
Saulėta, šalčiai.
Saulė teka 6:58, leidžiasi 5:11. THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Tite luti <md Clmteit Litbaanitn Ddlį h Amttico Į
” MAUJIKMOS

Tkc L»4tW*a>iaa New*

i PuU*-h«l by Tk< Licbuaaiaa Naw» Publiabin^ Co-, Iwk j 
1739 So. Halsted Street. Chicago, m. 60608 

HAymarket 1-6100
Over One Million Lilbutnitn In Tite United Stctet I

VOL. Lvm Price 
________________ Library of Congress Gr.

Periodical Division 
™Washington, D. C. 20540

IAU
KONGRESO PAKOMITETIS KALTINA

DĖL KUDIRKOS TRIS JAV ĮSTAIGAS
WASHINGTOXAS. — Atstovų Rūmų pakomitetis užsienio 

reikalams ir Valstybės Departamento Organizacijos bei Užsienio 
Operacijų pakomitetis baigė apklausinėjimus dėl lietuvio jūreivio 
Simo Kudirkos išdavimo rusams ir paskelbi kaltinantį raportų, 
kuriame sakoma, kad dėl šio įvykio lygiai kaltos yra trys įstaigos: 
Pakrančių Sargybos Bostono apygarda, Pakrančių Sargybos šta
bas ir Valstybės Departamentas. Raportas kaltina minėtas įstai
gas apsileidimu, sumišimu ir “biurokratiniais veiksmais, kurie 
niekur neveda”. Ironiškų sakinių pilname raporte sakoma: “Jei 
tokia laikysena yra tipinga Pakrančių Sargybos aukšti) valdi 
ninku darbe tai, Dieve, gelbėk Ameriką”.

Pakomitečio darbams ir ap
klausinėjimams vadovavo atsto
vas Wayne Hays, dem. iš Ohio. 
Jis pavadino Kudirkos atidavi
mą Amerikos įsisenėjusių prin
cipų sulaužymu. Raportas sa
ko, kad iš “Vigilant laivo į Bos
toną, iš čia į Washingtoną pa
reigūnai kreipėsi prašydami pa
tarimo, tačiau į tą prašymą daž
niausiai būdavo atsakoma: “Pa
laikykite su mumis ryšius”. Ir 
šita tuščia frazė dažnai buvo 
ignoruojama. Niekas jiepagal- 
vojodf rimčiau neįsigilino į pro
blemą ir-neieškojo kitos išeities 
ar kito galimo ėjimo. Niekam 
neatėjo į galvą duoti paprasčiau
sią patarimą: “Neatiduokite pa
bėgėlio, kol štabas neįsakys”.

Pakomitečio raportas sako, 
kad visi pasikalbėjimai ir susi
rašinėjimai, kurie galėjo padėtį 
išaiškinti, neturėjo tikslumo ir 
buvo nepilni. Raportas pabrė
žia, kad admirolas Eilis, Bosto
no distrikto vadas, ir jo štabo 
viršininkas kapitonas Hėtcher 
buvo išgelbėti nuo karinio teis
mo^, ir. jiems. buvo leista išeiti į 
pensiją. Raportas klausia ar jų 
teisimas nebūtų iškėlęs jų apsi- 

. leidiiųęąr ar nebūtų sutaupęsvy- 
-riausyUei jų atsargon paleidimo 
išlaidų — pensijų.? - .

Raportas nurodo, kad admiro 
ląs EĮlis davė patarimus ir įsa
kymus apie klausimą, kurio jis 
nesuprato,.nežinojo ir nenorėjo 
žinoti. Kapitonas -Brown supra
to, kad: j išeiną pavojingu, keliu, 
tačiau' ifgį nešūsirūpino, o vals- 
bės departamentas irgi parodė 
nerūpestingumą ir paviršutiniš
kumą dėl visos padėties.

Pakomitečio raporte geriau
siai kalbama apie “Vigilant” ka
pitoną Eustis, kuriam buvo įsa
kyta panaudoti jėgą ir kartu iš
vengti incidento, nors tokia išei
tis buvo susidariusioje padėtyje 
visiškai neįmanoma.

Raportasbaigiamas kritika 
įstaigų raštams. Sakoma, kad 
perskaičius daugybę susirašinė
jimų Kudirkos reikalu, pabrėž
tinai matosi, jog ir Pakrančių 
Sargybai ir Valstybės Departa- 

.mentui reikalingas ne tik agre
syvesnių veiksmų, bet ir papras
čiausių anglų kalbos dėsnių pa
kartojimo kursas.

Batuno organizacijos informa
cijų tarnyba sausio 29 d. pa
skelbė spaudai žinią, kaip ten 
sakoma, gautą iš “paprastai pa
tikimų šaltinių”, kad Simas Ku 
dirka gali būti gyvas ir sveikas, 
atsigaunąs Krymo kurorte. Jis 
kartu su keliais “Sovietskaja 
Litva” pareigūnais buvęs nu
vežtas povandeniniu laivu į Klai
pėdos ligoninę. Oficialii versi
ja buvusi — jį smarkiai primu
šę amerikiečiai. Kudirka, ap- 
gydęs sunkiausias žaizdas, bu
vęs vėl perkeltas, šį kartą, gali
mas daiktas į Krymo kurortą.

Sunku spėlioti, kodėl šitą ži
nią skleidžia Batuno informaci
ja. Dar sunkiau įspėti, kodėl 
ją paskelbė ir ketvirtadienio

IŠ VISO PASAULIO

Chicago, Ill. — Šeštadienis, Vasario-February 6 d., 1971 m.

į BAIGI
Kaina 10c

Sustreikavus Filipinų šoferiams ir studentams prisidėjus prie ju streiko, policijai buvo daug 
darbo raminant riaušes. Policija suguldė riaušininkus ant gatvės, kur juos vėliau surenka po

licijos-mašina.

ASTRONAUTAI ATLIKO PAVESTUS
UŽDAVINIUS MĖNULIO’PAVIRŠIUJE

HOUSTONAS. — ši astronautų kelionė į mėnulį pasižymėjo 
smulkiais mechaniniais sutrikimais, kuriuos vis pasisekdavo su
tvarkyti. Antares nusileidimo ant mėnulio nepavyko nufilmuoti, 
nes sugedo televizijos kamera, buvusi pagrindiniame laive. Tuo 
jačiu bus sunkiau parinkti ateities kelionių nusileidimo vietas, nes 
aparatas turėjo filmuoti iš 10 mylių atstumo mėnulio paviršių. Iš 
tokio aukščio gerai matosi krateriai vos šešių pėdų platumo. To
kioje aukštumoje dar niekad nuotraukų anksčiau nebuvo daryta 
ir dabar nepavyko padaryti.

Sen. Ch. Percy siūlo
etnines studijas

SAIGONAS. — Amerikos ko
respondentai nieko negalėjo ra
šyti apie kariuomenės judėjimą 
prie Laoso sienos, nes karinė va
dovybė pagrasino atšaukti ak
reditavimą. Ta bausmė yra di
delė, nes tada korespondentai ne
turi teisės važinėti kariniais lėk-1

LAISVĖ yra BRANGESNĖ Už VISKĄ
spaudos konferencijas. j

LOS ANGELES. — Mansono' 
byloje penktasis kaltinamasis LIETUVIAI, , _
Charles Watson, kuris iki šiol| Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį šiemet minėsime su- 
. uv? pro namyje, psichiatrų jaudinti ir giliai sukrėsti. Trys, vienas po kito-sekę, lygiai kaip 

f pasveikusiu ir anksčiau kiti pasisekę lietuvių bandymai išsiveržti iš sovietinio 
galinčiu stoti į teismą. Jis is li
goninės Atascadero, Texas, bus 
perkeltas į Los Angeles.

Vliko pareiškimas Vasario 16 proga

tautų kalėjimo įrodė mums ir pasauliui, kad Lietuva, nežiūrint 
priespaudos, tebėra gyva, o lietuviams laisvė yra brangesnė už 

_________ visa; kita. Jų žygiai ir aukos sukrėtė pasaulio sąžinę ir paskatino
— Milane leidžiamas medici-1 vie^ Prabilti> kad jau laikas, sovietinei imperijai atverti savo 

nos žurnalas “Rivista dell” In-'sienas Iaisvam judėjimui. Mes tvirtai tikime, kad visų sovietų 
stituto Vaccinogeno”... straips--pavergtų sustiprėjęs veržimasis J laisvę ir pasaulio viešo- 
ny apie susirgimus plaučių vė-.sios_°PilUi°s spaudimas pagreitins komunistii^imperijos Rūgi

mą ir priartins Lietuvai laisvės dienas.žiu, pateikė lentelę apie susir
gimo atvejus 100,000 gyv., 35-64
m. amž, žmonių tarpe. Iš jos nimo Komitetas turi malonią pa
matyti, kad daugiausia 'tokių su-j reigą pareikšti, kad pastarųjų 
sirgimų Škotijoje, būtent, 154.3,’ įvykių paveikti visT laisvojo pa- 
kiti kraštai —^Suomija (119.7) J šaulio^ lietuviai, o ypatingai jau 
Rusijos Federacija (102.1), Uk- nimas, savo greita; išradinga ir 
raina (80.0), kiek mažiau Lie- darnia akciją bei gausiomis au- 
tuvoje, būtent — 75,3 iš 100,000 
gyventojų. (E)

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi-

Vasario 16 minės 
JAV Atstovų Rūmai

ČIKAGA. — Alto biuras pra
neša, kad Vasario 16 d. minėji
mas JAV Kongreso Atstovų Rū
muose įvyks vasario 18 d., ket
virtadienį. Svarbiausią kalbą 
pasakys atstovas Daniel J. Flood 
(Dem., iš Penn.).

Kongrese invokaciją skaitys 
vyskupas A. Deksnys.

Illinois atstovas Frank- An- 
nunzio, 13 distr. Dem., įteikė 
Atstovų Rūmuose rezoliuciją, 
reikalaujančia Lietuvai laisvės.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Charles Percy (R. III.) kartu su 
sen.Richard Schweiker (R., Pa.) 
pasiūlė įstatymą kuris duotų lė
šų etninių mažumų kultūros stu
dijoms ir tos kultūros centrams. 
Įstatymo projektas šiuo metu 
svarstomas Darbo ir Viešojo 
Gerbūvio komitete. Apklausinė
jimai vyks švietimo pakomite
tyje..^

Šis įstatymas duotų galią švietL 
mo departamentui steigti etni
nių grupių centrus, duotų jiems 
lėšų per švietimo ir kultūros, ne
darančias pelno, organizacijas. 
Atskiruose rajonuose būtų stu
dijų centrai tokioms grupėms, 
kurios tame rajone gyvena.

Sen-Percy pareiškė, kad atė
jo laikas plačiau paskleisti vi
siems žmonėms mūsų etniniu 
grupių turtus, kad jų laimėjimai 

į ir ..tradicijos būtų^geriau^pažįs- 
tamos ir vertinamos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Žibalo krizė
TEHERANAS. — žibalą eks

portuojančių valstybių grupė da
vė žibalo bendrovėms laiko ap
sigalvoti iki vasario 15 dienos 
ar priimt tų valstybių naujus 
reikalavimus. Kalbama, kad, 
atmetus naujus reikalavimus, 
žibalo eksportas bus nutrauktas. 
Jokių tolimesnių derybų nebe
bus. Vakarų bendrovėms belie
ka priimti arba atmesti žibalo 
šalių reikalavimus.

žibalo Bendrovių unija pasiūlė 
naujas kainas žibalo valstybėms,
kurios per 5 metus gautų net 5.5 j laisvę, iškėlė Lietuvos klausimą 
bilijonus dolerių daugiau, negu! viso pasaulio viešumai ir kar- 
dabar gauna, žibalo šalys ta- tu mus įpareigojo savo, darbais 
čiau reikalauja tokių kainų, ku 
rios joms uždarbį per 5 metus 
pakeltų 11.77 bilijonais.

komis įrodė, kad Lietuva tebė
ra mumyse gyva ir kad į jos lais
vinimo darbą ateina jaunoji kar
ta. Mūsų nuoširdi padėka ir pa
garba Jums visiems Ta proga 
dėkojame ir visiems nepailsta
mai kurstantiems lietuviškumo 
ugnį savose šeimose, vargo mo
kyklose, organizacijose ir kultū
ros baruose. Padėka taip pat 
skelbiantiems pasauliui Lietuvos 
nedalią ir savo aukomis remian- 
tiems Lietuvos laisvinimo pa
stangas. Gili pagarba ir mūsų 
pasitikėjimas broliam ir sesėm 
pavergtoje tėvynėje bei tolimo
je tremtyje.

Pastarieji įvykiai, o ypač tra
giškas Simo Kudirkos šuolis į

“Draugas”, „ kuris vakar pakar
tąja dar vieną gandą, šį.- kartą 
apie Bražinskus. Pasiremdamas 
Brooklyno “Jewish Press”, ku
ris žinią pasiėmęs iš “London 
Sun”, lietuvių dienrašuš pasa
koja, jog “rusai sutiko Lenin
grado teisme nuteistiems žy
dams Dimšicui ir Kuzniecevui 
pakeisti mirties bausmę kalėji
mu tik kai gavo užtikrinimą, jog 
Turkija išduos jiems du lietu
vius, tėvą ir sūnų, kurie pabėgo 
iŠ Rusijos, nukreipdami lėktu
vą. Toks esąs slaptas susitari
mas”. "Draugas” prideda: “Kiek 
ta “London Sun” žinia tikra, ne 
žinome”.

