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SUSIRGO KAMBODIJOS PREMJERA
VALST. SEKRETORIAUS PAREIŠKIMAS

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Lietuvos atstovas Washingtone Juo- | 
zas Rajeckas sausio 27 d. gavo laišką iš Valstybės sekretoriaus 
William P. Rogers, kuriame rašoma:

“Dear Mr. Charge d’Affaires:
As the Lithuanian people com

memorate the fiftythird anni
versary of Lithuania’s indepen
dence, it is my sincere pleasure 
to extend to you best wishes on 
behalf of the Government and 

people of the United States.
Lithuania’s history is the re

cord of a long struggle against 
foreign- domination. In 1918, 
that struggle culminated in the 
bright flame of national inde
pendence when Lithuania took 
its rightful place among the na
tions of Europe. That flame 
was tragically extinguished on
ly twenty-two years later when 
Lithuania was forcibly incorpo
rated into the Soviet Union. Ne
vertheless, the spirit of the Li
thuanian people has remained 
undaunted, and their hope for 
a restoration of national inde
pendence has never wavered. 
The courage and patriotic deter
mination which have sustained 
this goal have been an inspira
tion to all who cherish freedom.

The American people under
stand and sympathize with the 
desire of the Lithuanian people 
to be masters of their own desti
ny. The United States Govern
ment, by its continued non-re- 
eognition of the forcible incor
poration of Lithuania, affirms 
its support for Lithuania’s right 
of self-determination.

.&• Sincerely yours,
t William P. Rogers”.

Maskva ištrėmė 
korespondentą

MASKVA. — Sovietų valdžia 
pranešė Skandinavijos korespon
dentui Per Egil Hegge, kad jis 
iki šeštadienio turi išvažiuoti iš 
Sovietų Sąjungos, nes jo veiks
mai nesiderina su koresponden
to darbu. Hegge yra jau 5-tas 
užsienio korespondentas, ištrem
tas už palaikymą ryšių su reži
mui prasižengusiais sovietų gy
ventojais. > f; h - 'J < i

Hegge rašo korespondencijas 
Kopenhagos, Stokholmo' ir Oslo 
laikraščiams. Jis buvo susirišęs 
su sovietų rašytoju Solženicinu 
ir perdavė jo pareiškimus Švedi
jos spaudai, ypač ryšium su No
belio premijos paskyrimu Solže- 
nicinui. Korespondentas po to 
buvo persekiojamas nepažįstamų 
vyrų, jo automobilį sekiodavo so
vietų milicijos agentai.

Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

premijos komisija sudaryta Chi
cago je, į kurią įeina Algirdas 
T. Antanaitis, Anatolijus Kai
rys, Vincas Ramonas, Povilas 
Gaučys ir Lietuvių Fondo atsto
vas dr. Kazys Ambrozaitis. Bus 

. vertinamos 1970 m. išleistos li
teratūrinės knygos lietuvių kal
ba. Premijai 1,000 dol. duoda 
Lietuvių Fondas. Leidyklos pra
šomos tuojau siųsti savo išleistų 
knygų po 4 egz. premijos komi
sijai šiuo adresu: P. Gaučys, 
3222 W. Marquette, Chicago,

KAUFBEUREN. — V. Vokie
tijoje nuo bėgių nuėjo greitasis 
Trans-Europos traukinys, o už 
kelių minučių į jį trenkė vieti
nis traukinys, žuvo 30 asmenų 
ir 34 buvo sužeisti.

LONDONAS. —-■ Britanijos 
bankai vakar užsidarė keturioms 
dienoms, pakeičiant Britanijos 
pinigų sistemą iš senos į dešim
tainę. Britų svaras ateityje bus 
dalijamas į šimtą penų, o ne į 
240 penu, kaip Įigšiol. . A . . . . . , .................................. ...

(Argentinos sostines Buenos Aires paplūdimiai irgi labai suteršti alyva ir miesto srutomis. Žmones gausiai susi
Y A.IPĖJUS __Taimane Tau- I renka pasikaitinti saulėje, tačiau maudytis jūroje užJrausta. šiuo metu Argentinoje yra karšta vasara,

tinėje Kinijoje buvo išdaužyti. 
Amerikos konsulato langai. Prieš 
Ameriką tokių išsišokimų pa
skutiniu metu yra dažniau, nes 
Amerika ėmė daugiau kalbėti! 
apie santykių pagerinimą su ko
munistine Kinija.

BRIUSELIS. — šešios Euro- stiprumo. Prezidentas Nixonas paskelbė drebėjimo nusiaubtą 
pos rinkos valstybės, po ilgų gin- sritį nelaimės sritimi, pažadėjo federalinės vyriausybės paramą, 
čų susitarė per ateinantį dešim
tmetį pereiti palaipsniui prie vie
nos valiutos. - Hans de Koster, 
Olandijos atstovas derybose ši
taip paaiškino susitarimą: “Mes 
esame, , kaip pora, paskelbusi su
žieduotuves. Jei per ateinančius 
penkeris metus, mes nesusituok
sime, mes sugrąžinsime dova
nas, kurias gavome”. Didžiausi 
sunkumai kyla tarp Vokietijos 
ir Prancūzijos. _

New Yorkas. — Saugumo Ta
ryba rekomendavo, kad Hima
lajų karalystė Bhutan būtų pri
imta į Jungtines Tautas. Tai 
bus jau 128-tas JT narys, šią 
progą Somali jos atstovas tary
boje panaudojo raginimams pri
imti į ’Organizaciją ir komunis
tinę Kiniją.

LOS ANGELES. — Hipių, ku
rie pasmerkti už žmogžudystes, 
teisme Susan Atkins pareiškė, 
kad Mansonas nieko nenužudęs 
ir net nežinojęs apie žmogžudys
tes, padarytas jo grupės. Ji pri
sipažino pati nužudžiusi peiliu 
filmų artistę Sharon Tate ir dar 
vieną ašmenį. Juri komisija šiuo 
metu išklauso prokurorų ir gy
nėjų, prieš nutariant, kokią skir
ti

LOS ANGELES. — žemės drebėjimas Kalifornijoje padarė 
, daugiau nuostolių, negu vakar buvo žinoma. Užmuštų skaičius 
siekia 36, sužeistų virš 800. Sugriauta daug namų, sugadinti keliai, 
tiltai, geležinkeliai. Drebėjimas buvo 6.6 laipsnių Richterio skalėje

\7iceprezidentas Agnew pats nuskrido apžiūrėti nelaimės vietų. 
Daug namų San Fernando slėnyje buvo apleisti, nes žemės dre
bėjimas apardė didelę Van Norman užtvanką ir vanduo pradėjo 
veržtis j slėnį. Užtvankos betoninė siena yra 1,100 pėdų aukščio. 
Rezervuaras laiko virš trijų bilijonų galonų vandens.

bausmę.

Jšyažinėjant slėnio gyvento-, 
jams, policija ėmė saugoti apleis
tus namus, keturi asmenys,.su
imti už plėšimą. Jiems gresia di
delės bausmės. . . -■

Čikagos lietuviai, išgirdę apie 
drebėjimą Kalifornijoje, tuoj 
susisiekė su draugais ir giminai
čiais paliestoje srityje. Ponia 
Alena Devenienė pranešė savo 
dukteriai Daliai Bobelienei, kad, 
jos žiniomis, Santa Monicoje gy
veną- lietuviai nuo drebėjimo 
daug nenukentėjo ir žuvusių nė
ra. Los Angeles lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčios siena suskilo, 
sudužo kelios statulos, sutrūko 
langai.

žemės drebėjimas Kaliforniją 
paliečia ne pirmą kartą. Didžiau
sia nelaimė įvyko 1906 m. ba
landžio 18 d., kada drebėjimas 
San Francisco mieste užmušė 
452 asmenis ir sugriovė 28,188 
pastatus. Kitas drebėjimas 1933 
kovo 10 d. paliko Long Beach 
mieste 120 užmuštų, kelis tūks
tančius sužeistų ir padarė 
mil. dol. nuostolių.

Vasario 16-toji 
llong Island

Lietuvos Gen. Konsulas Ani
cetas Simutis. New Yorko LB 
Apygardos pirm. Aleksandras 
Vakselis, Batuno vykd. pirm. 
Kęstutis Miklas ir “Laisvės Ži
burio” atstovė Daiva Kezienė 
Vasario 16-tos proga dalyvaus 
specialiuose radijo programose 
New Yorko amerikiečiams. Jos 
programos bus perduodamos per 
dvi didžiausias Long Islando ra-i 
dijo stotis sekmadienį, vasario 
14-72 vai. pietų metu perWGBB- 
AM 1240, o 12:30 po pietų per 
WHLI-AM 1100 ir FM 98.3.

Šioms radijo programoms lai
ką nemokamai išrūpino Kęstu
tis Miklas, kurio pastangomis 
taipgi Long Islande net penkiuo
se miestuose iškeliamos Lietu
vos vėliavos bei išgaunamos pro
klamacijos.
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

PHNOM (PENHAS. — Kambodijos vyriausybė paskelbė, kad 
premjeras Lon Nol, gydytojų patartas, turi ilsėtis, nutraukti 
visus darbus ir gydytis namuose. Premjero brolis koresponden
tams pareiškė, kad premjeras nedirbs, gal, mėnesį laiko. Kiti vy
riausybei artimi šaltiniai reporteriams pasakojo, kad premjeras 
Lon Nol turėjo pirmadienio naktį širdies priepuolį ir buvo pusiau 
suparaližuotas. Ataka įvykusi premjerui pabaigus trijų valandų 
kalbą Kambodijos parlamente. Jau kelios savaitės Kambodijos 
sostinėje sklinda gandai, kad Lon Nol pasitrauks iš premjero pa- 
eigų.

Lietus sulėtino 
karo žygi Laose

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo kariuomenės žygį Laose lai
kinai sustabdė blogas oras: lie
tus, kuris suminkštino kelius 

! šarvuočiams ir miglos, kurios ne- 
; leidžia JAV aviacijai .prisidėti 
i prie žygio. Aviacijos parama že
mės daliniams yra būtina, be to, 
helikopteriai ir lėktuvai prista
to žygiuojantiems daliniams vi
sus reikmenis.

Aukščiausio Teismo teisė
jas Thurmond Marshall paskel
bė laikiną sprendimą apie Illinois 
valstijos abortų įstatymą. Jis 
sako, kad senas įstatymas, leidęs 
įbortus tik tais atvejais, kada 
nėštumas gresia motinos gyvy
bei, yra teisingas ir jo pakeisti 
nereikėjo.
. ♦ Senatorius G. Aiken pasiū

lė, kad Indokinijos tautos pačios 
sušauktų konferenciją, kurioje 
dar galėtų dalyvauti Sov. Sąjūn- Į 
ga, Japonija ir Kini  ja, ir nu
spręstų savo šalių likimą. Vaiši. ' 
sekretorius Rogers^ tokiam pla
nui neprieštarauja.- Jis tik nu- 
rodė, kad Hanojus Įigšiol buvb 
didžiausia visokių ; konferencijų 
kliūtis. Komunistai .konferenci
jų nenori, nes jie mano karo jė
ga užimti kaimyninius kraštus.

4- Sen. McGovern tvirtina, kad '

Sovietų laikraščiai toliau 
smerkia Laoso teritorijos paver
timą kovos lauku, nors komu
nistų spauda niekada nepriekaiš
tavo Hanojui už neutralaus Lao
so pavertimo savo karinio tieki
mo centru. Maskva tačiau nero
do jokio noro imtis kokių veiks

imų padėti Hanojui Laose. Mask
vai nepatinka Hanojaus suartė
jimas su Kinija, ji bijo, kad Ha
nojaus jėgos bus pertemptos iš
syk kovojant keliuose frontuose. 

{ Yra žin6ma;~kad Maskva mielai 
r sugrįžtų į Ženevos tipo konfėren. 
I ciją svarstyti Indokinijos rei- 

' i kala- tačiau vengia: viešai tuo 
klausimu pasisakyti, nes pats 
Hanojus yra prieš tokią konfe
renciją nusistatęs. .

Amerikos vyriausybė antra
dienį pabrėžė: valstybės sekre
torius Rogers senate ir gynybos 
sekr. Laird kongreso ginkluotų 
jėgų komitete, jog žygis Laose

Premjeras Nol išbuvo prem
jeru nuo pernai kovo 18 d., ka
da buvo pašalintas iš valdžios 
Kambodijos princas Sihanoukas. 
Premjeras yra 58 m. Kambodi
jos laikraštis “Mohachon” ra
šė, jog premjeras yra nusivylęs 
savo bendradarbių, kitų minis- 
terių, neveiklumu ir Kambodijos 
kariuomenės nepasisekimais ko
vose prieš komunistus.

Obote tikisi 
sugrįžti Ugandon
DAR ES SALAAM. — Tanza

nijoje apsigyvenęs buvęs Ugan
dos prezidentas Obote, kurį pa
šalino generolas Amin, tvirtina, 
kad jis greit sugrįsiąs į Ugandą, 
nes Amino valdžia ilgai neišsi
laikysianti. Obotes šeima: žmo
na, trys vaikai ir tėvai tebegy
vena Ugandoje.

Obote pasmerkė Britaniją ir 
Ganą, kurios jau pripažino nau
ją Ugandos valdžią. Obote sa
ko, jog tos vyriausybės turėtų 
žinoti, jog generolas Amin netu
ri savo liaudies pasitikėjimo ir 
valdo tik ginklų jėga ir teroru.

