
The First and Greatest 
Lithuanian Dady tn America

Jugoslavijos kariuomenės žval
gai, skraidydami helikopteriais, 
surado sudužusi lėktuvu, bet dė
lei smarkaus sniego audros ne
galėjo nusileisti prie centrafineje 
Jugoslavijoje sudužusio lėktuvo.

59 metu amžiaus Bijedie mi- 
nisterio pirmininko pareigas ei
na nuo 1971 m. Jis taipgi buvo 
Jugoslavijos vykdomo komiteto 
prezidentu arba pirmininku. Ju
goslavijos žiniomis, jo įpėdiniu 
bus parinktas vienas iš keturių 
vykdomo komiteto, vicepirminin-

Pasirodo, kad sovietų komu
nistų partijos vadas. Brežnevas 
kalbėjo Tūlos darbininkams, bet 
visa jo kalba huvo- taikoma nau
jai išrinktam Amerikos prezi
dentui Jimmy Carteriui. Jis pa
tarė Carteriui neatidėlioti, bet 
tuojau pradėti pasitarimus nau
jai atomo sutarčiai pasirašyti. 
Jis, kalbėdamas Tūlos darbinin-

WASHIXGTONAS 
sybės praneiimii, Amerikos eko
nomija paskutiniame 1976 m. 
ketvirtyje suailpnėjo.
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nybą. Bet didžiausią smūgį naP 
cių karo jėgoms kirto šaltis, už
tikęs šiltai neaprėdytus vokiečių 
karius. ' ' - v'

Ispanijos šiaurinėje dalyje gy
veną baskai iš lengvo atgauna 
teises, kurias gen. F. Franco bu
vo atėmęs, baskams kovojant 
prieš ji Ispanijos revoliucijos 
metu. t *

Brežnevas pataria naujam pre
zidentui be atidėliojimo pasira
šyti šią sutartį. Jis pabrėžia, kad 
veikia laikinai pasirašyta 1972 
metų sutartis. Ji baigiasi šių 
metų spalio mėnesį. Jeigu ne
bus naujos sutarties, tai bus 
metamos didelės sumos naujoms 
atomo bomboms gaminti, o rusai 
to nenorėtų daryti, — pareiškė 
Brežnevas, šia proga jis pareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga nesiren
gia atomo bombomis užvaldyti 
pasaulį, bet kodėl jis nesutinka 
leisti kontroliuoti užpakalin šau
dančias lėktuvų atomines kanuo- 
les, tai Brežnevas nepaaiškino. :.

generalinis prokuroras Levi sa
ko, kad prez. Carteris turi tei
sę ir galią FBI direktorių Kelley 
pakeisti kitu asmeniu, nežiūrint, 
kad jį prez. Niksonas buvo pa
skyręs dešimčiai metų.

Č1KABA. — Chicago Sun-Times pataria čikagiečiams kas tik 
gali" š,ildy t ^saulėje, kadangi užgulęs' šaltis' išeikvojo visas dujų 
bendrovių turimas dujų atsargas, kurios priverstos dujų tiekimą 
sumažinti 20%. -k -

riųi padėti pagrindam preziden
to Fordo ir jo paties padėtus 'su
sitarimui pagrindus. Iki šio įdė
to Rusijos gyventojai nieko neži
nojo apie Vladivostoke aptartus 
susitarimo paragrafus. <Brež- 
nevas išdėstė Tūlos klausyto
jams, kad Vladivostoke abi pu
ses susitarė turėti 2,400 bombo
nešių, kurie galėtų nunešti tiek 
oat atominių bombų. 1,320 bom
bonešių, iš minėto skaičiaus, ga
lėtų nešti atomines bombas “šu 
keliomis galvomis. Kitaip sa
kant, vienoje bomboje galėtu 
būti kelios bombos.

Brangsta kakava
Kavos kainoms kylant, lygia-1 

greciai brangsta ir kakava bei' 
kakavos gaminiai. Kakavos kai
na paskutiniais mėnesiais pašo
ko trigubai.

Kakavos augintojai, kaip ir 
kavos, skriaudžiami blogo oro 
sąlygų.

Ypač nukenčia Pietų Afrikos 
augintojai, kur kakava yra pla
čiai auginama. Taipgi kakavos 
medeliai nyksta ir Pietų Ame
rikoje, kur jie naikinami ligų, 
su kuriomis suriku kovoti. -

Antra kakavos ir kavos bran
gumo priežastis, tai Britanijos 
svaro vertės kritimas. Mat, 
centrinė kakavos pasaulio rinka 
yra Londone. Londono biržoje 
tik nusistovi kakavos kaina.

Tiems patiems klausytojams 
Brežnevas pabrėžė, kad Vlatfi- 
vostoke buvo padėti pagrindinai 
susitarimui, bet iki šio meto ta 
sutartis dar nepasirašyta, nes 
užkliūta už dviejų dalykų. Ru
sai reikalavo, kad būtų įtraukta 
i sutartį ir aprėžta America 
Cruise bombos gamyba, o ame
rikiečiai norėjo, kad būtų ap
rėžtas rusų atgal šaunančią ka- 
nuolę turinčių lėktuvų gamyba. 
Nei amerikiečiai, nei rusai nesu
tiko daryti jokių nuolaidų, to
dėl Vladivostoko susitarimas iki 
šios dienos nebaigtas.

ČIKAGA. — Keičiantis Ame
rikos valstybės administracijai, 
gen. valstybės prokuroras Levi, 
kaip ir buvo manyta, grįžta at
gal į Čikagos universitetą profe
soriauti. Apie tai jau pranešė 
universiteto prezidentas J. T. 
Wilson.

J. T. sekretorius yra optimis
tas, nes palestiniečių atstovų da
lyvavimas Ženevos taikos dery
bose galės būti išspręstas teigia
mai.

Chicago, III. — Ketvirtadienis, tįsio ' January 20, 1977 m

ir vis daugiaupradedakeltibal
są prieš neturintį saiko rusų 
ginklavimasį ir ruošimąsi karui, 
pradėjo vizginti uodegą ir tei
sintis, pareikšdamas, kad jis vi

ešai nesiruošia karui ir nenori 
ginklais pralenkti Ameriką, bet 
tik. siekia surasti pusiausvyrą, 
norėdamas taikos pasaulyje ir 
draugiškų artimų santykių su 
JAV.

Ispanijos dabartinė, vyriausy
bė baskams prarasta teises grą
žina palaipsnui: pirmiausia lei
džiama jiems laisvai vartoti bas
ku vėliava ir vartoti basku kalba. 
Anksčiau ministerio pirmininko 
Adolfo Suarez vadovaujama vy
riausybė pasilieka sau teisę vė
liau spręsti politinių baskų kali
nių paleidimą ir baskų ekonomi
nės autonomijos atstatymą.

Greičiausiai tie klausimai bus 
pavesta išspręsti naujai išrink
tam Ispanijos parlamentui. Par
lamentas bus renkamas šių me
tu birželio mėn.

Prokuroras grįžta 
i universitetą

J

Diek Žiker nuo f> aukštu namo, paskendęs liepsnose. Šoko že
myn. JĮs. pataikė j oru,pripūstą balioną, kuris ne tik užgesino lieps
nas, bet ir. ji patį išgelbėjo. Visas Diek Zikor šokimas buvo filmuo
tas. Nostayta, kad 'į oro pripūstus maišus pavojun patekę žmonės 
gali šokti ir gyvybę išgelbėti. Žinarna, turi mokėt Šokti. Jei nemokės, 
tai gali susižeisti.

Ministeris pirmininkas ir ki
ti į Sarajevą skrido valdišku lėk
tuvu, atsisveikinę Belgrade mar
šalą -ir Jugoslavijos lyderį Tito, 
kurs išvyko vizituoti Tripolyje! 
Libijos valdovus. •

Minis* er j pirm įninką, vežęs 
lėtuvas bandė nusileisti Sarajevo 
aerodrome, bet dėlrsmego aud
ros turėjo pasukti atgal. Tuomet 
jį audra ir nutrenkė žemėn.

šalčių banga užgulė .Floridą. 
Temperatūra joje sukasi, apie 30 
laipsnių Farenheito, o sniegas 
užklojo pusę Floridos valstijos. 
Floridiečiams tokios neįprastos 
gamtos, sąlygos yra blogiau kaip 
peilis po kaklu: jų citrinų, greip
frutų. ir apelsinų sodai stipriai 
nukentės ir tai reiškia milijonus 
doleriu nuostolio.

. V

Kai kurie vaisių plantacijų sa
vininkai kūrena tūkstančius so
duose išdėstytų laužų, kariauda
mi su šalčiu. Kai Miami mieste 
prie 39 laipsnių Farenheito iš 
dangaus krenta vanduo ir kar
tais kruša, tai Distny Land jau 
antrą dieną turistus kamuoja 
sniegas. >.

Sun. Howard Baker išrinktas 
publjkonę vadu senate. Respubliko
nai liko be . ftakingesniy politikę, 
renka -jaunesnius. Sen. Baker pareiš
kė, kad kelis naujai išrinkto prerj- 
dento pareigūnus senate* turės pa
tvirtinti be ilffV klausinėjimų, bet 
kitus t«i pats sen. Baker ruošiasi ge
rokai patardyti. Manoma, T. Sorenso- 
naa, norėdamas Išvengti klausinėji
mu, atsleekė būti C LA. dlręktorlum-

Rusai vizgina uodegą 
MASKVA. — Sovietai imperi

jos bosas Brežnevas, matydamas

Prez. Fordas prašo
WASHINGTONAS. — Prez. 

Fordas prašo kongreso, paskirti 
reikiamą, sumą oro bendrovėms, 
kad jos laike 8 metų galėtų da
bar vartojamus ir pasenusius 
lėktuvus pakeisti-tyliai skren
dančiais, arba bent seniems lėk
tuvams įstatyti triukšmą neda
rančius motorus.

Fondams sudaryti, prez. For
das siūlė apdėti 2% visus ke
leivių bilietus mokesčiais ir, be 
to, dabar imamą 8% mokestį 
valstybės reikalams sumažinti 
iki 6%. Prez. Fordas pažymi 
kad S % apdrausti bilietai at
neša daugiau pinigo nekaip su
vartojama. Jau dabar aerodro
mų statybos ir pagerinimo fon- 
ko kasoj yra $1.5 bil. pertekliaus.
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Midwest Gas Transmission 
bendrovė pranešė Peoples Gas 
Co., kur aprūpina dujomis Čika
gos miesto gyventojus ir įmones, 
kad bus sumažinta dujų prista
tymas kiekvieną dieną 13 mil. 
kub. pėdų iki kovo mėnesio. 
Toks 13 mil. kub. pėdų dujų 
kiekis gali apšildyti 6,000 namų 
tik vieną dieną.

Būk tai sušalę įrengimai ir 
mašinos prie Meksikos įlankos 
esančių dujoms traukti iš žemės 
šalinių, žymiai sumažino ištrau
kiamų dujų kiekį.

Peoples dujų bendrovė pra
dėjo mažinti teikiamą dujų kie
kį pirmoje eilėje įmonėms. Pen
kiasdešimčiai įmonių dujų kiekis 
sumažintas iki 50%.

šiaurės Indianoje, sumažinus 
dujų pristatymą kaikurios įmo
nės pradėjo mažinti gamybą ir 
atleidinėti darbininkus. U. S. 
Steel bendrovės plieną gaminan
tieji fabrikai sumažino plieno 
gamybą ir paleido kelis šimtus 
darbininkų neribotam laikui. 
Plieno fabrikai bando iš keblios 
padėties gelbėtis, vartodami pro
pano dujas, alyvą ir surenka
mas dujas perdirbant anglį į 
koksą arba geležies rūdą lydan
čiu krosnių.

Pararia pasirašyti nauja sutartį, pagrįstą 
Vladivostoke padarytais susitarimais

MASKVA, Rusija. — Sovietų valdžia kreipia didelio dė
mesio į komunistų partijos vyriausio vado Brežnevo Tūloje pa
sakytą ka.bą. Vakar ir užvakar sovietų agentūros paleido tiktai 
oo kelis tos jo kalbos sakinius, o šiandien sovietų spauda jau rašot 
apie tą kalbą, kaip pagrindini Brežnevo pasiūlymą naujai išrink
tam prezidentui Carteriui. — , -<

Nelegali imigracija
WASHINGTONAS. — Netei

sėtai privažiavusių ir visaip pri
lindusių į Ameriką milijonai sve
timšalių sudaro rimtą ir sunkiai 
sprendžiamą uždavinį. Busima
sis Amerikos darbo sekretorius 
Ray Marshall nori svetimšalių 
pateiktą neteisėtos imigracijos 
uždavinį spręsti griežtomis prie
monėmis. Teksaso ekonomistas 
Ray Marshall mato, kad neteisė
ta imigracija nuskandins visas 
prez. Carterio pastangas maži
nant nedarbą Amerikoje.

