
VOL. LXI Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washingtons, D. C. 20540

KYŠIS V
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Dalyvaus etninių grupių asmenų prisaikdinime 
įvairioms valstybės pareigoms

CHICAGA, — Illinois. — Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas, trečiadienio vakarą telegrama buvo 
iškviestas vasario 12 dieną būti Baltuose Rūmuose, kad galėtų 
dalyvauti etninių grupių asmenų prisaikdinimo iškilmėse aukštom 
valstybės pareigoms.

Dr. Bobelis vasario pradžioje 
buvo paskirtas Sveikatos Depar
tamento tarybos nanū, o dabar 
jis atstovaus lietuvius šiose vąl- 
tybinėse ceremonijose.

Ta pačia proga Dr. Bobelis pa
simatys su keliais senatoriais ir 
kongreso atstovais, kad galėtų 
aptarti senate ruošiamės rezo
liucijos Nr. $319 reikąlus ir pa
sitarti kitais Lietuvos laisvės ■ 
klausimais. •

Lockhead vadovybė 
turės pasitraukti

K
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Guatemala grįžtą į

NEW YORK, N. Y. — Lock- 
head vadovybė,, davusi kyšius 
lėktuvu pirkėjams, privalės pa
sitraukti, sako tos bendrovės Šė- 
rinirikai. Pirmon eilėn privalės 
atsistatydinti, bendrovės prezi
dentas ir reikalų vedėjas. Se
nato komitetas patyrė, kad 
Lockhead bendrovė jau 1973 me
tais dalino užsieniečiams kyšius, 
kad tiktai būtų nupirkti jų gau
nami lėktuvai.

Vyriausybė yra paskolinusi

Du didieji Sovietu remiamos populiarios 
vinti Angolą — premjeras Lopo do 
dentas Agostino Netto (dešinėje) 
nešama, kad Portugalijoje didėja 
liaraus fronto Luandos vyriausybę.

irios partijos 
Na sc r men t o (1

judėjimo islais* 
ir prezi-

U ATĖNAI ’ sostinė
Vakar jau buvo atidaryta vai
sių rinka, šitas faktas padeda

Trumpai iš visur
Į Amerikiečiai nenori “Concorde?’ 

WASHINGTONAS. — Trys 
dešimtys Kongreso atstovu iš

nes viskas pabrango, o lėktuvų 
Pagaminimas yra daug branges- 

normalu ewenima. GnafemaKe;] ^8* Aiškėja, kad bendrovės va
dovybė švaistė milijonus, kad 
tiktai jų lėktuvai būtų užsakyti.

normalų gyvenimą. Guafemalie- 
čiai mėgsta kiekvieną dieną nu
sipirkti šviežių vaisių. Sudrebė
jus žemei ir sutrukinėjus Ke
liams, vaisių sostinėje nebuvo, 
bet vakar jau pirmą kitftą ati
daryta rinka, kurion viefoš ūki
ninkai prinešė šviežių “vaisių.

Rinkos atidarymas pakėlė gy
ventojų nuotaikas, tai buvo nor
malaus gyvenimo žingsnis.' Iš 
užsienio atėjusi pagalba padeda 
žmonėms atgauti ir susitvarky
ti. Niekas pirma drebėjimo die
ną nemanė, kad daug žmonių bū-' 
tų netekę gyvybės. Vietomis žu
vo ištisi kaimeliai, jie buvo krin
tančių kalnų.- pašlaičių užvers
ti. Guatemaiečiai daf tebelai- 
doja neaimės metu žuvusius ir 
teikia pagalbą sužeistiesiems.

Ekskomimikavo
arkivyskupą

VATIKANAS. — Profesorius 
Frederico Aleksandrini, Vatika
no spaudos atstovas;’ paskelbė, 
kad 78 metų amžiaus arkivysku
pas PieSrre Martin JNgo Ddnh 
Thuc, brolis nužudytojo Pietų 
Vietnamo prezidento Ngo Dinh 
Diemo, automatiškai liko eksko
munikuotas, kadangi savavališ
kai Ispanijoje įšventino penkis 
vyskupus — tris ispanus, vieną 
airį ir vieną amerikietį, kurie 
taip pat automatiškai išsieksko- 
munikavo. Tokios ekskomunika- 
cijos joks dvasiškis atšaukti ne
gali, o gali tik apaštališkasis 
Sostas. Ekskomunikacijos prie
žastys nepaskelbtos lygiai kaip 
nepaskelbti tų penkių vyskupų 
vardai nei jų vyskupijos.
| Vietnamo arkivyskupas Thuc, 
pabėgęs iŠ Saigono apsigyveno 
Romoje ir Paryžiuje, kur dažnai 
sukelia Vatikano iritaciją savo 
aštriais pasisakymais prieš ko
munistus.

Demokratai
kabinėjasi

VAŠINGTONAS. — Atstovų 
Rūmų vyriausias teisinis komi
tetas yra lihkęs pravesti tyrinė
jimus ;ir Apklausinėjimus buvu
sio prez. Niksono kalčių atleidi
mo reikalu, pradėjus Vašingto
ne plisti gandams, jog preziden
tas Fordas nutylėjęs ir neviską 
pasakęs komitetui. Svarbiausias 
kaltinimas yra metamas prezi
dentui Fordui, kad jis tarėsi ir 
yra užtikrinęs gen. A. M. Haig 
Jr., jog Niksono kaltė bus tik
rai atleistos, o komitetui prezi
dentas Fordas yra pasakęs: 
“Nieks man nepatarė ir nereko
mendavo atleisti prez. Niksonui 
kaltės”.

500 DARBŲ PENSININKAMS

Chicagos mero ofisas paskelbė 
žinią apie $1.4 milijono progra
mą penkiems šimtams darbų pen
sininkams, gyvenantiems iš sa
vo pensijos. Tie darbai numa
tyti privačiose, ne pelno tikslu 
veikiančiose įstaigose, po 20 va- 

| landų per savaitę, uždirbant po 
j $2.30 valandai. Chicagoje gy
venantieji pensininkai tuo rei
kalu gali kreiptis į Senior Citi
zens Office, 330 S. WeDs St.

žygio panaikinti valdžios duotą 
leidimą prancūzų ir anglų su- 
peTsoniniam- (už garsą greites
niam) orlaiviui “Concorde” nu
sileisti dviejuose JAV-bių aero
dromuose.

