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PARYŽIUJE BAIGTA 12-KOS KONFERENCIJA
i i

LENKIJOS IR
SAUGUMIEČIAI
trumpai pranešta, Lenkijoje 
vyriausi Lenkijos ir čekos-

ŽUVO AUKŠČIAUSI 
ČEKOSLOVAKIJOS
VARŠUVA. — Kaip jau vakar 

sudužo lėktuvas, kuriame užsimušė
lovakijos saugumiečiai, partijos linijos sargai ir tų tautų prie
spaudos vykdytojai. Lėktuvas nukrito netoli Baltijos uosto Szcze
cino. Lėktuvas buvo Lenkijos karinės aviacijos Antonov — 24, 
sovietų gamybos. Jame skridusieji ir lėktuvo įgula visi užsimušė. 
Spėjama, kad žuvo apie 15 žmonių. Lėktuvas sudužo besileisdamas 
į Goleniową aerodromą, 18 mylių nuo Szczecino. Matomumas 
buvęs geras. Nelaimė įvyko vidurnaktį.

Niekas Lenkijoje nežinojo, 
kad lankosi aukšti svečiai iš kai
myninės Čekoslovakijos, žuvu
sių tarpe buvo Čekoslovakijos vi
daus reikalų ministeris Radko 
Kasko ir partijos saugumo sky
riaus viršininkas Michael Ku- 
dzėj. Lenkijos televizija paskel
bė, kad žuvo du Čekoslovakijos 
pulkininkai Jaroslav Klima ir 
Ladislav Huzvik.

iš viso PASAULIO

Tarp Lenkijos pareigūnų ta
me lėktuve žuvo vidaus reikalų 
ministeris Wieslaw Ociepka, du 
saugumo pulkininkai Czeslaw 
Karski ir Wieslaw Zajda, dar du 
majorai ir kiti, žemesni parei
gūnai.

Niekas nežino, kodėl čekoslo-! 
vakijos saugumiečiai skrido su 
vyriausiais lenkų žvalgybinin
kais į Baltijos uostą, kur 1970 
m. žiemą įvyko darbininkų riau
šės. Lenkijoje laukiama, kad 
vyriausių šalies saugumo valdi- 

. ninku žuvimas pareikalaus di
delių pakeitimų vidaus reikalų 
ministerijoje, nes, paprastai 
kiekvienas šefas surenka aplink 
save patikimiausius savo ben
dradarbius.

LONDONAS. — Geležinkelie
čių 24 vai. streikas pakenkė pra
monei, nes daug darbininkų ne
galėjo atvykti į darbą. Darbo 
unijų kongresas pasmerkė vy-1 
riausybę, kuri kovodama prieš 
infliaciją, varžo tik darbininkų 
algas, nevaržydama įmonių dide
lių pelnų ir biznierių.

CANBERRA. — Australijos 
gynybos ministeris pareiškė, kad 
Australija gerbs Amerikos ba
zių ir įrengimų slaptumą. Aus
tralų kairiosios grupės reikala
vo, kad vyriausybė paskelbtų, 
kas vyksta tose Amerikos erdvės 
ir komunikacijų bazėse.

MIAMI. — Aerodromo muiti
ninkai su įtarimu apžiūrėjo iš 
Pietų Amerikos atsiųstą dėžę, 
kurioje buvo didelė gyvatė — 
smauglys. Jis miegojo ir at
rodė negyvas. Mutininkai per- 
švietė gyvatę rentgeno spindu
liais, manydami, kad tai tik gy
vatės oda, prikimšta narkotikų. 
Paaiškėjo, kad tai tikra gyva 
gyvatė, šiek tiek nusipenėjusi.

Amerikoje vis didesnis nuošimtis žmonių baigia aukštesniąsias mokyklas, ši lentelė parodo, kiek 
amerikiečiy jas baigė 1940 m. ir kiek baigusiu bus 1980 m.

ŠIANDIEN PALEIDŽIA BELAISVIUS
PARYŽIUS. — Vakar Paryžiuje pasibaigė 12 valstybių užsie

nio reikalų ministeriu konferencija Vietnamo reikalu. Pasirašytas 
susitarimas, kuris patvirtina Paryžiaus karo paliaubų sutartį ir 
pareiškia, kad ta sutartis išpildo vietnamiečių nepriklausomybės, 
suverenumo, vienybės ir teritorinio neliečiamumo siekimus. Su
sitarime yra taisyklės, kaip vėl sušaukti 12 valstybių konferen
ciją, jei karo paliaubos būtų sulaužytos. Amerika šia konferen
cija norėjo įjungti Sovietų Sąjungą ir Kiniją į Vietnamo paliaubų 
sutartį.

Belaisvis pasakoja
savo pergyvenimus

! Susitarimo pasirašymo liudi
ninkais buvo ir Amerikos kon
greso vadai: sen. Mansfieldas, 
sen. Scott, atstovas McFall ir 
Gerald Ford. Susitarimą pasi-

WASHINGTONAS. — Diplo-?rašė Paklos Jungtinių Tautų 
matinės tarnybos valdininkas baugumo Tarybos pastoviosios 
Douglas Ramsey, išbuvęs Viet 
Congo nelaisvėje 7 metus, pa
pasakojo spaudai apie savo per
gyvenimus. Jis per tuos metus 
daug iškentėjo, buvo laikomas 
izoliuotas bambukiniame narve, 
sirgo malarija, beri-beri, valgė1 
šunų, beždžionių, lokių mėsą. Ko- •da Ir Indonezi ja.
munistų elgesys priklausė nuo Komunistai konferencijoje pa- 
grupės vado. Kai kurie buvę la- keitė "uo,m,onę dėl JT _se,kret.°‘ 
bai žiaurūs, o kiti — labai pado
rūs žmonės.

Siekdamas išlaikyti sveiką pro
tą, belaisvis mintinai dauginda
vo didelius skaičius ir sukurda
vo įvairių matematikos prati-mu, 
žaidimų. Apie savo pergyveni
mus Ramsey planuoja parašyti 
knygą.

. valstybės: Kinija, Amerika, So
vietų Sąjunga, Prancūzija ir Bri
tanija, trys Vietnamo karo daly
vės: šiaurės ir Pietų Vietnamas 
bei VietCongas ir keturios pa
liaubų priežiūros komisijos na
rės: Vengrija. Lenkija, Kana-

i

Ministeris Ociepka buvo arti
mas partijos vado Giereko drau
gas. Jie abu į sostinę atkeliavo 
iš angliakasių provincijos Ka- 
tawicu. Ociepka partijoj iškilo 
per jaunimo organizaciją. Jis 
anksčiau buvo Szczecino rajono 
partijos sekretorius, o 1960 m. 
buvo įtrauktas į partijos centro 
komitetą, kur dirbo administra
cijos komitete, kuris apima sau
gumo, informacijos ir žvalgybos 
uždavinius.

Dakotos indėnai

Galimas daiktas, kad dabarti
nis administracinio komiteto 
galva Teodor Palimaka taps nau
ju vidaus ministeriu.

Žuvęs čekų ministeris irgi bu
vo partijos saugumo reikalų pa
tarėjas, ilgai treniruotas Mas
kvoje, ministeriu tapęs 1970

PAGROBĖ PENKIS DIPLOMATUS
KHARTOUMAS. — Arabai teroristai puolė Sudane Saudi 

Arabijos ambasadą, kurioje vyko diplomatų balius. Jie išvarė 
visus svečius, pasilikdami įkaitais ambasadorių Cleo Noel Jr., 
Jordano charge d’affaires Adly el Nasser, Belgijos _  Guy Eid
ir patį Saudi Arabijos ambasadorių, jo žmoną ir vaikus. Suimtų 
tarpe buvo ir Amerikos diplomatas George Moore, kurio garbei 
šis balius įvyko, prieš jam grįžtant į Washingtoną. Puolimą vykdė 
arabų Juodojo Rugsėjo grupės nariai. Jie paskelbė savo reikala
vimus už diplomatų paleidimą, 
labai dideli.

Pradžioje tie reikalavimai buvo

m.

Gubernatoriai 
svarstė lėšas

WASHINGTONAS. — Valsti
jų gubernatorių konferencijoje 
daug diskusijų sukėlė preziden
to planas “dalintis lėšomis” su 
valstijomis. Demokratai guber
natoriai, net ir tie. kurie anks
čiau šį planą entuziastingai rė
mė, dabar abejoja. Daugeliui nė
ra visai aišku, kaip tas planas 
praktiškai veiks. Ar jis bus prie
das šalia įvairių ^federalinės val
džios lėšų valstijoms? Arjispa- 

• kels prezidento sustabdomas pro
gramas? Gubernatoriai reikala
vo iš vyriausybės aiškesnių in
strukcijų, kad jie žinotų, kiek 
kuri valstija gali laukti lėšų iš 
federalinės vyriausybės.

Kalifornijos gub. Reaganas su
krėtė gubernatorius, sakydamas, 
kad jis norėtų sumažinti federa- 
lines lėšas valstijoms, kurios tu
rėtų savo išlaidas mažinti. Ka
lifornija pernai turėjo 800 mil. 
dol. perteklių. Reaganas prita-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

G. Meir teisina 
lėktuvo numušima
WASHINGTONAS. — Izrae-

+ Čikagos arkivyskupija pa- lio premjerė Meir pasakė kalba 
skelbė, kad keturios katalikų pa- ’ Snaudos klube. Atsakvdama i 
rapijos pietinėje Čikagoje sujun-, klausima anie Libiios keleivinio 
giamos į vieną, kuri turės Visų . lėktuvo rrumušima. Meir paaiški- 
šventųjų vardą. Klebonu pa- j no. kad Izraelio žvalgyba turėio 
skirtas kun. James Pommier, iš 
šv. Liudviko parapijos. Tos ketu
rios yra: lietuvių 1907 m. Įs
teigta Visų šventųjų, 10809 S.

žinių iš kitų valstybių saugumo 
organizacijų, kad arabu teroris
tai planuoja nusamdvti keleivini 
lėktuvą, pridėti į jį bombų ir

Iš Sudano žinių nebuvo aišku, 
ką teroristai žada padaryti su 
įkaitais, jei jų reikalavimai ne
bus pildomi. Teroristai reikala
vo paleisti iš kalėjimo Kalifor
nijoje nuteistą Sirhan Sirhan, 
nužudžiusį sen. Robertą Ken- 
nedį. Be jo, arabai reikalavo pa-

pasirengę kovoti
WOUNDED KNEE. — Du Pie

tinės Dakotos senatoriai kari
niais helikoteriais, su baltomis 
vėliavomis, nuvyko i indėnų oku- 
uota Pine Ridge kaimą: sen. G. 
McGovern ir sen. James Abou- 
rezk. Indėnai pareiškė jiems, kad 
jie pasiruošė mirti, jei federali
nė valdžia nepildys jų reikalavi
mų.

Senatoriui McGovernui turi
būti didelis įžeidimas, kad indė--leisti Izraelyje laikomus arabus 
nai nelaiko jo patikimu savo rei- kalinius, Jordane nuteistą parti- 
kalų gynėju. Jie reikalauja, kad zanų vadą ir kitus kalinius — 
jų reikalus tuoj pradėtų tyrinėti (arabus, 
sen. Edwardo Kennėdžio komite
tas. o sen. Fulbrighta jie prašo 
neržiūrėti 371 sutarti, kurią in
dėnai pasirašė su federaline vy
riausybe. Ji tų sutarčių nesilai
kanti.

Indėnų neramumai P. Dako- 
toje prasidėjo sausio 21 d. Indė
nai, supykę, kad teismas nenu
baudė griežčiau balto vyro, ku
ris nužudė indėną, sudegino ke
lis pastatus ir teko iškviesti Tau
tinę Gvardiją riaušėms numal
šinti.

Pine Ridge draustinyje gyve
na apie 10,000 Oglala Sioux gen
ties indėnų. Jie savo žemes va
dina Raudono Debesio žeme. 
Apie 200 ginkluotų indėnų, įsi
tvirtinę užimtuose Pine Ridge 
pastatuose, žada nepasiduoti, kol 
valdžia atkreips dėmesį įteisė- 
tus jų reikalavimus.

ria prezidentui Nixonui, kuris 
nori sustabdyti visas tokias so
cialines programas, kurios daug 
išleidžia, bet duoda nedidelių vai
sių.

I Vokiečių agentūros žiniomis 
t iš Sudano, Saudi Arabijos amba
sadoje keli asmenys buvę leng
vai sužeisti, arabai įsileidę gy
dytoją žaizdoms aprišti.

Jordanas ir Izraelis greit pa
skelbė, kad jie jokių teroristų 
reikalavimų nepatenkins. Pre
zidentas Nixonas spaudos kon
ferencijoje irgi pasakė, kad 
Amerika su teroristais nesiderės 
ir jų sąlygų nepildys. Vėliau te
roristai reikalavimus ėmė ma
žinti, pasitenkindami tik Abu 
Daoud iš Jordano paleidimu. Jor
dano užsienio reikalų ministeris 
Abu Zeid pareiškė, kad legalūs 
Jordano teismai viešai nuteisė 
reikalaujamus paleisti asmenis 
ir Jordanas jokiam spaudimui 
nepsiduosiąs. Jis pridėjo, kad 
teroristų veiksmai Sudane suda
vė smūgį pasaulio simpatijai 
arabams po Libijos lėktuvo nu- 
mušimo Izraelyje. Pasaulis už
jautė arabus, o dabar tas jaus
mas pasikeis.