Tuo tarpu, Ugandoje visi mi
nisterial buvo priimti į kariuo
menę, kur jie praeis apmokymą 
ir taps karininkais. Jie visi pri
siekė klausyti kariuomenės va
do, generolo Amin įsakymų.

NEW YORKAS. — Paskelbus 
New Yorke legalius abortus, at
sirado nauja biznio rūšis — abor
tų brokeriai, kurie nėščioms mo
terims viską sutvarko, nusamdo 
ligoninėje vietą, parūpina gy
dytoją operacijai padaryti, nu
veža pacientę ir perveža iš li
goninės. Valstijos prokuroras 
ėmė tirti šitokių “brokerių” veik
lą, nes jų skelbimų apie patar
navimus moterims pilni vieti
niai laikraščiai. Už savo darbą 
tos agentūros ima virš 100 dol., 
nors yra kelios organizacijos, 
kurios tuos pačius patarimus ir 
patarnavimus nėščioms mote
rims suteikia veltui.

Abortų brokeriai ėmė rašyti 
laiškus gydytojams, kurie pra
šomi rekomenduoti savo pacien
tus jiems, Biznieriai tiek toli nu
ėjo, kad gruodžio mėnesį Miami

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius pasiuntė Amerikos as
tronautams sveikinimo telegra
ma. >

— “L’Italiano” žurnalas, Ro
moje, rašydamas apie Vakarų 
valstybes ir Viduržemio jūrą, 
pažymėjo, kad Rytų Europoje 
rusai buvo išžudę milijonus ta
riamų buržujų, kaip lietuvius, 
estus, lenkus, Krymo totorius, 
Volgos vokiečius ir kt. Kitas 
Romoje leidžiamas žurnalas, “La 
Bonifica” G. Gaddi straipsnyje 
apie sovietų ūkį, priminė ir 
okup. Lietuvos kolchozus. “H Se- 
colo d’Italia”, rašydamas apie iš
duotas tautas, nurodė į Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių liki
mą. Milane leidžiamas “Candi- 
do” priminė ir Baltijos valsty
bėse vykdomą genocidą. (E)

Beach kurorte skraidė lėktuvas 
su plakatu, kuris siūlo “abortų 
informaciją” ir nurodo, kur New
Yorke kreiptis. '< •

FBI direktorius įžeidė kongresą ^ar0 Indokinijoje neprailgins, 
ir turi už tai atsakyti.

Vietnamo viceprezidentas 
Ky pareiškė, kad P. Vietnamas, I 
jei reikės, pereis 17-tą paralelę 
ir puls šiaurės Vietnamo tiekimo 
bazes. .-r

Stokholme du ginkluoti vy
rai įsibrovęs į Jugoslavijos kon
sulatą ir grasina nužudyti tris 
tarnautojus, jei Jugoslavijoj iš 
kalėjimo nebus išleistas kroatų 
teroristas Miljenko Hrkac, nu
teistas mirties bausme. Švedijos 
policija apsupo konsulatą.

♦ Dar 2,000 vietnamiečių bu
vo helikopteriais nugabenti į La
osą pradėti naujo fronto prieš 
komunistus.

bet tik sutrumpins ir leis Ame
rikai išvežti savo kareivius, kaip 

į buvo numatyta. Laird pareiš- 
: kė, kad iki gegužės mėnesio bus 
galima ištraukti iš Vietnamo 
dar 50,000 kareivių.

Astronautai bus 
laikomi karantine
HOUSTON AS. — Apollo 14 

astronautai uždaryti trims sa
vaitėms karantine, nes dar ne
žinoma ar jie iš mėnulio nepar- 
siveža kokių žmonėms nepažįsta
mų bacilų. Manoma, kad šis as
tronautų uždarymas gali būti jau 
paskutinis ir ateityje karanti
no nebebus. Astronautai bus 
daugiau saugomi nuo žemės 
bakterijų, nes mėnulyje, mano
ma, bakterijų nėra.

Mokslininkai r ekomenduo j a 
karantiną tęsti ir ateinančioms* 
astronautų kelionėms, ne»w dar 
neišaiškinta, kodėl iš mėnulio.at- 
gabentas smėlis paveikia žemės 
augalus. Buvo; daromi bandymai 
su augalais ir bakterijomis. Pa
stebėta, kad augalai mėnulio smė 
lyje auga -400 nuošimčių grei
čiau. Smarkiai padidėja' augalų 
chlorofilo ‘ kiekis. Dar paslaptis, 
kodėl taip yra. Taip pat dar ne
išaiškinta, kodėl mėnulio pavir
šiaus medžiagos per 10 valandų 
sunaikina žemės bakterijas.

Bandymai šu augalais ir bak
terijomis buvo daromi po Apollo 
11 ir 12 kelionių. Mokslininkai 
reiškia viltį, kad pavyks suži
noti mėnulio paslaptis ir išaiškin
ti, kodėl' ir kaip augalus veikia 
mėnulio dirvožemis^ ■

Ottawoje greit bus įsteigta komunis
tinės Kinijos ambasada. Parengia
miems darbams vadovauja charge d'af

faires Hsu Chung Fu.

“Radikalinskai” 
austrų universitete
VIENA. — Austrijos univer

sitetuose iki šiol nebuvo studen
tu neramumų, tačiau praėjus’ą 
savaitę apie 80 studentų Vienos 
universitete įsibrovė prievarta 
į profesorių posėdžių kambarį ir 
pradėjo statyti savo reikalavi
mus. Įvyko susistumdymas ir 
rektorius pašaukė policiją. Stu
dentai reikalavo vieną pagarsė
jusį marksistą pakviesti socio
logijos katedros vedėju. Studen
tai reikalauja teisių patys pasi
rinkti profesorius.

Austrijos švietimo ministerė 
dr. Herta Firnberg pavadino sa
vo kalboje studentus, kurie ar
do tvarką universitetuose, “ra- 
dikalinskais”. <

MONTREALIS. — Teisėjas 
Kanadoje pašalino iš teismo sa
lės Paul Rose, kuris kaltinamas 
pasmaugęs Kanados darbo mi
nister} Laporte. Kaltinamasis 
dažnai trukdo teismo eigą, o šį 
kartą jis teisėją ir kitus teismo 
pareigūnus pavadino prostitu
tėmis. ,

Lenkai nenori 
išleisti vokiečių '

FRANKFURTAS. Vakarų 
Vokietijos Raudonojo Kryžiaus 
paieškojimų skyriaus .direkto
rius Kurt Wagner paskelbė, kad 
iki šiol apie 6,000 vokiečių, gy- 
venančiij Lenkijoje, užsirašė va
žiuoti į Vokietiją. Jis tik grižo 
iš Varšuvos, kur su lenkų Rau
dono Kryžiaus pareigūnais apta
rė vokiečių išvežimo klausimus. 
Leidimą vokiečiams išvykti Var
šuvos valdžia davė po Bonos- 
Varšuvos sutarties pasirašymo.

Wagneris gavęs Lenkijoje įs
pūdį, kad lenkų pareigūnai labai 
nenoriai išduoda vokiečiams lei
dimus išvykti. Lenkijoje sklei
džiami gandai apie sunkumus 
Vokietijoje, apie išvykstančių 
vargus. Nuo pareiškimo pada
vimo iki jo priėmimo užtrunka 
keturi mėnesiai. Vokiečių parei
gūnas dar kartą pabrėžė, kad vi
sas perkėlimo išlaidas padengia 
Vokietijos vyriausybė.

+ Prancūzijoje streikuoja 
valstybinio radijo ir televizijos 
tarnautojai. J.
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Prezidentas Nixonas atsako į gan pai 
ny reporterio klausimą.

-S

grąžinti. Aišku, Kudirkos ne
galėjome išgelbėti, bet apie jį 
taip pat nebūtume daug girdėję, 
nes liudytojai nebūtų radę kas 
įdomautųsi. Federalinė valdžia 
ir pasienio apsaugos laivynas 
būtų ^abai džiaugęsi galėję tą ne
malonumą nekelti aikštėn; o be 
vieningos pasaulio lietuvių pa
rodytos jėgos, Simokaitis būtų 
tikrai buvęs sušaudytas. Lietu
vių organizuotumas neleido Tur
kijai, nei Amerikai, net ir pasau
liui, lietuvių reikalų pamiršti.

Tie trys įvykiai 30-tais me
tais po mūsų krašto okupacijos 
šių mūsų Tautos didvyrių dėka 
mūsų tautiečius dar daugiau su
jungė ir paskatino atsiduoti dar 
duosnesnei mūsų tėvynės nau
dai. Net mūsų jaunimas, kuriuo 
jau buvome pradėję abejoti, stai
ga pasirodė daug daugiau lietu
viškai nusiteikęs nei kada esame 
sapnavę. Lietuviškas vieningu
mas pradėjo žydėti.

Apie didžiųjų kolonijų veiklą 
skaitėme mūsų spaudoje, bet gal 
būt būtų ne pro šalį suminėti ir 
Waukegano apylinkės valdybos 
veiklą.

■ Bražinskų reikalu buvo atlikti 
šie užsimojimai ir pasiekti šie 

šiai-Bražinskai būtų buvę jau rezultatai:

Iš Waukegano LB Apylinkes Valdybos pranešimo
Nesenai Waukegano burmis

tras ir miesto seimas, stebėda
miesi lietuvišku Bražinskų ir 
Kudirkos didvyriškumu, vienbal- 
s ai priėmė rezoliuciją Kudirkos 
reikalu ir pasiuntė prezidentui 
NixonuL Waukegano spauda la-

vius , rašė. Nepaliko nepastebė
ta, kad 30-tais vergijos metais 
t e mūsų broliai savo heroišku- 
mu paskelbė pasauliui jog mūsų 
tauta nori būti laisva, jog no
rime sugrąžinti iš Sibiro visus 
■ištremtuosius. Parodykime tiem 
amerikiečiams savo dėkingumą 
gausiu paplojimu.

Bražinskų, Kudirkos ir 
Simokaičių reikalu

Jeigu kada esame abejoje Lie
tuvių Bendruomenės, Vliko, Al
to, bei Laisvosios Lietuvos pa
siuntinybių prasmingumu, tai to 
abejojimo šiuo laiku nebeturėtų 
būtijįnei vieno lietuvio galvoj e. 
Kas|būtų atsitikę šū Bražinskų, 
Kudirkos ir Sįimokaičių:' klausi; 
maiš, jei ne tas mūsų pavyzdin
gas organizuotumas. Jei nebū
tume tų organizacijų -bei>vado
vybės turėję ir būtume tik iš
sisklaidę, ir nutautėję; greičiau- . . —. i • 1 — 1 1 ’ 2 _ __

f
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■
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to* rezoliucijos reikšmę Pasi
kalbėjimas perduotas per radijo, 
naujienų perdavimo laiku.

Waukegano mieste rinkimai

Vėl išrinktas Lawrence Sedar j karas įvyks šeštadienį vasario'pajėgesnis.

Našlių kiubo veikla
Chicagos Našlių Našlhikių 

■ ir Pavienių Draugiško Klubo 
linksmas Valentino šokių va-

| (Sederavičių) j Waukegano lie-j 13 d. Hollywood salėje, 2417 
tuvių apgyventos apylinkės ai- w. 43 St. 7 vai. vakaro. Bihe- 

j dermanus. Ponas Sedar, šv. Bal- - ................... "
tramiejaus parapijos narys, bu
vęs lietuvių vyrų šv. Baltramie
jaus, Juozapo ir Antano orga
nizacijos pirmininkas, jau dau
gelį metų pavyzdingai atstovau
ja ir padeda savo apylinkės Tie-

I tuviams. Iki šiol jis yra “First 
j Ward Aiderman”. Waukeganas 
buvo nesenai perdalintas, ir jo 
apylinkė taps “Second Ward”. 
Sekantieji pirmutiniai rinkimai 
įvyks vasario 23 d., o visuoti
niai rinkimai balandžio 20 d.

Ponas Sedar buvo nepapras
tai taikingas miesto taryboje 
pravedant rezoliuciją Kudirkos 
reikalu. Taigi, nepagailėkime 
savo balso ir vėl išrinkime šį lie
tuvį, kad jis ateityje galėtų ir 
vėl mums padėti.

Sveikiname mūsų Bijūno šo-

tas tik 1 doleris. Gros Jurgio 
Joniko orkestras, prie kurio 
bus smagu visiems pasišokti. 
Bus visokiausių vaišių.

Nuoširdžiai kviečia visus 
aisilankvti valdvba bei darbš
čioji parengimo komisija. — 
Agnes Deikus, Julija Sačaus- 
kas ir Kasparas Kriščiūnas. 
Klubas yra skaitlinga, veikli 
našlių organizacija ir iš savo 
parengimų padarytą pelną 
dažnai paskiria geriems lietu-

viSuems darbams bei tikslams. 
Būtų geriau, kad visi Chica- 
gos lietuviai našliai su našliu- 
kėmis ir pavieniai priklausy
tų klubui, tai klubas būtų dar

Sekantis klubo susirinkimas

dieųį vasario 12 d. Hollywood 
salėje, pradžia 8 vaL vakaro. 
Nariai ir narės prašomi gau
siai susirinkti. Be to kviečiami 
nauji kandidatai prisirašyti 
prie klubo. A. Jutas.