Galima pridėti: nežinote, tai 
ir neskelbkite.

ir aukomis užtikrinti, kad ji ne
būtų vėl užmiršta. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
derins visas mūsų pastangas ir 
darys visa, kad Lietuvos laisvės 
klausimas būtų gyvas visur, o 
ypač ten, kur bus svarstomi Eu
ropos likiminiai reikalai.

Lietuviai! Minint šiemet Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymo sukaktį, visų mūsų, nežiū
rint kur begyventume, įkvepian
čiu ir dėl Lietuvos gyventi pa
skatinančiu šūkiu tebūnie mūsų 
brolių įprasminta gili mintis, 
kad už laisvę verta mirti.

Tegul meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse!

Vyriausias 
Išlaisvinimo

1971 m. vasaris

♦ Vakar astronautai Mėnuly 
je rado ir.pasiėmė su savim du 
akmenis, didesnius už futbolą. 
Jie pastatė atsivežtą observato
riją, 25 mil. dol. vertės.

Valstybės departamentas 
pareiškė, kad Egiptas turėtų 
tęsti derybas Jungtinėse Tauto
se. Amerika vasario 12 d. svars
tysianti su kitom trim didžio jom 
valstybėm taikos kariuomenės 
planą.

♦ Karinė vadovybė Saigone 
pareiškė, kad Laose nėra ameri
kiečių kareivių, kaip tvirtina so
vietų laikraštis “Izvestija’’.

♦ Sausio mėn. Amerikoje bu
vo 6% bedarbių — mažiau kaip 
gruodžio mėn.

♦ Senato finansų komitete 
kalbėjo prezidento ekonominiu 
reikalų patarėjas McCracken. Jis 
pranašavo gerus laikus. Sen. 
Proxmire iš Wisconsin© pavadi
no patarėją “beviltišku optimis
tu”.

♦ Sen. Edward Kennedy ra
gina JAV vyriausybę duoti ko
munistinei Kinijai diplomatinį 
pripažinimą. Jis pareiškė, kad 
Jungtinėse Tautose turėtų būti 
komunistinė Kinija, o ne For- 
mozos atstovas.

Amerikos lėktuvai bombar
davo dvi priešlėktuvines 
jas šiaurės Vietname.

bateri-

Laoso 
11,000 
iš viso

SAIGONAS. — Prie 
sienų P. Vietnamas turi 
kareivių, o Kambodijoje 
yra jau 21,000 vietnamiečių, ku
rie ieško komunistų bazių.

Lietuvos 
Komitetas

ValstybėseLietuviai J. A.
kviečiami siųsti Vasario šešio
liktosios proga savo pinigines

aukas Amerikos Lietuvių Tary
bai, o iš kitų kraštų — Tautos 
Fondui adresu: Lithuanian Na
tional Fund, 64-14 56th Road, 
Maspeth, N. Y., USA.
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Rolls - Royce 
bankrutavo

LONDONAS. — Britų visuo
menę sukrėtė žinia, kad garsių
jų automobilių Rolls-Royce įmo
nė paskelbė bankrotą. Parlamen
te vienas atstovas pavadino šį 
bankrotą “didele valstybės tra
gedija”. Ypač nemalonus šis 
įvykis konservatorių vyriausy
bei, kuri paėmusi valdžią ėmė 
kalbėti denacionalizavimą ma
žesnių įmonių, jų sugrąžinimą 
į privačių savininkų rankas. Da
bar valdžiai teks perimti kai ku
rias bankrutavusios Rolls-Royce 
įmonės šakas, ypač lėktuvų mo
torų gamybą.

Rolls-Royce gamindavo liuk
susinius automobilius, kurių gar
susis “Sidabrinis šešėlis” buvo 
pardavinėjamas už 24,000 dole
rių, o dar brangesnis “Phantom 
IV” kainuodavo 35,000 dol. Au
tomobiliai tačiau nebuvo pagrin
dinis įmonės biznis, jų būdavo 
pagaminama apie 2,000 per me
tus ir jie duodavo gerą pelną. 
Bendrovė bankrutavo dėl lėktu
vų motorų užsakymo iš Ameri
kos Lockheed. Buvo sutarta pa
gaminti 540 motorų, po 840,000 
dol. kiekvieną, tačiau paaiškė
jo, kad motorai bendrovei kai
nuos po 1.1 mil. dol.

Rolls-Royce buvo viena svar
biausių pasaulio lėktuvų motorų 
gamintoja. Jos motorus naudo
ja Europos ir Amerikos civilinių 
lėktuvų bendrovės ir Britanijos 
Karališkas oro laivynas. Įmonės 
motorus naudoja apie 100 pasau
lio valstybių.

Automobilių gamyba sudarė 
tik apie 5% įmonės darbų. Ma
noma, kad automobilių fabrikus 
perims kokia kita finansininkų 
grupė, o lėktuvų motorų sekciją 
teks perimti britų vyriausybei.

Laird atkirto 
sovietų Pravdai H

WASHINGTON AS. — Gyny
bos sekretorius Laird atkirto so
vietų laikraščiui “Pravdai”, ku
ri kritikavo amerikiečių laikyse
ną Salt (strateginių, ginklų ap- 
ribojihio)i derybose; YPravda” 
reiškė nepasitenkinimą, kad ame
rikiečiai nenori tartis dėl kovos 
lėktuvų prie Sovietų Sąjungos 
sienų sumažinimo. Laird pareiš
kė, kad' tas lėktuvų klausimas 
bus keliamas ateities derybose, 
kur bus svarstomas abipusis jė
gų sumažinimas Europoje.

Salt derybos siekia suvaikyti 
tik strateginių ginklų lenktynes 
— atominių raketų sistemas ir 
ilgųjų nuotolių bombonešiūs. 
Tose derybose dalyvauja tik 
Amerika ir Sov. Sąjunga. Kada 
bus kalbama apie Europos sau
gumą ir kovos lėktuvus bei ki
tus ginklus, derybose turės da
lyvauti ir kitos valstybės, kurių 
saugumą gina Amerikos bazės 
Europoje.

Nauja Salt derybų sesija turi 
įvykti Vienoje kovo 15 d.

Gynybos sekretorius I>aird

Astronautai vakar rytą laimin
gai nusileido ant mėnulio, nors 
paskutinėse minutėse jie nežino
jo, ar jiems bus leista vykdyti 
misiją. Erdvėlaivio kompiutery
je pradėjo žybčioti lemputė, ku
ri to daryti neturėjo. Kol Hous- 
tono technikai išsprendė mįslę, 
kodėl ir kas sugedo, buvo likę 
iki nusileidimo pradžios vos 4 
minutes. Astronautams buvo 
įsakyta pradėti nusileidimą, ku
riam vadovavo kap. Shepard.

“Tass” agentūra Maskvoje 
vienu sakiniu paskelbė žinią apie 
amerikiečių nusileidimą mėnuly
je, jau 48 minutėms praslinkus 
po nusileidimo. 'Maskvos radi
jas irgi pasitenkino labai trum
pu pranešimu apie įvykusį fak
tą.

Vakar astronautai Shepard ir 
Mitchell vieną kartą jau vaikš
čiojo po mėnulį ir atliko numa
tytus uždavinius, išdėliojo atsi
vežtus aparatus, šiandien 4:38 
vai. ryto abu astronautai pra
dės antrą kelionę po mėnulį ir 
sugrįš į savolaivą tik 8:53 rytą. 
Kelionė* at^at-4-Jšexnęprasidės 
12:47 vai. po piėt, kadi Antares 
pasikels nuo mėnulio. 'Po įvairių 
manevrų apie 31 vaE • abu- laivai 
susijungs ir du astronautai per
lips į Apollo’ laivą. Vakare 7:37 
bus • Uždegta didžioji Apollo ra
keta,’ kuri' išsiverš -iš' Mėnulio 
orbitos ir pradės ilgą kelionę at 
gal į žemę. ■'

Berlyne siūlo 
naujas derybas

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos režimas pasiūlė Vakarų 
Berlynui susitarti dėl berlynie
čių kelionių į rytinę miešto da
lį, tačiau pasiūlė sąlygą, kad 
Vakarų Berlynas nutrauktų vi
sus politinius ryšius su Vakarų 
Vokietija, šiuo pasiūlymu sten
giamasi sumažinti keturių Są
jungininkų pasitarimų dėl Ber
lyno reikšmę. Komunistai lai
kosi pažiūros, kad sąjunginin
kai nėra atsakingi už' Berlyno 
miestą.

Vakarų Berlyno meras Klaus 
Schuetz atsakė, kad jis studijuos 
naują komunistų pasiūlymą, ta
čiau pareiškė, kad jis nieko ne
galįs daryti be sąjungininkų ir 
Bonos respublikos žinios.

Vakarų Berlyno gyventojai 
yra ypatingoje padėtyje. Kiti 
vokiečiai ir užsieniečiai gali lan
kyti Rytų Berlyną, o- Vakarų 
Berlyno gyventojai- negali nuo 
1952 m. Tik vieną kartą 1966 m. 
berlyniečiams buvo dalinami 
specialūs pasai aplankyti savo 
giminaičius rytinėje dalyje.

Keturių sąjungininkų pasita
rimai dėl niiėsto bns tęsiami atei
nantį pirmadienį.

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadat savo kalboje pareiš 
kė, kad jei Izraelis išvežtų ka
riuomenę iš Egipto žemių, Egip
tas tuoj imtųs Suezo kanalo ati
darymo darbų.
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Pačioje Gvinėjos sostinėje Co
nakry keturi nuteistieji buvę 
pakarti ant tilto prie svarbiau
sios pravažiavimo gatvės. Vaka
re pakaruoklių lavonai buvo nu-

Passbook Savings 
All accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ^NAUJIENAS*

Kas sakė, kad Andriulis ar 
Jokubka neturi širdies!

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum SS.OOO)

namuose
s pa u-

ĮVAIRI 
MENINE

pakartųjų lavonus vykusi pasak 
Radio Conakry “tikra liaudies 
šventė”.

“Vyrai ir moterys, jauni ir se
ni spiaudė ant pakartųjų, r jei 
nebūtų buvę liaudies milicijos, 
negyvėliai būtų dar akmenimis 
apmėtyti”. Egzekucijos (kori
mo ceremonija) buvo tikras tik
ras karnavalas, žmonės spiaudė į 
pakaruoklius ir akmenis į jų 
lavonus svaidė”, skelbė Radijo 
Conakry.

Užuojauta 'Andriuliui ir jo 
ginklanešiui Jokubkai, kurie dėl 
tarnybos pareigų negalėjo da
lyvauti toje liaudies šventėje!

Golfo srovės, kuri neša šiltus 
vandenis nuo Floridos krantų 
Skersai Atlantu iki Europos pa 
kraičių.

tai būtų galima nukreipti liau- 
edis labui”. Kaip savo ausį liau
dis matys tą savo “labą”!

“Tikra liaudies šventė”

Reuteris ir dpa aprašo, kaip 
tie 58 iš 92 mirtį nusmerktųjų 
buvo nugalabyti. Gvinėjos sos
tines Conakry* radijo pranešimu, 
58 nusmerktieji (34 yra nutei
sti už akių ir dėlto jų negalima 
pakarti)) buvo pakarti įvairiose 
Gvinėjos vietdsė sausio 25 d. ry-

gąi- ^tūkstanteriopai naudingiau 
sniegu sušaudžius. 'Tači'aū’ krdu- 
-jo laukusiems ir dėl to.neabejok

lyg-kas būtų jau apžiotą kaulą 
Kpasril ištraukęs:.. 0 toks ,Bra- 
zinskas; sua sūnumi,i>žiūrėk;«— 
^b^idtf išnešė 'sveiką: fcąSi. iš ;rų-

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskohi reikalus visos mū-‘ 
su apylinkės. . Dėkojame 
■Turns už mums parodytą 
pasitikėjimą. * Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

siškos gęrbarnės. Visą tai ner
vina ir erzina su dūšia ir kūnu 
maskoliams parsidavusius. Va
dinasi, nelengva ir nelinksma 
lietuviui būti rusu komunistu...

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

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

AN 8-8764
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Ave. 

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

BE 5-7788
Cleveland, ohio 44i 19 
■787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jo* - Campau Avenue 

365-6350
KANSAS CITY, KANSAS 66102
18 So. Bethany 

AT 1-1757
MIAMI, FLA. 33138 
6405 Blscayne Blvd. 

PR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E.

Tel.: (612) 783-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829
Globe Parcel Service, Inc.

zykie”. (Kas galvoje, tas ir ant 
liežuvio), būtent Vilnies šių 
me Nr. 19 toje pačioje “šian
dien” skiltyje bandydamas su
niekinti Chicagos lietuvių pro
testo demonstraciją prieš Vy
tauto Simokaičio nuteisimą su
šaudyti Andriulis parašė tik vie
ną šaknį, bet tuo sakiniu išsa
kė visą savo ištikimybę raudo
najai matuškai Rasiejai! Jis pa
rašė: “Kelių šimtelių demons
tracija rodo kaip mažai vėlesnių 
imigrantų remia.. rėkaujančius 
prieš TSRS (“Tarybų socialis
tinių respublikų sąjungą) ! To
kio liežuvio paslydimo Andriu
lis tikrai nenorėjo!