Teroristai reikalavo lėktuvo ir 
leidimo išskristi iš Sudano ne-

Kinija vilioja 
Taivano vadus

PEKINAS. — Kinijos spauda 
paskelbė nuosaikų nasiūlymą 
Tautinei Kinijai, kuri kviečiama 
tartis dėl Taivano ir Kinijos 
ateities. Kinija žada švelniai elg
tis su Chiang Kai Sheko “klikos” 
valdininkais ir kariais, jei jie 
nuoširdžiai sieks abiejų Kinijos 
dalių sujungimo.

Pekine įvyko Kinijos parei
gūnų ir Taivano žmonių susirin
kimas, kuriame svarbią kalbą pa
sakė buvęs nacionalistų genero
las, perėjęs į komunistu pusę. Jis 
ragino visus kinus, be pažiūrų 
skirtumo, dirbti tėvynei, jos su
vienijimui. Jis kvietė Taivano 
valdžia slaptai ar viešai atsiųsti 
i Pekiną atstovus, kurie bus su
tikti ir jų saugumas bus garan
tuotas. Generolas Fu nurodė, 
kad praktika parodė, kad taiva
niečiai negali pasitikėti Ameri
ka, todėl jai likes vienas kelias 
— suartėti su Kinija.

Tautinės Kinijos valdžia su 
pasipiktinimu ir panieka atmeta 
Pekino siūlymus, sakydama, kad 
su Pekinu nebus ieškoma jokių 
kompromisų, nes komunistų šyp
sena tik siekianti pagadinti ge
rus santykius tarp Taivano ir 
Amerikos.

trukdomiems į Alžirą ar į Libi
ją. Jie žadėjo su savim pasiimti 
ir visus įkaitus.

State; Liudviko, įsteigta 1896 pulti Tel Aviva ar svarbius ka- 
prancūzų — 16 E. 117 st., slova-' rinius įrengimus Izraelyje. La
kų švento Rožinio, įsteigta 1907 kūnai turėio būti savanoriai, pa
in. W. 108 PI. ir vokiečių šv. Ni- sirengę mirti.
cholas parapija, veikusi nuo 1890
m, 11335 S. State st. ši parapijų ' žinios, prisimenant japonų tero- 
“konsolidacija” yra rezultatas 
“apylinkės pasikeitimo”.

Iš Kubos į Ameriką žvejų 
laivu pabėgo 28 kubiečiai: 10 vy
rų, 9 moterys ir 9 vaikai, šis at- 
bėgimas gali išbandyti neseniai
pasirašytą Amerikos-Kubos su- tuvas, izraelitai buvę tikri, kad 
tartį dėl piratų baudimo ir grą- tai savižudžių bombonešis. To- 
žinimo.

+ Vakar Airijos respublikoje 
dar nebuvo žinomi rinkimų rezul-

Premjerė paaiškino, kad tos

ristu nuolimą Tel Avivo aerodro
me, atrodė patikimos. Lėktuvas 
turėjo smigti su visomis bombo
mis j taikinį ir susprogti kartu 
su jo įgulos nariais. Kada i Iz
raelio erdve įskrido Libijos lėk-

riaus Waldheimo. Prieš konfe- 
i renciją šiaurės Vietnams'; nats 
i pasiūlė kviesti Waldheimą ir tuo 
nustebino Ameriką. Konferenci
ja buvo jau vadinama “13-kos 
dalyvių” konferencija, tačiau jai 
baigiantis, ji tapo tik 12“kos ša
lių konferencija”. Komunistinės 
delegacijos įrodinėjo, kad JT ne
turi vaidmens Vietnamo konflik
te ir jo taikoje. Atrodo, kad pa- 

‘ žiūros pakeitimas atėjo iš Kini
jos pusės. JT sekretorius atvyko 
į Paryžių su .10 žmonių štabu, ta
čiau nuo ketvirtadienio jo vaid
muo buvo komunistų sumenkin
tas iki stebėtojo vaidmens.

Šiandien 9 vai. Čikagos laiku 
Hanojuje komunistai turi pa
leisti 106 amerikiečius belais
vius, du tailandiečius. Viet Con
gas savo paleidžiamus belais
vius; 30 amerikiečių, iš jų tris 
civilius, du vokiečius ir dū fili
piniečius, irgi atgabens į Hano
jų,, nors pirmą savo belaisvių 
grupę jie paleido P. Vietname, 
Loc Ninh vietovėje.

Tarp paleidžiamų amerikiečių 
yra aviacijos pulkininkai, penki 
laivyno kapitonai. Apie 20 jų ne
laisvėje buvo jau nuo 1966 metų.

dėl ir buvo duotas įsakymas pri
versti lėktuvą nusileisti. Kada 
lėktuvas neoaklausė, jis buvo 

tatai. tačiau buvo galimvbė.’kad Į nu™ušta*' Tik sudužus Pa' 
premjero Jack Lynch Fianna Fail a’škėJ°- kad tai keleivi^ Pilnas 

lėktuvas.partija turės pasitraukti. De
šimty rajonų buvo nežinomas 
laimėtojas, 64 vietas laimėjo 
Lynch ir 68 — opozicijos Fine 
Gael partija.

+ Venecueloje policija rado 
nužudytą 13 metų architekto sū
nų. nors jis banditams sumokėjo 
35,000 dol. už sūnaus paleidimą.

0 General Motors akcininkas 
Charles Mott testamente pali- 
wo 40 mil. dol. savo įsteigtam 
Mott Fondui — šalpai ir kultū
rai.

+ Pietinėj Dakotoj kažkas pa
degė indėnų vado namą. Vadas 
dalyvauja Pine Ridge indėnų su
kilime. Namo padegimas dar 
daugiau padidino įtempimus.

Indėnai reikalauja 
naujų sutarčių

PINE RIDGE. — Pietinės Da- 
J j kotos indėnai, priklausa oglalos 
“* i genčiai, užėmę laiko Wounded 

Knee vietove ir užėmė prekybos 
agentūrą ir bažnyčią Pine Ridge 
vietovėje. Ginkluoti federaliniai 
maršalai su dviem šarvuotais au
tomobiliais apsupo indėnus, ku
rie reikalauja, kad pas juos tuoj 
atvažiuotų du senatoriai: Ken
nedy ir Fulbrightas. Indėnai rei
kalauja, kad senatas svarstytų 
iš naujo Amerikos sutartis su 
indėnais ir pravestų tardymą 
apie indėnų traktavima.

Jau įvyko keli susišaudymai

Japonija nekeis 
santykių su JAV

TOKIJO. — Japonijos užsienio 
reikalų ministerija paskelbė, kad 
japonų vyriausybė nesirengia 
keisti savo santykių su Ameri
ka ir laiko dabartinius ryšius vi
sai patenkinamais. Amerikos 
susiderinimas su Kinija ir 10% 
muitų pakėlimas pernai buvo 
Japonijos netikėtas, tačiau Ja
ponija neplanuoja jokių keršto 
veiksmų Amerikai.

Šis pareiškimas laikomas ban
dymu išsklaidyti liberalų parti
jos pirmininko Hashimoto pada
rytą įspūdį, kad Japonija nepa
tenkinta savo vaidmeniu tarp
tautinėje bendruomenėje. Minis
terija sako, kad Hashimoto kal
bėjęs tik už save.

WASHINGTONAS. — Kovo 
pabaigoje iš karo laivyno bus 
paleisti iš aktyvios tarnybos 2,- 
000 laivyno karininkų, jų tarpe 
ir leitenantas David Eisenhower, 
prezidento Nixono žentas.

MADRIDAS. — Ispanija gau
na gražių pajamų iš turizmo. 
Pernai Ispaniją aplankė virš 31 tarp indėnų ir policijos. Suimta 
milijono svetimšalių, kurie pa- 17 asmenų, kurie bandė pabėgti 
liko Ispanijoje virš 2.6 bil. dol. iš apsuptų vietovių. Keli žemai

skridę lėktuvai su fotografais 
buvo indėnų apšaudyti. Tarp in
dėnų laikomų įkaitų yra viena 
devynių asmenų šeimą ir vietinis 
katalikų kunigas.



MIAMI, FLORIDA
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 55 metų 

sukakties minėjimas
lt rnadienį. vasario 18 dieną, 
T:ami Lietuviu Klubo salėje įvy
ko -LT Miami skyriaus sureng- 
t. s r pravestas iškilmingas Va
ss šešioliktosios minėjimas, 
kuri atidarė ALT Miami sky- 
iT is pirmininkas A. D. Kaula- 
kis kurs po įžanginio žodžio pro- 
gr mai vadovauti pakvietė p. V. 
i £■ įask

uvo įneštos ir pagerbtos Ame 
rik s, Lietuvos, Estijos ir Lat- 
\ i s vėliavos. žuvusioms už 

vos laisvę ir didvyriams Si- 
Kudirkai ir Romui Kalan

ta pagerbti savanoris kūrėjas 
r. itkus uždegė žvakes, o ku
li as Bielskis paskaitė invokaci- 
ja Sveikinimo trumpas kalbas 
pasakė estų ir latvių atstovai.

Lalbėjo Ban Kuraitis ir Rudis 
iŠ 5 ji’cagos, o pagrindinę kalbą 
pa akė Dr. .J. Valaitis. Jadvyga 
Junkienė perskaitė iš Floridos 
gubernatoriaus ir Miami miesto 
mero gautas proklamacijas. Me
ri'nę dalį išpildė solistė Dana 
i tankaitytė, Chicagos Lietuvių 
G< eros primadona. Ponia K. Ko-

datienė skaitė savo parašytas tai 
dienai pritaikintas jautrias eiles.

Vakare įvyko banketas.
Minėjime ir bankete dalyvavo 

virš 300 žmonių. J. J an ki en ė
.Amerikos Lietuvių Tarybos

surengtame Vasario 16-osios mi
nėjime Miami lietuvių klubo pa
talpose 1973 m. vasario 18 dieną 
Lietuvos laisvinimui aukojo:

Po $100 — Dan Kuraitis.
Po $55 — Juozas Gus-Gužaus- 

kas.
Po $50 — Miami Lietuvių Klu

bas, A. ir S. Kamarauskai.
Po $30 — Zigmas Kaulakis, 

Bronius Sergautis, A. Stongvila.
Po $25 — Dr. St. Br. Tamošai

čiai, Jankų šeima, Jazbučiai, Ona 
Kaulakienė, Petras ir Ona šilai.

Po $20 — Kazys Bukaveckas, 
Gludą, Bronius Liskus, M. Kal- 
vaitienė, S. Narbutas, Andrijaus
kienė, Stasys Ilevičius, Savals- 
kis, Mr. ir Mrs. A. Alekna, Anta
nas Juknevičius, Dr. J. Dubins- 
kas, Juozas ir Helen Ratkus.

Po $15 — J. ir J. Kučinskai.

VELTUI
JŪSŲ namu

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.MICHAELS

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

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

Po $13 — Ce’as.
Po $10 — Simavičius, A. Dra- 

vininkas, A. Rugys, V. Saladžius, 
Anita Karens, Sandaros kuopa, 
M. Vaitkevičienė, SLA 44-ta kpL, 
K. ir K. Kodaitis, J. ir V. Sližys, 
Adam Gaibačiūnas, E. Žukaus
kas, Leo Stasiulis, Dr. V. Norvai
šienė, Nekrašius, šuopys, Semaš
ka, Skikūnas, Dičmonas, R. Pau
lauskas, J. Jačauskas, E. Žemai
tis, Ant. Mockus, Ona Marcin
kus, K. Minca, M. Gardis, J. Kli
mas, E. ir P. Leonai, J. ir D. Kau- 
naitės, Sofija ir Konstantas še- 
puta, Eluardas ir Genė Petraus
kai, Paul Kodis, E. ir J. Lands
bergiai, Ains. Telson, Stefanija 
Ježerskis, Lana Butnis.

Po $6 — Juodikienė.
Po $5 — Br. Kubilius, J. Ma

čiukevičius; J. Tūbelienė, A. Di
džiulis, M. Šimkus, Br. Elsber- 
gas, Elena Banavičienė, Stanu- 
lis, Bukauskas, Lapienė, Staškū- 
nas, Radžius, Juodelis, Leonaitie- 
nė, Pargauskai, J. Valys, Kens- 
tavičius, Vaičkienė, Ragauskie
nė, Rogers, J. Paulauskas, Fiore,
J. Dikšas, Noreika, Marija Nau- 
jalienė, Jonas Avižienis, Juoz. 
Korsakas, Marija Mackevičius, 
Raymond Paul, Petras ir Ona 
Griškeliai, Bačanskas, Ambrose, 
Elena Kairienė, Petras Barkus, 
Kudaba, Helen Sabai, Pakštienė, 
Družilauskienė, Naginskas, Pra
nas Pakštas, St. Zavadskas, J. 
Miškinis, Mišeikienė.

Po $4 — Totoraitis.
Po $3 — J. Mitkus, Gabriel, A. 

Kriščiūnas, V. Dresseris, Merec- 
kienė.

Po $2 — Adolfas Lekas, Pe
trulienė, NN, J. Banys, Pialikas,
K. Kibartas, Papurėliai, Francis 
Švereika, NN, Simons, Venckus, 
St. Jonaitis, Purdžius, Vladas 
Dimša, NN, Jankus, Šimaitis, 
Ant. Medelis.

