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Lietuvos Taryba, paskelbusi Nepriklausomybės Aktą: iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, dr. Jurgis šaulys, kun. Justinas Staugaitis, Stasys Narutavičius, dr. Jonas Basa
navičius, Antanas Smetona, kan. Kazys Stepas šaulys, Steponas-Kairys, Jonas Smilgevičius; stovi: Kazys Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. 
Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas šernas ir Pranas Dovydaitis.

NUTARIMAS
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d., 1918 m. vienu 

balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vy
riausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių 
Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 
metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai 
nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, 
demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai.......................................
vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.
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Vasario 6 d. New Yorke Įvyko Vliko Tarybos posėdis. Aps
varstyti įvairūs Lietuvos laisvinimo klausimai. Išklausytas Vliko 
vicepirmininko J. Audėno pranešimas apie veiklą Valdybos, ją 
prieš du mėnesius (1969 m. gruodžio 7 d.) išrinkus. J. Audėno 
pranešime paminėta: per Eltą ir Europoje veikiančias radijo 
valandėles buvo išsamiai reaguota į Maskvos savaitraščio “Lite- 
raturnaja Gazeta” puolimus, nukreiptus prieš Vatikano radijo 
siųstuvo lietuviškas transliacijas pavergtajai Lietuvai.

Prof. dr. Bronius Kasias yra 
apsiėmęs suredaguoti Sovietų! kagoje. 
Sąjungos — nacių Vokietijos są
mokslo prieš Lietuvą ir kitus Ry-Iviiko pirmininkas dr. J. K. Va
tų Europos kraštus sudarytų do- liūnas. Jis Tarybą painformga- 
kumentų rinkinį. Vliko Seimui vo apie tą pačią dieną įvykusį jo 
nutarus šiais, jubiliejiniais, 50- apsilankymą Valst. Departamen- 
taisiais Lietuvos Steigiamojo1 1- TT- --- L - • -. ••> « •
Seimo sukvietimo metais išleisti 
atitinkamą leidinį, jį parengti 
apsiėmė prof. dr. V. Sruogienė. 
Taip pat rengiamas ir atitinka
mas memorandumas, kurį pasi
rašytų tebesą gyvi buvę Steig. 
Seimo nariai. Jau skelbta, kad 
Vliko pastangomis laisvame pa
saulyje paskleistas 40 okup. Lie
tuvos kunigų pareiškimas apie 
neteisėtą Bažnyčios, religijos ir 
tikinčių j ų • persekioj imą Lietuvo-

' je. Pranešimo pilnas tekstas pa
skelbtas Eltos biuleteniuose an
glų ir yokiečiū kalbomis.

Bę New Yorke sausio 8 d. įvy
kusio, veiklos derinimo reikalu, 
pasitarimo, kuriame dalyvavo 
ALT pirmininkas inž. E. Bart
kus, Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas, finansų tvarkytojas Jurgis 
Valaitis ir Tautos Fondo pirm, 
prel. J. Balkūnas bei Vliko pir
mininko dr. J. K. Valiūno su Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirm. V. 
Sidzikausku pasitarimo (apie tai 
jau skelbta Eltoje), Vliko vice
pirmininkas J. Audėnas sausio 
24 d., kaip svečias-stebėtojas, 
dalyvavo Čikagoje įvykusiame 
A.merikos Liet. Tarybos ir Lietu
vių Bendruomenės JAV Krašto 
Valdybos pasitarime. Vlikas yra 
gavęs žinią iš Paryžiaus, kad 
mūsų visuomenės — Vliko, spau
dos bei radijo transliacijų lietu
vių kalba akcija prieš M. K. Čiur
lionio paveikslų galimą sužlug-

, dymą okup. Lietuvoje neabejo
tinai turėjo atgarsį, nes paveiks
lams išsaugoti Kaune pastaty
tas Čiurlionio galerijos priesta- 
t^S.

š. m. birželio 6-7 dienomis Či

TOKIJO. — Japonijos mokslininkų pasisekimas, iškeliant į 
erdves savo pačių pagamintą satelitą, plačiai svarstomas japonų 
spaudoje. Kyla klausimas, kur Japonija turi ateityje žengti erd
vės tyrimų srityje ir kiek išleisti tam reikalui lėšų. Japonija tapo 
ketvirta valstybė -pasaulyje, turinčia erdvėje satelitą. Pirmas i 
erdves nukeliavo sovietų Sputnikas 1957 metais, pc jo sekė 1958 
metais paleistas Amerikos erdvėlaivis. Prancūzija savo satelitą 

» J.^-įigkėlė 1965 metais-pr dabar Japonija — 1970 m
■Posėdžiui įpusėjus, į jį atvyko

te Vašingtone. (Apie tai skelbia
ma atskirai). <

V. Vaitiekūnas pateikė Tary
bai, Kontrolės komisijos vardu, 
1969 m. Vliko ir Tautos Fondo 
apyskaitas, kurias Taryba pa
tvirtino. Vliko Valdybos narys 
Jurgis Valaitis pateikė Tarybai 
patvirtinti Vliko Valdybos su
darytos naujos Tautos Fondo 
Valdybos, su prel. J. Balkūnu 
priešaky, sudėtį.

Juozas Pažemėnas, Tautos 
Fondo Valdybos sekretorius, pa
informavo Tarybą apie naujo
sios Valdybos pirmuosius dar
bus ir naujus veiklos planus.

Kai kuriems Vliko Statuto 
straipsniams pakeisti išrinkta 
komisija iš V. Vaitiekūno, dr. 
B. Nemicko ir B. Bieliuko.

Ūkininkų Sąjunga savo nau
juoju atstovu į Vliko Tarybą pa
skyrė jauną inž. Aleksandrą Vai 
tekūną, praėj. metais įvykusio 
Vliko surengto politinio semina
ro dalyvį.

Tarybos posėdžiui pirminin
kavo Krikščionių Demokratų at
stovas P. Vainauskas, sekreto
riavo Valst. Liaudininkų atsto
vas Pr. Dulevičius. (E)

r

Japonai neslepia savo pasiten
kinimo, kad jų laimėjimas buvo 
pasiektas tik savo jėgomis. Ja
ponijos mokslininkai pastatė sa
vo modelio, keturių dalų raketą, 
varoma ne skystu bet kietu ku
ru. Ta raketa yra nedidelė, tik 18 
jardų ilgumo ir sveria 9 tonas. 
Pats satelitas sveria tik 50 sva
rų.

Japonų pasitenkinimas kyla ir 
iš. to, kad jie šiam žygiui Į erdves 
per 16 metų tyrimų išleido tik 
52 milijonus dolerių. Amerikos 
išlaidos erdvės reikalams siekia 
dešimtis bilijonų. Net ir Pran
cūzija išleidžia erdvės tyrimams 
per metus du kart daugiau, negu 
Japonija per 16 metų.

Japonijos satelitas yra pa
prastas, jis negali keisti orbitos, 
negali siųsti komplikuotų signa
lų. Vis dėlto, japonai yra la
bai patenkinti patekę Į erdvės 
“galybių” tarpą. Nepaslaptis, 
kad naujos japonų raketos gali 
būti panaudotos ir kariniams 
tikslams.

o Po keturių su puse mėne
sių Čikagos septynių agitatorių 
teismas vakar baigė savo apklau
sinėjimus. Gynėjų vardu advo
katas William Kunstler sulygi
no barzdotus Amerikos “revoliu
cionierius” su Jėzumi Kristumi, 
Linkolnu, Washingtonu, Mahat
ma Gandhi, Robert Kennedy, 
Martin Luther Kingu. Jie visi 
buvę nužudyti už savo idealus.

Vliko pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas vasario 6 d. lankėsi Vals
tybės Departamente. Vlikas jau 
pradėjo paruošiamuosius darbus 
politiniam jaunimo seminarui,

NEW DELHI.—Indijos prem
jerė Indira Gandhi nutarė su
grąžinti savininkams 14 didžių
jų Indijos bankų, kuriuos vy
riausybė buvo nacionalizavusi 
prieš 11 mėnesių, šis nutarimas 
bus paskelbtas prezidento dekre
tu. Aukščiausias Indijos Teis
mas antradienį nusprendė, kad 
nacionalizavimas buvo nelega
lus aktas, nes buvo nacionalizuo
ti tik didieji,' paliekant mažes-

ADDIS ABABA. — Afrikos 
Vienybės Organizacijos sekre
torius Diallo Talli Etiopijoje pa
reiškė valstybės sekretoriui Ro
gers, kad Amerika turėtų paro
dyti tokią pačią energiją kovo
dama prieš juodųjų priespaudą 
Pietų Afrikojfe, kokią ji paro-

. i dė II-jame Pasauliniame kare, 
i kovodama prieš fašizmą.
1

Sekretorius Rogers į tai atsa
kęs, kad yra ribos ir Amerikos 
galioms, ji nesiimsianti aktyvios 
rolės juodųjų išlaisvinimo kovo
se. Rogers pareiškęs viltį, kad 
nebus reikalo Amerikai turėti Į 
Afrikoje savo kapinynų.

Etiopijos imperatorius 
šė Rogers duoti Etiopijai
giau ginklų ir nurodė Į vis di- j 
dėjanti sovietų spaudimą Soma- 
lijoj, Sudane ir visuose Raudo
nosios j ūros pakraščiuose. Ro-

pra- 
dau-

Advokatas tvirtino, kad istorijai , , . <j gers, tačiau, atsakęs, kad Ame-1 
rika abejoja, ar ginklai Afrikai Į 
yra pati reikalingiausia prekė.

“kvapą užgniaužusi” laukia juri 
komisijos sprendimo. Kaltina
mieji buvę tikri patriotai, kurie 
nebijoję pasipriešinti, nežiūrint 
asmeninės rizikos.

■^Trečiadieni Varšuvoje bus 
atidaryta Amerikos erdvės pa
roda, kur bus išstatyti ir akme
nys iš Mėnulio. Stebėtojai sa-

Įsakė integruoti |
LOS ANGELES. — Kalifor

nijos Aukščiausias Teismas įpa-1 
reigojo Los Angeles mokyklų 

ko, kad dauguma laikų buvo pa- sjstemą j]ęj birželio 1 d. paruošti 
visų mokyklų integravimo pla
nus ir iki 1971 metų integruoti 
visas viešąsias mokyklas, kurių

WASHINGTONAS. — Izraelio aviacijos puolimas Egipte, 
kur buvo sužalotas civilinis objektas — metalo fabrikas ir žuvo 
palyginti didelis skaičius — 69 civiliai ir sužeista 98, sukėlė poli
tinių sunkumų Washingtone ir Maskvoje. Kosyginas atsimena, 
kad jis praėjusią savaitę, susitikęs Odesoje su prezidentu Nasseriu, 
atsisakė duoti jam sovietų lakūnų ir daugiau lėktuvų Egipto gy
nybai. Amerikai po šio puolimo bus sunkiau paskelbti, kad ji nu
tarė parduoti Izraeliui daugiau Phantom lėktuvų. Nustatyta, kad 
Egipto metalo Įmonės puolime dalyvavo Amerikos Phantomai.

Dvi japonų erdvės tyrimų or
ganizacijos: ministerio poziciją 
Dvi japonų erdvės tyrimų orga
nizacijos: ministerio poziciją 
turinčio direktoriaus vadovauja
mas centras Tanegashima salo
je ir Tokijo universiteto vado
vaujama Erdvės išvystymo kor
poracija abi turi ateinantiems 
metams 77 milijonus dolerių biu
džetą, kas yra daugiau, negu per 
16 metų erdvei išleista suma. 
Japonija rimtai įeina į erdvę už
kariaujančių valstybių tarpą.

nius bankus savininkams. Be to, 
kompensacijos akcininkams bu
vusios permažos.

Kaip žinoma, dėl tų bankų na
cionalizavimo įvyko nesutarimų 
valdančioje kongreso partijoje. 
Premjerė iš partijos su savo ša
lininkais pasitraukė ir dabar In
dijos parlamente yra dvi kon
greso partijos.

tenkinti, kad j Mėnulį pirmi nu
skrido amerikiečiai, o ne rusai.