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, FEBRUARY 6, 1971

Andriuliui liežuvis paslydo
■ Bražinskus “Vilnies” skalikai 
jau i visiškainurašė. Tiek karš
tai1 reikalavo,' kad turkai juos iš- 
duotų “sovietų teisingumui” ir 
lojojo lietuvius, kurie už Ėra- 
žinskūš užsistojo. Dabar, kąip 
ta lapė, negalėdama pasiekti dūk
stai kabančių vynuogių,., numo
jo lepšę save ramindama, girdi,

Spaudos ir informacijos ko
misijos vadovas St. Džiugas 
informavo, kad bus dedamos 
pastangos šventę išpopuliarin
ti. Spaudoje su dalyvaujan
čiais chorais skaitytojus supa
žindins J. Šlajus ir J. Janušai- 
tis, radijo informacijomis rū
pinsis A. Stakėnas, komisijai 
talkininkaus prof. J. Žilevičius, 
fotografai V. Noreika, J. Gul- 
binskas, V. Račkauskas, žur
nalistai V. Butėnas, V. Kasniū- 
nas, A. Baronas, A. Nakas, T. 
Antanaitis, A. Pužauskas, Z. 
Juškevičienė ir kt

Po planingai pravesto ben
dro posėdžio su spaudos atsto
vais ir komiteto nariais, ponia 
Balukienė visus dalyvius, ku
rių buvo apie 30, nuoširdžiai 
pavaišino. A. P.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO ^ .
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 

ASSEtS OVER $149,500,000. ‘ RESERVES OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9a.fff.to8pja,» Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 p.m.
Saturday, 9 asni. to 12 Noon,jįW£Žįiesday, no business transacted.
' ' i • • Įlifgis ’ ■

■■■ ...in,'» a . j r 7 / ;i

Draugijos moterų 
paruoštas šiupinys bus 
patiekiamas karštas

Iki šiol jau užsiregistravo 
šventėje dalyvauti' 31 choras. 
Laukiama dalyvaujant apie 
2,000 dainininkų. Su chorais 
palaikomi tamprūs ryšiai, 
jiems bus ‘siuntinėjami šven
tės komiteto biuleteniai;

New Yorke Lito kelionių bin 
ras organizuoja : ekskursiją Į 
Čikagą,. Laukiame ekskursijų 
iš Kanados- ir iš visų Amerikos 
miestų, •= ■» ; ,:; , > .

Komiteto. iždininkas K. Doč
kus papasakojo, kad. pajamų 
is Dainų šventės-laukiama apie 
49,000 dol. Tikimasi1 gauti : pel
no, kuris būtų skirtas ateities 
švenčių ..rengimo reikalams; 
nes daug Klaidų'būna prieš 
šventę, mąĮiaū — po'jos.

skubinieji “Vilnies” redaktorių 
išsitarimai rodo tikrai deferis- 
tinį. nuosmukį.. .

Jokubka savo skiltyje-“Šian
dien’’Vilnies 197pietų-nr. 236 
nuogastauja, girdi “Lietuviškų 
reakcihių nacionalistų antitary
biniai prašiai nors ir darosi sky- 
stesni, bet darosi įžūlesni, ir 
bjauresnį”... “Daugelis klaupia; 
kodėl, jie vis "nęgaliĮ šūprotėti: 
kelia, aliarmą dėl Bražinskų, -da
bar dėl kažiriėkpkio Simo Kudir
kos, -bandžiusio pabėgti iš1 tary- 
bino,‘žyejų laivo...”’ ž ’ ’

Andriuliui, gal būt/per neafear 
gumą išsprūdo pasakymas, j£uT 
aį -jo. žmonės rusai išreiškia <207 
džįūls “čto na'tome,’to i najja- 

. ' ! I r. : <• ‘< ?! if 1 | .

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

, TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiųnčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI
KLIJENTŪRAI 40 MĖTŲ EGZISTENCIJOS. i

TRADICIJOSE Sjį '
Jei Jūs esate vienas iš dūkstančių 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 paskutiniu nuostatų kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC;
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA 19106

Phone (215) 925-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE: ;

220 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003 
TELEPHONE (212) 982-8410

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

PIRMAS ATSITIKIMAS
Dviejų tėvų, 

vienos motinos dvynukai
Europos medikai turi nepap 

rastą galvosūkį, kaip tai galė
jo atsitikti. Mrs. Ingrid Drėbs 
ler, 32, pagimdė dvynukus, ku
rie kaip medicinos ekspertai 
nustatė, priklauso dviem tę- 
vaths. Medicinos ir teismų" is
torijoje tai esąs pirmas atsitiki
mas, dėlto sukėlė nepaprastą 
susidomėjimą.’

Teismas nustatė, kad mer
gaitė Katia, kuri yra šviesia
plaukė ir turi “O” grupės krau 
ją, .yra jos motinos buvusio 
(atsiskyrusio) vyro, o berniu
kas Marco yra juodaplaukis ir 
turi “B” grupės kraują ir yra 
nežinomo tėvo vaikas.

Teismas buvusiam Ingridos 
vyrui priteisė alimentus mokė
ti tik už mergaitės išlaikymą.

Teismo pakviestas ekspertu 
žymus Vak. Vokietijos medi
kas specialistas dr. Herman 
Greiner tvirtina, kad antras 
apsivaisinimas eventualiai yra 
galimas nevėliau kaip per-15 
minučių po pirmojo. Tokiais 
atvejais kiaušinėlis esąs dvi
gubas (dvitrynis) ir dėlto to
kie dvynukai nėra identiški.

vo, kad šioje šventėje nebus 
kali>ų ir syei^jmmų, kurie pra
eityje atimdavo.^ daug brangaus 
laiko. Būsiąs tik šventės ko
miteto pirmininko trumpas ati- 
darvmo žodis ir LB JAV CV 
pirm, -uždaroįnasis ' žodis. Ne
būsią programos vedėjų, nes 
programa smulkiai bus išpa
sakota programos leidinyje.

Po .šventės koncerto bus ban
ketas, ; kuri numatoma ruošti 
Arlington lenktynių stadijone. 
Teks vieno j e., vietoj e sutalpinti 
2,500 žmonių;

Leidinio redaktorius S. Dau
nys paaiškino, kad jam leidi-

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

> 4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS G0G32

PHONE: 2S4-4470

Nesulaukę Bražinskų ir Simokaičio ekzekucijų 
džiaugiasi Afrikoje įvykdytais 58 pakorimais

Maskoliškojo komunizmo iš
pažintojams praeitųjų metų pa
baiga ir šių metų pradžia tik
rai buvo pilna nemalonumų, ku
rių daugiausiai pridarė tie lie
tuviai su tais bandymais pabėg
ti iš Sovietų mirtinomis sieno
mis apsupto rojaus. Kas iš to} 
kad geraširdžiai amerikięčiaį to-' 
kį Kudirką ^grąžino jfTmaskoĖų 
batrakai su pačiu ivįceadmirolu 
jį į košelieną sumušė, tačiau ar 
visiškai užmušė —‘paliko- spė? 
lioti; kas iš to, kad tokį Simokai- 
tį ir nuteisė mirties bausme, ta: 
čiau lietuviams kitapus geleži
nės uždangos visame laisvajame 
pasaulyje pradėjus kelti neap
siklausomą protestą ■ ir. jam 
mirties- bausmę pakeitė penkio
lika metų sovietiniu sunkiųjų 
darbų kalėjimu. .. ■ . .

. J.; PlTi ■
Prie tų 15 metų pridėjus dar 

freji/s metus Simokaičio' nėš
čios žmonos sunktoji! darbų ka
lėjimo, per abudu susidaro jau 
18.metų vergų darbo jėgos. Tai.

“Vilnies” žmonės širdies netu
rėtų! Ranka numoję į “kažin 
kokį Simą Kudirką, norėjusį pa
bėgti įs tarybinio laivo”, ir nu
rašę kaip neįdomų Simokaičio 
nuteisima sušaudyti, jie visai 
rimtai susirūpino negrės komu
nistės Ąngėlos Dayis gerove. (Ji 
parūpino Kalifornijoje teisia
miems juodiesiems panteroms 
ginklus^ kuriais buvo teisino po
sėdyje nušauti keturi 'žmonės, 
jų tarpe pats teisėjas!. Vasa
rio 2d. numeryje “Vilnis” stato-- 
bia ' antrašte informuoja savo 
skaitytojus, girdi, “Tylinti di
džiuma susimąsčiusi dėl Ange-’ 
los Daviš padėties’.’ ir tą didžiu
ma škatma: >Wisi mes turime su- 
sidomėti Angelos 'įkalinimu-ir ne-, 
dateistij’kad pasaulis turėtų ki
tą Sacco-Vanzetti įvykį’ — lę- 
galų linča mūsų šalyje”. Vadi- 
nas, kad)rusų batrakai nogėju
sius .iš. jiį roj aus pabėgti vieną 

. lietuvį sudaužo į košęlįęną ir į 
maišą |mętę nusitempė /į 
laiya tolinėti, kitą ^nuteisė , su
šaudyti, įai yra.‘‘sovietinis .tei
singumas”, o kada viešas civilL 

; :^šAj^S^4^iš®žMiš3ūiuĮa ir 
kebą bytą keletiopą "žmogžudyš- 

t te kalbinamai x raųdtįnąi furijai, 
! .‘‘lificB teisžsąži*!!^.’' Štai ^’ko

kią galvoseną “nuveda tautinis 
išsigimimas ir. savo. tautos 
skriaudėjams ]jąHidaviinaš.yš:

Bet,ne viskas taip niuru “Vil
nies’” pastogė j e. štai sausio 26 
d. “Vilnis’” pirmame puslapyje 
stambiomis . raidėmis skelbia: 
“Gvinėjoje tautos išdavikus pa
ėmė tikrai už -pakarpos”, ir il
game straipsnyje aprašo, kad 
Gvinėjos nacionalinė asamblėja 
pasmerkė mirties bausme pako
rimu 92 afrikiečius, tame tarpe 
34 už akių ir kad “Po viešo pa
skelbimo Nacionalinės asamblė
jos sprendimo, sostinės radijas 
kreipėsi ragindamas kaip parti
jos narius, taip visą sostinės vi
suomenę organizuoti mieste re
voliucines eitynes pažymėjimui 
“liaudies laimėjimo prieš impe- 
•rializmą”. Patenkinta “Vilnis” 
toliau rašo, kad Gvinėjos radijo 
pranešimu “aukštoji komanda” 
įsakiusi “surašyti pasmerktųjų 
turtą ir nuosavybės, kad visa

STANDARD
FEDERAL#

Maskvoj šilčiau 
kaip Indijoj

UPI praneša iš Delhi, kad 
šiaurės Indijoje tokie nepap
rasti šalčiai, jog trijų savai
čių bėgyje 140 žmonių negyvai 
sušalo; kelinta savaitė siaučia 
sniego pūgos.

Iš kitos pusės Sovietų Rusi
joj Europos dalyje nepaprastai 
atšilo, net Murmanske (prie 
Arktikos okeano) iki pat Ura
lo jaučiamas “pavasarėjimas’’J 
Dienomis termometras Mask
voje pakyla iki 2 laipsnių, o

nį redaguoti padės J. Vaičiū
nas. Dail. V. Virkau paruošė 
leidinio ir dainų šventės ženk

Šokiams gros 
BOB WEBBER 

orkestras

NEW YORK, N, Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. ■ .. -Z 

731-8577
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

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

382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

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

- LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033 ‘
RdCHESTElt, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

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

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH; 98W3 
1512 N. 39th St.

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

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave.

3494255

Investment 
_ bonus, plan . 

51,000 minimum
Savings Insured to $20,000.

V $5,000 minmium
fl" E ’ 2 year certificate

’ I;
> . ; $1,000 minimum

1 year certificate .
- Highest reserves.

WGIfFO^SAVINGS ANDrLOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., .. CHICAGO, ILL. 60632

IV-tos dainų šventes planai
Dr.

sausio 29 d. įvykusioje 
dos konferencijoje šventės ko
miteto ir komisijų nariai pa
pasakojo ^teinančios šventės 
planus, šventė bus liepos 4 d. 
International Amphiteatre. Mu 
zikinės dalies vadovas P. Ar- 
monas pranešė, kad šventei 
parengiamieji darbai vyksta 
jau antri metai. Lietuvių mu
zikų ir vargonininkų sąjunga 
sudarė šventės repertuarą, ku
riame bus du himnai, viena 
Naujalio giesmė ir, 10 dainų. 
Dainos nesunkios, prieinamos 
visiems chorams. Repertuaro 
spausdinimą, tvarkė muzikai P. 
Armėnas, Ą. Skridulis ir V. 
Gutauskas.

PAKETAI-DOVANOS

naktimis nukrinta iki šalimo 
taško. “Sovietskaja Rossija’’ 
aiškinanti, kad to priežastis 
yra viršnorminis atšilimas



BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Los Angeles arkivyskupo 
pareiškimas lietuviams

Penktadienį, sausio 22 dieną 
Ix>s Angeles arkivyskupas Ti
mothy Manning buvo priėmęs 
protestų ir demonstracijų dėl 
Vytauto Simokaičio nuteisimo 
komiteto narius kunigus R. Kas- 
ponį ir U. Kubilių, kuriems tuo 
reikalu įteikė pareiškimą, pra
sidedantį šiais žodžiais:

“Du naujausi incidentai at
naujino mūsų širdyse skausmą 
ir ašaras dėl šaunios (valiant) 
tautos. Tie incidentai buvo per 
prievartą pagrobimas lietuvio 
jūrininko iš mūsų pačių Pakraš
čių Sargybos, pas kurią jis pra
šėsi prieglaudos, ir žiarus nežmo
niškas Sovietų Sąjungos nusmer- 
kimas jauno lietuvio ir jo žmo
nos, kurie drįso, siekti laisvės”.

Toliau arkivyskupas pareiš
kia: “šie incidentai juodomis 
spalvomis parodo vieną didelę 
mūsų laikų tragediją, būtent pa
vergimą ir prispaudimą išdidžios 
tautos, kuri nuo nepamenamų 
laikų taikingai gyveno prie Bal
tijos krantų. Jų tautos kaip val
stybės istorija siekia tryliktojo 
šimtmečio; jų kalba šiandien yra 
seniausia visoje Europoje. Nau
jausiais laikais nepriklausomybę 
jie buvo atgavę 1918 metais”.