Aukų surinkta viso $1,410.
Paulius Leonas,

Aukų Rinkimo Vadovas

LOS ANGELES. CALIF.
Lietuvių radijo valandėlė 

nepripažįsta daugumos balso

Los Angeles parap. salėje, š. 
m. 11.25 d. buvo sušaukta Liet, 
radijo valandėlės klubo ndrių 
metinis susirinkimas, kuriame 
paaiškėjo, kad narių turima 280, 
pajamų biivo $7,153.16, išlaidų 
$4,093.36 kasoj turima $3,059.80

Padėtis gera ir publikos pri
sirinko vidutiniškai, bet benar- 
pliojant visokius nesklandumus, 
sus-mo pirm. prof. Kuprionis 
kalbėtojų teises susiaurino ligi 
vienos minutės. Tokiu būdu, žy
maus visuomenininko inž. Mažei
kos pasisakymas buvo nutrauk
tas ir jis paliko pradėjusią ūžti 
auditoriją. Vienas pasiūlė bal
savimo keliu nustatyti: ar bol- 
šeVikij atsiųstus koncertinihkūs 
skelbti per liet, radijo valandėlę, 
ar ne. Tada ginčų nebūtų dabar 
ir ateityje. Bet sus-mo pirm-kas 
ir klubo pirm. Pautienienė tą pa
siūlymą nučiulbėjo sava krypti
mi ir prie principinio nusistaty
mo demokratiniu keliu — bal
savimo neprileido.

Slaptu balsavimu išrinkta ir 
L R. Valand. Klub. Valdyba, ku
rion įėjo dauguma senosios; gau
tų balsų rezultatai tokie:

Mitkus 80, Šimoliūnas 76, Fau- 
tienienė 72, Kaškelienė 60 ir Ku
prionis 42. Kaip jie pasiskirstys 
pareigomis, sužinosime vėliau. 
Revizijos komisija palikta ta pa
ti ir šiems metams.

V adonis

ir prop* dano tirtu fa

Phone 847-1140

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

yearly

PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

CHOOSE FROM

%
 yearly

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

yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
S1,OOO OR MORE-1 YEAR MATURITY

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

51% 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

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 
1Cth of the month earn from date of receipt.

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

J STANDARD 
įįį FEDER/M.

S/MnGS
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue at Sacramento / Chicago, Illinois 60632

INSURED

VLADAS RASčIAUSKAS
AUSTRALIJOJE

Vladas Ršsčiauskas, Ameri
can Travel Bureau savininkas, 
neseniai grįžęs iš ilgos Pacifi- 
kd salų kelionės, jau ir vėl nu
skrido į Australiją. Jis daly
vauja eucharistiniame kong
rese, padėjo ekskurantams su
sitvarkyti ir parodė puikų fil
mą suvažiavusiems. Pasibai
gus kongresui, Vladas rengiasi 
nuskristi į Naująją Zelandiją 
ir pameškerioti geros žuvies. 
Jis planuoja, kaip atvežti 
gausius salų Ungurius į Ame
riką ir pradėti šviežios ir rū
kytos žuvies biznį.

i ■ .. — u ■

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Judita L. Vaitukaitytė, gimu
si 1940 metais, baigusi mediciną 
1966 metais Bostono universite
to mėdifeinos mokykloje, įgijusi 
gydytojos praktikos teises 1968 
metais, 6 dabar dirbanti garsio
je įstaigoje National Institutes 
of Health — Natibnal Institute 
of Child tleaith and Human De
velopment Reproduction Re
search Branch, Bethesda, Mary- 
Land, savo atkakliu ir talentingu 
moksliniu darbu jau yra pasižy
mėjusi endoktrinologijos srityje. 
Beveik kiekvieną mėnesį kokia
me nors moksliškame leidinyje 
telpa jos straipsniai, štai vėliau
sias: žmogaus chorioninio go- 
nadotropinio hormono (heg) ir 
jaučio luteinizuojančio hormo
no (LH) dalių hybridų imunolo
ginis ir biologinis elgesys, Endo
crinology, tomas 92, nr. 2 1973 
m. vasario mėnesį.

Jonas J. Marchalonis, savo lai
ku dirbęs su 1972 metų medici
nos Nobelio premijos laureatu 
Gerald M. Edelman, yra bend
raautorius kito imuiiologinio 
straipsnio (šiandien imunologi
ja yra tapusi pagrindiniu medi
cinos raktu) apie thymus įtaigo
jamų limfocitų didinimą poly 
(A:U) dėka. Marchalonis dirba 
įstaigoje Walter and Eliza Hali 
Institute for Medical Research, 
P. O. Royal Melbourne Hospital, 
Parkville, Victoria, Australia, ir 
jo straipsnis atspausdintas lei
dinyje The Journal of Immunolo
gy, tomas 110, nr. 2 1973 m. va
sario mėnesį.

G. Skardis iš Dept, of Physics, 
University of Windsor, Windsor, 
Ontario, yra bendraautorius 
straipsnio apie sensitizuotą fluo
rescenciją natriume, sukeltą su-

PER ANNUM 
PASSBOOK 
ACCOUNTS

MR ANNUM 

$1000 or more 
certificate* 
1 year min.

LIETUVlV TAUTINĖS 
KAPINĖS

Šių metų kovo 11 dieną įvyks 
Lietuvių Tautinių Kapinių 
Sklypų savininkų visuotinas 
susirinkimas. Jis šaukiamas 
Dariaus Girėno didžiojoje sa
lėje. Visi sklypų savininkai 
kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti.

sidurimuose su gyvsidabrio (63 
PI) atomais. Straipsnis yra iš
spausdintas leidinyje Canadian 
Journal of Physics, tomas oi, 
nr. 3 1973 m. vasario mėn. 1 d.

D. čiplys iš Leningrado A. F. 
Joffe fizinio technikinio institu
to yra bendraautorius straipsnio 
apie akustinio pagerinimo opti- 
melinį dažnumo priklausymą nuo 
nešėjo tankumo indium antimo
nide. Straipsnis atspausdintas 
leidinyje Physica Status Solidi 
(a), tomas 14, nr. 1 1972 lapkri
čio mėn. 16 d. Tame pačiame lei
dinyje tik skyriuje (b), tomas 
55, nr. 1 rašo G. Babonas, A. Rė
za ir A. Šileika iš Vilniaus apie 
kadmijaus sulfido birefringen- 
ciją vienos krypties spaudime.

Saulius šimoliūnas

Sklypų savininkai jau buvo 
susirinkę sausio 21 dieną. Jie 
išklausė valdybos pranešimus 
ir bandė pravesti rinkimus, bet 
nepavyko. Lietuvių Tautinių 
Kapinių direktoriai išaiškino, 
kad tie rinkimai nebuvo teisė
ti. Buvo prasilenkta su keliais 
pagrindiniais rinkimų nuosta
tais. Kapinių direktoriai, radę 
netikslumus, anuos rinkimus 
atšaukė ir kovo 11 d., 2 vai. po 
pietų šaukia sklypų sdvininkų 
susirinkimą direktorių rinki
mams pravesti.

Bus renkami šeši kapinių 
direktoriai, todėl labai svarbu, 
kad susirinkime dalyvautų 
galimai didesnis sklypų savi
ninkų skaičius. Sklypų savi
ninkams jau išsiuntinėti atvi
rukai, kviečiantieji į susirin
kimą Sklypo Savininkas

SAVINGS 
BONOS

WHERE YOU BANK OR WORK

CRANE SAVINGS and Loan Association

8. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

5 on 
investment 

account 6
QL mokama dviejų 

c metu certifi-
catams. Mažiau

sia $5,000 
ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūšy 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.

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų tfeikalus visos mfl- 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AMO LOAN ASSOCIATION

4MB ARCHER AVENUE 
CHICACO, ILLINOIS Mtt

PHONE: 254-4471

5%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded dally — 

paid quarterly

6%
2 Years Savings 1 

Certificate 
(Minimum $5.000)

HIGH RATES
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BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
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CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEL: LA 3-8248
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$T. TRINK A

“BALSIO SU KAZLAUSKU” PABAIGA
Buvusio Lietuvos Kriminalinės Polic

tarnautojo
Man tarnaujant Kriminalinė

je policijoje, Lietuvoje buvo pa
garsėję plėšikai Balsys su Kaz
lausku, kurių gaudyme ir man 
teko dalyvauti. Minėtų plėšikų 
gaudymui buvo komandiruota iš 
kitų saugumo ir kriminalinės po
licijos apygardų apie 10 krimi
nalinės policijos valdininkų, ku
riems vadovavo atvykęs iš Kau
no Kriminalinės Policijos virši
ninkas Petras Pamataitis, dabar
tiniu metu gyvenąs Los Ange
lės mieste, Amerikoje.

1935 metais, būdamas Telšių 
mieste, iš Kriminainės policijos 
viršininko Pamataičio gavau įsa
kymą vykti į Mažeikius, nes ten 
trys nežinomi piktadariai, pasi
vadinę Balsiu ir Kazlausku, api
plėšė du krautuvininkus, kurių 
vienas gyveno netoli Mažeikių 
miesto, antras prie vieškelio Ak- 
menė-Mažeikiai, Akmenės vals
čiuje. Man pagalbon davė valdi
ninką Levaną, kuris buvo ko
mandiruotas iš Ukmergės Apy
gardos ir susisiekimui duotas va-1 
diškas automobilis.

Atvykęs į Mažeikius ir per
ėmęs iš Mažeikių policijos kvotą 
apie apiplėšimą krautuvininko 
Jonaičio sužinojau, kad nakties 
metu, apie 11 valandą kažkas pa

lps 
atsiminimai
sibeldė į jo buto duris, pasisakė 
esąs jo kaimyno bernas ir papra
šė, kad atidarytų krautuvę ir par
duotų butelį žibalo, nes susirgęs 
vaikas ir neturį kambaryje švie
sos. Jam atidarius krautuvės 
duris, į krautuvę įsiveržė 3 suo
džiais veidus išsitepę ginkluoti 
plėšikai, kurių du pasivadino 
Balsiu ir Kazlausku ir pareika
lavo atiduoti pinigus. Kasoje ra
dę apie 20 litų ir prikimšę du 
maišus įvairiomis prekėmis (pa
pirosų, muilo, tabako, kojinių 
ir kitokių prekių). Jonaitį nusi
varė į jo butą ir pareikalavo, kad 
atiduotų daugiau pinigų. Jam 
pareiškus, kad daugiau pinigų 
neturi, pradėjo yla badyti jo 
šlaunis, reikalaudami daugiau 
pinigų. Kadangi tai nepadėjo, 
tai vienas iš plėšikų įsakė Jo
naičiui nusimauti kelnes ir gra
sindamas peiliu pasakė, jei dau
giau pinigų neduos, tai jam nu
pjaus lyties organus. Jonaitis 
bijodamas, kad plėšikas ištikrų- 
jų nenupiautų, pradėjo prašyti, 
kad jis to nedarytų, nes jis yra 
dar jaunas ir vedęs vyras. Su
radęs paslėptą 10 rublių auksinę 
moneta ją atidavė plėšikui ir pa
sakė, kad daugiau pinigų neturi. 
Po to plėšikai pasišalino. Kas šį

plėšimą padarė, Jonaitis nežino
jo ir nieko neįtarė.

Praslinkus savaitei laiko, Ak
menės valsčiuje, Mažeikių ap
skrities, apie 12 valandą nakties 
kažkas pasibeldė į krautuvinin
ko Maslausko duris. Maslauskas 
prie vieškelio Akmenė-Mažeikiai 
laikė mažą krautuvėlę. Pasibel
dęs, paprašė, kad jam parduotų 
žibalo, nes važiuodamas su auto
mobiliu pritrūko benzino, todėl 
norįs į mašinos baką įpilti žiba
lą, kad galėtų nuvažiuoti iki Ma
žeikių.

Maslauskui atidarius krautu
vės duris į krautuvę įsiveržė trys 
suodžiais veidus išsipaišę gink
luoti plėšikai ir pareikalavo, kad 
atiduotų-^pinigus. Kasoje radę 
keletą dešimčių litų ir prisikim
šę du maišus įvairiomis prekėmis 
(papirosų, tabako, muilo ir kito
kių prekių) pasišalino. Du iš mi
nėtų plėšikų pasisakė esą Balsys 
ir Kazlauskas, o trečias savo pa
vardės nepasakęs. Kadangi krau
tuvininkas buvo senas žmogus, 
apie 60 metų amžiaus, tai plėši
kai jam jokių smurto veiksmų 
nedarė. Kas padarė šį plėšimą, 
nukentėjusis nežinojo ir nieko 
neįtarė. Kaip Mažeikių, taip ir 
Akmenės policija šiuose plėši
muose nieko neįtarė, todėl tu
rėjau pats pagalvoti kokių prie
monių imtis, kad išaiškinus šiuos 
plėšimus.

Kadangi tikrieji Balsys su 
Kazlausku darydami plėšimus 
niekuomet savo veidų suodžiais 
nepaišydavo, buvo aišku, kad 
tuos plėšimus padarė ne Balsys 
su Kazlausku, bet kas nors iš vie
tinių gyventojų.

Kiekvienoje policijos nuovado
je buvo vedama teistųjų ir teis
mo baustųjų kartoteka, kur kor
telėje buvo pažymėta asmens 
vardas ir pavardė, kiekvieno, ku
ris atlikęs bausmę gyveno tos 
policijos nuovados ribose. Ka
dangi nebuvo nuo ko pradėti aiš
kinti tuos plėšikus, sugalvojau 
patikrinti kartoteką ir patikrin
ti, kiek Mažeikių nuovados ri
bose gyvena nusikaltėlių, kurie 
už įvairius nusikaltimus buvo 
teismų nubausti. Tikrindamas iš 
kartotekos atrinkau apie 25 kor
teles tų asmenų, kurie už stam
besnius nusikaltimus buvo teis- 
mo bausti’ir pasidariau jų są
rašą, pažymėdamas jų kiekvieno 
vardą, pavardę ir gyvenamąją 
vietą.