Nauji Lituanistikos
Instituto nariai

molokas jo
lę išgalvojo 1981 metais; pa
gal tą lentelę yra matuojamas 
drebėjimo smarkumas. Nuo 4.5 
skaitlinių drebėjimas jau skai
tomas pavojingu. San Fran
cisco drebėjimas 1906 metais

Išsiųsta telegrama Turkijos 
ambasadai Washington, D. C. 
Bendruomenė telefonais buvo 
skatinama taip pat daryti. Nu
siųsta Vlikui 5100. Waukegan 
News-Sun patalpino straipsnį iš 
mūsų bendruomenės pirminin
ko patiektų duomenų. WKRS ra
dijo kvietimu, pirmininkas pada
rė vidurdienio pusvalandinį pra
nešimą. Waukegan News-Sun 
patalpino pirmininko padėkos 
laišką už ankstyvesnį straipsni.

Simo Kudirkos reikalu: Para-

Milašių, už netolimoje praeity
je Milwaukee Stadijone Tarp
tautinėse šokių varžybose lai
mėjusius pirmos vietos $500 pri
zą. Mes visada didžiavomės šiais 
lietuviškai nusiteikusiais jaunuo
liais. Malonu matyti kad ir ki
tataučiai juos nepaprastai įver
tina. Bijūniečiai dalį savo pri
zo paaukojo Balfui. Lietuviškas 
valio, Bijūnui!

Praeitą rudens balių su malo
numu šia proga norime dar sykį 
prisiminti praėjusį •- Rudens Ba-

kvietimu būti pagrindiniu kal
bėtoju Vasario 16-osios minėji
me Cleveland©. Lygiu būdu, tra
gišku Kudirkos ir Simokaičio 
įvykių akivaizdoje, “bendradar
bio” Babicko brukimas į iškil
mingiausios lietuvių dienos mi
nėjimą skaudžiausiai užgauna 
dar tebekraujoojančią kovojan
čios Lietuvos žaizdą.

Siekdamas išlaikyti lietuviš
kosios dvasios atsparumą gro
buoniškoms komunistų užma
čioms, Amerikos Lietuvių Kon
servatorių Klubas reikalauja, 
kad Jūs, gerbiamieji Clevelan- 
do Amerikos Lietuvių Tarybos
vadovai, atšauktumėte Ryto Ba-; 
bicko dalyvavimą Vasario 16-os 
programoje ir jį pakeistumėte 
tauriu lietuviu menininku ar dai-; 
nininku. Nuo to, lygiu būdu pri
klauso ir visų lietuvių vienybė 
kovoj prieš raudonąjį okupantą.

Vladas L. Ramanauskas, 
pirmininkas ; 
Alis Benas, 

vice-pirminihkas 
Česlovas Šatkauskas,; 

. vice-pirminirikas;
Julius R. Smetona, 

sekretorius
Vasario 8-oji, 1971.
Cleveland, Ohio Į

ivuuirKos reiKaiu: rčuct- ------------ ---- o — e------------— —

syti laiškai Amerikos Breziden- W ■ Ačiū yisien^Jcuriedova-

prieš 7 melus siekė net 8.5.
Chieagoje paskutinis žemės 

sudrebėjhnas buvo 1968 metų 
lapkričio 9 d. ir buvo apie 5.5 
smarkumo, nuo kurio daug 
namų buvo sudrebinta, šieno 
se išsikraipė paveikslai ir 
krautuvėse' nuo lentynų prekės 
nubiro.

“Nemanau, kad Chicaga 
kada nors turėtų tokį piktą 
žemės drebėjimą kaip Kalifor
nija, sako tėv. Hali, kadangi 
šis miestas yra ant smėlio, kai 
Kalifornijos sritis randasi ant 
uolos pagrindo, ant Šv. And
riejaus trūkio (SL Andreas 
fault), kurs iššaukia spaudi
mą po žemės paviršium ir že
mės paviršiaus plyšiuose iš 
geizerių ir požeminių vulkanų.

Chiėagai artimiausias žemės 
drebėjimo pavojus esąs Mis
souri pietrytinė dalis, kur įvy
kęs drebėjimas būtų ir Chiea
goje jaučiamas.

i

Lituanistikos Instituto korės 
pondenciniu keliu pravestame 
balsavime naujais instituto na
riais išrinkti šie asmenys:

Jurgis Blėkaitis, Anatolijus 
Matulis, Genovaitė Židonyte -i 
Vebrienė, Antanas Tamošaitis, 
Česlovas Grincevičius , Julius 
Slavėnas, Konstantinas Rač-' 
kauskas, Julius Šmulkštys, Gra-- 
žiną Krivickienė, Ilona Gražy
tė, Henrikas Nagys, Antanas 
Rūkšteiė, Juozas Žilevičius, 
Rapolas Krasauskas, Benedik 
tas Maeiuika, Leonas Sabaliū
nas ir Vytautas Vardvs.

Iš 53 instituto narių balsavo 
■14. : Į balsų skaičiavimo komi
sijų įėjo L. Dambriūnas, dr. K. 
Jurgėla ir Birutė Saldukienė.

Lituanistikos Instituto pir
mininkas yra dr. V. Maciūnas.

Geras gyvenimas 
beždžionėms

Linkoln parko zoologijos 
sodo direktorius Dr. Fisher 
pranešė, kad Parkų; distrikto 
taryba jau priėmė planą už 
daugiau kaip ^1,000,000 pasta
tyti “ultramodemius rūmus” 
dėl 25 gorilų, gibomj, šimpan
zių ir orangutangų.-“Didžiosios 
beždžionės yra jautrūs gyvu
liai ir mes norime jas išimti iš 
senųjų marvų- ir- perkelti Į Įma
nomai ' geriau kontroliuojamą 

•klimatą”, sako direktorius: Sa 
vė naujuosiuose rūmuSe' bež
džionės galės laipioti po' dides-

žemės drebėjimas 
Chicagoj?

Lojotos universiteto seismo
grafas antradienį ištisą valan
dą; registravo Los Angelės že
mės drebėjimą Kalifornijoje, 
tadiairxia tas drebėjimas turė
jo tik mokslinę, -reikšmę,• paša-1 
kė žemės drebėjimų ekspertas- 
kun. Donald Roll. Seismogra
fas čia registravo tarp 6.5 ir 7’ 
smarkumo pagal Richterto leninius medžius, 1 suptis dirbtino- 
telę.

Charles Richter, Kaliforni
jos technologijos instituto seis-

no j o prizus laimėjimams, o tiem, 
kurie paruošė salę ir stalus dau
giau komplimentų nebeturime—. 
juos komplimentais apipylėme 
baliaus metu — nenorime išle
pinti. ; .•

Tarptautinė'mugė
, l , - J . >* JtA ; • ar C t Į f

Šios apylinkės bendruomenė bu
vo, pakviesta dalyvauti YWCA 
suruoštoje mugėj e.gruodžio mėn. 
6 dieną, Belvidere Mall patalpo
se, kur dalyvavo daugelis tauty
bių. Lietuviai kaip ir visada gra
žiai ir skoningai pasirodė. Tau
tiniais šiaudinukais papuošta 
Kalėdų eglutė, trispalvė ir tauti
nis kryžius puošė stalą, o mūsų 
apylinkės ponių suruoštas ska
numynų stalas kvietė kiekvieną 
atsilankiusį ar praeivį.

tui ; Waukegano burmistrui Ro
bert Sabonjian; - Valstijos ■ sen. 
Robert Coulson; Illinois ' valsti
jos atsovams John H. Conolly, 
John Matijevich; ir Waukegano 
Aldermanui Lawrence Sedar.

Pasiųstos: telegramos" •;Ameri
kos senatoriams Charles Percy 
ir Adlai : Stevenson; Amerikos 
Kongreso atstovui;.Robert:Mc
Clory. . .rio- r

Padėkos laiškai laikraščiams 
už straipsnius ir vedamuosius: 
Waukegan 'News-Sun; Chicago

' Tribune, Chicago Daily News ir
■ Chicago Sun-Times. ■
' . Išrūpinta'rezoliucija, iš Wau

kegano: burmistro ir miesto ta- 
: rybos (priimta susirinkime vien-' 
balsiai) . Viena kopija buvo mie
sto nusiunčiama Amerikos Pre
zidentui, kita buvo atiduota ben- 
drucmenei. ■šią rezoliuciją iš
rūpinant, pirmininkui labai daug 
padėjo lietuvis Aiderman Law
rence Sedar (Sedaravičius). * < 

Waukegan News-Sun patalpi--
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orderiu, šiuo adresu:

. 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
sinėjimo straipsnį. k

WKRS radijo apklausinėj o 
pirmininkas apie miesto priim-

Today a single giri 
needs more than just a 
closet full of clothes 
to call her own.

CLEVELAND!) LIETUVIŲ 
PROTESTAS

Vasario 16-oji iki šiol tebėra 
lietuviškumo relikvija, prieš ku
rią visi lietuviai tėbelenkia sa
vo susimąsčiusias galvas. Vasa
rio 16-oji iki šiol tebėra didžio
ji lietuviškumo šventė. Todėl, 
labai nuostabu, kad Cleveland©; 
Amerikos Lietuvių Tarybos Vai-, 
dyba tos didžios šventės meninei 
programai atlikti pasamdė Rytą 
Babicką, kuris už kelionę j Lie-: 
tuvą neva sportinių santykių su 
“draugais” užmegzti buvo pa
smerktas visų veiksnių: Vliko, 
Altos ir Bendruomenės. Tokio 
komunistų bendradarbio samdy
mas Vasario 16-osios meninei 
programai atlikti sudaro didelį 
disonansą su -garbės svečio, kon- 
gresmano Wayne L. Hays, taip 
drąsiai pasireiškusi© Simo Ku
dirkos bylos nagrinėjime, pa-

Toftoy'j FVNNTv® SSJO far 
each oriewerf «e<L Send gagi 
to: Todaft FUNNY. 1200 W«t Thbd 
St, Cleveland, Ohio 441IX
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Kiekviena pradžia turi savo i partijai, kuri atima laisvę lais-i,

3. Protestuoti prieš arkidio-
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4040 ARCHER AVENUE

PHONE: 254447S

STENGIASI GRAŽINTI KAZIMIERINES 
SKLYPŲ SAVININKAMS

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

pradus. Kiekvienas menas turi 
savo protėvius. Kūryba atsinau
jina tokioje gyvenimo aplinko
je, kokią visuomenė sukuria, 
kokioje aplinkoje bei sąlygose 
gyvena menininkas, mokslinin
kas, rašytojas, — tai faktiškas 
gyvenamojo laiko fenomenas.

Socialinis gyvenimas dabar 
bendrai paviršutiniškas, maiš
tingas, rūpestį keliąs. Kai kurie 
sociologai teigia, kad “Genera
tion Gap” sąjūdis prasidėjo 
elektronikos impulso poveiky
je. Jaunoji gentkartė nežino, 
kur ji priklauso. Negali supras
ti vyresniosios kartos, o vyres
nieji — jų. Jie nori, kad senoji 
gentkartė mokytųsi iš jaunųjų. 
Novelistas Kurt Vonnegut sako, 
kad jaunoji karta greitai su
bręsta, bet nepritampa prie 
kenkretaus gyvenimo standar
tų visuomenėje. Narkotikai, jų 
pačių muzika ir daug kitų daly
kų, kurių negalima daryti, o 
jiems galioja. Ne vien tik Viet
namo karas yra maištų priežas
timi. Priežastis yra nesubalan
suoto gyvenimo užkimštoje ar
terijoje, kur kraujas negali už
pildyti visų kūno dalių. Staigus 
technikos progresas apvertė 
vežimą ankštyn kojomis. Eks
perimentų amžius verčia kurti, 
bet kartu verčia ir griauti. 
Trumpalaikių eksperimentų pa
sekmėje materialistinė filosofija 
gimė demokratinėje Amerikoje 
ir stipriai atsiliepė meno kultū
ros srityse. Materialistinė filoso
fija keičia estetinę, filosofiją į 
praktišką daiktų vertinimo kul
ta. Dvasinė kultūra materialis
tinėje sistemoje dusinama. Dik
tatūrinė sistema yra palenkta 
tarnauti- valdančiai politinei1

vai kurti. Demokratinėje sanl-i 
valkoje galima viską laisvai 
kurti, bet tuo pačiu kartu atsi
randa pavojai dvasinei kultūrai: 
sumenkėti iš kitų komplikuotų ! 
technikos poveikių.

“Tapyba — nenaudojamų 
technikų sandėlis”

Kokioje būklėje atsiduria 
meno studentas, kai mokymo 
sistema keičiasi iš pagrindų 
Kaip pavyzdį pateikiu iš Chica- 
gos Meno Instituto AJumnų fil
mo “Complete Scenes” neseniai 
rodyto nariams ir studentams

“Šiandien sienos sprogsta 
tarp tapybos ir skulptūros; tarp 
muzikos, šokių ir dramos. Sie
nos virsta tarp visų socialinių 
idėjų. Tapybos negalima dau
giau mokyti, nes šis sandėlis pil
nai prikrautas jau nenaudoja
mų technikų. Užtat ši mokykla 
jums duoda progos pamatyti ir 
suprasti savo specialybę kitų 
menų šviesoje — humanizmo 
šviesoje”.