- Jungtinių Tautų sekreto1 
rius atšaukė Į New Yorką pa
liaubų prižiūrėtojų vadą Vidu
riniuose Rytuose,- norvegų ge
nerolą Odd Bull. U Thantas va
kar tarėsi su Amerikos ambasa
dorium Yostu ir sovietų — Mali- 
ku.

Jordano arabai — partiza
nai reikalauja iš vyriausybės 
naujų nuolaidų. Jordano 
riausybė turinti atitraukti 
riuomenę iš miestų, kur 
arabų partizanų būstinės.

■*■ Egipto aviacija puolė žydų 
pozicijas Sinajuje. k Tel Avivas 
praneša, kad numuštas vienas 
egiptiečių lėktuvas.

♦ Prancūzijoje nuteistas 42 
metų v rytų vokiečių šnipas 12 
metų kalėjimo, dvi jo padėjėjas 
prancūzės gavo lygtinai po 5 ir 
2 metus.

■* Egipte demonstracijas rei
kalauja atkeršyti Izraeliui už pa
skutinį aviacijos puolimą prie 
Kairo.

vv- 
ka- 
yra

šis svarbus sprendimas seka 
pietinių valstijų nusiskundimą, 
jog teismai integraciją įsako tik I 
pietuose, o šiauriniuose miestuo
se mokyklos ir toliau lieka nein
tegruojamos. j 

Los Angeles viešose mokyklo- j 
se apie 22.6% yra negrai, kiti 
20% meksikiečiai. Kaip ir ki
tuose miestuose, mokyklose at-:

I 
sispindi apylinkėje gyvenančios! 
rasės. Mokyklų superintenden
tas pareiškė, kad norint visus 
mokinius sumaišyti, teks apie 
240,000 mokinių kasdien vežioti Į j 
tolimesnes mokyklas. Tas kai
nuosią per metus apie 40 mil. 
dolerių. Kadangi mokyklų siste
ma jau dabar bankrutuojanti, 
tai šis naujas teismo reikalavi
mas gali visai sunaikinti švieti
mo sistemą. Los Angeles mo
kyklose yra 674,000 mokinių.

T T ® iVasario 16-tos
I 
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ČIKAGA. — ši sekmadieni Či

kagos lietuviai mini Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, 52 me
tų sukakti nuo jos atstatymo. 
Minėjimas pradedamas šiandien, 
šeštadienį, 12 vai., kada bus pa
dėtas vainikas prie paminklo žu
vusioms už Lietuvos laisvę Jau
nimo Centro sodelyje, 5620 So. 
Claremont avė.

SekrrtadienĮ, vasario 15 d. 2 
vai., po piet Maria Aukštesnio
sios Mokyklos salėje, 6701 So. 
California avė. įvyks iškilmin-1 
gas minėjimas, dalyvaujant lie
tuviškų organizacijų vėliavoms, 
Amerikos veteranų Dariaus ir 
Girėno ir Don Varnas postams. Į

Programoje kalbės senatorius 
Ralp T. Smith (R. Ill.), Vliko 
vicepirm. dr. Bronius Nemickas, 
jaunimo vardu — Romas Sako- 
dolskis. • -

Meninę programą išpildys sol. 
Valentina Kojelienė ir Alice Ste-I 
phens vadovaujamos “Aidutės”. 
Sekmadienį iškilmingos katalikų 
pamaldos įvyks šv. Kryžiaus baž
nyčioje. evangelikų pamaldos— 
“Tėviškės” ir Ziono parapijų baž
nyčiose.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą organizuoja Čikagos Lie
tuviu Taryba, vadovaujama Ri
mo Staniūno. Visuomenė pra-l 
soma gausiai dalyvauti ir dos
niai aukoti laisvinimo uždavi
nius vykdančioms organizaci
joms — Amerikos Lietuviij Ta
rybai.

Izraelis jaučia, kad padarytas 
išsišokimas. Gynybos ministe
rija paskelbė, kad ta įmonė bu
vo bombarduotas per neapsižiū
rėjimą Izraleio gynybos minis- 
teris Dayanas per Jungtines 
Tautas ir Raudonąjį Kryžių Įs
pėjo Egiptą, kad sudaužytame 
fabrike gali būti kelios uždelsto 
sprogimo bombos. Egiptiečiai, 
gavę šitą pranešimą, surado ir 
išmontavo tris uždelsto sprogi
mo bombas.

Keturi didieji Jungtinėse Tau
tose vėl pradės savo pasitarimus. 
Amerika išreiškė Izraeliui savo 
nepasitenkinimą reikalų eiga ir 
patarė ieškoti politinio sprendi
mo.

Tuo tarpu, Jordano karalius 
Husseinas atidėjo savo kelionę į 
Persijos įlankos šeikystes ir, su
šaukęs visų arabų partizanų va
dus, atsisakė savo vyriausybės 
paskelbtų suvaržymų. Svarsto
ma, kaip išvengti susirėmimų 
tarp Jordano kariuomenės ir ke
liolikos grupių partizanų narių. 
Pranešama, kar susirėmimuose 
tarp partizanų ir jordaniečių žu
vo 15 asmenų. Karalius taip pat 
tarėsi ir su Irako gynybos mi- 
nisteriu, kuris paskubomis at
skrido į Jordaną.

Rumunija pasiūlė tarpininkau
ti tarp Izraelio ir Arabų. 'Ji vie
nintelė iš komunistinių valsty
bių palaiko santykius su abiem 
pusėm. Jugoslavijos komunistų 
spauda irgi kalba apie reikalą 
platesniam įsikišimui į Viduri
niųjų Rytų reikalus. Didžiųjų 
valstybių pastangų esą negana.

LAKE HELEN. — Floridoje
pabėgo cirko dramblys. Jis bu-

ROMA. — Italijoje mirė Italo 
Gariboldi, generolas vadovavęs 
italų daliniams šiaurės Afrikoje, 
Etiopijoje ir Sov. Sąjungoje. Jis 
buvo 91 metų.

vo rastas tarp besiganančių lan 
koje arklių. Ūkio savininkė la 
bai nustebo, netikėjo savo aki 
mis, pamačiusi tarp arklių pen 
kių tonų dramblį.



AiHtKlhU^ Llh'ltJVHJ TARYBA
6818 So. Western avė, Chicago, IL 60636

BRANGŪS LIETUVIAI
Vasario šešioliktoji lietuvių tautai yra reikšminga, kaip Ne- 

:>rikiausomos Valstybės atstatymo diena ir kaip nenuilstamos 
Kovos ir siekių realizavimas.

Sovietų Sąjunga, sulaužiusi visas sutartis ir visus pasiža- 
•Įėjimus 1B4O metais birželio lo gajai augančią valstybę okupavo 
r broliams ir seserims vėl uždėjo okupanto jungą ir atėmė laisvę 

I ei nepriklausomybę.

JAV Sovietų okupacijos nepripažino ir šiandien to nusistatymo 
oficialiai laikosi.

Okupantas krašte naikina lietuvybę klastoja istoriją, varžo 
sąiinės laisvę ir trukdo lietuvių pažangą, siunčia savo agentus 
r čia i šią mūsų laisvą šalį mus savitarpyje kiršinti ir mūsų 

xuvos pastangas silpninti.
Amerikos lietuviai jautrūs savo brolių sunkiai daliai, nuo 

urmųjų okupanto dienų išėjo į kovą savo tautai laisvę ir nepri
klausomybę atgautL

Sujungę savo organizuotas jėgas į darnų junginį — Amerikos 
i letuvių Tarybą pavedė jai vadovauti kovai su sovietiniu oku
pantu. Kova nelengva. Laikas bando pasaulio sąžinę nuoboduliu 
apgaubti. Tai iš mūsų reikalauja daugiau jėgų, naujų kovos 
metodų, daugiau išteklių, daugiau šviesių protų, stipresnių balsų 
ir dar didesnės vienybės.

Vadovaukimės vieninga Detroito 7-to Lietuvių Kongreso 
dvasia ir direktyvomis, Amerikos Lietuvių Tarybos nutarimais 
ir kiekvienas savo sąžine, neskaldykime jėgų ir lėšų, dalyvaukime 
minėjimuose, skelbkime skriaudas Amerikos plačiajai visuome
nei ir vieningai bei gausiai aukokime vedamai kovai finansuoti.

Tik pasiryžimu ir vienybe grąžinsime trispalvę į Gedimino 
kalną, o laisvės Varpą į Karo muziejaus bokštą.

Amerikos Lietuvių Taryba
Chicago, 1970 m. vasario 2 d.

JAU DABAR YRA ĮSIGALIOJĘ DĖL APMOKĖTŲ

MtAMt &SACH-. 44. FLORIDA 
BLOKAS. NUO. PAJŪRIO.

Sophie ir Bernice Welick^

Suprastinta daiktų klasifikacija, pakeisti muitai kai ku
riems dalykams ir kt.

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI 
KLIJENTŪRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS 

TRADICIJOSE
Jei Jūs esatee vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės Į:

Cicero, U.. — Cicero SLA 301 j 
kuopos susirinkime pirmąją 
vielą užėmė Altas. Buvo per
skaitytas platus Vasario 16-tos 
proga išleistas atsišaukimas. 
Be jokių diskusijų iš kuopos iž-i 
do nutarta paskirti Altui $5.00. į 
Visa eilė pavienių asmenų taip f 
pat duoda aukų pagal savo pa- 
jėgumą.

Raudonosios Rožės Klubas] 
savo susirinkime taip pat pa-i 
skyrė Altui $5.00 auką.

Lietuvių Namų Savininkui 
susirinkimas, kaip jau nariams! 
žinoma, buvo kiek pavėluotas. 
Naujoje vietoje į susirinkimą 
suėjo gana daug žmonių. Vice
pirmininkas J. Norkus pačioje 
pradžioje atsiprašė, nes jis tu
rėjo svarbių reikalų.

Pirmininkas P. Kinibarkas 
pravedė susirinkimą ir buvo 
išrinkta nauja valdyba? Pap
rastai Kimbarkas labai greitai 
praveda pačius svarbiausius 
klausimus, bet šiame susirin
kime jis buvo lėtas. Liko keli 
nebaigti reikalai.

Aš, kad ir niekieno neprašy
tas, renku aukas. Daug aiškin
ti man nereikia, nes visiems yra 
žinoma. Vasario 16 <L reikšmė. 
Man taip pat yra žinomas Alto 
vedamas darbas. Žinau, kad 
jiems reikalingi pinigai. Taip 
pat girdėjau, kad keli gudra
galviai bando kėsintis į Lietu
vos laisvinimo reikalams deda
mas aukas.

Liepai - Portuliaį davė $5.00, 
bedarbis Baltrūnas — $2.00, J. 
Bernotas — $1.00, O. Mayron 
- $1.00, S. O. Višniauskai - $200, 
V. Bikulčius — $5.(X), Antoinet
te Masaitis — §5.00 ir tarė “Jei
gu jau duodi, tai duokA Ir Au
gustas Dačkus dar davė $5.00.

Tai tiktai pradžia. Nėra abe
jonės, kad aukų bus ir daugiau. 
Ne visuomet pačiame minėji
me auką gali perduoti, o kurie 
į minėjimą negali nueiti, tai ir 

į neturi progos aukos perduoti.
Teisybė, Ciceroj mes taip pat 

dar turėsime minėjimą. Jį ruo
šia bendruomenės apylinkė va
sario 22 d. parapijos^ svetainė
je. .Galima irį^įems auką .įduo
ti, bet reikia^būti apdairiems. 
Reikia pasakyti, kad auka turi 
būti perduota Altui, o vėliau 
dar patikrinti, ar taip padary
ta. Buvo susitarta visas Vasa
rio 16 d. aukas skirti Lietuvos

Amerikos Lit
l>fl> Jonu

arėmis

HLOU 
klubo

Kone mus; 
laiko. MfĮsį 
o tokia 
les retina. 1 
t is susitari m t. 
kad vieavbe

Bright
Moterų Klubo veiki;

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų klubo susirinkimas Įvyko 
praeitą savaiie vasario 3 d. Ati- ■ 
dariusi susirinkimu pirmininkė! 
Mss Mary Neberėza pranešė, kad ■ 
dvi nares — Marcelė Šidlauskas j 
ir Kotryna Malinauskas apleido! 
visus gyvuosius ir jau ramiai ii- i 
sisi amžinybės vietoje. Klubas 
joms suteikė vainikus ir grab- j čiai narei klubas nusiunčia gė- j 
nėšius, o jų šeimoms bei drau-į^5^ ° mirusiai nuneša vainiką 
gams išreiškė užuojautą. : duoda garbėj grabnešes paly-,

Buvo malonu išgirsti, kad bu- Į i kapines limozinu. 
vusi nare Emily Pagarskas vėl j Susirinkimai yra kiekvieno! 
sugrįžo į Įdubą. Galima šaky- • mėnesio pirmąjį kf 
ti, kad viena sykį būni šio klubo: taigi kovo mėnesio s

prie
Parko Lietuvių Moterų 
gali kiekviena mergina ar mote
ris neskiriant pažiūrų ir poli- 

Į tinio nusistatymo, bet sutinkant 
pildyti klubo Įstatus.