Rūkymas mergaitėms 

pavojingas

NEW YORKAS. — Amerikos 
Vėžio Draugija perspėjo mer
gaites ir jaunas moteris, kad rū- 
kydamos'jos sukelia savo svei
katai rimtų pavojų. Draugija 
griebėsi perspėjimo patyrusi, kad 
rūkymas jaunų, ypač nepilname
čių tarpe nemažėja, o žymiai pa
didėjo. Dar 1969 metais nuo 13 
iki 17 metų amžiaus mergaičių 
rūkė dar tik 22 nuošimčiai, šian
dien tokių rūkančių yra jau 27 
nuošimčiai.

Galutinai uždraudė dažyti maistą

WASHINGTONAS. — Jung
tinių Valstybių Apelacijų Teis
mas trečiadienį nusprendė tuo
jau ir visiškai uždrausti vartoti 
dažus maisto gamyboje. Mais
to ir Vaistų Ahninistracija 
(FDA) pranešė, kad raudonųjų- 
dažų (Red Dye No. 2) vartoji
mas uždraudžiamas jau nuo ket
virtadienio vasario 12 d^ nors 
maisto pramonės apeliaciją ža
dėjo išklausyti balandžio 15 d. 
Apeliacijų Teismas pirmadienį 
buvo nutaręs dažų vartojimą už
drausti laikinai, bet trečiadie
nį nusprendė uždrausti visiš
kai ir be jokių, atidėliojimų.
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Bilius darbams dauginti
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmai 239 balsais prieš 154 
priėmė bilių, kuriuo norima su
daryti arba išlaikyti 600,000 dar
bų, bet opozicija tokią priemo
nę skaito perdaug brangiai kai
nuosiančią, neefektingą ir tokia, 
kuri tikriausiai būsianti prezi
dento vetuota. Tas bilius dar tu
rės būti Senato priimtas.

Kisingerio “pasija” 
i pagelbėjo arabams?

NEW YORKAS. — Valst. se- 
įki-ftoriaus Kisingerio “pasija” 
laikytis politikos paslapčių bus 

j rikėnkusi JAV budrumui ir pa- 
! dėjusi arabams laimėti pasise
kimą kare su Izraeliu 1973 m. 
spalio 6 d. peržengti Suezo ka
nalą ir. įžengti į Golan Aukštu
mas, rašo New Yofko savait
raštis “Village Voice”.

šio savaitraščio pranešime ra
šoma, kad Kissingeris per visą 
prieškarinį laikotarpį turėjęs 

santykius su Sovietais ir Arabais 
ir galėjęs padaryti išvadas iš ara
bų nepasitenkinimo diplomati
nėmis derybomis ir iš sovietų 
didėjančio įsitikinimo, kad ka
ras (tarp Izraelio ir arabų) grei
tu laiku tikrai prasidės, bet nesą 
aišku, ar Kisingeris tas informa
cijas perteikė naudotinoje for
moje. Analistai vengė kelti ne
tikro aliarmo ir patys būdami 
paveikti priešarabiškų nuotaikų 
nepaisė aiškių ženklų”, skelbia 
laikraštis.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ Biznierius Howard Hughes, 

rainiai gyvenęs nuo 1973 metų 
Freesport (Bahamų salos) kote
lyje,. persikėlė i Acapulco, kad 
prie jo nesikabinėtu įvairūs 
kb’ai ir lailofttštiirinkai. - -
• ♦ Sen. Adlai Stevenson nuvyko

lėtų išsikalbėti su Egipto parei
gūnais kai kuriais abi valstybes 
liečiančiais klausimais. Ketvir
tadienį jis jau pasimatė su Egip
to užsienio ministeriu. .• ;

Prisiekusiųjų teismas Mia
mi mieste pripažino kaltu Nicho
las J. Tweel už nesumokėjimą 
-248,000 1967 ir !969 metų vals
tybės mokesčių. Teisėjas Joe 
Katon bausmės jam dar nepa
skyrė, nes nori pirma gauti tam 
tikrų žinių apie buvusį James 
Hoffos draugą, vežikų unijos pa
reigūną.

♦. Henry Kisingerio žmonai 
Nancy buvo padaryta operacija 
ir išplauta 40% žaizduoto pilvo. 
Ligonė taisosi, sekretorius kiek
vieną dieną ją lanko, ligoninėje.

♦ Federalinis teisėjas Mark 
Brandler atidėjo William ir Emi
ly Harris bylą iki kovo 15 kad
prokuroras ir-advokatai galėtų • toriai susekė kas padegė šv. 
pasiruošti. William Harris buvo Pranciškaus iš Asyžiaus (~‘ 
vyriausias “simbiozinės” anni- Francis of Assisi) mokyklos au- 
jos vadas, porą kartų apkumš- ditoriją, 4424 W. Walton st. Chi- 
čiavęs Patriciją Hearst, kai ji cagoje. Vienas 16-metis paaug- 
abejojo kai kuriais klausimais, j lis prisipažino praeitą antradie- 
Manoma, kad. Patricija bus tei-'nį uždegęs auditorijos scenos už- 
siama kartu su Harris pora, nes 
visi dalyvavo nusikaltimuose.

ATSILANKĖ PIKTĄDARIAI 
J HOWLETTO NAMUS

Vasario 11 d. Hlinojaus vals
tijos sekr. ir kandidato į guber
natorius Howletto namus no
rėjo įsiveržti du nežinomi pikta
dariai. Jie įėję į. namų rūsyje 
esančią skalbyklą pareiškė, jog 
jie yra siųsti sekr. Howletto rin
kiminės kampanijos raštinės pa
imti sėkre,toriui reikalingų skal
binių. Skalbyklos tarnautojui 
juos įtarus, buvo įspėta namuo
se esanti duktė ir policija, kuri 
atvykusi piktadarių jau nebera
do.

Policija spėja, kad vienas at
silankiusių Howletto namuose 
piktadarių bus tas pats asmuo, 
kuris vasario 1 d. nužudė Hattie 
Clayton, gyv. 215 Morgan St., 
Chicago Heights.

PRISIPAŽINO PADEGĘS
ASSISI AUDITORIJĄ

Bombų ir padegimų investiga-

(St.

Princas Bernhard dalį kyšio atidavęs 
didelei laukinių žvėrelių draugijai

STRASBURGAS, Prancūzija. — Princo Bernardo milijoninis 
kyšis tiek sukrėtė visus valdžios sluoksnius, kad gali išvirsti se
noji Olandijos monarchija. Gerai informuoti asmenys, dirbantieji 
Europos parlamente, tvirtina, kad pati karalienė Juliana yra ne
paprastai pasipiktinusi šitokia byla. Jeigu tyrinėjimų metu įtari
mas pasitvirtintų, tai karalienė, 
teriškė, pasitrauktų iš sosto..

būdama nepaprastos doros mo-

Bus tikrinami

Hlinojaus šalpos departamen
tas yra Įbridęs į skolas ir šian
dien jis turi jau 142 mil. dol. ne
pritekliaus ir daugiau kaip 800 
tūkstančių neapmokėtų sąskaitų.