Reikia suprasti, jog visų sro
vių tapybai “ateina galas”. Jau
nieji “idealistai” kalba apie “di
desnius dalykus”, apie huma
nizmą ir naują meną, “naujoje 
šviesoje”. Tuo tarpu nėra aišku, 
koks bus naujas menas ir ko
kioje humanizmo šviesoje pa
statytas, kol nepamatysime to 
naujojo “stebuklo”. Rodos, per 
amžius žmonijai trūko huma
nizmo ir laisvės, dėl kurios ko
vojo ir; dabar tebekovojarųa. 
Naiviai skamba, kad visa kas 
ligi šiol, buvo suku r t ai r vertina
ma, dabar siūlomą .nusisukti. 0 
tos “naujos idėjos”, kaip aukš
čiau minėta, yra- pramonės- pla

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ' PREKYBOS NAIVIAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk.z 6211 So. Western; PR 8-5875
Vedėjas j. LIEPOMIS

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

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

I

JADVYGA PAUKŠTIENĖ Į darbą ii ryte

Iš rengiamos parodos Čiurlionio galerijoje Chicagoje, vasario 13—21 d. d.

nuotojų (Industrial Designers) 
technika su naujai išrastomis 
medžiagomis, kuri užima meno 
mokyklose estetinės dailės vie
tą. šlifuotą stiklą, polyester) ir 
kt. plastikos gaminius jie vadi
na “kitu menu”, bet tapyba jau 
“nebeegzistuoja”. Bet ką bend
ro turi su pramoniniais gami
niais “humanizmo šviesoje”?

Kada naujos idėjos prigyja 
visuomenėje, tada senosios idė
jos savaime nustoja savo poten
cialo. Kol senosios idėjos — 
žmonių dvasinė kultūra — yra 
gyva', iš gyvenimo neišrauna
ma. Sienų griovėjai ligi šiol ne
parodė' nieko konkretaus, tik
tai kalbas. Italų futuristai Pir
mojo pas. karo pabaigoje taip 
pat skelbė panašius manifeštus 
ragindami viską naikinti, lies 

’girdi',- kąą y senatu' nereikalinga. 
Bet nebuvo nei gaisru, nei po- 
tvynių ir nė viena plyta iš mu
ziejų bei hiliotekų sienų neiš
krito.

Pereinamasis etapas

Industrinė revoliucija defor
muoja ir keičia nusistovėjusias 
tradicines formas, kartu kelia 
if naujas problemas funkciona
laus automatizmo sistemose. 
Tų konfliktų konjunktūroje 
žmonių psichologinė disharmo
nija stovi klausimo taške: Kas 
bus rytoj? Amerika nepasižy
mėjo stipria tautine eks
presija savo menuose, bet spar
čiu tempu kūrė savo istoriją di
deliais meno ir technikos laimė
jimais. Amerika visuomet siekė 
pirmenybės moksle, technikose 
ir mene. Tačiau nei technika, 
nei menas neišsprendžia visų 
politinių, socialinių ir rasinių 
problemų, kurios šiandien kelia 
rūpesčio visiems, žmonių prie
auglis sparčiai daugėja, o pa
saulis labiau susitraukia —ma
žėja. Ar užteks vietos gyventi 
apribotame plote plus automo
biliams judėti ir pasistatyti. 
Statybos planuotojai siūlo viso
kių planų, kad būtų galima pa
tenkinti reikalavimus. Vieni 
siūlo statyti laikinus namus iš 
plastikos. Tokiems namams ir 
baldus būsią galima momenta-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ 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 pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

iziiniero Lietuvių Kapinėse pa
siųsti pačiam kardinolui Cody.

Debatų metu paaiškėjo, kad 
didelė sklypų savininkų draugi

Po pranešimo apie kelis kar-(užtikrintos raštišku susitarimu i jos narių dauguma pageidauja 
tus keltus, bet iki šio melo dar 
neišspręstus šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinių reikalus, buvo 
pakviestas paaiškinimus pada
ryti p. Algis Regis.

Jis kvietė sklypų savininkus 
nenuleisti rankų 
ina jų nuleisti dabar, kada pa
sauliečių judėjimas visiems jau 
yra gerai suprantamas ir sie
kimai kiekvienam tikinčiam 
jau yra aiškūs. Susirinkusieji 
smarkiai plojo Regiui ir jo dės
tomoms mintims.

Baigus pranešimus ir paaiški
nimus, įvyko sklypų savininkų 
draugijos valdybos rinkimai. 
Valdybon buvo išrinkti šie skly 
pų savininkai: Lottie Giedrai
tienė, A. Barakauskas, A. Jaku
tienė, A. Laurinaitis, Anna Ma- 
genti, J. Palubinskas, A. Sta- 
kėnas, P. šukytė ir F. Valinskas.

Vaidybos nariai išrinkti dide 
le balsų dauguma.

Rinkimams pasibaigus, Įvy
ko debatai įvairiais kapinių 
reikalais. Susirinkusieji pasi
sakė šiais svarbesniais klausi
mais:

1. Raginti visus laidoti arti
muosius pagal lietuviškas tauti
nes ir religines tradicijas, bet 
nekarti kabliu pagal arkidioce- 
zijos biznio planą.

’j 2. Kovoti prieš kapinių likvi 
davimą, išpardavinėjant žemes. 
Vytauto Daržas atimtas iš kapi
nių ploto ir atiduotas su kapi
nėmis nieko bendro neturin- 

. tiems tikslams, laužant kapi- 
| nių konstituciją, patvirtintą

su arkidiocezija. prisilaikant 
šiandieninės ekumeninės bažny
čios potvarkių ir jų dvasios , bet 
nesivadovauti atgyventais Vi
duramžių potvarkiais, visiškai 
nesiskaitančiais su tikinčiai-

Vpač negali- siais.

| 5. Jeigu kardinolas Cody ir 
.toliau styros nusisukęs nuo ti
kinčiųjų reikalavimų ir naudos 
savo galią krikščioniškoms tra
dicijoms naikinti, tai susirinki
mas įgaliojo valdybą imtis tei
sinių priemonių prieš netole
ruojamą sauvalę.

šie reikalavimai buvo su
traukti į rezoliucijas, kurias su
sirinkimas vienbalsiai priėmė 
ir Įpareigojo JAV LB Chica
go* Apygardos Komitetą Pasau
liečių Teisėms Apginti šv. Ka-

pakartoti piketavimų prie kar
dinolo Cody rūmų. Draugijos 
nariai priėjo įsitikinimo, jog 
tai yra vienintelė priemonė įti
kinti arkidioceziją, jog jau yra 
metas ekumeniniams santy
kiams su tikinčiaisiais.
Reporteris

TIK DŽENTELMENAMS!
Atvykęs j viešbutį, vokiečių 

karininkas klausia tarnautoją, 
kur yra tualetas.

Pastarasis, rodydamas į kori- 
deriaus galą, sako:

— Paskutinės durys į dešinę. 
Ten bus užrašyta “Džentelme
nams”, bet prašom nesivaržyti 
ir užeiti.

(Iš karo meto norvegų humoro)

liai iš plastikos atlieti. Nei me
džio, nei geležies nereikėsią. 
Antri ruošia projektus namams 
statyti panašius į bičių korius,1 
kad būtų galima palikti dau-' 
giau vietos automobiliams. Tre
ti laikosi senojo plano — tro
besius kelti aukščiau į padan
ges ir pertvarkyti urbanistikos 
sistemą iš pagrindų.

Nieko pastovaus nėra, viskas buvusio vyskupo Quigley. Susi
grotai keičiasi vis “gerojon" pu-rinkimas įgalioją valdybą išsk 
sėn, bet yra ir blogų pusių. Ne- aiškinti, kiek dar kapinių že- 
stebėtina, kad vaikšto posakis, mės iš tikrųjų 5T*a likę, 
jog “Kas šiandien jTa inžinie
rius, tai rytoj jis nebeinžinie-'cezijos uždėtą SlO.OObaudą kiek 
rius”, nes technika vejasi tech- vienam lietuviui, norinciani sa- 
niką. Grįžtant prie meno, tiek Vo artimuosius pagarbiai ir 
galima pasakyti, kad estetinis krikščioniškai palaidoti, kad at
menąs palaipsniui žengė prie grasintų jį nuo •krikščioniškų 
koinėrcinio meno, o to pašėko-lietuviškų tradicijų.
je abstraktusis menas pradėjo1 4. Reikalauti, kad pasaulie- 
savo dekadansą išvirsdamas į ėjų teisės ateities kartoms būtų 
sausas dekoratyvines bei archi-j _____ __ ' '
tektūrines formas. Žodis menas 
daugiaprasmiai linksni uo j amas : 
Virimo .menas, mechanikos me
nas, pokerio menas ir t. f.

vauja dail. Antanas Copper- 
Skupas, John Fabion; tapytojas 
ir skulptorius,buvęs Chicągos 
Meno instituto mokytojas įr Mi- 

Kaip Alumnų leidinyje paša- kas Šileikis. Pastarieji du yra
kyta, jog “šis sandėlis pilnai tapytojai. Bus išstatyta per 30 
prikrautas jau nenaudojamų darbų.
technikų”, tai daug kas gali pa
manyti, jog ir abstrakti tapyba 
ir tradicinė tapyba nebus dau-, 
giau naudojamos. Suprantama, 
kad bus, tik priklausys nuo to, 
kiek avangardo hįerarrhija pri-j 
silaikys nuo estetinės meno kul
tūros, ir kaip toli eis fizikos ir’ 
technikos eksperimentai meno 
vardu.

PARODOMIS MINĖSIME 
VASARIO 16 D.

Chicągos ir Atlanto pakraš
čių dailininkai Vasario 16 d. 
minėjimų proga rengia dailės 
darbų parodas. Čikagiškių pa-j 
rodą vyks Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo Centre vasario 13—21 
d. d. Dalyvauja 21 menininkas. 
Atidarymas 7 vai. vakaro.

Visi kviečiami dalyvauti.
Rytiečių dailės darbų paroda 

vyks Brooklyne Kultūros židi
nyje, 361 Highland Blvd. Bus 
išstatyta 120 dailės darbų. Pa
roda bus atidaryta vasario 13 d. 
ir tęsis iki vas. 21 d.

Dail. Elenos Gaputytės paroda

Vasario mėnesį Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje vyks
ta dail. Elenos Gaputytės skulp
tūros darbų paroda. Adresas 
1012 Archer Avė. Atdara nuo 
1:00 v. popiet iki 4:30 vakaro.

Vėliau bus plačiau.

Cooper, Fabion ir Lileikio 
paroda

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje kovo 7 d. atidaroma 
sudėtinė trijų čikaglškių daili
ninkų darbų paroda. Joje daly-

Nuo
1914 mėtų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas, President

O

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILLINOIS 60632

o

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

' GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar ^Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis: t
A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ___ __
Minkštais viršeliais tik ___ _________ -_________

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ______ :----------------- - ---------------------------------
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj. arba 

money orderį

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

$2.00

$1.50

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 $S,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, ŪL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metalf TeL 421-3070

Įztalgo* pletuoM kiemas automobilixmi pastatyti
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THE LITHUANIAN DAILI NEWS
Viena Cicero parapija atsiskyrusi nuo Romos

mą. kartą patyręs apie Michael Co- pimą kaip besimasis popiežiaus 
Tos (šv. Juozapo) bažnyčios, lino pasidarymą popiežium Kle-

*uhluhed Daily Except Sunday by The Lithuanian Newi Pub. Co, Inc. 
173t So. Halsted Street. Chicese, HL. $0604. Telephene HA 1-CI00

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
ux month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams $20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui$2.00

CICERO, m.—Laikraštis “Ci
cero Life” vasario 3 d. numery
je ilgame straipsnyje “Cecero 
church “breaks” with Rome” ap
rašo kaip šv. Juozapo bažnyčia, 
2307 Laramie avenue, forma
liai nutraukusi ryšius su Roma

ir perėjusi “naujojo” popiežiaus 
pusėn, ši bažnyčia jau seniau 
kaip pirmoji atkreipusi į save 
dėmesį sugrįždama prie metodų, 
kurie Katalikų bažnyčios buvo 
praktikuojami iki Vatikano n
Susirinkimo nustatytą pakeiti-

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose
metams__________________ $20 00
pusei metų  _________ ____ $11.00
trims mėnesiams _________ $6.00
vienam mėnesiui  $2 00

Kitose JAV vietose:
metams ------ ---------------- ------$18.00
pusei metų  $10.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui , ,, $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1733 So. Halted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Bendruomene nesutvarko savo finansų
Amerikos lietuviai būtų išvengę didelių nesusiprati- 
jeigu JAV Lietuvių Bendruomenės priešakin būtų 

atsistojęs bent vienas vyras, kuris turi nuovoką apie fi
nansinius organizacijos reikalus. Bendruomenės vadovy- 
bėn sugūžėjo labai dideles ambicijas turinčių politikierių 
skaičius, bet iki šio meto nepasirodė nei vienas finansi
ninkas, Dideles ambicijas ir didelius planus turėti nėra 
toks jau blogas dalykas, jeigu valdyboje yra bent vienas 
žmogus, kuris pajėgia tuos planus tinkamai sukirpti. Ki
tos lietuviškos organizacijos šiuo atveju yra laiminges
nės, jos niekad neužsimoja plačiau, negu iždas joms lei
džia. Tuo tarpu Bendruomenės vadovai užsimoja labai 
daug, o vėliau nepajėgia atlikti paprasčiausių dalykų.

Buvęs JAV LB pirmininkas savo pranešime skun
dėsi, kad visa eilė svarbių Bendruomenės planų negalėjo 
būti įvykdyti dėl lėšų stokos. Lėšos neleidžia plėsti mo
kyklų tinklo, stoka pinigų neleidžia veikiančioms mo
kykloms pagaminti būtinai reikalingų vadovėlių, pini
gai neleidžia pradėti kampanijos už lietuviškas pamaldas 
vaikams. Visi šitie darbai sustabdyti. Tuo tarpu tie pa
tys vadai leidžia didžiausias sumas konferencijoms ge
riausiuose koteliuose, rengia jaunimo kongresus, moka 
keliones, siuntinėja atstovus į Washingtoną, tolimi pa
sikalbėjimai eina ne paprastais laiškais, bet telefonais... 
Pinigai išeina vadovų “veiklai”, o vadovėliams nieko ne
lieka. Mokytojai skundžiasi, vaikų tėvai skundžiasi...