Sergančiai, ligoninėje būnan-

723 WALNUT STREET. PHIL A DELSIA, PA. 19106 
Phone (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
220 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003 

TELEPHONE (212) 982-8410 
mūsų atstovybę bei skyrių:arba i bet kuria c

°H:L ADELPHIA, PA. 19123
1313 N. Marshall Street

WA 5-3878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

Di 2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127
390 West Broadway 

AN 3-8764
CHICAGO, ILL. 60632 
41C2 Archer Ave. 

254-4144
BRANCH:
CHICAGO, ILL. 60622
2242 W. Chicago Ave.

Be 5-7788
EV ELAND, OHIO 44119 

787 East 185th Street 
486-1836

DETROIT, MICH. 48210
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
*55 ^Fxabath Avenue 

354-7608
JV*T$AMCK, MICH. 48212
114^5 Jos - Campau Avenue 

385-6350
KANSAS CITY, KANSAS 66102
13 So. Bethany 

AT 1-1757
'HVM, FLA. 33138
'135 Biscayne Blvd. 

FR 9-3712
\POLIS. MINN. 55414 

2'7 E Hennepin Avenue 
FE 2-4^08

x '/ BRITAIN, CONN. 06052 
'7 S^Meadow Ave. 

4-0329
P^-cel Service, Inc.

dovanu užsakymus Sovietų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tas “S ‘°>v:zijo-7is motociklams drabužiams ir t. t.

VEW YORK, N. Y. 10003, 
131 First Avenue

OR 4-3930
*>MAHA, NEBR 68107 

z 5524 S. 3?nd St 
731-3577

PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GK 1-3712
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1563
S4N FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO. 4-7981 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163
WORCESTER. MASS. 01604 
32 Harrison Street 

798-3347
OHIO 44134 

5432 State Road 
749-3033

^CHESTER, N. Y. 14621 
133 Hudson Ave.

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall 
West Landis Ave.

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
163 Whitehead Ave.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 

! 11 Charter. Oak Ave.
1 249-6255

y~a įgaliota Podarogiffs, Inc. priimti

WAUOGAN, ILL.
Vasario 16 minėjimas bus 

vasario 22 dieną

Lietuvos Nepriklausomybės 52 
metų atstatymo sukakties mi
nėjimas mūsų kolonijoje Įvyks 
sekmadieni, vasario 22 d. Minė
jimas bus pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis šv. Baltramie
jaus parapijos bažnyčioje 10:15 
vai. ryto. Laike pamaldų gie
dos solistė Janina šalnienė. Ant
roji minėjimo dalis bus atlieka
ma lietuvių auditorioje, 901 Lin
coln St. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Minėjimo pagrindiniu kalbėtoju 
yra pakviestas Gediminas Gal
va.

Meninę programos dali atliks: 
Racino parapijos choras, vado
vaujamas muziko J. Grimskio, 
vietos moterų kvartetas ir mūsų 
tautinių šokių grupė “Bijūnas”, 
vadovaujama St. Milašiaus.

Programai pasibaigus mažo
joj salėj bus vaišės. Kviečiami 
dalyvauti visi vietos lietuviai, o 
taip pat mielai laukiami ir ki
tų kolonijų lietuviai.

Netikėta mirtis

šių metų sausio 21 d. vakare 
savo namuose Liberty vii ėję, šir
dies smūgio ištiktas, staiga mirė 
mūsų bendruomenės narys Dr. 
Vincas Kozica. Sausio 26 d. pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se. Čikagoje. LB apylinkės val
dyba savo mielo nario Dr. Vin
co Kozico atminimui, vietoje 
gėlių, paskyrė $20 auką Jauni
mo Centro statybai. Visa vietos 
lietuvių visuomenė apgailestau
ja netekusi dr. Kozico. o pasili
kusiai jo šeimai reiškia širdingą 
užuojautą. P. M.

PER ANNUM

PER' ANNUM

PER ANNUM

Savings and Loan Association of Chicago
ASSETS OVER $141,000,000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 (more than twice legal requirements) \ 
4192 Archer at Sacramento, Chicago, Illinois 60632, Phone: 847-1140
HOURS: Mon., Thurs. 9 a.m.-8 p.m. Tues, Fri. 9 a.m.-4 pjn. Sat 9 a.m.-12 noon Wed.- no business transacted 

i
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PER ANNUM

PER ANNUM

Interest Is compounded daily and paid, quarterly on all accounts. Standard 
Federal pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits re
ceived by the 10th of any month eam from the first of that month. Deferred 
Income Certificates are available at rates of 6%, 5%%, and 5%%.

PASSBOOK AND 
CERTIFICATE SAVINGS 

INSURED TO $20.000



ALTAS PR

p3 rupiją AI X
skyrių valdyboms, ALT suda
rančioms centrinėms organiza
cijoms ir visoms bendradar
biaujančioms . organizacijoms 
bei klubams tokio turinio lais*] 
ką:

JAV lietuviai, gindami savo 
tėvų krašto laisvę bei paverg
tuosius brolius, veda kovą už 
tėvynės išlaisvinimą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
jau 30-tus metus vadovauja tai 
kovai šiame krašte, naudodo- 
ma visas teisėtas priemones pa
rodyti laisvam pasauliui tą 
žiaurią skriaudą mūsų tėvynei 
ir iškelti Sovietų Rusijos smur
tą. ALT kreipiasi Į visas orga
nizacijas ir pavienius lietuvius 
ir prašo bei ragina visus vienin
gai paminėti Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį visose ko
lonijose, išreikšti protestą prieš 
Lietuvos okupaciją,' siųsti ati
tinkamas rezoliucijas savo se
natoriams, kongresmanams, gu 
bernatoriams ir kitiems atsa
kingiems valdžios pareigū
nams.

Jūsų gausiomis aukomis ir 
reikalų Įvertinimu ALT gali 
veikti lietuvių tautos laisvės 
labui. Kovai reikalinga pinigi
nių išteklių.

Parama Vyriausiajam Išlais-

vinimo Komitetui* laisvųjų lie
tu vi ii radijo transliacijos iš 
Europos į pavergtą kraštą, ati
tinkamos literatūros skleidi- 
mas* pataikymas rysią su JAV 
Kongresu ir administracija ir 
daugybė kitą reikalą, kasmet 
keikalauja didesnių išteklių. 
JJetuvos okupantas deda visas 
pastangas sunaikinti ALT veik
lą per siunčiamus savo agen
tus Į JAV, per siunčiamą spau
dą iš okupuotos Lietuvos ir per 
žmones, dirbančius šiame kraš
te okupanto naudai.

Todėl ALT kreipiasi Į visas 
organizacijas ir visus lietuvius 
negailėti Lietuvos laisvės rei
kalui aukų.

Įvykęs 7-tasis Amerikos Lie
tuvių Kongresas Detroite 1969 
m. rugpjūčio 31 d. vieningai 
pasisakė, kad Vasario 16 d. 
minėjimų aukos priklauso be
sąlyginiai Amerikos Lietuvių 
Tarybai laisvės kovai vesti. Ne
žiūrint kaip kas norėtų aiškin
ti, tie surinkti pinigai turi būti 
įteikti ALTui.

ALT suvažiavimas 1969 m. 
gruodžio 13 d. Chicagoje taip 
pat vienbalsiai pasakė, kad 
surenkamos aukos priklauso 
laisvinimo darbams. Suvažia
vimas atskira rezoliucija krei
pėsi Į organizacijas ir pavie
nius lietuvius, kviesdamas su
aktyvinti lėšų telkimą ir kur

j Todėl atkreipdami į tai <iė- 
jmesį, prašome visas aukas nu-

kreipti Amerikos Lietuviu Ta-j 
rvbos Centrui 6K1S So. Wes
tern Ave., Chicago, Illinois, Į 
60636.

Tenelieka nei vieno lietuvio,| 
neprisidėjusio prie mūsų šven-| 
tos kovos už savo tėvų krašto 
laisvę.

Amerikos Lietuvių Taryba

Chicago, 1970 m. vasario m .3 d.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Vyčiai remia Amerikos Lietuvių Tarybą
Praeita sekmadieni Ameri* 

rikos Lietuviai Vyčiai savo na-į 
muose buvo suruošę gražų Lie-I 
tuvos nepriklausomybės 52-trą 
minėjimų. Buvo prisirinkusi 
pilna salė žmonių.

Minėjimų pradėjo pirminin
kas Leonas Paukšta. Progra
mą pravedė Antanas J. Rudis.
Vyčių chorui vadovavo Faus
tas Strolia. Visus minėjimo rei
kalus tvarkė specialiai suda
ryta komisija, kurioje daug 
dirbo panelės Laurin, Šankus, 
p. Gramontas ir visa eilė kitų. 
Pradžioje buvo sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Buvo 
paminėta Al Brazio, Vyčių ap
skrities pirminiuko, vardadie
nis.

GREIČIAUSIAS, TAUPINGIAUSLAS IR 
PAPRASČIAUSIAS KELIAS SIŲSTI

savo giminėms Į Lietuvą ir USSR, yra 
nupirkti jiems

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
— SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 

kuriuos galima pakeisti Į pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse.

KOKYBĖ YRA AUKŠTA.
KAINOS ŽEMOS.

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės Į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

Komunistai tvirtina, kad lietuviško kaimo dabar nebepažinsi. Vietoj se
nų darbo metodų, kaimiečiai dabar vartoja pačius modemiškiausius. Iš 
Rusijos Lietuvon priveža daug moderniškų žemės ūkio mašinų ir galingų 
traktorių. Paveiksle matome praeitą pavasarį Lietuvoj vartotą rusų at

vežtą pačią moderniausią sėjamąją mašiną.

Naujienoms gerai pažįsta
mas skaitytojas gavo laišką iš 
rusų okupuotos Lietuvos. Ru
sai išleidžia didžiausias sumas 
kitų kraštų okupacijai ir šim
tus milijonų sukiša Naseriui, 
bet jie neleidžia pastatyti Lie
tuvos gyventojams pakankamo 
butų skaičiaus.

Prie maisto krautuvių stovi 
ilgiausios eilės, drabužiai ne
paprastai brangūs, o butai ski
riami tiktai policininkams ir 
aukštesniems valstybės tarnau
tojams. Paprastas žmogus ge
rėlesnį butą gali gauti tiktai 
papirkinėjimais arba girdymu.

Neminime laišką rašiusio 
pavardės, kad okupantas jo ne
nubaustų. Laiško originalas yra 
Naujienose, štai Įdomesnės jo 
vietos:

man “priklausantį” butą atida
vė žmogui, kuris sąrašuose Įra
šytas 6 - eilėje.

Taip skauau duvo, kad tam, 
kuris užpylė gerkles viršinin
kams degtine, skyrė butą pir
moje eilėje. Aš norėjau atsisa
kyti to kambariuko, bet tada 
būtų visai išbraukę iš eilės.

Apėjau keletą aukštesnių in-

Gražias kalbas pasakė Lie
tuvos gen. konsulas Dr. Petras 
Daužvardis, vyskupas V. Briz- 
gys, konstitucinio seimo atsto
vas Joe Račiūnas, ir Eugenijus 
Bartkus. Lietuvos Vyčiai Įtei
kė Amerikos Lietuvių Tarybai 
specialiai paruoštą pažymėji
mą, kuriame džiaugiamasi Al
to vedamu darbu Lietuvos lais
vei atgauti. Bartkus gražiai pa
dėkojo už Įteikimą Amerikos 
Lietuvių Tarybai specialaus pa
žymėjimo.