Čikagos šalpos įstaigos direk
torius, apklausinėjamas Ulino- 
jaus senato komitete, pareiškė, 
kad vien tik Čikagoje yra apie 
60 tūkstančių šelpiamų šeimų 
bei atskirų asmenų.

Vasario mėn, 19 d. prasidės či- 
kagoje 60-ties _tukstančių_>šel- 
piamųjų“*patikrinimas,- bus-,žiū
rima ar jie visi iš tikro reika
lingi šalpos. Manoma, kad per 
patikrinimą iš tų 60-ties tūks
tančių šelpiamųjų nubiręs apie 
6 tūkstančiai asmenų ir tuo bū
du šiemet bus sutaupyta 8 mil. 
dolerių.

Visi Čikagoje gyveną šelpia
mieji gaus raštu pranešimą pri
sistatyti laiko 10-ties dienų į ar
timiausią šalpos įstaigą patikri
nimui.

Privatus šalpos fondas

Taip, vadinamas reikalingiau
sių šeimų Kalėdų privatus šalpos 
fondas per paskutinį švenčių se
zoną surinko 765,239.27 dol. pi
nigais ir dar priedo žaislais, dra
bužiais, ir t. t.

Kaip fondo pirminirikas N. 
Ross praneša, buvo sušelpta 71 
tūkstantis asmenų, įteikiant 
kiekvienam 10 dolerių šventpi- 
nigių. Fondo veikla nesiriboja 
vien tik šventėmis, jis visą lai
ką renka aukas ir šelpia n. elai- 
mės ištiktas šeimas bei atskirus 
asmenis.

Laird puola detentę

Buvęs Amerikos gynybos se
kretorius - Melvinas Laird laiks 
nuo laiko parašo straipsnių ak
tualiais Amerikos gynybos klau
simais. Paskutiniu laiku jis 
straipsnyje puola ir kritikuoja 
Kisingerio vedamą detentę. Mėl- 
vinas Laird yra asmeniškas-prez. 
Fordo draugas. Kai kas stebisi 
tokia buvusio gynybos sekreto
riaus kritika ir mano, kad jis, 
kritikuoda'mas detentę, nori pri
siskinti laurų būsimam politikos 
vainikui nusipitoiL " **

NEETIŠKAS PTSIPELNIMAS
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė Verslų (Trade) komisija 
apkaltino tris didžiausias automo 
bilių gamyklas smerktinu pasipel 
nymu parduodant už nesumokė
jimą iš pirkėjų atimtus automo
bilius. Tos firmos yra General 
Motors, Ford Motors ir Chrys
ler Corp., kurios kaltinamos par
duodant su pelnu iš pirkėjų už 
skolos nesumokėjimą atimtus 

automobilius pelną pasilaikant 
sau.v Komisija pasiūlė ateityje 
apie gautą pelną parduodant at
gal paimtus automobilius pra
nešti apie tai buvusiems auto
mobilių pirkėjams ir jiems ati
duoti kainos perviršį. Visos trys 
firmos atsakė* kad jos tuomi jo
kių įstatymų nesulaužė.

laidas ir pačią sceną. Jis pasa
kė, kad pakūręs užlaidas jis nu
bėgęs pranešti mokyklos ofisui, 
kad mokyklos scena dega. Pa
skelbus aliarmą, visi — 375 mo
kiniai buvo evakuoti, kol nespė
jęs išsiplėsti gaisras buvo už
gesintas. Nuostolio padaryta 
apie $2,500. Padegikas perduo
tas jaunamečių nusikaltėlių įs
taigai.

7 GENGSTERIŲ TEISMAS
CHICAGO. — JAV valst. pro

kuroras Samuel K. Skinner pa
traukė .teisman septynis krimi
nalo sindikato figūras, kurių trys 
jau buvo nuteisti 1970 metais. 
Svarbiausias valdžios liudinin
kas prieš juos Louis Bombaci no 
buvo užmuštas praeito rudens 
spalio mėnesį Arizonoj sprogus 
į jo automobilį įdėtai dinamito 
bombai....

REIKALAUJA IŠTIRTI
GIANCANO NUŽUDYMĄ

CHICAGO. — Idaho senato
rius Frank Church (demokra
tas) trečiadienį pareiškė Chica- 
boje, kad jis siekia ištirti, ar 
ChicĄgos gengsterių boso Ša
mo Giancano nužudymas neturi 
ką bendro su tuo faktu, kad Gian
cano) buvo numatytas liudinin
ku Senato komisijai apie kri
minalo "sindikato” slaptus po
litinius sandėrius. Sen, Church 
yra Senato Inteligencijos komi
teto pirmininkas ir planuoja ko
vo ar balandžio mėnesį paskelb
ti savo kandidatūrą nominacijai 
į prezidento rinkimus.

Dabartinis Olandijos premje
ras, patyręs apie tokį didelį kyšį, 
jau sukvietė kabinetą, papasako
jo Washingtone kongreso komi
tetui Lockheed administracijos 
paskelbtus duomenis apie kyšius 
užsienio pirkliams, paminėjo 
Olandijos atstovui duotą $1,000,- 
000 kyšį. Lockhead bendro
vės vadovybė turėjo duoti at
skaitą iš visų pinigų, todėl ne
galėjo nuslėpti tokios didelės su
mos. Jau ne viena karta šis klau
simas buvo iškilęs spaudoje, bet 
tais laikais princas Benhard pa
neigė žinias apie bet kokio kyšio 
gavimą. Atrodo, kad šiandien 
jau nėra jokios abejonės apie ky
šio paėmimą. Iki šio meto kal
bus princas visai nutilo. Vyriau
sybė sudarė trijų Įtakingų asme
nų komisiją, kuriai pirmininkau
ja įtakingas teisėjas. Komisijos 
nariai, susipažinę su turimais 
duomenimis, dar kartą apklausi
nės princą Bernardą.

Dabar nustatyta, kad Lock
heed bendrovė, norėdama par
duoti Olandijai Lockheed ben
drovės gaminamus lėktuvus, 
princui Bernhardui davė virš mi
lijono dolerių kyšį. Tuo metu 
princas Bernhard buvo vyriau
sias olandų kariuomenės inspek
torius. Jis tardavo galutiną žo
dį ginklų užsakymų srityje. Ta
da olandų aviacija galėjo pirkti 
prancūzų gaminamus “Mystere” 
lėktuvus arba Lockheed bendro
vės gaminamus Lockheed F-101 
‘Starfighters”, Kitiems olan
dų pirkliams kyšį siūlė ir pran
cūzai, bet jų kyšis buvęs daug 
mažesnis, siekiąs tiktai šimtus 
tūkstančių dolerių, tuo tarpu 
Lockheed bendrovės pasiūlymas 
peršoko milijoną dolerių. Olandai 
tada pirko “Starfighter" lėktu
vus, o princas pasiėmė kyšį.

