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Over One Million Lithuanian 
In The United States

PASIKALBĖJIMAS SU AMBASADORIUM 
ARTHUR J. GOLDBERGU atnaujinti taikos 

derybas

- VALSTYBĖS PADĖTIS YRA SVEIKA, 
TVIRTINA PREZIDENTAS

Europos tautinių grupių atsto-| 
vų pasikalbėjimas su am basa-* 
dorium Arthur J. Goldberg to Į 
.Departamento patalpose Wa-1 
shingtone:

Į pasikalbėjimą atvyko virš 
50 asmenų, atstovaujančių Įvai 
rias religines draugijas ir tau
tybių atstovų, kurių kraštai ap
tverti geležine uždanga. Iš lie
tuvių dalyvavo dr. K. Bobelis, 
A. Gureckas, R. Žymantaitė ir 
A. Vardas. Pasikalbėjimą pra
dėjo ambasadorius Goldberg ap 
gailestaudamas, kad JAV spau
dos, radijo ir televizijos darbuo 
tojai nelabai domėjosi Belgra
do konferencija ir nepakanka
mai informavo Amerikos visuo 
menę, šią proga A. J. Goldberg 
pailiustravo vieną iš daugelio jo 
sušauktų spaudos konferencijų, 
kurioje jis norėjo pasidalinti su ‘ 
korespondentais jo delegacijos

JERUZALE, Izraelis. — Vai-j 
stybės sekretorius, patyręs apie’ 
prezidento Sadat o atšaukimą de 
legatų, tuojau ėmėsi žingsnių-l 

^n’ j nenutraukti galutinai pradėtų! 
.pasitarimų ir kokiu nors būdu; 

iern j egiptiečius ir izraelitus paso- j 
i dinti prie vieno stalo taikos de
ryboms Tęsti. Jis yra įsitikinęs, 
kad tiktai pasitarimais galima 
išvengti naujo ir bereikalingo 
konflikto Artimuose Rytuose. 
Jam nepatiko prezidento Sada- 
to pasikarščiavimas ir įsaky
mas Egipto delegacijai grįžti į 
Kairą.

Sekretorius gerokai išmutinė 
jo ir premjerui Beginui už taip

1 NEW DELHI. — Buvusi 
dijos ministerių pirmininkė 
dira Gandhi, apkaltinta dvi 
punktais — kriminališku (vai-J 
džios) .panikinimu, atsisakant 
pasakoti vino asmens komisijai 
apie 21 mėnesį trūkusi jos Įve
stą karo stovį. Jei teismas pri
pažins kaltę, Indira gaus me
tus kalėjimo ir, galbūt $250 pi
niginės baudos. “Aš pakartoju, 
kad ta komisija nėra legaliai 
kompetetinga reikalauti, kad aš 
pati per priesaiką isiklampin- 
čiau. Legaliai ir pagal konstitu
ciją aš neprivalau priesaikauti”. j menkai apgalvotus įvairius pra- 
ginasi Indira.

deja, korespondentai statė klau 
simus tik apie Artimuosius Ry
tus, Sadata, jo kelionę Į Izrae
li ir. tt.

Toliau ambasadorius sųpažin 
dilio savo svečius koferencijos 
patirtimi. Belgrade susipažinus 
su 33valstybių delegacijų ats
tovais paaiškėjo, kad de facto 
konferencijoje susidariusios 
trys grupės: sovietų Įtakoje 
esantieji, NATO (kuriai prik
lausė JAV) ir neutralieji. Teko 
bandyti patraukti savo pusėn 
neutraliuosius. norint pravesti 
koki nors nasifflvma. ‘ Tarno*!. 
nelfr^Hn valstvWn nristatvti 
nnsiūlvma! lengviau nueidavo, 
nes Amerikos drfecraoiios ne
teiktos idėjos nanrastei būda
vo sovietu minės atmetamos. 
Bet koks žmogaus te*riu Sovie
tu Saivncmie nažeidimo kėli
mas. iššaukdavo sovietu dė!e-{ 
<radjoq nroteste. kad kišamasi f 
Tu yldaus reikalus ir tuo! rra- 
rino Uwkti iš konferencHos. 
Tumiau ^moraus teisiu defini
cija sovietai a> 
nei Valravn* ----
esanti nilieėio tp’^č ! darbe .T ai- 
svoio pasaulio žmocrnns teisiu 
sunratimflo re?5km — kalbos, 
snandos, Judėjimo ir tikėjimo 
laisve.

Po ambasadoriaus kalbos, 
kuri tesėsi anie minučių, bu
vo sesija naklanstmu. T danveTi 
klausimų A. Goldberg patarė

Marksistų lėktuvai 
Afrikoje ""

Angolos 'marksistinės valdžios 
kariški lėktuvai Kalėdų dieną 
puolė vieno Angolos miestelio 
bažnyčią, užmušdama 37 žmo
nes ir 53 sužeisdami, praneša La 
sabonos dienraštis O Dia. Tas 
pats laikraštis pranešė, kad An
golos miestelio Alalanje gyven
tojai nebepakeldami Kubos “sa
vanorių” plėšikavimų ir prievar 
tarimo, gruodžio 18 dieną suki-1 vados, kad koalicija galima, 
lę, užmušė 17 kubiečių kareivių 
ir Sužeidė 35. ’ Kubos kareiviai 
Angoloje saugo prievarta pri-Į 
mestą valdžią Angoloje.

LISABONA, Portugalija. — 
Portugalijos socialistų demokra 
tų pirmininkas Mario Soares pal 
jėgė sudaryti koaliciją su Ęor-‘ 
tugalijos centro partijos vadais. 
Plačiau išsikalbėjus, paaiškėjo, 
kad centro demokratai priėjo iš

Ambasadorius. Arthur J. Goldberg^s spaudos /konferencijoje papa
sakojo apie Belgrado konferencijos eiga ‘ir sodiety vady baimę 
žmogaus teisiy klausimą nagrinėti. Jis pasisiūlė jiems padėti, bet 
jie visvien kentė baime. Kai ^sovietu delegacijos pirmininkas Vo- 
roncovas, atsakydamas į sen. Dole kaltinimus, pareiškė, kad lietuviai 
patys prašė -įstoti į Scvietd Sąjungą, tai ambasadorius Gold Serga s 
jiems atsakė, kad tokio dalyko nebuvo. Amerikiečiai yra gerai 
informuoti apie prievartos veiksmus Pabalti jo/kraštuos ir JAV ne
sirengia pripažinti (jungimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos į^Soviety S-gą

Senatoriai, kongreso atstovai keliais atvejais 
plojimais pertraukė prezidento kalbą

WASHINGTON. D. C. — Ketvirtadieno vakarą prezidentas 
Jimmy Carter pranešė kongreso atstovams ir gyventojams apie 
krašto ekonominį, finansini ir moralini stovi. Ilgais ir trumpes-' 
niais plojimais prezidento kalba kelis kartus buvo petraukta.
— — Prezidentas pasakė, kad buvo

C 911 DJitvirtinti ' Užsieniuose, kalbėjosi ir savoliuli put Vii LIULI i akimis matė, kaip gyvena žmo-
T1 ± JA Į nes Varšuvoj, New Delhi ir ki-ranamOS sutartį [tose valstybėse. Visi žiūri i J.

j AV,kaip i galingą, pavyzdingai 
\V ASHINGTON. I). C. l>ra“I tvarkomą ir pirmyn žengiančią 

džioje tiktai keli kongreso at- j vaistybę. Prezidentas pranešė, 
stovai pasisakė už paruostą Pa-j kac| užsieniečiai laukia patari- 
namos kanalo sutarties projek
tą. bet dabar vis didesnis skai
čius senatorių pasisako už su
tarties patvirtinimą

Griežčiausiai prieš 
sutarties pasirašymą 
sisakes sen. Baker, bet dabar, 
sugrįžęs iš Panamos, jis parei-l 
skė. kad sutiksiąs tvirtinti pa-. moneSw kurias jis ir jo vadovau- 
sirašytą susitarimą. ^a^arjjama vyriausybė rengiasi imtis 
jam atrodo, kad nauja sutartis kr.lšt0 ' ūkiui' sustiprinti. Jis 
gali būti naudinga abiem pu-! džiaugiasi. kad paskutiniais-me 
sėm. Jis pakeitė savo nuomonę, 
kai ;iš arčiau pamatė nuotaikas skajcius Ji 
ir gynėjų darbo sąlygas. Jis 
yra įsitikinęs, kad sutartis bus 
naudinga ir JAV.

j mų ir paramos iš Amerikos, 
nes jie žino, kad Amerika gali 
jiems padėti.

— Ūkinis, finansinis ir mora- 
s veikas, 

Carte-

Vokiečiai pageidauja
■ stipraus dolerio

BONA, — Kancleris Helmut 
Schmidt pasakė, kad Vakaru 
Vokietija negali viena ištraukti 
likusiąją dalį industrializuoto 
pasaulio iš recesijos ir kad tam 
darbui padėti yra reikalingas 
“stiprius ir pastovus doleris”.

Centro demokratai visą laiką 
buvo labai. priešingi bet ko
kiems , eksperimentams Žemės 
ūkyje ir prekyboje. Abi parti- 

!jos yra įsitikinusios,: kad gali
ma susitarti keliais svarbiais 
klausimais. Jeigu pavyks suda
ryti sklandaus darbo kabinetą, 
tai komunistams bus suduotas 
galutinas smūgis.

Centro partijos sutinka išda
lyti nedirbamas žemes beže
miams, bet jie nori, kad savi
ninkams būtų- atlyginta už že
mę.

p>skinn olnrtinsrai rapoi-te parlamentui kanc- 
,Tn mo-nvmn M -„X-aXa Vari fa! n^ort-Kįleris pabrėžė, kad tai padaryti 

yra galima drauge su kitais, tik 
ne vienam.

— Kiniečių atstovai stengia-i 
si taikiu būdu išspręsti konf-] 
liktą tarp Kambodjos ir Viet-Į 
namo.

bos

tais gerokai sumažėjo bedarbių 
s nori, kad kiekvie

nas jaunas ir sveikas vyras ar 
moteris gautų darbo. Jis nelin- 

jkęs duoti valdžios darbų, bet 
nori, kad galimai didesnis žmo
nių skaičius dirbtų privačioje 
pramonėje, žemės ūkyje ai* ku
rioje kitoje prekybos ir pramo-

• n ės šakoje.
1 Kad krašto ūkio reikalai pa- 
{gyvėtų, prezidentas yra pasi

ni. — Amerikos j ruošęs pasiūlyti įstatymo pra
leistų sumažinti 

bilijo 
dolerių, ‘Prezidentas aiš- 
pabrėžė, kad nei preziden- 
nei adminstracija viena ne 
tokių lengvatų padaryti. Ji

Nugyveno lietuviam
pažįstamą Drovers

Banka !

Italijos komunistai

ROMA, Italija. — Italijos ko 
munistų partijos vadovybė rei- 

įkalauja įsileisti jų partijos ats- 
I tovus į koalicinę vyriausybę.

JAV IŠVARĖ DU SOVIETU SĄJUNGOS 
DIPLOMATINĖS TARNYBOS ŠNIPUS
Rusai įsakė prekybos astovui Donald Krusch 

išvažiuoti iš sovietu sostinės
MASKVA, Rusija. — Sovietų vyriausybė Įsakė JAV preky- 
atstovybėj dirbančiam diplomatui Donald J. Krusch išvažiuo

ti iš Sovietų Sąjungos teritorijos. Diplomatas Krusch nesikišo į 
sovietų vidaus reikalus, nebendravo su rusais, bet visą laiką 
kruopščiai dirbo su kitais keturiais Amerikos pareigūnais, pas
kirtais gauti tikslių žinių apie gaminamas sovietu prekes. Krusch 
ir kiti prekybos atstovai tyrnėjo galimybes užsakyti amerikie
čiams reikalingų ir rusų gaminamų prekių arba jų žaliavų. Val
stybės departamento - pareigūnai buvojiustebę, kai jie patyrė 
apie sovietu valdžios nutarimą be jokio pagrindo išsiųsti iš So
vietų Sąjungos Kruschą.

Amerikiečiai išsiunčia du
sovietų diplomatus

Valstybės Departamento pa
reigūnas John Trattner pareiš

kė, kad JAV įsakė dviem sovie-• Jiems atrodo, kad būtu geriau-i. , * . . .i . . . / . tu ambasados tarnautojams is-ieškoti atsakymų knygoje, ktfrijsia, jeigu Andreotti sudarytų
buvo išdalinta atvykusioms :į naują kabinetą su komunistų

Į “The Belgrade CSCE Meeting, partijos atstovais.
Revue of Implementation and sutiktų imti bet kokias minis-
Con.'Her««on ot'New Prepo- bet jie nori. 5c«l • |inkjrbėlni, jie rival(>

Deleraton Stote- neto po,e<tauo»e butu svarstom, „ -

Komunistai
važiuoti iš Amerikos. Trattner 
pridėjo, kad jis neturįs tesės j 
pasakyti Išsiunčiamų rusų pa
vardžių ir negali nurodyti, ko-

Beginąs atsisakė 
daryti nauju 

nuolaidu

sals. US išsikraustyti. Laikraštininkams
kalendoržus

Sausio 21: Agnietė. Epifanas, 
Garsė, Rungailė, Rungaila, 
LygiAkis.
Sausio 22: Blesilė, Anastazas, 
Nautė, Skaistė, AuSrys, 
žvalgait>s.
Saulė tek*. 7:13, leidžias 421
Oris: laitas

_ , l . . ..... . . . i issYKrausLyri. .L-aucrasunmiuuiKsmenta, October 6 - December | pagnndinuu politikos klausi-1 nustatyti, kad
22” mai.. Toliau matantieji pohti-* . . . . . .• . . t . 4. . . . . . . vienas išsiųstasis buvo sovietu, . .v... ... kai tvirtina, kad komunistai su- v _ .__ . . .Ambasadoriaus Kalbėjimo bu .... ambasados sekretorius, o ant-tiktų remti paruoštų reformų 

’ planą net ir tuo atveju, jei An
dreotti neįtrauktų jų j naują ka 
binetą. Visoje Italijoje įtampa 
gana didelė, didelė gyventojų 
dalis bijo drastiškų pataisų,

rasis — taip pat atsakingas pa
reigūnas.