NEW DELHI — Indijos mi- 
nisterė pirmininkė Gandhi pa
reiškė, kad 19 mėnesių senumo 
kritiškos padėties stovis bus su
švelnintas. Ji tai numato pa
daryti renkant parlamentą, ku
rio rinkimai įvyks kovo mėne
syje. Taipgi bus paleisti i š ka
lėjimų opoziciniai lyderiai, kaip 
Morarji Desai.

Desai buvo suimtas 1975 m. 
Aštuoniasdešimt metų amžiaus 
turį opozicijos lyderis Desai la
biausiai priešinosi Gandhi įsaky
mui ivesti krašte kritiškos padė
ties ^stovį/^^ 15

ŽUVO JUGOSLAVIJOS MINISTERIS j J. Tautų generalinis 
sekretorius Rytuose

J. Tautos. — J. Tautų gen. 
sekr. Kurt Waldheim sausio 17, 
pranešė, kad jis vyks į Viduri- 
niuosius Rytus ir bandys suras
ti bendrą kalbą tarp Izraelio ir 
arabų dar prieš šį pavasarį pra
sidedant Ženevoje Izraelio-arabų 
taikos deryboms.

Mažojoje Azijoje J. T. gen. se
kretorius užtruksiąs dvi savai
tes ir jei reikės net ilgiau. Jis 
lankysis Egipte, Sirijoje, Libane 
Jordanijoje ir pagaliau Izraely
je. Jis Beirute ar kitoje arabų 
sostinėje susitiks ir kalbėsis su 
Palestinai išlaisvinti organiza
cijos PLO lyderiu Jasser Arafa-

vietams atidarius jai savo duris. 
Tuo tarpu kakavos ’auginimas 
1976-77" 'metais bus mažesnis 
1Q%.. e ■. - ; f;

New Yorke 'kakavos švaras 
kaštuoja L60 dol., bet jbs kai
na pašoks iki 2doE

80 lavonų Australijoj
SIDNĖJUS. — Gelbėjimo ko

manda jau ištraukė 80 žuvusių 
keleivių iš traukinio laužo, kurį 
sutraiškė griūvančio tilto betono 
gabalai. Sakoma, kad keleivi
niam traukiniui nušokus nuo bė
gių ir išvertus tiltą laikančius 
stulpus, krentąs tiltas prislėgė 
tuomet traukinį su visais kelei
viais.

Brežnevas buvo nuvykęs į Tir
ia, kad paminėtų karo metu viep
tos gyventojų pasipriešinimą vo-i 
kiečių karo jėgoms. Antrojo Paįį 
saulinio karo metu nacių divizj-į 
jos buvo pasiekusios Tūlą, bet 
toliau eiti nepajėgė. Sovietų 1st? 
ro vadovybė sutraukė į Tūlą di
dokas karo jėgas, iš Amęrikcfe1 
gautus tankus, o vietos gyveni

Čikagoje reikalingas 
naujas greitkelis 

ČIKAGA. — Gub. Thompson 
nereiškė, kad laikas praėjo ir 
greitkelis kertąs Čikagos miestą 
nebus statomas. Į tai čakagos 
miesto laikinas meras Bilandic 
atkirto, kad Čikagos miestui 
naujas greitkelis yra būtinas ir 
jis turi būti nutiestas. Meras 
Bilandic mano greitkelio klausi
mą 'išspręsti tariantis su prez. 
Carterio administracija, iš ku
rios jis tikisi susilaukti pagalbos.

Meras Bilandic yrra išvykęs į 
Vašingtoną, kur jis stengsis 
transporto departamente iš sekr. 
W. T. Coleman greičiau gauti 
300 mil. dol. pinigų sumą, skirtą 
sujungti O’Hare aerodromą su 
Čikagos miestu, pratęsiant iki 
pat aerodromo durų Čikagos 
miesto traukinėlį — elevatorių.

Gautoji 300 mil. dol. suma leis 
pradėti darbus dar šiais metais, 
kurie bus užbaigti laike 30-ties 
mėnesių if kurie sujungs O’Hare 
aerodromą su Čikagos miestu. 
Taipgi 300 mil. doleriai pagyvins 
Čikagos ekonomiją ir suteiks 
daugeliui darbo. ■

Buvo pradėta mažinti ir elek
tros srovės iki 5% voltažą, bet 
po kelių dienų teikiamos elek
tros srovės voltažas vėl yra nor
malus, Edison bendrovei teigia
mai išsprendus reikalą.

Čikaga keliom dienom atsi
kvėpė šiek tiek atšilus orui, bet 
oro biuro pranešimu, už kelių 
dienų vėl turėsime didelius sibi
riškus Šalčius temperatūrai kren
tant žemiau nulio.

ORAS
Gali įsnigti - ,
Saulė taka 7:14, laidžiai 4:48

Yorko meres Abrihem Beeme 
nori gauti daugiau plnigy ii federa
linė* vyriausybė* sen*tantlem* miel
iem* etnau|inti. Jis nori pinigu New 
YorkvL bot tavo pa re lik Ima |l* rei- 
kaTayo pinfgy visiems dldeenleme 
mletfam* namam* ir kilome mloeto 

x prlomonomh atnaujinti.

RIO DE JANEIRO, u— Brazi- 
Ii jos vyriausybė vėl pridėjo 3 do.l 
mokestį, prie jau birvusib 100 
dolerių, išvežamos kavos 132 sva
rų maišui., . ..

Brazilija mananti, kad ne
žiūrint kavos brangumo, kavos 
suvartojimas pasauly nesumažė- 
siąs. j

Brazilijos kavos eksporteriai 
103 dol. mokesčio išlaidas už 132 
svarų maišą atsiima iš kavą per
kančioje urmininko, kuriam mo
kestį ir kitas išlaidas sumoka 
kavos vartotojai,

Brazilijos vyriausybė, kelda
ma kavai-mokesčius, tikisi bent 
dalinai sumažinti užsienio pre
kybos defficitą, kuris pereitais 
metais siekė 6.3 bil. dol. sumą.

PIRMININKAS
'BELGRADAS. — Amerikoje gamintu lėktuvu skridę Jugos- 

lavijoh vyriausybės nariai, ministeris pirmininkas Džemai Bijedie. 
jo žmona ir septyni kiti paregūnai, kurių pavardės neminimos 
žuvo į pietų vakarus nuo Sarajevo įskridus lėktuvui į siaučiančią 
sniego audrą.. Nelaimė įvyko sausio 18 d.



VIKTORAS VYTENIETIS

Dėsto RIMAS NERIMĄ VIčIUS

Seniau ir dabar ir atsidūsėjęs ištarė: “Tavo taip 
pat tiesa”.

Lenkiški žertai
Daugelis yra nusivylę dabar

tiniu jaunimu. Negeresnis jis 
buvo ir seniau. Babilone rasto
je molio lentelėje įrašyta prieš 
u,000 metų tokia nuomonė:

— šiandieninis jaunimas yra 
supuvęs nuo širdies gilumos, 
jauni žmonės yra tinginiai ir 
nusikaltėliai. Jie niekad nebus 
tokiais, kaip jaunimas kitados. 
Sianaieninis jaunimas nepajėgs 
ištaikyti musų kultūros.

Prieš 4000 metų nežinomas 
Egipto dvasiškis ant papyruso 
lapo paprašė tokį pareiškimą:

— iuusų pasaulis pasiekė kri
tišką stadiją. Vaikai daugiau ne
beklauso tėvų. Pasaulio galas 
neoegali būti tolimas.

Graikų poetas tiesiodas 720 
m. prieš Kristų parašė tokią pro-

— Aš neturiu jokios vilties 
mūsų krašto ateičiai, jeigu šian
dieninis jaunimas paimtų rytoj' 
vadovavimą, nes šis jaunimas 
yra nepakenčiamas, tiesiog bai
sus.

Negeresnės nuomonės apie 
tuometinę jaunuomenę buvo 
graikų tiiosoias Sokratas, gyve
nęs 4'i u—m. pries Kristų.

— Mūsų jaunimas mėgsta 
liuksusą, tyčiojasi is autoritetų 
ir neroao j orios pagarbos vyres
niesiems. Mūsų vaikai šiandien 
yra tikri tironai. Jie neatsistoja, 
Kąj kambarin įeina senas žmo
gus, ir atsikirtinėja savo tėvams. 
xai yra papraciausias blogas ele
mentas.

Kas yra tiesa?

Pas rabiną atėjo du vyrai sul 
prašymu spręsti vieną ginčą, 
kurio jiedu taikingai išspręsti 
nepajėgia.

Pirmasis savo pusę išdėstė 
kaip galėdamas smulkiau ir tiks
liau. Jam baigus rabinas ištarė 
‘Tavo tiesa”.

“Pala, pala!’ neiškentė ant
rasis ir su dideliu Įkarščiu iš
dėstė savąją ginčo pusę. Rabi
nas -giliai susimąstė ir pagaliau 
ištarė: ‘Ir tavo tiesa”.

Tuo momentu įpuola pro duris 
rabinienė, kuri gretimame 1__ _
baryje būdama klausėsi. “Kaip 
tu gali šitaip sakyti? Pirmajam

Maskvos geležinkelio stotyje 
susitinka du zyueliai kramelnin- 
kai.

— Nu, kur važiuoji, — klau
sia pirmasis.

— Į Minską, — atsako ant
rasis.

— Aha, dabar aš tave pažįs
tu! sušunka pirmasis. Sakai, 
Kad važiuoji į Minską, nes no
ri, kad manyčiau, jog važiuoji 
į Pinską:' Bet aš pripuolamai ži
nau, kad rengiesi važiuoti į Mins
ką. Dėl to pasakyk man, dėl ko 
mane apmeluoji ?
Modernūs priežodžiai ir patarlės

— Tyliai skiriamės, nes gar
siai tuokėmės.

— Vyras, kaip šuo: juo šei
moje trumpiau pririštas, tuo 
svetur piktesnis ir garsiau loja.

— Protu, kaip meilužė, nerei
kia girtis: turi ar neturi — ty
lėk.

— Tik permažai arba perdaug 
apmokami neskuba į darbą.

— Išsirinko kaip pliką kaulą 
iš mėsos bliūdo. < . . -

— Geriausia mankšta norint 
suliesėti yra lengvas galvos į 
šalis kraipymas, kai _ svečiuose 
ar namuose kas 
giau valgyti.

nors siūlo dau-

M. Miškinytė 

ir tvarkaĮstatymai
Politikieriai mėgdavo kalbė

ti apie įstatymus ir tvarką. At
rodo, kad įstatymų yra net per
daug:

• Pine Island, Minn., gyven
tojai, pagal priimtus Įstatymus 
bei potvarkius, sutikę arvę, pri
valo nusiimti kepure. -f-

• .Mississippi valstijoj N at-] 
chez miesto taryba kadaise iš-J 
leido potvarkį, draudžiantį dram- ■ 
bliams gerti alų.

e "Nauja administracija turės 
Susirūpinti senu Alabamos įsta
tymu, kad po saulėlydžio nega
lima pirkti maišais-žemės riešu
tų — peanuts.

5 Denver -miešto įgyvento  j ai

ir šaltomis žiemos dienomis.
• Berėa, Ohio, gatvėse nega-

kam i neturi teisė? dėvėti’ kaukių net

pasakei, kad jo tiesa, ir antra- Ii nakties metu pasirodyti joks 
jam pasakei tapati. Tiesa gi yra gyvulys be lemputės ar šviesos 
viena!” Į prie uodegos

Rabinas pakasė savo barzdą1 Mokslų magistras

ŠUNŲ LENKTYNES
Vartus atkėlė, — šunys sulojo,
Kaukdami šoko kiškį pavyti, 
Mano bičiulis šimtinę- paklojo, 
'Gražu žiūrėti, — nėr ko sakyti.
— Matai, kaip bėga: net dulkės dulka, 
Pi:k*sis šunelis su salta ‘koja, 
Jo nepralenks nė šautuvo’kulka, 
Mano ia rmkį vėl garantuoja!
—Kodėl nedėjai, — būtum laimėjęs?

kiūrėk, . 1 iu 1. — Į šalį bėga 
Jis ne bėgikas, o tik mėgėjas: 
ilas to ne ino, tas turi bėdą.

Dcn Pilotas

istdjmo ’'Keriu rtvago'' medtmi ifiuslrae.ja

fe*

Kadaise Adomas ir Ieva buvo išvaryti iš rojaus. Dabar Brežnevas iš savo komunistinio rojaus neišlei
džia, tik laimingieji gali pabėgti.

