 
visą Kurliandiją caras atsiuntė didoką skai
čių dragūnų, kurie latviams ir lietuviams 
kirto be pasigailėjimo. Daugelį vietoj su
šaudė, o kitiems sudarė bylas ir laikė 
kalėjime. Pradžioje dar rusai buvo atsar
gesni, bet vėliau kirto be atodairos. Teko 
bėgti ir slapstytis.

Kitiems atėjo metas stoti karo tarny
bon. Kovoje dalyvavusieji nenorėjo eiti 
tarnauti tam pačiam carui. Visoje Lietu
voje buvo suorganizuoti būdai jaunimui 
pabėgti į užsienį. Tūkstančiai tada išva
žiavo. Vieni pasiliko Vokietijoje dirbti pas 
ūkininkus arba kokiose dirbtuvėlėse, kiti 
važiavo j Škotiją anglių kasti, o daugumas 
patraukė tiesiai į Ameriką.

Vieni važiavo pas gimines ir pažįsta
mus, o kiti važiavo ten, kur buvo vilties 
kokio darbo rasti.
ši tremtinių banga sudarė sąlygas prieš 
50 metų įsisteigusiems lietuvių chorams ir 
teatrui.

MIKO PETRAUSKO VEIKLA
Kartu su šia tremtinių banga, gal kiek 

pavėluotai, Amerikon atvažiavo kompozi
torius bei dirigentas Mikas Petrauskas. Vi
si žinome, kad Mikas Petrauskas buvo la

viai skina Lietuvos, laisvės ke
lią, bet ir burlickiai, stahnaitės, 
samizdatai ir solženicinai su 
kasdien stiprėjančiu rusiškos in
teligentijos laisvės balsu rengia 
Rusijos, Lietuvos ir kitą paverg
tų kraštų laisvę.

Todėl daugelis mūsiškių tvir
tai tiki, kad Lietuva vėl bus lais
va. Palaimintas tas žmogus, ku
ris gali tikėti, nes tikėjimas yra 
stiprus dvasiškas ramstis. Deja, 
ne visi tiki. Atsiranda skeptikų, 
kurie nepasitenkina tikėjimu, 
bet reikalauja įrodymų, kad tik
rai išauš Lietuvos laisvės valan
da.

Ar yra tokių įrodymų?
Ir štai, istorijos skraistė, pra

dedant nuo seniausiųjų laikų, 
per viduramžius, per baudžia
mos laikus-iki mūsų dienų ma
tosi lyg koks labai ryškus siūlas 
— vienas ir tas pats reiškinys, 
kad visos prievartaujančios val

iojome išgirsti pirmus braškė- j (jžios griuvo, kad išnyko visokie

tai kaip mes begrįšime?”
Gerbiamieji, tai yra naivus 

galvojimas. Jei vokiečiai kada 
nors turėtų progos sava kariuo
mene užimti Mažąją Lietuvą, 
tai jie tikrai nesakytų, kad, štai, 
jūs lietuviai esate tokie fein vy
rai ir todėl mes su džiaugsmu 
prijungsime Maž. Lietuvą prie 
visos Lietuvos. Ne, gerbiamieji, 
jie tikrai pasiimtų ją sau ir pri
jungtų ją prie Vokietijos. Todėl 
dabartinis vokiečių atsisakymas 
nuo Rytprūsių yra mums užti
krinimas, kad iš varžybų dėl ano 
krašto vienas varžovas pasitrau
kė.

Amerikiečiai, būdami nuošir
dūs demokratai, visuomet buvo 
ir bus Mūsų draugais. Dėl Lie
tuvos laisvės jie tepadės diplo
matiniais veiksmais. Tiesiogi
nės mūsų valstybės laisvinimo 
akcijosiš jų negalime laukti. Vi
si žinome, kad jau šią žiemą ga-

jimtis Kremliaus mūruose, prieš 
kurį atsistojo kietesnis komuniz
mo priešas — duonos trūkumas. 
Ir čia maloniai maskoliams su
teikti amerikiečių grūdai ne tik 
dar kartų išgelbėjo komunizmą, 
bet ir atitolino mūsų laisvės va
landą.

Mūsų geriausi ir patikimiau
si talkininkai yra komunizmo 

nuo Rytų Vokietijos, tūlasis mū- pavergtos minios, ypatingai ru-

Jau ir vokiečiai nebeis j Rytus, dirkos, Bražinskai ir kiti betu-

bai gabus dirigentas ir talentingas kompo
zitorius, bet mes nieko nežinome apie Mi
ką Petrauską, kaip kovotoją prieš caro 
valdžią.

Petrograde Mikas Petrauskas palaikė 
glaudžius ryšius su lietuviais studentais, 
įsitraukusiais į kovą prieš caro valdžią. Ten 
jis atliko kelias svarbias misijas. Kai buvo 
pagrindo manyti , kad jis bus suimtas, tai 
Mikas bėgo iš Petrogrado. Vėliau iš Lietu 
vos turėjo bėgti į Parvžių.

Mikas Perauskas buvo kovotojas. Jis 
buvo įsitraukęs į kovą prieš caro valdžią 
pačiatm Petrograde. Bet jis ®enorėjo, kad 
platesni sluogsniai apie tai žinotų. Jis iš
sikalbėdavo tiktai su keliais artimaisiais 
bendradarbiais. Su mažiau patikimais 
žmonėmis jis visai apie tai nekalbėdavo, 
o jeigu kas nors jo užklauadavo, tai numo
davo ranka ir pradėdave kalbėti kita te
ma. Būdavo labai nialoMu klausytis jo pa
sakojimų. kaip jis apgawdfcvo rusus Petro
grade ir kaip jis niokėdav® išsikalbėti nuo 
įtarinėjimų.