Kadangi iš abiejų krautuvi
ninkų buvo atimta gana daug 
papirosų, o tuo laiku daugumas 
žmonių rūkė namuose augintą 
tabaką, tai galvojau, kad tas as
muo, kuris dalyvavo šiuose plė
šimuose, naminio tabako tikrai 
nerūko, bet rūko papirosus. Ka-

C Wessington zoologijos sode Anglijoi 
prižiūrėtojas išmokino žirafą išimti iš 
ip kelniy kišenės cukraus gabalėlius. 
Šis triukas vėliau padarė sodui daug 
nemalonump, kai žirafa pradėjo iš

traukti svečiy pinigines.

Philomena sako...

dangi savo žinioje turėjau au
tomobilį, ir iš Mažeikių policijos 
v-ko pagalbon buvau gavęs poli
cininką Fabijonavičių, kuris ge
rai pažino Mažeikių nuovados 
ribose gyvenančius gyventojus, 
pradėjome iš mano sudaryto są
rašo tuos asmenis tikrinti. Nu
vykus pas kokį įtariamą asme
nį pirmoj eilėj jo paklausdavau 
ar jis rūko, o jei rūko ką rūko, 
ar papirosus ar naminį tabaką. 
Paaiškėjus, kad rūko naminį ta
baką, daugiau jo nieko nebe- 
klausdavau ir važiuodavome ki
tų asmenų tikrinti. Per tris die
nas patikrinome apie 20 asmenų, 
bet nė vieno asmens neradome, 
kuris būtų rūkęs papirosus. Li
ko dar patikrinti keletas asme
nų ir aš jau buvau beveik nusto
jęs vilties, kad pasiseks išaiš
kinti kas tuos plėšimus padarė. 
Tačiau ketvirtoji diena buvo lai
minga. Nuvažiavus pas Rudį, ku
ris gyveno mažoje trobelėje neto
li Mažeikių miesto ir už plėšimą 
jau buvo apygardos teismo baus
tas 3 metas kalėjimo, eidamas 
taku nuo daržo pastatytos išvie
tės būdelės iki namų, ant tako 
radau pamestas kelias papirosų 
nuorūkas, kurias surinkęs pa
mačiau, kad jos yra skirtingų 
rūšių. Kadangi pats buvau rū
kantis, tai žinojau, kad rūkantis 
asmuo perka tik vienos rūšies pa
pirosus, prie kurių jis yra pri
pratęs. Radus skirtingų rūšių 
papirosų nuorūkas, kilo įtarimas, 
kad Rudis yra vienas iš tų plėši
kų, kurie apiplėšė minėtus krau
tuvininkus.

jojo^ Bet padarius Suko bute 
kratą nieko nerasta. Klausinė
jamas jis kaltu neprisipažino. 
Kadangi iš kvotos davinių buvo 
aišku, kad jis turi kur nors pa
slėpęs atimtus laike plėšimų 
daiktus, jam pasakiau, kad duo
du savo garbės žodį, jeigu geruo
ju atiduos atimtus laike plėši
mų daiktus, tai jo neareštuosiu 
ir paliksiu iki teismo laisvėje, 
bet jeigu jis negrąžins, tai areš
tuosiu ir patalpinsiu į Šiaulių ka-' 
Įėjimą, kur jis bus laikomas iki 
teismo Apygardos Teismo žinio
je. Šulcas matydamas, kad ge
riau yra būti laisvėje, negu sė
dėti kalėjime, prisipažino, kad 
Striaupa su Maldeikiu tikrai pas 
jį atnešę du maišus su įvairio
mis prekėmis ir jo paprašę, kad 
jis jas paslėptu, už ką jam žadė
ję atlyginti. Po to nurodė, kad 
tuos du maišus su prekėmis pa
slėpęs savo daržo gale tarp bul
vių vagų.

Kadangi bulvių stiebai buvo 
gana aukšti, tai maišų nesimatė. 
Pagal jo nurodymą suradome pa
slėptus maišus su įvairiomis pre
kėmis, tarp kurių buvo ir du 
pistoletai, su kuriais laike plėši
mų buvo ginkluoti Striaupa su 
Maldeikiu. Rastas prekes grąži
nome nukentėjusiems Jonaičiui 
ir Maslauskui, o pistoletus pri- 
jungėm prie kvotos kaltės įro
dymo daiktais. Atlikus visus 
formalumus: Rudį, Striaupą ir 
Maldeikį patalpinau į Mažeikių 
arešto namus Mažeikių apylin
kės Tardytojo žinioje, kuriam 
perdaviau tuo reikalu padarytą 
kvotą.

Kadangi apiplėšimo metu plė
šikai Jonaitį kankino, jam yla 
badydami šlaunis, tai Mažeikių 
apylinkės tardytojas šią bylą per
davė Šiaulių apygardos teismo 
prokurorui, o jis, einant potvar
kiu, Kariuomenės teismui.

Praslinkus kuriam laikui šią 
bylą nagrinėjo Kariuomenės teis
mas ir radęs kaltais nusprendė: 
Rudį, Striaupą ir Maldeikį su
šaudyti, o Šulcą už priėmimą ir 
slėpimą atimtų laike plėšimo 
daiktų nubausti 3 metams sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Kadangi Respublikos Prezi
dentas jiems padavus prašymą 
pasigailėti, jų nepasigailėjo, tai 
praslinkus 24 valandoms po teis
mo, jiems bausmė buvo įvykdy
ta.

Pastaba: minėtų šioje byloje 
kai kurių asmenų pavardės yra 
netikros, nes po tiek daug metų 
jų gerai nebeatsimenu.

P migdamas 5io4 bylo-? aprašy
mą noriu pasakyti, jei Ameriko
je teismai taip greitai išspręstų 
bylas už ginkluotus plėšimus ir 
žmogžudystes, kaip kad išspręs
davo Lietuvos teismai ir jei pri
taikintu mirties bausmę, tai nu
sikaltimų skaičius žymiai suma
žėtų. Dabar kai paskaitai laik-

raščiiB, net baisu darosi. Bylos 
yra nagrinėjamos mėnesiais, o 
rezultate kaltinamas žmogžudys
tėje arba ginkluotame plėšime, 
padavęs apeliaciją yra už užstatą 
paleidžiamas, arba nubaudžia
mas labai maža bausme, kas ki
tus piktadarius tik paskatina da
ryti nusikaltimus.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS • SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 

UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
488 Madison Avenue. Floor 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022. — TEL.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
• NEW YORK, N. Y. 10003
• NEW YORK, N. Y. 10011
• BOSTON, Mass. 07118,
• BOSTON, Mass. 02127,
• BUFFALO, N. Y. 14206,
• CHICAGO, Illinois 60622,
• CH’CAGO. Illinois 60608.
• CLEVELAND, Ohio 44134,
• IRVINGTON, N. J. 07111,
• IRVINGTON. N. J. 07111.
• GRANO RAPIDS Mich. 49504,
• HAMTRAMCK, Mieh. 48212,
• HARTFORD. Conn. 06114,
• LAKEWOOD, N. J. 08701,
• LOS ANGELES, Calif. 90022,
• NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
• NEWARK, N. J 07106, 698 Sanford Ave.
• PASSAIC. N. J. 17R Market Street
• PATERSON, N. J. 07505. 60 Broadway
• PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
• PITTSBURGH. Pa 15203, 1307 E. Carson Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
• WATERBURY, Conn., 905 Bank Street
• WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre Va Block

North of 12 Mile Road Tel.: 751-6760/1
• WOODHAVEN, N. Y. 11421. 94-08 Jamaica Ave. Tel.: 441471?
• WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street SW 8-2868
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street Rl 3-0440

45 Second Avenue
135 W. 14 St.

271 Shawmut Avenue
389 West Broadway

332 Fillmore Avenue
2222 West Chicago Ave.
3333 S. Halsted Street

5879 State Road
762 Springfield Avenue 
1082 SoHngrield Ave. 
, 636-38 Bridge St. N. W.

11333 Jos. Campau Avenue 365-5755
200 Franklin Avenue 
241 Fourth St.

960 S Atlantic Blvd.

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Taupymas yra šeimos pareiga. 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

5%
Regular 

Passbook 
Account

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000,000.

90 Day
Passbook 
Accounts

53/4%
$1,000 or more Savings 

Certificate 
(1 to 2 years)

6%
$5,000 or more 

Savings 
Certificate

(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO

savings and loan association
6?45 western 7575

Užėję į jo kambarį, už lovos 
radome primėtyta skirtingų rū
šių papirosų nuorūkų. Tačiau pa
darius jo bute smulkią kratą 
daugiau nieko nerasta. Palipus 
ant namo aukšto, viename gale 
radome sukrautą apie vežimą 
šieno, o antrame gale apie veži
mą suskaldytų kelmų. Patikri
nus šieną jame nidko nerasta, 
tačiau patikrinį sukrautus suka
potus kelmus apačioje jų rado
me pilną maišą įvairių prekių, 
kaip tai papirosų, kojinių, taba
ko, muilo ir kitokių dalykų. Klau
sinėjamas Rudis, matydamas, 
kad nėra tikslo gintis, prisipaži
no dalyvavęs abiejų krautuvinin
kų apiplėšime ir išdavė savo ben
drininkus Striaupą ir Maldeikį, 
gyvenančius Mažeikių mieste, 
pas kuriuos anksčiau buvome pa
darę kratas, bet nieko neradome.

Klausinėjami Maldeikis ir 
Striaupa irgi prisipažino, kad da
lyvavo krautuvininkų apiplėši
me ir papasakojo, kad atimtus 
aike plėšimo daiktus ir du pisto- 
etus sukišę į du maišus padavė 

paslėpti vežikui Šulcui, gyvenan
čiam Mažeikių mieste, nes pas 
save vogtus daiktus laikyti bi-

SKAITYK f ATS IR PARAGIF'

KITJ3 SK/TTYTI

EAUJIKSAS

I

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583
LI 2-1767 

268-0068 
TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738

ES 74685 
Tel.: 374^446 

GL 8-7756

246-9774 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 74187 

345-2028 
Tel.: GL 5-9586 

HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius 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 prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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$8.00
$2.00

Del a. a. poeto Fausto Kiršos palikimo
Labai apgailestauju, kad tu

riu rašyti šį laiką, liečiantį a.
a. poeto Fausto Kiršos paliki
mą ir jo raštų išleidimą.

Poetas Stasys Santvaras 
(Faustas Kirša “Palikimas”

— 229 pusi.), Leidinio suda-

rytojo paaiškinimuose” ir {vai
riom progom per spaudą (“Dir
va” 1969. 12. 10, “Darbininkas” 
1972. 3. 24), meta tiesą neati
tinkančius kaltinimus a. a. 
Fausto Kiršos draugams, kurie 
laikė užšaidę Velionio santau-
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publikų nutarimais, paskelbė dekretą “Dėl tarybi
nių respublikų — Rusijos, Ukrainos, Latvijos, Lietu 
vos ir Baltarusijos karinių pajėgų susivienijimo’,’ 
1920 — 1921 metais tarybinės respublikos pradėjo 
sudarinėti tarpusavy sąjungines sutartis dėl karinės, 
politinės ir karinės ekonominės savitarpio pagalbos. 
1922 metais astuonios tarybinės respublikos perdavė 
Tarybų Rusijai teisę atstovauti jų interesams Genu
jos konferencijoje. Tarybų Rusija, suvaidinusi le
miamą vaidmenį, išvaduojant carinės imperijos tau
tas, jau pirmaisiais metais po Spalio revoliucijos su
teikė mūsų šalies tautoms didžiulę politinę, karinę, 
ūkinę, finansinę, bei kultūrinę pagalbą ir tuo pačiu 
pagrįstai nusipelnė autoriteto. Visos tarybinės tau
tos telkėsi apie rusų tautą, vadovaujamą darbininkų 
klasės ir jos bolševikų partijos su V. Leninu prieša
kyje”. (Komunistas, 1972 m. gruodžio numeris 2 psl.).

Šumauskas ir rusų pagalba
Motiejus Šumauskas, “tarybinės” Lietuvos aukščiau

sios tarybos prezidiumo pirmininkas, atidavė savo duok
lę rusams ir paskelbė Sovietų Sąjungos 50 metų įsteigi
mo sukakties proga studiją, pavadintą “Istorinių perga
lių metai”. Vienas kitas tremtyj esančių redaktorių ma
no, kad Šumauskas yra analfabetas, kad į jo rašinius ne
verta kreipti dėmesio.