Suminėjęs Sovietų Sąjungos 
slaptas sutartis su Hitleriu ir 
to rezultate Lietuvos invaziją, 
deportacijos, rezistencijos au
kas ir t. t. arkivyskupas pareiš
kė : “Tikrai tai yra tauta, kuri 
pažino Getserrianą ir mes meL 
džiame, kad šie naujausieji tira- 
nijos incidentai prikeltų pasau-

Sovietu
priespaudos piktybes.

Jei tą sąžinę bus galima prikel
ti ir atitinkamos akcijos grieb
tis, kad* būtų lietuvių tautai nu
imti vergijos pančiai, mes vėl 
pamatysime šią tautą pasiruo
šusią ir trokštančią užimti savo 
vietą laisvųjų pasaulio tautų 
tarpe. Nes komunizmas neįs
tengė sunaikinti Lietuvos tikė
jimo ir laisvės meilės”.

Ar šis arkivyskupo pareiški
mas patiks Vatikanui, kurs vi
sais būdais stengiasi patikti 
Kremliui ?
Avių daugėja, piemenų mažėja

Vatikanas praeitą penktadienį 
pranešė, kad Romos katalikų vi
same pasaulyje praeitais 1970 
metais padangėj i dešimtim mi
lijonų, bet kunigų per tą patį 
laiką sumažėjo pusantro tūkstan
čio skaičiumi.

šiuo metu katalikų pasaulyje 
esą daugiau kaip 526 milijonai, 
o kunigų apie 352,000.

Kaip buvo nuteistas mirti 
Gvinėjos vyskupas Ndongmo

Nepriklausomos negrų respu
blikos Gvinėjos nacionalinės 

t asamblėjos (seimo) vyriausias 
revoliucinis tribunolas nuteisė 
mirties bausme pakorimu 92 as
menis už pasikėsinimą nuversti 
valdžią ir 58 iš.jų jau pakorė, 
o 34 dar negali pabarti, kadangi 
jie buvo nuteisti už akių. Buvo 
nutęistas pakarti .ir NKon^sam- 
bė vyskupas Ndongmo, bet jam 
bausmė pakeista: viso amžiaus 
kalėjimu.^

The New kaip

CRANE SAVINGS,and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ; Pres.

47 and Rockwell Street. TeL LAfayette 3-1083 
: T j - 'r ~ ■ *- ” t1 r* ■* t > * 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

% on j. mokama vieny
—“ mėty cerfifi-4' catams. Mažiau

sia $5,000 
ar daugiau

on two j 
years 

certificates

Prancūzė lėktuvu palydovė Annie Labzine esanti labai panaši į 18-tos dinastijos Egipto karalienę 
Nefertiti, prie kurios skulptū os prancūzė nusifotografavo.

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

^VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto-^- 5:00 vakaro-, šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už! 
daryta.

8:30 vak.

tenai tardo įtariamuosius ir nu
stato kas kaltas. Kaltininkams 
susekti ten praktikuojama “juo
do šuns” technika. Per kaimą 
paleidžiamas juodas šuo ir visi 
gyventojai liepiami tą šunį pa
liesti. Tie, kurie iš baimės ar 
prietaro atsisako, yra pripažįs
tami melagiais ir kaltais ir jiems 
pasakoma, kad po kelių valan
dų turės mirti. Tokioje ragana
vimų ir prietarų atmosferoje iš
gaunami keisčiausi kaltės prisi
pažinimai, kokių tik valdžia nori.

“Įrodymui”, kad būta suokal
bio nuversti valdžią, užteko dvie
jų senų šaudyklių, kurias vys
kupas Ndongmo buvo dovanojęs 
sukilėlių vadui, o sukilėlių va
das organizavęs vakarines pa
maldas, i prašant kad šv. Dvasia 
pakeiktų prezidentą, kad atsista
tytų. Ilgiems metams kalėjimo 

‘hitteistas ir Conacry arkivysku
pas Raymond Marie Tchidimbo.

Už'vyskupą Ndongmo užsisto- 
■jo popiežius Paulius, prašyda
mas 'pakeisti mirties bausmę.

Vatikanas, Kremlius, Simokaitis

George Weller - rašo iš Vati
kano: Miesto, kad Sovietų Sąjun
ga Romos katalikų bažnyčiai, 
siekiančiai koegzistencijos, tai 
yra sugyvenimo su komunis
tais, peiso į raid tarpą pagalį ml- 
smerkdama mirties bausme lie
tuvį, bandžiusį pabėgti lėktu
vu. ■; ■

Lietuviai yra paskutinioji Ro
mos katalikų tautinė mažuma, 
kuriai leidžiama praktikuoti sa
vo tikėjimą'Sovietų Sąjungoje, 
rašo toliau Weller.

Neseniai popiežius viešai pra
šė pasigailėti 11 sovietų piliečių, 
bandžiusių pagrobti lėktuvą, iš 
kurių 9 buvo žydai, ir jam pa-

'o PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM'o PER ANNUM 'o PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY ,

UP TO
N $20,000.

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings 
„ and Loan Associatioa

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PANEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

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

INSURED

vyko išprašyti, kad mirties baus
mės buvo pakeistos po 15 me
tų kalėjimo.

Vatikanas svarsto, kokių žy
gių gali imtis dėl Vytauto Simo
kaičio, kurs yra jo (Vatikano) 
tikėjimo. Lietuviai katalikai, 
ypatingai tie tremtyje, griež
tai smerkia Vatikano slinkimą 
į koegzistenciją ir, gal būt, į kai 
ką dar glaudesnio, su Kremliu
mi. Staiga popiežius Paulius pa
sijuto prieš kietą išbandymą, ar 
jis yra pasiryžęs pavartoti tiek 
spaudimo dėl pasigailėjimo nu- 
smerkto Vilniuje, kiek pavar
tojo dėl dviejų nusmerkimų Le
ningrade.

Mirties bausmė Simokaičiui 
buvo paskelbta antradienį vos 
kelioms valandoms praėjus po 
to, kai 100 kunigų apleido Ro
mą sau precedento neturinčiai 
ir neskelbtai masinei turizmo: 
kelionei po Sovietų Sąjungą. Tą 
turą su Vatikano užgyrimu su
organizavo Opera Romana Pelle
grini.

Daugumas tų vizituojančių 
kunigų yra italai. Jei tas pasi- 
kesintojas pagrobti lėktuvą (Si- 
mdkaitis) būtų sušaudytas prieš 
tiems kunigams' atvykstant ar 
atvykus, tuomet'jų oficialus vi
zitas Lietuvoje galėti) pasida
ryti' tikrai ekspliozyvus, baigia 
George Weller.

Vyskupo rūmų licitacija

UPI praneša iš Bridgeport, 
Conn., kad norint sumokėti dalį 
$492,000 diocezijos turimo defi
cito paskelbta vyskupo Walterio 
M. Curtis rūmų licitacija. Vys
kupas Curtis paskelbė, kad jis 
persikels gyventi į šv. Augusti
no parapijos kleboniją, jei pa
siseks gauti už rūmus pakanka
mą sumą diocezijos skoloms iš
mokėti. Rūmų kaina kartu su 
5.6 akrų sodu nustatyta 250,000 
dol.

13 vienuolių metė tarnybą

Trylika Romos katalikių sese
rų vienuolių, kurios tvarkė Sa
cred Heart senelių namus 1550 
S. Albany st., Chicagoje, nuo 
ateinančio penktadienio meta sa
vo tarnybą. Jos visos yra sese
rys karmelitės, pasišventusios 
tarnauti seneliams ir ligotiems. 
Tuos Catholic Charities namus 
jos tvarkė nuo 1951 metų kai 
tik buvo įsteigti kaip katalikų 
slaugymo namai. Visos šios vie
nuolės grįžta į savo konventą 
Germantown, N. Y., kur jos ža
da palaukti, kol iš savo viršinin
kų gaus naujus paskyrimus in
dividualiai.

Moterų revoliucija

Mundelein College prezidentė 
sesuo vienuolė Ann Ida Gannon 
katalikių moterų susirinkime 
Chicagos Holy Name katedros 
auditorijoje pareiškė esanti “ais
tringai priešinga švento Tomo 
Akviniečio pažiūrai, paimtai iŠ 
Aristotelio, kad moterys netin
ka būti įšventintomis, kadangi 
mergaitės gimstančios kuomet 
pietvakarinis vėjas pučia, o vi
duramžiuose buvę debatuojama, 
ar bendrai moterys turi sielą.

i pranašauju, kad moterų ordina- 
I cijos (įšventinimo kunigais) 
klausimas Romos katalikų baž
nyčioje bus išspręstas anksčiau 
negu Ortodoksų ir Protestantų 
bažnyčiose.
Katalikų bažnyčia nesiekianti 

vienybės

Savo savaitinėje kalboje iš Va
tikano lango popiežius pasakė, 
kad nepaisant ekumeninio sąjū
džio pažangos gilus krikščionių

suskilimas tel>ėra ir vienybės 
dar neužmatyti. Jis pripažino, 
kad Katalikų bažnyčia pati ne
rodo pastangų į vienybę.

Kitoje kalboje piligrimas po
piežius pasakė, kad Romos kata
likybė turinti nugalėti savo se
novišką, uždarą, savimi nepasi
tikimą mentalitetą. Romos ka
talikai turį mokytis iš kitų krik
ščionių kaip siekti tikros toleran 
cijos, tikrosios laisvės ir gerašir
diškumo”.

PARCELS EXPRESS

Kalbėtoja išvedė, kad moterų 
diskriminacija bažnyčioje tęsia
si nuo Kristaus laikų, perspėda
ma esą jei bažnyčia nepripažins 
moterų lygiomis su vyrais, tai 
ji neteks daugelio jaunųjų mo
terų narių. Ji pastebėjo su iro
nija, kad švento Povilo laiškai 
daugiausiai yra ta prieš mote
ris diskriminacijos versmė, o 
tuos laiškus Povilui rašė jo se
kretorė moteris vardu Priscilla!

Ta proga primintina, kad pra
eitą rudenį, lapkričio 12 d. pran
ciškonų vienuolyne Garryson, N. 
Y., daugiau kaip 200 susirinku
siems kunigams, vienuoliams- 
lėms ir pasauliečiams Mrs. Betty 
Friedan, Nacional. Moterų Or
ganizacijos steigėja, savo kal
boje pasakė, kad praeitame de
šimtmetyje religijos debatų klau 
simas buvo ar Dievas yra miręs, 
ateinančiame dešimtmetyje yy*. 
riausias klausimas būsiąs “Ar

i -a . . - , t • * ‘ ,4 £

Dievas yra Jis?” tai yra vy
riškos lyties. ’ . / - , - .

“Vyrai privalo, sukurti “nau
ją teologiją”, kuri numatytų, kad 
moterys gali > būti popiežėmis,’ 
katdinolėmis ir arkivysktipė- 
mis”. ■■■' : . f”Į *

Nacionalinės Bažnyčių Tary
bos.prezidente Mrs: Cynthia 
dėl pareiškė • “Kšip ’pfotėstaii^ė 
as; imatau, kad daugelyje atsi
naujinimo sričių Katalikų baž
nyčia žengia pirmyn1 sparčiau 
negu Protestantų bažnyčios’. Aš

.. '-£iv :’ J:’.-.;;:.•{?••• J t’

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

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 
•'-DOVANAS - SIUNTINIUS J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 

UKRAINĄ IR T. T.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TCKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

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

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

Cosmos Parcels Express Corporation
45 West 45th Street New York, N. Y. 10036 

TeL: 212 — 245-7905

ir

N.. Y. 10003
N. Y. 10011
N. Y. 11211, 370 Union Avenue 

271 Shawmut Avenue 
389 West Broadway 

332 Fillmore Avenue
, .2222 West Chicago Ave. 

3333 S. Halsted Street 
5879 State Road
762 Springfield Avenue

• NEW YORK,
• NEW YORK,
® BROOKLYN,
• BOSTON, Mass. 02118,
• BOSTON, Mass. 02127,
• BUFFALO, N. Y. 14206,
• CHICAGO, Illinois 60622,
• CHICAGO, Illinois 60608,

• • CLEVELAND, Ohio 44134,
. • IRVINGTON, N. J. 07111,

• IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Špringrield Avė. Tek: 374-6446
• GRAND RAPIDS Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N. W.
• HAMTRAMCK, Mich. 48212,

I • HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue
1 • LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St.

11 _

•. NEW HAVEN, Conn. 06519 509 Congress Avenue
• NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
• PASSAIC, N. J. 176 Market Street
• PATERSON 1, N. J„ 99 Main Street
• . PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street.
• PITTSBURGH, Pa. 15203/- 1307 E. Carson Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
• WATERBURY, Conn., 905 Bank Street
• WORCESTER, Mass. 01610, 169 Millbury Street
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

39 Second Avenue 
135 W. 14 St.

Tek: AL 4-5456 
CH 3-2583 
EV 44952 
Ll 2-1767 

268-0068 
TL 6-2874 
BR 8-6966 

W A 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685

l GL 8-2256 
11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 

246-9274
______ FO 3-8569 

•-4.OS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994 
LO 2-1446 

TeL: 373-8783 
GR 2^387 

274-6400 
34818 
1-2750 
6-1571 
6-6766

Raginkite savo apylinkę
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augti - taupykite!
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metale TeL 421*3070
Įftaigoc pietųo*e kiemas automobiliams pastatyti
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Kitose JAV vietose:
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pusei metų

$5.00
$1.75

_ $20.00
: $11.00
_ $2.00

$21.00
$11.00
$250
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Orderiu kartu su užsakymu.