Minėjime dalyvavo Illinois 
seimo atstovas Frank Savic
kas, jo motina ir teta Paukštie
nė; republikonų kandidatas Į 
tretijĮ senatorinĮ distriktą Ka
zimieras Oksas; Demokratų 
partijos kandidatas Morgan 
Murphy ir visa eilė kitų

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106. — Tel.: (215) 925-3455 

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019. — Tel.: (212) 531-7729 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Tel.: (212) 245-790545 West 45 St, New York, N. Y. 10036.

ar i jų skyrius, ar tiesioginiai i:

PODAROGIFTS, Ine-
220 PARK AVE. SOUTH, NEW YORK, N. Y. 1Q003 |

TEL.:(212) 228-9547 f

PERSPĖJIMAS! Dėl savo saugume ir greito užsakymų išpildyme, už- | 
sakykite.TIKTAI per viršuje išvardintas firmas ar jų skyrius, I 
kurios yra oficialiai pripažintos atstovauti Podarogifts, Ine. |

“Negalėjau anksčiau parašy
ti, nes pas mus darbe buvo di
džiausias Įtempimas — butų 
skirstymas. Aš iš to rūpesčio 
kokias 4 dienas nei kąsnio i 
burną negalėjau Įdėti, Petras 
taip pat. Baisiai rūpėjo: ar 
gausim, ar ne. Gėriau visokių 
raminančių vaistų, kol vos ne
išprotėjau.

Tai štai — iš pradžių man vi
sai nenorėjo duot buto, nors aš 
buvau I - eilėje ir skyrius gavo 
3 butus. Galvojau, kad jau 
tikrai gausiu, pasirodo, kad 
galima Įstatymus apeit. Man 
pasiūlė 1 seną kambarį (18 kv. 
metrų) su bendra virtuve, o

-------------- '

Chicago Savings
and Loan Association ^safety of^

YOUR SAYINGS

UP TO 
k $20,000. 
WfToyl

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

'0 PER ANNUM '0 PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

John Pakel, Sr., President and Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575

Minėjimas buvo labai gražus i 
ir tvarkingas. Fausto Strolios 
vadovaujamas Vyčių choras - 
gražiai padainavo kelias lietu-j 
viskas dainas. Ypatingai gra
žiai ir gyvai chorui išvjo liau
dies motyvais parašytos J 
Strolios dainos.

Svarbiausia,

nejime buvo nepaprastai graži 
nuotaika. Neseniai Amerikon 
koja i k cl c i \ ai rus tik vijimai or- 
dinai mažina Alio reikšmę ir 
daro nuolaidas okupantui, tuo 
tarpu Amerikoje gimę ir augę 
vyčiai remia iš visuomeninio

i .Amerikos gyvenimo išaugusią
uozu Amerikos Lietuvių Tarybą ir 

i supranta jos vedamo darbo 
kad visame mi-,naudai. Dalyvis

Nuo

AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 80632 

PHONE: 254-4473

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parūdytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būu Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos-apdraustos iki 
$20,000

t .

.ietuvoie pristeigta daug traktoriams taisyti ir aptarnauti stočių. Už iš
vežtą lietuvių turtą rusai Lietuvon "atveža daug traktorių7, kuriais dabar 
apdirbami visi kolchozai. Paveiksle matome "traktorių" eilę, kurie pra
eitais metais arė pačius didžiausius kolchozus. Pasižiūrėję i paveikslą su
prasite, kodėl rusai nenori iš Amerikos parvažiavusių lietuvių išleisti iš 
Vilniaus. Rusai bijo, kad minėtuose paveiksluose parvažiavusieji gali ne

įžiūrėti sėjamos ir traktorių.

stancijų, bet kur ten — nė vie 
no nėra švento — “varnas var 
nui akies nekirs”. Vis dėlto ne 
teisingai su manim pasielgė 
bet nesinori bylinėtis per teis 
mus, žinant, kad jų Į kalėjimų 
už tokius darbus nepasodins 
o buto nebeatims — “prieš vė 
ją nepapūsi.”

Kaip nors ištversim. Juk ki
tiems yra dar blogiau. Tai da
bar męs 4-se gyvensime j 
kambary ir skaitysis, kad šei
ma aprūpinta gyvenamu plotu

Per Kūčias ir Kalėdas mes 
nešvenčiam, nes dirbam. Kū- 
čiom buvome pasiruošę, o Ka
lėdų- taip ir nejautėm. Per Nau
jus Metus vieną dieną turim 
išeiginę — sausio 1 d.

Gal šito laiško negausit, tai 
nuotraukas išsiųsiu atskirai...”

ę Vienas St. Louis tyrinėto
jas nustatė, kad didesnis kiekis 
monosodium glutamate sužalo
ja jaunų pelių smegenis. Tą che
mikalą naudoja maisto pramo
nininkai gaminių skoniui page- 
risti ir jų kvapumui padidinti. 
Valdžios Maisto ir Vaistų Admi
nistracija apie tai pranešė mais
to gamintojams, kurių daugelis 
nustojo chemikalą naudoti vai
kų maiste. Pradedami nuodug
niai tyrinėti glutamate kenks
mingumą.

GERAS PATARIMAS

Pamenu vieno išminčiaus žo
džius: “Jei nori apsivesti, vesk 
anksti rytą, nes jei pasirodys, 
kad padaryta klaida, nebūsi su
gaišęs visą dieną”.

—
' UHjjl!.»

įrf) tOKN ASSK. .

B. B. PIETKIEWICZ, P r ei.

47 and Rockwell
NEMOKAMAI

o n 
investment 

account

VIETA ATITOMOBIUAMS

1 % mokama vieny 
—« metu certifi- 
Ą zatams. Mažiau-

šia 55,000 
ar daugiau

MOKAME NUO 1966 METŲ SPALIO 1 OIUNOS
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už vis^ mėnesį.

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsv namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir I 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro;* Šeštadieniais I 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

JEI JŪS NORITE SIUSTI ISIUNTINĮ - DOVANAS į LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI J

ŽINOMOS FIRMOS IPACKAQE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. į
(LICENSED SY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSLA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—Tel.: 581-6590—581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

BROOKLYN, N. Y. 1536 BEDFORD AVE. IN 7-6465
NEW YORK 3, M. Y. 78 SECOND AVENUE OR 4-1540
NEWARK, N. J. 378 MARKET STREET — Ml 2-2452
SOUTH RIVER, N. J. 41 WHITEHEAD AVENUE — CL 7-6320
UTICA, N. Y. 963 8LEECKER STREET RE 2-7476
FARMINGDALE, N. J. FREEWOOD ACRES —- 363-0494
PHILADELPHIA 23, PA. 631 W. GIRARD AVENUE •— PO 9-4507
ALLENTOWN, PA. 126 TILGHMAN STREET HE 5-1654
LOS ANGELES 4, CAL. 159 So. VERMONT AVENUE — DU 5-6550
CHICAGO 22, ILL. 1241 NO. ASHLAND AVENUE HU 6-2818
BALTIMORE 31, MD. 1900 FLEET STREET Di 2-4240
BUFFALO 12, N. Y^ 701 FILLMORE AVE. —- TX 5-0700
DETROIT 11 MICH. 11601 JOS CAMPAU AVENUE — 365-6780
HARTFORD 6, CONN. 122-126 HILLSIDE AVE — 2496216
JERSEY CITY, N. J. 219 MONTGOMERY ST. HE 5-6368
SYRACUSE, N. Y. 13204 515 MARCELLUS ST. — 475-9746
CLEVELAND 13, OHIO 1028 KENILWORTH AVENUE — PR 1-0696
HAMTRAMCK, MICH. 11339 JOS CAMPAU AVENUE — 3656740
SO. BOSTON, MASS. 396 WEST BROADWAY — AN 8-1120
TRENTON 10, N. J. 1152 DEUTZ AVENUE EX 24)306
RAHWAY, N. J 47 E. MILTON AVE. ’ 381-8997
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šešiolikta.

atvertė naują la- 
pirmoji Vasario

♦

tiesa mus žings-
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

šaltus debesis kartais šypteldavo 
saulės spindulėlis, bet niūrūs de
besys greit vėl užklodavo dangų. 
Niūrioje gamtoje Lietuva ken
tė praūžusio pirmojo pasaulinio 
karo vokiečių okupaciją. Atei
davo žinių apie caro viešpatystės 
griuvimą, apie Rusijoj prasidė
jusią revoliuciją ir baisias žmo
nių skerdynes, kokios gali būti 
tik pas rusus. Neramios buvo ži
nios ir jokio vilties spindulėlio.

Tokiose aplinkybėse ano meto 
šviesieji Lietuvių tautos patrio
tai pramatė auštantį rytojų ir 
po ilgų, pasitarimų, diskusijų ir 
net ginčų, sostinėje Vilniuje Lie-

Ir šviesa, ir
nius telydi... šie himno žodžiai 

' su džiaugsmu veržėsi iš kiekvie- 
I no lietuvio širdies.

Praslinko metai, tačiau nei švie 
sa, nei tiesa nelydėjo Lietuvos 
kaimynų. Pirmi į Lietuvos žemę 
pradėjo veržtis iš Rytų raudo
nieji driskiai. Vasario 16 Lietu
vos laukuose jau skambėjo lais
vės kovų šūviai. Ir pirmosios tė
vynės karo aukos jau buvo kri
tusios. Vasario 8 ties Kėdai
niais žuvo pirmasis savanoris 
Povilas Lukšys, o vasario 13 d.

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Kovokime už Lietuvos Nepriklausomybę
Šiandien, rytoj, vasario 15 dieną, pirmadienį ir kito

mis dienomis, laisvojo pasaulio lietuviai paminės prieš 52 
metu pasirašytos Lietuvos Tarybos aktą, skelbiantį Lie- 
metus pasirašytą Lietuvos Tarybos aktą, skelbiantį Lie
tuvos nepriklausomybę. Lietuvos Vyčiai Chicagoje pami
nėjo šią sukaktį praeitą sekmadieni ir įteikė Amerikos 
Lietuvių Tarybai specialų pažymėjimą už 30 metų vestą 
kovą prarastai nepriklausomybei atgauti Chičagos 
Lietuvių Taryba didelį minėjimą ruošia šį sekmadienį, 
tuojau po pietų. Ntpriklausomybės paskelbimo minėji
mai ruošiami ten ir tada, kada ir kur gali didesnis būrys 
lietuvių susirinkti ir paminėti šimtmečio pradžioje pada
rytą didelį lietuvių tautos ryžtą.

Vasario 16 dienos paskelbto akto negalima minėti 
tiktai pačioje Lietuvoje. Okupantas naikina viską, kas 
primena šį rinktinių lietuvių tautos visuomenės atstovu 
paruoštą ir visam pasauliui paskelbtą deklaraciją, atpa
laiduojančią lietuvių tautą nuo bet kurių ryšių su kitomis 
valstybėmis. Okupuotoje Lietuvoje auginama nauja “is
torikų” grupė, kuri, klausydama okupanto nurodymų, 
iškreipia tuometinius lietuvių tautos siekimus ir 1918 - 
19 metų nuotaikas Lietuvoje. Jie menkina lietuvių pasi
ryžimą ginti savo teises, varyti laukan neskubančius 
bėgti vokiečius ir besiveržiančius rusus. Kas Lietuvoje 
drįsta prisiminti tas lietuvių kovas ir pasiryžimą, tai jis 
persekiojamas, tardomas ir išsiunčiamas prievartos dar
bams.

Vasario 16-tąją Lietuvoje minėjo visa tauta, šian
dien ją laisvai gali paminėti tiktai laisvajame pasaulyje 
gyvenantieji lietuviai. Lietuvoje apie ją lietuviai gali tik
tai slaptai savo šeimose prisiminti, tiktai labai artimų 
draugų tarpe pasikeisti apie ją mintimis. Okupuotoje Lie
tuvoje Lietuvos nepriklausomybę viešai galima tiktai 
niekinti, kovotojus už Lietuvos laisvę šmeižti, arba visai 
apie ją tylėti. Iki šio meto tiktai miestuose ir miesteliuose 
buvusios gausios šnipų gaujos sekė kiekvieną lietuvį, šil
tai nusiteikusį Lietuvos nepriklausomybės atžvilgiu, o 
dabar sovietų imperializmo šnipai jau permetami į kol
chozus tolimiausiuose Lietuvos užkampiuose.