Taip nėra. Šumauskas eina “tarybinės” Lietuvos pre
zidento pareigas. Visi žinome, kad rusai jį paskyrė, bet 
nereikia manyti, kad rusai būtų pasirinkę “diedą iš ka
napių”. Reikia neužmiršti, kad Šumauskas buvo raidžių 
rinkėjas. Šios profesijos žmonių tarpe, jeigu jie neiš- 
krypsta, yra protingų žmonių. Be atidaus amato. Šu
mauskas vis dėlto baigęs kelis komunistų partijos kursus 
ir gana gerai susipažinęs su komunistų partijos keliais ir 
šunkeliais. Šumauskas ir kalėjime be reikalo laiko nelei
do. Jis studijavo Lenino, Stalino ir Bucharino raštus. 
Jis pastebėjo, kad jau 1920 metais Leninas sukritikavo 
Stalino “autonomizacijos” pasiūlymą. Tais laikais Stali
nas buvo tautybių komisaras. Jis, norėdamas išsiderėti 
Gruzijoje specialias teises, kad galėtų patrauktį dalį Gru
zijos socialdemokratų, įvairių tautybių sugyvenimui siū
lė “autonomizaciją”. Pačioje pradžioje Leninas nieko ne
norėjo girdėti apie jokią “autonomizaciją”. Šumauskas 
šio klausimo nekėlė, kai visi Stalino bijojo, bet praeitų 
metų pabaigoje šumauskas, rašydamas apie 1920 metus, 
rusams vis dėlto priminė šį Stalino “nukrypimą” nuo par
tinės linijos.

Šumauskas, rašydamas teoriniame partijos žurnale, 
kalba apie 1919 metus ir tuo metu Rusijos komunistų 
partijos centre buvusias nuotaikas apie įvairias tautas, 
buvusias caro imperijoje. Stalinas siūlė “autonomizaci
ją”, Leninas kalbėjo apie kiekvienos tautos teisę “apsis
pręsti”, ar ji norės būti Sovietų Sąjungoje, ar ne, o tikro
vė buvo visai kitokia. Lenino vadovaujamas centro ko- 

■ mitetas, neatsiklausdamas net tame komitete buvusių ar 
nebuvusių lietuvių, nutarė toms tautoms “teikti visokią 
pagalbą”, kad jos gerbtų “nusipelniusios rusų tautos” 
autoritetą. Savo rašinyje šumauskas šitaip pasakoja:

“Partija ėmėsi ir praktinių veiksmų tarybinėms 
respublikoms suvienyti kariniu bei politiniu požiūriu 
kovai prieš Tarybų valdžios vidaus ir išorinius prie
šus. 1919 liepos mėn. 1 d. Visos Rusijos Tarybų Cen- doja. Pavergtoje Lietuvoje Šumauskas yra ištikimiau- 
tro vykdomasis komitetas, remdamasis tarybinių res- sias okupanto įrankis.

Visos kalbos, kurias sakė Leninas, yra bevertės, nes 
jis vienaip kalbėjo oficialiai, o kitaip elgėsi užkulisiuose. 
Oficialiame pranešime jis pripažino kiekvienai tautai tei
sę apsispręsti, o užkulisyje komunistų partijos nariams 
jis įsakinėjo, ką komunistai turi daryti, kokius susitari
mus pasirašyti ir kuria kryptimi sukti viso krašto politiką.

Kaip “tautų apsisprendimo teisė” buvo sprendžia
ma prie Lenino valdžios, lietuviai labai gerai žino. Lietu
vių tarpe dar yra gyvų liudininkų, kurie matė Vilniun įsi
veržusią raudonąją armiją ir Kapsuko vadovaujamą “so
vietinę valdžią”. Raudonosios armijos Penktąjį Pskovo 
Dulką pavadino lietuviškuoju ir pasiuntė į Lietuvą. Visi 
Dulko karininkai ir kariai tekalbėjo tiktai rusiškai, bet 
Lietuvon įsiveržęs pulkas vadinosi “Piaty Litovski Pskov- 
skoj Polk”. Pradžioje Kapsukas buvo “sovietinės Lie
tuvos ir Baltarusijos” premjeras, o vėliau Baltarusija 
atskilo ir sudarė savo “sovietinę valdžią”.

1919 metais Rusijoje buvo daugiau bolševikuojančių 
dėtuvių, bet premjero pareigoms Leninas pakvietė Kap
suką, nes su juo galėjo daryti, ką tiktai jis norėjo. Kap
sukas neturėjo jokio lietuvių tautos įgaliojimo, bet jis 
ietuvių tautos vardu pasirašinėjo visokias sutartis su ki
tomis “tarybinėmis” tautomis, kurias citatoje mini Šu- 
mauskas. Panašiai Leninas elgėsi su visomis “sovietinė
mis” valdžiomis. Jeigu sovietų imperializmui buvo pato
giau veikti per oficialią valdžią, Leninas įduodavo ins
trukcijas valdžiai. Bet jeigu oficiali sovietų pozicija Le
ninui netiko, tai jis panaudodavo komunistų partiją savo 
planams pravesti.

Šumauskas kalba apie rusų suteiktą Įvairią pagalbą 
lietuviams. Dėl jos galime pasakyti, kad lietuviai tos pa
galbos iš rusų niekad neprašė. Kai jie tą pagalbą norėjo 
orimesti prievarta, tai lietuviai pasiėmė ginklą į rankas 
ir įsiveržusioms rusų hordoms visomis jėgomis priešinosi, 
lietuviai sustabdė rusus 1919 metais. Ar jie gerai pada
rė, kad jie nesipriešino 1940 metais, ginčas lietuvių tar
pe dar nebaigtas. Už viską, ką rusai davė lietuviams 1919 
metais, rusai keleriopai atsiėmė. Dabar, prievarta pri
jungę Lietuvą prie Rusijos, rusai lietuvius žiauriai išnau-

pų likutį ir tik po devynerių 
metų pavykę jį atšildyti, tuo 
užtęsdami Fausto Kilios pe- 
mirtinių raitų išleidimą.

1963 m. rugsėjo mėn. 26 d., 
a. a. Faustui Kiršai esant Slau
gymo Namuose (Bayside Nur
sing Home), Jani prašant, vi
si Jo daiktai: rūbai, rankraš
čiai, knygos, žurnalai, laikraš
čiai ir televizija, prie liudinin
kų buvo pervežti į mūsų namus 
(Genės ir Broniaus Mickevi
čių butą — 8 Mt. Cushing Ter. 
Dorchester, MA).

Velionio raštai, rankraščiai 
ir užrašai buvo surankioti ir 
sudėti į vieną lagaminą. Laga
minas buvo nuvežtas Faustui 
Kiršai į Slaugymo Nfimus. Jį 
peržiūrėjęs po savaitės ar dvie
jų, vėl grąžino man sakyda
mas: “Tai ir bus viskas, ką 
paliksiu iškeliavęs anapus”.

Taip pat prie liudininkų, 
Faustas Kirša paprašė, kad aš 
perimčiau Jo santaupas ir tvar
kyčiau Jo visus finansinius rei
kalus. i

Faustui Kiršai mirus, sekan
čią dieną — 1964.1. 6, p. Lem- ' 
bertų bute, buvo sukviesti Bos
tone esančių organizacijų at
stovai, rašytojai, “Keleivio” 
redaktorius, Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas ir aš, pasitarti 
dėl Fausto Kiršos laidotuvių. " 
Ten viešai buvo pareikšta pas 
tą randasi Velionio daiktai ir 
Jo santaupos. !

Iš Fausto Kiršos santaupų ir I 
aukų (aukų susidarė $560.00), 
juvo apmokėtos Slaugymo Na
mų, ligoninių, vaistų, masažis
tės, laidotuvių, paminklo sąs
kaitos ir pasiųsta $100.00 Faus
to Kiršos broliui J. Bružui į 
iauną. Santaupų ir aukų liku

tis buvo laikomas banke, Faus
to Kiršos pomirtinių raštų iš-
eidimui.

Fausto Kiršos “Palikimas” 
— 299 pusi., poetas Stasys Sant
varas rašo: “Jei minimas san
taupų likutis tuČ tuojau po jo 
mirties būtų buvęs panaudotas 
, o raštams spausdinti, kaip 
juvo užsimojęs Poeto atmini

mą įprasminti Lietuvių Enci
klopedijos leidėjas J. Kapo
čius, šiandien turėtumėm F. 
Kiršos raštų tris ar keturis to
mus, aprėpiančius beveik visą 
jo poetinę kūrybą. Deja, kaip 
šiandien besielvartautumėm, 
minimas J. Kapočiaus suma
nymas atsitrenkė j neįveikia
mas kliūtis”.

Gerb. Juozas Kapočius labai 
gerai žinojo, kur yra santaupų 
likutis ir kiek jo yra, jokių 
kliūčių iš mano pusės jam ne
buvo daroma, nes jis to san
taupų likučio niekad ir ne
prašė.

Netiesa, kaip poetas St San
tvaras vėl rašė: (Palikimas” — Fausto Kiršos raštų spausdini- 
300 pusi.) “Žmonės (p. Genė mo reikalu, su Jo bičiuliais ir

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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Tautinėse kapinėse buvo palaidotas ge

ras lietuvis ir naudingas Amerikos pilietis. 
Pilietybės privilegijas jis naudojo gimtinio 
krašto laisvei ir gerbūviui didinti. Maža
žemio Kalnelių ūkininko sūnus Amerikoje 
išaugo į didelį, daugelio gerbiamą ir gim
tinio savo krašto kultūra ir laisve besirūpi
nančiu žmogumi.

Prie kapo liūdėjo ne viena Petronėlė su 
velionio broliu, bet liūdėjo kiekvienas at
sisveikinti atvažiavęs lietuvis. Petronėlė 
visus pakvietė į Lietuvių Auditoriją, visus 
pagal lietuvišką paprotį pavaišino ir padė
kojo už atsisveikinimą su josios myliniu 
Povilu.

PRIEDAS PRIE BIOGRAFIJOS
Prie kapo galėtume baigti Povilo Mile

rio biografiją. Bet man atrodo, kad būtų 
neteisingai pasielgta, jeigu nors trumpai 
nebūtų paminėti Petronėlės Milerienės, ve
lionio žmonos, keli biografijos bruožai. 
Jiedu veik 50 metų kartu gyveno. Abu kar
tu džiaugėsi kiekvienu laimėjimu, abu da
linosi ir visais skausmais. Jiedu buvo lai
mingi. kad abu domėjosi tais pačiais daly
kais, abiem rūpėjo visuomeninis lietuvių 
gyvenimas, abu gyveno tomis pačiomis

mintinis, vienas pritarė kito vedamam 
darbui, vienas stengėsi padėti antram.

Kai Povilas Molynėje gavo sunkų plau
čių uždegimą ir kelis mėnesius negalėjo li
gos atsikratyti, Petronėlė jį slaugė ir ant 
kojų pastatė. Kai Petronėlę pradėjo nege
rovės kankinti, Povilas ją prižiūrėjo, ir 
parūpino geriausių gydytojų pagalbą. O 
kai jis neteko sveikatos paskutiniais dviem 
savo gyvenimo metais, tai geresnės slaugės 
jis negalėjo turėti. Namie ji pildė visus 
gydytojų nurodymus, o kai Povilas buvo 
išvežtas į ligoninę, jį kiekvieną dieną lan
kė.

Petronėlė Petravičiūtė 1895 metų rug
sėjo 26 dieną gimė Jurbarke, šeima buvo 
didelė. Du vyresnieji broliai anksti išva
žiavo į Ameriką. Jie apsigyveno Illinois 
valstijoje, Kewanee miestelyje. 1913 me
tų rudenį Petronėlė išvažiavo į Ameriką, 
pas savo brolius. Bet neilgai ji ten gyveno. 
Vienas brolis dirbo, o kitas buvo be darbo. 
Pabuvus kelias savaites pas brolius, ji iš
važiavo į Chicagą darbo ieškoti.

Chicagoje jai pavyko greitai gauti siu
vėjos darbą. Beveik pirmą vakarą jis susi
pažino su žmonėmis, kurie ją nuvedė į 
Dramos ratelio repeticiją. Ji pasikeitė ke
liais žodžiais su Broniu Laucevičium, ku
ris ruošėsi statyti “Parduotąją laimę”. Tą 
patį vakarą Laucevičius jai davė svarbiau
sią šio veikalo rolę ir liepė mokytis. Ji ne 
tik savo rolę gerai išmoko, bet gerai suvai
dino. Tuometinių Chicagos artistų tarpe ji

greitai pagarsėjo kaip geriausioji artistė. 
Jokių vaidybos kursu ji nelankė. Ji nebu
vo aukštesnėje mokykloje, bet ji turėjo pa
linkimą vaidinti ir jai patiko visa, kas bu
vo surišta su vaidinimu.

Laucevičius buvo pirmas jos dramos 
mokytojas. Jis daug neaiškino. Jis rodė, 
kaip reikia vaidinti ir kokį balsą vartoti. 
Jai teko vaidinti su .Jonu J. Zolpiu ir iš jo 
pasimokė. Jis buvo lankęs vaidybos kur
sus ir turėjo gerą nuovoką apie vaidinimų 
ruošimą. Jai taip pat teko vaidinti su Une 
Babickaite ir Juozu Vaičkum. Ilgiausiai, 
aišku, jai teko vaidinti su Kleofu Jurgelio
niu, kuris per baldų pardavėjo Juozo F. 
Budriko radijo valandą ilgus mėnesius 
vaidino gyvą lietuviško gyvenimo dramą. 
Pradžioje jai teko vaidinti Makalienę, o 
vėliau ir kitas roles.