CHICAGO, 
lietuviai labai gerai pažino Ghi-jjektą, kuris 
cagoj ilgus metus veikusį Dro-j valstybės mokesčius 25 
vers banką. Ne tik biznieriai, ’ nais 
bet ir paprasti taupytojai ten j 
laikydavo savo santaupas. Vy
resnio mžiaus lietuviai naudo
josi šio banko patarnavimais 
nuo šio šimtmečio pradžios. 
Daugelis ten laikė ir laiko 
savo dokumentus ir brangeny-l 
bes. Staigiai patyrė, kad dabar- gijos klausimas turės greitai 
tinė vadovybė nugyveno gerą1 būti sprendžiamas: Jis apgailes- 
biznį dariusį banką ir kad fede-įtauja, kad kongresas nepriėmė 
ralinė vyriausybė jau perėmė prezidento pasiūlymo energijos 
visą bando administraciją. Tvir reikalams tvarkyti- Prezidentas 
tinama,kad sutaupąs banke laijnurodė, kad JAI kiekvieną die- 
kiusieji jų nepraras, o voltuose Iną išleidžia 120 milijonų dole- 
laikytas dėžutes galės savin in-Irių vien tiktai užsienyje perka
ltai atsiimti. imiems degalams. Jeigu ir to

liau taip bus tęsiama, tai kraš
to ūkis bus privestas prie ban
kroto. Prezidentas turi planus 
šioms išlaidoms sumažinti, 
kongresas privalo kartu su 
bendra ' r*bi aut i.

lYezidentas pabrėžė, kad 
Išto apsaugos reikalai gana

• Pnomfcns. Kambodija.—Pra-!prts Jjs mano ka<) karf) vado_ 
vybė galės Įvykdyti Europai pa 
darytus įsipareigojimus. Prezi-

kiai
tas,
gali
tikisi bendradarbiauti su kong
resu, kad mokesčių sumažini
mą būtų galima pravesti.

Prezidentas nurodė, kad ener

Vietnamo valdžia 
mobilizuoja daugiau

jaunimo
pa-j nešimai iš Vietnamo <ako. kad 

kad jis sutiks tartis su dabartinė vyriausybė pašaukė
Izraelio premjeras Begin 

reiškė.

das yra lėtas. Jis gana ilgai gal
voja tarp sakinių ir visuomet į 
kažką rodo pirštu, todėl sovie
tai jį dažnai kaltindavo, kad jis 
juos bando mokyti.

Pasikalbėjimą® tęsusi virš jiem^ nepatinka kampunistų nati Čra/ išsiunčia du. Sovietų Są-4visai nesirengia iŠ senų Izraeli- 
balandy. (E6a) dojamk prt•vartai > A\ junx<* dtpk»atus-}, .* I tų žamrų trauktis. \

i Sovietų valdžia berefkalo |sa- -r ^ur yos kolonijos žydams

bet 
juo

sti-

Sadatu, bet jis jokiu būdu neda- karo tarnybon daugiau pabrėžė, kad bus priver
ks jokių nuolaidų Egiptui. Be- mo. Dabartiniu metu didokas*prašyti stambesniu sumų 
ginas yra įsitikinęs, kad Izrae-r Vietnamo jaunimo skaičius tar-|kraMo apsaugos reikalams. Pre 
lis jau ir šiaip padaro daugi nauja kąra tarnyboje ir.naudo- 
nuolaidų. Jis ir dabar sutinka! ja Vietname paliktus amerikie- 
trauktis iš Sinajaus, bet Izrae-;Čių ginklus ir šovinius. Atrodo, * 
lis jokiu būdu neatšauks žydų 
kolonistų, įsikūrusių Sinajuje

kė iAsrasti Kruscha. tai amen-1 . . . . . ... ..
kiečiai, atsilygmdami. tuo pa-jlabai ingiai kainavo, todėl jis

jungo* dtpk>m<tus. j tų žirnių trauktis.

zidentas taip pat nurodė, kad 
JAV siekia taikos Artimuose 

Tai ne toks lengvas- - Rytuose. Tai ne toks lengvas
kad jiems reikalinga didesnė jė dalykas, bet Amerikos diplomą 
ga Kambodijai pavergti. >taj st/,nfriasi siekti

Vietnamiečiai įsiveržę į ^arn*|sur 
bodiją, pasiekė Pnompeno prie-J ____———-■■■
miesčius, bet neturėjo drąsos kvietę daugiau jaunimo kąra 
drąsos užimti sostinę. Keikia tarnybon, bandys veržtis į ki- 
in<nyti, kad vietnamiečiai, pa- tus įPletų Azijos kraštus.

i c > . I •

taikos vi-



BANGŲ GARSAI
Daug metą gyvenau kopose. dž<u, kai naktį aplink mano p^- 

Jos man buvo kaip namai Kar- lapinę meškėnai ir kiti miško 
tą sėdžiu prie kedro krūmo pa- gyvulėliai slampinėja, ieško ko 
vakary, ilsiuos! Paukštytė at- nors užvalgyti. Jie mano drau- 
skridusi prie šito kedro, ieško J gal — juos mybu ir duonos 

trupinių numetu. Ujau ūktai I 
p kto žmogaus, nuo kurio sun- 
ku pasislėpti...

I 
Medžiuose girdžiu ūžimą, gir- į 

į ūžiu užkalnėj nuo ežero vėjo at-{ 
Įneštus vandens ’’simfonijos” gar1 
sus. 1 ūda miškas nutyla, tary

tankioje šakose savo lizdo, o gal 
nakvynės? Pamačiusi mane, 
cyptelėjo ir nuskrido toliau.

Š-Kas viisan.'s smėlis, ledro 
paltn’isnif ie b;;\o te ks smulkus 

uodžiu tru- 
ygą pavirsi
nubirusios tUin klauso, ka*p ežeras dunda.
Si vietelė Savo rūstybę kelia iš gelmių ir

ir -svchi’r , t k nuo : 
pūtį melsvas. Jo ne 
dar rausx.ib kedro 
ada tė.ds pagraži no. 
man teikė raminančią nuotaikų, veržiasi Į krantus visu smūgiu
po ilgos kelionės po kopkalnius atsitrenkdamas į paplautus pa

kraščius. Minutei kitai ramu, 
tik girdisi lengvas vėjo ūžimas 
medžią viršūnėse, ir girdi į kran 
Lą palietų vandens putą čiužė- 
jimą. Tai vėl pasikartoja dar 
smarkesnis, net bauginantis | 
dundėjimas ir kriokimas. Rodos, 
visą mišką vandeniu užlies...

Penkiasdešimt metą stebėjau 
bangą mechanizmą, bet niekad 
neišmokau tinkamai nutapyti ją 
paslaptingos kalbos, ritmiškos 
muzikos, gražaus žavėsio, bega
liniu garsų variantų, savo jaus
mo bei nuotaiką išreikšti, kū
nas išgyvenau; sunku tinkamai 
žodžiais išreikšti, uet paviršuti
niškai aprašyti, šiaurinio Atlan 
to bangos, atsitrenkdamos į mo

ir nuovargio. Nesinorėjo iš čia 
eiti toliau, norėjau čia nakvoti 
ant šilta smėlio, užuovėjoje, 
klausyti ežero garsą- Bet čia tos 
paukštytės namai. Aš jai truk
dau. Juk aš turiu savo namus, 
taip pat miške. Aš atėjau prie 
savo palapinės, tame pačiame 
Sandunu parke, kur vasaros me 
tu žmonės stovyklauja. Rudenį 
tiktai 
galio

skautukus atveža savait- 
dienai pastovy kianti.

As pažibau Iris gamtos ele
mentus: lietaus, vėjo garsus me 
džių šakose ir jūros bangą, t. y. 
pačius įspūdingiausius .garsus iš 
visą kitu garsą. Girdžiu žodžius, 
dejavimus, net muzikos ritmą, i įų keteras, man primena Dantės 
Klaisai ir protui jie ką nors sa
ko, arba reiškia, kitaip ją nebūtu 
Matau, kaip gražiai bangos rie
da prie kranto ir prie manęs. Vie 
na banga atrieda arčiau, kita, 
atsilieka, o trečioji už koją grie
bia, tarytum nutrauks į ežero 
gelmes...

Rudenį, kai vasarotojai iš San 
daną pasitraukia, bangos ypa
tingai darosi judrios. Kartais jas 
stumia dar kitos; mažesnės ban
gos, sudarymamos pagelbinę jė
gą. Tada ežeras pakyla ir lipai 
aukščiau į krantus ir sulygina 
išklampotą smėlį. Kai penkių 
eilių bangos veikia, jauti, kaip 
žemė virpa. Savo (palapinėje 
nakties metu, tik už kalno nuo 
ežero, girdžiu visus tris gamtos 
elementus: girdžiu, kai stipraus 
vėjo purtomos medžią šakos 
traška ir sausosios krenta že
mėn; girdžiu, kai lietaus laša: 
barbena aut mano palapinės sto
go. Vėl tai ir ežero ūžimas jau- i 
dina, net sukelia baimę. Tačiau 
gamtos elementą nereikia bijo
ti, tik reikia pasisaugoti- Bijo
ti reikia tik piktu žmonių, kurie 
gali ateiti ir tave užmušti... Gir- s

kelią garsai, xxiolat kei- 
keičia 
tai vėl

tempą, akcentą, 
akcentuoja ,d*de- 
ir kai banga at- 
pritilsta, lyg už-

iiiierno mirusiųjų pasaulį — 
dvasinę ir fizinę bedugnę. Gam
tos elementą dinamika skamba 
ausyse ilgą laiką, nes didingi 
šiurpą 
čiasi: 
ritmą,
• lu trenksmu, 
siieidžia, tada 
dūsta.-.

Kiekviena diena kitokia, pa
rodo kitokią ir ežero .nuotaiką. 
Ramus saulėtas rytas atskįei-i 
dža žalsvai mėlynus didingo 
ežero plotus, taip lygius, kaip 
blizgantis stiklas, tada horizon
te galima matyti laivų dūmą 
patiestas juostas, baltas laiveliu 

Karts nuo -karto tolu
moje pasigesta laivo įaugi
mas...

Saulėtą dieną apie vidurdienį 
ežero vandens paviršius paža- šaudė nei poligone esančią da-į 
tavęs. Popiet vanduo darosi pal linių, nei kelio Vilniaus link.

Kai pasiekiau /pulko šlovėj i
mo vietą, radau tik tuščias pa- ten — keliu į rytus. "

’-būręs

M. ŠILEIKIS ■

Gen. st. m j r. ALBINAS LEVICKIS

Prisiminimų nuotrupos iš 15-to 
Gardino bataliono

LIETUVOS PAVERGIMO D0KUM2
tobusą.

Didžiulis autobusas buvo epe Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(TestnvR)bo veiklai Prie kelią stalų sė- j 

dėjo įvairią laipsnių karin nkai. 
Tauškėjo rašomos mašinėlės,, 
per garsiakalbius nuolat skam
bėjo š-fruoti ir nešifruoti pra
nešimai, ant stalų gulėjo ištįsti 
žemėlapiai Prie atskiro stalo’ 
sėdėjo gana jaunos išvaizdos 
generolas, kuriam leitenantai. 
atraportavo, kad paėmė belais
vėm rusų generalinio štabo ma
jorą. Po jo raporto prisistačiau ■ 
pats, nes neblogai mokėjau vo-: 
kiečių kalbą. Prisistačiau, kaip j 
Lietuvos kariuomenės generali
nio štabo majoras. Nustebau, ’ 
kai geenrolas pasisveikino pa-

(duodamas ranką. Tuo tarpu lel- 
' tenanras padėjo ant stalo mano 
kasetę su žemėlapiais ir para-

šį kuklu rašinėlį skiriu lapines, atseit, pulkas jau bųyo 
išžygiavęs. Pasijutau nejau
kiai, kai supratau, kad esu to
lokai atsilikęs nuo besitrau
kiančią dalinių, i

Pasukau arklį -atgal, ir kad 
greičiau pavyčiau korpo štabą, 
nutariau joti Varėnos — Vil
niaus keliu, tuo labiau, kad tuo 
laiku jau nebesimatė vokiečių 
naikintuvų. Tik pasiekęs kelią 
buvau nustebintas kietos vokiš
kos komandos:- ‘‘Stot, rankas 

ligone Be abejo, vadovybėje ki- aukštyn”. Poros žingsnių ats- 
lo panika. Užimti gynimosi po-Į tume, užsimaskavę po nuka- 
zicijų niekas ir negalvojo. Buvo- rusiom beržo šakom, stovėjo 
duotas įsakymas kuo skubiau-’jaunas vokiečių leitenantas, at- 
siai trauktis Vilniaus link. As-:sukęs į mane Rutomatą. Teko 
menišgkai iš korpo vado gavau! su pakeltomis rankomis nušok- 
įsakymą pasibalnoti arklį ir jo-'ti nuo arklio. Atrodo, vokietis 
ti toliau Į vakarus'esantį pulką galvojo, kad paėmė nelaisvėn 
padėti pulko vadui .organizuoti žymesnį karį, nes tuo laiku dar 
ir. koordinuoti pasitraukimo žy-į dėvėjau lietuvišku generalinio 
gį. KoL suradau pasiuntinį, ku- štabo uniformą, tik su sovietiš- 
riam daviau įsakymą pabalnoti. kai$ ženkalais. ■ .
arklį praėjo keliasdešimt mi-Į v ,
nuHu. Pasileidau mišku pulko! . «*»« I
stovy imo linkme, ne, ■ Varto.; a^ato.vamsdi »

’rr-i * - i r i „.vr.c -mė iš makščių mano, parabelį. — Vilniaus kelio kryptimi pa- _ x .. vi „o;< to; paprašė atiduoti zemė-stoviai patruliavo vokiečių nai-- * . ’ * * . .. - . . T-i . . < u lapinę su ten esančiais žemėla-kmtuvai. Buvo keista, kad skait 5. x ,.. , . -i - x 'Piais. • Po nuginklavimo, ištrau-hngi vokiečių naikintuvai neap- f. _ ° v ’i ke is po beržo sakų paslėptą mo 
^tocikią su priekaba ir įsakė sė- 
>)stis. Pasileidome dideliu grei

čiu Varėnos miestelio link, o iš

brangiems Gardino bataliono 
vyrams, kurie pradėjo žygį 
Vilniuje, o baigė saulėtos Ita
lijos žemėje —Vakarą sąjun
gininką eilėse. Autorius
Pirmoji karo diena Varėnos 

poligone
Staigiai ir netikėtai prasidė

jęs Vokietijos — Rusijos karas 
184 lietuviškąją diviziją ir kor
po štabą užklupo Varėnos po-.