Noras atstovauti “didelę organizaciją” ir pretenzi
jos vaidinti “didelius vadus” verčia juos pinigų ieškoti. 
Jie nebando pinigų užsidirbti, kaip tai darė ir daro kitos 
organizacijos, bet jie dairosi, kur būtų galima lengvai 
pasipinigauti. Buvęs JAV; LB pirmininkas norėjo po-, 
litinę veiklą perimti ir, aišku, Alto iždą perimti. \ Jam 
nepasisekė. Džiugas Staniškis buvo įpareigotas aiškinti 
dabartinei Bendruomenės tarybai, kokia yra dabartinė 
finansinė Bendruomenės padėtis ir kas, jo nuomone, 
reikėtų daryti, kad lengviau prieiti prie didesnės sumos 
pinigų. Jis siūlo dar kartą pabandyti atnaujinti Jungti
ni Fondą. Jam atrodo, kad šiai idėjai turėtų pritarti 
Įtakingi Bendruomenės tarybos nariai. Drauge jis ši
taip rašo:

“Trys argumentai tuose pasitarimuose būtų itin 
svarbūs, būtent:

1. jungtinio fondo metodu galima pasiekti ge-

resnių “apčiuopiamų” rezultatų, 2. Alto iždo jau ir 
dabar nepasiekia didelė dalis Vasario 16 proga su
rinktų aukų, ir 3. pademonstruotume visuomenei, 
kad tie, kurie daugiausiai kalba ir rašo apie lietu
vių išeivijos vieningumą, pagaliau ir patys taip pa
sielgė, kaip kitus moko” (Draugas, 1971 m. vas. 
1 d. 3 psl.).
Būtų gražu pademonstruoti visuomenei, kad esame 

vieningi, ir pasielgtume patys, kaip kitus mokome. Bet 
vienybę galėsime demonstruoti, jeigu vieningai elgsimės. 
Vieningai galėsime elgtis, jei laikysimės susitarimų. Su
sitarimai sako, kad Vasario 16 d. aukos turi eiti Lietuvos 
laisvinimo reikalams ir pasiųsti Altui, bet JAV LB va
dovybė to nedaro. Pirmu dešimtmečiu ji tai darė, dauge 
lis skyrių dar ir šiandien Vasario 16 d. aukas siunčia Al
tui, bet jau prieš porą metų buvo išleistas aplinkraštis, 
kuris liepė Bendruomenės skyriams aukas siųsti ne Ame
rikos Tarybai, o Bendruomenės centrui. Pats p. Staniš
kis sako, kad jau dabar didelė dalis Vasario 16 d. aukų 
Alto nepasiekia. 0 kodėl laisvinimo reikalams duodamos 
aukos Alto nepasiekia? Todėl, kad Bendruomenės va
dams pinigai labai reikalingi. Jie net drįsta kėsintis į 
laisvinimo kovai reikalingas aukas. Vienas pirmininkas 
Alto aukas įgrobė ir tylėjo, o kitas jau ir instrukciją 
šioms aukoms grobti buvo paruošęs.

Dž. Staniškis sako, kad “Jungtinis Fondas” gali at
nešti “apčiuopiamų” rezultatų. Praeities patirtis rodo, 
kad geresni rezultatai būna tiems, kurie tuos pinigus 
“čiupinėja”. Grįžti prie Jungtinio Fondo nepanoro nei 
Vlikas, nei to fondo pirmininkas prel. Balkūnas, Di
džiausią Jungtinio Fondo metu surinktų aukų dalį nusi- 
nešė Bendruomenė, o Vlikui liko tuščias vokas. Bend
ruomenė norėtų grįžti prie Jungtinio Fondo, bet nei 
Vlikas, nei Altas su Bendruomene į tokį “čiupinėjimą” 
nesirengia.

Visi žinome, kad Bendruomenei reikia pinigų, bet 
visi taip pat žinome, kad Bendruomenė tuos pinigus be 
jokios atodairos švaisto. Tas pats p. Staniškis pasakoja, 
kad Bendruomenė sava iniciatyva rinko ir davė pinigus 
Tautos Fondui, Balfui, Jaunimo kongresui, Vasario 16 
gimnazijai, Rezoliucijų kamitetui, Lituanus žurnalui, 
Lapkričio 13 žygiui, Batūnui, Grandinėlei, Jaunimo cen
trui, krepšininkų išvykoms ir kitiems. Staniškis nepa
minėjo Alto, kuris renka aukas Lietuvos laisvinimo kovai.

Niekas Bendruomenei negali uždrausti duoti pini
gus krepšininkams, bet bendruomenininkai neturėtų 
kėsintis į laisvinimo reikalams skiriamas aukas. Jeigu 
jie mokėtų gyventi pagal gaunamas pajamas, tai nebūtų 
bereikalingos trinties ir neskanių nesusipratimų. Kol 
Bendruomenės vadovybė neišmoko gyventi pagal savo 
biudžetą, tai vasario ir kovo mėnesiais dabokime, kad 
Lietuvos laisvinimo kovai skiriamos aukos nepatektų į 
bendruomenininkų rankas. Visas aukas geriausia siųsti 
tiesiai Amerikos Lietuvių Tarybai: Lithuanian American 
Council, Inc., 2606 West 63rd St., Chicago, Illinois, 60629.

įsikūrusios buvusioj Raleigh lai
dojimų koplyčioje, Cicero, kle
bonas Fr. Lovett, suspenduotas 
Camden, N. J., diocezijos kuni
gas, pasisakė pakeitęs savo iš
tikimybę popiežiui Pauliui VI pe
reidamas “tikro” popiežiaus 
(Klemento XV) pusėn, kadangi 
buvęs “nepatenkintas Romos es- 
tablishmento sugriovimu”. Pa
sak kun. Lovett, jau per Kalėdų 
mišias įvykęs tos bažnyčias ir 
jos parapijonų pervedimas “po
piežiui” Klementui XV, buvu
siam prancūzų kunigui Michael 
Colin, kurs skelbiasi esąs popie
žiaus Jono XXIII “tikrasis” įpė
dinis.

Klemento XV vyskupo 
Higgins “apaštalavimas”

Šitokį persivertimą pravesti 
kunigui Lovett padeda kilimo 
airis kunigas John Higgins, iš 
Fresno, Calif., diocezijos, kurs 
Romos Katalikų bažnyčios ku
nigų sąrašuose (direktory) įra
šytas “on duty outside the dio
cese” (tarnyboje už diocezijos 
ribų). Jis skaitosi tariamojo 
popiežiaus Klemento “vyskupu”.

Vyskupas Higgins šiuo metu 
užsilaikąs pas kun. F. Lovett, Ci
cero, ir rekrutuojąs “popiežiui” 
Klementui kunigus, steigiąs pa
rapijas ir telkiąs parapijonis. Jis 
sakosi apleidęs Fresno dieceziją 
“gerame stovyje” ir pats savo 
valia nebesąs nuo Pauliaus VI 
priklausančios Romos Katalikų 
bažnyčios kunigu.

Kur Lovett sakosi susitikęs 
Higginsą praeitą pavasarį ir 
Higginsi padedamas pradėjęs stu 
dijuoti “naująjį popiežių” bei jo 
metodus, praeito lapkričio gale 
pasisiūlęs pereiti Higginso pusėn 
kadangi įsitikinęs, jog Klemen
sas yra '“tikras popiežius”. Iš 
kitų kunigų tik du vietiniai bu
vę atvykę padiskutuoti lojalu
mo naujai bažnyčiai, tačiau jį 
aplanką kunigai iš tolimesnių 
vietų.

“Higgins paruošė parapiją 
persivertimui ir mes laimėjome 
geroką skaičių žmonių. Fr. Hig
ginso žodžiai jiems suteikė di
delę paguodą ir įkvėpimą”, pa
sakoja kun. Lovett. Jo nuomone, 
jo parapija sutikusi perkelti sa
vo lojalybę kadangi šis laikąs 
esąs “blogiausias laikas bažny
čios istorijoje — Didžioji Apos- 
tazija”...

Tariamasis popiežius jau turįs 
įšventinęs 4 kardinolus ir 25 vys
kupus, bet jie visi reziduoją ! 
drauge su “popiežium” jo rezi
dencijoje, kuri yra Clemery mie
ste, Prancūzijoje, ir visi esą pa
rinkti iš pasauliečių, šiuo metu
tik Fr. Lovett esąs Romos ka
taliką kunigas, perkėlęs savo 
ištikimybę iš vieno popiežiaus 
kitam. Higgens gi sakosi pirmą

mentu dar 1958 metais gyven
damas Necedah, Wis., kur Colin- 
Klemento pasekėjai dabar turi 
savo centrą ir kur Mrs. Mary 
Van Hoof prieš 13 metų ma
čiusi Panelę švenčiausią.

Higgins sakosi apleidęs savo 
šv. Judo parapiją Livingstone, 
Kalifornijoj, “pilnai įsisavinęs 
popiežiaus Pijaus XII atleidimo 
ir atpildo (atonement and repa
ration) programą, kuri po Pau
liaus VI santarybos liko numa
rinta”.

Reikia tik stebuklų, 
o tikinčių bus

Higgins toliau papasakoja, 
kad tą programą, dėl kurios jis 
apleido savo dioceziją Fresno, 
Kalifornijoj, įsteigė du kunigai
— vienas iš Rockfordo, antras iš 
Šiaurės Dakotos, kurs gavęs ap-' 
reiškimą iš kitos, dar neskelbia
mos versmės, kad tokią progra
mą įsteigtų. Kas ta “programa”
— nieko nepasakyta.

“Aš pajutau viziją dar būda
mas Necedah, Wisconsine, |įr 
buvau patrauktas tos vietos, su
teikusios tiek vienatvės. Aš iš
studijavau Klemento XV gyve
nimą ir istoriją knygoje “Pra
našai ir mūsų laikai”, kurią pa
rašė diocezijos kunigas Gerald 
Culleton iš Fresno, -taip pat 
skaičiau daug straipsnių žurna
luose. Kai kurių šventųjų pasa
kymai taip pat paveikė mano 
nuomonę, kad Klementas yra tik
ras”, dėstė vyskupas Higgins 
pridurdamas, kad tariamasis po
piežius net stebuklus darąs!...

“Aš girdėjau^ kad jis žmogų 
prikėlė iš numirusių, bet į de
tales aš negaliu gilintis. Mane 
tai įtikino. Be to aš girdėjau, 
kad Klementui XV padarius 
kryžiaus ženklą, ugnis dvejus 
metus degė nesustodama. Aš 
pas Klementą buvau keturis kar
tus ir stebėjau tą popiežių veiks
muose. Matomai jam Dievas va
dovauja”, kalbėjo toliau popie
žiaus Klemento vyskupas Hig
gins. Jis dar pridūrė, kad taria
masis popiežius gavęs apreiški
mą iš paties Jėzaus Kristaus, 
kurs jam pasakęs, kad jis bus 
popiežium ir kad prieš jam gim
stant panašų apreiškimą turėję 
jo tėvai — prancūzai kaimie
čiai, kad jų gimsiantis sūnus iš
kils į popiežius...

Klementą pats Jėzus patepęs 
popiežium

Paties Klemento pasekėjų iš
leistuose spausdiniuose rašoma, 
kad 1935 m. balandžio 28 dieną, 
tuomet dar tebebūdamas kuni
gu, Michel Colin “gavo iš paties
Jėzaus įšventinimą į vyskupus, 
o 1959 metais spalio 7 d. gavo 
(iš Jėzaus) pontifikalinį pate-

Jono XXIII įpėdinis”...
Tie spaudiniai toliau rašo, kad 

1963 m. gegužės 31 dieną Liurde 
(Lourdes), Prancūzijoje, jis pa
tapo Jono XXIII įpėdiniu ir jo 
oficialus vainikavimas įvyko Cle
mery mieste, Prancūzijoje, 1963 
m. birželio 9 dieną...

“Vyskupas” Higgins tvirtina, 
kad kardinolų kolegija, kuri su
sirinko Jonui XXIII mirus ir iš
rinko popiežių Paulių VI, prave
dė netikusius rinkimus, kadan
gi “slaptame ir nuslėptame tre
čiajame Fatimos laiške yra pa
rašyta, jog šiais 1960 metais Jo
nas (XXIII) iš kardinolų visiems 
laikams atims tą galią, kurią jie 
teisėtai ir legaliai turėjo ir nau
dojo iki šiolei”. Šio trečiojo laiš
ko “apreiškimas” esąs plačiai 
pasaulyje pasklidęs. “Trečiojo 
laiško žodžius daugeliui apreiš
kė pats Dievas”, tvirtina Hig
gins. (Apie katalikų stebuklin
gąją vietą Fatimą Portugalijo
je, kam įdomu, gali pasiskaity
ti Liet. Enciklopedijoje t. VI, 
psl. 180-181).

Antipopiežius pradeda 
Vatikanui įkyrėti

Higgins toliau pasakojo, kad 
tariamasis popiežius Klementas 
siuntinėjąs laiškus Romos kata
likų pripažintam popiežiui Pau
liui VI, reikalaudamas pasitrau
kti iš popiežių ir paskelbti Fati
mos trečiojo laiško turinį ir kad 
tuo reikalu po popiežiaus Vati
kano langais įvykę daug demon
stracijų.