Milerienė mėgo vaidinti, bet ji žinojo, 
kad vaidyba duonos jai neatneš. Duoną ji 
turėjo kitomis priemonėmis užsidirbti, o 
laisvalaikį skirdavo vaidybai. Taip ji el
gėsi pirmais metais Amerikoje, panašiai ji 
elgėsi iki mirties. Jai teko vaidinti sunkias 
roles, teko daug dirbti, kol jas išmoko, 
bet ji niekad neimdavo pinigų už vaidini
mus. Taip elgėsi ne ji-viena, bet visi vai
dintojai mėgėjui. Iš Lietuvos atvažiavusie
ji profesionalai kombinavo, kaip iš vai- 
dybos pinigų uždirbti, jie dažnai savo ren
giniam naudodavo gabesnius Amerikos 
lietuvių artistus, bet vaidintojai mėgėjai 
pinigų nesitikėjo ir nelaukė.

ir Bronius Mickevičiai), ku
riems Fausta* Kirša patikėjo 
savo žemiškąją mantą, atvežė 
ir jteikė man tik vieną jo vali
zą.”

Tuoj po a. a, Fausto Kiršos 
mirties, praslinkus dviems ar 
trims savaitėms, p. Juozas Ka
počius išsivežė lagaminą su 
Fausto Kiršos raštais, rankraš
čiais ir užrašais ir televiziją ir 
perdavė St. Santvarui. Taigi 
Fausto Kiršos raštai, rankraš
čiai ir užrašai , poeto St. Sant
varo dispozicijoje buvo nuo 
1964 metų pradžios.

Toliau Stasys Santvaras tei
gia: (“Palikimas” — pusi. 307) 
“Palikimo leidykla sutriko il
gesniam laikui... vieni norė
jo nedelsiant, tuč tuojau po F. 
Kiršos mirties, jo raštus leisti, 
o kiti tom pastangom neprita
rė. Su regimu rūpesčiu į tą rei
kalą buvo įsijungusios net trys 
Liet rašytojų d-jos valdybos... 
Sėkmingiausia buvo dabartinė 
LRD-jos valdyba — jai pasise
kė “atšildyti” Velionio santau
pų likutį... ” Jei raštų išleidi
mui būtume nepritarę, tai ir 
lagamino su Fausto Kiršos rank
raščiais, užrašais ir raštais bū
tume neatidavę.

Pareiškiu, kad nei viena 
LRD-jos valdyba, dėl a. a. po
eto Fausto Kiršos santaupų li
kučio | mane nesikreipė.

Kai iki 1969 metų Fausto Kir
šos raštai dar nebuvo sureda
guoti, buvo kreiptųsi į LRD-jos 
pirm. p. Aloyzą Baroną, kad 
padarytų atitinkamus žygius dėl 
Fausto Kiršos raštų spausdini 
mo.

Netrukus pasikeitė LRD-jos 
valdyba. 1970 m. sausio mėn. 
24 d., tuo pačiu reikalu krei
piausi į Tev. Leonardą Andrie- 
kų. Gerb. Tėv. Andriekus pa
žadėjo padaryti viską, kai tik 
perims LRD-jos pirmininko 
pareigas. Tų pačių metų rude
nį vėl tariausi ir prašiau, kad 1 
LRD-ja perimtų Fausto Kiršos 
santaupas. Tėv. L. Andriekus 
pareiškė, kad perims tik tada, 
kai raštai bus paruošti spaudai.

A. A. poeto Fausto Kiršos 
santaupų ir aukų likutis nie
kad nebuvo užšaldytas, tad jo 
ir nereikėjo atšildyti, anaiptol, : 
raštų redagavimas buvo užšal
dytas, nes Fausto Kiršos rank
raščius, raštus ir užrašus, po
etas St Santvaras turėjo nuo 
1964 metų pradžios, o redaguo
ti pradėjo tik 1969 metais, štai 
jo paties žodžiai:... “konkre
čiai raštų redagavimą pradė
jau 1969 metų ankstybą rude
nį, o perrašytą rankraštį leidė
jams įteikiau 1971 m. prieš Ka
lėdas” (“Darbininkas” — 1972. 
3.24.). '

Niekad neatsisakiau, a. a.

Petronėlė pramoko siūti. Pradžioje ji 
siuvo sagų kilpas. Vėliau ji pramoko siūti 
sukneles, o paskutinius dvidešimt metų ji 
siuvo moteriškas skrybėlaites ir kepures. 
Ji dirbo visą savo gyvenimą. Ji vaidino 
įvairiems lietuviško gyvenimo tikslams. Ji 
išmoko pasisiūti įvairiausiems vaidini
mams reikabngus drabužius. Ji pramoko 
grimuotis ir atlikti kitus vaidybai reikalin
gus darbus.

Petronėlė labai gerai žinojo, kiek jo
sios vyras buvo susidomėjęs Naujienomis. 
Jis suruošė ne vieną vakarą, kuriame ne 
tik Povilas, bet ir Petronėlė turėjo vaidin
ti. Jiedu abu dirbo kitus vakarui suruošti 
darbus. Piknikuose patarnaudavo už ba
ro, o salėse rūpindavosi maistu.

Povilui mirus buvo labai sunku įveikti 
vienatvę. Kol sveikata leido, tai ji stengėsi 
tęsti tą patį darbą, kurį dirbo kartu su Po
vilu. Ji bandė prižiūrėti Universal Savings 
namą. Vasaros metu ji pajėgė tai padary
ti, bet atėjus rudeniui jai jau buvo sun
kiau. Namo viduje ji palaikė švarą, bet 
negalėjo įveikti sniego ir šalčio. Be to, jai 
pačiai sveikata pradėjo silpnėti. Ypatingai 
daug vargo ji turėjo aukštam kraujo spau
dimui kontroliuoti. ‘

Naujienos ir Naujienose dirbę žmonės 
buvo didžiausias jos nusiraminimas. Su 
jais ji dalinosi visais savo skausmais ir 
vargais. Ji gyveno dienraščio gyvenimą. 
Kiekvienos dienos rytą, dar prieš 7 valan
dą, ji jau pasiimdavo savo Naujienų eg
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draugais nei tar tis, nei koope
ruoti.

Dėl a. a. Fausto Kiršos laiš
kų, dedikuotų knygų ir kt., ku
rios randasi pas mane, tariau
si su SL Stntvaru ir Tėv. L. An- 
driekum. Padarysiu taip, kaip 
L. R. D-ja nutars.

Gerbdama mūsų labai arti
mo ir brangaus bičiulio a. a. 
Fausto Kiršos atminimą, į anks
tyvesnius poeto St Santvaro 
kaltinimus spaudoje neatsa
kiau.

1972 m. gegužės mėn. 30 d., 
LRD-jos pirmininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus jau raštu pa
prašė a. a. Fausto Kiršos san
taupas pervesti LRD-jai, ką 
padariau 1972 m. birželio mėn. 
5 dieną.

Cituoju iš man, 1972 m. bir
želio mėn. 9 d. Tėvo Andrie- 
kaus rašyto laiško: “Nuošir
džiausiai dėkoju Jums už per
davimą Fausto Kiršos paliki
mo Lietuvių Rašytojų Draugi
jai... Lietuvių Rašytojų Drau
gijos Valdyba labai dėkinga už 
rūpestingą Fausto Firšos pali
kimo saugojimą ir ugdymą 
banke procentais. Man asme
niškai malonu, kad galėjau 
prisidėti prie Kiršos raštų lei
dimo, rūpindamasis jų sureda- 
gavimu ir finansiniais reika
lais”.

Su giliausia pagarba 
Genė Mickevičienė 

Bostonas, 
1973 m. vasario mėn. 25 d.

11-metis CTA šoferis
Joseph Thompson, 11 metų 

amžiaus 90 svarų berniukas, 
Chicagos Northsidėj, antradie
nio vakarų nuėjo į CTA auto
busų kiemą 4801 West North 
Avenue, pasirinko vieną tuš
čią autobusą, kurio raktai bu
vo ignicijoje, ir ramiai išva
žiavo. Kol tėvas pranešė poli
cijai apie sūnaus dingimą ir to
limo užmiesčio policininkas 
susidomėjo nematytu autobu
su, vaikas 66-ju plentu buvo 
nuvažiavęs kelioliką mylių už 
miesto. Laikas buvo jau po 
nakties dvyliktos.

Sekančią dieną Joseph vieto
je į mokyklą, pašauktas į po
liciją.

DAR BLOGIAU
Išsiblaškęs profesorius visuo

met kažkur prarasdavo lietsargį, 
ir žmona už tai jį vis pabarda
vo. Kai kartą jis nuotaikingas 
grįžo namo ir kambario kampe 
pamatė stovintį lietsargį, trium
fuodamas kreipėsi į žmoną:

— Nuolatos bari mane, kad 
praganau lietsargius. Matai. 
Šiandien parsinešiau namo.

— Mano mielas, lietsargis na
muose todėl, kad išeidamas pa
miršai paimti.'

zempliorių ir patirdavo ne tik tarptautines, 
bet ir vietos žinias. Didele švente jai būda
vo susitikimas su Juoze Gulbiniene. Juodvi 
abi buvo kilusios iš Jurbarko, juodvi Ame
rikoje artimai susidraugavo. Kai Gulbinie
nė atvažiuodavo aplankyti savo draugės, 
tai Petronėlei buvo didelė šventė. Kal
boms ir prisiminimams galo nebuvo.

(Bus daugiau)
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šiomis dienomis, kiek pataisę, pradė
sime spausdinti

POVILO MILERIO BIOGRAFIJĄ
Jeigu kas norėtų atspausdintą knygą 

įsigy ti, tai prašome parašyti Naujienoms, 
1739 S. Halsted St, Chicago, Illinois, 60608. 
Knygos kainos tuo tarpu dar nežinome, bet 
ji gali kainuoti apie $3.00 ir daugiau. Kietus 
viršelius turintieji egzemplioriai kainuos 
vienu doleriu daugiau,

Jeigu kas turite pažįstamų, buvusių 
Povilo ir Petronėlės draugų, kurie galėtų 
norėti įsigyti Povilo Milerio Biografiją, tai 
prašome pranešti ir jų adresus.

NAUJIENOS

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“NAUJIENAS"
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIM 

IK GERKLES LIGOS

2858 W. 63rd Street

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Valandos pagal susitarimą
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATA1

Rerx teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tot LU S-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsikepias skambinu 374-6012

tetofų PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3)48 WEST 63rd STREET 

vaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rax 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubUc 7-7868

INKSTŲ IR 4LAFUM0 TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tutef. 695-0533 
Fox Valluy Medical Confer 

M0 SUMMIT ST.
ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WIST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

R«M^ 388-2233 
OFISO VALANDOS;

irmauiemais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
Autrad., penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai- susitarus.

Su jais jūsų giminės gali gau
ti ką ūk jie non už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

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

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausią patarnavimą. Certi- 
fikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra $2.60.
Jokių primokei imu nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Visos kainos ir mokėjimai yra 
pagal dabartinį dolerio kursą.

Reikalaukite mūsų veltui siun
čiamų iliustruotų katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPHESS COrtP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York, N. Y. 10010 
Tol. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ

Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.

Ruzu GI M»73

OR. W. EISIN ■ BSINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

•132 So. Kadžio Ava, WA 5-2670 
balandos pagal susitarimą. Jei neat- 

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

OR. MNA KRAIKU- 
KRIAUCEUDNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Talaf. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7i»t STREET

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

MOSKVITCH 412 
EXPORT MODEL

MOSKVITCH 408

ZHIGULI VAZ 2101

ZAPOROZHETS ZAZ

IE

IE

$3570.00

$3285.00

$3520.00 

968
$2250.00

specialausReikalaukite mūšy
Biuletenio su automobili p pa
veikslais. Dėl apartmenrp ir 
dėvėtų drabužių, taip pat reika

laukite specialių katalogų.
Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

6mb

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tol. 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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

GUŽAUSKŲ
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS G1LINYC1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

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 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

PERKRAUSTYTAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

HiERtN Ai 
2047 W. 67th PI. WAIBrook 5-8063

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 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 VaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

k

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairig atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
T*L: F Rentier 6-1882

V. Tumasonis, M. D., S. C.
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso teief.: HEmlock 4-2123 
Rotid. teief.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti teief. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai teief. Gi 84195

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. lyto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

sek- 
vaL

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protexai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t L

VaL: 0—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Teief.: PRospoct 6-5084

Teief.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

a

SKAITYK ’NAUJIKAS* -

BIZNIERIAI KURIE GARSINAS 
•NAUJIENOSE". — TURI GfcftlAt’ŠU

JOS TEIKTA GER7«”SI/.S
TEISINOJAUSIAf

Pasisekęs šaulių vakaras
A. m. vasario mėn. 25 d. Jan- Būtų labai gerai veikalą pakar- 

nimo Centro salėje Vytauto toti, kad didesnė dalią visuo- 
Didžiojo šaulių meno kuopelė 
surengė vakarą.

Toks jau gyvenimas Ameri
koje, lietuviai neturi savo te
atro. Didesniems pastatymams 
suburiamos teatrinės jėgos ne 
tik iš Chicagos, bet ir iš plačios 
Amerikos. Vietiniuose paren
gimuose tenka pasitenkinti mė
gėjais entuziastais, kurie nesi
gaili nei darbo įdėti nei laiko 
sugaišti. Kartais ir mėgėjai 
pasirodo labai gerai ir kūry
bingai. Tiesa, vidutiniams pa
sta tymams mėgėjams trūksta 
veikalų, seni išsibaigę arija ne
tinka šiems laikams, o naujų 
niekas nerašo. Dramaturgų 
scenos veikalai mėgėjams neį
kandami.

Vakarą pradėjo skaidriu bal
su ir apgalvota vaidyba akto
rius A. Brinką, kuris pasakė 
prologą, sukurdamas vergų iš
gyventas nuotaikas.