M. Petrauskas palaikė ryšius su kovoto
jais revoliucionieriais Vilniuje ir kituose 
Lietuvos vietose, o vėliau, 1966 metų pa
baigoj. kai Paryžiuje wp®igyvenę lietuviai 
kovotojai ieškojo žmogaus specialiai Misi
jai pasiųsti į Vilnių, tai pasirinko nittiką 
Peti-arttską.

Petrauskas. įsigijęs svetimą paspirtą, 
suklastojęs fotografiją, atvažiavo į Vilnių, 
pasimatė su Komiteto nariais, perdavė 
jiem* parvežtas informacijas ir buvo pasi

ryžęs diriguoti chorą, bet buvo atkalbė
tas nuo tokio drąsaus žygio. Netrukus ca
ro policija suuodė, kad Petrauskas yra Vil
niuje ir pradėjo jo ieškoti. Jam laiku pa
vyko vėl išvažiuoti į Paryžių. M. Petraus
kas toliau pasakojęs, kad jis norėjęs teat
re sudainuoti marseljetę ir dingti.

Iš Paryžiaus 1906 metais rudenį M. Pet
rauskas atvažiavo į Ameriką ir netrukus 
atsirado Chicagoje. Čia tuo metu jau bu
vo įsistiprinusi mintis, kad chorai ir teat
ras yra būtini bet kokiai kultūrinei veiklai. 
Chicagoje jau buvo sudarytas didelis socia
listų rajonas, prie kurio priklausė kelios 
kuopos.

Šiaurinėje Chicagos dalyje buvusi gau
si 81 kuopa jau buvo suorganizavusi chorą, 
kuris' ftažiai pasirodė keliose parengi
muose.

Daug darbo ir energijos įdėję rajone 
organizatorius Pačksuskas. 'Jis dainuoda
vo chore. jis vaidindavo. O jhįgti būdavo 
reiktas, jis Ūr prakalbą pasakydavo. Cho
rui vadovavo muzikas jonas Katilius. Vė
liau vadovavo A. Strumskis.

Kitas choras buvo suorganizuotas Rose- 
lande.

Bet geriausią chorą suorganizavo Mi
kas Petivmskas. Jis pats buvo baigęs Pei
rapilio konservatoriją, havo gabus diri
gentas ir vykęs kompozitorius.

Atvykus M. Petrauskui, buvo suorgani
zuotas Birutės Dainos ir Dramoss Draugi
ja Chicagoje. Draugijos pirmininku bavo 
išrinktas Jonas Ilgaudas. Jis nė tiktai vy-
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žmonių engimai ir kad prigim
ta žmogaus laisvės meilės lieps
na visuomet ir visur sutirpdė 
visokius pančius. Tad Lietuvos 
laisvės byloje ir tikėjimas ir įro
dymai veda viena kryptimi — į 
Mažosios ir Didžiosios Lietuve® 
laisvę.

(Pabaiga)

REMKH'E TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

kusiai augino Draugiją, bet jis padėjo 
Petrauskui pasirinkti geresnius balsus.

Ilgaudas veikė socialistų tarpe, pažino 
beveik visus Chicagos lietuvius ir žinojo, 
kuris vyras ar moteris turi gražų stiprų 
balsą.

„ Visi geresni dainininkai buvo sutraukti 
į “Birutę”.

M. Petrauskas įvedė naujus dainos mo
kymo metodus. Jis privertė mus išmokti 
skaityti gaidas. Tai ne toks lengvas daly
kas, ypač aukštųjų mokyklų nelankiasiam 
jaunimui. Bet jis buvo geras mokytojas ir 
jis mus visus išmokė ne tik skaityti gai
das, bet ir dainuoti iš jų. Po Petrausko tr 
kiti dirigentai reikalavo, kad dainininkai 
skaitytų gaidas.

Teko daug mokytis, važinėti į repetieš- 
jas, bet mes visi žinojom, kad dirbame 
didelį darbą. Nei vienas mūsų nesuabejo
ja Petrausko žiniomis ir gabumais. Kiek- 
kviena Petrausko pastaba mums buvo įsa
kymas. Mes tuojau įsitikinom, kad pasta
bos buvo vietoje ir įsakymai reikalingi.

Užtat, kai pirmą kartą pasirodėme sce
noje Chieagos lietuviams, tai įspūdis buvo 
neapsakomas. Baigus chorui dainuoti 
“Lietuviais esame mes gimę", salė buvo už- 
elektrizuota. Plojimams ir šūkavimams 
nebuvo gal®. Niekad Chicagos lietuviai 
nebuvo girdėję tokios

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e4i a s”



HOME

JONAS BYANSKAS

imą

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAffllfD

ALEKSAS PIPIRAS MODERNIŠKOS A1K-COND1TIONED KOPLYČIOS

NAKUI

$100 
$2.00 
$5 JO 
$3.00

Street 
6-2345-6

pat džiau- 
ačiū tiems 
kurie ne
galėjo tai

TURIMI 
KOPLYČ’Af 

VISOSE miesto 
DALYSI

3307 So. UTUANfCA AV8NUB. Phone: Y Arus 7-3401

SPECIALUS I $62.00
10 svarų bekono taukų, 10 sv. 

kvietinių miltų, 10 sv ryžių, 10 
sv. cukraus.