Eagle Lake, Wis. (Aliejus)
i
fkase 
;belį.
<’ Generolą sudomino mano nau
ji rusiški žemėlapiai, kuriuos! 
atidžiai peržiūrėęs pasakė: 
“Ponas majore, aš manau, kad 
nieko neturėsite prieš, jei aš 
pasilaikysiu žemėlapius, nes 
tai naujausi rusą žemėlapiai, 
kuriu aš dar nesu matęs”. Be 
abejo, nieko neturėjau prieš...

Tuo tarpu divizija nesustoda
ma judėjo greitu tempu tolyn. 
Spėliojau, koks bus mano Lki- 
mas. Normaliai, turėjo pasiųsti 
4 belaisvių lagerį, bet mane ste
bino labai mandagi generolo lai
kysena. Neuždavė nei vieno 
klausimo apie buvusius dalinius 
Varėnos poligone. Vietoj apklau 
sinėjimo, papasakojo paskuti- 
niag žinias. Pasakė, kad nese
niai klausėsi Kauno radijo. Kau 
nas jau vokiečių rankose, mies- i 
tas nenukentėjo. Pranešė nau
jausią Jinią, kad Kaune paskelb

Kongreso atstovas Charles J. Kersten, kuriam pirmininkaujant Kongreso 
Pabaltijo komitetas prieš keletą metą Washingtone, D. C.z pradėjo tyrinėti 

Lietuves. Latvijos ir Estijos užgrobimą.

Lietuvos pavergimo dokumentai
I. Ch. Kersteno nuotrauka.
II. Min. Žadeikio ir gen. Musteikio pareiškimai Kers

teno Komitete.

lai mėlynas, o vėliau mėlynas. 
Rudeniop, jeigu ant dangaus yra 
der>esėlin, tai ant vandens atsi. 
muša jų purpuriniai šešėliai, i 
Vanduo krantą “ląižo” nely- nebeklimsta. Gera ir smagu pa--J 
giais putotais lankeliais, šlapias ’ vaikščioti, ežero pakraščiais.į nėš judėjimo. Po gero pusvalan- 

uėlis rausvai geltonas. Kojos Be to, dar kvėpia žuvimis. *džio pasivijome vokiečių moto- 
______ _ {rizuotą diviziją, kuri gana grei- 

. . j tu Lempu .važiavo į rytus. Sus
tojome prie divizijos štabo, va-

Buvau nustebintas, .kad nesi- 
J matė jokio vokiečių karinome-

doyietės

pareiškimai Kersteno Komitete
ta nauja Lietuvos vyriausybėj Buvęs Estijos Ministeris atskleidė ždanovo okupacijos 
“Aš manau, ponas majore, kad 1 ir liaudies rinkimų planus
jūs būsite reikalingesnis Kau-i NAUJIENOS Nr. 282. 1953. XII. 1.

WASHINGTONAS, D. C. Jlin. P. žadeikis perskai 
sprandu, Tuoj įsakė tam pa- į tė pareiškimu apie Lietuvos nepriklausomybės panaiki- 
čiam leitenantui nuvežti mane' nimą ir krašto okupaciją. Skaitymo metu min. Žadeikio 
ten, kur aš noriu. Jei re±ia, tai / balsas buto toks Alenas, kad jį turėjo pavaduoti lietuvių 
ir į Kauną- Paprašiau, kad ma-1 pasiuntiny sės sekretorius Rajeckas.
ne nuvežtų tikį Varėnos- poli-j" - _ \ r
gonį, -lies ięn buvau palikęs sa- Į Tuojau po 2 vai. Estijos nharge d’affaires ir genera
vo čemodaną su asmeniškais • sekretorius Kaiv padarė pareiškimą apie Estijos 
daiktais. Generolas, atsisvekin- nepriklausomybės panaikinimą ir viso krašto pavėrgi- 
damas atidavė mano parabeli ir, „ *
tuščią žemėlapinę. Visais .atve-; * ■
jais mano nelaisvė buvo labai-' ’ Vėliau liudijo, gen. Musteikis, buvęs Lietuvos krašto 
trumpa, Vėl tuo pačiu matocik-, apsaugos ministeris Sovietų Rusijos grasinimą,' vftima- 
lu pasdeidome atgal ir po kiek;:uir.o įsiveržimo metu. Kadangi, jis nemoka angliškai, 

jo vertėjas komitete buvo Kostas Jurgėla.
Taip pat liudijo Johannes Klesment, buvęs estų mi

ros sėkmės. Iš Varėnos mieste-įnisterių kabineto narys.. Jis vaizdžiai nupasakojo .apie 
no nužj-giavau j korpo stovėji- ■ Sovietų Sąjungos ultimatumą Estijai įr apie . ždanovo 
mo vietą. Radau chaotišką vaiz instrukcijas* tuojau po sovietų kariuomenės įsiveržimo, 

perdavė dą.

laiko pasiekėme Varėnos mies
telį. Leitenantas atsisveikino 
labai maloniai ir palinkėjo ge

(Bus daugiau)

i J. Burkaus dvi naujos knygos:
f TMJ [RASTNU.T BŪTYBIŲ PASAULIAI”—

VH?oas ir kito. btogujq angelų ir žmonių pasauliai. 444 psl.
£5 Naina $8.50. u." ‘ ' ____ ____
r ; ^KONNERSSEXJTHO TERESE55
K . A - - (NEUMANNAfTĖ),

didelėm raidėm, 'kaina S6.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13.50,• .užsakant iš:

’ SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., ROT SPRINGS, AR 71901, USA.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
vr žiedai/ Orona ’Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetą kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PATRIA CO. I
1207 S, Sacrftnento (kampas Archer ir ^Sacramento) M

TeL 247-5081 ? 1
'!■ t

ždanovas reikalavo tuojau pravyti rinkimus, kuriuose 
būvu suklastota estų tautos valiai

Posėdis pasibaigė 4:30 x7ak p. p. Ateinantis posėdis 
bus antrameių, 16 vaL ryte.

Susidomėjimas visoj Amerikoj ...
Labai plačiai komentuojamas sekretoriaus Dalies pa 

reiškimais. Jis aiškiai pasakė, kad JAV nepripažino sovie 
tų okupacijos ir nepripažins; jis.griežtai pasmerkė so
vietų valdžios naudojamus metodus nepriklausomoms 
tautoms pevergti. ........

Komiteto posėdžiuose buvo nepaprastai daug, stebė 
tojų bei spaudos ir radijo atstovų.- - ■ . ■

Dr. Pijus Grigaitis visą Taiką buvo Pabaltijo Komi
teto posėdy ir teikė teisininkams. reikalingus paaiškini
mus bei pageidaujamas informacijas.

I
Amerikos L. Taryba nutarė pasiųsti Dr. ’Grigaitį 'j 

Washingtoną visam apklausinėjimo laikui. L. šimutis 
I važiuos į Nev Yorką ir dalyvaus ten vykstančįuose posė 
džiuose.

Lietuvos pavergimo dokumentai
I. Drg. ^Molotovo linkėjimai Lietuvos TSR-
Nepaprastos iškilmės Kremliuje. .

^46 F

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZiONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
WOBA 1490 AM FrL ai 9:30—10:00 p. m-
WLJNR 106.3 FM Sat. ai 8:00—10:00 p. m.

W. 71 ii Street Chicago, Illinois 60629
TeUf. - 778-5374

S nusko ir Michalčuko kalbos.
Statome Socialistinės Lietuvos paminklą.

Liaudies Kovų muziejus (Julius Butėnas)*
DARBO LIETUVA Nr. 43 1943.

(Bus daugiau)
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Daukanto šaulių kuopa iškilmingai minėjo 
Nepr. Lietuvos kariuomenės sukaktį

Jūros šaulių Genr. T. Daukan
to kuopa iškilmingai minėjo, at 
šventė Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo — atkūri
mo sukaktį, š. m. tapk r. mėn. 
27 d.. Vyčių salėje.

Kuopos vadas, E. Vengians-

dį, sudarė garbės prezidiumą, j 
kurį pakvietė ir vietas užėmė 
šie asmenys: K, Milkovaitis — 
LŠST centro valdybos pirm., 
kun. J. Borevičius, S. J. — vy
riausias šaulių kapelionas, puik. 
J. Švedas — LŠS šaulių rinkti
nės “Nemunas” vadas, pulk. K. 
Dabulevičįus, K. Leonaitienė — 
L. D. K. Birutės draugijos Chi- tų, vėl įrašė Lietuvos vardą 
cagos centrinio skyriaus pirmi
ninkė, pulk. A. Tveras — Chi- 
cagos Ramovėnų skyriaus pirm, 
kap. A. Juškevičius— šventės 
paskaitininkas. Kariška draus
mė: komanda ir eisena įneštos 
vėliavos. Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Borevičius, jo malda bu
vo patriotinė, tarsi, palies Vai
dilos malda, šventės tema pa
skaitą skaitė kap. A. Juškevičius, i 

Paskaitininkas metė žvilksnįl
į istorinės Lietuvos karinome-Į 
nę, pasigėrėjo jos atliktais gar-' 
bingais žygiais, aptarė Lietuvos 
kario dvasią, jo narsą ginant 
Lietuvos sienas, interesus. Giliu 
tautiniu pajautimu kalbėjo apie 
Lietuvos Nepriklausomybės ko
vų savanorio kovos ryžto dva
sią ir jų sudėtas aukas ant Tėvy 
nės laisvės aukuro. Aptarė par

Kavalerijos dalinys rikiuotėje

BE NAMŲ IR BE TĖVYNĖS išsikvietė į Kauno miesto L< n'no 
rajono vidaus rekalų skyrių, 
kur buvau sulaikytas, iesto pro
kuroro pavaduotojas paaiškino, 
kad dirbu ir gyvenu neregistruo 
tas. už lai būsiu teisiamas. (E)

iš Povilo Pečiulio, gimusio hi viršininkas. Nors gyvenamą- 
1923 metais, pareiškimo, kuriuo jį plotą turėjau ir buvo vykdo- 

j remiasi Helsinkio susitarimų mojo komiteto patvirtinta, vi- 
\ykdymui remti Lietuvos visuo-’daus reikalų viršininkas moty- 

|meninės grupės dokumentas NrJvavo tuo, kad visi namiškiai gy
vena Lietuvoje ir aš ten turiu 

Įgyventi, uždėdamas ant paso iš
vykimo anspaudą.

Grįžus į Lietuvą apsistojau 
Kauno mieste pas savo namiš
kius. Sukūriau še iną, susira
dau darbą Kauno miesto rcinon 
to valdyboje dailidės pareigo
mis. Darbovietė suteikė šeimy
ninį bendrabutį. Kauno mies
to Lenino rajono vidaus reikalų 

Ipasų darbuotojas bendrabutyje 
priregistravo. Lyg viskas klos- 
tesi pagal žmogaus teisių nuo-1 ailk.šėio ir svėrė X0-9O svarų. Da- 
status. liet greitu laiku kaip per bar ji yra Smithsonian Institute 
kūnas trenkė iš giedro dangaus.jr išdžiūvusi sveria 12 svarų. Pil- 
Kauno miesto, Lenino rajono vi naj užaugusi mažiausia kempi- 
daus reikalų pasų viršininkė Ba-j rūšis yra tik 0.11 colio dy- 
šiiLskienė, pasišaukusi subraukė 
kryžmai paso registracijos ant-j 
spaudą ir įsakė kuo greičiau iš-j 
važiuoti iš Lietuvos. I

Su tokiu subraukytu pasu i 
daug kur kreipiausi, bet niekas^ 
neregistravo ir negalėjo supras
ti kokiam tikslui subraukytas.

tizanų kovos vaidmenį už tau
tos laisvės egzistenciją. Pagar
biai nulenkė galvą visiems ko
vojusiems, žuvusiems už Lietu
vos laisvę. Paskaitininkas ak 
centavo, kad Lietuvos Nepriklau. 
somybės atstatymo aktas yra 
tautos sąmoningumo rodyk lis 
ir jos laisvės ryžto apvainikavi
mas. Betgi, jei šis didžiareikš- 
mis L- Tarybos aktas, pasirašy
tas Vasario šešioliktą dieną, ne
būtų buvęs paremtas jėga, tai 
vargu šis aktas būtų realizuotas. 
Jauna, neskaitlinga, bet drąsi ir 
ryžtinga kariuomenė, virš po 
šimtmečio tautos vergijos me- 

1 Ši Lietuvos istorijoje garbin- 
Europos laisvų tautų sąrašą. | dipna kai prieš 55 mt Ma- 

Be to, paskaitininkas akcentą- Ljetuva beveik 700 metų iš 
vo ir tai, kad jei Rusijos arini- Ųuvusj Vokiečiu valdoma, pačiu 
jos į Lietuvą invazijos metu LieJ sukIlusiy autochtonų tapo išva- 
luvos kariuomenė nepasiprieši- cpJ0^a Alvudo suruoštame paž-.kuotą pergale, gerbė ir kitus vi 

monyje namiškių ir svečių tar- sus Lietuvos gynėjus, bet kur 
'■ pe minėjime buvo pagerbta. Į ir bet kada kovojusius ir žuvu- 

sius už tauta ir tėvynę, neišski- Pjrirąjj pasaulin} karą vokie-
- - . ro aJ I Alfas Brinką padeklamavo ke-

laisvės vii- mėjus, tarpe kitu užimtu kras-f. . ... .įdusęs nu j > h- . * eilerasaų, skirtų savano
riams, tėvynės gynėjams ir vi
siems žuvusiems už tėvynę. Be 
to, padainavo ir partizanų Lie
tuvos miškuose dainuotų daine
lių. Vienas dalyvių išsakė: “Re
gim trispalvę ten keliant, Tik
rųjų krašto .sūnų. Ir lietuviais 
norime būti, Girding 
krūtinių šauniu.-.” 