Kojelis peržengė Rubikoną
Juozas Kojelis, vakarų pakraščių veikliausias fron

tininkas, jau seniai ištraukęs savo kardą prieš Amerikos 
Lietuvių Tarybą, peržengė Rubikoną. Gaila, kad jo ve
dama centurija pasiliko kitoje balos pusėje. Jis buvo pa
siryžęs duoti lemiamą smūgį Vlikui, bet (niekas nedavė 
signalo, nepaspaudė mygtuko. Su 50 savo vyrų jis būtų 
lengvai galėjęs visą Vliką sutvarkyti ir politiką pasukti 
į tinkamas vėžes. Savarankiškas Vlikas dabar JAV LB 
daug bėdos padarė.

Dabar visas klausimas jau aiškesnis. Mygtukas buvo 
įtaisytas Filadelfijoje vykusioje JAV LB tarybos narių 
konferencijoje. Svarbiausiu veiksniu Filadelfijon suva
žiavusiems žmonėms buvo Vliko ir Alto atstovų pasita
rimas. Klausimas bus dar tikslesnis, jei pasakysime, kad. 
buvo bendras Vliko ir Alto komunikatas, paskelbtas tuo
jau po konferencijos. Jeigu tos dvi lietuvių organizacijos 
nebūtų paskelbusios komunikato, tai p. Kojelis, ko gero, 
dar būtų lūkuriavęs. Toliau laukti jis negali. Jis .oficia
liai paskelbė karą, išsitraukė kardą ir perėjo Rubikoną.

Savo samprotavimus ir nuotaikas, jis paskelbė Drau-

ponams Didžgalviums, kurių 
bute buvo atliktas knygų per
žiūrėjimas. O kai darbas buvo 
baigtas, tai komisijos nariai 
buvo pakviesti pietų.

Eilinis klubo susirinkimas 
įvyks vasario 21 d. Hollywood 
Inn svetainėje 1 valandų po 
pietų

mums ne nusiminti reikia, Reformos reikaliugos 
ne rankų nuleisti, bet nenu-fsavaime vyksta.

■ ilstamai visam pasauliui turi- 
i me šaukti apie žudomai mū

sų tautai daromą skriaudą ir 
neleisti užsnūsti prieš žmonijai 

! gresiantį pavojų.
Vasario 16 yra mums džiaug 

smo diena. Ji laimėjimu ap
vainikavo mūsų tėvų ir protė
vių daugelio metų nepalaužia
mą kovą norint būti laisvais. 
Ji kartu yra lyg ir apyskaitinė 
dabartinės mūsų laisvės kovos 
diena. Kikvienas į savo orga
nizacijas ir į save turime pa
žvelgti, kuo prisidėjome prie 
visos tautos aukščiausio sieki
mo. Atrodo, kad padarėme 
ką galime. Buvo ir gražių pa
sireiškimų. Vienas iš jų, tai 
vieninga akcija paskutinių 
mūsų tautos kankinių atveju. 
Čia nebuvo skirtumo tarp sro
vių, tarp jaunimo ir senimo, 
kur kaip kas vis stengdavosi 
įžiūrėti neperžengiamą prara
ją, ar net sąmoningai tarp vie 
nų ir kitų skleisti nepasitikėji
mą. Praktika rodo, kad sude
rinus jaunimo energiją ir vy
resniųjų patyrimą, gražių re
zultatų galima pasiekti. .O dar 
bo visiems užtenka. Kai ku
riems darbams net rankų pri
trūksta. Tiek tarp vyresniųjų, 
tiek ir tarp jaunimo dar daug 
yrą pasyviai besilaikančių. 
Esant tautai vergijoje, nė vie
nas neturėtų stovėti nuošaly, 
nes ten mūsų tautiečių rankos 
surištos ir lūpos turi būti kie
tai sučiauptos.

Daugumos čia esančių gera 
valia ir patriotiškumu netektų 
abejoti. Peržvelgus matome, 
kukius didelius darbus atliko 
ir atlieka visų remiamos mūsų 
bendrinės organizacijos (Ame 
rikoje ypatingai — Amerikos 
Lietuvių Taryba). Čia neįma
noma visus juos išvardinti, bet 
kas seka šio krašto lietuvių vi
suomeninį gyvenimą, tai ge
rai žino. Taip pat galime pasi 
džiaugti savo spauda, lietu
viškomis radijo valandomis, 
savu sąmoninguoju akademi
niu jaunimu. Visų bendru vei
kimu, kad ir paskutinių įvy
kių reikalu, sudėta tūkstan
čiai dolerių, išsiųsta tūkstan
čiai telegramų ir pagaliau pra
laužta užsispyrusiai kieta tyla. 

Bet kartais ir savųjų tarpe 
vis atsiranda į vykstantį darbą 
pagalių kaišiotojo. Jau keli 
metai ermyderis, kaip tyčia, 

Washingtonan su Dr. Bobeliu važinėtų. Bet lietuviai jo- vis sukeliamas brangiosios mū 
kiubūdu nesutiks, kad ponas Kojelis, Dr. Bobeliui nuva.-1sli tautos šventės progą. Vie- 
žiavus į Washingtona, jam koją kamšiotu. Ponas Ko i e- t0J PaSarbos Lietuvos ląis- 
-- .... . . -r Vę kovojusių ir kovojančių, jis

- * ’YJL^ oun.cĮiciiiiao
jeigu jis nesilaikys Amerikos lietuvių susitarimų. Koje-ipelės poniui

TĖVYNĖS LAISVĖ - MŪSŲ LAIMĖ
Turėtos dvidešimt metų ne

priklausomybės Lietuvai nie
kas veltui nedavė. Po dauge
lio metų kančių ir kovų, atėjus 
momentui, tauta jų ginklu pa
siėmė. šiandien kažkaip atro
do jau toli tie Aušros, knygne
šių, sukilėlių ir pagaliau sava 
norių laikai. O tai buvo kova, 
siekiant Vasario 16 deklaraci
jos, jos apgynimo ir įgyvendi
nimo.

Nors nepriklausomybe neil
gai džiaugėmės, bet tas lais
vės laikotarpis, su visomis 
šviesiomis prošvaistėmis, am
žiais išliks ir mūsų ir pasaulio 
istorijoje. Kiekvienas lietuvis, 
kur jis bebūtų, su ilgesiu pri
simena anas šviesiąsias Lietu
vos laisvės dienas. Vasario 16 
liko viena iš didžiausių mūsų

tautos švenčių. Net ir dabar
tinis mūsų jaunimas, kuris lais 
vos Lietuvos nėra matęs, su
pranta ką Lietuvai reiškė lais
vė, supranta ir dabartinį savo 
tėvų šalies žiaurų likimą. Jie tą 
aiškiai parodė Bražinskų, Si
mo Kudirkos ir Simokaičių 
tragedijos metu. Jie taip pat

rovės, kurioje dabar gyvena 
jų broliai ir beveik visų arti
mieji giminės. Iš įvairių reiš
kinių matome, kad pavergtie
siems už geležinės uždangos, 
laisvė yra kaip toli spindintis, 
bet sunkiai pasiekiamas šviesus 
žiburys. Ju laisvės ilgesys 
kartas nuo karto prasiveržia 
ir per labai tragiškus mėgini
mus. ..

Tokios padėties akivaizdoje

“Svarbiausias iš jų (p. Kojelis turi galvoje Fila
delfijos nutarimus N.) — užakcentavimas teisės 
Bendruomenei aktyviai įsijungti į kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Ta linkme jau buvo pasukusi B. 
Nainio vadovaujama centro valdyba. Ji pirmoji kiek 
atleido Lietuvių Bendruomenei užveržtus stabdžius, 
o šiuokart jau pati taryba stabdžius visai nuėmė ir 

grąžino savininkams. Rodos, derėtų organizacijas 
ir žmones skatinti, o ne stabdyti dalyvauti laisvinimo 
veikloje. Bet Bendruomenė buvo stabdoma, prime
tant kažkokius nebūtus “susitarimus”, “sutartą pa
siskirstymą darbais”, “tradicijas... Tą principinį 
nutarimą sekė antras, — praktiškas: siekti ęu Alt- 
bą susijungti į vieną organizaciją politiniams ir kul
tūriniams uždaviniams vykdyti”. (Draugas, 1971 m. 
vas. 4 d., 4psl.).
Ponas Kojelis gali veiksnių susitarimų ųežinoti ir 

apie darbo pasiskirstymą nenorėti žinoti, bet Apierikos 
lietuviai šitokius susitarimus yra padarę. Niekas Bęnd-: 
ruomenei nedraudė ir nedraudžia įsijungti į kovą dėl Lie
tuvos’nepriklausomybės. Ton kovon privalo įsitraukti

ir jos 
Tačiau ne 

■ amžinose reformose turi būti 
visa mūsų veikla. Ir be nebū- 

1 tipų reformų yra begalės dar
bų. Bet, atrodo, ne čia pan- 
taplis paslėptas. Garbės! Ne 

; maišymu kitų dirbamo darbo, 
ne kėsipiųiusi į laisvės reika
lams renkamus pinigus, bet 
pozityviais darbais ir pagarba 
dirbantiesiems garbė pasiekia
ma. Gerai, kad dauguma tau
tiečių sveikai galvoja ir pajė
gia suprasti savo užduotį.

Vasario 16 jau čia pat. Po tra
giškų mūsų brolių: Kudirkos 
ir Simokaičių įvykių, dar kar
tą pamatėme ko laisvė verta ir 
kokia kaina ji perkama. Jų 
auka mus sujungė; tą vertybę 
turime išlaikyti ir perduoti po 
mūsų ateinantiems. Džiaugda 
miesi Vasario 16 laimėjitnais, 
būkime panašūs?: į nepriklauso 
mybės kovų savanorius, tarp 
kurių nebuvo ginčų nei dėl ne
pelnytos garbės, nei dėl pini
gų. Jų vėliavoj įrašytas šūkis: 
“Tėvynės laisvė — mūsų lai- 

įmė” ir šiandien mums neturė
tų būti svetimas. Vasario 16 
kaip tik yra ne skaldymosi, bet 
laisvės ženkle.

P. Venclova

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo metinis susi
rinkimas įvyko suasio 17 d. į 
susirinkimą neatsilankė išdi- 
ninkas John Didžgalvįs, ku
riam prieš kiek laiko buvo pa
daryta sunki operacija. Iš li
goninės jis jau grižo į namus, 
tačiau dar nėra visai pasvei-

Korespondentė

Pensininkams turėti 
namelis nebeapsimoka

Willard Edwards straipsny
je “Mokesčiai naikina svajo
nių namus” be kitų pateikia, 
kaip charakteringą tokį pavyz
dį;

Prieš 35 metus vyras ir žmo
na už $4,200 pirko patinkamą, 
gerai išlaikytą 15 metų seną 
bungalow, už kurį metiniai 
mokesčiai buvo $89; per 12 
metų, kol išmokėjo paskolą, 
namo mokestis buvo mažiau 
kaip šimtas dolerių metams. 
Pq to mokesčiai pradėjo kilti, 
vyras mirė ir našlė būdama 65 
metų, susirado darbo, kad ga
lėtų išmokėti didėjantį namo 
mokestį. Dabar ji yra 79 metų, 
ligota, o mokestis už visiškai 
pasenusį namą yra $746; 1969 
metais jos metinės pajamos 
buvo $1,958, išlaidos (namo 
mokestis ir vaistai ) $1,128. 
Pragyvenimui jai liko metams 
$830.

Jntertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės —
UŽSAKYK TIK

SPECIALAUS RUBLIO 
PAŽYMĖJIMUS

ge.- Veiklai ir gal net gyvybei duodančias mintis jis juo- kiekvienas lietuvis. Bendruomenė buvo pasižadėjusi
gia su Amerikos lietuvių bendruomene, to patį-rašinį jis 
pavadino “Lietuvių bendruomenė gerame kelyje” Iki šio 
meto bendruomenės eitas kelias buvo negeras, bet Fila
delfijos pasitarime pasuko ji iš šunkelių ir ji patraukė 
tiktai geru keliu. Kad Bendruomenės eitas keliąs buvo 
negeras, sutinka didelė Amerikos lietuvių dauguma. Jei
gu ji būtų pasirinkusi gerą kelią, .tai šiandien Bendruo
menė būtų buvusi didelė Amerikos lietiiyių organizacija. 
Ji būtų apėmusi visus Amerikos lietuvius. Amerikos lie
tuvių ji neapjungė. į IĮ '

Ponas Kojelis mano, kad Filadelfijos pąsitaiįme; 
pasirinktas kelias bus daug našesnis. Duomenų savo op
timizmui pagrįsti jis neduoda. Butu buvę geriau, jeigu 
tokio optimizmo pagrindą jis būtų nurodęs. Tada didelė 
Amerikos lietuvių dauguma būtų galėjusi kartu su juo 
pasidžiaugti. Mes sutinkame su p. Kojelių, kad iki šio 
meto Bendruomenės eitas kelias buvo negeras, bet mes. 
nesutinkame, kai jis bando ir bendruomenę pervesti per 
Rubikoną. Mums atrodo, kad lietuviai, skelbdami karą 
lietuviams, lietuvių tautai naudingo darbo nedirba. Savo 
nuotaikas jis šitaip išdėstė:

rūpintis auklėjimu ir lietuvių kultūra. Mokykloms lietu
viškų vadovėlių nėra, vaikus verčią melstis angliškai, 
vaikų skaičius mokyklose mažėja. Bendruomenė buvo 
pasižadėjusi šiais reikalais rūpintis, bet savo paskirties 
ji neatlieka. Savo įsipareigojimų nepildo, bet nori mestis 
į kitą sritį, kurią sėkmingai dirba Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Ponui Kojeliui, matyt, nepatinka lietuvių kultūrinis 
darbas. Jam būtų maloniau sukinėtis Washingtone,’ 
kongreso koridoriuose ir viešbučiuose.’ Jis galėtų mė
giamą darbą dirbti, jeigu įstotų į tokią.' lietuvių grupę, 
kuri sutiktų pasiųsti jį į Altą, o ten, jeigu parodytų rei
kalingos išminties ir gabumų, tai ir Washingtonan ga
lėtų važinėti. Niekas nieko nesakytų, jeigu ponas Kojelis TTT1 *1 • f T—s T~\ 1 T • X • v • -r-'* i 1 , • - • •

IFinansų raštininkė Bernice 
Žemgalis pranešė, kad Anna 
Melauskienė sunkiai serga ir 
yra užsiregistravusi. Ligonių 
lankytoju šiems metams buvo 
išrinktas John Didžgalyis, bet
kadangi jis serga, tai jį pava
duoti sutiko Antanas Jusas. 
Taigi, jis per šiuos metus eis 
ligonių lankytojo pareigas.