Okupantas, turėdamas savo žinioje stambias pinigi
nes sumas, gausią policiją ir kitas represijos priemones, 
stengiasi įleisti savo nagus ir į užsienin išbėgusių lietuvių 
tarpą. Jis bando išardyti lietuvių vienybę, jis šmeižia

labiau pasižymėjusius ir toliau numatančius veikėjus, jie 
pataria nepasitikėti ilgamečiais lietuvių tautos draugais. 
Jis net suranda pačių lietuvių tarpe silkės protą turinčių 
žmonių, kurie be jokio pagrindo kelia nepasitikėjimą 
nuoširdžiausiai gimtinio savo krašto gerovei dirbusių 
žmonių.

. šio šimtmečio pradžioje už gimtini savo kraštą kovo
jusieji lietuviai taip pat turėjo nugalėti dideles kliūtis. 
Jiems teko saugotis ne tiktai pačių rusų, bet reikėjo veng
ti ir tų lietuvių, kurie pasišoko su caro policija bendra
darbiauti. Kaip subyrėjo caro imperija, taip turės suby
rėti ir šiandien galinga sovietų imperija. Ją sugriaus 
laisvės trokštančios tautos. Rusai yra pavergę ne vien 
lietuvius. Rusai vergijoje laiko milijonus latvių, estų, gu
dų, ukrainiečių, gruzinų, armėnų ir kitų. Rusai varžo 
spaudos, žodžio ir minties laisvę ne vien kitokių įsi
tikinimų žmones, bet jie be atodairos kontroliuoja ir pa
vergtų kraštų komunistus. Jeigu kuris bando siekti tie 
sos arba stengiasi! būti naudingas savo krašto darbo žmo
nėms, o ne Rusijai, tai tokį be pasigailėjimo likviduoja. 
Rusai jau sušaudė didoką skaičių lietuvių komunistų, 
kurie pasirodė drąsesni, gabesni ir pranašesni už pačius 
rusus. Rusai leidžia kalbėti apie nacių padarytus žiauru
mus, bet apie pačių bolševikų dar prieš karą Minske ves
tas skerdynes, jie rašo tiktai, kaip apie “gyvybės siūlo 
nutraukimą”. Kaip ilgai tokia priespauda galės tęstis?

Kiekvieną metą išsilaisvina vis didesnis tautų skai
čius. Visa eilė Afrikos ir Azijos tautelių atsikratė sveti
mųjų globos ir savarankiškai bando tvarkyti savo gyve
nimą. Visame pasaulyje pavergti žmonės reikalauja tei
sių. Laisvės balsas pasiekė ir pačią rusų tautą. Rusai ra
šytojai, kariai, studentai kelia balsą prieš kompartijos 
centro komiteto priespaudą. Jų balsas silpnas, bet jis gir
dimas. Jie reikalauja didesnės laisvės ne tik Rusijos gy
ventojams, bet ir pavergtoms tautoms. Subyrėjo kitos 
imperijos, turės sužlugti ir sovietiškoji

Mes turime atidžiai sekti rusų pavergtų tautų kovas 
ir, pagal pajėgumą, joms padėti. Ypatingai atidžiai tu
rime sekti lietuvių tautos pastangas tapti nepriklauso
mais ir savarankiškai tvarkyti savo reikalus. Turime jiems 

? padėti. Turime būti pasiruošę dar didesnei pagalbai.
Turime užmiršti visus mus skyrusius menkareikš- 

mius skirtumus. Turime neleisti sovietų imperializmo 
agentams ardyti mūsų vienybės. Turime tikėti lietuvių 
tautos ryžtu nepriklausomai tvarkyti savo reikalus. Tu
rime padėti jai nusikratyti rusiško okupanto.

Turime nenuilstamai kovoti už lietuvių tautos laisvę!

| Alytuje žuvo pirmasis karinin- 
kas ir pirmo pulko vadas Auta- 
nas Juozapavičius.

Visi Šalies gyventojai su neri- j 
mu ir viltimi laukė žinių iŠ ko
vų laukų. Visos tautos linkėji
mai, maldos ir visokia galima , 
parama lydėjo savanorius kie- > 
tose kovose. Trispalvės kilo i 
stiebus, puošė mieštus, bažnyt
kaimius ir ūkininkų sodybas. į 
Buvo džiaugsmas, bet kovų žen- i 
kle ir širdis drebėjo...

♦

Kovos aprimo. Tėvynė laisva. 
Vieni kovotojai grįžo, kiti kovų 
palaužti paliko amžinai ilsėtis. Į 
Lietuvaitės rūtomis puošė su
grįžusių kepures, o kritusių ka
pus gailiom ašarėlėm aplaistė. I

Per visą nepriklausomybės lai- i 
kotarpį, vasario 16 laikinojoj sos
tinėj Kaune, prieš Nežinomo ka- ■ 
reivio paminklą nulinkdavo su
stojusių praeivių galvos. Visa
me krašte aidėjo džiaugsmas. 
Lyg Biliūno Laimės žiburys lais
vė barstė šviesias kibirkštėles 
po visą lietuvą... Skambėjo jau
nimo dainos, o vyresnieji kupi
na laimės širdimi džiaugėsi tau
riųjų tautos vaikų parnešta lai
me...

♦

Dangus ir vėl pradėjo niauk
tis. Rytų ir vakarų plėšikai pa
davė vienas kitam rankas. To 
pasekmėje iš rytų užplūdo rau
donieji skėriai. Vien už tai, kad 
mylėjo laisvę ir savo tėvynę, bu
vusios laisvos Lietuvos vaikais 
pripildė kalėjimus ir NKVD rū
sius. Jų kančių šauksmą uždu
sino šaltos ir drėgnos rūsių sie
nos. Sibiro šaltieji plotai pri
glaudė lėtos mirties ir pries
paudos iškankintų dešimčių 
tūkstančių lietuvių kaulus. Jie 
ten vargo ir mirte prisiminda
mi Vasario 16 spinduliais nu
šviestas buvusias laimingas lais
vės dienas...

!
Vėl Lietuvą nuplieskė karo j 

pašvaistės. Susikibo krauju su- 
sicementavę du draugai — rytų 
ir vakarų plėšikai. Naujose kan
čiose paskendo mūsų tėvynė. 
Vėl artėjant raudonajam siau
bui, kas tik galėjo bėgo į vaka
rus. Bėgo palikę viską palydimi 
sprogstančių bombų. Svetimoje 
šalyje Vasario 16 jiems švietė 
karo gaisrų pašvaistės. Daugi 
ir čia lietuvių žuvo ugnies sū
kuriuose.

o

Nutilo karo dievai. Pasiliku
sius vėl užgulė tamsi kančiij nak
tis. Išbėgę gyveno viltimis, kad 
iškankintame pasaulyje paga
liau laimės tiesa ir ateis žmoni
jai laisvė. Pabėgėlių stovyklo
se Vasario 16 būdavo prisimena
ma ir švenčiama laisvai. Pasi
džiaugta turėta tėvynėje laisve 
ir vis tikėtasi greitai ja vėl 
džiaugtis. Ne vieno skruostus 
ašaros plovė prisiminus netektus 
artimuosius. Ne vienas klausė

o V asario šešioliktoji pwokartok 
ir nušviesk mūsų kelius...

♦

Pasilikę tėvynėje sunkiai grū
mėsi dėl laisvės su įsiveržusiu 
puslaukiniu priešu. Jų žygiams 
vis dar švietė Vasario 16-tos 
žvaigždė. Daug žuvo nelygioje 
kovoje, bet jų didelė auka atei
nantiems įvykiams ir ateinan
čioms kartoms amžiais pasiliks 
šviesiu pavyzdžiu...

Pasitraukę pabirome visame 
laisvame pasaulyje. Čia kiekvie
nas supranta, kad kova dar ne
baigta. Kiekvienais metais Va
sario 16 renkamės ne tik pasi
džiaugti šios šventės prasme ir 
Vasario 16 atneštais laimėjimais, 
bet atsigaivinti, iš praeities pa
sisemti stiprybės neužbaigtai 
kovai ir pasitikrinti savo gretas. 
Džiaugiamės jei tos gretos stip
rėja ir nerimaujame jei į jas įsi
maišo ardytojai...

Nors Tėvynei prisikeliant mes 
būsime tik pagalbiniai talkinin
kai, bet bus tuo geriau, jei tie 
talkininkai bus vieningi ir stip
rūs. P. Venclova

į 11,000 amerikiečiu kiekvienais
I metais persikėlę Kanackm, o 
i 1968 metais tas skaičius padi
dėjęs iki 20,422 Kiek bus emi
gravę praeitais 1969 metais, < 

!dar nepaskelbta, bet spėjama, 
Į kad dar daugiau.

Iš 8,266 amerikiečių, gavusių 
į darbą Kanadoje 1968 metais, 
!pusę sudaro universitetų pro
fesoriai, mokytojai, inžinieriai 

t ir mokslininkai, apie 1,000 įvai- 
jrių nuosavybių savininkai, di
rektoriai ir valdininkai.

Paprastai, į Kanadą atvyks- 
. tantis imigrantas vidutiniškai 
i atsineša apie $1,000, tuo tarpu 
kai amerikiečiai vidutiniškai 
atsineša po $4,000. Vien 1968 
metais amerikiečiai atsivežė į 
Kanadą 890,000,000 grynais pi
nigais ir vertybių popieriais.

Viena newyorkiete Karola 
i Buck, studijuojanti McGill uni
versitete Montrealyje, džiau
giasi saugumu to miesto gatvė
se, kur beveik negirdėti apie 
tokį smurtą, kaip JAV miestų 
gatvėse ir kur girtų visiškai 
nėra.

Amerikiečiai Kanadoje 
ieško šventos ramybės
Dziennik Polski Detroite 

praneša iš Ottawos įdomių in
formacijų, kaip paskutiniais 
metais amerikiečiai kaskart di
desniais skaičiais pradeda kel
tis j Kanadą “šventos ramybės 
ieškoti”.

Per praeitą dešimtmetį apie

Marquette U n ivers iteto Mi I wa ukee, 
Wis., naujo pastato langai bus lieti iš 
cemento ir specialaus stiklo. Pastate 
bus 76 langai, Teoriu kiekvienas 11 pė

du aukščio ir 7 pėdu pločio.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
MOKYTOJAS IR JO DARBO

APLINKYBES
(Iš 1969 metų užrašų)

L. VAIČIŪNIENĖ

Ar buvo nepr. Lietuvoje mokytojai dar
bo vietos atžvilgiu “diskriminuojami”.

Iš mano atramos taško — ne. Jie dirbo 
kaip ir kiti tos pačios valstybės tarnauto
jai, visur, kur tik reikėjo mokytojo.

Nei vyriausybės, nei kuriamosios tau
tos nėra buvusi pažiūra, kad Lietuvos ko
kios nors vietos yra užkampiai, neverti 
mokytojo. Pav. šakiai, kur gyveno Kudir
ka; Sintautai — Vaičaitis; Pilviškiai — 
daktaras, vėliau prezidentas Grinius; Ož
kabaliai — Basanavičius; Varniai — Va
lančius; Kražiai — kovotojai kankiniai; 
Bitėnai — Jankus; Tolminkiemis — Done
laitis; Druskininkai — Čiurlionis; Subar- 
tonys — Krėvė; Joniškis, iš kur išėjo kry
žių rinkti Varnas... Kitur bieliniai. Sida
ravičiai, vaižgantai. Žemaitė. Šatrijos Ra
gana. .. žiūriai Gudeliai su Pietariu ir t. 
t... Kaip bus užkampiai, kad ir visi trys 
prezidentai užkampiečiai — Užulėnio, Kal
tinėnų, Saliamos Būdos.

Nėra buvusi užkampiška pažiūra į Lie
tuvos laukų vagas nė pačių mokytojų. Kaip 
bus, kad tas pačias vagas varė iš laisvės 
kovų sugrįžę savanoriai kūrėjai, kad jiems

pristatyta paminklų, anot Miškinio, “Vie- 
i ni laisvi sugrįžo, kitiems rankas pašovė, 

tretiems ant lygaus lauko mediniai kryžiai 
stovi”. Stovi ir kietesni už varį, ilgesni už 
laikų — juozapavičių, eimučių, lukšių...