Gediminas Janula 
Verkiu parimus tarp 
želyje... Dr. Adomavičius pami
nėjo ir Nepriklausomos Lietu
vos statytojus. Be kitko pertei
kė pasikalbėjimą su a. a. mini- 
sterio pirmininko advokato My
kolo Šleževičiaus našle, pasako
jusia, kaip anuomet buvo skelb
tas Lietuvos kariuomenės orga
nizavimas ir atsišaukimas į vi
suomenę. Šio atsišaukimo teks
tą turėjo atsinešęs buvęs karo 
aviacijos lakūnas Gedminas Ja
nula, Dr. Adomavičiaus pakvie
stas jis tekstą perskaitė.

šia proga p. Janula kiek pa
kalbėjo apie save, kaip gimęs 
1918 mt. atseit Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo me 
tais, kada lietuviai buvo dideli 
patriotai, todėl kūdikius krikš
tijo jau grynais lietuviškais Var 
dais, tada ir jis gavęs Gedimi
no vardą. Išaugęs patriotinėje 
dvasioje, įstojo i karo aviaci-

Sausio 15-ji Lietuvio Sodyboje

no, tai dėl to nenukentėjo nei 
Lietuvos kario, nei šaulio gar-; 
bė; kariuomenė negavo įsakymo1 
priešintis, stoti Į atvirą kovą su i 
priešu. Padrąsino klausytojus čiams 
nenustoti Lietuvos
ties, pasakė: “Karo metu Lietu , tų, prancūzai aneksavo ir lietu- 
va prarado nepriklausomybe, viską Klaipėdos kraštą, atseit 
pasaulinės audros metu ją ir ^Mažąją Lietuvą. Gyventojams 
vėl atgaus.“ Paskaitininkas kai-; prašant Nepriklausomos Letu- 
bėjo karišku tonu ir įtikinau-1 vos valdžios dėti pastangas.kad 
čia i. | kraštas

Kuopos žmonių būrys,
būtų prijungtas prie 

s šešioli- J Lietuvos, nors ir daug buvo 
ka asmenų davė iškilmingai sau veikta visais galimais būdais,

tačiau be pasekmių. Tada nete-lio priesaiką, kurią priėmė ka
pelionas, kun. J. Borevičius, S L kę kantrybės jauni vyrai iš žen?
Šventės oficiali programa už-

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

dirbių ūkininkų ir žvejų luomo, 
j globojami susidariusio Gelbėji
mo Komiteto, sukilo pasiryžę 
nuversti okupanto valdžią. Šitą 
pajutę Didžiosios Lietuvos bro
liai savanoriškai atėjo į pagal
bą ir kariškiai jiems strategi
niai padėjo...

(Prie 47-tos)
254-8500

member mes taip pat 
RELO SUS CHICAGOS 
Bter-City Relocation Service -

PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

Uėjuai ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

MKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos J kražto politiką. 102 pst Kaina $1.50.

IM

Knygos bus iisiųstos, jei |1J5O čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1733 So. Halrted St, Chicago, HL WW8

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vi ę gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
Cii fumlnėtas knygai galima užsisakyti Naujienose.

Jotnat Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
loje Vokietijoje. 273 psl- kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jvom Kapačlrukav JiEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
* yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 

ruriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai mu
štruota. 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS JSPODMAI KOMUNISTU PAVERGTO, LtETUVO,. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta I anglu kalba.

M. Zattenka SATYRINIS NOVtLtK Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių. 199 pusŲ kaina $2.

O, KurtWa, KELIONt J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriam pastabuma neapgauna Intunisto ir tgitpropo propaganda bei 
ntaMkariaal AM knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prtrf. T. PskarklH, KRYŽIUOČIU VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą 
Kaina C.

VT*e*« UmaHfa. LIUBLINO UN UOS SUKAKTIE* PA RAITĖ J R. 
M pat Kaina ŠUO.

Eto tr kiti laidiniai yra gannanl
NAUJIENOS*. 1723 Sa. HALFTED ST., CHICAGO, ILL. EMM

uteakaM Ir
ar pleMaR

Todėl pirmninkas dr. Adoma 
vičius savo pagrindinėje kalbo
je gerbdamas drąsius Mažosios 
Lietuvos sukilėlius, jų laimėtą 
kovą ir sausio 15 dieną apvaini-

9:
Mano tėvas buvo Amerikos' 

pilietis ir prieš Antrąjį pasauli* 
i nį karą rengėsi išvažiuoti į Ame. 
r ką, užklupus karui liko, 1915 
m. vasarą buvo ištremtas į to
limąjį Sibirą, kur tėvas mirė. 
Aš, Povilas, atsitiktinumo dėliai 
tikau neišvežtas. Ir nuo to pra
sidėjo politinis nusikaltimas. Į 

1953 m. lapkričio 19 d. teis-j 
tas Pabaltijos karinės apygar
dos karinio tribunoįo pągal 
RTFSR BK 58 str. už politinius 
nusikaltimus 25 metams laisvės 

' atėmimo.

e Gyvūnai, vadinami kempi- 
. nėmis (sponges), veisiasi šiltuo
se jūrų vandenyse. Jie yra įvai 
raus dydžio. Karibų jūroje ir 
Floridos pdkranlėse v isiasi s ta 
lines pavidalo kempinės, išau
gančios iki .‘>.5 pėdų aukščio ir 
turinčios 3 pėdas skersmens. 
Neptūno puoduku vadinamos 
kempinės. Neisiančios Indonezi
jos salyno vandenyse, išauga ki 
pėdų aukščio. HX)9 m. j>rie Ba- 

hamos salų rasta vadinamą vil
nonė kempinė, turėjusi 6 pėdas

aidint iš

1972 spalio mėn. nuo baus
mės buvau atleistas Prievolgio 
karinio tribunolo pagal 1960 ba
landžio 25 d. įsaką. Kuomet bu
vau paliuosuotas anksčiau lai
ko, nebuvo uždėta nei pasų re-1 
žimo, nei nurodančios gyvena
mos vietos. Pats pasirinkau gy
venamąją vietą Kaliningrado 
sritį, Černiachovskio miestą, kad 
dokumentus ir pradėti normalų 
lengviau galėčiau susitvarkyti 
gyvenimą. Nes buvau girdėjęs, 
kad buvusiems poloniams ' ka
liniams neleidžiama gyventi gi m 
tajam krašte.

Atvykus į Černiachovskio mie

džio. Viena kempinės rūšis bu
vo užtikta 18,500 pėdų gelbėjo.

> Daugelis gyvūnų yra jau
trūs oro atmainoms ir jas iš 
anksto atspėja, parodydami 
įvairiais ženklais bei keisdami 
normalią laikyseną, žuvis, žino

Ir vėl kreipiausi j tą pačią pasų' a weatherfįsh vardu, prieš 
viršininkę Bašinskienę prašy-, audra arba barometrui krin. 
damas atitaisyti paso subraukyj tant>‘ Mna 3^^ 
mą. Kur besikreipiau, atsaky-Į __________
mas buvo visų vienodas, važiuo-į 
ti kur nori.

Vietoj atitaisymo paso ant-
1 b Uoyd laivininkystės bend- 
Įrovė pačius geriausius laivus 

įspaudo subraukymą, pradėjo ra- vertindavo A-l pažymiu. Vėliau

dainavo: 
rūtų dar-

sklesta visiems griausmingai 
sugiedojus Lietuvos himną. Pa
garbiai vėliavas iš salės išnešus, 
prasidėjo vaišės, kurias paren
gė ir svečius vaišino kuopos šau
lės.

Kuopos šaulių tarpusavio ben
dravime jaučiasi draugiškumo 
nuotaika ir pagarba vienas ki
tam, dėmesys vienas kito žo
džiui. Kuopa turi apie šimtą dvi
dešimt narių, daugelis jų turi 
šauliškas uniformas ir pagarbiai 
jas dėvi.

Z. J., 
Spaudos atstovė

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juo^ą Adomaiti - Dėdę Berną 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 at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA i 
Niu|l«no« fjllmt pulklv *nYTV/ Rurix 

, knyęm minti tr Wnfyn<.
Alcltstndrti Pikilnllkl*, MES GRĮSTAME. Įdorrif Jaunų diena 

atsiminimai tr įvykiu bei rietu tpraiyzMt zkdtooti tadp ; 
manas. 367 psl. Kaina 35.

A. Pikalnllkla. METAI PRAEITYJE. Netotirau įvykiu prfftarfnl- < 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje įpraJysiaL rutkir> i 
tyti 1 12 daliu. 296 psl. kaina S3.

Dr. Kazyi Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U toniM, Gr®- J 
H>i« rirJellali. 336 pal Kaina S6.00. MtekfctaU rirl tŠAt

Pr®f. V>el. SENŲJŲ LIKTUVUICŪ KHY<Jų ISTO- 1
SIJA, I dAU«. 206 p«L, irtftt — S3.00. mtaUUif »lr- 
tellali — S2.00; n dalis. 225 p«L, IriJti — 0.00. talnki- 
tals viTfeUais____________________________________ tra®

Henrika, Toma, — Tamalamkaa, LIFTUVIUCASU FAMAtYV I
Į Pakalnės ir Labguvos. apskritys au Įdomiais tpctlymafi. ffiu- j

straciJomis Ir dokumentacija, 336 p«L. kaina M
P. Ke^Onta, TARP tALSVV PALAPINIŲ. Trijų datip Uehrroa Į 

partizanu buitie* romanas 292 puslapiu. Kaina 23.
c Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunybės itidrūtatisaJ 

170 P«L___________________________
M. Gudeli, POVILAS MILERIS.- Wocnfljos bruožai

puslapiai------------------------------------------------- —---------
Knygas užsakant reikia pridėti 2S et paito JUaidoma.

NAUJIENOS,

1733 S. HalMed St, Chkws HL MMS, — T«L HA M1W Į

sto vidaus reikalų skyrių, pasą-§yti protokolus,'kad gyvenu ne- tuo pažymiu pradėta vertinti . 
Į ir annj bilietą gavau, o r^s-iregistruotas. O vykdomojo ko-J kiti labai geri daiktai bei atliko 
truoti at ė pats vidaus reika- miteto administracinė komisija į ti darbai.
;----- v Į ėmė skirti pinigines baudas: pi r- i -----------
jos tarnybą, kurioje išbuvo iki mą kartą 5 rb., antrą 10 rb. iri s Paties pasirinkta našta nėra 
Lietuvos Nepriklausomybės pra’ galiausiai 1975 balandžio 25 d. i sunki.
radimo.

Dr. Adomavičius pasidžiaugė 
ir dabartiniu okupuotos Lietu
vos jaunimu, nebijančiu pasi
reikšti lietuvišku patriotizmu, 
kad ir rizikuodami nukentėti.

Pažmonys praėjo visiems vii 
tingai nusiteikus, jog Lietuva 
atgaus laisvę pilnoje jungtyje 
su kitomis atskirtomis žemė
mis, kaip ir Rytprūsių kraštu. 
Marija Bosienė ir Marija Got- 
ceitienė vaišino svečius lietuviš 
kais užkandžiais. Martynas Na- 
gys viską užregistravo foto apa 
ratu...

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jazminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo Lengvai rtilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
paL, kainuoja $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, pąliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti strilankim i Naujienas arba atsiuntus čeki tr

______

O. Algminienė ' 1731 BcRth Existed Street, CMcxge, HL MSM

pasmus

NIVERSAL

I — UAU/lSXOi, CHICAGO I, IUL — &ATVHDAY, JANUARY i®rC

Fu mu Unpoml jfisq plzilsal »t- 
Hati, didelius dirbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmemikus jūsij 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams jsigytL

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio digną, neką nuožimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

IJduodanri Certifikatai, kurie ne- 
ša iki

73/4% ’
palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

5^4%

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. HolsHd Sf. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮrteLfta 192S metala. T< 421-3070

Įrtal^ot pMooM ktanw antomobUlAm* ptxtxtytL



THt LITHUANIAN DAILY NEWS

PubliikX Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co. Inc.
1739 So. Hahted Strwt, Chicago, III. 60608. TtUpbone 421 -6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

A* oi 1, 1777
Subscription

In Chicago 533.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33 00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
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trims mėnesiams  
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metams _____________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
ILL 60603. Telef. 421-6100.

pusei metų______ ______ $16.00
trims mėnesiams 
vienam menesiui -

_____ $ 9.00
______  $ 3.00

Kanadoje: 
metams ______ _ _____$33 00
pusei metų ____
vienam mėnesiai «

______  $18.00
______ $ 3.50

Užsieniuose: 
metams ______
pusei metų ______
vienam mėnesini

______ $34.00
______ $18-00
_____ _ S 4.00-_____________________________

Pinigus reikia siųsti pašto 
Orderiu kartu su užsakymu.'