DAILININKO IŠPIRKIMAS

Istorija tokį pasakojimą žino 
apie dailininką 11 Parmigianino, 
(jis “Ponios portretą” sumanė, 
paėmęs modeliu kurtizanę, 
ir pavyko jam ta idėja! — 
0 kurtizanės vardas: Anthead...). 
Tas dailininkas taip mokėjo kurti, 
kad susikaupimu galėjo užburti 
ir tuos, kurie jį pamatė... '" P*
(Tokius žmones matyti mes nepapratę). 
'taigi, istorija, žinote, mums sako, 
kad, kai germanai laukiniai atkako 
paplėšikauti mieste Romoj, 
jiems buvo rasti įdomu 
ii Parmigianino, 
kuris, pasirodo, net nežino, 
kad įvyko okupacija...
Jį tik kūrybos egzaltacija 
buvo kambaryje suėmus š
pas dailininko piešiamuosius rėmus...
0 kai germanai į butą suvirto, 
jų karingasis ūpas staiga užsikirto — 
jie susigėdo, nutilo nustebę, 
matydami ranką taip gabią..: jfį
Jie paėmė, jį sau garbės belaisviu, • 
bet netrukus grąžino dailininkui laisvę — 
ir jo buvo jiems išsipirkimas: 
kelių piešinių plunksna jiems nupiešimas... 
•(•Tą-Įvyki istorija pažymi-^,; y-

. metais: penkiolika — dvidešimt septyni...)’.': 1
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Arėjas Vitkauskas

č a statutus is r-nkimu taisyklos, bet pamiršta išleisti 
modernia Lietuviu Chartą.

Magaryčios

NEI VIRŠUJE, NEI APAČIOJE
Viena jauna mote rs — žmona iš F'-rinaw ’' •eh jJtnri pas 

ako ne a?.‘i kokia ‘hra-degir.toja sufr; .is<. j t vj
j« teis w kevet^a atsiuntė bun-Times anglų kalia sekantį šeši 

Ūu.ių eilėdarą: ^>.2.C-
Aiotcris buvo sutverta iš vyro šonkaulio.
Ji neluvo sutverta iš jo gaivos, kad jam besautų, ■
Nei iš jo kojų, kad galėtų ją m:n žioti.
Ji buvo sutverta iš jo šono, kad būtų jam i y į. i.
Iš jo rankos pa'asties, kad galėtų ją apginti.
Arti jo širdies, kad jis j t mylėtų.
< ai Koks poetas tinkamiau sueiliuotų?

Lietuviška rafijo programa 
LIETUVOS AIDAI

yra kickvcną penktadienio vakarą nuo 9»30 iki 11 -toš vai.
:.š WOPA stoties 1490 AM banga.

p-egrana iš WJ03 U30<AM stotie*, HamncftB, Hd.,
būna nuo 5:50 >lci 1C vai. ry’o gerai g’rdima lllino s ir Indiara val<!iįo:e

f’iogiarnri- vetk’m Iva/e Brsrz<lži<Hiyle, 2lrl(» 'V. 'Ji bl..
Chicago. HI. 00G29. Tel. 778-5374:

Pažangus ligonis
Vienas peršalo ir pradėjo ko

sėti. Nuėjo pas daktarą/kuris 
jį išklausęs, prirašė vaistų ir lie-

nų žmogus vėl nuėjo pas daktarą. 
Daktaras, j j išgirdęs košėjant, 
sakė:

— Girdžiu, kad jau geriau at
sikosti.

— Taip, ponas daktare, aš jau 
S dienas kaip praktikuoju.

Naujoko atsiminimai
Į kareivines žengte marš!

(Tęsinys)

Taip gali, kad. ir šimtą valandų duoti, tik joms rei
kia surasti priežastį. 0 jeigu kartais neranda už ką pa- 

i viršutiriiškai prisikabinti, tai lenda po narais arba kiša 
i ranką už pečiaus ir ieško dulkių. 0 tokiose vietose ‘‘ap
sukrus” viršila visuomet jų randa. Tai ir kilnoja pirštą 
į palubes. .

Viršila pats bausdavo, pats statydavo su šautuvu ir 
prižiūrėdavo. Nubaustuosius pastatydavo su šautuvu 
ramiai ir jų užpakalyje budėdavo. Tai stovėdamas neži
nai ar jis į tave žiūri, ar kitur nukreipęs dėmesį. Bet jei
gu tik truputį sujudėjai, tai tau komanduoja “šautuvą 
žemyn”, valanda neužskaityta ir ją . turėsi rytoj at
stovėti.' •

0 stovimoji valanda, kad dar būtų sunkesnė, tai 
viršila išsigalvodavo visokių, kartais ir neleistinų papil
domų bausmių, kad tik tą valandą galėtų daugiau - pa
sunkinti. Ant šautuvo galo vamzdžio paguldydavo deg
tuką, ir jeigu jis nupuldavo, tai baigta ir valanda neuž
skaityta. Kartą “sumanus” viršila sugalvojo, kad stovint 
valandą su šautuvu, dar reikia, ant galo vamzdžio ir dur
tuvą užmauti. 0 tas stovint žymiai pasunkina šautuvo 
svorį. ‘

\ • ’

Vyrai stovi valandas ir galvoja gal pats viršila susi
pras ir nustos vykdęs tą dirbtiną bausmę. Bet viršila, 
vykdydamas tokią bausmę, buvo ' labai • patenkintas ir 
net pradėjo didžiuotis savo “išradimu”. Tai tuomet 
naujokai paklausė kuopos vado, ar gali viršila taip da
ryti? Vadas atsakė, kad tai yra. neteisėtas baudimas ir 
viršilai davė pastabą. - . , --

Na ir kasis to išėjo? Viršila labai užsigavo, kad• Laikraščių išvežiotoj’as iš
rašė ant savo mašinos atatran-; naujokai pasiskundė kuopos vadui. Tai po to.statyda- 

mas valandą su šautuvu pareiškė, kad dabar mirsite 
stovėdami ir be durtuvų. Ir taip ilgesnį laiką niekas ne-

• šaltą dieną Įlipo dvi vyrės-' pajėgė atstovėti valandos. Bebaigiant stovėti koman- 
nio amžiaus moterys Į autobu-' duodavo “šautuvą žemyn”, valanda neužskaityta ir pa
są ir rankinukuose- ieškojo savosirubšti ją rytoj stovėti. Ir tas lietė visą nubaustųjų gru-

j pę. Kitam tik kelių minučių trūko, bet neleido jos pa
baigti, kad galėtų dvigubai naujoką varginti.

-. v . Tai buvo viršilos kerštas, kad naujokai dėl jo neteisė
tai kitai. Tas geras sofens veiksmų pasiskundė savo kuopos vadūi. Mus 
sų amžiumi bent ^suabejoti”... f Hiskino, -k^d uz neteisėtus veiksmus gaiima skiį-

• Tėvas pagaJiau^Tsitikino, • s^s aukštesniems viršininkams. Bet tai buvo tik teorėk 
kad senelis buvo teisūs; bet da-. tiškas - statutų aiškinimas, nes pasiskundęs sulaukdavai

i labai liūdnų rezultatų. Todėl skųstis visi vengė ir kar
tais tik išdrįsdavo išvažiuodami į atsargą.

kos tokią pastabą: “Nevažiuok 
paskui mane arti — pateksi * j 
laikraščius”.

pensininkių pažymėjimo papi
gintam bilietui, šoferis buvo pa
slaugus ir priėmė papigintą važ-. 
mą be pažymėjimo. Viena iš jų

T3

bar jo sūnus nenori tuo'tikėti.
@ Grįžęs iš lošimo namų pa

reiškė: “Kasino yra elgetų fa
brikas. Į jį įeini pilnomis pini
gų kišenėmis, o pareini tuščio-, 
mis”.

• Sunku įrodyti asilui, kad ' .. . ,
jis elgiasi neprotingai. Sunkiau sti negalima, bet viršila surado’ ^kitokią priežasti jam at- 
įrodyti bendradarbiautojams, keršyti. Aprengė ^netinkamais yo ūgiui drabužiais, ku- 
kad jie patarnauja Lietuvos oku- rĮe gaĮ Įjįę biblijoje minimam galijotui 'galėjo būti tin- 
Pan*ul- Sunkiausia įrodyti pa- jęani£ j kuopos vado pastaba, kodėl jis taip aprengtas, 

sumanus viršila pasiaiskmo, kad -jo ugiui sandėly-

Kitą kartą vienas būtinos tarnybos jaun. puskari-
■j ninkis, neatsimenu už ką pasiskundė kuopos vadui, o vir

šija gavo pastabą. Puskarininki valanda su šautuvu bau-

triotų delegacijai, kad jie kuni
go prie altoriaus nestumdė ir 
atremti kitus Draugo bei jėzui- ję nėra tinkamų drabužių- 
tų bendradarbių primetamus 
kaltinimus.

• Malonumas tai kaip apdrau-
da: juo esi senesnis, tuo už jį 
brangiau tenka mokėti. į

• Amerika yra vienintelis ar 'pakeldavo žemyn įmunkantį šautuvą. Jis tik atlikda- 
kraštas, kur žmonės susirenka vo savo tarnybinę pareigą.

i'Cėti arie sunkius laikus prie
■’0 steiko, o neturtingųjų 

,?<,£, .Tartais atvažiuoja
u kači!akais.
r Tė 'a

isi, kad jo sūnus bus toks ge-
as, kokiu jis pats ketino būti.

q Yra vedusių vyrų, kurie la-
•j.,, ,E. rvtomobili, negu
moną. Seniau Lietuvoje žmonės 

j"; ’ ' Wdc ir mo
os negalima skolyti...
« O~o sųėjikai dažnai neatspė- 

a: Sako, kad ateina didelė snie
go audra, o kitą dieną saulė 
viečia. Kažin, ar atspės kiti

;nėjikai, kurie sako, kad dabar- 
inė jaunuolių žiaurioji gentkar-

lė išnyks. Bet dar praeisią bent 
20 metų, kol 15-24 metų jauni
kliai suhręsią. Don Pilotas

Kartais stovinčius valandas ’(o tai'buvo retenybė) 
f prižiūrėdavo būrinrrikas V. Bilinskas. Jis nesistengė 
bausniių pagiiežtinti, atsisėsdavo priekyje stovinčių ir 

^skaitydavo knyga., “Nematydavo” jeigu kas sujudėdavo

j 0 kai prižiūrėdavo (o tai buvo didelė retenybė) vyr. 
psk. K. Kamandulis, tai kareiviai visai nejausdavo, kad 
stovi valandą. Jis atsinešdavo akordeoną ir plėšdavo 

a vyras, kuris ti-, linksmus maršus. Tai ir ta bausmės valanda žymiai su
trumpėdavo. • . ?

Visas tarnybas teko ir man praktiškai atlikti. Ei
nant skyrininko ir vėliau burininko pareigas, kaip sa
koma, nieko ypatingo neatsitiko. Tai neturiu ką apie 
tai rašyti.

Vieną šeštadienį po pietų buvau paskirtas kuopos 
budėtoju. Patikrinau visą kareivinių turtą ir į knygą 
įrašiau, kad yra vienas langas netvarkoje- Paskiau abu- 
du su senų budėtoju nuėjome pas būrininką, atpilti ra
portus. Senas budėtojas atraportavo, kad naujokas toks \ 
ir toks kuopoje budėti baigiau. 0 aš atpyliau raportą, 
kad kuopoje budėti pradėjau.

Vos spėjome pasikeisti pareigomis, tuojau į karei
vinę atėjo viršila. Pasitikau, atraportavau ir lydžiu ji 
koridoriumi, šeštadieni po pietų vyksta pagrindinis ka
reiviniu valymas. Tai viršila neturi progos ieškoti dul
kių ir bausti. Tuomet tik čiupo patikrinti budėjimo 
knygą.

(Bus daugiau)
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Detroito naujienos &&&

Vasario 16-sios iškilmingas 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
Vasario šešioliktosios paskelbi
mo 59-sis minėjimas šiais me
tais įvyks vasario 13 d. 12:30. vai. 
Kultūriniame Centre, 25335 
\V< ------ ~ ‘ " 1
Michigan. Minėjimas pradeda
mas nuo 10 vai. ryto pamaldomis 
visose trijose lietuvių parapijų 
bažnyčiose: Dievo 'Apvaizdos, 
Šv. Antano ir šv. Petro. Šventos 
Mišios bus laikomos už žuvu
sius ir kenčiančius Sibire - dėl 
laisvės Lietuvai. Organizacijos 
kviečiamos pamaldose ir salė
je dalyvauti organizuotai su vė
liavomis pasirenkant bet kurią 
bažnyčią. •

Iškilmingame minėjime vėlia
vų ceremonijoms tvarkyti pa
prašyta “švyturio” Jūrų šaulių 
vadovybė. Kiekviena organiza
ciją privalo su savim turėti vė
liavai pastatyti stovą. Vėliavos 
pakėlimas prie Miesto Rotušės, 
Detroito . vidurmiestyje įvyks 
Vasario šešeliktosios dieną- — 
vasario 16 d. 8:30 vai. ryto. Or
ganizacijos ir pavieniai taip pat 
kviečiami vėliavos pakėlime da
lyvauti. Pagrindiniu kalbėtoju 
Vasario 16-sios iškilmingame mi
nėjime yra pakviestas Vliko na- 

’ rys Antanas Sabalius iš New 
Yorko. Kas bus kalbėtojas iš 
amerikiečių, dar nepaaiškėjo.