štrasburgo parlamento sluoks
niuose pasakojama, kad princo 
Bernardo byloje rasta viena pa
lengvinanti aplinkybė. Pasakoja
ma, kad gautus pinigus jis ati
davęs pasaulinio garso draugi
jai, besirūpinančiai laukiniais 
paukščiais ir žvėreliais. Kaip ten 
bebūtų, toks princo elgesys ne- 
patris "mas. Milijono dolerių 
kyšis greičiausiai gali nuversti 
šimtus metų išsilaikiusią Olan
dijos monarchiją. Klausimą ty
rinėjanti komisija turi labai 
griežtas instrukcijas faktams 
nustatyti ir įstatymams taikyti. 
Kyšių negali imti joks valstybės 
ar savivaldybės tarnautojas, liet 
visai uždrausta kyšius imti kara
liškos šeimos nariams.

Dabar teisiami bus Donald An
gelini,’49, Dominic Cortina, 51, 
Frank Aureli, 56,, Joe Spadavec- 
cio, 48, Salvatore Moose, 83, Mick 
Camilo, 51»nr John LaPlaca, 41.
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Saulė teka 6:50, leidžiasi 5:20



Vienu žodžiu, išvada gaunasipust;

Žemaitija, (grafika)Paulius Augius

Liet. Pensininku Valdyba

Chicago, Ill. 60608
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GALVOSENA

Vietos Aitos valdyba „pilnu 
tempu ruošiasi kuo iškilmingiau
siai paminėti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo, Vasario 16 
dienos minėjimą.
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AT CUR 10W RATES

. Vienu žodžiu programa bus 
neperilgiausia, bet įdomi. Pra
šome iš anksto laiką susitvarky-

Ciceriečiai paminėjo 
Nepriklausomybės .paskelbimą

t TLri Grdliauskaitci 
*ir Irenai Skopaitei. Cicero mies
to prezidento proklamaciją ir dėl 

I ligos negalėjusio atvykti kongr. 
Henry Hyde laišką skaitė moky- 

i to ja Alvina Baukutė. žuvusiųjų 
’ pravedė šaulių pirm. Karolis 
Milkovąitis. Rezoliucijas per
skaitė A. Baukutė.

Meninė dalis pradėta su moky.t 
Albinos Kašiubienės paruoštu 
scenos vaizdeliu, kuriame daly
vavo Vytautas Palionis, Danutė 
ir Edvardas Pranskęvičiai.

Why should you join, the 
Payroll Savings Plan nowj 
Maybe you’ll fold out later,

8929 So. HARLEM AVE., 
Sridgevlew, Illinois 60455

. Tel. 598-9400

Iki šiam laikui jokių nusiskun
dimo negirdėjau, tik pagyrimus. 
Garbė ir padėka didžiausia tenka 
ruošėjams, o ypatingai darbi
ninkams dirbusiems virtuvėje ir 
prie laimės stalo. Dirbkime ir 
toliau vieningai, kaip pradėjo
me dirbti.

Minėjimas Įvyks šių metų va
sario mėn. 22 d. 2:30 vai. po 
pietų Lietuvių klubo didžiojoje 
salėje. Programoje: svečias iš 
.Čikagos’ "'dkkfaras' P. 'V.~ Dargis 
pasakys tai dienai pritaikintą 
kalbą. V. D. Š. Rinktinės meno 
kuopelė atliks irgi pritaikintą 
montažą. (Apie montažą žinių 
duosiu vėliau).
Lietuvių Evang. Liuteronų Tė
viškės parapijos choras. Muzikas 
J. Lampsatis —■ dirigentas, 
akopanatorius Viktoras Jurkšai-

kad- vienybėje-galybė 
bendras dviejų organizacijų pa. 
ruošimas davė abiem kuo geriau
sius rezultatus — pajamos. .

Passbook Savings. 
4fi accounts corn 
ooundėd daily* — 

oaid quarterly.

Altai surinktą 938 doL. auką, 
kurių rinkime daugiaašiai pasi
darbavo Cicero jūrų šauliai. .
. Solistė Janina šalnienė ir Tau-

- - -
tinių šokių grupės vadovė Irena 
Smiąlįąųskięnė nęėnjė jokio ho
noraro. Tai didelė auka Altai — 

| L ietuvos reikalams.
■ Po programos prie kavutės ir 
j pįragų paruoštų ponių Pranu- 
i tęs DyiĮaitienęs, Irenos Prąns- 
kęyičięnės, Elenos Levickienės, 
Onos Vyšniauskienės čir -kt. bu
vo ilgai šnekučiuotas! Įvairiais

Solistė Janina šalnienė padai
navo Vanagaičio Dobilėlį, Ka- 
čanausko Sielvartą ir Gudaus
kienės Oi Tu kregždutė. Rita Va- 
balaitytė padeklamavo B. Braz- 
d’ionio Šiaurės Pašvaistė. Solis
tė Janina šalnienė padainavo 
Max Reger Lopšinę ir Gildos 
ariją iš operos Rigolleto. Solis
tei akompanavo muzikė Ida Pet
kus. Abi menininkės buvo, apdo
vanotos gėlių puokštėmis ir il
gais plojimais. -

Tautinių šokių grupė Gran
dis, vadovaujama Irenos Smie- 
’iauskienės, pašoko šitam dide- 
iam būry, daug mergelių vidu
ry, Oželi ir Ausk dukrelė plonus

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning’ recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps- to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away‘with the "Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table! .

This prize-winning recipe combines Fritos brand com chipj 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount o' wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler imtu brown and served: bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking. į*

HAPPY HOUR MUSHROOMS *
Fresh mushrooms
Melted butter
Butter, softened
•Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese >
Red wine .
Soy sauce f .
Frito-Lay brand toasted onion dip mix
Finely crushed Fritos brand corn chips ’ -

•Lietuvos -g gNep^jlausomybės 
šventė Cicero j e. buvo paminėta 
vasario mėn. 8 d. .
. Minėjimą atidarė Cicerų. Altos 
pirm. Dr. Petras Atkočiūnas. Su- 
nešus Į salę šaulių.ir JAV karo 
veteranų 9115 posto vėliavas, so
listė Janina 'šalnienė sugiedojo 
JAV ir, visiems pritariant, Lie
tuvos himnus. Inybkaciją su
kalbėjo kun. Dr. Antanas Juška. 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą pėrskąitė ir, la
bai gerai, Gintaras-. Baronas,

PIRKITE DABAR VELYKOMS IR
SIŲSTI DOVANOMS Į LIETUVĄ 

Pinigus taupantis pardavimas iš sandelio.
SEKMADIENĮ, VASARIO 15 D. NUO 9 RYTO IKI 4 V. POPIET it. . . . 2 i-

D i džiausiąs už bet kada buvusį išpardavimas Philmaid Lingerie — 
pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžio apatinukai. 
Įvairūs gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai, elastiškos juostos. Nailono; sa- 
tinos. trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio.

SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 c. 
Tai tik labai maža dalis krautuvių kainos. . .

Douglas “L^ sustoja prie Racine ir' Morgan stočių.
V'. VAN BUREN ST. . . '

Didelė automobiliams aikštė veltui. ,
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS.

26 medium-sized
2 tablespoons
1 stiek
1 clove

?£ cap
2 tablespoons
2 tablespoons
1 package

H eup
BTRECTTONS:

Remove stems 
melted butter.
^Combine softene<fl>utter, garlic, and grated cheese: n&

Add wine, soy sauce, dip mix and crushed eėm ehlps M fMftf 
a pa<e.

Fill mushroom caps with mixture Place on baking sheet and 
>roU for 3 mluutea, or uDUi bubbly and lightly brown«<t

The future can be too late 
for saving. So if you want 
security, you’d better start 
today. ’ ;J'' •;

The Payroll Savings Plan 
makes it easy. Because an 
amount you choose is auto
matically set aside from 
each paycheck to buy U. S. 
Savings Bonds. That way; 
your savings build,year 
after year.

So start today. Because 
tomorrow, today will be 
yesterday.
New E Bond® pay 6% Md K
maturity c€ 5 yean (4X% th® fim 
Bonds are rwteod if fast, Moira cr 
When Deeded, they can ba caM jd at yoor 
bank. Interest n not subject to atate er kcal 

taxes, and federsi tax way b®

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu
vių gerbūvis, pnvaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra aa ūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
š’ruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. NaudaJkiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten malė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl S1.50 Yra taip pat 
išversta J anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Keliones i Lietu 
va įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2 00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yr^ gaunami

NAUMBNOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060Š
•t«llank*n* darbe valandomis arba užsakant oa«f»i *r nrld»d>n* 

piniginę D*rlaid*

BERLYNAS. — Naujoji vaka
rų Vokietijos karta visai kitaip 
galvoja negu senoji. Senųjų vo
kiečių 50% didžiuojasi būdami 
vokiečiais, tuo tarpu jaunųjų 
tik 30%.

Kai: esu anksčiau rašęs, kad 
Rockforlo LB naujai išrinktoji 
vąldy’ua, šiems metams, iš pir
mųjų ingsnių užsirekomendavo, 
kad žengs pirmyn vienybės ke
liu. jungs visus be išimties, kas 
jis bebūtų, senas ateivis ar nau
jas, mokytas, nemokytas, ar 
šiaip kiek prasilavinęs. Vienin
gam k '’tūriniam darbui visi yra 
reikalingi, tik reikia visiems ir 

’Vieningai dirbti, o nerušiuoti — 
^rinktaisiais ar nužemintaisiais.

O \ i 'gi su širdgėla reikia kon
statuoti, kad ne visi noriai de
dasi dirbti kultūrinį darbą, o 
garbė-: trokšta, žiūrėk, pirštus 

udino, o jei ką dar patarė, 
rokite, šokinėkite ir už 
stalo sodinkite, jei ne, 

•ies nosį, kad be lazdos nė 
lį neik'
šių metų sausio mėn. 18 
os LB valdyba suruošė 

ius. Kartu vietos šaulių

PUihl KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Daupąras. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1^66 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
hų: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
Jebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos .politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

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

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U J I E N O S
I7.T> So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Davę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Virtuvės darbininkai supra
kaitavę skubėjo greit ir skaniai 
paruošti pusryčius. Patarnauto
jos mikliai patarnauja prie sta
lų. Pusryčiai geri — skanūs, vi
si patenkinti — užganėdinti. Ka
da žmonės patenkinti, turi gerą 
ūpą, tai ir parengimo pasekmės 
yra geriausios.

Ir štai, kitame kambary prie 
’aimės stalo ūžesys — klegesys, 
juokai kas geresnę laimę turės. 
Vieni traukia tuščius, kiti pil
nus ir šaukia: “Aš jau laimė-

Pensininkij susirinkimas

Šių metų vasariq.men. 13 d. 
1 vai. 30 min. šaukiamos visuo
tinas — metinis narių susirinki
mas. (Gali dalyvauti ir ne na
riai). Po susirinkimo daktaras 
Vai. Plioplys skaitys paskaitą 
apie širdies ligas. Prašome kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir pa
siklausyti paskaitos! (Įėjimas vi
siems laisvas): P6zto bus šalti 
užkandžiai. Kviečią

Midland Savings aptar- 
hhil pvnio n namų 

paskolų reikalus visus mu 
Kt* apylinkės Dėkoiamp 
mns už mums parodytą 

aasHikejuną Mes nore 
.imu* uuii lum^ naiHhitg. 
i aieityje

Kai senieji vokiečiai rūpina
si ir sielojasi Vokietijos padali
nimu, tai jaunieji su tuo yrą 
susigyvenę. Arba vėl, seniejj 
jaučia praeities karo padarinių 
kaltę, jaunieji visiškai to jaus
mo tneturi.

MIDLAND
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

454i ARCHER AVENUt
CHICAGO. ILLINOIS S£52?

PHONE.- 2S4-U78

PASSBOOK
SAVINGS../ 

the best way to saweguhrty! 

51/4Vu\ ■

ROCKFORD, ILL
būrys gretimame kambaryje tu
rėjo suruošęs gražų laimės sta)^, 

Ir štai kokie gaunasi rezulta
tai, kad dvi organizacijos susi
taria ir vieningai dirba. Susilauk
ta daugel lankytojų — svečių 
net iš tolimesnių vietovių. Net 
iš Čikagos sulaukėme svečių, 
uniformuotų sesių ir brolių šau-

jl-ri&ęiinp rūkalais, o Beturiu 
bendruomenės (r.) Cicero apy
linkės pareigūnų buvo rašomi 
laiškai senatoriams, kad parem
tų sen. Carl Curtis rezoliuciją 
319. S. Paulauskas

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, TT T TNQJC 6Q60S
Pstea Kazaxavskas, Preūdait Phone: Virginia 7.774T V 

HOURS: Mon.Tue.Fr1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1 -J,

SERVIHG CHICAGO m sCBHRBS SINCE B05

šis ti taip, kad galėtute dalyvauti ir drobes, negailėki triūso — Aš- 
atlikti pareigą mylimos tėvynės tnonyti. Irenos Smieliauskienės 

labui. -^■US1S šokėjai labai natūraliai ir grakš
čiai atliko visus šokius, o akor- 
dįpnu vykusiai palydėjo Ąžuolas 
Ste’mokas. šokių vadovei Ire
nai Smieliauskiehei buvo įteikta 
gė'ių.