EKONOMIŠKAS SIUNTINYS 
$71.00 

3% yardų geriausios vyriškam 
kostiumui medžiagos. 3 yardai 
moter. žieminei suknelei me
džiagos.

susitarimą Dė) 
Blef. HE 4-2123 
telef. Gi 8-6195

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
*656 WEST 63rd STREET 

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

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

IMITUOTI KAILINIAI — 
$108.00

Labai vertingi. Didžiausias pa-

MOVING
Apdraustas perkraųstymas 

iš {vairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71sf St. 
m.: 925-8296

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

uždaryta.
Rax. tol.; WA 5-3099

Telef.: MEmloek 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

Sūnus Robertas, sesuo Marijona, brolis Aleksandras 
šeimos, pusseserė Ona ir vyras Petras

surengė^ Jonui
* T banketą,

O Tau, Jonai, tebūna lengva 
šioji žemelė. Ona Jonikienė 
Riverside, Ill.

DR, C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teiaf. 6954533

Fea Valley Medical Coater 
NO SUMMIT ST.

ROUT! 58, ELGIN, ILLINOIS

8 TAKŲ 
GRUNDIG 

MAGNETOFONAS
2512 W. 47 ST. — PR 8T991 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

10 SKEPETŲ________$54.90
5 vilnonės skepetos su mažesnis 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos.

ORO PAŠTU — $63.40

SOFNIĖ BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 luL A. M.

JXAITYK IR F’TAM PATARK 
DIEHRaS’J -tvAUTTENAS* 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

Naujienos,
1739 Su. Halsted SU, Chicago 8, 111. — Telef. HA 1-61GBbhnikual KURS GARSINASI 

•NAUJIENOSE”. — TURI GKR1AUSD 
PASISEKIMĄ BtZNYJk

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

JOHN TEIK ERTAS 
Gyveno 6643 South Rockwell St.

Mirė 1973 m. vasario 9 d., 1:30 vai. ryto, sulaukęs 84 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr.. Gaurės parap.. Eičių kaime.

Amerikoje išgyveno 62 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Augusta ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. '

šeštadienį, 3:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Lack-Laekawicx 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Budėtuvės bus atlaikytos koplyčioje 7:00 vai. vak. sekmadienį 
3:00 vąl. popiet. Kūnas bus perkeltas į Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Tėviškės parapijos bažnyčią, kur bus atlaikytos budėtuvės 6:00 v. 
vak. Laidotuvių pamaldos įvyks pirmadienį, vasario 12 d. 10 vaL 
ryto, o po jų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. John Teikerto giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, giminės.

Laidetarių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

GfcORGE F. RUBMINAS
3319 So. LITUaNICA AVĖ. TeL: YArti M13d-1133

p. suskis, o. p.
08 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

- — **■- • i-rė n iv n t DamApBntSl • rrorrzaų neu. Ban 
m dažai. Speciali pažiba kojoms

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 fr 0—8. šeštadieniais 9—1 
2854 Wa«f 63rd $♦., Chicago, III. 66829 

Talef.: PRospoet 6-5084

P. J. RIDIKAS 
KM So. HALSTED STREET Phone Y Aid* 7-1911

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA ĄVE. Phonė: LAfayette 3-3572

ėtarautojas tur būti 
iptis prie kitų m ta

jis juos pasitiko, randasi naudingi pamokinimai tiems, kurie

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. I E R t N A S

2047 W. 67th Pt. WAIbrodk 5-8063

5 VILNONIAI ŠALIKAI $7850 
kartu su 6 yardais Metallik me
džiaga 3 suknelėms arba 3 kos
tiumams.

Mirė šių metų sausio 15 d. ir sausio 20 d. palaidotas šv. Kazimie
ro Uet. kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame švč. M. Maruos Gimimo parapijos 
nui kun. Zakarauskui už maldas koplyčioje, bažnyčioje & kai

Dėkojame kunigams Patlabai ir Kuzmickui už maldas kopt 
Dėkojame kun. Patlabai, Sebastijonų, Atkočaičių, Zimkų 

bonų, Ramonią šeimoms, Antonetai Gustof ir Klemensui V: 
lankiusiems velionį ligoninėje.

Dėžojame Vytauto Didžiojo šaulių kuopos vadui V. Išgar 
už atsisveikinimo pravedimą ir atsisveikinimo žodį; advokatui 
reckui už mirusiojo nuopelnų Įvertinimą ir atsisveikinimo 
kuopos grabnešiams ir garbės sargybai, budėjusiems prie mir 
ir nulydėjusiems į kapines.

Dėkojame Tauragės Klubo vicepirm. Zimkui. Anglijos Lietuvių 
Klubo pirm. Šidlauskui, Medžiotsjų-M^keriotoįu Klube pirm. Ra- 
moriiui už nuoširdžius atsisveikinimo žodžius, aukštai įvertinant miru
siojo nuopelnus.

Dėkojame visiems vainikų, gėlių ir šv. Mišių aukotojams.
Dėkojame virš minėtų organizacijų nariams ir visiems taip gau

siai atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems velionį į amžiną 
poilsio vietą.

Dėkojame laidotuvių direktoriams Mažeika ir Evans už rūpestin
gą patarnavimą ir mirusiojo palaidojimą.