Po iškilmingo minėjimo meni
nę programą atliks vietinės pajė
gos: Moterų vokalinis ansamb
lis, vadovas muzikas Stasys Sli
žys. ir St. Butkaus šaulių kuo
pos kanklininkės, vadovė Dana. 
Petronienė.

Prieš iškilmingą minėjimą 
prie įėjimo į salę bus renkamos, i 
Lietuvai laisvinti aukos ir per- į 
siunčiamos Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Rinkliavai vadovaus 
Altos Tarybos narė, Dloco vice
pirmininkė Elzbieta Paurazie- 

nė, kurios adresas yra: 17403
ėst 9 Mile Rd. Southfieid, Quincy Ave. Detroit, Mich., tel.

Aukas priima ir visi kiti DLOC
valdtybos nariai. Pabaigai no- ■. \
rėčiau mieliems Skaitytojams Lįt- ' r~
priminių, kad minint 1 sietuvos. ■ v
nepriklausomybės atstu tymo, su-J
-Naktį, mūsų mintis nuskrieja J A
ten, kur paliktos sodybos, kur . ■
bočių kapai... I .. ‘O »•!»«!« »ar.ey WICKS s»eng a«. suKliuflyti Seattle žai-

- . į dėiuį Dsnnis Johnson mssti sviedinį. Bos.'o.nieč.'ai laimėjo 107—103
Minėdami šią. brangią sukak-

tj savo pareigos jausmą paverg-. 
tajai tėvynei gelbėti dar labiau 
pajuntame. Gyvenamąjį amžių 
gerai pažįstame, tad nereikia 
nei aiškinti, kad tėvynės vadavi
mui yra reikalingos lėšos, dėl 
kurių Amerikos Lietuvių Tary
ba rūpinasi ir sielojasi. Detroi-' 
to Lietuvių Organizacijų- Cent
ras deda pastangas šiam svar
biam tikslui taip reikalingas lė
šas padidinti, kad Amerikos Lie
tuvių Tarybos veikla būtų sėk
mingesnė ir našesnė. Įvertinant 
šias pastangas skirkime pagal 
išgales didesnę, ar mažesnę au
ką šiam didžiam tėvynės vadavi
mo tikslui.

Bcsfcto žaiduįas Sidney Wicks stengusį sukliudyti Seattle žai-

kituose renginiuose. .Priklausė i gyba. 
. skautams. Jo kūnas buvo pašar- ■ ’ 
i volas SOutfiekl, Mich., Step-Ste- 
pouausko ’ laidotuvių koplyčioje, 
kur sausio mėn. 7 d. buvo sukal
bėtas rožančius, o sausio 8 d. 
su bažnytinėmis apeigomis pa
laidotas Haly Sepulchre kapinė
se. Koplyčioje buvo labai daug- 
gėlių, bet kaž kodėl jaunimas ne- 
suruošė velioniui atsisveikinimo.
1 iko nuliūdĮme tėvai Elena ir 
Petras Marčiukaičiai, sesuo Re
gina’ Janukaitienė su vyru’ Ko
bertu, Birutė suvyri! Šarūnu ir 

• kiti giminės bei' drangai.

nirinkė Antanina Jonynienė, tai-S-gos Detroito Skyriaus, 
kininkaująnt Stefanijai Kaune- _ Sausio 23*d. 12:15 vai. Šau
lienei. Eglutė buvo papuošta tik- kiamas Lietuvių namų savininkų 
tai iš šiaiudų padarytais likto- visuotinis metinis narių susi

rinkimas.*' Susirinkimas labairiais, žvaigždutėmis bei kitokiais _____
lietuviškais ornamentais ir tuo svarbus, aptariami namų toli- 
skyrėsi iš kitų tautybių eglučių.' mesni reikalai.
___- •• _ 1 t . *
skyrėsi. is kitu tautybių eglučių.1 mesni reikalai, valdybos ir re- 
Tai didelis ir kruopštus darbas, vizijos komisijos pranešimai. 
Garbės reprezentantei poniai Jo- Taip pat bus darenkama valdy- 
nynienei, amerikiečių ir kitų tau- -ba. Nariai kviečiami skaitlingai 
tybių tarpe. A. Jonynienė. savo dalyvauti. . . s 
šiaudiniais eglutės papuošalais 
ambasadoriauja ir Detroito už
miesčiuose. Ji iš šiaudų pada-' šaukiamas Dariaus-Girėno klubo 
ro ir kitokius meno kūrinius. Jos' nari? metini3 ■ visuotinas susi
kūrimais daug kas ir iš ameriekie rinkimaSi. Bų valdybos ~ ir revi- 
čių yra papuošę savo kambarių ^J0-s domisi jos ^pranešimai ir 
sienas.

Renginiai
Kultūros Centre Southfield, I

- - sausio 29 d. 7:30 vai. vakare bus
Kerby ir Woodvard sankryžoje 'poetės.Vitalijos Bogutaitės-Keb- 
tarp kitų 12-tautybių eglučių lienės flaujausios poezijos kny- 
buvo pastatyta ir lietuviškoji gos <To vasaros„ ^statymas 
eglutė. Eglutę papuošė visiems Detroito visuomenei. Rengėjai 
detroitiečiams gerai žinoma me- T,B Detroito apylinkė.

Istoriniame muziejuje eglutė
Kalėdų ir Naujų metų švenčių 

proga istoriniame muziejuje,

buvo

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $250. _ • . į?

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai,: paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija

■ 211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 

kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

I
 RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

NauJUnoM galima gauti puiHu knygų, kuHet papuoš b*t kokia 
knvou ir Unfvn*

Aleksandrai Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienŲ S 
atsiminimai ir iwkfu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- « 
manas. 367 psl Kaina $5. S

A. Pakalnftkls. METAI PRAEITYJE. Netolimu frvkiu prisimink X 
, ir laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- t

** tyti i 12 dalim 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. TT tomas Gr*- 
___ Hais virbeliais. 33R psl. Kaina SKOO Minkytais $5.00

Prof/Vacį. Biriką. SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, T dalis. 208 pst. fn*ta — S? 00. minėtais vir
šeliais.— $2,00: H dalis, 225 psL. įrišta 
tais virbeliais

Henrikas Tomes

Pakalnės ir Labeuvns apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
straciiomis ir dokumentacija. 33fi psl.. kaina $6.

P. KesiOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triiu daliu Lietuvos 
1 partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3. *

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
i - 170 psl.------------------ --- ------------- -- --------- ---------------

c M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 
puslapiai _________ _________ -______ :— S3.00

S Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

S3.00 minki-
<*>00

Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. ?<

1739 S. Halsted St, Chicago, Hl. 60608. — TeL HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Juozai Dauparat. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. t

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai įaugusiu ir suklestėjusia Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu. Šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti gavo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tr prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po na- 
šaulį išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad Ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: '-Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi dusti takiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigai, tuojau knygA pariųrime.

Sausio mėn. 30 d. 12 vai.

darenkami valdybos pareigūnai.
Kviečiami visi nariai skaitlin- 

• gai dalyvauti..

MIRUSIEJI

Atsisveikinimo žodį ta-' ko ir Vašingtono miestai nema
rė kuopos pirmininkai Alfa šų* 
kys ir š. S-gos garbės teismo 
pirm. Marijonas šnapštys. Sau
sio 10 d., dalyvaujant šauliams 
švyturiečiams, velionis Vincas 
buvo palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Dexter kapinėse. Li
ko nuliūdime žmona Barbora 
dvi dukros: Kerm ir Agata 
riminės bei draugai.

Vincai, ilsėkis ramybėje.
A. Bukauskas

žiau už bostoniečius prakaituo
ja valydami sniegą- O Baltinio- 
rėš uoste eilėse išsirikiavęs ledas 
neledžia laivams įplaukti ir iš
kelti krantai! prekes.

Gretimoje nuo Baltimorės Fi
ladelfijoje šaltis toks stiprus, 
kad nusižudvti noris pilietisir

*r t šokdani is nuo tilto i SJiuykilI

Trečdalis Amerikoskiti giminės bei drangai.
Vytai, ilsėkis ramybėje.

Mirė V. Atkočiūnas-Atko

’ Sausio mėn. 6 d. staiga mirė
Vincas Atkočiūnas-Atko, gyve- varginami, bet trečdalis 
nęs Dexter, Michigan. Velionis 
gimė Lietuvoje 1911 m. sausio 
29 d. Atvyko į .Ameriką 1949 m. 
Buvo pašarvotas Hosmer laido
tuvių koplyčioje, Dexter Mich. 
Visą laiką gyveno atsiskyręs nuo 
lietuvių. Paskutiniu laiku, maž
daug prieš penketą metų prisi
rašė prie “švyturio” jūrų šaulių 
kuopos ir aktyviai dalyvaudavo 
įvairiuose pobūviuose bei mi
nėjimuose. Buvo dosnus aukoto
jas šauliams bei lietuviškiems ra
dijo valandėlėms. Per tą trum
pą laikotarpį už šauliškus nuo
pelnus buvo apdovanotas šaulių 
medaliu..

Sausio 9 d. šauliai švyturie- 
čiai buvo nuvykę Į Dexter su 
velioniu atsisveikinti. Vakare 7 
vai. prie karsto buvo pastatyta 
kuopos vėliava ir garbės: sar-

Ne vieni čikagiečiai yra šalčio 
visos 

Amerikos. Sausio 17 šaltis įlin
do giliai Į Amerikos pietus. Pa
vyzdžiui Viskansenas dienos 
metu turi šalti prie 25 laipsnių 
Fahrenheit© žemiau nulio, tuo 
tarpu tokį šaltį Čikaga susilau
kia tik saulėj nusileidus.
- Čikaga betgi turi kitu kuo nių pagalbos šaukimų.

Daugelis Čikagos apylinkių 
neturėjo elektros srovės, šalčiai’'“ 
nutraukė laidus. Tokios vieto-'“- 
vės, kaip Mundeleinas, Lake Zu-;; '

upę neįstengė pramušti lede 
eket.s, bei turėjo ats.gulti į 
giminę su sulaužytais kaulais.

Misisipi upė šiemet tai tikrai., 
kenčia: vasarą ją išdžiovino.^, 
sausra, o dabar užėję šalčiai__

i baigia sukaustyti ledu. Susida-^.
J ręs ledo ižas sustabdė laivų trar-: 
fiką Illinojaus pakrantėse. Lair--. 
vų įgulos priverstos lošti poke-,.._ 
rį, belaukdamos pavasario.

I Čikaga džiaugdamasi negavur-L. 
si daug sniego, visdėlto šalčio . 
yra varginama. Traukiniai dė--,.-. 
lei šalčio vėluojasi bent 2 va-,, 
landomis, o motoristai -negali .... 
užvesti motorų. Čikagos Motorų 
klubas nespėja priimti telefoni-

pasidžiaugti. Gali girtis, kad ne- į 
paskendo sniege kaip kiti rytų 
Amerikos miestai. Pavyzdžiui 
Buffalo nespėja išsikasti iš snie 
go pusnių. Buffalo šįmet turi richas, Waukonda, Libertyville, -
net 126,6 colių sniego dangą. O Freemont Centras, Englew’oo- 
toks Bostonas, Kenedžių politi- das i 1 g a s valandas neturėjo., 
nis centras, nuo sniego audrų elektros ir turėjo kęsti šaltį, ba-/_( 
besigindamas jau spėjo išaikvo- ladojantį Į langus, krosnims su- 
ti bevek visą savo numatytą stojus veikti. Na, bet dujų kam 
biudžetą sniegui kasti ir druskai panija tai džiaugiasi! Ji sekma- — 
pilti, dar žiemai nepasibaigus, „dienio - pirmadienio dienomis į j 
Bostonas kovai su sniegu jau pardavė 2,230 bil. kubin. pėdų 
išeikvojo 2,2 mil. dol. New Yor- dujų. j

Mirė V< P. Marčiukaitis
Sausio mėn, 15 d. Cleveland^ 

mirė Vytas R Marčiukaitis, de- 
1 troitiecių Elenos ir Petro Mar- 
čiukaičiu sūnus. Velionis buvo 
gimęs 1945 m. Vokietijoje. Su 
tėvais, atvyko į Amerika ir apsi
gyveno Detroite. Velionis čia ir 
mokslus baigė. Priklausė stu
dentams, skautams, „Mikšienės 
meno mėgėju kolektyvui, išsi
kėlęs gyventi f Ghicagą priklau-

— Kultūros Centre Southfield
vasario 5 .d. 7:30 vai. vakare 
Įvyks porto klubo “Kovas” ba
lius. Ta pačia proga ir toje pa
čioje vietoje, sausio-5 ir 6 die
nomis bus žaidžiamos krepšinio 
ir tinklinio rungtynės. _ . . ..