Pranešėjų pareigas puikiai at
liko pakaitomis mokytojos So
fija Palionienė ir Alvida Bauku-

451VE HfARTnrFUN!>

INSURED

80^6

72/1
į

y y Iril

Compounded 
Quarterly

OUR SAVINGS

EARN UP TO 754%
CERTIFICATES
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Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

GARSINKITES NAUJIENOSE

pas mus

Taupykite dabar

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575 sumos ir

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Rinkikų teisėjams 
trūksta kandidatų

nas
mes

•NAUJIENOS* BOLŠEVIKAM: 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

ALMIRA OFFICE: 
3434 WEST WORTH AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60647 
TELEPHONE: 489-3113

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di-’ 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra,' 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-' 
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos* 
dienos. i

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje 

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA ■ 
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 81.50.

Chicago. Rinkimų komisio- 
nierių tarybos Chicago j e pirm. 
John H. Hanley pranešė, kad 
yra nepaprastai didelis trūku
mas kandidatų į rinkimų tei
sėjus iš respublikonų pusės. 
Iš 8,000 resp. teisėjų skaičiaus 
dar trūksta 2,103 arba 25 nuo
šimčių. Demokratams tik 268 
betrūksta. Hanley pranešė, kad 
respublikonai dar neturi užten 
karnai kandidatų 3,162 apylin 
kių teisėjams. Ypač daug kan
didatų dar trūksta sekančio 
8,se apylinkėse (wards): 4,4£> 
8, se apylinkėse (wards): 4,5 
6,7, 8,9, 17, 18 19, 20, 34 37, 
43, 49 ir 50.

Apie trūkstamas kandida
tus į teisėjus abidvi partijos — 
demokratai ir respublikonai 
skelbia savo savaitiniuose biu
leteniuose.

Pamokos rinkimų teisėjams 
prasidės kovo 1 dieną; iki to 
laiko būtinai reikalinga va- 
kancijas užpildyti.

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi'knygas gausite,rĮėF’pniguš pasilsite tokiu adresu: —

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

Įsteigta. 1923 metais.

lai 
minios 
dar ir 

pilkieji 
nepasi- 

per daug pažeminti,

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, Hl_ 60608

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus €64 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku. Rncailistimų. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: ,

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

Ta juodvarnių rykštė jau ke 
linti metai ne tik vargina Rus 
selvilės apylinkę savo nesu- 
klausomu klegesiu ir gamtos 
teršimu, bet ir ligų platinimu, 
šios apylinkėse žmonių tarpe 
labai paplito plaučių liga his- 
topoasmosis. Paukščiams nai
kinti eksperimentai daromi 
Russelville apylinkėse, kadan
gi ten plačiau prasidėjo pasi
reikšti ta liga.

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną a> 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Eleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

BtftUTž KEMEžAITfi

Apie bergždumą ir
1976 m. sausio 31 d. “Drau

ge” tilpo K. Bradūno straisps- 
nelis; “Intelektualioji Išeivija 
Ryšium Su Jurašų Atvykimu.’’ 
Sis rašinys yra vertas mūsų 
lietuviškos išeivijos kritiško 
dėmesio...

Russelville, Kentucky. Che
mikalais “krapijimas” milijo
nų juodvarnių (blackbirds) 
pietryčių Kentucky kol kas ne 
davė jokių rezultatų ir vienin 
telė kentukieėių viltis yra kad 
netrukus pradėtų lyti.

Helikopteriais buvo išpurkš 
ta į 30 akrų krūmų plotą 2,400 
galionų detergenlų, alkoholio 
ir vandens ant milijonų “nak
vojančių” paukščių, turint vil
tį, kad tas skystis lietaus pa
galba numazgos aliejus, ku
riais gamta apsaugo paukščių 
plunksnas kai nepraleistų šal
čio. Tas apsaugos netekę paukš 
čiai įšaltame ore turėtų išgaiš
ti. Bet po “krapijimo”, tą die
ną, kaip buvo laukiama, lietaus 
nebuvo ir paukščiai sekantį ry 
tą visi sukilo ir iš na 
gyvai nuskrido pusryčių ieško

Iransfūzija i mūsų 
kultūrinis veiklos 
yra tiesiog būtina.

17” Diagonal COLOR 

wth $f5 500
You can have this 17" RCA "XL-100 
COLOR TV.. .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.'

WHILE YOU EARN 6%% to
•IN OUR SPECIAL ACCOUNT

Lake View gyventojai šiau 
rinėje Chicagos miesto dalyje 
pradeda nerimauti dėl padaž
nėjusių gaisrų, kuriuos prade 
da įtarti esant kokio išprotėju 
šio padegiko darbu. Praeitą 
sekmadienį anksti. sudegė sa
vo name 3442 North 
st. visa šeima-abudu 
3 vaikai. Oficialiai

Halsted 
tėvai ir 
priskai

čiuota, kad toje apylinkėje per 
keletą paskutinių mėnesių su 
degė 17 pastatų, bet vietiniai 
priskaičiuoja daugiau kaip 20 
gaisrų.

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLOR TV SETS

K. Bradūnas rašo, kad nešti 
tautai kūrybinę ir materialinę 
naudą, būtinai reikia dviejų 
grupių žmonių: skaičiumi gau 
sios pilkųjų lietuvių masės, 
tinkančios būti tik ramsčiais 
kitų užnugaryje ir intelektua
lų, kurie įrodytų, kad lietuv 
nėra vien tik pilkosios 
lygio, kad yra grupelė 
kitokių... Bet kad tie 
intektualų užnugaryje 
justų 
Brandūnas juos mėgina apgau 
ti nors iškilmingesnių pavadi
nimu “Sąmoninga gausa”. Ci
tuoju: “Sąmoninga gausa tu
ri sudaryti kūrybingiesiems 
talentams užnugarį, o šie savo 
kūryba neleidžia išeiviškajai 
visuomenei nusileisti vien tik 
į pilkosios minios lygį ir pasi
tenkinti buitiniais 
mais.”

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., dang paveikslų. Kaina $2.00. i 

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

čionykšlės 
organizmų 
kaip savu laiku lam buvo tiuli 
na pokario metų šviesi ir veik
li naujų ateivių banga.”