Marcelė ir Antenas Garatevtfiel

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWTC2)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11ŪZ8 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

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

2454 WIST 71st STREET 
Ofise tolaf.: H Em lock 4-2123 
RmNL toM.: Gltown $4195

Priima ligonius pagal 
valandos skambinti t 
Jei neatsiliepta. Ui

įrašome narius atsilankyti.
*o susirinkimo bus vaišės.

Klubo Valdybe

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Utenos Apskrities Klubo mė
nesinis susirinkimas bus antradie
nį. vasario 13 d. 7 vaL vak. Holly
wood svetainėje. 2417 W. 43rd M.

AM8ULANCB 
PATARNAVI
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

MINI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTĮ
Dr. Z. Danilevičius vyriau

sias savaitinio Medicinos Žur
nalo Amerikoje redaktorius, 

7 v. v. Melrose 
parke, Burger Hall, pasakys 
kalbą Vasario 16-tos proga. 
Minėjimą rengia organizacijų 
bendras komitetas. Meninę 
programą atliks kolonijos litu
anistinė mokykla, vadovauja
ma mokytojų A. Repšienės ir 
O. Rakūūškiėiies.
Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukos bus renkamos salėje prie 
įėjimo ir pertraukos metu. Ne
galėjusieji minėjime dalyvau
ti asmenys savo auką įteikia 
po minėjimo vieno mėnesio lai
kotarpy komiteto nariams. Kas 
norėtų, kad auka būtų paimta 
iš namų, skambina telefonu 
541 — 3880 kiekvieną dieną po 
penkių.

Už žuvusius laisvės kovoje 
savanorius, karius, partizanus 
ir visus lietuvius kankinius tė
vynėje ir Sibire šv. Mišios bus 
aukojamos 18 d. 11 vai. Sacred 
Heart parapijas bažnyčioje, 
sekmadienį. Melrose Parko ir 
apylinkės lietuvių visuomenė 
kviečiama minėjime dahVauti. 
Minėjimui pasibaigus, visi da
lyviai bus pavaišinti kavute ir 
saldumynais.

Be to, įsidėmėtina, kad Lie
tuvių Bendruomenės metinis 
susirinkimas įvyks vasario 11 
d. 2 vai. p. p. Eagle Hall. Val
dyba padarys pranešimą iš 

'metinės veiklos ir bus renka-

DR. ANNA BAUONAS
*KIV. AUSV. MOSIU 

IR IIRKLM LK3O4 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STRIKT 
O«to totof-: PROSFKT 8-3229 
RmK hWu WAlbrouk 5-5476 brolis, mano ir mano vyro Pet

ro atvykimo į šį kraštą sponso- 
rius, muz. ini. Jonas Byanskas.

Jis nors ir buvo gimęs šioje 
šalyje, gražiai kalbėjo lietu
viškai. Užaugęs lietuviškoje 
dvasioje, uoliai ugdė ir puose
lėjo lietuvišką dainą. Statė 
operetes, ruošė koncertus, 
akompanavo solistams. Dirbo 
daug, energingai, visada sten
gėsi gerai atlikti pasiimtąjį 
darbą, uždavinį. Ypač jo veikla 
buvo labai reikšminga tuo me
tu, kol lietuviškųjų darbo jė
gų senosios išeivijos tarpe ne
daug tebuvo, kol naujieji atei
viai dar nebuvo išlipę! į JAV 
krantą.

Nenoriu aš čia nagrinėti Jo
no Byansko muzikinės veiklos. 
Tai geriau gali padaryti kuris 
tų solistų ar solisčių ir choris
tų, kuriems jis ilgus metus 
akompanavo. Tenoriu primin
ti jį kaip žmogų, kuris dirbo 
ten, kur jautėsi reikalingas, ir 
mylėjo muziką visa savo širdi
mi. Gyvenime jis buvo nepap
rastai kuklus ir santūrus. Kar
tais, ypač paskutiniais savo 
gyvenimo metais, sveikatai 
pašlijus, niekad neatsisakyda
vo paakompanuoti ar paruošti 
su solistu partiją, kai buvo 
prašomas, nors ir paskutiniu 
momentu.

Ir kai Birutes choro dalyviai 
pernai rudenį s 
Byanskui pagerbti 
pamenu kaip šiandieną kaip jis 
džiaugėsi, kad tiek daug bu
vo į banketą atsilankiusių, kad 
taip gražiai viskas buvo suruoš
ta ir kad jis nebuvo pamirštas. 
Tai buvo gražus atpildas už jo 
rūpestingą ilgų metų darbą! 
Ir šias eilutes rašančioji, tai 
prisimindama, taip 
giasi ir taria didelį 
visiems rengėjams, 
sigaHėdami triūso, 
padaryti jam dar gyvam esant

Ir dabar, minint mirties me
tines manb pusbrčh’o Jono By
ansko, kurio namuose man 
su vyru teko dvidešimt su vir
šum metų kartu gyventi, norė
jau pasidalinti mintimis ir iš
reikšti gilią pagarbą tam kuk- 

Linksmumo arba liūdesio valandom ^arn ’r darbščiam lietuviui, 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PVTRAMBNTA3) 
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

Naujienose galima gauti oJE. knygų, tūnos papuoš bet kokią 
knygų spintą ar ’ėhiyną

K. Bielinis, PSNkTlEJi METAI, gražiai įnlu, 592 pini.
K. Bielinis, OI B MOJA NT, gražiai in*U, 464
Prof. Vacį. BirtHka, ALEK5ANDRYNAS, 1 I

. įrištas. 431 pusi. ------------------------------
Prof. VM> BfržMka, SENŲJŲ LlfeTUVIŠKŲ