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

$30.00
Money

negali izraelitams diktuoti taikos sąlygų. Jeigu Izraelis 
reikalauja reikalingos apsaugos Sinajuje pasilikusiems 
izraelitams, tai Egiptas privalo tą apsaugą duoti Jeigu 
nebus reikalingų garantijų Sinajaus miestuose likusiems 
izraelitams, tai nebus taikos sutarties.

Šitas premjero Begino pareiškimas sukrėtė visus 
banketo dalyvius. Pabaigus premjerui dėstyti savo nea 
pykantą, žodis buvo duotas Egipto užsienio minister‘r 
Kanel. Šis nežinojo, ką jis galėtų pasakyti. Jis tik par < 
bėjo, kad po premjero kalbos jaučiasi kaip išmau’"' 
Bet jis rado reikalo jam priminti, kad šitokius kku^.m^. 
jis būtų galėjęs kelti bet kurioje derybų komisijoje, o ne! 
bankete, kur kiekvienas nori laisviau pasijausti ii- ats'k [ 
vėpti; labai nemalonu klausyti tokius premjero pare'k 
mus, daromus ne vietoje. Visi manė, kad Egipto u šie.... 
ministeris atsikirs Izraelio premjerui, bet jis, padaręs 
šią pastabą, atsisėdo, net jokio tosto nepalinkėjęs Ir ne
pareiškęs savo nuomonės apie tolimesnius pasitarimus.

Reikalą bankete bandė taisyti Izraelio užsienio mi 
nisteris Dajanas, bet jam nesisekė. Jis negalėjęs smerkti 
Izraelio premjero, bet jis jau bijojo, kad toks pareiški
mas galėtų pagadinti taikos derybas; Jis bandė išaiškin

Kauno miesto teatro rūmai

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

Labai sunkios Vances pareigos
Valstybės sekretorius Cyrus R. Vance pateko labai 

nemaloniem padėtim Jis skrido Į Artimuosius Rytus pa
dėti taikos siekti, bet jo garbei suruoštame bankete Izra 
elio premjeras tuos pasitarimus visai išardė. Egipto prem 
jeras, iš savo užsienio reikalų ministerio patyręs prem
jero Begino išdėstytą pasipiktinimą, o gal net ir neapy- 
kąntą, atšaukė taikos derybų delegatus. Niekam nepas- 
laptis, kad neapykanta taikos nepasieksi ir jokio ramaus 
bendradarbiavimo negali tikėtis.

Prieš skrisdamas į Jaruzalę Vance buvo sustojęs Ka 
irę ir turėjo progos išsikalbėti, su Egipto, prezidentu ne
paprastai; dideliais Izraelio reikalavimais. Jeruzalėje pre 
ridentas Sadatas susitarė su premjeru Beginu ir užsie
nio ministeriu Moiše Dajanu apie pagrindinius Egipto 
ir Izraelio taikos principus. Prezidentas Sadatas manė, 
kad izraelitai laikysis pirminio susitarimo ir bandys siek 
ti abiem pusėm pageidaujamos taikos. Dabar aiškėja, kad 
Izraelio premjeras keičia savo nuomonę. Kas Izraelyje bu 
vo aptarta ir sutarta su prezidentu Sadatu, negalioja Kaj 
irę, kai sueina Egipto ir Izraelio karo ministerial. §ią-i 
me pasitarime Izraelio reikalavimai jau visai kitokie. Ka. 
irę Izraelis pareiškė, kad nori palikti Sinajuje kelias ne
dideles Izraelio kolonijas, dabar esančias Sinajaus mies
teliuose.

Egipto krašto apsaugos ministeris ir kariuomenės 
vadas negalėjo priimti šio Izraelio reikalavimo, o kai 
pagrindinė mintis buvo pranešta Egipto prezidentui, tai 
jis labai supyko. Jis pareiškė, kad su premjeru Beginu 
iš viso negalima eiti Į jokį susitarimą. Ką jis viena dieną 
sutinka padaryti, sekančią dieną jis viską keičia. iš pag
rindų ir išmuša iš pagrindų susitarimo bazę. Preziden
tas Sadatas, norėdamas greičiau baigti pasitarimus ir 
siekti kitų svarbių susitarimų, pareiškė, kad iš Sinajaus 
privalės pasitraukti ne tik Izraelio kariuomenės daliniai, 
bet visi Izraelio karo jėgų atvežti kolonistai. Sinajus tu
ri būti paliktas toks, kokį Izraelio karo jėgos rado kai 
ten įsiveržė.

/Premjeras Begin negalėjo pakęsti tokio Sadato'įžū
lumo. Užsieniečiams pagerbti suruoštame bankete, Iz
raelio premjeras pareiškė, kad Egipto reikalavimai la
bai jau dideli. Jis priminė bankete sėdintiems Egipto ats 
tovams, kad Izraelio karo jėgos laiko Sinajų ii* Egiptas gali nuneigti nepripažinęs, kad

A. ČECHOVAS

Versta JONO VALAIČO

Vaistinėje

Pastabos iš namų
Daug gali /Js žodelis wjei”

Mažas, trumpas žodelis - 
jungtukas, bet reikšnrngesnis tai nėra ko rūpintis, tik reikia

— Jei žmonės išmoks panau
doti saulės energiją, sako kitas 
mokslininkas, — tai energijos 
reikalas bus išspręstas keturiems 
bilijonams metų. Jei taip bus,

tl, kodėl premjeras taip susirūpinęs. Pasu odo, kad pačia m2 ilgus žodžius- Be jei neapsei- saulės energiją pasigauti. Pa J 
rne Izraelyje opozicija stiprėja. Niekas nemanė, kad prem na nei garsieji mokslininkai, nei Sigausim saulės energiją ar ne, 
jeras Šitą klausimą Įcėls, O Egipto užsienio ministeris! oro švarintojai, nei paprasti pL Žodeliui jei didelis uždavinys, 
taip reaguos. Kol bankete ėjo kalbos, Egipto delegacija j 
iš savo lėktuvo pranešinėjo Kairui apie premjero pagei-; 
davimus ir pasiūlymus. Prezidentas Sadatas, patyręs' 
apie premjero pareikštas mintis, įsakė užsienio min t. : 
riui tuojau grįžti j Kairą ir parsivežti .įtakingiausius p..
tarėjus. Ketvirtą valandą ryto pats prezidentas Sadatas s’s i požemį. Daugelis, kurie 
pasitiko iš Izraelio grįžusius egiptiečius.

Tuo tarpu sekretorius Vance, gavęs žodį Izraelio vai 
džios suruoštame bankete pareiškė, kad taikos derybos 
tarp Izraelio ir Egipto nenutrauktos, bežiūrint į iškel 
tas naujas problemas, taikos koferencįją bus ‘tęsiama ir 
aptariamos čia paminėtos ir kitos taikos sąlygos. Sekre
torius pabrėžė, kad. negalima dabartinių pasitarimų 
traukti. Pasitarimai gali būti atnaujinti, bet iš premjero 
Begino ir iš prezidento Sadato pareiškimų matyti, kad 
pasitarimai jau baigti. -Izraelio premjeras tvirtina, kad 
Izraelis nedarys jokių nuolaidų, tuo tarpu Egipto prezi
dentas tvirtina, kad pasitarimai galėtų būti atnaujinti 
tiktai Egipte. Jis pastebėjo, kad privalės būti nustatytos 
taisyklės, .kaip taiko? pasitarimai ateityje bus vedami. 
Egiptas nėra pasirįžęs tartis su žmonėmis, kurie sekan
čią dieną keičia anksčiau padarytą pareiškimą. Iki šio 
■meto Izraelis' dėstė savo sąlygas'bet ateityje egiptiečiai 
1 pastatys sąlygas tolimesnėm derybom.
£ Sekretorius 'Vance, išsiaiškinus padėtį su izraelitais 
dar kartą turės .skristi j Egiptą ir ten aiškintis su egiptie 

xeius visą taikos problemą. Jeigu jis nusives į Kairą Begi
no tvirtinimą, kad nebus jokių naujų nuolaidų, tai jam 
teks įtikinti prezidentą Sadatą kur nors padaryti šiokais 
tokias nuolaidas. Ar jam pavyks abipuses suvesti, 
ku pasakyti. Kiekvienam aišku, kad jam skirta labai sun
ki užduotis.

sun

V. PRŪSAS

“Striptizas” bei “Sauja skatikų “
(Tęsinys) •

Bet tikriausiai teologas Bag-, Mero romane “Striptizas 
danavičius gerai žino, kad jie1 ’ *’------ —
ir kiti jįe.ns panašūs pornogra
fijos gynėjai tik jau nebuvo.

Ir viadėlto, visaip besidangs- 
tant, teologas Bagdanaviėius nė

r, ly-. 
gįai kaip ir Almeno romane 
‘'Sauja skatikų”, -yra -pornogra
fijos: '“Erotinis Mero vaizdayi- 
mas, bę abejo, mūsų visuome
nei atrodys perdaug natūralia, 
tinis. Vienas kita® vaizdų atro-

i — Jei žemės atmosfera, ku
rią dieną, atsipalaiduos nuo že
mės ir nulėks į kitą planetą ar 
šs’sklaidys dausose, tai risi gy
vūnai beveizint mirs, — sako tre 
čias mokslininkas.. Jei taip bus, 
tai negerai. Tačiau mokslininkas 

nesnės is kasti, sušals ir mirs. kun penėta mūsų
Jei ta'n. tai bus negeras galas, atmosferą vilioja. Jei moksli- 

ninkai dar truputį pagalvos, gal 
suras priemonių atmosferai prie 
žemės pritvirtinti. X

Oro švarintojai gimę su šva- 
rinimo gyslele, lyg susirūpinę, 
lyg nusigandę sako:’— Jei risi, 
tai yra visiteliai risi, įsįdės 
anglim kūrenamas krosnis, ge
ležinkeliai grįš prie anglim kū
renamų inžinų, tai žemės orą 
tiek įkaitins, kad ims tirpti šiau 
rėš ir pietų ledynai, okeanuose, 
vanduo pakils,. New Orlean bus 
užketas, nukentės Florida ir, 
gal būt, Čikaga.

Jei Oro švarintųjų apskaičia
vimai tikri, tai kūrendami kros
nis neužmirškim įsitaisyti lai
velius įr kopėčias lipti ant stogo. 
Kol mokslininkų ir oro švarin- 
tojų pranašystėms ims rodytis 
tikresni, negu įeų ženklai, eipu 
prie paprastesnių dalykų.

Jei būčiau politikos apžvalgi- 
’ įlinkas, negnaibyčiau nei vieno, 
kas savotišką politiką skelbia, 
nes jo pažvalga kitokia. Visi ži
nom, kaip sunku užmiršti myli
mąją ir įsimylėti kitą; p asmens 
pažvalga yra jo mylimoji. Te
gul myli, tegul gina, tegul ve- 

į dasi su savim į žmones — tas ki
tiems nepakenks.

Jei būčiau tautinės politikos 
formuotoju, kreipčiau savo dė
mesį į daktarus su didžiąja Dr. 
ir maldaučiau, kad jie imtųsi 
tautos gydymo. Juk visi matom, 
kad mūsų tauta serga sun
kiai serga. Kas jei ne daktaras, 
gali ištirti jos ligą? Kas gali 
įžvelgti į tautos vidurius ir ma-J 
tyti ligos simptomus^ Kas, jei

Pečiai.
—Jei saulė užges, — sako 

į mokslininkas, — žemės pavir 
š us aps.’dangs ledu, Lūs tamsu 
ir ša’.ti, o Žmonės vartodami rn- 
žir i orią iš.astas priemones, ka-

rodys berefkiTngai. Tačiau iš 
: to nereikia daryti išvados, kad 

'eras pervertina lytinio santy* 
'k'avimo Reikšmę žmogaus gy
venime”... Įr toliau Bągdana- 
v’čius pieš'a, kad Mero žmogus 
yra vienišas atsiskyrėlis, bet 
neieškantis t prasmės lytiniame 
šslyginime (teoL B. išsireiš

kimas) .

Taip, tenka sutikti, kad Me
ras' nepervertina lytinio santy
kiavimo, bet ir teol. Bagdanavi- 
č ųs nenuneigia, kad jis tai nu- 
yešia žiauriai šlykščiais vaiz
dais ir kad tą visą smerkia Bi
bliją, Išganytojo Evangelija,' 
Teologas Bagdanavičiųs net por 
nografijos įmaišytoje maldoje į 
Mariją neįžiūri nusikalstamo 
nuodėmingumo: “Ir malda Ma
rija galėtų būti priimtina Mari
jos garbintojui (lyg marijonas 
kun. Bagdanav’čius jos negar
bintų. — P. V.), išskyrus vieną, 
nėr daug mums neįprastą, na
tūralistinį meilės apibūdini
mą ... O‘tas natūralistinis -mei
lės apibūdinimas yra štai koks: 
“Maria, avė, avė... kartoju... ir, 
delnais tavo skaisčias šlaunis 
glamonėju ir pilvą savo skaistų 
be nuodėmės iš šventosios dva
sios pradėjusį” (“Str.” 58—59 
'ssl.)...