Kaip bus, kad pats mokytojas kilęs iš 
ano užkampio, didesnės ar mažesnės sody
bos. .. Kur sode raiboji gegutė kukuoja, 
kur rausta žemčiūgai... kur kyšo iš pusnių 
eglytės... kur skambalas dindi... kur Vy
tautas Didis garsiai viešpatavo... kur gy
veno garbingi tėvai... kur tiek atminimų 
atranda širdis... Iš kur atminimai vienas 
po kito brėško ir švito... kur man linksma 
buvo gyvent tavo šalelėje... Traukite nors 
tie. kurie atsimenate ši atminimu siūlą 
toliau. Pamatvsite ka ištrauksite... Gal ir 
ant Mokytojo meškerės kas nors gera užsi
kabins?

Jeigu jaunas mokytojas - a, kol dar ne
pririštas prie vietos šeima ar nekilnojamu 
turtu ir būtų buvęs pasiuntinėjamas po 
kraštų jo ir žmonių platesnio pažinimo rei
kalu. taip ir turėjo būti: juk programose 
yra buvusios krašto pažinimo pamokos. 
Kitur, ypač Vokietijoje, nuo senų seno 
mokytojams tiesioginis krašto pažinimas 
virtęs būtinybe.

Jeigu nepr. Lietuvoje mokytojai būda
vo siunčiami ir į užkampius, matyt, tie 
užkampiai nėra buvę tušti. Ką jis vienas 
tuščiuose užkampiuose, nelyginant Robin
sonas, būtų veikęs?

Užkampiuose be mokytojo, dirbo ir ki

tų valstybės tarnautojų, privatinių versli
ninkų ir kultūrininkų. Buvo policijos 
nuovada, viešosios tvarkos laikytoja ir 
drausminto j a tų, kurie savo paties vidaus 
drausmės nepripažįsta. Buvo pašto skyrius, 
valsčiaus įstaiga, viršaitis, pieno nugriebi
mo punktas, žemės matininkas, technikas, 
klebonas, vargonininkas, choras, knygi
ninkas, kooperatyvas. Buvo šaulių, Jau
nalietuvių, Jaunųjų ūkininkų, Pavasari
ninkų, Moterų sųjungos... ir kitų “beka- 
tegorių” sambūrių, vaidintojų būreliai 
if 1.1

šie visi irgi turėtų dabar kelti spaudoje 
už paniekinimą, neskiriant nė “pravar
džiavimų” panašias kaip Mokytojas bylas.

Pagaliau pakakdavo vien to, kad moky
tojas užkampyje rasdavo lietuvį žemdirbį, 
krašto maitintojų, ir pilnų trobesį vaikų. 
Mokytojas, būdamas ne vien alginis profe- 
sininkas, bet tų darbą rinkęsis iš polinkio 
— pašaukimo, negalėjo ir po pamokiniu 
laiku perdaug bodėtis užkampiškumu. Tu
rėjo savo ir mokyklos knygyne knygą, ra
dijų ir šiaip galėdavo surasti surišto su sa
vo profesija, ar mėgstamo poilsinio darbo, 
štai mokytojo J. Ignatonio premijuoto ro
mano “Ir nevesk į pagundą” mokytojas 
Simukas gaudo rinkiniui sudaryti peteliš
kes. ..

Kitas rinkdavo tautosaką, kitas foto
grafuodavo, piešdavo, grodavo, meške
riodavo, ūkyje dirbinėdavo. Viena devy
niolikmetė, nukelta į rusų sentikių kolo

nistų kaimų, pasakojo kaip pamėgusi jo
dinėti, lyg Putino romano grafienė Raina- 
kienė...

Galop ir tas Kaunas su taatrais, opero
mis, baletais... nėra buvęs nepasiekia
mas. Nereikėjo į jį vykti nė “kelionlapio”. 
Atostogų metais ir šiaip mokyklose nedir
bamomis dienomis tam tyčia būdavo ir 
dieninių spektaklių. (Ak, ne visi su Pet
rausku!) O solistai pakviesti ar patys kon
certuodavo provincijose. Atvykdavo ir 
teatrų...

Iš Mokytojo, dirbusio užkampyje, ka
žin ar pats užkainpinis darbas daugiau rei
kalavo kantrybės, negu iš kitų tame pačia
me užkampyje dirbusiųjų. Jeigu reikala
vo, tai reikalavo paties mokytojo pasirink
tasis darbas... Bet tada dar didesnės kant
rybės reikalavo iš mokytojų, dirbusių did- 
vietėse, nes kaimo vaikai visada už didvie- 
čių vaikus klusnesni... O jų tėvai labiau ger
bia ir vertina mokytojų, negu kokie “urapa- 
triotai”... Kaime dirbusiam, tik tam mokyto
jui galėjo prireikėti ypatingesnės kantry
bės, kuris pasijuto nepataikęs į savo vėžes. 
Tokiam mokytojui nebuvo reikalo nė ken
tėti. Jis galėjo ieškoti kito darbo; studi
juoti, ūkininkauti ir t. t Niekas nei prie 
vietos, nei prie “įsidarbinimo” rište nerišo. 
Ir buvo mokytojų, išėjusių į kitas darbo 
sritis.

Dirbusieji kaimuose mokytojais nė išei
vijos spaudoje iki šiol nėra garsinęsi kant
rybe. Tik Mokytojas, matyt, labai kentė
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jęs, dabar trūkus kantrybei,. lyg prašyda
ma sis užuojautos, iš anuomet buvusios su
geltos širdies tokio tono grauduliu prašne
ko.

Noriu dar pridurti, jog anaiptol nekal
ba už pradžios mokslo ir mokytojo užkam
piuose apleidimų pradžios mokyklų Įkur
dinimas dvarų rūmuose, o vėliau skubi 
naujų statyba... Visuose miestuose ir Klai
pėdos krašte iškilo po keletą erdvių, gra
žių pradžios mokykloms pastatų. 0 bažnyt
kaimiuose, kaimuose — skoningų, stilingų 
namų, atitinkančių paskirtį, dažnai su 
mokytojui butu....

Gimnazijos ne visos suspėta aprūpinti 
atitinkamomis pastogėmis. Iš tokių gali 
būti Vilkaviškio gimnazija, Kauno III ir IV 
gim. Alytaus gim. bene buvusi ne vienuose 
namuose, gal dar viena kita. Bet pradžios 
mokyklas ir naujai steigiamas pakalniui 
vijosi ir joms rūmų statyba. Jeigu Moky
tojas užmiršo, atsimintų pasižiūrėjęs Į pa
vyzdžius nors Augustino albume.

f Bus danginu)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS*

Jos visad rašo
TFISYBĘ



ie leidžia, bet met:

2655 Mr* 63tq STREET 
Oftso islet.: PRosp*ct 8*3229 
R*ddL WAJbrook $**5076 

Ka&dieo nuo 10 iki 12 v*l. ryto, Į 
nuo 7 iki 9 v&L vak. Tr^ė. uždarytą, I 
tąsumus ppnmm tik susitarus,

R*u ♦•!. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 
6449 S®. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitari

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 Į

DR. S. BIEŽIS
Telef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: R E public 7-7868

Albinuke, velionės duktė, 
i ei Keliavo palaidoti josios mo- 
tiną tą pačią dieną. Paprastai 
numirėlis kazimierinėse veža
mas į koplyčią ir ten kurį lai
ką laikomas. Bet Atkučaitienės 
dukrai buvo prižadėta palai
doti tą pačią dieną. Duktė no
rėjo savo akimis pamatyti, kaip 
josios motina bus nuleidžiama 
į duobę.

Petronėlę Atkučaitienę gerai 
pažinau, todėl ir nuvykau į 
josios laidotuves. Norėjau pa-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmai, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA 
27u9 W. 5lst STREET 

Tel.: GR 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, <—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTBZISTAS

Aparatai - Protezai, Med, Ban- 
< dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, ill. 60629 
Telef..- PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA'
R. š E R Ė N A S

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063
’mi win.......j............. . ............................. ..

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-Ouul.

DR. A. JERKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso te!.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET

. VaL: pinnad., ketvirtad. 5-8 vai. vak, 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirma d. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 2 r v.
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AV’’
CHICAGO, ILL. 60621

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

~ DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CH4RURGUA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

Vai: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

tSBKKBKVnBBBBaSBBSB

A-J MĖSOS KRAUTUVĖ
PRIME & CHOICE MĖSA, 
LIETUVIŠKOS DEŠROS

Užsakant didesnį kiekį parengimams 
duodame nuolaidą.

2433 WEST 69th STREET 
CHICAGO, ILL. 60629

Savininkai:
ANTANAS ir JERONIMAS PLIEN1S 

Atdara nuo 8 vaL ryto iki 6 vai. vak. 
IIKIHBI1IIIIBIIIIII

YOUNG CARPENTER 
will do floor tiling, basement 
paneling, porches, door & home 

& office remodeling.
Call KEN 
597-1491

s=
ED THE CARPENTER

Best work - Best rates. 
Satisfaction Guaranteed. 
As I do all my own work.

471-1444

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

RITE WAY 
DECORATING 

Interior, exterior. 
Free estimates. 

299-3159 or 356-8705

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rood. telef.: Glbson 8-6195 -

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

CARPENTER WORK
CARPENTER — HANDYMAN — 

GENERAL CARPENTER — 
REMODELING — REPAIRS 

VERY REASONABLE

ERNIE — 489-5172 -

j Pažįstu ir josios dukrų Albinų, j
Man taip pat rūpėjo paniatv-1 

ti net per televizijų lietuvių iš* Į 
garsintas tas didysis kablys. 
Prie duobės privažiavo naujai 
nudažytas senas sunkvežimis,! 
kurio viršuje ir buvo pritaisv- 
ti kabliai su visais savo prie- j 
dais. Sunkvežimyje buvo ve
lionės karstas.

Darbininkai apraišiojo kars
tą stipriomis virvėmis, o vėliau! 
paleido motorus. Visas sunk-Į 
vežinus suskrypė, sugargždė- j 
jo, o kabliai pradėjo kelti! 
karstą ir nešti prie duobės.

Mane šiurpas nukratė, kai 
pamačiau besileidžiantį karstą. 
Netrukus virvė sugargždėjo ir 
trūko, o karstas į duobę buvo 
nenuleistas, bet įmestas, šiur
pas nukrėtė ir greta duobės bu
vusią velionės dukrą Albiną. 
Visiems buvo aišku, kad miru
sioji nepasiliko karste taip, 
kaip ji buvo padėta ir uždeng-
ta. Pakrypus ir nusmukus kars
tui, ji turėjo iš vietos pasiju
dinti ir nusmukti į kojas. Jo
sios amžinoji ramybė buvo iš
ardyta.

Mes žinome, kad darbininkai 
nekalti. Kalta yra administra
cija, vartojanti tokius žiaurius 
laidojimo metodus ir supuvu
sias virves. Gerai, kad neatsi
tiko dar didesnės nelaimės. Ne
būtų taip skaudu, jei nematy
tume, kaip kitose kapinėse gra
žiai laidojami mūsų tautiečiai.

Pamatęs, kaip Atkučaitienė 
buvo nuleista į josios amžinos 
ramybės vietą, nesistebime, 
kad kazimierinių sklypų savi
ninkai stengiasi išsikovoti pa
garbesnio laidojimo.

Povilas Daubaras

Vasario 16Roselande
Kaip jau žinoma, L. B. Rose- 

lando apylinkės vadovybės ren
giamas Lietuvos nepriklausomy
bės šventės', Vasario 16, iškil
mingas minėjimas įvyks š. m. va
sario 22 d., sekmadienį, Visų 
Šventųjų parapijos bažnyčioje, 
o po pamaldų salėje, 10801 State 
Str. .