Klubo pavasarinis balius 
įvyks balandžio 24 d. Holly
wood Inn svetainėje. Baliaus 
rengimo komisiją sudaro Ber
nice Žemgulis, Oną Malonis ir 
Helen Vengeliauskas. Sudary
ta komisija buvo labai paten
kinta tuo, kad šį kartą atsira
do pakankamai kandidatų, 
norinčių baliuje padirbėti.

Knygų revizijos komisija pa
darė pranešimą apie klubo finan 
sinį stovį. Iš pranešimo paaiškė- 

. . . r__  __ jo, kad klubas dar gana gerai
liškai vedama Bendruomenė nebus naudinga lietuviiį ko- reformų... (laikosi. Baigdama savo praneši-
vai UŽ laisvę. Gyvenimas nestovi vietoje, mą komisipa išreiškė padėką’

lis neprisidės prie kovos už Lietuvos ų.eprįklaŲsęm.ybę, yis sukeliamas tos pačios gru- 
Girdi, norim

Jie yra geriausia dovana.

Tie Specialūs Rubliai yra ke
turis kartus vertesni už papras
tus rublius. Su Specialaus Rub
lio Certifikatais Jūsų giminės 
gali gauti viską, ką jie tik nori 
nusipirkti už mažą reguliarios 
kainos dali, — tikrumoje už jos 
ketvirtadalį ar net dar už ma
žiau. Kai kurie daiktai yra taip 
pigiai Įkainuoti, kad juos per
kant vieno dolerio vertė prilyg
sta 10 rublių.

Rašykite ar skambinkite mums 
ir mes prisiusime Jums nemo
kamą naują iliustruotą kata
logą. Jūs Įsitikinsite, kad Spe
cialaus Rublio Certifikatai yra 
geriausia dovana Jūsų giminėms, 
pristatoma Į namus laike 3—4 
savaičių. Kaina $2.13 už vieną 
Specialų Rublį. Jokių kitokių 
mokesčių nėra. Jūs galite siųsti 
bet kokią sumą. Pilna garantija.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010

Tel. 982-1530
Reikalaukite mūsų nemokamo 

katalogo.
SVARBU: mes priimame užsa
kymus automobiliams ir butams

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

1931 METŲ DIENORAŠTIS
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Jau! Iš bažnyčios jau parėjome! Esu 
jau eilinis! Pačias pirmąsias valandas ei
linio laipsnyje gyvenu.

Priesaika buvo tikrai graži ir didinga. 
Prisiekėme savo bažnytėlės šventoriuje, 
viršininkų ir mokomiečių akivaizdoje. Per 
pamaldas ir priesaiką labai gražiai grojo 
antro pėstininkų pulko orkestras. Nuėjo
me ir grįžome irgi su orkestru. Pirmą sy
kį iškilmės maršu pražygiavome pro savo ' 
vadovybę. Grįžę, pirmas skyrius nusifo
tografavome. Tas pirmas skyrius savo die
nas jau baigė. Į naują gyvenimą žengiu.

KOVO 23 D.
Seniai dienoraštį berašiau. Ir eiliniu 

seniai jau esu. Taip man atrodo. “Toli
moje” praeityje liko naujokystės dienos. 
Tų dienų dienoraščius ir laiškus sutvar
kiau ir užlįpdžiau ynuose, tuęmi lyg ir 
pabrėždamas, kad naują gyvenimą pra
dedu. Kariuomenėn Išvykdamas irgi taip 
pą.t buvau susitvarkęs — ,visus sayo palai
kus vokuose užlipdęs.

Likau radijo kuopoje. Ir nesigailiu. 
Kai gerai pergalvojau, susitaikiau su to
kiu savo gyvenimo pakrypimu. Juk kai 
praeitą vasarą kelius į ateiti planavau, ra
dijo specialybės nė žinote nežinojau, gal 
lai kaip tik man? Ir gabus aš tam darbui 
esu, ir perspektyvos gyvenime yra nema

žos radijo specielybę turint, ir motorus 
gerai pažinti progos turėsiu, apie ką se
niai svajodavau.

Visai kitoks gyvenimas prasidėjo. Ne
bėra drausmės ir bausmių, ir daugiau lais
vo laiko turime. Jeigu ką dirbame, jeigu 
ką valome, žinome dirbą sau, tik sau. Vir
šininkai yra geri. Rikiuotės pamokų netu
rime. Turime tik gimnastiką, “klausą” ir 
specialybės pamokas. Valgome savo val
gykloje apačioje. Tikrai įdomus gyveni
mas!

Visą aprangą gavau naują. Teko atsis
veikinti su tiek daug valytu šautuvėliu. Bet 
dabar gavau truputį geresni. Ir su naujais 
batais dabar strainavoju.

Puskarininkis Dičkus, baigdamas būti 
mano viršininku, tikrai šuniškai su ma
nim atsisveikino. Lygiai kaip šunimi buvo 
jis ir visą laiką.

Atšilo. Greitai bus Velykos. Gal iš tik
rųjų jau ir pavasaris bus. Velykų atosto
gos yra dabar didžiausia mano svajonė. 
Kur aš jas leisiu? Antroji svajonė, jau 
daugiau rūpestis, yra Į mokomą kuopą 
patek tį.

KO^ O 30 D.
Ant turniko užsiversti nuolat besisten

giant, kažkas i kairę alkūnę įsimetė. Su- 
kliūna kartais, ir rankos sulenkti nebega
liu. Rodos — lūžtų, jei su jėga lenkčiau. 
Parodžiau šiandieų vienam puskarinin
kiui. Jis pasiveizėjo ir pasakė, kad ranka 
yra patinusi. Liepė eiti i ambulatoriją. 
Rytoj rytą eisiu.

BĄLANČIO 2 D.
Turėsiu daugiau laisvo laiko. Esu at

leistas nuo rikiuotės, gimnastikos ir darbų. 
Tai gera naujiena. įRy| kaip tiįk žada būti 
ruošos dieną, o per tą ruošą ląbiausiai 
įvargsti.

Kiek blogiau, kad tą ambulatęriją per 
dažnai lankyti pradėjau. Vąkar buvau net 
Karo ligoninėje. Padarė kairięsios alkū
nės rentgeno nuotrauką. Gali ir visai blo
gai su ta mano ranką baigtis- Jau pieko su 
ja dirbti nebegaliu. .Kaip tik dabar bus ski
riami kareiviąi į mokumą knopą, o aš po 
ambulatorijas trankausi.

šnekėjausi vakar telefonu su Elioziu. 
Jis pasakė, kad aš jau aukštaičiuęju. Ne
norėdamas prarasiu -savo žemaitišką tar
mę. Mat, turim kasdien tik aukštaitiškai 
tešnekėti. Žemaitiškai su kareiviais susi
šnekėti būtų sunku, jie nesuprastų. Aukš
taitiškai man irgi sunku yra. Taip ir pasi
darė dabar mano kalba nei šiokią nei to
kia, sudarkyta.

Eliozis jau buvęs pasirengęs važiuoti Į 
tėviškę atostogų, bet kad aš neparvažiuo- 
ju, žada ir jis nebęyąžiuoti. Patvirtino 
anksčiau gautą naujieną, kad nudegė 
Plungė. Sudegė apie penkios dešimtys na
mų. Deguti 31-mą Jieną k<?yP įpėnesio.

Taip tat beišėjo su 'svajotomis Velykų 
atostogomis. Juk buyąu žądėjęs stengtis 
kaip nors parvažiuoti į naujus. O (dabar... 
Bet, iš kitos pusės, jeigu tas Uris, dešimtis 
litų, kuriuos keliopei išleisčiau, išleisiu 
čia, pajusiu Vclyįą^ ir (Čia Ųūdamas. O 

' kad Eliozis pasisakė neparvažiuosiąs, tai

ir visai apie namus nebegalvoju. Parva
žiuosiu vėliau, kai atšils, kai keliai pasi
taisys. Ir parvažiuosiu tuokart veltui.

Vakar rytą išvažiavo atsarginiai. Dar 
vieną tokią laidą išleisime, o su trečiąja 
patys važiuosime. Ir kas bus po to? Jr pa
siilgęs esu sodžiaus bei namų, ir mieste 
gyventi noriu. O juk kuomet nors pamaty
siu, kaip kas susiklostys.

įdomu dabar, kaip čia tas Velykas lei
siu. Bet, kokių nors linksmybių kariuome
nėje nereikia tikėtis. Didžiausia man links 
mybė yra laiškas iš tėviškės.

BALANDŽIO 5 D.
Velykas švęsti ątsidūriau Karo ligoni

nėje. Vakar atvažiavau. Gal čia pagydys 
tą mano ranką.

Tokios tat šimet Velvkos... Jau vieną 
kartą buvau čia ir žinau, Baisiai nuobodu, 
kaip kalėjime. Tik ką atvažiavęs miegi ir 
miegi, kol išsimiegi, n paskui nė naktį už
migti nebegali. Bet dabar, rodos, bus jau 
galima gauti knygų. Pirmą kartą kai bu
vau. dar nebuvo sutvarkyta biblioteka.

Dievas žino, ar ilgai teks man čia būti. 
O laiko mažai teturiu. Šio mėnesio 17-tą 
baigs mokslą mokoma kuopa, ir tuojau 
skirs į ją iš mūsų. Ta ranka gali man yis- 
ką sugadinti. Jeigu skiriant ligoninėje .te
bebusiu, taip ir liksiu visą laiką eiliniu.

Dabar lengvai galėčiau gauti kokias dvi 
ar tris savaites atostogų. Bet, žinoma, 
stengiuos tik greičiau grįžti į dalinį. Jei
gu matysiu, kad jau nebepaskirs Į moko
mą, tuokart važjposįu ątostogų.

Daug galvojau dabar apie namus, apie

praeitį. Kokios hnksmos visuomet būdavo 
Velykos! Prisikėlimas, aleliuja, pavasa
ris. .. Žinoma, ir dabar jie, namiškiai, 
linksmai Velykas švenčia. Gaila man yra 
Papūnio. Manau, kad Velykos nėra jam 
linksmos kaip reikiant, kadangi mudu su 
Elioziu nei vienas neparvažiavome.

Taip ir baigiasi jau pirmoji Velykų 
diena..

BALANDŽIO 8 D.
Miego čia netruksiu. Galiu miegoti kiek 

tik valioju. Ir visuomet išsimiegojęs jau
čiuosi. Bet keliu tik tada, kai visi keltis 
pradeda. Apsiprausęs pavaikščioju iki 
pusryčių, arba tuojau, kol dar švari gal
va, stoju prie darbo.

Tas mano darbas yra rašyti. Daug ra
šau. Baigiau atsiminimus apie Motiną. 
Dabar taisau. Paskui reikės perrašyti. Lai
ko turint reikės ką nors kitą parašyti. Juk 
esu sveikas žmogus. Kad turėčiau vadovė
lius, galėčiau mokytis. Skaityti knygų iš 
bibliotekos kol kas dar negaunu. Kai iš
tirs ligą, perkels į kitą palatą, tuokart gal 
gausiu. Prašiau šiandien, bet gailestingoji 
sesuo sakėsi neturinti laiko. O be jos kny
gų gauti negalima.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“N Ą TT J T F N A
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2358 W, 63rd STREET 
Ofiso telef.: P Respect 8-322$ 

Rezid. teief.: WAIbrook 5-5076 /
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

Rez. teL 2394683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
uitai antradieniais ir penktadieniai* 
Trečiai. ir sekmad. ofisas uždaryta*, 

Rezu 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7863

EAST CHICAGO, IND’
N e p riklausomy bės š v e n ’.« 

minėjimas
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimas šiais me
tais įvyks vasario 21 d. Gary 
mieste, šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje. Minėjimą ren
gia Amerikos lietuvių Tarybos 
Lake aps. skyrius, kuriam, nuo

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, I IL 60629

Telef.: PRospect 6-5034

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vak, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir sestad. tiktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA 
z/u y w. sist STREcT 

TeL: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

Seštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSIN • LISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti ML 3-0001.

GRADINSKAS
SPALVOTA TV 

TIK $189,95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MOVING 
Apdra ustas perkra ustymas 

iš jvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Te!.: F Rentier 6-1882 

k_ y
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA -■ 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: '

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- - ~ VIDAUS LIGŲ'SPEC. & ,i!
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL
_____ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

/T" ----- ■ ==S

SOPHIE BARČUS1
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

Lie tuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki. penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
k. . . ---

pat jo įsisteigimo, vadovauja Al
bertas Vinickas.