— Dr. Jono Basanavičiaus 50' sė Antrojo Kaimo vaidintojų 
m. mirties minėjimas Įvyks va-! grupei, dalyvavo operos chore, 
sario 20 d. Vieta ir laikas dar buvo geras akordionistas, grojo 
nenumatyta. Rengėjai. ALT tautinių šokių grupei “šilainė” ir

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė, Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele; ‘ Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygele, 
kuri vadinasi - v \

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pievele. Aprašyta kaip 

žole užauginti, kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos Jia_ knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu: • ’

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar. ,

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi' tokiu antrašu:

NAUJIENOS
-1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar
už $1.25. Jeigu 

atsiusti $1.50 čeki
Pinigus prašome

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILK 60608

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

[domi ktiyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Jau kuria laikas atspausdintų ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 pat Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

✓

Knygoje epraiyta pirmas Chleagon atvažiavęs , .
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socaillstinrų. laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji Ha knyga IrtKrii. pražomi paražyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVI U ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Heturlz, pirmo*

pas mus

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 jsi-

Taupykite dabar.
• Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

TEL. 421-3070prteigta 1923 metals.
Irt m Igną pletnoM kiemo automobfllsms jwtatytL

. NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL,— Thurtdey, January 20, 1977
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Dienraščio kainos:
'hicagoje ir priemiesčiuose:
metams$30.00
pusei metu  $16.00
trims mėnesi  $8.00
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams .
pusei metu

$26.00
$14.00
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Subscription Ratu:
Id Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
<ix month. $8.50 per 3 months. In 
cither USA localities $26.00 per year. 
{14.00 per six montns. $7.00 per 
■.tree months. Canada $30.00 per year; 
>ther countries $31.00 per year.

t5 cents per copy.

Naujienas eina kasdien ifakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove. 1739 So. Halsted St. Chicago 
HL 60608. Tele! HAymarket 1-6100

Pini gm reikia siusti pašto Mone* 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

________ $7.50
.......... $2.50

Kanadoje:
metams _______ ________ $30.00
pusei metu ____ _______ $16.00
vienam mėnesiui _______ $3.00

Užsieniuose:
metams ________
pusei metu -------
vienam mėnesiui

_______   $31.00
_ _______ $18.00

......... $4.00

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyrus fekmadienhw, nuc
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki vaL

Artėja Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis

Artėja Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimo metas. Lietuvos kunigaikštija, galingųjų 
kaimynų pavergta, suskaldyta ir svetimųjų valdyta, šimt 
mečio pradžioje atbudo ir pasiskelbė nepriklausoma de
mokratine valstybe. Lietuvos Taryba, susidedanti iš vi
sų didesnių Lietuvos politinių partijų, 1918 metų vasario 
16 dieną visam pasauliui paskelbė, kad ji atstatanti Lie
tuvos valstybę ir įvedanti demokratinę piliečių san
tvarką-

Šiais metais sukanka lygiai 59 metai, kai Lietuvos 
... j valstybė buvo atstatyta, o jos gyventojai ryžosi savo že

mę ginti nuo svetimųjų. Kai kuriose Amerikos lietuvių 
kolonijose lietuviai Vasario 16 dieną minės paskelbimo 
dieną, vasario 16-tą, trečiadienį, bet didelė Amerikos lie- 

. tuvių dauguma Vasario 16-tą dieną paskelbtą Lietuvos

tiems keliems vadukams labiau rupi asmeniška jų garbė, 
negu lietuvių tautos vedama kova, tai ėmėsi priemonių £ 
šiam nelemtam reiškiniui sutvarkyti.

Bronius Nainys, būdamas JAV Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, pirmas drįso ardyti vieningus Ame
rikos lietuvių ruošiamus Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimus. Vienur jis kliudė tuos minėjimus, ■ 
kitur jis patarė savo draugams patiems minėjimus ruoš-, 
ti, o trečiur bandė prisitaikyti prie Vasario 16-tos dienos) 
proga dedamų aukų. Jam pavyko nepasiruošusius lietu- 
vius kelis kartus apgauti, bet apgaulei jau . artėja galas. 2 į 
Nainys Amerikos Lietuvių Bendruomenę naudojo pasi- Ijįfe 
pinigavimui. Šiuo savo elgesiu jis padėjo pagrindą tos 
naujai sudarytos organizacijos skylimui. Didelė naujai at
važiavusių lietuvių dauguma nepritarė tokiai lietuvius 
skaldančiai politikai ir tokiu žiauriu būdu tuščioms ke- 
lionėms ir bereikšmiams jaunimo pasilinksminimams, lei-1 
džiantiems lietuvių tautos kovai duodamas aukas. Savo 
protestą' tokiam elgesiui jie pareiškė Bendruomenės re
organizavimu- Jie nustatė Bendruomenės, konstituciją, 
priėmė visus nuostatus ir užsiregistravo pas'valstijos sek
retorių, kaip privalo registruotis kiekviena Amerikoje 
veikianti organizacija. Jie gavo reorganizuotos Bendruo
menės čarterį ir veikia kaip Registruota JAV Lietuvių 
Bendruomenė. Netrukus paaiškėjo, kad didelė naujai at
važiavusių lietuvių dauguma pritarė Registruotos Ben
druomenės principams ir pritarė jų vedamam darbui.

Registruotoji JAV Lietuvių Bendruomenė ir jossios 
skyriai glaudžiai bendradarbiauja su Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriais. Visos Vasario 16 dienos minėjimų pro- Į Magdalena B. Stankūnienė 
ga surinktos aukos eis lietuvių vedamai kovai už gimti- 
nio krašto laisvę ir nepriklausomybę. Registruotos Ben-

I

so

' Iš gėlių ciklo aliejus 1974

■" 
a

mo krašto laisvę ir nepriklausomybe. Kegistruotos nen-i ......... ~ .
droumenės nariai ne tik padės Amerikos Lietuvių Ta-*M^ VIEkUOLIAftU PRIVALOM 10 D:EVO ĮSAKYMŲ?
rybos skyriams suruošti iškilmingesnius ir didesnius 
Vasario 16-tos dienos minėjimus, bet jie dabos, kad suk
tas elementas nepasinaudotų laisvės kovai, renkamomis 
aukomis.

B •
s

-

MIAMI. FU.
1977 metų M. L. A. P. klube 

parengimai

Didelė pagarba su pasiauka- 
vimu dirbusiems statant nuosa
vas patalpas savitarpyje susi
būrimui. Tat dabar tik belieka 
rūpintis, kad svečiai, atvykėliai 
iš šiaurės turėtų progos pasi
džiaugti savais kultūriniais pa
rengimais. Taip gi pasižmonė
ti savitarpyje nekartą ir su per 
daug metų nebesusitiktais bi
čiuliais.

Pradžiai trumpas piano kon
certas sausio 16 d. sudarė malo
nų pietų meto paįvairinimą.

Sausio 27 d. rengiama sudėti
nė meno paroda. Tarybos kūri
nių išstatys Rimgailė Jonynai- 
tė-Zotovienė ir Kunigunda Ko- 
datienė, o kriauklių vazas — 
Apolonija Požėrienė. Viskas bus 
apvainikuota, parodą atidarant, 
floridiškiams gerai pažįstamos 
dar iš Lietuvos laikų, koloratū
rinio soprano solistės Juozės 
Krištolaitytės-Daugelienės kon
certu. Salė bus atdara nuo 2 vai. 
po pietų, atidarymo ir koncerto 
pradžia 3 v. p. p..

Už įėjimą ir pasigardžiavimą 
kepsniais su kavute — bent $2 
auka.

Vasario 6 d. kalbinamos sese
rys Blandytės solo, ir ypač Įspū
dingai dainuojančios duete, kon
certui. Pradžia koncerto numa
toma 3 vai. 30 min. p. p.

Vasario 20 d. trečią vai. po 
pietų Vasario 16 minėjimas. 
Kalbės Dan Kuraitis. Meninę 
programos dalį išpildys, puikūs 
duetininkai — solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis.

Kovo 6 d. Žukausko, jo įpras
tu meistriškumu paruoštas ir iš
pildomas, žodinis koncertas. Pra-

Nežiūrėk, ką aš darau, bet, Centre, prokomunistinių filmų, 
klausyk, ką aš sakau. Tai senas tą kunigą rado% ne bažnyčioje, 
posakis, girdėtas Lietuvoje, j bet parodų salėje, stovintį prie 
Reiškiantis, kad klausyk, ką ku- ‘ paprasto stalo civiliais drahų- 

± _ . . _ . _ -^5? , inigas sako iš sakyklos, bet ne- žiais apsirengusį.
Lietuviams ^aisvės kovai renkamos aukęę buvo, sven-l žiūrėk, kaip jis elgiasi gyveni- Taip, kaip mes jį matome 

tas dalykas. Praeito šimtmečio pabaigoje ir šio šimtme-lme. Tas posakis kilęs iš tų laikų, Lietuviai Televizijoj. Ir tas jau- 
kada mūsų kunigų išsilavini- nas kunigas savo laiške Dnau- 
mas buvo gana menkas, jie dau gui tvirtina, kad jis buvo už- 
giau rūpinosi savo ūkio reika- pultas prie altoriaus. Ir kaip da- 
lais, nei parapijiečių sielomis, -bar turi jaustis katalikai? Jau- 

Reikia stebėtis, kad dabar,! nas vienuolis, viešai, spaudoje 
kai vienuoliai kuni-.nusikalto aštuntam Dievo įsa
gai yra pasiekę aukšto mokslo, kymui. Ir vienuolyno vadovybė 
kad jie dar dabar darytų jo netik nenubaudė, bet net ne- 
taip, kad žmonėms reiktų šaky- papeikė, 
ti: nežiūrėk, ką kunigas daro, 
bet klausyk, ką jis sako.

Pereitų metų gale, taip pasiel-

eio pradžioje kovai surinktas kiekvienas centas ėjo prieš
nepriklausomybę minės sekmadienį o dar kitur ją pami-1 kovojusių lietuvių grupėms. Kiekviena gauta auka bū-
nes šeštadienį. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktis vienur bus minima vasario 13 dieną, kitose kolo
nijose ji bus minima vasario 20 dieną.

Chicagoje Lietuvos nepriklausomybės sukaktis bus 
bus minima vasario 13 dieną. Jau yra nusamdyta Maria 
High mokykloje didžioji salė, kurioje atidžiar vedami vi
si‘paruošiamieji darbai. Chicagos Lietuvių Tarybos pir
mininkė Christina Austin, glaudžiai bendradarbiaudama 
se sekretorium Mankum ir kitais veiklesniais tarybo na
riais jau gavo šiai progai reikalingus kalbėtojus ir puikią 
programą. Iškilmių metu giedos Pirmyn choras ir ge
riausieji Chicagos lietuviai solistai.

Paskutiniais keliais metais maža grupelė naujai atsi
radusių politikų bandė suskaldyti Amerikos lietuvius. Jie o____ c___ o___ ___ ______ „ „
įnešė nesantaikos net ir i visiems lietuviams svarbius senate priimtos rezoliucijos bus nepraprastai naudin- a^n-u laišku nete*"
T-u- -11 V 1 IV • • •• -C7- , .-1 • - T • X T 5 •• -ri X-- sybę. Jis sako, kad buvo uzpul-Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo minėjimus. Vie- gos tolimesnėje kovoje uz Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nur jie pradėjo kęsintis į šios šventės metu lietuvių deda- nepriklausomybę. Tai mato kiekvienas lietuvis, 
mas aukas kovai už Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvių kad ir silpną nuovoką apie tarptautinę teisę. Amerikos sirengusį civiliais drabužiais, su 

veda kovą lietuviai negali išvyti rusų iš pavergtos Lietuvos, bet jie aukštu kaklu megstuku, net be 
Lietuvos laisvei atgauti,” ir bandė prisitaikyti prie lietu- gali nurodyti laisvajam pasauliui rusų daromą skriau- kiungiško^ b 
vių duodamų aukų. Lietuvių dauguma manė, kad naujai dą lietuvių tautai. Okupantui nėra nieko kartesnio, kaip ^^tėjo prašyti kad^a”jaunas 
atsiradusieji politikai susipras ir sustos ardę šiam tikslui priminimas jo tęsiamos sauvalės ir baisaus nedidelės įunjgas, Jaunimo Centro direk-ĮAr vienuoliams Dievo leista me- 

tautOS išnaudojimo- torius, neleistų rodyti Jaunimo !luoti, to jie mums iš sakyklų

davo paskelbta, o vėliau paskelbti pakvitavimai, kai su
dėtos aukos nueidavo į kovotojų iždą. Tuo tarpu Nainio 
vadovauta grupė pačiuptas aukas išleido paprasčiau- 
siems organizacijos vadų pravežinėjimams ir bereikš
miams jaunuoliu pasitarimams. Toks pasityčiojimas iš 
..Amerikos lietuvių jau baigtas. Šiais metais. 'gudragal
viai negalės ardyti Amerikos Lietuvių Tarybos ruošia
mų Vasario 16-tos dienos minėjimų, nes jiems bus pasto-- I. w » ------------------------ - _----------------------- -----

tas kelias. Tuo pasirūpino tikri bendruomenininkai, ne- gė jėzuitas vienuolis — kunigas 
Iš sakyklos jie mums kartojo, 
kad melagystė, t. y. sakymas

pritarią tokiai politikai ir tokiam nelemtam darbui.
Didelė Amerikos lietuvių dauguma yra susipratę “teis^y^’ nuodėmė? nuri- 

žmonės. Jie supranta sunkią pavergtos lietuvos būklę, kalstama aštuntam Dievo įsa- 
todėl jie pritaria Amerikos Lietuvių Tarybos darbui, be-kymui. Ir štai jaunas jėzuitas 
ginant pavergtos valstybės teises. Atstovų rūmuose ir j kunigas; apšmeižė žmones ir dar

tas prie altoriaus.
turis j matė lietuvį kunigą, ap-

tautos laisvę, o kitur jie tvirtino, kad ir jie <£'

reikalingą lietuvių vienybę, bet kai kurie įsitikno, kad

JONAS JOKUBONIS

PAPILIEČIŲ PADAVIMAI
(Tęsinys)

t - .čepučio vaikai jau buvo bepradedą nusiauti, taU pasakyti
bet Povilas įspėjo juos neiti braidžioti su šiūis dra-; _  Sakyk čia, —
bužiais. Patarė persirengti su tais, su kuriais jie at
važiavo ir ateiti basiems, kad galėtų braidžioti. Jo- 
£ūb as dar pasityčiojo iš jų ilgu kojinių, kurias pa
vadino bobiškomis, tačiau vaikai tos pastabos visai 
nepaisė ir parbėgo namo.