9:45 vai. už žuvusius už Lie
tuvos laisve šv. mišias atnašaus 
kun. česius Auglys. Šiai didžia
jai šventei skirtą pamokslą pa
sakys svečias kun. Petras Pat- 
laba. Giedos parap. choras, vad. 
vargon. Povilo Skridailos. Solo 
giedos Maldą už tėvynę (Vanai 
gaičio) ir Malda (Dambrausko)

HUMPHRIES PAINTING, GUTTER 
and roofing service. Gutters cleaned, 
repaired, replaced. Painting; tuek- 
pointing; chimney repairs; cement 
work. Basement water proofing. Spe
cial! Gutters painted inside and out. 

All work guaranteed.
_________ Call 561-1738

No job or tree too difficult 
Over 12 years experience in 

BIG TREE REMOVAL 
Conservatively priced. Power stump 

removal. Free estimates.
HI 6-3224

Karštą vasaros dieną, kurios dabar dažnai pasitaiko Australijoje, j 
jūrą skuba ne tik žmonės, bet ir šunys.

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo! 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai! 
kreipkitės i mūsų virš 30 metų paty- j 
rimą turinčią studjją. Darbą atlieka 
patyrė fotografai. Meniskai paruo

šiame vestuvinius albumus.

AL*S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288
Call and ask for EDIE BURBULIS

GĖLININKES
(PLTRAMENT  AS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariam Ava. — 586-1228

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS G8LINY81A

GĖLES VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834
V

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Iz. Motekaitienės dainavimo stu
dijos stud. Tadas Rūta. Prie var
gonų Manigirdas Motekaitis.

Antroji bažnj tinė rinkliava 
klebono kun. Prano Lukošiaus 
skiriama Lietuvai vaduoti. Pa
maldos baigiamos giesme Ma
rija, Marija ir Tautos himnu

11 vai. salėje bus iškilmingo
ji dalis, kurią praves apyl. pir
mininkas Bronius Macevičius. 
Invakaciją atkalbės kun. Petras 
Patlaba. Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo aktą perskai
tys kun. česius Auglys, asistuo
jant Valerijai Sparkytei. Pa
grindinę kalbą pasakys prof. 
Balys Vitkus. Meninėje dalyje 
— 1. Mūsų mažieji mokyklos mo
kiniai, vadov. mokytojų M. Pėte- 
raitienės ir V. Sparkytės atliks 
vaizdelį, padainuos ir pačoks tau
tinius šokius. 2. Iz Motekaitienės 
dainavimo studijos jaunieji dai
nos meno talentai: Aušra Baro- 
naitytė, Danutė Bajalytė, Zita 
Burneikytė ir Tadas Rūta išpil
dys solo ir duetais gražiausių 
šventei parinktų dainų puokštę 
šių muzikų: J. Dambrausko, G. 
Melerio, A. -Vanagaičio (har
monizuotos), D. Andriulio, Br. 
Budriūno, A. Balčiūno, 6. Gai- 
levičiaus, V. Jakubėno, A. Ka- 
čenausko, V. Kuprevičiaus, V. 
Klovos ir P. šopogos. Akompo-

< nuo  ja Manigirdas Motekaitis.
Meninei daliai užsibaigus, vi

si šventės dalyviai parengimo 
komisijos ponių bus nuoširdžiai 
pavaišinti. Veiks Antano Vai- 
delausko ir Stasio Grišmanaus- 
ko aptarnaujamas baras. Tad 
iš anksto kviečiami visi tautie
čiai gyvenantieji Roselande ir 
jo apylinkėse šios šventės iš
kilmėse kuo gausiausiai dalyvau
ti ir savo dosniomis aukomis pa
remti Lietuvos laisvinimo darbą.

\ Apylinkės Vadovybė ir 
Komisija

nubalsuota surengti balių ge
gužės 2 d. Vengeliauskienės sa
lėje. Rengimo komisija suda
ryta: Stella Jurėnas, Helen Ven- 
geliauskas ir Bernice žemgulis. 
Išrinkti taip pat ir darbininkai, 
kurie patarnaus į balių atsilan
kiusiems svečiams.

Buvo pranešta, kad po susi
rinkimo įvyks pobūvis Stellos 
Jurėnienės gimtadienio proga. 
Tuoj pasirodė tortas su degan
čiomis žvakutėmis. Nariai su
dainavo “Happy Birthday” ir 
palinkėjo poniai Jurėnienei 
daug laimės.

E. McNamee, nut. rast.

ROCKFORD, ILL
SLA 77 kuopos narių žiniai
Visur organizacijos nusiskun

džia, kad nariai sutingo, nebe
lanko susirinkimų. Mūsiškės or
ganizacijos nesudaro išimties, 
jų nariai taip pat nebepaiso su
sirinkimų. O kadangi dėl mažo 
narių atsilankymo nebėra pras
mės kas mėnesį laikyti susirin
kimus, tai jie retinami, štai SLA 
77 kuopa nutarė per metus tu
rėti tik keturis susirinkimus. 
Apie tai oficialiai ir pranešama.

Pirmas šiais metais kuopos su
sirinkimas Įvyks kovo 1 d.; ant
ras — birželio 7 d.; trečias — 
rugsėjo 6 d. ir ketvirtas — gruo
džio 6 d. Visi jie bus laikomi 
Lietuvių klubo patalpose sek
madieniais, 2 vai. po pietų. Visi 
nariai prašomi tas datas Įsidė
mėti.

Į keturis susirinkimus nebus 
sunku atsilankyti. Ypač svarbus 
bus gruodžio susirinkimas, nes 
jame bus renkama valdyba.

SLA kuopa valdyba

WOMAN PAINTER 
Professional. Will paint average 
room for $35. Best paint inclu
ded. You must be satisfied. 

Call Farley Quality Painting 
343-7377

Eržvilko klubas
Vasario 4 d. įyyko Eržvilko 

draugiško klubo susirinkimas. 
Pirmininkas Ben Jurėnas ati
darė susirinkimą ir pranešė, 
kad yra mirusi narė Marcella 
Kazakauskas. Nariai ją pager
bė atsistojimu ir vienos minu
tės susikaupimu. Klubas pa-
siuntė vainiką ir išreiškė užuo
jautą jos šeimai ir giminėms.

CARPENTERING CONTRACTING CO

AL GREEN CONTRACTOR

Winter rates, licensed. Insured remo
deling, additions, home repairs, all 

types of carpentry.
598-1850 .

DONALD E. PALM, Sr. 
Complete painting & paper hanging. 

Fully insured.
PLASTERING, TAPING & 

SPRAYING.
525-8018

ERNEST U KITZINGER, INC.
GENERAL REMODELING

Room Additions. Basement Rec. Rms
Kitchen Remodeling. Bathrooms.

Screen Porches.
Alum. Siding.

724-3384

2533 W. 71st Street ■
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-. -......—-T-^

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
---- -

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

“Tu rando t” per radiją
Kitą šeštadienį, vasario 21 d. 

1 vai. popiet Chicagos laiku 
per WGN radijo tinklą bus 
transliuojama “gyva” Puccini 
opera “Turandot”, svarbiausio- 

ise rolėse dalyvaujant sopranui 
Birgit Nilsson, sopr. Lucine 
Amara. tenorui Placido Do
mingo, baritonui Theodore 
Uppman ir bosui Bonaldo Gia- 
iotti.

Patikrinus valdybos sąstatą.
paaiškėjo, jog vicepirmininkas 
ir korespondentas Antanas Ju-
sas tebeserga ir yra ligoninėje. 
Visi nariai linki jam greit pa
sveikti ir vėl kartu su jais da
lyvauti.

Komisija, kuri buvo paskir
ta patirti apie mirusio nario 
John Krause turtą, raportavo, 
jog daromi žygiai išsiaiškinti 
su advokatu. Vienbalsiai buvo 
pasisakyta, kad būtų sušauk
tas specialus susirinkimas ir 
apie tą susirinkimą kiekvie
nam nariui ;>r.anešti atviruku. 
Susirinkimas turės įvykti kovo 
4 d. Vengeliauskienės salėje 
(4500 S. Talman Avė.) Prasi
dės 8 vai. vakaro.

Buvo pasiūlyta ir vienbalsiai

’NAUJIENOS0 K1EKVIENC «
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULI“

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Našliu ir Naš- 
liukiv Draugiškas Klubas rengia St. 
Valentines šokių vakarą, vasario 14 
d., šeštadienį, 7 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 West 43rd St. Veiks bu
fetas su užkandžiais ir gėrimais, bus 
vertingų dovanų, šokiams gros G. Jo
niko orkestras. Vakaro rengėjai de
da pastangas atsilankiusius svečius ir 
narius maloniai priimti bei visus ge
rai nuteikti. M. U., rast.

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, vasario 15 dieną 
1:00 vai. po pietų. Hollywood svetai
nėje. 2417 W. 43rd St. Nariai malonė* 
kite atsilankyti. Aptarsite klubo rei
kalus, kurių yra daug.

Rožė Did^galvionė, rast

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ 
'Ar 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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MOKYKLl FSMAL*
T

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reiki*

HELP WANTED ** FEMALE 
Darbininkiy Reikia

HELP WANTED — MAL
Derbininky Reikie

HELP WANTED
Derbininkiy kelkit

EEL PRODUCTSATACO

Gali

auis

PALOS PARK

Štuthofo

APPLY

7 Street SE.

Store

Passbooks

Tel. 238-9787-8

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

$5,000 minimum
2 year certificate

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

erm- 
Akina, 
jsiekti 
kvklu

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

KITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, 'Illinois 60629 

WA 5-2787

1716 W. Hubbard ST
MR. LAMPUGNANO

modernūs 2 mieg
160 dol.

— Povilas Kilius, Chicagos 
Lietuvių Tarybos sekretorius, 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį, perskaitys re
zoliucijas Marijos HS audito
rijoje.

♦ Stasys Mankąs tvarkys vė
liavų paradą Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje, iškilmingai 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo šventę. (Pr).

are permanent 
APPLY

paskelbti <luo- 
ui katalikiškų 

antrame 
aitynio su- 
mėnesiais,

zacijų ir komitetų dalyvis ir jis 
projektuoja pasiūlyti (nes ma
no, kad tai būtų naudinga), to
ki Lietuvių etninių studijų cen
trą Įsteigti Čikagoje”.

jo drau- 
ieton gč- 

sudėjo aukas 
15 dol. A. J.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

ESS OPERATORS, 
IS, SPOT WELDERS

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, FEBRUARY 14, 1970

BRIGHTON PARKE 4 kamb. butas, 
2-ram aukšte, suaugusiems. 

2540 WEST 39 PLACE 
TeL LA 3-3797

CLERK TYPIST 
immediate position available, 
be a high school graduate, type 45 
w.pjn., have an excellent telephone 
voice and neat appearance. Benefits 
include 3 weeks paid vacation. Call 

733-5163

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Be to, ten buvo ne Jonas čiu- 
berskis, bet Jonas čiuberkis ir 
ne Rapolas Maskonis, bet Ra
polas Mackevičius - Mackonis.

Stasys Juškėnas

PLASTIC EXTRUDER
OPERATORS

EXCELLENT PAY.
COMPANY BENEFITS.

REIKALINGAS BUČERIS 
dirbti 3 dienas arba visa savaite. 

Tel. BI 7-9475

APACHE
INDUSTRIES CORP 

2800 BERNICE ROAD,

HALF PRICE SALE
Last two weeks in February starting 
Feb. 17th. Save on all thrift merchan
dise, clothing and household items.

THRIFT HOUSE
511 MAIN STREET 

EVANSTON 
Operated by

Evanston Junior Leage.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

We are now working 53 hours per week.
)N FROM 8 A. M. TO 5 P. M.

9th AVENUE’

— Illinois Universiteto Lietu
viui Draugija Vasario 16 dieną 
minės pirmadienį, Vasario 16 
dieną, Illinois Universiteto kam
barys. Programos prasidės 
10:30 ir 12:30 P. M. Visi lietu
viai ir nelietuviai kviečiami mi
nėjime dalyvauti. Kviečia

Alvydas Jonikas
Gegužis 28, liepos 14 ir rugpiučio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
. visoms progoms

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

MECHANICAL
TRAINEE

train to assist. Laboratory 
with mechanical 

Some

KATALIKŲ PARAFUOS KLEBONI
JAI REIKALINGA VIRĖJA. Nuola
tinis darbas, 5 dienas savaitėje. Pri
vačios patalpos gyventi, gera alga ir 
geri namai tinkamam asmeniui. Susi

kalbėti angliškai. Skambinti
Tel. 428-2646 arba rašyti: Af Box 269 

225 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO, ILL. 60606

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėti dirbančios motinos ramų 
maža vaiką ir nedidelį namą 5 dienas 
savaitėje, Lincoln Parko apylinkėje. 