Vakaro vaidybinė dalis pra
sidėjo Juozo Nemunėlio dviejų 
veiksmų drama — “Sibiro ver
gai”.

Veikalas vaizduoja Sibiro 
tremtinių vargingą ir alkaną 
gyvenimą.

Po dešimties metų vargingo 
gyvenimo Kiaunės šeima gau
na siuntinį iš Amerikos, per 
didelį vargą pasistato trobelę, 
džiaugiasi įsikūrę, priima į 
trobelę kaimyno Briedžiūno 
šeimą,
patinka Kiaunės trobelė, 
nusavina savo vaikams, 
vininkus varo lauk, 
pasipriešinus trobelę savano
riškai apleisti — jį nušauna.

Publikos prisirinko artipilnė 
salė, susirinkusieji skaudžiai ir 
gyvai išgyveno suvaidintus 
tremtinių vargus ir kančias, 
daugelis šluostėsi ašaras ir pri
siminė savo artimuosius, ku
riems teko pakelti tremtinių 
vargus Sibiro taigose. Vaidin
tojai buvo savo vietoje ir savo 
vaidmenis atliko gerai. Gri
mas tiko J vaidinimui ir išryški
no tipus. Dekoracijos J. Pet
rausko tinkamos ir butaforija 
atvaizdavo vergų stovį. Apšvie
timas V. Žygo gražus. Nepails
tamas ilgametis šaulių režiso
rius aktorius A. Brinką daug 
darbo ir triūso padėjo, užtat ir 
vaisiai geri. Tenka stebėtis jo 
ryžtu, scenos darbui atsidavi
mu ir nepaprastu tikėjimu į 
lietuvišką sceną. Jis visuome
nei veikalą pristatė tinkama for
ma.

menės galėtų pamatyti mūsų 
tremtinių vargus ir kančias Si
biro taigose. J. Kaunas

APMOKAMA PROFESIJA

Sovchozo viršininkui 
j? 

o sa- 
Kiaunei

Vaidino:
Kiaunė — tremtinys, atliko K. 
Juškevičius. Jo žmona — S. 
Petrauskienė, Algis jų sūnūs — 
A. Viktorą, Močiutė — A. La- 
tonienė, Kazimieras — J. Pla- 
takis, Briedžiūnas — tremti
nys — S. Stanaitis, Vosilievič 
sovchozo viršininkas — Pr. 
Tamkevičius.

Vaidintojai savo roles atliko 
gerai. Nepaprastai gražiai ir 
natūraliai vaiko rolę atliko 
Andrius Viktorą 12 th. berniu
kas, tikra scenos pažiba.

’SfJektaklidi jihšibalgus ir be
sidžiaugiant mūsų meno kuo
pelės atliktu darbu. Aktorius 
A. Brinką dėkojo vaidintojams 
už pasiryžimą, pastangas ir 
sugaištą laiką. Jis pakvietė į 
sceną veikalo autorių Juozą 
Nemunėlį, kuris 
kuopelės vadovas 
kas.

yra meno 
J. PteDaus-

plojant visiPublikoj gaiišiši 
vaidintojai, režisorius ir auto
rius buvo apdovanoti gėlėmis. 
Pabaigai Į sceną atėjo Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopos p-kas 
V. IŠganaitis asmeniškai pa
sveikino visus vaidintojus ir 
autorių, padėkojo visiems pri- 
sidėjusfeins prie vakaro suren
gimo. Be to pasakė sveikini
mo ir padėkos kalbą visiems 
šauliams bei vakaro daK-viams. 
Vaidinimas ir sveikinimai bu
vo palydėti gausiais plojimais.

Brighton Parkas
Brighton Parko Lietuvių Na

mų savininkų draugijos narių 
rinkiminis susirinkimas įvyko 
vasario mėn. 25 d. Petronėlės 
salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Iš 1972 metais suruoštų paren
gimų susidariusio pelno pa
skirta aukos: 100 dol. Lietu
vių Fondui, 25 dol. Altai Vasa
rio 16 d. proga, 25 dol. buv. Lie
tuvos prezidentų paminklo sta
tybai, po 25 dol. Margučio ir 
S. Barčus radijo programoms 
paremti, taip pat 25 dol. Brigh
ton Parko Lithuanistinei mo
kyklai. Valdyba 1973 m. iš
rinkta: Pranas Rumšą, Kle
mas Juškevičius, Antanas Mar
ma, Jonas Aukščiūnas, Vale
rijonas Pocius ir Sofija Bart
kutė.

Susirinkimo metu įstojo 6 
nauji nariai. Susirinkime da 
lyvavo Marquette Parko lietu
vių namų savininkų organiza
cijos valdybos atstovai — Juo
zas Bagdžius ir Stasys Patlaba.

Naujai Valdybai linkėtina 
veiklumo vienybės ir geriausio 
pasisekimo, siekiant draugijos 
nariams ir visai apylinkei ge
rovės. Stasys Patlaba

Policijoe nuovadoje kortų bū
rėja duoda pranešimą profesinė 
apie savo dingusį vyrą.

— Bet tamsta sugebi viską 
pati išskaityti iš kortų, tad ga
lėtum išdėstyti ir sau kur da
bar randasi tamstos vyras.

— Gerai. Sumokėkit $100, tai 
išbursiu.

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško klubo blynų 
ir šokių vakaras įvyks šeštadienį 
kovo 3 diena Hollywood salėje. 2417 
West 43rd St. Pradžia 7 vai. vak. Šo
kiams gros geras George Joniko or
kestras. Bus veltui pampuškų, taipgi 
turėsim gražių dovanėlių. Valdyba ir 
komisija kviečia svečius ir įtarius at
silankyti j balių ir linksmai praleisti 
laiką su upytiečiais.

Kviestas susirinkimas kovo 2 dieną 
neįvyks. A. K.

— Bridgeport© Lietuvių Namų Sa
vininkų jubiliejinis susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 6 dieną 7:00 vai. vak., 
Stella ir Dalės salėje, 3436 Se. Litua- 
nica Avė., buvusioj Ūkelio' salėj. Bus 
pagerbti nariai, kurie priklauso drau
gijai 25 metus ar daugiau. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių. Po susirinkimo bus vai
šės. Kviečia Valdyba

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIU

Km teisinga, ...apie tai mąstykite. PU. 4:8.

Privalome neleisti savo mintis 
singi, ir turime pasistengti pritaikj 
sų minčių, žodžių ir darbų, ir tuo 
savo artimų pasielgimus skirtingu 
ryti .turime žiūrėti i juos su akii_________________ ... . . . _
____ ■_ j----------- __ " A, „ ' - . " ’riekvieną mintį, 
kurią mes priimame ir kiekvieną planą, kurį mes bandome įvykinti ir nei

i turime prisipratinti žiūrėti i 
ir ant kiek pritinka taip da- 

_ ...___ . ___ __„   _____ _______rdystės, atleidimo, -------!w*;,A~
mo ir pagelbėjimo. Vienok, negalime per aštriai kritikuoti kiek- 
kurią mes priimame ir kiekvieną planą, kurį mes bandome įvykina ir 
jokiu būdu mūsų širdis neturi pritarti teisingumo linijų peržengimui

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th Stv Chicago, Illinois 60629

•V. RASTO TYRINĖTOJAI

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros klubo narių susirinkimag įvyks 
antradienį, kovo 6 dieną Hollywood 
salėje, 2417 West 43rd St. Pradžia 
8 vaL vak. Kviečia visus narius atsi
lankyti. nes yra daug reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės. A. K.

— Chicagos Lietuvių "Kęstučio" 
Pašalpos klubo mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, kovo mėn. 
4 dieną. 1:00 vai. p. p., Hollywood 
svetainėje. 2417 West 43rd St, Nariai, 
kurie dar neužsimokėjo mėtinių mo
kesčių, prašomi užsimokėti, kad nebū
tų suspenduoti. Valdyba

HUGO ERNSTAS
Gyv. 6740 So. Oakley Ave.

Mirė 1973 m. kovo mėn. 2 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukęs 69 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno aps.

Amerikoje išgyveno 22 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Marijona, pagal tėvus Venclovaitė, dukte
rys — Bridgette Harrington, jos vyras Larry, ir Margaret Hooton, 5 
anūkai, 1 proanūkas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami

V. Vokietijoje liko 2 seserys ir brolis, Prancūzijoje liko 1 bro
lis ir Lietuvoje Ūko 1 brolis.

šeštadieni, 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.

Pirmadienį, kovo 5 dieną 11:00 VaL ryto bus lydimas iš koplyčios 
Į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Hugo Ernsto giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
atsisveikinimą. ' ' '--------------- 4

Nuliūdę lieka:

Žmona, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

A. f A.
JOHN PUŽAUSKIS
Gyv. 6559 So. Campbell Avė.

Mirė 1973 m. kovo mėn. 1 dieną, 11:45 vai. ryto, sulaukęs 82 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: sūnūs — Joseph Kress, jo žmona Patricia ir Alf

red Kress, jo žmona Constance, anūkai — Russell, Gail ir Pamela bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo brolis mirusios Onos Keserauskienės ir švogeris 
mirusio Jono Keserausko.

Šeštadienį, 4:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar
quette koplyčioje, 2533 W. 71st Street.

Pirmadienį kovo 5 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios i Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. John Pužauskio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

U

ANNA JONK1NS 
Pagal tėvus Rubik

Gyv. 6758 So. Campbell A ve.

Mirė 1973 m. kovo tnėn. 2 dieną. 5:30 vai. ryto. Gimusi Lietu
voje.

Amerikoje išgyveho 60 metų.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Stella Jonkiiis ir Emma Shillings, 

žentas Vete, anūkai — Norman ir Nancy Lash, proanūkai, — Pat, 
Gregg ir Vicky bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

šeštadienį. 6:d0 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz 
koplyčoje, 2424 W. B9th St.

Pirmadienį, kovo 5 dieną 1:30 vai. popiet bus lydima iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Anna Jonkins giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai ‘ paskutinį pataikavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dukterys, anūkai, proanūkė!.

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

r

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Teief.: GRovehill

HOME
Street

6-234o-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIMVANS
flDTS NODEKMBKOB

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tel: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AlK-COiNDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

cmeit&B
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 
Auociaeijoe

i f

> AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS DIENa 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPtYč’Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8o. LJTUAN’ICA AVENUE. Phone: YArue 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avk, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100&

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE R. RLDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: Y Aras 7-113*1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpubhc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vizginu 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA
S — NAUJIENOS, CHICAGO į ILL.— SATURDAY, MARCH 3, 1073



VISI J TALKĄ!
Kai 1969 m. Federalinio 1 eis

mo teisėjas Austin įsakė Chica
go Housing Autrority imtis pi
giųjų butų statybos visoje Chi- 
cagoje, įsisteigė organizacija 
vardu NO - CHA, su tikslu pasi
priešinti tam teismo sprendi
mui. NO-CHA sudaro virš dvi
dešimt kitų, daugiausiai namų 
savininkų organizacijų atstovai. 
Joje dalyvauja ir Marquette 
Parko Lietuvių Namų Sav. orga
nizacija. NO-CHA nesipriešina 
valdžios pastangoms dėl pigiųjų 
būtų statybos bendrai, bet tvir
tina. kad pigiųjų butų gyven
tojų charakteristika turėtų ar
dančias pasekmes nusistovėj il
siom ir tvarkingom Chicagos 
apylinkėm.

Mūsų byla teisme veda žymus 
advokatas J. V. Karaganis ir, jo 
nuomone, esame 70/< galimybė 
šią bylą laimėti.

Reikalas, aišku, gyvybinis ir 
skubus, nes kovojama už sun
kiai Įgytą pastogę, už savo mo-

ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
Income Tax Service

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60609

Tel. LA 3 - 1387
(Skambinti po 6 vai. vakaro).

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos. pilietybės popieriai, įvairių val
stybės formų pildymas, interesantų 
reikalais lankosi valdžios ir savival
dybės įstaigose bei konsulatuose. Pa
deda sutvarkyti pensijos ir bedarbių 
pašalpos bei kitus panašius reikalus. 
Sutvarko Medicare ir kitas sąskaitas. 
Padeda neturtingiems gauti iš WEL
FARE ir kitų ištaigų įvairias pašal
pas: buto, nemokamo gydymo, nemo
kamo maisto korteles ir kitką. Taip 
pat paruošia imigracinius dokumentus 
ir iškvietimus į Ameriką. Sudaromi 
testamentai ir asmenų paieškojimai.

Kreiptis asmeniškai arba laiškais.

Ikyklą, bažnyčią, piekvbo# ar 
kitą įstaigą ir teisę lx* baimės 
gyventi. Tačiau 'kovo 12 d. 
NO-CHA turi būti teisme. Bylai 
tęsti dabar tuoj turi būti suda
ryta bent $20,000, o kita tiek 
greičiausiai dar priseis sutelkti 
vėliau, kad ją sėkmingai už
baigus.

Todėl kiekvienas asmuo, o 
ypač namų savininkas, besirū
pinantis savo apylinkės likimu, 
nežiūrint kurioje Chicagos da
lyje ar priemiestyje begyventų, 
turėtų nedelsdamas suteikti 
kad ir nedidelę auką. Chekius 
ar Money Orderius, darykite 
Marquette Parko Lithuanian 
Homeowners Assn, vardu ir 
siųskite Mr. Adomas Ūselis, 
7021 So. Talman Ave., Chica
go. III. 60629.