Prie gryčios vaikai rado savo motiną su Giedre, 
sukišusias galvas ir tyliai besikalbančias.

— Mama, ar mes galime persirengti senais 
bais?

Mariutė uė nekruptelėdama atsakė “galite1
toliau su įkarščiu pasakojo Giedrei apie Rygos gyve-has h- užrakino. Vėliau, kai užkvietėt prie šiltos va-Į

prie altoriaus? Tie žmonės, ku
rie atėjo prašyti, kad tas jaunas

O vienuolių Marijonų leidžia
mas dienraštis, tą vienuolio laiš
ką paskelbė, gerai žinodami, 
kad tai neteisybė, nes jau buvo 
gavę apšmeižtu asmenų laišką 
su paaiškinimais- Kadangi re
daktoriai to laiško nepaskelbė, 
tai dar nereiškia, kad jie neži
nojo. Tuo tik jie norėjo nuslėp
ti teisybę nuo “Draugo” skaity
tojų.

Taigi ir marijonams Dešimt 
Dievo Įsakymų nereikia klausy
ti. Jie, neskelbdami apšmeižtų 
asmenų laiško, irgi prisidėjo, be 
jokio skrupulo, prie to melegy- 
stės — neteisybės platinimo.

Ir kas žino, ar vienuoliams 
kunigams reikia eiti išpažinties?

Kovo 20 d. A. Kaimenės pa
stangomis, iš Floridos St. Pe
tersburg© atvyks jų įdomus an
samblis su sudėtinga programa. 
Pasirodymo pradžia 3 vai. 30 m.
P-P-

Balandžio 3 dL artimi kaimy
nai ir lietuvių nelaimės patiki
miausi draugai ukrainiečiai iš
pildys įdomią ir įvairią progra
mą. Pradžia 3 vai. 30 m. p. p.

Klubo adresas: 3655 N. W. 
34 st. Miami, Fla., tel. 305-635- 
4331.

Ten pat kas sekmadienį 5 vai. 
po pietų duodami iš gerų patie
kalų bendruomeniniai pietūs, po 
kurių orkestrui griežiant gali
ma pasišokti.

Klubo vadovybė maloniai kvie
čia visus atsilankyti. Reikalui 
esant galima pasiteirauti telef. 
864-1329 ar. 866-3044.

Petras šilas

nepasako.

Antanas praleido daugiau kaip pusę dienos, ap- mą. Aš tau atleidžiu, nors aš nežinau ir nejaučiu,kad vežimų ir išvažiavo. Senis Bastūnas išlydėjo juos
žiūrėdamas vežimus, pakinktus bei arklius. Mariutė b irtum man prasikaltęs. Buvote tada visi labai išvar- { vnrtŲ ir sugrįžęs vėl atsigulė ant savo pievelės,
tvarkė visų rūbus ir kitokius mažmožius.
sutikęs Medinčių, tarė jam:

— Mielas Medinčiau^ eikime pavaikščioti.

Antanas, gę,' vaikai net stovėdami miegojo, žmona be tavo pa
galbos negalėjo paeiti. Na ir tu pats vos paėjai. Tau 

Noriu tada atrodė visas pasaulis blogas. Negalėjai aiškiai 
protauti. Akys irgi mažai bematė iš nuovargio. Čia 

I yra priežastis tavo tokio įtaringo galvojimo. Duok
— čia negerai, kas nors gali nugirsti, — paaiš- ranką, mielas Antanai! Užmirškime šį mūsų pasi

kalbėjimą. Aš nesakysiu niekam, ir tu tylėk. Tegu 
tas viskas taip ir pranykse.

Dar vieną dalyką noriu pasakyti ir atsiprašyti, 
— pertraukė jį Antanas, — tai dėl mano žmonos per 

’ | sų bundininkai, nukinkę mūsų arkius, suvedė arkli-1 daug laisvo liežuvio. Ji pripasakojo tavo žmonai 
rQ_'<dėn ir juos pašėrė jūsų pašaru, man gimė Įtarimas, Giedrei visokių būtų ir nebūtų dalykų.

kad atėmėte mums arklius, šis negražus įtarimas dar 
daugiau pasitvirtino, kuomet tie ženkiai įvežė mūsų 

ir. vežimus daržinėn ir uždarė duris. Man atrodė, kad

kino Antanas.

Išėjus jiems už sodybos aptvaro, Antanas tarė:
— Noriu atitaisyti skriaudą, kurią padariau 

jums tą vakarą, kada mes atvažiavome. Kuomet jū-1

I Jokūbas leidosi bėgti pamažu, o kiti trys bėgo 
eilute paskui jį Jis tyčia bėgo per liekną, kad vaikai 
gerai išsipurvintų, Tik po to jis išbėgo į kalnelį ir lei
do vaikams pailsėti. Kada jis pastebėjo, kad purvai 
ant vaikų blauzdų yra jau gerokai apdžiūvę, nusive
dė vėl prie galvijų, čia Jokūbas, lyg ir atsiprašyda
mas, prisipažino padaręs klaidą, leisdamas jiems 
braidyti valkoje ir vesdamas juos per purvyną.

— Kas čia tokio, nusiplausime ir kojos bus vėl 
švarios, — atsakė jam Jurgis.

— Tą aš žinau, kad nusiplausite, bet kojos jau 
bus bizdieliaus sukapotos, — paaiškino Povilas.

I — Jei bizdielius mums sukapos kojas, tai suka
pos ir tau, — piktai atkirto jam Jurgis.

Jurgis ir Andriejus nubėgo prie Rovėjos misi- • 
plauti kojų. Kuomet suleido kojas į vandenį, pajuto

— Apie tai nesirūpink, — ramino jį Medinčius.
— Man Giedrė pasakojo apie jųdviejų pasikalbėji
mus. Mano žmona seniai nori, kad eitume gyventi į 
miestą.xJi labai mėgsta pasakojimus apie miestą. Ne- mažą peršėjimą. Abu sutarė maniai nieko apie ta 
si rūpink, nė viskam ji tiki, ką girdi. į nesakyti. Vakare, tuoj po vakarienės, abu vaikai nu

— -Ačiū tau, dabar mano sąžinė bus rami, kad i

nimo patogumus, apie miesto gražumą ir malonu-; karienės, aš vesdamas žmoną jai į ausį pašnibždė-
mą ten gyventi. jjau. kad mums viską nusavinoL Dar ir po vakarie-

Bemiukai. nubėgę daržinėn, persirengė ir basi, uės tebetikėjau. Kuomet padavei man žibintą ir lie-
nubego atgal pas pictnen,s- Valkoj subridę taškėsi, peį nueiti Į daržinę pasiimti kas reikalinga, aš pama-Į Maffutė nepadarė daug blėdės (žalos) jGiedreiį — |

_J • * •  l 1 • ~ V_ 1 __   X TT - T "V    Vi • 1 . - i • « * ■ 
kaip ančiukai.
stumdėsi ir voliojosi, kol pavargo. \isi buvo Slapi,1 niau. kad taip darai, norėdamas pasijuokti. Buvau' aPsidžiaugė Antanas, 
kaip ančiukai. labai nustebęs radęs daržinės bei arklidės duris ne-, , ,. .. . ■ Sekantį rytą Antanas atsikėlė dar prieš sanies Į

— Dabar aš bėgsiu pirmas. — sako Jokūbas, užrakintas. Pasijutau labai nejaukiai ir. sugėdintas, lckėjjnų jr nuėjo pašerti arklių. Atidaręs arklidę pa- . 
D jūs sekite paskui mane, kas neseks, bus nubaus ikad le,dau sau taip negražiai jus įtarti. Prašau atlei- maįė, kad arkliai jau pašerti. Jis tyliai grįžo gryiSon,. 
stos- 1*^ mieIas Kubilu už mano tokį negrąžu jūsų įta-i aisigoJė ir užsnūdo. Kada Mariutė atidarė akis, sau-|

Antanas jai pasakė, kad šiandieną neturės laikol nrn^- ! ' lė jau buvo gerokai patekėjus. Ji greitai šoka iŠ
Gicnrci pasakoti nesąmonių. Mariutė nesitikėjo iš Medinčius nustebo tai išgirdęs ir tarė: *r prižadino Antaną.
Antano tokio nasakymo. Įėjusi grĮČion. apsiverkė.' — Gerbiamas Antanai, Šis tavo prisipažinimas Antanas prie daržinės rado bundininkus, kurie 

^Nubėgusi peš C-ietirę pasakė, kad daugiau nebegalės labai sujaudino mane. Esi jautrus ir turi labai švarią ja,m padėjo išvežti vežimus ir pasikinkyti arklius, če- ' 
pasakoti apie Rygą, nes rytoj reikėsią išvažiuoti. sąžinę. Prašau atleidimo už įsivaizduotą prasikalti- Pnčiai atsisveikino su Kubiliais ir jų šemyna, sėdo

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— Thvrsdey, J.nuary 2ofw7

rūpino Mariukė.
— Palakate po laukiu, pabraidė po balas ir pa

vargo. Rytoj atsikels, išsimiegoję ir bus viskas tvar- 
i* ko j. — nuramino Antanas,

(Btts daugiau)

SKAITYKITE IR ♦'LATTNfcjTF
DIENRAŠTI *



DR. ANNA BAUUNAS
. AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 

ir gl«. ;lrs ligos
2S5S W. 63rd Street

valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagai swr’uruaa 

ei neatsiliepia, skambinti 374-^*04

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 
Talef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
BTO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN ILLINOIS • *

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON.

2434 WES i 7Ut STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

‘ Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais'ir ketvirtad. 1—ri 
antrai, penktaienį nuo 1—5. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

MIRĖ ANTANAS TULYS

Rašytojas Antanas Tulys

Pasiekė mus liūdna žinia, kad lį, pardavė 
Floridoje mirė Antanas Tulys. 
Tūlį pažinau nuo Valparaisos 
laikų, kai jis su kitais lietuviais 
moksleiviais studijavo Valparai
sos universitete. Daugelis mūsų 

Į gydytojų, kurie j an‘beveik visi

i

treč

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

<938 S.Manheim Rd.,Westchester, 111
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tek: 562-2727 arba 562-2728 -

REZ.: GI 8-0873
DR. W.E1S1IS -EISIN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CH1HURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
V^^dos pa<ial susitarimą

D«. K. A. V. JUČAS
'489-444T 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
c«Xt-N. WESTERN AVE. 
52If N. WESTERN AVEv^ :

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR, FRANK FLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71tt St. — Tel. 737-5149 
Tikrini akis. Pritaiko akinius ir ' 

“contact lenses”.
"M. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS 1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

V*L: «n»md. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vnk. 