Vis dėlto, reikėtų sutikti su 
K. Bradūno teigimu, kad po 30 
metų jo intelektualinei šviesai 
išblėsus, būtų naudingiau jau 
pasitraukti į archyvą ir užleis
ti savo vielą Jurašams, nes te
atrališka Jurašos kraujo gru
pė neatitiks Bradūno, jokių te 
atrališkų gabumų neturinčiai 
kraujo grupei, tad ir to išsiil
gto jauno bei šviežio kraujo 
Iransfūzija, Bradūno 'neišgel
bės nuo visuomeninio ir kul
tūrinio bergžduino.

S ‘ ' f • "T -

Ir šitokį, savo sugadintą krau 
ją gydydami okupuotos Lietu
vos kraujo transfūzijonūs, vi
suomeniškai ir kūrybiškai ber
gždi žmonės, siekia paimti vi
są išeivijos veiklą į tokias ligo
tas rankas? Nori mokyti ir dik 
tuoti sveikesniems už save? Ir 
mes turėtume tylėti ir neko
voti prieš tokių bacilų užkrė- 
tas? Mes, naujieniečiai, turėtu 
me džiaugtis ir dar labiau di
džiuotis, kad mūsų pasirink
tas bekompromisinės kovos už 
Lietuvos laisvę kelias mūsų 
nepadarė nei bergždžiais, nei 
reikalingais iš okupuotos Lie
tuvos kraujo transfūzijų. Mū
sų intelektualizmas dar yra 
pilnai sveikos nuovokos ir tau 
tine prasme vaisingas, nes mū
sų kraujo nenuodija jokios ko 
laboracinės užkrėtos.

Šis Bradūno straipsnelis, 
kuriame telpa jįj visuomeninės 
veiklos susibankrutavimo iš
pažintis, savęs pačių išjuoki
mas bei pažeminimas, yra tik
ra išeiviško gyvenimo ironija. 
Perskaičius šį rašinį gaunas iš
vada, kad bedieviai, komunis- 

I tiniai Lietuvos okupantai su
geba išauklėti vertingesnius 
lietuviškai susipratusius inte
lektualus, negu religingumu 
ir patriotiškumu besigiriantys 
išeivijos LB-nės šulai. Ir dėl 
to jie nejaučia nei sąžinės grau 
žimo, irti gėdos, bet tuo dar 
viešai giriasi ir didžiuojasi... 
Lietuvos pavergėjai perskaitę 
tokį Bradūno rašinį turėtų kva 
toti ir džiaugtis tokiu tautiniu 
bei intelektualiniu išeivių nu
susinau. ..

Savo rašinį Bradūnas baigia 
su vėjavaikišku entuziazmu: 
“Jono Jurašo kūrybinei veik
lai veikti komitetas, susiorga
nizavęs iš žinomų kultūrinin
kų ir visuomenininkij chikago 
je, tad ir nori su visos mūsų 
visuomenės pritarimu sušukti: 
Dabar!”

Ar tik nebus čia korektū
ros klaida? Man rodos, kad vie 
toje “dabar’’, _ geriau tiktų 
“ura”...

krauj’o transfuzijas | 
t

Tas užnugariais ramstis, ma 
no nuomone, jau seniai yra su
siorganizavęs. Tai Jono Jura
šo kūrybinei veiklai remti ko
mitetas, į kurį įeina ir pats K. 
Bradūnas. O kas tie kūrybin-į min 
gi talentai? Tik du: Aušra J u 
rašienė ir režisierius Jonas Ju 
raša 
tininkų LB-nė kaip teigia 
dūnas, yra netekusi. Kur 
pasidėjo 
me pačiam Bradūnui šitai pat 
virtinti. Cituoju: “Savų into-!koja, 
lektualų netekusi, išeiviškoji nepaj 
visuomenė ir tautine prasmė ilžins 
ima silpnėti arba leistis į tokį sinti.. 
poreikių klodą, kuris sociolo-’ nas 
gų ir etnologų aptariamas,'Icktualu 
kaip visuomeninis ir kūrybinis; paslaptį* 
bergždmnas. Todėl laiks nuo 
laiko išeivijai reikia pasipil
dyti jeigu ne mase, tai bent 
intelektualiomis ir kūrybingo
mis asmenybėmis iŠ gimtosios 
ar tėvų žemės arba jų užsiau
ginti savo tarpe, čia pat, išei
vijoje.”

Bradūnas lietuviams surado 
patogu- jau ir antrąją žemę, dabar tu

rėsime dvi: gimtąją ir tėvų...

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

$1,500
You can have this 19"' RCA XL-100 
COLOR TV. > .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. _ _ _

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
yearsi

Or With $5,000 
f ‘ *

And your money grows to $5,408.95 in 
2% years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
jn 1!4 years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year. A

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•Funds must remain in this special account for term of certificate. From your deposit, we deduct the cost of the item, but the interest you earn pavs 
for it. plus gives you an additional gain of 6)4% to7%% on your fuH deposit. Federal regulations require substantial interest penalty for eariy 

withdrawal.

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,S8.48 in 
21A years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
Vh years.

k Or With $20,000
And your money grows to

F* ^^$21,024.81 in Tyear.

Žinoma, kadangi bergždiems žio krauj* 
neįmanoma savų užsiauginti, 
tai “nabage liams” vaisingesnio 
prieauglio tenka paieškoti ki- 

PagaHaiir Ls laiuiės Bradų 
prapliumpa: “Žino metu 
<lžiaugiamčst tokiu papik 
iš pavergtos Lietuvos lai* 
gai mūsų Uirpan atvyko* 

siais Aušra Marija ir Jonu Ju* 
rašais.” Na, ir suprask, žino- 

Savųjų intelektualų fron Įgaus, rusiškos “vadkos” negė- 
Brah-ęs! Anksčiau K. Bradūnas pa 

yra netekusi. Kur jie‘šakojo, kad Jurašai atvažiuos 
Subergždęjo! Leiski į lietuviams pasaulinio garso te

atrų įkurti, o dabar jau paša* 
kad jie atvyko tautiškai 
ėgių papildyti ir hergž- 
vlsuomeninirikus apvai- 

. Toliau ponas Bradų- 
kaip pridera žymiam Inte 

porina: ‘Muk nėra 
kad po trisdešimties 

metų ir naujoji pokario metų 
išeivijos banga pradeda slug 
ti. Žmonės ima darytis vienas 
kitam irzlūs, augančios asme
niškos ambicijos ima griauti 
tiek mūsų visuomeniškos, tiek 
kultūrinės veiklos organizuo
tumų, pradedam netekti ne vie 
nu atveju tiesiog sveikos nuo
vokos.