O Sodoma, p Gomora! Tai tik 
ra šių dįenų Bablionija!... 
(žiūr. Rev. Alexander 
“The Two'Babyions”).

(Pabaiga)

rašyti receptus ir prižiūrėti Ii- 
goių

Daktaru >u Dr.
Tiesa, kartais ir didieji dak

tarai padaro klaidą, negerus 
vaistus prirašo. Prisiminkim 
daktarą P. Grigaitį. Jis mėgino 
gydyti tautą, barimu, argumen
tais, diskusijomis, bet niekas iš 
to neišėjo. Tauta nėjo geryn.

Vėl prisiminkim daktarus su 
mažąja dr., kaip Joną Basana
vičių, Vincą Kudirką jie ki
taip negu daktaras Grigaitis 
dė ir pasekmės buvo gan geros. 
Tauta ėjo geryn.

Tiesa Basanavičiaus, Kudir
kos bei Griniaus laikais tautos 
liga buvo kitokia. Tauta tada 
sirgo snaudulio liga. Prisimin
kim Stepono Kairio pasakymą: 
“Lietuva budo”. Reikėjo busti, 
kai gerus vaistus gavo.

Jei rašyčiau diskusinius straip 
snius, nekritikuočiau frontinin
kų nei fronto bičiulių, nes jie 
turi kitokią pažvalgą į dalykus, 
kuriuos aš nematau.

Jei būtų reikalas rašyti ap
žvalgą apie tiltus į tėvynę, ne
pašiepčiau statytojų; nes tiltų 
statyba — ne juokai.

. Jei reikėtų pasiginčyti su pa
taikūnais okupantui, būčiau at
sargus ir šiame dalyke. Geriau 
sustoti prie žodžio ir pagalvoti: 
pataikavimas ar kančios? Juk ne 
visi turi stiprybės pasirinkti kan
čias.

Taip žodelis “jei” sukelia keis 
tas abejones ir verčia pagalvoti.

Juozas šmotelis

• Patarlės: Gegutės balsu 
skurdo nenusikratysi. Nekask 
duobės kitam: pats įkrisi. Kas 
rasa nebraukys, geros duonos 
nevalgys. Žmonos grožiu sotus 
nebūsi. Gudrus su gudriu ilgai 
nekalbą. Nevyk Dievo į medį, 
nes/vėliau ne su pyragu neiš- 
prašysit

• Krepšinio žaidimą išgalvo
jo gimnastikos mokytojas Ja
mes Naismith 1891 m. Krepšio 
vietoje jis naudojo atitinkamo 
dydžio dėžę arba pusės bušelio 
krepšį.

Hislop,

• Archeologai nustatė, kad 
prieš du milijonus metų dabar
tinėje Vokietijoje veisėsi ilga- 
ilčiai drambliai. Vidutinės pa
tino iltys buvo virš 16 pėdų. Če
koslovakijoje, Brno miesto mu
ziejuje yra viluuptp mamuto il
tis, kurios ilgis palei išorinį len
kimą turi 16 pėdų įr 5.5 colių_ 
ilgio. Milano muziejuj yra 11 
pėdų ir 9 colių ilgio iltis, sto
riausia jos apimtis yra 35 co
lių ir sveria 330 svarų. Ji yra 
iš visų ilčių sunkiausia. 1915 m. 
Campbell apylinkėje, Nebraskoj, 
rastos 13 pėdų ir 9 colių, taip pat 
13 pėdų ir 7 colių iltys, kurios 
abi sveria 498 svarus. Jos yra 
Nebraskos universiteto muzie
juj Lincoln mieste.

ėio orie stalelio ir įteikė išgalaistytam ponui receptą. Jėdavo jo kūne, taip kad, truputį palūkėjęs ir jausda-. j vaistinę įėjo vąikas su purvinu žiurstu ir papra- Ta°sa^ i ji nežiūrėdamas, paėmė receptą, paskaitė laik mas piktinimą dėl stuksenimo marmuriniam grūstu- šė už 10 kapeikų jaučio tulžies.

- j- - ' — — Malonėkite pasakyti, kąm naudojama jaučio tul

žis? — kreipėsi mokytojas į provizorių, apsidžiaugęs

ėjo prie stalelio ir įteikė išgalaistytam ponui receptą.

raštyje iki taško ir, padaręs lengvą galvos posūkį de
šinėn, pramurmėjo: <

— Calomeli grana duą, sacchari alfai grana quinque, 
numero decem.

-.ve, jis, kad save padrąsintų, nutarė pakalbėti su pro-į 
vizorium...

— Tur būti, manyje šiltinė prasideda, — pasakė jis.
•^Daktaras pasakė, kad dar sunku spręsti, kuri ma- ( Pa$nekėsio tema.
■o ii8., bei .4 j8u gerokai silpnas... Dar laimė kad ] Negavfs a(sak (

’as seslineje apsirgau, o neduok Dieve Šitokią nelaimę į ėmėsi apiiūriuėU griežia, išdidžiai mokslinga movi-
Buvo vėlus vakaras... Namų mokvtojas Jegorasi T z , x . ; . .T . . x - , . ..., , ... c . u . „ A i -i - ; — Ja- (vokO ^=- pasigirdo iš vaistines gilumos ašt- no liga, bet aš jau gerokai silpnas... Dar laime, kadAlekseicius Svokinas, kad veltui negaištų laiko, is gy- - ' r __ _ . . . i

dytojo ėjo tiesiog į vaistinę. j
"‘Tarsi pas turtingą meilužę eini arba pas geležini 

kelininką, — galvojo jis, kopdamas vaistinės laiptais, 
žvilgančiais ir brangiais kilimais apklotais, žengti bai 
su”.

Jėjusis į vaistinę Savoikinas buvo apimtas kvapo 
būdingo visoms vaistinėms pasaulyje. Mokslas ir vais 
tai su metais keičiasi, bet vaistinės kvapas yra amži
nas, kaip medžiaga. Jį uostė mūsų seneliai, uostys ir 
vaikaičiai. -Publikos dėl vėlyvos valandos vaistinėje 
nebuvo. Už žvilgančio, geltono pakilaus staliuko, su

rus metalinis garsas.
Provizirius padiktavo tuo pat kurčiu saikingu bal kaime, kur nėra daktarų ir vaistinių, 

su mikstūrą. \
Ja* Pasigirdo iš kito kampo. ± £ Jį Aiupunųoi

Provizorius įrašė kažką į receptą, susiraukė ir, nej didžiu, nei judesiu, tarsi negirdėjo. Kasininkas j
• I garsiai nusižiovavo ir brūkštelėjo degtuką į kelnes...,

— pro dantis jis iško-1 Mammrinio grūstuvo bildesys garsėjo ir ryškėjo. Ma-j
atmetęs galvą atgal, pyleido akis į laikraštį.

— Per valandą bus paruošta,
šė, akimis ieškodamas taško, prie kurio sustojo.

— Ar negalima greičiau? — sumimnėjo Svoikinas
— Man neįmanoma laukti. ..

Prpvix(rius peaįwkė- nusileido į kana-

4 Frovizorius nejudėdamas stovėjo ir, atmetęs at- 
j gal galvą, skaitė. Į Svoikino į jį kreipimąsi jis neatsa-

I garsiai nusižiovavo ir brūkštelėjo degtuką į kelnes.

zoriaus fizionomiją.

(Bus daugiau)

R. VILIUS

Likimo žabangos
(Tęsinys)

Macienė klaikiai fiftrejo į lubas, tai į sieną, kaip 

davo, buvo visą laiką išalkusi ir jei kas jai maisto bū- 
tų, atnešęs, kiek ji norėjo, būtų valgiusi be paliovos. 
T* gj luiAArVijų ir svarą palai,
kyli buvo labai sunku, tiesiog neįmanoma. Jos šonai 
prasigulėjo, prakiuro, pūliavo ir baisiai dvokę.

Ji negerėjo ir Maciai laukė los dienos, kada Die
vas juos iš to baisaus vargo išvaduos. *

Julytė globojo Ąžuoliuką. Jis pasveiko, labai pri- 
Knygoeies... jis mate pro sy«ą, o Mwuuas jįįukus> rutuliukus, švirkšles, indelius su dantų pasta,jsirišo prie jos, ji pavadavo jo molinę.
mas į marmurinį grūstuvėlį ir lėtas laikrodžio tiksėji-l loj.;’ lažai Vncmatiniai muilą, nhn

tydamas, kad jo neklauso, Svoikinas pakėlė akis i len 
• tynas sn bonkutemis ir ėmė skaityti ant jų užrašus...

Prienais jį sumirgėjo iš pridžių įvairūs “radksai”; geu 
. .Cjna, pimpinella, termeutilla, zedoaria ir kt. Už radik-

nebuvo. Už žvilgančio, geltono pakilaus staliuko, su Į pą ir ėmė lauk#. Kasininkas pabaigė skaičiuoti anul- sumirgėjo tinktūros, oleum’ai, semen’ai, su pava-|ją jos vvras. duktė™ Y Jm-----------A----- **“i
ant jo puodeliais su Mgnaturkomis stovėjo aukitas kius, giliai atsiduso ir brakštelėjo raktu. Gilumoje vle- ^^3^' ^enas už kifą gudresniais ir prieštvanines-A .. Ka,m-'.nV Pag^ba paguldy
ponas su solidžiai atgal atlenkia galva, griežiu veidu) na tamsiųjų figūrų ėmė tupinėti apie marmurinį grūs 
išpuoselėtomis žandenomis - pagal visuotinąjį numaty Uuvėlį, antroji figūra kažką maišė mėlynoj stiklinaitėj, j ¥ 
mą, provizorius. Pradedant mažiuku galvos pliktelė- j Kažkur saikingai ir atsargiai stuksėjo laikrodis.
jimu ir baigiant ilgais rožiniais nagais, šio žmogaus; Svoikinas sirgo. Jo faurpa degė, kojose ir rankose 
viskas buvo išglaistyta, išvalyta ir tarsi iš laižyta, nors | buvo netrūkstami skausmai, slankic^o ūkanoti vaiz- 
-nhioka vainikuokis, paniurusios jo akys žiūrėjo išėdai, panašus į debęsis ir įsisiautusias žrtiofiių figūras.

Provizorių, lentynas su bonkutėmis» v gazo ragelius’ , .. , v .. .. _ . . _
k„vRdėleč. ji, mulė pro Si.,, o vi.podo, stakseni.lf’?'0™“’“’. ' į“ J'‘ g”n,'n1"’ skn

VVtJJfllo rwinw oivtvjv

ponas su solidžiai atgal atlenkia galva, griežtu veidu

<iukšto žemyn. į laikraštį, gulintį ant staliuko. Jis skai 
Ir. stflyjc už v ??1ų pertvaros sėdėjo kasininkas ir tin
giai skaičiavo smulkius pinigus. Anoje pusėje prekis-

Kiek čia, tur būti, bereikalingo balasto. — pagalbi nebevaldė savo gavybinių funkci^ ir 
Ypjo Sveikinas. Kiek rutinos šiose bonkutėse, stovjn-' ,'"4: 1----- ’-v-: • .• * wą p ! -
čiose čia tiktai dėl tradicijos, ir tuo pat metu kaip vi
sa so|idu ir įtaigu”.

Nuo lentynų Svoikinas Tiukreipė savo akis į prie

e r <___ ------c------------------- k _ «
(alio, atskiriančio ’otyniškųją virtuvę nuo minios. pus-Įmas. jam rodėsi, vyko ne išorėj, o pačioje jo galvoje... 
tamsyje knibždėjo dvi tamsios figūros. Svoikinas pri- Suglebimas ir galvos ūkana vis labiau ir labiau įsiga-

Pjerro lašai, Adelgeimo lašai, kosmetiniai muilai, plau 
karns auginti tepalas— Pabaiga
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AKU8ER.UA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A 

S*. PuUskl R4.
Medkei BuUdlnsh TaL LU 5-6444 

Jonius pagal susitarimą.
atsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. c. K. BOBELIS 
IHKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.lef. 695-0533

Fox Valley Medical Centv 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1*38 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA? DOS.* 3—9 darbo dienom^ ir 

kar antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Te’ : 562-2727 grba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
A^US^RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
^liepia, skambinti Ml 3-000).

Susivienijimo lietuvių Amerikoje
• . ugdytojas

• ną ir pradėjo dirbu atsiku- 
riąnčios littouvos respublikos

gai, parodydamas didelius su* 
gebėjimus. ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
ridamas aukštas ir atsakingas 
pareigas. Jis buvo politikos de

patrijotas. Profesorių* Myko
las Biržišku išsireiškė; ‘“„.visų' 
politinių sravių žmonės jį ger 
hė bei brangino. Jis buvo tau
tininkas Petro Kriaučiūno, Pet

Ražo P. P. Dargis, SLA prezidentas
Jelphijoje. Valparaiso univer- parlamento direktorium, vice- 
site te buvo lietuvių literatūros i ministers, general i n in sekrė- 
draugijos pirmininkas ir lie-' turimu, nepapiaktu __ 1__ „________ _. r.
tu\ių kalbos ^mokytojas. Tuoj niu h uiak šūdu aMLzų^LD- ix> iitnšio, Dr, Basanavičiau
susidomėjo Susivienijimo Lie- ne ir pagaliau plutone 
iuvių Amerikoje veikla ir 1906 
m. universitete jis suorganiza 
'o SLA kuopa, o kitais metais, 
kaip delegatas, dalyvavo SLA 
seime Clevelande. Pasireiškė 
aktyviai, buvo išrinktas seimo 
sekretorium ir j Apšvietos Ko
misija. Vėliau darbavosi Įsta
tu Komisijoj ii buvo uoliu ^Tė 
vynės’’ bendradarbiu.