Ofiso tėlefu 776-2380 
Nsvjas ’rez. f«lef.: 448-5545

* vojingų 3000 pėdų pločio Val
dez sąsmaukų. Joje labai dažnai 
viešpatauja stiprūs vėjai ir esti 
blogas matomumas. Greičiau
siai tanklaiviai, Mogam orui 
esant, turės būti per sąsiaurį 
velkami vilkikų, Dės alyva tu

dyta ir ’uostas negalės būti 
darytas. - J.

už-

nte, negu ‘normaliai” turėjo bS- f 
ti. Sausis taipgi savo Šaltumu 
irgi šimtmetinius rekordus su
muša. ' 1

Šaltis tai šaltis, bet kartu su 
juo yra žymiai pakeltos ir šildy
mo dujų kainos. Tą viską sudė
jus gaunasi didelis žmonių ki
šenių apkraustymas šildant sa-

Pr. vo gyvenamas patalpas. Reiškia
si ir šildymo dujų trūkumas, kur 
pirmoje eilėje numatoma jų tie-

SVOTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Šalta žiemužė 
kišenes krausto.
Ners buvusius paskesnius mė

nesius dar nebuvo galima pri
skirti žiemai, bet jie savo šaltu- ’

1 mu kaip praneša Peoples Gas 
ir išsikėlė gyventi Company yra bemaž rekordiniai.

į South Pasadena, Fla. Spalio mėneste yra toks šaltas
Pravartu pabrėžti, kad Tulys buv^s daugiau kaip prieš 50 me- 

buvo iš prigimties rašytojas ° lapkričio mėnesis yra toks 
svajotojas, negu biznio žmogus. Pasitaikęs tik prieš 96 metus. 
Rašė gyvais, aiškiais vaizdais, Gruodis buvo apie 60% šalies-

kimas žymiai sumažinti didžio
sioms pramonės įmonėms. US 
Steel plieno liejyklos pietryti
nėje Chicagoje gali negauti rei
kiamai dujų ir tuo atveju bus 
priversta mažinti gamyba.

-Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės save 
meilė*, kuria jis mus mylėjo, kai mos buvome mirę nuodėmės*, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumų ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpati kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo. 
Tėvo, meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Vni žino, kad mirth yra žieun Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mL 
rustejit j tą klausimą atsako knygutė “Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST,-3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

gyvenimiškom temom. Gaila 
talentingo žmogaus!

Antanas Tulys 1898 -metais 
gimė Šeduvoje, Panevėžio aps., 
1977 m. mirė Floridoje.

Paliko liūdinti žmona ir arti
mieji. Reškiu jai gilių užuojau
tų- M. Šileikis

išmirę, taip pat tėn studijavo. 
Gyvųjų tarpe yra Kostas Augus
tas, kuris redagavo moksleivių 
laikraštuką “Moksleivių sap
nai”. Valparaisoje ir. Chicagoje 
buvo dvi Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo Amerikoje kuo
pos. Po Augusto, A. Tulys reda
gavo “Moksleivių kelius”, o kai 
Valparaisoje lietuvių studentų 
skaičius sumažėjo, centras bu
vo perkeltas į Chicagą. Chicago
je aš. pats redagavau “Mokslei
vių kelius” iki 1925 metų.

A. a. Antanas Tulys turėjo 
palinkimą į literatūrą: rašė ei
lėraščius slapy varde Marcus 
Baucus ir rašė noveles. Išleido 
novelių knygą “Aš bučiavau ta
vo žmoną”, už kurią Lietuvoje 
laimėjo premiją už literatūrą. 
Be “Aš bučiavau tavo žmoną”, 
jis parašė “Tūzų klubą”, “Žing-i 
snius”, “Jau tik per sapną”, ir

Mūsų kelią , o išvertė Augusto aU(jringus Aliaskos pakraščių

BLOGAS LAIVYNAS ALYVAI
GABENTI Iš ALIASKOS

Tyrinėjimai parodė, kad dau
guma tanklaivių, ruošiamų vež
ti alyvą iš Aliaskos į Kaliforni
jos-ar Teksaso pakrantes, yra 
blogai statyti ir neturi apsau-l 
gos pagerinimų, nežiūrint pa
žadų, kad tanklaiviai bus mo
dernūs, tvirti ir saugūs. Paža
dus buvo davusios alyvos bend
rovės ir buvusis 1972 m. vidaus 
reikalų sekr. C. B. Morton’as.

į Beveik 31 tanklaivis numato- 
, ma > ež alyvą iš Aliaskos pęr

Strinbergo "Tremtinius” bei 
“Kada mes iš nuinirusių prisi
kelsime”.

A. Tulys trumpą laiką dirbo 
Naujienose, Dr. Grigaičio pa
kviestas. Vėliau Boštone prie 
“Sandaros”, kurią redagavo

■ *"*' '* JBaniulis: - A. Rimka redagavo 
“Ateiti”.

Tulys buvo vaistininkas ir 
prohibicijos laikais turėjo savo 
vaistinę Chicagoje prie Cali
fornia ir Archer Avė. Pardavęs 
vaistinę, išsikėlė Į St. Peters
burg, Fįa., kur įsigijo gražų tu
ristams motelį prie pat leksi
kos įlankos. Man teko būti toje 
p. p. Tūlių vilaitėje, tai graži 
aplinka, palmės prie pat jūros. 
Bet daugelį metų laikę tą mote-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iendra praktika, spec. MOTERŲ ligo^ 
2652 WEST 59th STREET 

Tek PR 8-1223
/)F’SU VAU.: -pirm., anūrad.. trečiac 

renio. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Sestaau 
mais 2-4 vai po pietų ir kitu lai k 

pagal susitarimą.

SUSIRINKIMU

P. ŠILEIKIS, 0. P.
• *> yKlnvretJM^-rROiisZiSTA?
X w Apaittlai - Pr^iezdu, Meti. Bac 

ouzhi Speciali pagalba aojonn
t įAreti Supports) ir L L '

JS5O Wert 63rd SL. Chicaflo IIL 6062" 
Telef.: PRotpecT 6-50S4

— UETUVIU ŽAGARĖS KLUBO me- 
nis nariu susirinkimas įvyks sekma

dieni, sausio 23 d. 1:00 vai. po pietų, 
/oho Satel-o salėje. 4346 So. Califor
nia Ave. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug reikalu aptarti ir jau 
laikas užsimokėti klubo duokles. Bus 
r vaišės.

Rąžė Didžgalvis, rast.

— MARQUETTE PARKO LIETUVIU 
Varnu Savininkų Draugijos narių su
menkimas įvyks rytoj, penktadienį, 
sausio 21 d. 7 vai. 30 minučių vakaro, 
parapijos salėje Be viso kito bus re
vizijos kom-jos pranešimas apie 1976 
metų veiklą. Visi prašomi dalyvauti.

vandenis. Aštuoniolika jų sta
tyti 1976 in., bet tik 7 turės dvF 
gubus dugnus bei visą dvigubą 
korpusą. Kiti neturės apsaugai 
nuo skendimo reikalingo balas
to arba jis nebus atskirtas nuo 
alyvos kameros, kaip reikalau
ja tarptautinės taisyklės.

Aliaskos tanklaivių ameri
kietiškas laivynas visiems rūpi, 
kadangi jis plaukios biologiškai 
svarbiuose ir proteinais turtin
guose vandenyse, kurie turi bū
ti ypatingai saugomi ir neuž- 
terčiami. Tyrinėjimai rodo, 
kad tuose vandenyse tanklai
viams plaukioti bus daug sun
kiau negu alyvos bendrovės 
mano.

Numatant Aliaskoje pratęs
tais'vamzdžiais alyvai pradėti 
bėgti šių metų 'vasaros pabai
goje, ginčai rir ir upes t is dėl 
Aliaskos vamzdžių sistemos ir 
ypač dėl tanklaivių pradeda di
dėti. ‘į

; Nors ir buvo paskelbta 1975 
m. taisyklės tanklaivių saugu
mo reikalu, turint omenyje 
Vandens, taršą, reikalaujančios 
atskirti tanklaivių balastą, tu
rėti dvigubus dugnus ir gazo 
atsargos vožtuvus, išleidžian
čius susidariusias dujas, bet, at
siradus taisyklėse “skylėms”, 
dauguma tanklaivių, numatytų 
vežioti alyvą Aliaskos vandeny
se, yra nepriimtini.

Numatoma, kad 1980 m. be 
pertraukos įplauks ir išplauks 
pasiimti alyvos į tani reikalui 
statymą specialų uostą. Bet jie 
turės praplaukti vėjuotą ir pa-

ANTANAS M. PHILLIPS
TUA1A8 ik Laurynas Labanauskas

6M7 So. LAT1JAN1CA.AVENUE. Phone: YArds 7-3401

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijoj

MW TO CUT AND FRESH PINEAPPLE

G3o\U THAT A PLUMP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAS POUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIE5T WAY TO CUT AND SERVE 
THIS TCLlCACr’.WELL.n’iOULPN’l 
BE EASIER.

Ne tik Chicagos bet ir visų ki
tų šiaurinių valstijų gyventojus 
šie žiemos šalčiai ne tik vargi
na, bet ir žymiausia dalimi iš
kraustė jų kišenes bešildant gy
venamas namų patalpas.

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-8 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

PERKRAUSTYMAI

Tel. WA 54063

Our Economy

Leidimai — Pilne epdreude 
ŽEMA KAINA

KNYGA; - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas ‘lietuvis,'kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis- 
Čia suminėtais knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia ' 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir .patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
i -ruota. 300~psL 'Kaina 7 doL

Č1KAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėaoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. Pa kark Ils, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS
BRUOŽAI. IT^ psL dokumentuota istorinė studija, apie prūsų likimą. 
Kaina $2. ‘

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

' ^ie ir kiti Leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE,^1739 So. HAlSTED' ST., CHICAGO, ILL. 6C633
’ - y K . . - ' N

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir-pridedant 
j >r piniginę perlaidą.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

I(LAY THE PINEAPPLE ON TT6 

'5IDE.WITH A LARGE,SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM through THECROWN-

5?O REMOVE. THE FRUIT*, 

INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE W AROUND-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOM0BHIAMS PASTATYTI

'J Mb-
UODŽSIO VALANDOJ 

jcakftt 

MAŽEIKA s EVANS 
UIDOTUV1U DIREKTORIAI 

6H5 so western Ave. Air Conditioned Chapel and 

REpuhlic 7-8600-8601 FacUiti* 
m—. trra» da!7’' k0”,a* ,rS”

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

45C5-O7 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-COxNDITIONED KOPLYČIOS

BUTKUS - VASAITĮS
144C So. 5Ulh Aveų Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003MOVING

Apdraustas kraustymas 
ii jvainu atstumų;

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1 M2 arba 376-5996

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
~ (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET ’ Ry-pubVc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€€71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HL’ls, HL S74-44V)

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

jt.KNniMi mm r II. M

Gėlės visoms progoms 
. BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

Z44J wEST 6jrd S)R£ET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Orishiv krautuvė

THE DA4SY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-U18

IVU"

M

Phone: YArds 7-19113354 So. HALS TE D STREET
OF EACH QUACTtK. CHUUK FKUlT. PUT SACK. IU THE , 
SHELL —IT MAKES AK ATTCALTNE SSSANG W$HGovernor, Washington

5 — NAUJIENOS, CHICAGO K ILL. — Thursday, January 20, 1977

Remove the pineapple from both shells, halve 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF COKE (TOP PORTION)

Telef.; HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

SOPHIE BARČUS 
radijo’ šeimos valandos 
Visos programos Iš WOPAZ 

1490 HI. A. M.

Ltefuviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30



ž I O R Ė K I T E !

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

I

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ASSEMBLY
SUPERVISOROPPORTUNITI

HELP WANTED

ELECTRICIANS

Equal

MAINTENANCE
2nd SHIFT

2622 N. Pulaski Road

"We are seeking individuals with at least 4 or more years 
electrical experience, trouble shooting and repairing 
industrial equipment. Maintenance on our high speed 
package machines requires the successful applicant _ 
to have a strong background in motor control circuity.

1
I

■ Iį
3

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbirinky ir Darbininkiy

The above positions pay up to $7.20 per hour, and carry 
a fine Benefit package with them.

for confidential interview 
(312) 227-7222

Opportunity Employer M/F

EXPERIENCED SEWER 
NO ENGLISH NECESSARY 

4316 N. Elston Ave. 
Call 588-4472

The persons we seek must have 4 or more years expe
rience in the maintenance and overhaul of industrial 
machinery. Must be able to diagnos problems in our 
production equipment and make neccesary repairs and 
adjustments.

NEPAPRASTAS BARGENAS 
Užmiestyje gyvenąs savininkas nori 
greit parduoti ir laukia pasiūlymo. 
Paimkite bargeną. už stebėtinai ma
žą. tiesiog stebuklingą, kainą. Labai 
gražus 2 aukštu geltonu plytų mūras 
su 7 butais. $11,520 metiniu pajamų 
labai žemomis nuomomis. Tai yra ga
limybė tapti turtingu šiuo labai len
gvu būdu. Paimkite ta stebuklingą 
bargeną. Skambinkite Michaels tuo
jau. Tel. 25^8500. . .

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI. IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

Immediate openings for skilled elec
trical / mechanical individuals in a 
growing facility located on the 
Northwest side of Chicago. .Must be 
experienced in repairing, trouble
shooting. and- installation of electric- 
il/mechanical equipment.