Pasak Higgins, “popiežius 
(Colin-Klementas) dėl savo pre
tenzijų kentėjo daug persekioji
mų ir šmeižtų bei apmelavimų” 
ir už tai kad yra vizionierius 
(mato regėjimus)'buvęs net įka
lintas, tačiau Paulius VI niekuo
met nieko prieš jį nepasakęs. 
Michael Colin norėjęs pasima
tyti su popiežium Piju XII, bet 
jam sutrukdęs popiežiaus sekre
torius, dabartinis Paulius VI. Ne
gana to, Higgins teigia, kad Pi
jus XII pripažinęs jį jo įsteig
tos “Begalinės Meilės Apaštala
vimo” grupės vadu, taip pat Pi
jus. Xn liepęs “priimti iš Dievo 
paskyrimą būti ateityje įpėdi
niu”.

Higgins nuneigė, kad Romos 
katalikų bažnyčia ekskomunika- 
vusi tariamąjį popiežių, bet pa
sakė, kad “kardinolas Otavia- 
ni pasielgė savavališkai, savo au
toritetu, kurio jis neturėjo 1950 
dešimtmečio pradžioj pravesda- 
mas falšyvą teismą ir kaltinda
mas Coliną netikru (falšyvu) 
pranašu ir netikru regėtoju, visa 
tai padarydamas už popiežiaus 
nugaros”.

“Vyskupas” Higgins dar pa
sakė, kad “eventualiai, kai Kle- 
meifto valdymas ir popiežystė 

(Nukelta į 5-tą psl.)

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

1931 METŲ DIENORAŠTIS

BIRŽELIO 19 D.
Sirgau. Sirgau sunkiai, bet neilgai. 

Susirgau trečiadieni, birželio 10-tą, o sveiks 
tąs pasijutau tik pirmadieni, birželio 15-tą.

Tą trečiadieni iki pietų kasėme velė
nas. Kasė jie ir po pietų, tik jau be manęs. 
Prieš pietus pajutau krūtinėje skausmą, 
lyg kas braižytų alsuojant. Bandžiau tą 
skausmą pašalinti pagilintu alsavimu, bet 
pajutau, kad kyla temperatūra.

Negerai yra sirgti, bet dar negeriau 
sirgti prie tokių žmonių, kurie galvoja, 
kad tu nesergi, o tik vaidini sergantį. Sun
kiau susirgęs čia ramiausiai numirti galė
tum. Kaip reikia jaustis ligoniui, kai su 
juo elgiamąsi ne kaip su sergančiu, o kaip I 
su juokus išdarinėjančių? Apsaugok, ! 
Dieve, nuo tokios tėviškos globos.

Norėjau padėti Papūniui velėnas su
kasti, bet tik pradėti ir baigti bepadė- 
jau. Vakar suplakėme paskutiniąsias. Aš 
nešiau vandenį. Pirmą sykį po ligos dir
bau.

Dabar ką tik parėjau iš Plungės. Su
tvarkiau ten viską. Baltinius įdaviau — 
pasiūs iki pirmadienio. Milinę pasiimsiu 
išvažiuodamas. Be to, šiandien gavau 
pasą, dėl kurio iš Klaipėdos grįžti turėjau. 
Nusikratysiu nuo pečių paskutines nelais
vės liekanas.

Koks būtų-mano gyvenimas pasilikus 
pas tėvą? Būtų gyvenimas vergo. Neper
dedu taip sakydamas. Tik iš darbo mano 
gyvenimas besusidėtų. Dirbčiau ir dirb
čiau. Nuo pirmųjų saulės spindulių iki 
tamsos dirbčiau, be jokio laisvalaikio. Ne
turėčiau laiko net pagalvoti, kaip aš gyve
nu. O jeigu ir pagalvočiau, ką rasčiau? 
Blogiausias maistas, trūkumas miego, dul
kės. Tokį gyvenimą rasčiau. Dargi šven
tadieniais pilnos ramybės neturėčiau, nes 
tėvas vis ragintų mane į bažnyčią eiti. Ir į 
mano trumpą ir brangų laisvalaikį jis ši
taip kėsintųsi, ir drumstų savistovumą, 
tą naują ir gražią mano gyvenimo spalvą, 
tokią brangią, kad ginsiu ją visomis išga
lėmis.

BIRŽELIO 26 D.

Sako, kad gyvenimas yra kova, nenu- 
trūkstąs karas. Gal ir taip. Tikrasis karas, 
Tėvynės valandai išmušus, būtų tada kaip 
ir sutirštintas, kondensuotas gyvenimas. 
Dabar, taip sakant, mes tik sapnuojame, 
o tikrai gyvena tik kareiviai fronte. Dabar 
tik žaidžiame kaip vaikai.

Bet aš nenoriu nei sapnuoti, nei žaisti. 
Aš noriu gyventi. Jeigu jau gyvenimas yra 
kova, kovoti noriu karžygiškai.

Namuose pas tėvą gyvenant būtų man 
ne gyvenimas, o snaudimas, sapnavimas, 
Aš to ne nenoriu. Aš noriu gyventi!

Šitokios maždaug mintys sukosi galvo
je, kai šią naktį grįžau per pastauninką 
Stasį palydėjęs, ir kai paskui važiavau į 
Klaipėdą.

Esu jau Klaipėdoje. Išbėgau, persisky
riau su namais visai, ir turėčiau nebegrįž
ti. Bet širdis kitką sako. Nesutinka ji skir
tis su gimtuoju, vaikystės atsiminimais 
pilnu kaimeliu.

Švento Jono pavakare mudu su Papū- 
niu išvežėva Į Telšius bekonus. Viskas pa
sisekė gerai. Grįžova vakar, namiškiams 
pavakarę tebevalgant. Parvažiavęs tuojau 
pradėjau ruoštis. Susitvarkęs atguliau 
Bočeliaus trobikėje ir dar kelias valandas 
miegojau. Pažadino namiškiai, kai paval
gė vakarienę. Jau nebeguliau daugiau. 
Buvo atėjęs Stasis su savo paskutiniais 
reikalais. Vaikščiojova, sėdėjova. Taip ir 
sulaukiau antros valandos nakties. Pa
valgęs pasižadinau mažąjį Stasį (Uogą), ir 
Kriaučių (toks mūsų arklio vardas) pasi
kinkiusiu išvažiavova. Papūnis palydėjo 
iki gonkų laiptų. Į Plungę per anksti nuva- 
žiavova. I Klaipėdą atvykau su sunkveži
miu per Palangą.

LIEPOS 3 D.
Jau gyvenu Sendvaryje, prie pat Klai

pėdos miesto. Vokiškai šis dvaras vadina
si Althof. Tris dienas čia jau dirbau. Kaip 
reikiant dirbau. Į sunkų laiką pristoti pa
taikiau.

Vežame dobilus. Vakar ir šiandien kim- 
šau iš vežimo. Vieną kartą net šakės kotas 
lūžo. Už tą sunkumą gavau šį vakarą vienu 
litu daugiau. Kiekvieno penktadienio va
karą darbininkai gauna po vieną litą. Ku
rie yra vežimus davę arba iš vežimų kim- 
šę, kurie yra “štukavę”, kaip čia kad sa

koma, gauna penktadienį vakarais po du 
litu. Taip tad aš šį vakarą pareidamas iš 
darbo parsinešiau du litu. Tuojau užsisa
kysiu “Trimitą”.

Parėjau čia antradienio vakarą. Par
ėjau į savo išsvajotą savistovų gyvenimą. 
Iš pradžių keistai jaučiausi, bet jau pri
pratau. Darbas žinomas, nuo pat mažo 
dirbtas — mokytis nereikia.

O tie mano draugai čia, bendradarbiai 
ir bendradarbės, dvaro darbininkai ir 
darbininkės — tarytum iš viso pasaulio 
pačios padugnės surinkti. Koks jų šnekė
jimas ir koks elgesys! Mažai tesiskiria nuo 
gyvulių. Mes antrininkai miegame ant 
aukšto, kuris nėra ištvarstytas sienomis, 
todėl viskas girdisi ką kas šneka. Pirmąją 
naktį naujoje vietoje ilgai užmigti negalė
jau, tad tą jų pašnekesį, vis tik apie antrą 
galą ir apie lytinius santykius, ir viską kas 
su tuo rišasi, turėjau išklausyti iki galo.. 
Ar gal reikės ir prie tos šlykščios keisteny
bės priprasti?

LIEPOS 5 D.
Esu pas Sendvario inetininką Biržiną. 

Klausiau šįryt savo šeimininką, ar yra jis 
manim patenkintas. Dar nieko blogo ne
matąs. Pasibėdavojau jam, kad labai pa
sigendu atskiros kamaros su geru langu, 
kur laisvalaikiais rašyti galėčiau. Prašiau 
leisti kartais rašyti jų troboje.

Buvo vakar atvažiavęs Eliozis. Pavai
šino mane brišėmis.

LIEPOS 12 D.

Sekmadienis yra šiandien. Vakar va
kare, kai parėjau iš darbo, Eliozis buvo 
jau atvežęs savo dvirati. Sėdau ant jo ir 
važiavau kaip iš ugnies, kad nepavėluo
čiau į pirtį.

Pirtyje buvau pusę aštuoniąj. Paskui 
pas Eliozį vakarienę valgiau ir barzdą 
nusiskutau. Ir ėjau į savo dabartinius na
mus gulti. Būčiau galėjęs ir pas Eliozį per
gulėti, bet namai lieka namais, nesvarbu 
kokie bebūtu.

Palydėjo mane Eliozis iki pat Sendva
rio. Kalbčjovos eidamu. daug kalbėjovos. 
Liepė jis man rimtai imtis vokiečių kalbos, 
nes gera proga dabar pas vokiečius gyve
nant. Bent jie, tie mano šeimininkai, sa
kosi vokiečiai esą. Nors tiek pas juos to 
vokiškumo tėra. Nežiūrint to, kad nuo 
mažens vokiškoje kultūroje auklėti, vo
kiškas mokyklas ėję, daugiau yra jie lie
tuviai negu vokiečiai. Tokie yra visi tru
putį apvokietinti Klaipėdos krašto lietu
viai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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VASARIO 15 D,

IŠPARDAVIMAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAI

1

sek-

Ą

GRADINSKAS

Lietuvių Radio Forumas, 
Marija ir Antanas Rudžiai, 
Ieva ir Vytautas Kasniūnai

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228

<

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

i 
t *

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Apdraustas perkraustymas 
is įvairiu atstump. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Telu F Rentier 6-1882

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

Lietuvių Evangelikų Reformatų 
Kolegija ir Parapija

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST. 
South Holland, Illinois

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS [

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

— Lietuviu Motery Draugijos Ap- 
švietos mėnesinis narių susirinkimas 
Įvyks sekmadieni, vasario 14 dieną, 
1:00 vaL popiet Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Narės kviečia
mos atsilankyti ir aptarti bėgančius 
reikalus. Taipgi laikas užsimokėti 
savo duokles. Po susirinkimo vaišės.

Rožė Didzgalvienė, rast.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarta^ Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4^21g, 
jei neatsiliepia, tai telet GI 8-6195

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

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

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

DR, ANNA BA11UNAS
AKtV, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W, 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-322$

Rezid. telefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryte, 

ano 7 iki 9 vaL vak.- Treč. uždaryta.’

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-t$ų'i2

felufu PRospect 6-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYT TUJAS IR CniKURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-6 
uatai antraaieniais ir penktadieniais 
Ireciad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: Republic 7-7868

DK. PLIER BRAZIS
FHYblClAN AND SUKGtON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 380-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtau. 1—7 vaL, 
antraa., penKtaaieni nuo 1—5, treč. 

ir sestaa. uatai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko Kabinetą perėmė 
opiometnsias.

DK. BDifiUiiU t. CIARA
Z/vy YY, 01ST 

TeU GR 6-2400 
vai. pagal susitarimą: Firm., ketv. 
i—4—antram, penki. 10—4, ir 

sesiad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0673

DR. W. M. E1S1N - EISiNAS 
AKUStKIJA IK MUftRŲ LIUQS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamomii Ml 3-0u01.

ROCKFORD, U.
. arb. r.gal m Lnėsiin e

Vasario šešioliktąją
Jau penkios dešimtys ketvirti 

metai kaip Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma valstybė ir Rock- 
fordo lietuviai tą garbingą su
kaktį minėjo nuo pat Nepriklau
somybės paskelbimo dienos, pa
sikviesdami kalbėtojus, paskai
tininkus ir meninei programai 
atlikti savus ir svečius artistus, 
solistus ir choristus, o daugiau
siai atlikdavo išgarsėjęs SLA 
77 kuopos kvartetas. Lietuva 
buvo laisva ir miela buvo mi
nėti jos laisvės didžiąją šventę.

Deja, komunistai, maskoliai 
azijatai vėl okupavo mūsų tėvy
nę Lietuvą, užgrobė jos turtus 
ir pavergė mūsų brolius. Tačiau 
lietuviai niekados nepamirš tos 
laimingos dienos — Vasario še
šioliktosios ir neilsdami kovos, 
kol tik Lietuva vėl taps laisva ir 
nepriklausoma.