“Al švfoH, «tė|«u J pwuiL kad kUkviwrw*, kurU nki J iw* 
pasiliktu tamsybėje. — Jono 12:46.
Pats Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki- 
mes esame vedami į Tiesą- Apaštalas Petras sako, kad mes turime 
labiau patikėtiną pranašų Žodį, ir jūs gerai darote kreipdami t jį dė-

Dr. Kudirkos, Jonu Juldons-
Daug karių dalyvavo svar-j ritu J. Ailiaus dr daugelio kitų 

biose «u taiii y derybose su už j panašių rūšie*M.
siemo kraštais. Pažymėtina jo"

ideiegadjai. k»*
Kd va
šu rtį.
V .nių 
s : artį

niu 
juo 
mesį, lyg į kokį žiburį, šviečiantį tamsioje vietoje, (žiūr. 2 Petro 1:1$). 
Dar mes tebegyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašų parašytąjį žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant”. Dievo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
Šviesa mano takui”. “Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — 

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną* Bet kur yre mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne

lis Baciūnas apie jį mokamai. Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.

tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Artimai pažinojęs 3. K. Ba- 
‘i J

vadovavimas 
da 1920 m. spalio 27 d. 
rijoj lenkai pasiras; 
pasižadėdami Lietu v ai 
Let už poros dienų tų 
klastingai sulaužė.

Visa B. K. Baltiem d 
line veikla yra jo-tn :y
---- --- ——-—!■«<=•

Bus daugiau)

■?niau žmonės tikėjo, kad 
j giedojimas deinos metu 
. į namus svečią.

omą-
■ L*e- atvc'IGhicaųoje dirbdamas Rand 

McNally žemėlapių leidykloje, 
B. K. Balutis paruošė ir išlei
do Užnemunės krašto (Suda- 
vijos) žemėlapį.

Žymūs jo veiklos pėdsakai 
palikti “Tėvynės Mylėtojų” 
Draugijoje. Jo dideliu rūpės* 
<iu ir atkakliomis pastango
mis T. M. D-jos lėšomis bu
vo išleista dr. V. Kudirkos raš
tų šeši tomai.

1912 m. buvo pakviestas į
► ‘‘Lietuva” redakci

Mažeika S'Evans
Bronius K. Balutis

.^Bronių Balutį prisimenant.' 
Praeitą mėnesį, gruodžio 

130 d. sukako dešimts metų kai 
įnirę. Bi onius Balutis, Lietu- 
\os atstovas I>ondone, -Lietu- 

Susi- 
vienijimo Lietuvių Amerikoje- 
Gurbės Narys, šis Dzūkijos su 1 prasėto

j bus skyrė visą savo gyvenimąI Pradžioje buvo redaktoriaus 
šerno-A(tomaičio padėjėju, o: 
vėliau redaktorium. Kai a tu jo | 
Lietuvos laisvės išvakarės, Baį^ 
lutis savo dėmesį energiją ir 
jėgas nukreipė to laikotarpio ■/ 
lietuvių judėjimui — Lietuvos g 
laisvei atgauti. <_ |

1918 m. jis dalyvavo Ąmeri- j 
kos lietuvių seime New Yorke, g 
Lietuvių Tautinės Tarybos iš- I 
rinktas 1919 m. jis išvyko į tai 
kos konferencijų Paryžiuje g 
kur buvo sprendžiama ir at- Į j 
gimstančių valstybių, taigi ir;J 
Lietuvos likiminiai reikalai, g 
Balutis darbavosi lietuvių de-|| 
legacijoje kaip jos sekretorius, | 
c kartu kėlė ir gvnė Lietuvos J 

— —— - — —< į-i>uiuu& luuj ^ujuugt i vzouv reikalus angių -i p.ciivuzu §
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS [.meninį darbą. T906 jis jau da Tai buvo B.. K; Err'Čie 

B*ndra praktika, spec, moterų ligos, jy^vavo lietuvių seime Pbila- lomatinčs tarnybos įr.atizia
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET -.4 * X

Tel. PR 8-1223 
OFISO VAL: pirm., antrad., treriari 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet jr kitu laikų • 

pagal susitarimą.

LEI SANKUS
Laidotuvių Direktoriai

TEI------ BE 3-5393
PR. A. R. GLEVECKAS rikes lietuvių veikėjas.

- ir irus,
jo3 dukrai, Ar/ .'-ikc . Lietuvių Tarybos narei, 
Irenai Sankt .ei re i kiame .gilią užuojautą

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą. Įj'r jėgas savo tautai ir Lietu-1 

vos valstybei. !
i

Jį prisimenant bent trumpai 
pažvelkime į jo nueitą kelią. 
Buvo gimęs 1879 m. gruodžio 
29 d. Seirijuose, Seinų apskr 

. A’aikystėjė’mokėsi Ūdrijoje, ve 
liau mokytojų seminarijoje 

j Vvmisline, Plocko gubernijo- 
DR. LEONAS SEIBUTIS 'e ir matininkų mokykloje Ps-j

Amerikos Lietuvių Taryba

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitariau. Uždaryta treč

INKSTŲ, .PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 776-2830 . 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS

; kove. 1935 m. patekęs j Ameri- 
’ ką, kurį laika studijavo Val- 
' pafaiso universitete., o atsikč* 
kėlęs į Chicagą dirbo ir tęsė 
studijas Kent College or Law, 
y baigdamas magistro laips
niu.

Tik atvykęs į Ameriką B- 
j Balutis tuoj įsijungė į visuo-

MYKOLAS CTIEPUL - CZEPULEVICZ 
Gyv. Tamp<, Fla.

Anksčiau gyveno Chicago}* Ir Antioch, HL

Mirė 1978 m. ss-sio 19 d., sulaukęs 90 metų amžiaus- 
Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: sūnėnas 

gyv. Tampa, Fla., jų dukterys 
ivaiiiormjoje, svogerxa Joarma Čepui, 
draugai bei pažįstami.

3 vai. popiet Varxe

džiai’ kvf
tarnavim

Nu:..

Konst&ntinas 7epul su žmona
Anita Lowe ir Patricia Lamb, gyv. 

gyv. Tampeje ir kiti giminės, 

koplyčioje. 1424 So. 50 Ave., 

vai. bits- lydimas iš koplyčios }

drav y/. Ir pažįstami nuošir- 
_r su jam paskutinį pa-

r*r
itk. J52-5245.

Nancy

•

EUDEIKIS
DA1MIDGAIDAS

SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1S05-O7 So. HERMITAGE AVENUE;
Tei.: Y Ards 7-1741-1742 '

030-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Alei bau- ■. 

f dažai. Special^pasalba kojom*. 
* (Arch Supports; ir L i.

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1977 m. gruodžio 9 £ mirė mūšy mylima imona, motin*, uošvi k Mioli
2850 Wut 63rd $♦, Chicago. III. 60629 

Telef.; PRoapect 6-5084
.

, Gėlės visoms -progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STRBET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

MYKOLAS (MIKE) LEIPUS 
Pirmoįo Pasaulinio karo yeteranat 
Gyv. Brighton Parko apylinkėĮo

ir

Triet: GRovekffl

PERKRAUSTYMAI

M 0 VI .N G
Leidimai — Pilna aparauda 

f * : TEMA KAINA
R_ SERtNAS 
Tel. WA 5-80t3

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Mirė 1978 m. sausio 19 d., ryto, sulaukęs 83 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoj. “ -
Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: 2 posūniai — Edward Young, jo žmona Mary, 

Stanley Rymas, jo žmona Jean, 3anūfcai ir kiti giminės, draugai
pažįstami- Europoje liko 2 seserys — Julė Slapšinskienė ir Ona 
Kilkauskienė ąu šeimomis.

Velionis buvo vyras mirusios Antaninos.. /
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje. 4330 So. California Ave.
Šeštadieni, sausio 21 dieną 9:00 4al. ryto bus lydimas dš koply

čios j Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse. ;

Visi a. a. Mykolo Leipaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
posūniai, anūkai, seserys, giminės.

Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid.
TeL 532-0440.

STASĖ JUODAKIENfi - PIESLEKAITE
Palaidota gruodžio 12 d. S wane Lake Memorial Garden mauzoliejui 

prie Michigan City, Indiana.

Nuoširdžiai dėkojame vžsiems atsilankiusiems į kdplyčią. pareiš
kusi ems mums užuojautą žodžiu, laiškais, spaudoje ir palydžiusiems 
Velione į kapus.

Dėkojame kun. Howard Murray už maldas koplyčioje ir mauzoliejuj-
'Nuoširdus mūsų ačiū ri gėles, aukas šv. Mišioms ir pinigus, 

skirtus ”Cancer Service of Berrien County” draugijai, kuri be atly
ginimo daug padeda jsergacLems vėžio liga.

Mūsų nuoširdi padėka p. p. K. Poc.ui, J. Rimkūnui, A- Klima
vičiui už atsisveik: dmo kalbas koplyčioje bei mauzoJcjuje ir taip pat 
visiems karsto ne--c jams.

Ačiū Smith koplyčios laidotuvių direktoriui, New Buffalo, Midų, 
už rūpestingą patarnavimą laidotuvių metu.

Nuliūdę vyrės Stepas, dukros Danguolė ir Nijolė, 
žentas Julius Šmulkštys, anūkai Inga ir Linas

W3C*

• 1810 motais JAV buvo 366' 
laikraščiai.

1410 So. 50th Avė., Cicero
Tetef.: TOwnkxIl 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS TUTOMOBUJAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckicacof
Lietuvių
Laidotuvių
DireKtorią

‘ Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYtt.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICA AVENUE. Pbone: YArdi 7-344^1

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS
V Hot progremoe iš WOP A, 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kelba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki D:30 
vaL ryto.

Vadėje Aldone Deukirt
Totaf.: HEmlock'4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

• Nustatyta, kad pastarai
siais metais kiekvenas amerikie 
tis išsiuntė ne mažiau 413 ga
balų per paštą. Amerikos pas- j 
tas per metus priima ir prista- • 
to adresatams virš 90 biljonų 
iaiškų, laikraščių bei kitokių 
siuntiniu. 1

SUSIRINKIMU ,

PAID DUAi.JERLY AT

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė. Cicero, UL Phone: OLympie 2-1063

Lietuviu Zakare* klubo metiois na
riu susirinkimas įvyks sekmadieni, 
sausio 22 d., i 1:00 vai. prieš pietus 
Anelės Kojak salėje. 4500 So. Tai
wan avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti. nes yra daug reikalu aptarti ir 
laikas užsimokėti klubo duokles. Bus 
ir vaišės. Rožė Didžia I vis, rast. \

»>

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM

S5000 or cnort 
minianufn 

30 months

B9

BRIGHTON
S AVINGS AND LOAN ASSOC! ’ "

HIGHEST RESEkVEb
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL: LA *3-8248 

r *■ 1‘
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

PER ANNUM

$1000 or more 
1 year min.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAIayeUr 3-357J

GEORGE F. RUDMINAS
3315 So. LTTUANICA AVĖ. TeL: YArfc 7-1138-llSf

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WES1 69th STREET RJCpcbik 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vii Tini* 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pelo* Hiih, IT >74-4416

NAUJUMO*, CHICAGO «. IU------ SATURDAY, JANUARY 21, 1878
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Vilniaus Šv. Onos ir Bernardinu bažnyčios

Naudingi patarimai ir Įdomus dalykai
5 centus už

\ 'aklio arba karšto

bės. 13 d.’ Nė^v Yorko Kui
* faros žkiinyje. Minėjimą ruošia 

Alfos skyrius.

O Šio sinriniecio
Būvu žinomus tik trys 
bei mu sto >mietinės dalys, vei- šokoiaiti) puodukas kainuoja 10 
kiančius prieš beriberi. ih4 taros’centų. Naudojant individualius 

maišelius, stiklinė arbatos kai
nuoja 2 centus, gi naudojant 
palaidą arbatą, sutaupoma cen
tas už puoduką. Tiek pat kai-

ir skorbuto ligas. Tos medžia
gos buvo vadinamos aminais. 
Vėliau tų medžiagų atsirado 
daugiau ir prie jų pavadinimo 
prikergta žodis vita. Tokiu bū-inuoja vartojant arbatos milte-
du atsirado pavadinimas v;ta-|lius. 
minų, kurių Įvairios rūšis žy
mimos raidėmis bei prie jų esan

Iš maltų pupelių arba na
tūralios kavos svaro išverdamu 
apie 40 puodukų kavos. Tokios 
namuose gamintos kavos puo
dukas! kainuoja 12 centų. Be
veik tiek pat kainuoja puodu
kas kavos, padangos iš lx?ko- 
feininių miltelių, saldytos-džio- 
vintos kavos miltelių svaras kai
nuoja daug brangiau, bet iš jo 
galima pagaminti apie 240 puo-

1 9 78 METŲ
KELIONES Į LIETUVĄ

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18 — 8 d. 
BERŽELIO 27 iki Liepos 6 —10 d. 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 —10 d. 
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d.
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis-. 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti l 
Chicagą tuo pačiu bilietu.

Į kainą įeina visa transportaeija iš Chicagos, viešbučiai 
(po du kambaryje), pervežimai ir maistas.

Kainos bus praneštos vėliau

Marius Kiela
6557 So. Tolman Ave. 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, Ill. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metal. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
amenxoi lietuviu oiem-xxcxo steigėjus bei Uetuvlikor vpaudos pirmo 
aus ir atitekant būtfnaa pareigia amžlnrs Iteturybėr 'U Iki mirt ikel 
Mimar Naujieną platinimo rajuv

<AUJTENOS tvirtai Movi Ir kovoja sš Ltetavaa ir MTeryt< UatKThr lalrrf 
sėdame*. ir netad-Maisw i < re skupfntalr sr Įgalu
tiziižz.