ISTORIJA. 1 dalis. 208 pusi. įrttta — $ 
viršeliais — $2.00; II dalis, 225 peak, 
minkštais viršeliais —____________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, f tbtMB, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 P—
Juaus Liūdžiu*. RAITAI, 250 pusi.---------------- ------- ----------
P. LKMžiuvion*. ATSIMINIMAI ARli JUOKĄ MtfefMj, 

88 pusi., ----------------------------- ■ J-- -
$. Mkhetsonaa. LIETUVIŲ flRfVtJ* AMlRtkOJI, 187 p 

įrišto — 38.00 minkštais viršeliais — —.——--
Or. V. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 9BB

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GėLtNYŪlA 
2443 WEST 63rd STREET

Telaftthli: PR M833 Ir PR 3-08341 vasario 10 d
Chicagos 
Lietuvių 
laidotuvių 

Dirttttrią 
AjMoeiacijoa

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
OfišM: 2652 WEST 59fh STREET 

tel.: PR U 223
OFISO VAL: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 34 ir 66 vai. vak. Seštodie 
UMda 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

—o l W.$ vai vak. Tręč. uždarytą, 

Ren. teL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Se. Palaiki Rd. (Crewford 

MedieM Building). TeL LU 5444$ 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs atombįniį 3744912

PRnrpert 8-1717

DR S. BttZlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniai* ir penktadieniais. 
Trečiad. ir ofisas uždarytas.

Ras. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: Republic 7-7868

Muz. Jono Byansko mirties metinės
A. m. vasario 11 d. sukanka ma nauja valdyba ir revizijos 

komisija pagal naująjį statutą.
S. 5.

Lietuvių ketbe: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštodie 
madienį nuo 8:30 iki 
ryto.

PHYSICIAN AND SUP.GEON 
1434 WEST 71št STREET 

Ofisas: HEmleck 4-5849 
Rezid:: 38B2233 

OFISO VALANDOS: 
rtrmadieniąis ir ketvirtad. 1—7 vaL 
<ntra<L penktadienį nuo 1—5. treč. 
_y<.,ir šežtad tiktai gusifroy. „„

Rex.: GI 30873 

ak w. asiN-HsiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GiNEKOLOGINB CHIRURGIJA 

6)32 Sb. Kedzie Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat 

gįliepia* skambinti Ml 3-0001. _

M. N1NA KRAIKEI - 
KRIAUCEU0NA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
Tel: YAM, 7-1741 - 1742

SVBfiO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVENA DINA BUTINI KRIKSOONM

Yra ir daugiau specialių pa
ketų su vertingais daiktais.

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo 

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530

LABAI SVARBU —
Dėl vartotu drabužiu: 

Reikalaukite mūsų specialaus 
biuletenio.

Mes turime 23 me! 
ir daug tūkstančių 

klijentų.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
RtaWSncijos: PR 6-98&1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71s» STREET *

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
Susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

Oft. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26)3 W. 7lst St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vąl, .pagal susitarimą. Uždaryta treč.

nemokamai gausi 
, Chicago, Illinois

yra mėginami panašiu būdu.

Kristus pasakė, kad ji* įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikaLm.
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”.
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th

IV. RAŠTO TYRINBTOJAI

•

i

Jau vieneri metai suka
ko, kai jis mirė 1972 me-;
tais vasario 11 d. ir vasa-‘ 
rio 19 dieną buvo palaido
tas Šv. Kazimiero kapinė- 

[ se.

šios liūdnos sukakties 
proga nuoširdžiai jį prisi
mename ir pasigendame 
jo, kaip mylimo tėvo, bro
lio, pusbrolio, o taip pat

'wįL- ir uolaus ilgamečio vei

4
kėjo.



TRUMPAI j bos 
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, — Muz. Jono Byansko mir-įvaL 
lies metinių proga Balzeko Je- 
Lietuvių Kultūros muziejuje ,,as

— Amerika* Lietuvių Tanj- 5620 So. Claremont Ave. Chi- 
Racine, VVis., skyrius ruo- 
Uetuvos nejuiklaųsomy- 

ininėjimą vasario 18 d. t 
Šv. Kazimiero parap. salė- 
Kalbės agr. Ig. Andrašiū- 
9:30 vai. ryto parapijos

vasario 11 d. atidaroma jo veik- bažnyčioje bus iškilmingos pa
los, darbų ir suvenyrų paroda, 
turi tęsis iki vasario 28 d. Ren
gėjų komitetą sudaro Genovai
tė Giedraitienė, Aldona Olie-' 
nė ir Stanlev Balzekas Jr.

maldos.

cago, III. 60636. šiame skyriu
je yra studentų net iš Australi
jos. Kanados LB švietimo ta
ryba apmoka studijų išlaidas 
toje valstybėje gyvenantiems! 
studentams. Instituto vadovy
bė ir studentai, padedami bū
rio talkininkų, vasario 17 d. 
Jaunimo centre ruošia viešą 
vakarą sutelkimui lėšų moks
lui, leidiniams bei priemonėms. 
Vietas rezervuoja mok. Elvyra 
Narutienė.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

■Si SCREW NJACHINE

HELP WANTED -r MALE
Darbininkų Reikia

— .V. Bružionis, S. Balanda 
ir B. Galkas iš Brighton Parko 
apylinkės sėkmingai baigė 
Kelly aukšt. mokykloje vaka
rinius kursus suaugusiems ir 
gavo . pažymėjimus. Dabar to
je mokykloje prasideda naujos 
klasės, kuriose galima pasi
rinkti net'86 dalykų arba spe
cialybių. Kursai vyksta ir ki
tose pietvakarių aukšt. mokyk
lose.