Rockfordo lietuviai rengiasi 
Lietuvių tautos šventę iškilmin
gai atšvęsti sekmadienį vasario

šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je šv. mišias atnašaus iš Chi
cagos svečias kun. kan. Vaclo
vas Zakarauskas. "Minėjimo ak
tas įvyks 2 vaL po pietų Lietu
vių klube. Kalbės gerb. kon- 
gresmanas John Anderson ir 
Amerikos lietuvių Tarybos pir
mininkas Dr. K. Bobelis. Meni
nėje dalyje dainuos solistė Ja
nina šalnienė, Irenos Smieliaus- 
kienės vadovaujama jaunuolių

dalyvaus skautai su savo pro
gramos dalimi.

Lietuviai skautai atliks vėlia-

tą aukštam svečiui kongresma- 
nui John Andersonui.

Miesto meras Mr. Shlicher ir
gi prižadėjo apsilankyti.

šiemet Vasario 16 dienos mi
nėjimas bus tikrai iškilmingas, 
kaip visada. ALT Skyriaus pir
mininkas P. šernas daug dirba, 
taip pat prisideda ir klubo pirmi
ninkas adv. Remenčius, kurio ini
ciatyva buvo pakviesti svarbūs 
politiniai personažai.

Lietuvių klubo šeimininkės la
bai gyvai rūpinasi brangius sve
čius šauniai pavaišinti. Esu tik
ras, kad p. Savickienė, p. Stru- 
žienė ir kitos svečius iš toliau ir 
vietinius visus patenkins.

Žvalgas

Dar viena prezidento Nixono veido 
raiška, rodanti jo nusivylimą ar pasi

piktinimą.

I 
■

iviciiard i\xxou 1971 m. vasario 
8 d. surengė priėmimą diploma
tinių misijų, esančių Washing
tone, šefams ir jų žmonoms pa
gerbti. Tame priėmime dalyva
vo Lietuvos Atstovas ir p. 0. 
Kajeckienė.

• Kažkas įspyrė Sokratui į 
koją. Sokratas visiškai nerea
gavo, o kai kitas nusistebėjo dėl 
tokio Sokrato nuolaidumo, jis 
atsakė:

— Kad asilas įspirtų, ar aš 
jam turėčiau teisme bylą kelti?

ANTIPOPIEŽIUS 
STEIGIA BAŽNYČIĄ

(Atkelta iš 4-to psl.)
bus priimti, jis autorizuos vedu
sių vyrų ir moterų įšventinimo 
sakramentus, tačiau po ordina- 
cijos kunigams nebebus leista 
vesti”.

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

PLEASE

REMSITE TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

BEVERLY HILLS GiLlNYČLA
GtLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 4-0634 
. —... - - ------------- >

(PUTRAMENTAS) 
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

S
!
t 
į

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telefu 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.
2454 WEST 71st STREET

VAI,ANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni 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”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

--- ------- stunt tUCT*

NAUJIENAS]
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u progas mano bktu ptr 

NAUJIENAS

DETROIT, MICH.
Gubernatorius W. G. Milliken 

priėmė lietuvių delegaciją

Michigano gubernatorius Wil
liam G. Milliken, dalyvaujant lie
tuvių delegacijai, pasirašė pro
klamaciją ir paskelbė vasario 16 
d__ Lietuvių Laisvės Diena. De
klaracijoje trumpai paminima 
apie Nepriklausomybės atkūri
mą 1918 m. ir kaip totalitarinė 
Sovietų Rusijos tironija ją 1940 
m. prarijo. Paminėjęs, jog to 
žiauraus užgrobimo J. A. Vals
tybės nepripažįsta, prašo Michi
gano valstijos piliečius sekti lie
tuvių kovą dėl laisvės, kuri švie
čia kaip švyturys.

Pasirašius proklamaciją, lie
tuvių delegacija gubernatoriui 
įteikė dr. A. Geručio knygą 
“Lithuania 700 Years”, kurią 
gubernatorius žadėjo laikyti sa
vo asmeniškoje bibliotekoje.

Delegacijoje dalyvavo Detroi
to lietuvių organizacijų centro 
pirm. Bernardas Brizgys (dele
gacijos vadovas), Stefa Brizgy- 
tė, L. bendruomenės apyl. pirm. 
Jonas Gaižutis, org. centro sekr. 
Saulius šimoliūnas, Neo-Litua- 
nų atstovė Audronė Vaitikaity-
tė, ateitininkų' atstovė ,Ąidą. 
Smalinskaitė,. studentų ir spau
dos atstovas Robertas Selenis.

tas darė pranešimą apie The 
State of the Union.

— Latvijos atstovo, dr. A. 
Dinbergs, eiliniu kvietimu, 1971 
m. vasario 1 d. įvyko diplomati
nių Baltijos valstybių atstovų 
pasitarimas Washingtone. Buvo 
pasikeista informacijomis bei 
nuomonėmis klausimais, liečian
čiais Baltijos kraštų reikalus.

—Lietuvos Atstovas ir p. Ka
jeckienė, pakviesti JAV Senato 
ir Atstovų Rūmų narių, dalyva
vo 19-me National Prayer Break
fast 1971.11.2 d. Washington Hil
ton viešbutyje. Tame Prayer 
Breakfast dalyvavo JAV Prezi
dentas ir ponia Richard Nixon.

— JAV Prezidento ir ponios- 
Richard Nixon kvietimu Lietu
vos Atstovas ir p. O. Kajeckie
nė 1971 m. vasario 7 d. dalyva
vo Baltuose; R ūmuose surengto
se pamaldose ir, po to, aukštųjų 
šeimininkų vaišėse pamaldų da
lyviams.'"' ■'

—JAV Prezidentas ir ponia

Tiek iš minėto Cicero laikraš
čio pranešimo. Skaitosi kaip vi
duramžių “šventųjų živatų” 
knygose. Tenka prileisti, kad ti
kėjimų džiunglėse laikas stovi 
vietoje: pakasyk XX amžiaus 
civilizuotąjį ir beregint iš jo iš
šoks urvinis žmogus. Gi pana
šiais “stebuklais” operuodamas 
Juozapas Smith prieš nepilnus 
pusantro šimto metų (1830 m.) 
čia Amerikoje pradėjo “septin
tos dienos šventųjų” — mormo
nų religiją, kuri šiandien turi 
apie pustrečio milijono fanatiš
kai tikinčių narių ir net savo 
valstybę — Utah su tvarkingiau
sių, švariausiu ir kultūringiausių 
Salt Lake City miestu.

TRYS M0DERN1ŠKCS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07

ST. PETERSBURG, FLA.
Vasario 16-tos minėjimas
Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šiemet čia rengiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės 16 
Vasario šventės minėjimas. Mi
nėjimą rengia jungtinis vietos 
organizacijų bei klubų komite
tas, kurį sudaro Amerikos lietu
vių klubas Floridoje, SLA, RK- 
SA ir Lietuvių B-nė. Minėjimas 
įvyksta š. m. vasario mėn. 21 
d. lietuvių- klubo patalpose, 4880 
46 Ave. So., St. Petersburg. Kiek 
teko patirti, komitetas deda 
daug pastangų ir rūpesčio, kad 
minėjimas būtų įspūdingas.

Programa numatyta įvairi: 
rengiami skanūs pietūs, meninė 
dalis, kurioje svarbiausią dalį 
atliks Amerikos lietuvių klubo 
mišrus choras, išpildydamas tai 
dienai pritaikytas dainas, seks 
deklamacijos irkit. Rengėjų pa
grindinis tikslas tą dieną su
rinkti kuo daugiausia aukų Lie
tuvos laisvei atgavimo bylai ves-

So.1 HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

nu:- Mielai kuratorei Gigai Tilindienei su šęi-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ir* .
nia, jos vyrui.

MARTYNUI TILINDŽIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

VLADUI LAPUI
staiga mirus, Jo žmonai Elenai, dukteriai 
Stasei Semėnienei, sūnums Edvardui ir Dis- 
valdui ir jų šeimoms nuoširdžiausių užuojau-

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti i 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

šventės rengimo komitetas, 
kaip jau iš seno įprasta, visas 
surinktas aukas ir parengimo 
proga gautą pelną paskiria Ame
rikos Lietuvių Tarybai

Komiteto pageidavimas ir no
ras, kad Vasario 16 d. minėjimo 
dieną vasario mėn. 21 d. visi lie
tuviai, gyveną St. Petersburg 
platesnėse apylinkėse, atsilan
kytų minėjiman ir savo atsilan
kymu bei auka paremtų Lietu
vos laisvės atgavimo bylą.

A. Urbonas

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1971 m. va
sario mėn. 9 dieną staiga mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir 
brolis

MARTYNAS TILINDIS
Gyv. 4720 No. Albany Ave.

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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643 

TeL 238-9787-8

PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
—Valstybės sekretoriaus kvie

timu Lietuvos atstovas, J. Ra
jeckas, 1971 m. sausio 22 d. da
lyvavo JAV Kongreso jungtinia
me posėdyje, kur JAV Preziden-

Gimęs Lietuvoje, Nausėdžių kaime, Nemunėlio - Radviliškio vai.. 
Biržų aps.

Amerikoje išgyveno 22 metus.

šiandien 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 West 71st Street.

šeštadienį, vasario 13 dieną 10:00 vai. ryto bus pamaldos koply
čioje ir po jų bus lydimas į Lietuvių Tautines kapines.

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

Nuliūdę lieka:

Žmona Olga, sūnus Algis, marti Halina, duktė Da
lia MiRer, žentas Andrew, 3 anūkai __ Viktoras,
Laura ir Elė, pusbrolis Voldts Džiuvė, jo žmona 
Martha ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lietuvoje liko sesuo Marė Šumskienė ir jos šeima.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.
■waariin.)
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PAGERBK
BERNARDA MAUSTĄ

Mausi buvo pagerbtas už nepa- Monslavičiaus ir Elenos Dap- las tiki, kad iki terminui su- 
kevičiūlės Monstavičienės su- einant bus užregistruota llli- 

Bernard Mausi yra Vidurva- nūs. Jis yni vedęs ir augina savo nojuj 1.3 milijonai motor, veži- 
karių srities Small Business Ad- šeimą. Reporteris

jos finansų skyriaus -----------
direktoriaus vyriausias pava- NUOTAIKOS

įduotojas. Jis tvarko visas nia-l 
žiems bizniams reikalingas pas-, 
kolas. Už pavyzdingą paskolų 

■skirstymą ir už nuoširdų patari
amą jis gavo aukštą pažymėji-

prastai gerą pareigų ėjimų. HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Gerų ir pareigingų lietuvių 
Amerikoje yra daug, bet jie sa
vo darbais nesigiria ir gautų 
pažymėjimų ant sienų nekabi
na, kaip tai daro airiai arba len- 

-kai.
Aukštas ir atsakomingas pa

reigas jau kelinti metai pavyz
dingai eina Bridgeporte gimęs 
Bernardas Maust (gimęs Mon- 
stavičius, bet vėliau sutrumpi
nęs savo pavardę į Maust), bet 
iki šio meto lietuviai labai ma
žai apie jį tegirdėjo. Praeitais 
metais jis buvo specialiai iš
kviestas į Washingtoną, kad at- 
sakomingi valstybės pareigūnai 
įgalėtų jam įteikti pareigingo 
valstybės, tarnautojo pažymėjį- 

\>mą, o lietuviai apie tokį pager
bimą nieko ir negirdėjo. Jeigu 
ne jo patėvis Antanas Matulis, 
tai iki šios dienos niekas apie tai 
nieko ir nebūtų girdėjęs. Štai 
visiems lietuviams įdomios ži- 
■nios: . .

Praeitų metų spalio 11.dieną, 
Washingtone, Small Business 
Administration salėje, Bernard

shingtoną ir jam buvo įteiktas 
pavyzdingo ir pareigingo pas- 

olų tiekimo pažymėjimas.
Bernardas Mausi prieš 52 me

tu gimė Chicagoje. Bridgeporle, 
o vėliau jam teko augti Mar
quette Parke.- Baigęs vietos mo
kyklas, jaunas Bernardas įstojo

mų.

Adatine C. Ambrose

Proviso aukštesnėje mokyklo-

Chicagos pasta reforma?
I Nacionalinės laiškų nešioto
jų sąjungos pirmininkas Hen
ry Zych pasakė, kad bus per
organizuota Chicagos pašto 
Įstaiga ir bus apsčiai atleidimų, 
bet ne žemesniųjų, o aukštes
niųjų tarnautojų tarpe. Jis pa- 
sakė: ^Dabar mes turime 
kiekvieniems dviem tarnauto- 

po prievaizdą, kurie sta
čiai vienas kitu epsibrenda”.

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings. Interesting 
work in hotel manager’s office. Able 
to meet public. Some shorthand nec

essary.
Phone YA 7-5o80, ext. 283 

for interview.

TYPIST - EXPERIENCED 
STENCIL CUTTER
30 No. LA SALLE

Room 328
Tel. DE 2-2944

REAL ESTATE FOR SALE % 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747GENERAL OFFICE.
Plumbing and Heating Wholesaler 
has excellent position for qualified 

Steno and Typist. 
Excellent Opportunity. 