Minėjimas pradedamas pamal
domis šiose bažnyčiose: šv. Pran
ciškaus parapijoje East Chicago- 
je, šv. Kazimiero parap. Gary 
ir šv. Onos parap. Pierre.

Vakare 4 vai. 30 min. Gary 
liet, parapijos salėje banketas 
ir programa.

Pagrindiniais kalbėtojais pa
kviesti: angliškai — vietos dis- 
trikto kongresmanas, geras lie
tuvių draugas Ray J. Madden, 
lietuviškai — mokytojas Stasys 
Rudis (mokytojauja aukšt. mo
kykloje Michigan CSty, Indiana).

Minėjime dalyvauti ir sveiki
nimo kalbas pasakyti pasižadėjo 
šių miestų burmistrai: Gary 
miesto Richard Hatcher, East 
Chicagos dr. John Nicosia ir 
Hammondo — Joe Klen. Jie vi
si ir Indianos gubernatorius pa
sirašė proklamacijas, kuriomis 
vasario 16 dieną paskelbė Lie
tuvos Diena.

Meninę dalį išpildys: a) Gary 
lituanistinės mokyklos mokiniai, 
paruošti mokyt. Kotrynos Peč- 
kaitienės ir b) Stephens ansam
blio trio:: Bobinienė, Mažeikienė 
ir Momkienė.

Be to, East Chicagos burmis
tras dr. John Nicosia jau eilė 
metų duoda sutikimą ties mies
to rotuše iškelti lietuvišką tri
spalvę. šiais metais lietuviškos 
vėliavos pakėlimas bus vasario 
16 d. 9 vai. ryto. Visi tautiečiai 
prašomi gausiai susirinkti ir 
šiose iškilmėse dalyvauti.

Mūsų delegacijai lankantis pas 
East Chicagos burmistrą dr. J. 
Niccosia Lietuvos*Dienos paskel
bimo reikalu, pats burmistras 
iškvietė 5 Hammondo radijo 
WJ0B stoties reporter j, kuris 
užrekordavo jo tartus šiltus žo
džius lietuviams ir platesnį'pa
sikalbėjimą su Altos skyr. pirm. 
A. Vinicku. •

Altos Lake apskr.. skyriaus 
valdyba nuoširdžiai prašo Šioje 
apylinkėje gyvenančius tautie
čius minėjime gausiai dalyvauti.' 

. (aj/

10 vaL ryto. nuu. ckivaruas Ab
romaitis, buvęs šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas ir naujasis šios 
parapijos klebonas kun. Vito 
Mikolaitis asistuos.

Tuna žuvis “išteisinta”
Maisto ir Vaistų Administra- 

ciya-fFDA) paskelbė, kad tū
nos žuvies konservai neturi 
gyvsidabrio perviršio, bet kad 
87 nuošimčiai kardžuvies buvo 
rasta to nuodingo metalo tu
rinti per didelį nuošimtį. Lei
džiamas gyvsidabrio kiekis yra 
0.5 dalies viename milijone 
dalių. Pernai FDA įsakymu 
buvo išimta iš apyvartos apie 
15 milijonų tūnos žuvies kon
servų! dėžučių.

FDA šiuo metu tiria dar 19 
žuvų rūšių.

Pakils nuosavybės 
mokesčiai

Civic Federation skelbia, 
kad Chicagos nuosavybių sa
vininkai šiemet turės mokėti 
nuosavybės mokesčių mažiau 
šiai 9 nuošimčiais daugiau, 
kad būtų galima išlyginti vie
tinės valdžios praeitų metų

Teisininkui

operacijų išlaidas. Mokesčių 
ekspertai spėja, kad pagal 
naują 1970 metų ratą mokesčių 
sąskaita bus $7 nuo kiekvieno 
šimto įvertintos nuosavybės 
dolerių. Už 1969 metus nuo 
$100 mokestis buvo $6.582.

Chicagoje praeitais metais 
buvo apie 609,000 nejudomos 
nuosavybės (real estate) mo
kesčių mokėtojų.

PRANEŠIMAI
— Garsaus Vardo Lietuvaičiu Drau

gystės susirinkimas įvyks sekmadienį 
vasario 7 d., 2 vaL popiet, Stakas sve
tainėj, 4600 So. Marshfield. Malonė
kite atsilankyti.

C. Austin, fin. sekr.

— Eržvilko Draugiškas klubas ren
gia smagų balių vasario 7 d. Talman 
svetainėje, 4500 So. Talman Avė. Pra
džia 4 v. popiet Bus skanių užkandžių 
ir įvairių gėrimų. Skiriama daug do
vanų, Grieš Antano Valūno orkest
ras. Valdyba

— Lietuviu Motery Piliečių Lygos 
metinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 7 d. Lietuvių Au
ditorijos mažojoj salėj, 1 vai. popiet 
Narės prašomos atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalu aptarti. Po su
sirinkimo bus užkandžiai.

E. McNamee

— Suvalkiečių Draugijos šokių va
karas su programa įvyks šeštadienį, 
vasario 6 dieną, Hollywood salėje. 
Gros George Joniko orkestras.

Pirmininkas

ANTANUI SUGINTU!
mirus,

, sūnui Jurgiui, marčiai Marijai, anūkei Norai 
ir svainio Rufino Virkau šeimai .reiškiame 
giliausią užuojautą ir drauge liūdime

r

E. Kardelienė, 
Ona ir Albinas Raciborskai

; r

m’}*.#’’'; P’lfHi-’''' ■>' ■' ’■ . f.-;.-’#' : ;-ANTANAS SUGINTAS-
Nepriklausomos Lietuvos I, II, ir Hl-čiojo Seimo atstovas.

Advokatas. t

DR. LEONAS SEiBUTIS 
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL 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. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais^ rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

H TRUMPAI |

— Roselando lituanistinės 
mokyklos- mokiniai “Margučio” 
lietuvių >radijb valandėlėje 
vasario 15 d„ v. v. išpildys Va
sario 16-tajar programą. Vaiz
delį “Tai tu tėvyne, Lietuva’’ 
parašė mokyklos vedėja mo
kytoja Marija Pėteraitienė.’ Li 
tuanistinių mokyklų mokiniai 
tą dieną klausykime “Margu
čio” programos.

— Bridgeport© viešoji biblio
teka, 824 W. 35th Št., kviečia 
apylinkės gyventojus ją aplan 
kyti ir pasirinkti knygas skai
tymui namuose. Visas patar
navimas, kaip ir kituose mies 
to bibliotekose, yra nemoka
mas. Užsiregistruojant reikia 
turėti bet koki dokumentą, pa
tvirtinantį adresą.

Mirė" 1971 m. vasario nren. 2 dieną, sulaukęs 80 metų 
attižianš. Gimęs Lietuvoje, Stungaičių viensėdyje, Lauku- 
vo^;valsč., Tauragės apskr. . q

- Gyveno Kaune. Nuo 1949 m. Chicagoje. ■■
Paliko nuliūdę: žmona Marija, sūnus Jurgis, marti 

Marija, anūkė Nora, svainis Rufonas Virkau su šeima, svai
nė Lillian Žilius, jos vyras Frank, ^vainė Česė Sodaitięnė su 
šeima, giminaitis kun. Benediktas Sugintas ir kiti giminės, 
bičiuliai bei. draugai. ’

Priklausė SLA, Lietuvių Teisininkų Draugijai Chicago
je, Dr. Griniaus Fondui, LB Marquette Parko apylinkei, 
Balfui, Lietuvių Valstiečių Liaudininkų Sąjungai. ’ ;

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6815 
Western Avenue.

Vietoje gėlių prašome aukoti Dr. Griniaus Fondui.
šeštadienį, vasario 6 dieną 11:00 vai. ryto bus lydimas 

iš koplyčios į krematoriumą.
Visi a. a. Antano Suginto giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti išlydėjime ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, svainiai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 6-8600

s.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. 

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Rezid. tel'rf.: Glbson 8-6195

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

f ■“ •

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434^660

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

NAUJIENAS
——R TtMYI —

ir progas sužino tktm per 

NAUJIENAS

Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios iHimokė

jimo sąlygos.
C E V I č I O S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
. - -____ _________ ___ ______________ _ ________________________

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST «9th STREET 

Tai.: REpublic 7-1941
K._________________________________________ /

— Monika S. Simaitis ir Zig
mas S. Sadauskas baigė Roose- 
velto universitetą Chicago j e. 
Sausio 21 d. specialiose iškil
mėse jiems Įteikti diplomai.

— Armijas slaugių karpas 
šiemet švenčia 70 metų sukaktį. 
Jame tarnauja moterys ir vyrai 
Įvairiose slaugymo specialybė 
se. Suinteresuoti gali rašyti ar 
kreiptis Į Sgt. Hood, 5537 So. 
Ashland Ave., Chicagoje, tel. 
436 — 1370.

— Amerikos Lietuvių Mokų 
tojų S-gos metinis susirinki
mas įvyksta ši sekmadieni, va
sario 7 d. 3 vaL popiet Jauni
mo centre. Bus statuto priėmi
mas, valdybos rinkimai ir kiti 
svarbūs reikalai svarstomi. 
Po darbų — kavutė ir pedago
ginės parodėlės apžiūrėjimas. 
Valdyba prašo mokytojus gau 
šiai dalyvauti.

— Minint Lietuvos Nepri
klausomybės atkūriino sukaktį 
Vysk. Vincentas Brižgys atna
šaus mišias šv. Krj’žiaus para
pijos bažnyčioje, vasario 14 d.

Metinė Mirties Sukaktis

CHARLES YURECH
Gyv. 7227 So. California Ave., Chicagoje

Mirė 1970 metų vasario mėn. 7 dieną, sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Gimęs Latvijoje.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Mary ir dvi podukros — May Souttherland 
su šeima ir Mary Crawford, brolis Vladas Gužauskas su šeima, gy
venantis Kanadoje ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Mūsų brangiajam Charles Yurech pagerbti bus laikomos šv. Mišios 
Jėzuitų koplyčioje, esančioje 5620 So. Claremont Ave., Chicagoje, 1971 
m. vasario mėn. 6 dieną, 7;30 vai. ryto, ir vasario mėn. 7 dieną 7:30 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Skiriu savo brangiam vyrui Šiuos jautrius žodžius:

Prabėgo liūdni metai, kai mus palikai, 
Kai Tave priglaudė tie šalti kapai. 
Daug vilties turėjai su manim dar gyventi, 
Bet ankstyvos mirties negalėjai išvengti. 
Viskas, kas man liko — tik Tavęs gailėti 
Ir ant Tavu kapo gėleles padėtu

Nuliūdusi ŽMONA MARY
n

MAŽEIKOMS

REpaMte T-W0e REpubSe T-8CT1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
.. - , ♦ ’ ■ .

- Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LTTUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET * REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 Į 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois j
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L. S. T. Korp! Neo-Lithuania
• V «V1 •viesas pareiskimas 

nės veiklos gaires”, 
patvirtino minėtą veiksnių nu-j 
Urimą: j? ; 5 '''J ' ‘ i ... •

“Santykiuose
kraštu PLB laikyseną apspren| 
džia Lietuvių Charta, lietuviui 
veiksnių Clevelando 1966 sau
sio 22 - 23 konferencijos susi ta-i 
rimas, ir PLB III seimo nu ta-; 
rimai.” (Pasaulio Lietuvis 
A- 7/43 — 1969 m.).

1972 m. numatytas antrasis 
laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas: Kongresą or
ganizuoja ir globoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba.

Korp! Neo-Lithuania prita
ria jaunimo kongreso rengi
mui, supranta jo svarbą ir 
sveikina organizatorius. Kor
poracijos atstovas įeina ir i 
kongresui rengti komitetą.

Tačiau iš spaudos ir iš kitų 
šaltinių gauname patirti, kad 
jaunimo kongresui rengti ko
mitete įkyriai brukamas “ben
dradarbiavimas”: siujonia iš 
okupuotos Lietuvos kviesti 
jaunimo “atstovus” ir kongre
so metu ruošti iš ten įvairias 

■ parodas.
Korp! Neo-Lthuania griež

tai pasisako prieš tokius pasiū 
lymus. Ji vadovaujasi Lietu
vos laisvinimo veiksnių, 1966 
m. sausio mėn. 22 - 23 d. d. 
Clevelande statutu ir priimtu 
nutarimu: “Tautinė drausmė 
reikalauja, kad tol, kol Sovie 
tų Rusija laikys Lietuvą oku
puotą ir paverstą Sovietų Są
jungos dalimi, laisvieji lietu
viai privalo ribotis privačiu 
bendradarbiavimu.”

Dar aiškiau šiuo reikalu 
pasisakė tuometinė J. A. V. Lie 
tuvių Bendruomenės centro 
valdyba: “organizuotas ar as
meniškas okupanto siūlomas 
bendradarbiavimo priėmimas 
daro žalą lietuvių išeivijos 
tautinei veiklai ir kenkia ve- 
damai -kovai už Lietuvos lais-

menės centro valdyba įspėja 
J. A. V. lietuvius, kad nesusi
gundytų okupanto viliojimais 
ir smerkia tuos, ’ kurie bendra 
darbiauja su okupanto įstai
gomis ar atstovais, tuo talki
ninkaudami -okupantui sie
kiančiam suskaldyti lietuvių 
išeivių bendruomenę ir palatiž 
ti kovingumo dvasią” ' ’(Tėvy
nės . Sargas — ,1/27-J.9.66, m.)