— A LTo skyrius, Rochester. 
N. Y., Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą ruošia vasa
rio 18 d. 3 vai. šv. Jurgio parap.
salėje. Kalbės inž. E. Čuplins- 
kas, Kanados LB pirm. Pro
gramoje dalyvaus sol. Leonas 
Baltrus ir Birutė Čyplienė, 
taip pat lit. mokyklos mokiniai, 
vad. V. žmuidzino 11 vai. iškil
mingas pamaldas laikys vysk. 
Joseph Hogan.

— Violeta Gečaitė ir Živilė 
Modestienė yra Illinois u-to Cir
cle campus dekano garbės stu
dentų sąrašuose.

— Jones Komercinė mokykla, 
606 S. State pradeda vakarinius 
kursus suaugusiems ir regist
ruoja kursantus darbo dieno
mis 5:30 — 7:30 v. v. Informa
cijai tel. 922 — 5735. Kursuo
se mokys net komputerius ap
tarnauti.

— Pranas Kaminskas iš Mar
quette Parko apylinkės, mo
kėdamas prenumeratą atsiun
tė 8 dol. Tos pat apylinkės 
Alf. Kviecinskas atsiuntė 3 dol,

ČESLOVAS GEDGAUDAS.
MŪSŲ PRAEITIES

BEIEŠKANT

— Antanas Balchunas, Ches
terton, lnd„ ilgametis Naujie
nų skaitytojas, atsiuntė vajui 
5 dol.

— Beverly Shores, Ind. Ame
rikos Lietuvių Klubas ruošia! 
Lietuvos 
minėjimą, kuris įvyks vasario 
11 d., šia tvarka: 11:30 vai. lie
tuviškos Šv. Mišios Šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, In
diana. 1:00 vai. minėjimas ir 
pietūs Obie’s restorane. 4407 
U. S. Hwy 12 East, Michigan 
City, Ind. Pagrindiniu kalbėto
ju bus Dr. K. Ambrozaitis. Me
ninę programą atliks Gary Li
tuanistinės mokyklos mokiniai. 
Visus apylinkės lietuvius su 
šeimomis ir svečiais maloniai 
kviečiame minėjime dalyvauti.

' (Pr.)

Nepriklausomybės cation> tomas

— Vakarui su rašytoju Alo
yzu Baronu skiriama šio šeš-

— V, Girdauskas iš Gage Par 
ko apylinkės kartu su prenu
merata atsiuntė vajui 8 dol. 
Vajaus komisija visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja, vi
sus prašo remti Naujienas ir 
daryti pastangas suradimui
bent po vieną naują skaitytoją. 
Visi lietuviai yra kviečiami 
užsisakyti Naujienas. Jos bu
vo ir yra visiems naudingos, 
net būtinos.

— Vladas Bajalis iš Los An
geles, Calif., užsisakė Naujie
nas iki sekančiu metų pradžios.

— Vykstant Naujienų vajui 
atsiranda nežinomų rėmėjų. 

,Vienas asmuo iš rytinio Ameri
kos pakraščio, vajaus proga bei 

■ dėkingumo ženklan, užsakė 
metams Naujienas ten pat gy
venančiam asmeniui, bet pra
šė pavardžių neskelbti.Ši nekantriai laukta knyga, 

atskleidžianti daug mūsų seno
vės paslapčių, pagaliau išvydo! — Pedagoginio Lituanistikos 
šviesą. (Kietais viršeliais, 15 
dol.)

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

Instituto Neakivaizdinis sky
rius priima studentus iš bet 
kur ir bet kada, tikslu paruošti 
mokytojus ir visuomenininkus. 
Reikia tik užsiregistruoti PLI,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pljrus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymg f 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

v. *

rūmo programa. Aktorius Al
gimantas Dikinis skaitys iš
traukas 
Be to,
Jonas Borevičius, S. 
guolė Valentinaitė, 
Kasniunas ir kiti.

iš rašytojo 
programoje

kūrybos, 
dalyvaus 

J., Dan- 
Vvtautas

— Minint Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktį yra tin
kamiausias laikas ir geriausia 
proga lengvu būdu tinkamai 
supažindinti savo draugus ir 
kaimynus su Lietuva, jos isto
rija ir problemomis. Prel. dr. 
Juozo B. Končiaus angliškai 
parašyta 142 psl. knyga “His
tory of Lithuania” yra tinka
mas tam tisklui leidinys. Kaina 
2 dol. Gaunama Naujienose, 
1739 So. Halsted St. Chicago, 
Ill. 60608. (Pr.)

—Operetę “čigonų Baronas” 
stato PIRMYN choras, Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje kovo 24, 25 ir bal. 1 d. 
d. Partijas atlieka šie solistai: 
Kristina 
Brazis, 
Juozas
Zapolienė, Albertas Snarskis, 
Juozas Aleksiūnas ir kiti. Bilie
tai gaunami Marginiuose, 2511 
West 69th St. (Pr.)

Milleriūtė, Algirdas 
Alvina Giedraitienė, 
Laurutėnas, Eleanora

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 W«it 69th SL, Chicago, m. 60629. • Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių praklų. 