(ii jei Jus aplankytų Namų 
Savininkų Organizacijos žmo
nės su specialiais tam reikalui 
aukų lapais — paremkite, nes 
šio darbo niekas kitas už mus 
neatliks, o jei parodysime nors 
kiek gero noro ir įdėsime pas
tangų, galėsime tikėtis ir tei
giamų rezultatų.

Jonas Stonkus, Vicepirm. 
Marquette Parko Lietuvių 

Namų Savininkų O-ja

1 W
I TRUMPAI

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS DIDELIS, 
miegamas kambarys moteriai, 

ma naudotis virtuve.
906 No. ROCKWELL ST.

Tel. 498-6875

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

svs DIE MAKERS

CHICAGOS 
PIETVAKARINĖJE PUSĖJE 

YRA OFISAS, 
tinkamas vidaus ligų arba ben

dros praktikos gydytojui. 
Skambinti 239-4683.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ nau
jai. atremontuotas butas Marquette 

Parko apylinkėje. Tel. 737-0017.

papročius kovo 7 d. 1:30 vai. 
popiet ir 7:15 vai. vak. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas.

— Marija S. Ružienė, Rock
ford. 111., yra Naujienų skaity
toja nuo pat pirmojo numerio, 
niekuomet nebuvo prenume
ratos nutraukusi ir toliau žada 
skaityti taip pat remti. Ji daly
vaus Rockfordo lietuvių vieša
me pobūvyje kovo 11 d. Pobū
vis ruošiamas Lietuvių klubo 
salėje kovo 11 d. Naujienų pa
ramai vajaus proga

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

TIRED OF MOVING? REAL ESTATE

— Kostas M. Augustas iš sa
vo namo, buvusio S. Whipple 
St, persikėlė į 2641 West 44th 
St., Chicago Illinois 60632. Jį 
dabar galima pasiekti tokiu 
telefonu: 523 — 8932.

— Brighton Parko Bibliote
koje, 4316 Archer Avė. rodys 
filmą apie tolimuosius šiaurės 
kraštus ir eskimų gyvenimą bei

♦ Maloniai kviečiame atsilan
kyti į Amerikos Lietuvių Aero 
klubo rengiamą vakarienę, kuri 
įvyks š. m. kovo mėn. 10 d., šeš
tadienį. 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Ave., Chicago, Ill. Šios 
vakarienės tikslas — paremti 
klubo aviacinį leidinį, metraš
čio Plieno Sparnai 4 nr. leidi
mą. Vaišės 5 dol. asmeniui. 
Stalus užsakyti vakarais iki ko
vo 7 d. tel. GR 6-6628. Labai 
prašome dalyvauti.

Klubo Valdyba
(Pr).

DĖDĖS 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 gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. Chicago. 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

— Spaudos balius, ruošiamas 
L. ž. S-gos centro valdybos, 
Įvyksta šį šeštadienį, 7:00 vai. 
vak. Riviera Lake Club, Orland 
Parke. Važiuojant iš Čikagos 
geriausiai paimti South-West 
Hwy. (Columbus Drive) iki 
Harlem. Važiuoti Į pietus iki 
143 St. Sukti Į dešinę (Į vaka
rus) iki 88 Court. Čia sukti į 
kairę iki klubo iškabos. Svečiai 
maloniai prašomi nesivėluoti.

(Pr).

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

MOVING - Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

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

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

........ 1 .......... "i".......  —
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

V. VALANTINAS

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM) 

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

?60R West 69th SL, Chicago, HI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas (vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, IALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
i ---- -------------------------------------------------------------- j

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 

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

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

PirmaĮame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

A. 6. AUTO REBUK.BERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5881
Anicetas Garbačiauskas, sav.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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 jrra tik $3.00, tninkšt $2 50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street. Chicago 8. Illinois

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: R Epublic 7-1941

NAUJI INOS, CHICAGO I, ILL. — SATURDAY. MARCH 3, 1973

in Beautiful Suburban Illinois Where You Can Enjoy 
“THE GOOD LIFE” 

SUBURBAN LIVING WITH URBAN ADVANTAGES
> have immediate permanent openings for experienced Jouneymen 

DIEMAKERS at one of our suburban plants.
You Can Secure Your Future With: 

TOP HOURLY RATES
AUTOMATIC INCREASES 

LIBERAL VACATIONS 
PAID HOLIDAYS 

LIFE INSURANCE 
MEDICAL COVERAGE 

Plus Many Other Benefits.
RELOCATION EXPENSES CONSIDERED 
WE WANT TO DISCUSS YOUR FUTURE. 

Send letter or resume imediately including work and earnings history 
and availability* in confidence to:

Box AF 803 223 W. Washington St., Chicago, HI. 60606
An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

We

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

FOR MOTHERLESS HOME
Dependable housekeeper, live in, 
care of home and five children, three 
school age. Salary open. Good home 

for right person. 
West Suburb.

852-3158 anytime.

SECRETARY — BEGINNER 
Preference recent high school gradu
ate. Skills, typing and filing. Must 
be adaptable to office procedure and 
personnel. Excellent opportunity for 
young girl wanting to get a start in 
the secretarial field. Contact Ms.

Oprelia Smith for interview: 
943-8101 or 943-8102

• HORIZONTAL BORING MILL
• JIG GRINDER
• MILLING MACHINES
• GRINDERS ID and OD
• DRILL PRESS
• MAINTENANCE ELECTRICIAN

Top pay.
Free Blue Cross & Blue Shield.

Free Major Medical.
9 Paid Holidays.

Pension Plan.
Supervisor speaks your language.

COMMERCIAL CAM DIVISION
EMERSON ELECTRIC CO.

400 No. ASHLAND 
CHICAGO. ILLINOIS 60622 

243-6900

exp. 
req.

SECRETARY MATURE 
(27—40)

exec, sec’y steno - typing
Exc. fr. ben. Salary open.

Call JUNE LINN 
782-0950

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų <r Darbininkių

SECRETARY AND
INFORMATION ASSISTANT

At least 1 yr. exp. in reference and 
cataloging work for association or 
business firm. Plus good secretarial 
skills, 
ed on

An

Shorthand not required. Local- 
University of Chicago Campus.

Phone Mr. BALL.
324-3400 For Appt.

Equal Opportunity Employer

WIRERS AND SOLDERERS
Top salary, northwest suburban bio

medical electronics company. 
Full time, day shift. 

Experience need only apply.
298-1960

(Phone for interview)

PERSONAL 
Asmenų Ieško

IEŠKOMAS PENSININKAS, 
mokantis karpenterio ir dažytojo dar
bus. Duosiu kambarį ir maista. Susi

tarsime dėl atlvsinimo. Rašyti: 
Mrs. GRACE RUKOFF, 

34 So. BERRIEN St.
NEW BUFFALO. MICH. 49117

WANTED TO RENT
Ieško butų

VIDUTINIO AMŽIAUS MOTERIS pa
ieško nuomoti 3 ar 4 kambarių buto 
Marquette ar Gage Parko apylinkėje. 

Tel. 776 0121.

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER
2749 West 63rd Street

CHICAGO ILL 60629 
434-3400 or 735-1968

AL. IR I G N A S 
taisome 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
53-tos Ir Western Avenue kampas

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRosuect 8-22336455 So. Kedzie Ave.

LAIMĖ UŽ -527,900
Klasiškas bungalow su 3 dvigubo ge
rumo miegamaisiais, kabinetine vir
tuve, puošniais kilimais salione ir val
gomajame. 1% vonios, 2 mašinų ga
ražas. apkaltas vainilo plokštėmis ir 
dar su daug Įvairių priedų bei įren
gimų. Našlė Įsakė greitai parduoti, 
nes namas jai yra per didelis, o jus 
galite gauti toki bargeną, apie kokį 
ilgus metus svajojote. Gera vieta į 
pietus nuo 63-čios gatvės. Būkite pir
muoju. Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

SAVININKAS PARDUODA gerą 
mūrini 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;

Arti

MECHANIC
National company has openings for 
good “1 man type” shop mechanic, 
must have experience in hydraulics, 
welding and electricity. If you are 
sober, with a good work record and 
are interested in top pay with profit 
sharing and company paid insurance 

call 766-7630 or 569-2588

ROCKFORDO LIETUVIŲ KLUBUI 
yra reikalingas nuolatinis prityręs ir 

sąžiningas 
BARTENDERIS.

dirbti 6 dienas savaitėje. Dėl sąlygų 
skambinti klubo prezidentui Joe Uz- 
nanis 1-815 — 398-1296 arba pirma
dieni 7 vai. vakaro atvvkti i klubą.

116 INDIANA AVENUE, 
Tel. 968-9256

Reikalingos rekomendacijos.

TOOL & DIE MAKERS
Experience tool and die makers need
ed lor 1st and 2nd shifts. Salary open 
for top-noch men. Many company ben

efits and pension.
Call or apolv in person: 

CENTRAL DIE CASTING
2935 W. 47th ST. Tel. 523-6515 
An Equal Opportunity Employer

SPRING MAKERS 
Here is a great opportunity.

Plenty of overtime plus 
unusual fringe benefits.

Call Sam Carroza 
STERLING SPRING CORP.

LU 2-6464

MACHINE MAINTENANCE. Elk Gro
ve Manufacturer seeking experienced 
Maintenance man for macrinery re
pair duties and general maintenance. 
Day shift. 50 Hr. per week. Top 

wages, benefits, profit. sharing. 
Call Miss TERNES.

766-9000 Monday thru Friday 9 to 
only.

An Equal Opportunity Employer

5

MACHINIST — MECHANIC 
General machine maintenance. Re

liable Excellent starting pay. 
Must speak English.

Apply
MORAN DOWEL CO. INC 

1652 W HUBBARD ST. 
PHONE: 243-5443

SHEET METAL LAYOUT
For job shop metal fabrication. Lay
out from blueprints and samples. 
All gauges. Knowledge of metal wor
king machines necessary. Good op
portunity. Paid holidays, vacation, 

group insurance.
MUST SPEAK UNDERSTAND 

ENGLISH.
APPLY

1550 W. CORTLAND

FARMS FOR SALI 
Ūkiai Pardavimui

WISCONSIN VALSTIJOJE 
Nuošalios ir romantiškos vietos 30 my
lių į vakarus nuo Madison. Kai ku
rios su upeliais ir trobesiais. 20. 50, 
105. 147 ir 160 akrų. Išsimokėjimai. 

Rašyti arba skambinti angliškai. 
GRANDVIEW REALTY 

(608) — 845-7170 
Rt. 1. VERONA. WIS 53593

65
60 AKRŲ FARMA

mylios nuo La Crosse, Wis.' Mo
demus 3 miegamųjų namas.

Rašyti aneliŠkai:
W. E. BI RT

lig — 5-th AVE NW
ROCHESTER. MINN. 55901

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras.
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 

. pajamų namas. 5 ir 3 kamb. butai, 
į karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

MODERNI o Kamn. mūro reziden- 
, . , , ,, j vijo, UUVP..L1J 21au.il Aaiptu;;, * built-car brick garage Newly remodelled in„ 1% vonios Du po

kitchen and bath. Full basement. All gp pėdp lotai. Mūro garažas. $33,500. 
apphanees. Maquette Park area.! 0RIGINALUS APARTAMENTMS

Phone 925-5916 ; '<A”AS- Alumin. Įaugai, naujas ga-
I zu šildymas ir garažas, aptvertas pla- 

----------------------------------------------- • tus sklypas. pajamų $6.600 metams. 
PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS nau- Prašo $45.000. Priims rimtas derybas, 
ja 8 butu narna po 3 ir 4% kamb. • PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
$15,500 pajamų Marque’te Parke. 2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 

Mainys i mažesnį. Tel. HE 4-2323. į kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge-

BY OWNER
7 room brick bungalow Sidedrive 2 dj7,^oTnūs "naujUka^etai,

MARQUETTE PARK
5 Room Bungalow. H. W. Heat.
Garage. Lot 30x125. $17,900.
Near 61-st and California Ave.

By owner.
FR 6-4848

PINIGAI PRIE 45-TOS
IR HOMAN

4 butų mūras su 3 dideliais po 5 kam
barius butais ir 3 kambarių butu ang
liškam beismante. $525 mėnesinių 
pajamų. Nauja labai ekonomiška 
šildymo sistema karštais garais. 220 
voltų elektra, visas namas yra labai 
gerame stovyje. Lai nuomininkai 
moka jūsų keliui i laimingą gyvenimą. 

Skambinkite Stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

PRIE 71-MOS IR RICHMOND mūri
nis 
ir

1% aukšto. Du gražūs butai 5%
4 kambarių. Kabinetų virtuvė.

Įrengtas rūsys. Garažas.
Brokerio tel. PR 8-6916.

• kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 

i $36.000.
6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 

1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

2 BUTŲ 6 metų 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 Kedzie ir parko. $40,000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28.500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

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

CICERO. — Savininkas parduoda tvar
kingą 10 kambarių roominghouse 
plius butas. Geros pajamos ir vieta. 

Tel. 652-3679.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

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

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

kitokį blankai.

HOME INSURANCE
Call: Prank Zapolh 
3208Vį W. 95th St.

GA 44654

d'ū' < (t an vlSUdlfv Conp.*

A. * L. INSURANCE * REALTY
A. LAURAITIS

INCOME I AX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“N A U J 1 E N C S E"

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 80009. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro sw- 
wirtinimas «r valymas. Mūrininko, 
daliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Jeltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federallnių b veisti jos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOMAE TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Pet«šų paliudijimai

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

lol. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS

21au.il