Jaunimo kongreso organiza
torė it globėja. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba, 
skelbdama * “PLB visuomeni-

HELP WANTED — MALI 
D.rbininky Reikia

SHIPPING CLERKpat
For established lighting man of 

, Supervisory, experienced 
(with similar background, handle w;
i bills, etc. Vicinity California - Ogd< 

su mintuoju reliable, sober man 25—3
H J I • Real opportunity.

benefits including major 
medical life. etc.

Call Mr. COOK

Todėl Korp! Nco-Lithuania; 
vyr. valdyba pareiškia, kad j 
jeigu jaunimo kongresui reng-i 
ti komitete nebus laikomasi 
aukščiau paminėtų Lietuvos: 
laisvinimo veiksnių, JAV Lie-' 
tuvių Bendruomenės*'centro! 
valdybos ir pačios PLB valdy
bos padarytų nutarimų, kor
poracija bus priversta pasi
traukti iš jaunimo kongreso pa 
ruošiamųjų darbų ir jaunimo 
kongrese nedalyvaus.

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania

Algis Modestas 
Pirmininkas

Dr. Leonas Kfiaučeliūnas
Vicepirmininkas r

visuomeniniams reikalams
1971 m. "vasario men. 1 d.

Išsigelbėjo nuo \ 
išprievartavimo

Miss Donna Booker, 22, iš 
136į E. 52nd St, praeitą tre
čiadienį, 10 vai. priešpiet iš
einant iš namų, staiga kažkoks 
pusbernis,.. kaip vėliau polici
ja išaiškino,. 17 mętis George 
Harden-iš- 4001; S. Drexel Blvd, 
šautuvu grąžindamas ją nusi
varė į. jos ;aųtomobilį,-atėmė jos 
$Į5;. pinigų ir laikrodėlį _įr lię-

Many

BEEF BREAKERS & BONFJ 
Steady work, good starting 

salary.
JOHN R. MORREALE 

216 N. PEOBIA 
HA 1-3661

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

EXECUTIVE' 
SECRETARY

NEEDED AT ONCE 
Good Secretarial Skills, Shor 
hand required, minimum 

years experience.
Excellent Company Benefits.

■ SALARY OPEN 
Apply in person

6630 SOUTH ASHLAND

KEY PUNCH OPERATOR 
For Alfa and Numeric work. Sm 
Computer Department. Good work! 

conditions.
Many Company benefits.

GLOBE WHOLESALE 
2101 So. CARPENTER ~ 

733-2317
See Mr. DRISCOLL

BILLER — TYPIST
Near Loop location. Minimum ty 
ing 50 wpm. Good aptitude for fl 
ures. Must understand fraction p< 
centages. Steady position: Opportuni 

with growing company; 
.Phone Mr. . KAPLAN .

243-1852?: .

JR. STENOTYPISiT,;...
pė ji vežti pietų kryptimi, pa- Well trained ^- Experience n< 

: poris isprieva?-ĮnecessąryVAPleasant Loop-La1’ 
office. , Houf5 9—5.

FIM294>

^isakydapias 
tafiti. ‘ 1 |

Privažiavrfs 99fh ^/Street ir 
King Drive banditas paklausė, 
ar ,ka.s.nors,Jįko. jos^iamųosę; 
Ji atsakė,' kad liko“ motina. 
“Tai grįžk!” jis’pasakėsnoris 
jos motiną surišti, kad nepra
dėtu ieškoti. Miss Booker be-r

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkrįr

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk.z 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J? LIEPONIS

pirma dieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. ■ Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. . !> 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

COUPLE OR.HOUSEKEEPER 
Complete' charge of-"a- -shelter 
home. ' Nationality'not itrtpbrh 
anU Live in dr go? Good home 

for right; person.
626-1439

važiuodama: namų link pama 
tė stovinti policijos automobil 
ir patrulį lydintį iriokykloi 
vaikus skersai gatvę, ir save 
automobiliu tiesiai įvažiavo 
policijos/automobilj. Banditas 
leidosi bėgti. Teko vytis 6 blo
kus per tvoras ir ielas, kol bt 
vo pagautas. Pasirodė, kac 
banditas buvo neseniai šąlygi 
niai paleistas iš Sheridan pa
taisos namų. /

♦ šiandien Vakare keli šimtai 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
renkasi į Inn Motion salę, 5820 
So. Kedzie Avė. padėti šį sezoną 
mūsų Operai naujai pastatyti 
Verdi “Traviata”. Operos Ba
liaus pradžia 7 vai. vak. su kok
teiliais. Po to, 8 vai. vak., ser
vuojama karšta vakarienė. Sve
čiai prašomi nesivėluoti. Meni
nę Operos Baliaus programą at
liks Antras Kaimas, šokiams 
groja L. Bichnevičiaus orkest
ras. (Pr).

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito- 

Ikios puošmenos, auksiniai ir 
— paprasti laikrodžiai dideliame 

pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

♦ Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės I Tomas, apimąs 
lietuvių kovas su bolševikais ir 
bermontininkais 1918—1920 m., 
jau spausdinama. Kaina $12.00. 
Laikas užsisakyti. Pinigus siųsti: 
Mr. K. Ališauskas, 7312 So. 
Washtenaw Ave^ Chicago Hl. 
60629. (Pr).
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Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

MISCELLANEOUS
{vairūs Dalykai

CARPENTER 
ac Still hasn’t made first
or į ,000,000. Complete remodcl- 

®y-.jrtg service. Porch and fence 
5. - repairs.

Call BILL 271-9130

HERBERT SEYFARTH 
DECORATING CO.

_ Canvas hanging. Interior and 
IS exterior painting. Insured, 

586-1620 .

PORCHES — STEPS —
GARAGES —

Garages Doors. Ceiling, Tiles,
Room additions. :

Carpenter work of .any kind.
! CaU ĘS 8*-7794

CARPENTRY A REMODELING 
Expert workmanship. - 

Free Estimates.
[_ | Reasonable rates.
2 Call HE 4-5312 or

Call LOUIE 636-9534

ALL CARPENTRY WORK 
PORCHES,

Rooms added, bsint7 etc.
;• Nd job too big or too smalL

, FRED. 338-8355
___________ ______ - --ill ~~ : — -----------

ig CONVERT
YOUR CRAWL SPACE K
INTO LIVING SPACE. c
Modern house raisihg

773-2368

> NEED A CARPENTER?
£ Quality work; yrs. exp.

Fast dependable serv.
Exc. preferences.'

4 272-2648 ; ..■ 1 t ji* r ; x xx ?

t K. E. MOUNTAIN B 
CUSTOM CARPENTRY

■ . --h J-S-'i!: -I q;-.;
AND REMODELING

į . /IŽĄ’ 7 Z // O1>l
GR a-4119--------—

COMPLETE PLASTERING
SĖRyiČE " ’ " 

Ceilings, roums, arches &

r$VILLIAM MeDQ2JNĘLJ. .
> 1'// /■383dOfl..-.^-

I DO MY OWN WORK

Over 20 years at the trade.
If yotf have any: Cafpenier 

į Y/- ■ -
Phone 755-0060 

_________ . ' • Li ' 7 —:—7 :—
i NO JOB. TOO BIG Se

OR SMALL z ex
OL 2^9620 ’

B & B ELECTRIC , ’

Licensed FJecirical Contractors

DEAL DIRECT.
WITH CARPENTER

AND SAVE
No job too small.
Reasonable price.

729-2621 or 823-3837
^es

RENTING IN GENERAL 
Nuomos____ __ _ e

BRIGHTON PARKX naujame name 
isnuomojamas vynii kambarys su* ats- 

kiru Įėjimu ir visais patogumais. —
Skambinti teL LA 3-3384.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su visais 
patogumais vieno asmens bute. 

Tel. 847-3230.

BUSINESS CHANCES 
__________Progo* ’ • __

PARDUODAMAS c
PELNINGAS BIZNIS

Greitam pardavimui įkainuotas 
labai pigiai.
BR 4-3287

PARDUODAMA TAVERNA ir mūrinis 
dviejų aukštų namas. Geras pragyve- Ele 
nimo šaltinis. Dėl kainos susitarsime »_i,

Tel. 847-8935 arba 247-4698. lcn

SKAITYK ’NAUJIENAS" -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, ..
J

teisingiausias žinias

MISCELLANEOUS
IvairOs Dalykai

Ambitious young painter will 
wash paint & decorate. 

Free Estimates.
BOB WASNIEWSKI 

434-6121 !
Interior Exterior Insured.

CHAIN LINK
FENCE SALE

Winter Close Out Saving 25% 
Guar. Installation or do it yourself.

A. C. E. FENCING
5609 BLOOMINGDALE

637-7437

INTERIOR DECORATING 
by College students with 

3 years experience.
Free estimates. 

Licenced & Insured.
Call 251-8503

CARPENTRY - PANELING

Plastering, painting.

Special discount before Jan. 15 

324-0592

ROOFING & SIDING 
WE TOP THEM ALL. 

TUCKPOINTING, CEMENT WORK, 
GUTTERS. 

FREE ESTIMATE.
21 HOUR SERVICE 

Call 784-4267

JUDSON
CUSTOM REMODELING
hens. rec. rooms, paneling; por- 

siding, all types of remodeling 
and bathrooms.

- 296-2338

- — WILL RESTORE.
REPAIR, REMODEL 

or refinish any type of furniture. 
Fancy woodwork and carpentry 
Paneling, formica, remodeling.

K..- CALL PIERRE
F1/< 256-0272

* 9:00 to 5:00 P. M.

CARPENTRY REPAIRS

emddėįing. Room Repairs etc.
Paneling or Additions.
Small or Large Jobs.

735-4547- ’

.. COMPLETE 
HOME. REMODELING

& MAINTėNANCE 
Expert workmanship. 
Licenced & Insured.

,, Call 532-5014

CODE VIOLATIONS. 
CORRECTED 
Brick work. Chimneys 

Tuckpointing
Carpentry. '<'■ 

W. HUNN.
, General Contractor 

282-0910 736-1384

W WINTER RATES'NOW!

-employed Over 20 years 
erience as painter and decor
ator— Free estimates.

366-4687

MILL & CONSTRUCTION

General Remodeling 
Fully Insured

ES 8-4678 . 524-0336

CARPENTRY & REMODELING 
.idential - Commercial remodeling 

of all kinds. 
EXPERT WORK 

Low Winter Rates 
NOW!

GRAIFMAN & WALLACH 
973-0410

HOME IMPROVEMENT
Porch Remodeling. Repairs, 
Additions. Aluminum Siding. 

WORK DONE BY
UNION CARPENTERS 

5106 N. MARMORA 
774-6819

CARPENTER — PAINTING 
DECORATING & ETC.

Guarantied Workmanship.
Reasonable rates.
Prompt service.

458-8962

LEPAK’S PLUMBING 
ctric Rodding. Complete Ki- 
en & Bathroom Remodeling.
Water mains installed.

Free Est. 21 hr. Service.
276-7372 or 965-2013

JIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 
LUGAS IR BIČIULIS

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas . ‘

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

"j. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

55-TAIR TALMAN.
Laimė Jus kviečia i didesni ir geresni 

kambarių mūrą, jaunų metų, su 
ypatingai puikiais 3 miegamaisiais. 
Puiki Hollywood stiliaus pagrindinė 
vonia, didelė, patogi virtuvė kartu su 
valgomuoju, šis puikios konstrukcijos 
gražus namas turi būti parduotas. 
Paimk tą puikų bargeną. Skambink 

stebukladariui.
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

MARQUETTE PARKE 6 kambarių 
octagon bungalow su 4 kamb. viršuje 
pajamoms. Skambinti savininkui sek

madienį 737-3361.

CICERO — blokas nuo 22-nd St. 2 butų 
po 6 kambarius kampinis mūras su ga
ražu, aluminijaus langais. gazo šili

ma. Viskas arti. $31.900.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

STEBUKLAS
5% 
ant- 
Ru-

Geram stovyje 2 aukštų mūras, 
kamb. 1-me aukšte. 6 kambariai 
rame su ekstra sklypu gretimai, 
syje yra Įrengtas paneliuotas kamba
rys su vonia. Apvnauja karšto van
dens gazu šilima. 2 auto garažas. Arti 
Archer ir Sacramento Ave. Įkainuota 
kaip bargenas, tik $28 900. Vardan 
savosios laimės, skambink stebukla-

• ' - ' dariui.
Skambink MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.

e 254-8500

BERWYN
8 room frame ranch. 4 bed
rooms, 2 baths. Modern inside. 
Large lot. Mid ->20's. By owner. 

852-2290.
If no ansyer — JST 8-3766

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 

/ - INCOME TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas - 

pardavimas 
REAL ESTATE 

Parašų paliudijimas 
NO TARY PUBLIC 

Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

nm Maa

IMIVtANtf

Slate Farm Fire and Casualty Company

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

GERAI PILDOMI 
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

*
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

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

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris, ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000. gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda viri $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500. . „ ..

5 butų Šviesus mūras ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000. ' ■ ~

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim. -

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500., . , .

2 BUTŲ. 14 metu modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36 000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600. ’

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

susi-

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės, 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. -$32.000. . .. r - -

PUIKI 4 MIEGAMU/. 2y2 vonios.
1 .metų mūrinė rezidencija. .Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo laukų. $49,500.-.'/

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant . šilima, aluminijaus langai, 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik.$24.200 - . -

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatytų vieta? 
vakarus w Pulaski Avė $115*000?

20 BUTU IR KRAUTUVE.. Destų 
nlvtu 20 metu mūras. FlexikoH kon
strukcija. Paiamu virš $29,000 me
tams. Tik $185,000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu. 2 automobiliu mūro garažas, 'ta- 
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 ’WEST 63rd. STREET '

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS;
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstataa senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

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 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“'NAUJIENOSE"

r * t