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

TONY POWELL
(Povilonis)

Prof. Vaclovo Biržiškos

REAL ESTATE BROKER

2749 West 63rd Street
CHICAGO. ILL. 60629

434-3400 or 735-1968

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBOTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ ) 

KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!
Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
v-idrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3 00, minkst $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

« — NAUJIENOJ CHICAM «, ILL,—SATURDAY, FEBRUARY 10, 1973

Raimundas G, Jesaitis, 1943 
metais gimęs Kaune, 1967 me
tais gavęs organinės chemijos 
daktaro laipsnį iš Cornell uni
versiteto, o nuo 1968 metų che
mijos asst profesorius State 
University of New York at Sto
ny Brook, yra bendraautorius 
straipsnio kai$ sintezuoti sulfa 
vaistus ir juos panaudoti kaip 
chemoterapinius veiksnius.

Straipsnis išspausdintas leidi
nyje Journal of Chemical Edu- 

, nr. 1 1973 m. 
sausio mėnesį. R. G. Jesaitis yra 
kilęs iš trečiakartės lietuvių che
mikų šeimos: senelio brolis Vik
toras Jesaitis Lietuvoje buvo 
chemijos profesorius, Amerikoje 
atliko svarbius kariškus tyri
mus ir neseniai mirė; dėdė Mar- 
zeris Adomas Jesaitis yra bio
chemijos associate profesorius 
Rockefeller University New Yor
ke.

R. Bartnikas, 1964 metais ga
vęs elektros inžinerijos daktaro 
laipsnį iš McGill universiteto Ka
nadoje ir nuo 1968 metų dirbąs 
Hydro-Quebec Institute of Re
search, Varennes, Quebec, para
šė vedamąjį straipsnį apie ge
ras moksliškas pasekmes, kai 
prieš 7 metus susiorganizavo 
elektros insuliacijos specialistai 
ir įsteigė savo žurnalą, ir visam 
tam reikalui Bartnikas daug pri
sidėjo. Vedamasis telpa leidiny
je IEEE Transactions on Elec
trical Insulation, tomas 7, nr. 4 
1972’ m. gruodžio mėnesį.

Yvan Šimonis, gimęs 1936 me
tais ir parengęs visuomeninių 
mokslų daktaratinę disertaciją 
pas garsųjį antropologą ir struk
tūralizmo steigėją Claude Levi- 
Strauss, dabar esąs antropologi
jos asst profesorius Montrealio 
universitete, yra bendraautorius 
straipsnio, ginančio Levi-Strauss 
nuo kritikų. Straipsnis paskelb
tas leidinyje Semiotica, tomas 
6, nr. 3 1972 m. Pastebėtina, kad 
Algirdas Julius Greimas, struk
tūralizmo pritaikytojas lingvis
tikoje ir mitologijoje, irgi yra 
didelis Levi-Strabšs šalininkas.

Jonas Rubikas; genetikas iš 
Lietuvos mokslų akademijos, ne
seniai atvyko Į Čikagos univer
sitetą, kur kaip svetys moksli
ninkas dirbs bakterijų geneti
kos srityje iki lapkričio mėnesio.

Saulius šimoliūnas

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10 20/5/.5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS. 778-2233

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Dažo namus iš lauko ir ii vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

LAIKRODŽIAI IR. BRANGENYBĖS 
ir Taisymas 

WEST 69th STREET 
•L: REpubHc 7-1941 -

L

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

VELTUI 
JŪSŲ namu 

ĮVERTINIMAS 
ERWIN J.

MICHAELS

BS set up and operate. 1st and 
shift. Top pay. Full insurance 
nefits. Vacation. Overtime on 
and 2nd shifts. 10% bonus on 
shift. Apply at or call

INLAND MIDWEST

2nd 
be- 
Ist

2nd

5555 Northwest Highway
Chicago 775-2111

NIGHT WATCHMAN 
for enclosed lumber yard. Middle 

age or elderly man preferred.
English speaking. 

MALKOV LUMBER CO. 
Roosevelt Rd. and Campbell Ave.

733-7900

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced. With tow truck 

knowledge. 
NORM’S STANDARD 

7550 N. Sheridan.

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

AUTO BOOKKEEPER-ASSISTANT 
Experience in AP and AR needed. 
Good working conditions. Fulltime 
Good pay.

ROGERS PONTIAC 
2720 S. Michigan Ave. 225-4300 

Ask for MARSHA

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

HOFFMANN - STAFFORD 
TANNING

1001 West Division St. 
Tel. 664-1907

MOTHER’S HELPER
Pleasant home in Chicago’s Suburbs. 
Your own room, TV. Same child 
care and some house work. Some 
English necessary. $35.00 per week 
to start. Call Mrs. Shuman 673-4659.

GENERAL OFFICE
TYPISTS FILE CLERKS
Call MISS LANE 263-1920 

AETNA CASUALTY & SURETY 
An Equal Opportunity Employer

9 A. M. TO 1 P. M. 5 DAY WEEK 
General house work, no heavy laund- 
rv. Near North Side, S3 per hour 
plus car fare. Some English neces
sary. References required.

943-2525 or 943-1120

CLERK
Steamship comnany needs young 

lady for clerical dudes.
C & NW and Union Stations.

Salary Open.
Mr. Corvillion 236-5800

Near

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų >r Darbininkių

CREW MANAGER-SUPERVISER 
Boys to sell Jewelry made by the 
handicapped. $250—$350 a week.

Call or apply
4321 ST. CHARLES RD.. BELLWOOD 

547-6443

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

136 AKRŲ FARMA
*MW**\,

400 dol. už akra. Gana Ivgus pavir
šius ir gera žemė. Apie 20 akru miš
ko. Geras gabalas prie gero kelio. 3 
miegamu modernus namas, daržinė 
ir kiti trobesiai. Labai gera farma 
už tą kainą.