SCHULHOF CO.
4243 No. HONORE 

CHICAGO 348-1123

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

kitos paštininkų unijos pirmi
ninkas pasakė, kad Chicagoje 
iš 25,000 pašto tarnautojų bus 
atleista nuo 3000 iki 5000 tar
nautoju. Iš paleidžiamųjų 67 
nuošimčiai būsią juodžiai. '

kuriame baigė atskaitomybės 
kursą. Jis tuojau gavo darbo 
Internal Revenue įstaigoje, o už 
kelių metų persikėlė į Small 
Business Administration, i 
duoda paskolas mažiems biznie-|vo atj(iaryta Amerikiečių-Nuo- 
riams. ši įstaiga duoda daug j taiką parotla. Ten išstatyta daug 
paskolų ne vien Amerikoje biz- įvajrįų eksponatų, kuriais buvo 
nį varantiems airiams, bet ji parodytas amerikiečių pasiryži- 
skolina italams, lenkams, ven- mas jr nuotaikos krašto gero- 
grains, arabams ir kitiems, ban-]vej 
dantiems įsikurti ir verstis biz
niu. Mažiausiai paskolų bizniui | Toje parodoje dalyvavo Brook- 
prašo lietuviai. fieldo lietuvaitė Adaline C. Am

brose. Ji ten išstatė kelių pre- 
_ Ypatingai džiaugėsi tiesioginis zJ<ientų laiškus ir autografus. 
--------J~ Kiekvienu svarbesniu klausiniu 

ji rašinėja laiškus senatoriams 
ir kongreso atstovams. Ji yra 
parašiusi laiškus senatoriui Per
cy ir prezidentui.Nixonui jūri
ninko Simo Kudirkos reikalu. 
Senatorius jai jau atsiuntė laiš
ką, o iš prezidento atsakymo dar 
negavo.

Panelė Adaline C. Ambrose 
turi gerą balsą ir mėgsta dai
nuoti. Ji yra parašiusi ir išlei
dusi kėlias lietuviškas dainas, 
kurios taip pat matomos paro
doje.

Anksčiau buvusioje žinioje 
apie josįos kelionę į Romą ir 
giedojimą Vatikane buvo, pasa
kyta, kad* pats popiežius klausė
si jos giesmių. Ji prašė šią žinią 
patikslinti. Jos giedojimo‘klau
sėsi didokas dignitorių skaičius, 
bet paties popiežiaus giedojimo 
metu salėje nebuvo. •

i - . i • ‘. * - - *

-. > ? a! -- Kaimynas

kl,r* je nuo sausio 4 iki 14 dienos bu-

Bernard Mausto viršininkas Ro
bert A. Dwyer, 8 valstybių sri
ties direktorius. Jam labai pa
tinka, kad Bernard-Maust vy
kusiai surenka visas žinias apie 
prašomą paskolą, apsvarsto vi
sus. duomenis ir padaro teisingą 
rekomendaciją.

Bernard Maust yra Stasio

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
• ■ - * - f = -A . ' r, ■ ‘t ? ■* 1 ' .. . •

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai *$4,00, minkšti — $3.00.

■ - i i- —.-j.- * ? • . - - x < i "

Įdomi knyga kiekvienam- lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į 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
__- - - ________ _______ :_______ ______________ —____________ _

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

- ■ Didelis pasirinkimas Įvairiu - prekių.I i '
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI, y .

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

M0VING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psL

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR- 
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiim
tus piniginį orderį.

Priminimas .motoristams
Illinois valst. sekretorius 

John W. Lewis.primena moto
ristams, kad ši savaitė yra pas
kutinė. savaitė; - važiuoti, auto
mobiliu su praeitų- pietų; leidi
mo plokštelėmis^—-numeriais. 
Nuo7' pirmadienio, vasario „15 -d. 
leidimo plokštelės 1971 me
tams privalo būti nebe namie, 
nebe stalčiuje ar lentynoje, o 
pritaisytos prie automobilio.

Springfielde ir trijuose Chi
cagos ofisuose valst. sekreto
riaus tarnautojai dirba viršva
landžius, norėdami laiku pa
tenkinti 
Plokšteles Chicagoje galima 
pirkti sekančiose vietose: 5301 
W. Lexington Street; 5401 
North Elston Avenue ir 9901 
Dr. Martin Luther King Drive 
kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 
4:30 vai. popiet. Taip pat gali
ma pirkti 91 banke Chicagoje 
ir pačioj valstijoj. Valst. dep-

visų reikalavimus.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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

■- ':s:. ši

Prexidento. Nixono veidas spaudos 
konferencijoje rodo, kad jam korės, 
pondento paklausimas nelabai patiko.

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL— THURSDAY, FEBRUARY 11, 1871

Didelė Įtampa 15-tame 
warde

Kun. Frances Lawlor kandi
datuoja į 15 wardo alderina
nus. Demokratų partijos kan
didatas yra dabartinis 16-to 
wardo aldermanas Paul M. 
Sheridan. Kun. Lawlor sako, 
kad jis jokiai partijai nepri
klauso, bet respublikonai ta
me warde neturi kito kandida
to. Jų balsai bus atiduoti Jco- 
vojančiam kunigui.

Platinamuose atsišaukimuo
se buvo adv. Charles P. Kai at
vaizdas. Bandyta sudaryti įs
pūdis, kad Charles P. Kai in- 
dorsuoja P. Sheridan' ‘ Paklau
sėme adv. Kai, Jis atsakė, kad 
tai buvo padaryta be ja žinios; 
ir sutikimo. Jis buvo paklaus
tas, ar jis indorsuoja Jcun. Fran
ces Iawrlor. Kai atsakęs, kad 
jis nei šio:nėindorsuoja. v f '

Advokato /Kai paveikslas pa
naudotas lengvos kampanijos 
sumetimais., .Advokatas sako, 
kad panašiai, nedėrėtiį elgtis.'

MACHINE OPERATOR 
TRAINEES

Will train men for positions as oper
ators in fabrics roll processing. No 
experience necessary. Must be reliable.

High pay. Excellent benefits.
Apply

JOANNA WESTERN MILLS
2141 So. JEFFERSON 

CA 6-3232
An equal opportunity Employer

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

A. & L. INSURANCE & REALTY

. ....

Juanita d^tfb, /kalbėį^sj

ir kolegijų studentijai, aplankiu
si daug'kraštų,1 vėliausiai Japo
nijos miestuose ir visur kalbėju
si komunizmo r klausimu, bus 
pagrindinė kalbėtoja vasario 14 
dieną 2 vai. p. pi Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje mi
nint Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį. Be jos, 
minėjime kalbės Ant. Razgaitis 
iš Clevelando. -j. • h -■

— šį šeštadienį vasario 13 d. 
7 vai. vakaro Čiurlionio galeri
joje atidaroma tradicinė lietu
vių dailininkų bei skulptorių 
darbų paroda. Parodą rengia 
Čiurlionio galerijos vadovybė 
ir kviečia visus Vasario 16-to 
minėjimo proga aplankyti pa
roda. '-j--i-

V

— LB Chicagos apygardos 
valdybos posėdyje buvo iškilęs 
klausimas dėl JAV LB Kultūros 
fondo statomo spektaklio vai
kams (“Atžalyno”) vasario 14 
dieną. Valdyba nepritaria tam 
spektakliui nurodytą dieną, nes 
tą pat dieną ir tuo pačiu laiku 
Marijos mokykloje ruošiamas 
pagrindinis Vasario 16 minėji
mas. Tuo pačiu, valdyba kvie
čia visus minėjime dalyvauti.

— švietimo reikalams vajus, 
ruošiamas LB Chicagos apygar
dos valdybos bus pradėtas po 
Vasario 16 minėjimų, kovo 16 
dieną. LB Chicagos apygardos 
valdybos posėdyje šiam klausi
mui pirmininkavo vicepirmi
ninkas švietimo reikalams A. 
Juškevičius. Posėdyje dalyvavo: 
J. Jasaitis (pirm.), A. Juškevi
čius, J. Vaičiūnas, M. Pėteraitie- 
nė, Z. žiupsnys, A. Būga ir K. 
Radvila.

— Dainų šventės banketo rei
kalu vasario 4 dieną Dainų šven
tės būstinėje, 6643 So. Maple
wood Ave., susirinko LB čika- 
giškės apygardos valdybos atsto-

vai (J. Jasaitis, pirm., J. Vaičiū
nas, vicepirm. ir K. Radvila) ir 
Dainų šventės komiteto atstovai 
(A. Rėklaitis, vicepirm., V. Grė- 
bliūnas ir inž. K. Dočkus) ir ga
lutinai susitarė dėl banketo ruo
šimo. LB Chicagos apygardos 
valdyba tą banketą ruoš, grei
čiausiai Arlingtone, kur buvo 
pereitos Tautinių šokių šventės 
banketas. Buvo pasikalbėta ir 
kitais Dainų šventės reikalais. 
Būstinės telef.: (312) 436-5665.

— Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos Chi
cagos skyriaus 1971 metų val
dybą sudaro: Viktoras Jautokas 
—- pirmininkas, Stepas Lukaus- 
kas ir Pijus A. Bielskus, Jr. •— 
vicepirmininkai, Jonas Martin- 
kus--^ sekretorius ir Dionizas 
Varnaitis trr— iždininkas.

-y- John* Meskis, Sherwin WH- 
liahfis Paint Gol pareigūnas, pa
siūlė prisiminti t Roselando ir 
Pūllmano apylinkių sporto vė- 
teranus, jsteigiant sporto gar
senybių centrą.- Jis rado sporto 
organizacijų bei vietos biznie- 
rhppritarimą. • PuĮlmano banko 
salėjeyra jau įsteigtas toks cent
ras ir: sudarytas komitetas juo 
rūpintis.-- Tarpe žymiųjų sporti
ninkų yra Roy. Apolskio ir Tony 
Susnio vardai bei portretai.

— Justina Nattšas išvyko il
giniam laikui į -Minneapolį pas 
savo dnkrą Adelą, kurios -vyras 
prieš 2 savaites staiga mirė Chi
cagoje, dalyvaudama ligoninėms 
reikmenų, pardavėjų konferenci
joje. .

— Al Baris ir Steve Puidokas, 
St. Laurence aukšt. mokyklos 
studentai, išlaiko mokyklos krep 
šinio komandą Vikings pirmau
jančia. Paskutinėse rungtynėse 
su De La Salle komanda jie 
įmetė daugiausia krepšių — 19 
ir 17.

— Krivūlės Klubas išrinko 
naują valdybą, kuri pasiskirstė 
pareigomis: A. Bei vytis — 
pirm., B. Sedleckas — vicepirm., 
V. Pocius — sekr., S. Stasiūnas 
— ižd., P. Eigelis — parengimų 
vadovas.

Margučio rengiamas didysis 
koncertas bus vasario mėn. 27, 
28 d. d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje, Chicago- 
je. šeštadienį, spektaklio pra
džia 8 vai. vak., Sekmadienį — 
3 vai. p. p. Bilietų kainos: 8, 7, 
6,50, 5 ir 3 dol. Tolimesnių vie
tovių lietuviai, užsakydami bi
lietus, prašomi čekius arba pini
gines perlaidas rašyti Margučio 
vardu ir siųsti šiuo adresu: 
Margutis, 2422 W. Marquette 
Rd„ Chicago, Ill. 60629. (Pr).

— Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugija primena visiems, ku
rie nori su draugais ir pažįsta
mais linksmai praleisti vakarų, 
atvykti š. m. vasario mėn. 13 d., 
šeštadienį, 7 vai. vakaro, į Da-

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ

ĮndtptnAflf | katos 
feN7Pat?git

AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

gyvybės, svei- 
ir biznio.

išsimokė- 
sąlygoš?“

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
’ ' Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
' f Tel: REpubliė.7-1941

Federafini^lr valstijos pajamų 
mokesčių 'apskaičiavimas
I. N C O M Ę TAX 

Nekilnojamo . turto pirkimas • 
pardavimas

; Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th Sf. 

GA 4-8654

ran tani

A
INfVlAHtt 

t

State 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

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

riaus - Girėno salę, 4416 So. 
Western Ave. Tenai jų laukia 
skanus šiupinys, linksma meni
nė programa, geras baras ir bu
fetas. Gera proga pasišokti, 
grojant Bob Webber orkestrui.

(Pr)

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 
SI7.000. gal ir mažiau. ' , .

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nuoirksi už $52 500 ' ■

5 BUTU ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas oačiame Marauette Par
ke. $7,500 uaiamų. Tik. dėl ligos ati
duoda už S48.000.

PLATUS LOTAS. Marnuette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina : — susi
tarsim . ...

PUTVTTS DIDĖT-TS 2 no 6 mūršs 
Gazn šildvmas platus sklvpas, mūro 
garažas arti ofiso. $29:500/

2 RUTU. 14 mehi modernus mūrai?, 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. $^ t^O.

9 KAMR MŪRAS gražus — khin 
naujas Geros pajamos, - arti mūsū. 
$19,600. “

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai ^azu. - .Modernias 
virtuvės. 2 automobilių garažas. -JMar- 
quotto Parke. $32 00O. ... * . (.

PUIKI 4- MIEGAMU. 2% vonios; 
1 metų mjirinė ri»zidenciia. Išbaigtas 
rūsvs radiant šilimą gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv go1fo ,Jaiiku. . $49.500.....

HVz X A MB ARUI R metu mūras. Ra
diant šilima, aluminijans langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
TS’V $24 900 - ----- - -----

s ■RTTTTT R MRTTJ MŪRAS; ;Karšio 
CTpyi) plurnjrti-ipiiq ]pn- 

statyti j
Vytame Dijh>cVi A$ro $115 000

90 'pTTTII TR TTP ĄĮJTTTV^. .
ntfir'jK • kon-

ęHnkeHs ’PuioTTMi7 virš $29,000 mfr 
fprnc etmono

4 Pl 1t1 T MfWAS. Manfa-FI’ma 
•711 9. putnrnnhiltn rrivrA' EST-
hni SvąrĮ nuo^vvbė. $44.500.

NFRTS RRAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

! . -L.J

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Trendu naujus Ir nerstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu finas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! 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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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, stabdfiat, 

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