TAUJIK^OS palaiko visas lietuvių demokratines trupes, ye bendras Inrtita- 
eljai ir remia tIjų lietuvi o bendru oriui darbui bei tikslu*.

NAUJIENOS. atstovauja tyliąją lietuvių dauguma Hair parimetimo, reto 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujle 
naa m mada. Lai ta mada tampa j ar prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
dcelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
Crandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvei Ir jot žmonių gerovei, riekiant riruotino tie 
cariškų reikalų renesssiu
KAINUOJA: Chlogola Ir Kanadoje metirm — $30.00, putai irwfg — FILM, 

tri mi min. — $8-50, vienam men, S3.00. Kftose JAV vfefw meHm* 
— $2AOO, putei mėty — $14-00, vienam m4n. — S230. Užrietu* 
ve — S31.00 metama. Susipažinimui siunčiama taraitę ®*m*k»w**L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL

] Siunčiu--------------  6oL Naujieną wr^namental, JubQfejtoJo
vajaus proga paremdama* lietuvišką ipaudą.

Q Vajaus proga prašau aiųsti Naujienai dvi taraite* rusipafi- 
nimui nemokamai fr be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS __________________________ _______

ADRESAS

e Žinovai tvirtina, kad mankš 
tymasis kartą ar du į savaitę ne
duoda laukiamų rezultatų. Rei
kia nuolatos mankš lytis bent kas 
antrą dieną.

3 1909 m. amerikiečiai vidu
tiniškai uždirbo 19 centų per 
valandą, dirbo 51 valandą ir už-' 
dirbo 10 dolerių per savaitę. 
1930 m. vidutinis valandos atly
ginimas pakilo iki 55 centų, sa
vaitės atlyginimas buvo $23, o 
darbo valandos sumažėjo iki 42.1

valandų. 1915 m. per valandą quitlam, B. C., be raginimo pra- 
uždlirbdavo $102, dirbdavo 43.5 
vai. ir uždirbdavo $44. 1965 m. 
dominavo šie skaičiai: $2.61— 
$108—41.2. 1975 m. darbinin
ko valandinis atlyginimas pa
kilo iki £1.81, o per 30.4 valan
dų darbo savaitę gaudavo 190 
dolerių. ; J - ...

a Daugelis amerikiečių yra 
įsitikinę, kad raudonasis vynas 
yra pateikiamas su mėsa, o bal
tasis su žuvim arba pdukštiena. 
Tikrumoje tai nėra taisyklė, bet 
susidaręs paprotys, be to, rau
donasis vynas geriau tinka prie 
raudonos mėsos ir sūrio bei kitų 
sočių valgių., Svarbu, kad vynas 
keltų, o ne mažintų apetitą. 
Apie vyną ir jo vartojimo bū-

I dus nemokamų informacijų ga
lima gauti iš vyno gamintojo 
B. Cribari & Sons, Suite 604, 
500 Sansome St., San Francisco, 
CA 94111.

> South Bostono Lietuvių Pi
liečių klubas savo skelbime gar
sina, kad klubo užkandinė. šeš
tadieniais ir sekmadieniais pa
tiekia skanią lietuvišką pica. 
Įdomu būtų sužinoti ir paskelbti 
jos receptą. M. Miškinyte

— Nuoširdžią padėką reiškia
me skaitytojams, kurie savo au
komis padeda išsilaikyti ir gy
vuoti lietuviškai spaudai. Pra
tęsdami prenumeratas bei gau
to kalendoriaus proga po penki
nę atsiuntė: Emilija Gorėniėnė iš 
St. Petersburg, Jonas Kučinskas 
iš Miami Beach, Fla-, J. Gerutis 
iš Amsterdam, N. Y., J. Rudzins- 
kas iš Union Pier, Mich, K. Ka
minskas iš Portland, Oreįgou, 
J. A. iš Rockfordo, Sofija ir Sta
sys Adomaičiai ir Willow 
Springs, III., Jurgis Mejeris iš 
Melrose Parko, C. Karulis iš Cle
veland Heights, Ohio, S. Zaba- 
rauskas iš Bridgeporto, Stasys 
Vanagūnas iš Marquette Parko, 
Liudas Karolis ir Antanas Mali
nauskas iš Brighton Parko. Dė- 
kui visoms ir visiems.

— Felicija Modestavičienė-Mo 
dėsto iš Marquette Parko, anks
čiau gyvenusi Ohio valstijoj, iš 
anksto be raginimo pratęsė pre
numeratą, o savo sveikinimus 
ir gerus linkėjimus atlydėjo $7 
auka. Dėkui.

- — J. Bersenas is Brydges, 
Ont, savo linkėjimus taip iš
reiškė pabaigoje laiško: “Nuo
širdžiausi mano linkėjimai 1978 
metams. Lai jie suteikia jums 
rteišsemiamos energijos ir iš
tvermės jūsų lietuviškame dar
be’’. Dėkui už laišką ir už $7 
auką.

— A. Stalionis iš Port Go

MARDA N0REIKIEN8 
tFO? Wert S9tM St. Chleura, ŪL S0«2> • T«i. WA M787 :

DW.II. MdrlnrtivM, rOlWc Jr.lrtv ,
MAISTAS II BUROPOf SANDSLIU.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrm GIFT FARCRU JtRVJCB 
1M1 W. U. Cble^R, III W4M. — Trt. WA 

UM fa. HaUfad W. Chicane, IIL — TM. 
V. YALAMTIMAf

tęsė prenumeratą ir ta proga 
atsiuntė $7 auką. Po du dol. 
atsiuntė: ponia Valė Valiutas iš 
La Salle, PQ, p. Blankas ir Po
vilas Kanopa iš Hamiltono.. Tps 
apylinkės tautietis užsisakė Nau
jienas vieneriem s metams, bet 
pavardės prašė neskejbti. Dėkui 
visiems. Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas ir jas pla
tinti. Visi lietuviai kviečiam i su 
jomis susipažinti ir užsisakyti. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos siunčiamos susipažinimui'2 
savaites nemokamai.

— Antanas Norus išrinktas 
SLA 352 kuopos Detroite pirmi
ninkų, Petras Januška — vicep., 
Birutė Januškienė — sekr., Elz
bieta Jodinskienė — f in. sekr., 
Petras Bliudzius — ižd., Bro
nius Burba — iždo globėju, An
tanas Grinius — koresponden
tu.

— Lietuvių žurnalistų S-gos 
Centro valdyba paskyrė iš dr. 
P. Daužvarc^žio fondo premi-' 
jas jauniesiems žurnalistams, 
pasižymėjusiems 1977 m. įvai
riose komunikacijos srityse. Po 
$100 gavo: Eugenijus Būtėnas, 
Mykolas Drunga, Eglė Juodval
kytė, Jonas Kuprys ir Vacys K. 
Slotkus. Po $75: Ofelija Barš- 
kėtytė, Kazė Brazdžionytė, Lilė 
Burbaitė, Melida Burbaitė, Ma-I 
rytė Dambriūnaitė, Petras Ki-I 
sielius, Saulius Kuprys, Vida 
Kuprytė, Rima Janulevičiūtė, 
Rasa Lukoševičiūtė, Viktoras 
Nakas, Birutė šaulytė, Rūta 0. 
Premijas $50 gavo: Tomas Bal
tutis, Rasa Bobelytė, Aušra Ge- 
čytė, Putonė Ivaškaitė, Asta Mo- 
tušytė, Jonas Rukšėnas ir Karo- 
lė Veselkaitė/

— Naujienų direktorius Vy
tautas Galskis.su žmona žiemos 
šventes praleido Ispanijoj, lan
kydami žymesnes vietas, matė 
Gibraltaro sąsiaurį ir uolas, ste
bėjo ispanų mėgstamas kovas 
su buliais, nusikirpo plaukus pas 
Sevilijos kirpėją, ragavo garsųjį 
Malagos vyną. ’

— Illinois valstijos loterijoje 
sausio 19 d. Bonanza traukime 
laimėjo: 83, 686 ir 9119, spalva 
raudona. Gold Strike traukime 
laimėjo 11, 44, 21, 33.

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. Tel. 7374717. (Pr.)

— Inž. Eugenijus Bartkus, bu 
vęs Altos pirmininkas, pakvies
tas pagrindiniu kalbėtoju De
troito Organizacijų Centro ruo
šiamame Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo minėjime. Vi
suomenės veikėjas ir buvęsALTS 
pirmininkas inž. Jonas Jurkū
nas pakviestas kalbėti Los An
geles lietuviams. Inž. Pijus Jau 
nutis Nasvytis iš Klevelando kai

Jėzus ateina
Kaip jūs galite būti užtikrin

tas, kaip jūs galite sužinoti, kad 
Jėzus Krislus ateis antrą kartą 
į šią žemę kūniškai ir valdyjų vi
są pasaulį kaip Karalių Kara
lius?

Pasiklausykite “Gerosios Nau
jienos Lietuviams” radijo banga 
106.3 FM šį šeštadienį 9:10 vai. 
vakare per “Lietuvos Aidus”.

LIETUVIŲ KOPLYČIA,
3638 W. 83 St, Chicago

Kiekviena sekmadienį kviečia
me pasiklausyti šv. Rašto tiesų. 
2:30 vai. po pietų.

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Ave.

Chicago, Ill. 60629

♦ Tony Paznekas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė į 5339 So. Washte
naw Ave. Jis yra vyriškų 
moteriškų drabužių siuvėjas 
pritaikymo profesionalas.

Tel. GR 6-7603

r.- 
ir

— ■■ ■—

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake;

Dažo namus K lauko Ir S vidaus. 
Darbia garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

V------- --------- ---------- _ V

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai it kitchenette vienetai.
Spalvota 
baseinas, 
aikštelė.

TV, šildomas maudymosi 
telefonas, vaikams žaidimo 
Galima rezervuoti telef.
501—523-9814.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Ralkla

INDUSTRIAL MAINTENANCE
General Machine Maintenance 
with some Lathe Experience. 
Must have natural Mechanical 
Aptitude and good references.

737-8500

HELP WANTED — FEMALE 
Dtrbinlnidy Raikli

Experienced sewer needed. 
Steady work.

VICINITY ELSTON & PULASKI
588-4472

SEWING MACHINE-^ 
OPERATORS

Experienced only. Excellent be
nefits, good pay, private parking.

C. T. A to door.
Apply in person:
EVERWARE, INC.
1601 S. Indiana Ave.

663-1800

RENTING IN GENERAL 
N u « B o |

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas miegamas kambarys su virtuvės 
privUegŲonxls ir kitais patogumais, 
ptename aukšte, vyresnio amžiaus 
vyrui ar moteriai-

TtL WA B-T742

Namai, — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS. Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir
Talman, $27,500. __ _____  _ _

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb, 2 ’ jas gazu šildymas. Naste” atiduoda už
ži diniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5*4 kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-cia ir Narragfcnset. $54.000.

2 AUKŠTU 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32.500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY

- Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

BEVERLY SHORES. Indiana. — 3 
bedrooms, baths on 2 lots 3 blocks: 
from Lake. Basement and attached 
garage. Includes all furnishings. 
Immediate possession. Future Natio
nal Park leaseback possible. $46,900 

Call Renard at Callahan Realty 
219-926-4298.

SAVININKAS parduoda 2 butų po 
3 miegamuosius mūrini namą gerame 
stovyje už prieinamą kainą į vakarus 
nuo Kedzie. Teirautis po 6 v. v.

Tel. 778-1552.

' BERWYNE
parduodamas 10 butu mūras. Gera 
apylinkė netoli St. Odilo bažnyčios. 
Viskas labai gerame stovyje. Jerulio 
statytas. $25,000 pajamų. Skampinti 
angliškai savininkui po 5:30 vai. vak.

Tel. 442-8650.

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

.BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background < ‘ 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plaut machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE. 

An equal opportunity employer

WATCHMAN
willing to work any shift.

6 day week.
Overtime after 40 hours. 

Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

IJETUVIŲ TAUTINĖMS kapinėms 
reikalingas darbininkas (didžiumoje 
lauko darbai). Paatovus darbas, ge
ras atlyginimas. Reikalinga turėti sa
vo transportaciją. Dėl daugiau Infor
macijų kretptts į Stanley Kaz’a

| t, BX— BAnAMklT,TwHUKK M, 1M4

Namai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

TIK SAVŲJŲ TĄBPEL
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau- 

$38,800.
PALIKIMAS —C5 kambarių 18 me

tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
urimti. gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900. >

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22.000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į viena arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laklrmą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose graft, ga
rantuota I Ir sąžininga!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So, Washtenaw Ava. 

Tai. 927-3559

D i M 1 S 10 , .
62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9t pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas penalnlnkamt 

Kreiptis

4445 Sa. ASHLAND AVĖ.
5234775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2S44 WEST 49th STREIT
TeteL: REpuMte 7-1*41

M. I I M KUS 
Netary PuWk 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. TeL 2S4-74M
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
HUcvirHmal, pildomi piBetybėa Rre- 

^žymal ir kitoki blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

». NEDZINSKAS, 4065 Arcfar Av« 
Iii. 60532. T»l YA 739*

BEST THINGS IN UFE

Frank Zapolla iuti rata

INlUtANC

State Farm L»le Insurance Company

Didžiausiai katilųx 
pasirinkimai

pee TleirfixteU _ .
Uettrri la.ni nfntai

Chloa<o>

(jataigoa) ip 
677-MAS

185 North Wabaah Avgmm

Galskis.su