18 AKRŲ FARMA
Prie gero kelio, netoli valstiios greit
kelio. 3 miegamu vieno aukšto mo
dernus namas su nauiais kilimais 
gera virtuvė, dideliu salionu. Darži
nė. garažas. Patrauklus namas, so
dyba ir gera žemė.

22 AKRŲ FARMA
Prio gero kelio. Apie 
Puikus atremontuotas 
kia virtuve 
daržinė.

Prašome

ir vonia.

4 akrai miško, 
namas su nui- 

Yra nedidelė

skambinti 
angliškai.

arba rašyti

JEFFERIES AGENCY 
1007 Main St. 

Rochester, Ind. 46975
Tel. (219) 223-6111

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 A re bar Ava. 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7*5990

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — N0TAR1ATAS — VERTIMAI

| VISŲ RUšIų Draudimo agentūra |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė.
5300 SO. TRIPP BUTŲ NUAMAVIMASL ĮVAIRŪS

Labai patrauklus ir labai gerai atro- ‘ DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 
dantis pilnas visokiu priedu kaip pa- JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-
* X* VGi puliuUAlUu X£ IwUul įįvlul uvlv *-,xv** ^* *^ ■*■*••*•x - *

dantis pilnas visokių priedų kaip pa- JAMO TURTO PIRKIMAS - 
sakose, kad tiesiog yra sunku pati- PARDAVIMAS.
keti nepamačius to nuostabaus namo, 
kuris gali patenkinti jūsų drąsiausias 
svajones. Milžiniško didumo 5% ir 
4 kambariai. Viskas juose kilminga, 
puošnu, dvelkia išdidumu kartu ir 
jaukumu su nepaprastu židiniu. Ap
šildomas 2 mašinų mūrinis garažas. 
Jei jūs ieškote tokio namo, būkite 
pasiruošę jį nupirkti vietoje. Jis yra 
prie 55-tos ir Tripp. Jūsų pasitenki
nimas tuo namu ir jo patogumais 
yra garantuotas. Skambinkite ste
bukladariui. Skambinkite MICHAELS 
dabar; Kalbame lietuviškai.

254-8500.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554 ‘

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5^ ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 

j langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy- 
Įmas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras.
APŽIŪRĖKITE SEKMADIENĮ i Kedzie ir Parko Apie $1WO paja- 

, -i __ a vai ’popttt't i mu. Galima gauti už $70,000.. 11 — ’ , I DDTTTff rorCTWT r>«or —
4 miegamų murini namą didelei sei-’ 
mai. Modernūs įrengimai .dideli 
miegami. Nebrangus. Tuoj galima 
užimti. 6435 So. Artesian Ave.

Šimaitis, tel. 436-7878

Arti

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 kamo. mūro reziden
cija. puošnūs nauji karpetai. “built- 
in” virtuvė. 114 vonios. Du greta oo 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin. langai, naujas ga- 

■ šildvmas ir garažas aptvertas pla-
patraukliausia virtuvė su valgomuo- tus ^sklvnas. pa i amu $6.600 metams, 
ju joje, imantuotomis virimo bei ke- Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

BARGENAS GARFIELD RIDGE 
APYLINKĖJE

Tas namas užbaigs jūsų bargeno ieš
kojimą. Idealus pakelto Ranch tipo 
mūras su ištaigingais 5Vz kamba
riais. 3 dvigubo dydžio miegamieji,

pimo krosnimis ir įrengimu atlai
koma. Didelis oro vėsintuvas. 4 
kambariai iškloti kilimais, gražiai iš
kaltas beismantas, 2 mašinų garažas, 
arti 63 gatvės, <_ _
kaina tik $33,500. Skambinkite ste
bukladariui. Skambinkite MICHA
ELS dabar. Kalbame lietuviškai.

254-8500

o stebuklingai žema $36 000.

VICINITY 57th and DAMEN
By owner 2 story frame, insul brick, 
2-3 rooms and 2-4 rooms. Full base
ment. Individual space heaters. In
come $300 monthly. Shown by ap
pointment — call RE 7-2970.

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

Brangonybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. €. AUTO REBHLMRS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
Ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888 
Anicetas Garbačiauskas, sav.

M. A. š I M K IT S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai.

HOME INSURANCE

A. & L. INSURANCE » REALTY

Call: Frank Zapolh 
320814 W. 95th St.

GA 44654

_ INCOME IAX
4645 So. ASHLAND AVĖ.“ 

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

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

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

SKAITYK FATS IRPAFAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIEMS

AL. IR I G N A S

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

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

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui Įrengtas 
beismontas.iArti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden- 
ciia. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Certt. oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40.000

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

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Nauias eazo Šildymas. Arti Margučio 
rad’io $15 800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. įrengtas 
beismontas. baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24 000.

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

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus tr 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Oirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60809. TeL: VI 74447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
H SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui ikainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tel. 2384656

Fedoralinlv (t vefstilm £a|amv 
moka«? i v apskaičiavimas

Nokilnolamo turto pirkimas 
pardavimas

Parpiu palludl|ima«

Draudimo lnforma«i|M
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (pria Sacramento)

. Tai. 436-7878

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Talefonuetf 778-9533 — TEXACO 
58-to» Ir Wuttrn Avanu* kampa* _____________________________ Z-y PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