£-c. •. .
• Excellent. Starting Salary
• All Company Benefits

ACME FRAME PRODUCTS. INC.

Progressive company located on the 
Northwest side of Chicago has im
mediate opening in the above area 
for an individual with a minimum of 
3 to 5 years experience. Only appli
cants who are self-starters and ag
gressive need apply.

We offer excellent salary and op
portunities for the right individual, 
plus a competitive fringe benefit pro
gram.

Call

— Birutė Zdanytė iš Hart
fordo išrinkta Amerikos Lie- 

I tuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininke.

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave.r Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
’Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tek 
501-623-9814,

žinimui 2 savai k-s nemoka
mai.

BABY SITTER
Professional couple seeks a reliable 
person to care for yr. old child 
and do lite housework. Location. 
South Evanston houše, 1 block from 
CTA bus route. Hours 8 A. M. to 6 
P. M. Mon. thru Fri, $600 per month 
English required. Call 328-8215 after
6:30 P. M. on weekdays and after Sf TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
A. M. weekends. | mieg. ir valgomasis. Labai patogus
------------------------------------------------- susisiekimas Iv vakarus nuo Califor- 

ūjos prie 63-čios. _ .

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

HELP WANTED — MALE 
D«rblAtnky Reikta

TOOL MAKER}
Design and manufacturing cotnpa- 

Mel “y of special automatic assembly ma- 
. chinery needs accomplished trades- 

Ameri- men with job shop experience and 
'absolute top skills. Excellent wages, 
50 hours per week guaranteed, com
pany paid family major medical plan, 
proiitsharing. vacation, holidays.

Call for appointment: 
674-0370.

MID-WEST AUTOMATION, INC.
7340 N. Ridgeway 
Skokie. Ill.

(New plant in Wheeling in 
Early 1977)

j Parko apylinkės įteikė penki- lankėsi Naujienose.
■ : nę už kalendorių. Chicagos vizitų, malonius 

lietuviu veikėjams jis yra ge- ankstybą be 
rai pažįstamas ir 
kaip bet kokios bendros akci
jos už Lietuvą <bei lietuvybę 
ir lietuvius vykdytojas, bend- Naujienas vieneriems metams, 
rtjjų darbu aktyvus dalyvis, bet prašė vavardės neminėti. 
Priešpaskutinio Pasaulio Lie- Dėkui už dėmesį. Visi skaity- 
tuvių Jaunimo Kongreso ruo- tojai prašomi remti Naujie į kus —
šos komitetui jis surinko virš nas ir jas platinti. Visi lietu-, ižd., Jonas Utara — sekr,, 
46,000 parašų Jungtinių Tau- viai kviečiami su jomis susi-j Pijus Pažėrūnas — tvarkda- 
tti Gen. sekretoriui. Nuostabą pažinti ir prenumęruati. Nau-įriu. .

! kelia, kad P. Būdvytis turi ne jienos yra siunčiamos susipa-( — Won^siKrio lietuviškų

- Antanas Šatkauskas, Oak
ville, Conn., atsiuntė lokį lai
škų: ^Pirmiausiai sveikinu su 
Naujais 1977 metais, linkiu iš 
tvermės ir ryžto Jūsų spaudos 
darbe. Aciu už dovanai 2 sa
vaites siuntinėtas .Naujienas 
susipažinimui. Siunčiu S2X pa 
što perlaidų — $26 už prenu
merata ir $2 dėl mašinų tobu-! 
linimo". Dėkui už laišką, pre-Į7,.”^"vaikščio- 
nuineratą ir už dovaną. Taip Uk nie<lk.inišku lazdu _ 1T_ 
pat dėkui naujojo r1---*--*— 
p. A. Šatkausko artimiesiems, 
kurie atkreipė jo dėmesį į

aujienas.

— A. Kehlertas, 1207 
St, Racine, Wis. 53402, 
daus mėgėjams žinomas 
ninkas, lankydamasis Naujie-1 mas. Nesąžiningi 
noseąteikė $10 Mašinų fondui 
Nepaprasti žiemos šalčiai jam 
sudarė rūpesčių apsaugoti bi
tes ir bityną, kad pavasarį ga
lėtų vėl aplankyti su šviežiu 
medučiu.

Pranas Būdvytis iŠ Gage Marquette Parko apylinkės. 
Dėkui už 

pokalbius, 
raginimo prenu- 

žinonias meratos pratęsimą ir už $12 
anka Naujienų paramai. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė

buvę Marija ir inž. Antanas 
Rudžiai, taip pat >.urn. Ka$- 
uiūnas ir aki. KeleėiHSr ■ Abu 
svečiaPklausvtojams paliko ge 
rus įspūdžius.

Olto Me/cris
rose Parko Lietuvių 
kos piliečių klubo pirminin
ku, Kazys Valis ir Jonas Čer
nius — vfcepinn., Kazys Taut 

sekr., Jonas Urbelis —

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

HELP WANTED

Call: KARL STRAND

z

K

vDRESAS

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
' tucago. ill

J Siunčiu _______ doh Naujienų prenumeratai Juhibejim<
rajaus proga paremdamas Ii e tu vilką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži- 
dimiu nemokamai ir be jokių jniparetgojimų.

PAVAROS IR VARDAS___________________________ ____

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
^AUJlEJNuMb žiemei suėjo 50 metų Minint tą gerbiant plrav^

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmi
aui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybėj tidkimui tke 
tJiamai Naujienų platinimo vajui.

«%UJTENOS tvirtai stovi ir toroja ai Lietuvai tr pa vergtų lietuvių laisvę 
neid«moi Ir □esidėdamot t sandėrius su okupantai! tr Jų Įgalia 
tiniaia

’AUJIKNUb palaikų rlsaa lietuvių demokratinei grupei. Jų bendras m m n 
d jas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikai nw_

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reu 
rikos k/ poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingo^ 
tr reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauji* 
aas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Cudėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų progt 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt 
grandinę tolimesniems larbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
caip pat pavergtos Lietuvos ir ios žmonių gerovei, riekiant visuotino lie 
airišku reikalų renesauA.
KAINUOJA: C h logo !• Ir Kir»do|« rrwtims — 530.00, pusri metų_  SH.OC

rrirm mėn. — S8J0, vienam min. 53.00. Kitose JAV vietose meterm 
—> $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mšn, — $230. Užrienluo- 
m — 531.00 metami. Susipažinimui siunčiama savaftf nemokamai 

^Tašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

skaitą tojo j jnen(vjll pagelta. Paskutiniu 
laiku tos lazdos įėjo į lietuvių 

i gyvenimo liūdnų istorijų: Bu- 
I dvytis buvo patriotų 'delega- 

Erie'cijoje Jaunimo centre su pra- 
me- šymu, kad jame nebūtų rodo- 
biti-, mas bolševikų gamintas fil- 

kunigai ir 
levitai savo spaudoje pakar
totinai apžmeižė delegųcijos 
dalyvius, kad'tos lazdos buvo 
įrankiu gązdinti kunigą prie 
altoriaus.

— Ponia Eva Panavas iš

— Dail. Vladislovas Žilius 
dalyvavo Lietuvių Radijo Fo
rumo programoje. Jį aplanky
ti ir susipažinti su juo bei jo 
darbais galima šios savaitės 
šiokiadieniais 7 — 9 vai. vak., 
o savaitgaliais nuo 11 ryto iki 
9 vai. vak. Taip pat dalyvavo 
aktorė ir solistė Jūratė Nau
sėdaitė, dalyvaujanti Civic te
atro programose. Pokalbiuose |

&B

581-6100, Ext. 352

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 
CHICAGO, ILLINOIS

An Equal Opportunity Employer, M/F

organizacijų taryba/ruošia Lie 
t u vos nepriklausomybės mi
nėjimą vasario 13 d. 3 v. Mai
ronio Parko salėje. Pamaldos 
šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
bus 10 vai., o 7 vai. ryto Auš
ros Vartų yarap. bažnyčioje.

— Lietuvių Tauragės klubas 
š. m. sausio 23 d., sekmadienį, 
2 vai. po piety B. Pakšto salėje, 
3800 So. California Ave., šaukia 
metinį klubo nariu susirinkimą. 
Nariai prašomi -su savim turėti 
nario knygutes. Nariams 'daly
vavimas- privalomas.

. Klubo Valdyba

IMMEDIATE OPPORTUNITIES 
AVAILABLE WITH 

UNITED ASBESTOS
Employment opportunities arę available in our new 
mining and milling plant in Matachewan, Northern 
Ontario. Immediate openings available for the 
following positions 5 Jį* ' ■

CHIEF ELECTRICIAN
Must be a licensed electrician with a varied working 
background and experience in the following areas 
’Industrial Electrical Work
’Automotive Maintenance iWW
’Construction and Modification ,
Preference will be given to those’ with a mining 
background, although others will be given complete 
consideration. .

ELECTRICIAN
Construction or industrial experience. Fabricate by 
orint or sketch

MAINTENANCE PLANNER
As part of your job you will be responsible for the 
following duties. To implement practical and workable 
maintenance planning systems. To <set up. a 
preventative maintenance system including 
equipment.history. To supervise and follow up the day 
to day and long term planning operations for a work 
force of approximately 75 maintenance employees. To 
work in close cooperation with both maintenance and 
production supervision with the goal of improving pint 
availability and reduction of maintenance cost.
This position is on a general foreman level and reports 
directly to the’ maintenance superintendent. The 
incumbent should haveęi sound technical background 
preferably journeyman status in one of the mechanical 
trades. Supervisory experience in the mining industry 
and previous planning experience is essential.
This new open-pit operation is location in Matachewan 
(55 miles from Kirkland Lake) in an excellent fishing 
and hunting area. Our employees enjoy good 
competitive wages, a good benefits program and an 
outstanding HOME OWNERSHIP POLICY.^ 
Please send resume with salary expectations to:

/ • \ MR. WM. E. FISHER
United
Asbestos
nc.

■ f312) 227-7222

Equal Opportunity Employer M/F

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

TŠNOMOJAMAS 4 kambariu butas 
tik suaugusiems. 3246 S. Emerald. 
Telefonuoti 842-1455.

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

SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
■leržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga —

Su legališkomis formomis
Knyga'su formomis gauną- 

na *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — $3.50.

Užsakvmus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St., Chicago DI. 6060h♦ Rusų kariuomenės teis

mas nuteisė arklį penkiasdė- 
šimčia girčiu bizūnu už atsis-1 • Alleghany Old Portage ge- 
tojimą piestu. 1800 m. tuo ar-1 ležinkelių bendrovė iškasė pir
kliu laike parado jojo caras |Tnąjį tunelį Amerikoje 1834 m. 
Povilas I. Jis yra 4 myliu ilgumo.

P.O. Box 99
Matachewan, Ontario,. P0K 1M0

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted Pt., Chicago, 111. 60608. — Te!. 254-3320 

V. VAL ANTINAS

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresą

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted SL. Chicago, HL <0608

MARIA NOREIKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Dideli* padrlnklmat p«ro* rOIUt fvalrlv prwWy.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiai, tu famėlapiv Ir pavalktlaft a p rato Pam^rĮ, wnui |o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 liatvvHlcy vietovardžiu tarai,,. Knygos 
kaina $6.00, minki t f virbeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608 '

/■

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIA4A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A, J. Guc^n — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., begiančias 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rtipinimą. .................... ....................................

- Dr. A. J. Gvtun — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________
Minkštais viršeliais tik

Dr. A. J. Gu«Mn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiaL Dabar tik

$s.oo

$3.00
$2.00

$100
Galima taip pat užalukytl paltu, aHIuntu, žakĮ arba money orderi, prla 

nurodyto, kalno, prldodant 50c. par»luntlmo Hlaidoma. 
- »sew

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Z« — MAUJftMOS, CHKAOO I, HJL» ThurWsy, JaruNfy 1977

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską Įmo
kėti apie $5,000., Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

1^ AUKŠTO MŪRAS* ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi pigiai parduos.- Marquette Par
ke. $32,000. *

17 M DIDĖTJS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligonines Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 60609 Tel. VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu jr užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

lr. KLAUDIJUS PUMPUTIS
4353 So. Washtenaw Ave

Tel. 927-3559

Siuntiniai į Lietuvą 
t ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilia 
Liability apdraudimas pensininkams 

' Kreiptis 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523*8775

i

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiŲ 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai 

’ ■■■■ ■■ i i

BESTTH1WS1SW

Į State Farm

Call Frank Zapolis 
*4S MIS6 7A Vi90Z£

GA 4-5654

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

vieninteli 
Uetuvj kailininku 

Chicaęo je
NORMANĄ 

8URŠTEINĄ 
Tel. 263-5626 
(įatugof) ir 
677.8489 

(buto)

185 North Wab**b Awou* 
2nd Floor Chicago, HL 60601