Labai geras atlyginimas. 
Reikalingos rekomendacijos. 

Susikalbėti angliškai. 
Tel. 348-3088

ngs. Liberal overtime and fringe 
benefits.

DIRBANČIAM VYRUI beismonte iš
nuomojamas kambarys. Gali gaminti 
valgi ir naudotis kitais patogumais.

6947 So. WASHTENAW

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su virtuvės privilegija porai vasaro
tojų privačiame name už 40 dol. per 

savaite.
13255 NW. 12 AVĖ. 
MIAMI, FLA. 33168 

Tel. 688-6104

Didelis pasirinkimas ivairiy pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi- 

\lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. B A C E V I Č I U S
6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

TYPIST
LOOP

IBM Executive and Standard.
Statistical, report and preparation for 
photo. Knowledge of IBM composer 

helpful or will train. 
Phone RA 6-7480

STORE CLERK
FULL TIME 
PERMANENT

Apply in person. 
EDGEBROOK CLEANERS 
6410 N. CENTRAL AVE.

RO 3-4343

' Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BROOKFIELD 
BY OWNER

Cedar shingled. 4 bedrm., 1 floor plan. 
Completelv remodeled corner lot. Low 

taxes. Close to schools, stores & 
transportation.

ASKING $28,500.
485-3489

Mrs. Stanley Balzekų sūnus, St 
John’s Karinės Akademijos 
kadetas, už akademinius atsie- 
kimus buvo apdovanotas Si
dabro žvaigžde. Jis yra pačių 
geriausių studentų pirmamečių 
(frešmanų) klasėje. Robertas, 
be- to, vadovauja savo mokyk
los hockev būriui.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

40 AKRŲ MODERNI F ARMA prie 54 
greitkelio, netoli New London.

JOE DISHNO, 
S96T-Z86 lai 

□SIM “NOONOT MSN ‘S

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRosnect 8-2233

Šimkus Real Estate 
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450

KATALIKU PARAFUOS 
KLEBONIJAI 

yra reikalingos — 
(1) NAMU ŠEIMINIKĖ IR 

(1) VIRĖJA
Privačios patalpos ir gera alga tinka

miems asmenims. Susikalbėti 
angliškai. 

Tel. JU 8-2620

to take care of elderly couple.
Light cooking and cleaning 5 days a
week . 8 A. M. to 5 P. M. Northside.
Good starting salary. References.

Call 539-0572

Pigiai dažau kambarius, valai 
kilimus ir baldus.

I. RUDIS Tel. CL 4-1051

Will
Technician 
changes to equipment.

mechanical experience
aptitude required.

• OPENINGS IN VARIOUS DEPARTMENTS OF 
THE WORLD'S LARGEST HOTEL.

Full Company Benefits.
We will be happy to discuss your employment opportunities

APPLY IN PERSON TO PERSONNEL OFFICE 14th FL.
\ THE CONRAD HILTON

720 So. MICHIGAN AVENUE

LYON - HEALY
HARP FACTORY 

1423 W. LAKE ST.

& L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI*

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

• DRAUGUŽI NESVAJOK!
PRIE FORD CITY 5M> kamb. 8 m. 

modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, auto garažas. $22,900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklypas. $45,000.

10 KAMBARIU MŪRINIS. 2 vo
nios, 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai,, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS. 6 ir 
3 kamb.. garažas Arti mūsų. $19.900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningų paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

MARQUETTE PARKE 
mūrinis. 13 metų, 3 miegamieji. Di
delis salionas. Kabinetų virtuvė. Ply
telių vonia. Gazo šilima. Sausas rū

sys. Geras garažas.
TeL 778-6916 '

GENERAE’'OFFICE
Woman 25—40, typing, light book
keeping, filing, 4 girl office, 32% hr. 

week. Salary open. Near Loop.
Call TA 9-1844, 
between 9—4 P. M.

— S. Barčus Šeimos radijas 
paminės Lietuvos nepriklauso
mybės šventę vasario 16 d., pir
madieni, ly tinėje programoje 
10 vai. Po Lietuvos himno adv. 
Algirdas Bud rėčkas perskaitys 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą, kalbės ALT pirm. 
Eį. Bartkus ir vadovaujant ALT 
kult, fondo pirm.. A. Kairiui, 
bus atliktas montažas, kuria
me dalyvaus jaunimo .teatro 
dalyviai M. Eivaitė ir Ą. Vikto
rą. Vakarinėje programoje 7 v. 
kalbės Vliko pirm. K. Valiūnas, 
o Alg. Budreekas skaitys jo pa
ties parašytą patriotinę kūrybą.

— 5. m. vasario m. 22 d., sek 
madien, 1 vai. p. p. Jaunimo 
Centro patalpose yra šaukia
mas “Lietuviai Televizijoje” 
narių ir rėmėjų metinis susi
rinkimas .kuriame bus pateik
tos finansinės bei veiklos apys
kaitos. aptariamas LTV Statu
to projektas ir nustatytos veik
los gairės penktiesiems veiklos 
metams. Kviečiami LTV pro
gramų rėmėjai, lietuvių bend
ruomeninių organizacijų ats
tovai ir visi, kuriems rūpi lie
tuviškosios televizijos progra
mų išlaikymas bei ateitis, susi
rinkime gausiai dalyvauti.

LTV Valdyba

— Visi šauliai, kuriems tik 
sąlygos leidžia, dalyvauja pa
maldose Šv. Kryžiaus bažnyčio
je minint Lietuvos Nepriklau
somybės šventę sekmadienį, va
sario 15 d. 10 vai. ryto.

— Robertas Balzekas, Mr. ir

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejaus Prezidentas Stanley 
Balzekas. ,Tr., specialaus moks
lo reikalams komiteto pirmi
ninko kongresniano p. Roma
no C. Pucinski’o pakviestas 
(BILL HR 14910), šių metų 
vasario mėn. 27 d., Washingto
ne Atstovui rūmuose (at the 
Reyburn Office Building), kal
bės etninio paveldėjimo studi
jų centre. Ponas St. Balzekas, 
jr. yra aktyvus įvairių organi-

GENERAL OFFICE
37% HR. WEEK.

Good typing skills — Record keeping, 
lite filing & other diversified duties. 
Must have own transportations. Ex
cellent Company benefits, including 

profit-sharing.
Modern working facilities.

CALL
Mrs. GUZICK-ALLEN

AIRCRAFT RADIO
ELK GROVE WILLAGE

437-9300 ,
3 BUTU po 4—3 ir 1 kamb., karšto 

(vandens šilima, 2 mašinų garažas,
Must pėdu sklypas. 140 dol. pajamų ir

4 kamb. butas. 56-tos Avė. ir Cermak 
Road apylinkėje. $22,800.

SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 
Tel. BI 2-2162. Jei neatsako — 

LA 1-7038

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — TeL WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, IIL 60608. — TeL 254-3320

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

uiau Chicagos
paskelbė panašaus ištyrimo re
zultatus miesto viešosiose mo
kyklose, kur pasirodė, kad 
trecio skyriaus mokiniai skai-

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

VILLA-WEST,
135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai.

TELEF. 349-0600

š. m. Naujienų <x> nr. vasario 
11 d. paskelbta nacių nukan
kintų ir išlikusių gyvų buvusių 
Štuthofo kacete lietuvių įkaitą 
sąrašas.

Atrodo, sąrašas nėra pilnas. 
Peržiūrėjęs sąrašą, neradau ta
me pačiame kacete nukankin
to kilimo iš Zarasų apskr., Gry- 
biškių kaimo Lietuvos kariuo
menės majoro- topografo Sta
sio Puodžiaus pavardės. Grei
čiausiai bus ir daugiau praleis-

NAMU IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • (MIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

NAUJI BOTAI PRIE EŽERO 
PIGIAUSIOMIS NUOMOMIS 

w CHICAGOJE 
Gražūs, erdvais _ 
butai tik 139 dol.; 3 mieg 
artimoje Chicagos šiaurėje, arti pa 
piūdimių, parkų, ligoninių, gerų krau
tuvių, ponuos trar sportacijos. Privati 
apsauga, keltuvai šilima, nemokamos 

dujos virimui, paikinimas ir kita.
Skambinti 275-6877 arba 

atvykite į
NORTH EAST WOOD SHORES 

APARTMENTS 
850 W. EASTWOOD AVE.

"(4635 North)
Gyvenkite moderniai su puikiomis 

šeimomis.
Skambinkite 275-6877 dabar.!

NAŠLE parduoda 
du greta esančius ūkius, po 160 akru, 
Įmokėti po 10,000 dol. ar daugiau, su

lig sutarties. Prašau rašyti: 
-Mrs. HELEN’ GERCHAS 

244 ----- -----
ALYSON CITY, IOWA 50401

STOCK ROOM CLERK
Marking Room in Department 

Some experience necessary. 
Will train.
CALL 

KI 5-2500

Kataliku mokyklų 
tendentas kun. (Joi’k : 
kad tatai buvo galima j 
dėlto, jog iš 122 kai. m 
16t * yra p riem i esc i u o s e 
aplinka mažiau trukdo v 
mokytis negu mieste, 1 
svarbiausia dėl to, kad tėvai 
leisdami vaikus i katalikiška* 
mokyklas, turi už mokslą mo
kėti, o mokėdami yra suintere
suoti, kad jų vaikai mokytųsi.

A. T V ERA S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGSNYBRS 

Pardavimas ir Taiiyma* 
2644 WEST 49th STREET 

T«l.: REpublte 7-1941

SECRETARY Jr.
RIDE YOUR TRAIN TO OUR 

DOOR STEP.
120 So. RIVERSIDE PLAZA 

Across from Union & N. W. stations. 
National Businformation firm has 
immediate opening for Sales Sec., 

Typists opportunity 
also available — 37% hr. week. 

Pleasant working condition.
CALL

RA 6-9100

— A. A. Juozui Bernotui, bu 
vusiam Balfo 6 skyriaus sekre 
toriui, staigiai įnirus 
gai ir bendradarbiai 
lių prie karsto, 
Balfui. Aukojo
Puleikiai, po 10 dol. A. Reivy- 
tis, J. Fabijonas, V. Artmonas, 
po 5 dol. P. Kaušas, J. Kerna
gis, P. Janulis, J. Mikūnas ir 3 
dol. A. Buškus. Iš darbovietės 
bendradarbiai per Jurgį Stan- 
kūną suaukojo 856.00. Viso šal
pos reikalams A. A. Juozo Ber
noto vardu paaukota £124.00. 
Balfo Valdyba dėkinga visiems 
aukotojams.

Arkidiocezijos 
menys rodo, k 
mokyklų mokiniai 
mokyklos skyriuje sk 
pratime yra dviem 
o aštuntame skyriuje net dvy
lika mėnesių pažengę' toliau 
negu pagrindiniai reikalauja
ma. Tie rezultatai gauti išban
džius 179,139 mokinius 422 pa
rapijinėse nu 
dant antruoju, 
tuoju,skvriu.

MEDŽIO DARBININKAI

MONTUOTOJAI
'Garantuotai pastovus darbas kiekvie 

nais metais.
NĖRA ATLEIDIMŲ 

NEMAŽINAMAS
VALANDŲ SKAIČIUS

Nauji ateiviai yra pageidaujami 
nekalbėti angliškai. Mes čia turime 
žmones, kurie jums išvers. 5 dienos 
savaitėje. Labai geros darbo sąlygos 
vienintelėje visoje Amerikoje harpų 

dirbtuvėje.
Kreiptis asmeniškai į

Mr. KRASICKI

$1,000 minimum
1 year certificate 

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

PASKOLOS. PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMI 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKBJIM/ 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS )

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IIL Virginia

gerą skohį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, I

Marquette Pk., 6211 So. Wester
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

klose prade- .VH1O ga 
aigiant aštun- r

mokyklų mokiniai (.hi 
: turi pažymius, geresniu; 
viešųjų mokvkhi moki4 v % * v

šskirianl du dalykus, bū
I fizikas mok