DES PLAINES OFFICE: 
1065 OAKTON STREET 
DES PLAINES. ILLINOIS 60016 
TELEPHONE: 297-0720
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose 
metams ____

pusei metu .......

Atrodo, jog kun. Br. Krišta- 
nevičius, S. J., rašydamas

Užsieniuose:
metams ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

privalome įtraukti kiekvieną tautų laisvės princi
pams pritariantį žmogų.

Kanadoje:
metams _____
pusei metu -_
vienam mėnesiui

kurį sovietų valdžios kontroliuojama spauda

jama. Beveik niekas apie tuos 
vienuolius blogo žodžio netar 
davo ir neįtarinėdavo juos ruo 
šiantis kokiam “perversmui”. 
Priešingai, lietuviai juos mė
go, o tikintieji labai gerbė. 
Patraukli, naujoviškai išgra
žinta tuometinė jėzuitų bažny
čia, jos pamaldų apdairi tvar
ka, giedojimai, aiškūs bei tu
riningi pamokslai, paguodžiau 
tieji išpažinčių klausymai — 
šventadieniais sutraukdavo ai
bę dalyvių-. Jėzuitų vadovau
jamoji gimnazija Kaune mo
kymo bei auklėjimo atžvilgiu 
buvo laikoma viena iš geriau
sių, į kurią leido savo vaikus 
lietuviškoji diduomenė, taipgi 
pats pręz. Smetona savo sūnų 
Julių, neišskiriant net kai ku
rių nuo tikėjimo’ atitolusių tė-

Kipą, kad buvo to vienuolio 
vokiečio šalininkas! Kartą kun. 
K man pats prasitarė, jog kaž
kada T. Kipas jam, o ne kam 
kitam žadėjęs pavesti parašyti 
Kauno jėzuitų gimnazijos is
toriją. Stengdamasis, kaip at
rodo, įtikti vokiečiams jėzui
tams, kun. K pasigirsiančias nei 
giamas apie juos kalbas savo 
vaizduoję galėjo sieti ir su SD 
tariamųjų seklių pavojumi, 
Tuometinės žmonių kalbos lie 
tė ne lietuvius jėzuitus, o vien 
vokiečius, tačiau kun. K rašo 
aplamai apie visus. Kiekvienos 
tautos žmoguje teka nuosavas 
kraujas. Toks vis išlieka Sut 
vėrėjo potvarkis, ir žmogus, 
nors ir pasaulinio garso chirur 
gas, to nepakeis. Tai sako ir 
lietuvių priežodis: “Sava pu
šis, savu šilu-ošia.”

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE’

$31.00
$18.00

S4.00

Vokiečiai jėzuitai, darbuo.da 
mies Lietuvoje, vis dėlto yra 
nuveikę gražų darbą švietimo 
ir religijos srityje. Tačiau gy
venimas nestovėjo vietoje — 
riedėjo pirmyn, kartu su pa
žanga randantis ir visokiau
sių atmainų. Kai kurie kaunie
čių pasisakymai apie vokie
čius jėzuitus gal bus buvę ir 
savo vietoje. Bet tai buvo tik 
žmonių balsas (Vox Dei!), o 
ne grasinimas apsiausti Kauno 
jėzuitų įstaigą S.D-to sekliais

Tikrosios tiesos beieškant

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries S31.00 per year.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams _____________
pusei metų ____________
trims mėnesiams______
vienam mėnesiui ........ .

$30.00
$16.00

$8.00
S3.00

mų apie tariamuosius seklius Ii ai 
rašo, gal tatai kiek kvepia de
tektyvinėmis knygpalaikėmis, 
kurių kartais vaikystėje pasis
kaitę negalėdavome ramiai už 
migti.

Ne paslaptis, kad jautresnie 
nieji lietuviai ir patriotiškai 
nusiteikusi mūsų studentija, 
kartais priekaištaudavo jėzui
tams x svetimšalių antkrytį, dėl 
kurio gimnazija esanti valdo
ma vokiečių. Man pačiam yra 
tekę išsikalbėti su kun. A. Bie 
liūnu, S. J., kuris irgi laikėsi 
nuomonės, jog, padidėjus sa
vųjų jėzuitų skaičiui, būtų 
Įmanoma išsiversti ir be sve
timšalių. Tačiau kai kas iš lie
tuviškosios diduomenės čia. 
prieštaravo, pamatuodami tuo, 
kad vokiečiai, pirmaudami sa 
vo mokslu bei kultūra, iugdy- 
sią tokį ir mūsų atžalyną. Aiš
ku, tokie atsiliepimai bei svars 
tymai pasiekdavo ir jėzuitų 
gimnazijos vadovybę, ir tada 
vienuoliai mokytojai vokiečiai 
pasijusdavo lyg nesavi.

Iš kun. K straipsnio atrody
tų, kad jis labai gerbė Tėvą
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Sonetų valdžia, norėdama greičiau pasirašyti bet 
kokį susitarimą, liečiantį Rytų Europą, sutiko leisti žmo
nėms laisviau įvažiuoti ir išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. 
Sovietų valdžia pasižadėjo leisti gyventojams pasikeisti 
informacijoms apie svarbesnius Rytų ir Vakarų Euro
pos klausimus. Ypatingai aštriai iškilo taikos klausimas, 

dsa laika 
kreivai informuodavo. Amerikos atstovai Helsinkio ak
tų pasitarimuose nurodydavo, kad sovietų valdžia laiko 
daugiau kariuomenės Rytų Europoje, negu vakariečiai; 
kad. sovietų spauda be jokio pagrindo kursto gyventojus 
prieš amerikiečius, primesdama jiems “imperializmą”, 
kada amerikiečiai keliais atvejais siūlė sumažinti karo 
jėgas ir siekti taikos; amerikiečiai reikalavo sovietų val
džios atstovus sustabdyti melagingą sovietinės spaudos 
propagandą prieš JAV, Didžiąją Britaniją ir kitas vals
tybes, bet sovietų valdžia nepajėgė tokio pažado padary
ti. Rusai sutiko įsileisti vakariečių spaudą į Rytų Europą.

Brežnevas, pasirašydamas Helsinkio aktus, pasiža
dėjo juos pildyti Prezidentas Fordas savo kalboje Hel
sinkyje pasakė, kad konferencijos pasisekimas ar nepasi
sekimas priklausys nuo nutarimų vykdymo. Jeigu pasi
rašyti pažadai bus taikomi gyvenime, tai Helsinkio ak
tai pasitarnaus taikai, bet jeigu jie nebus vykdomi, tai 
dokumentas bus bevertis. Atrodo, kad jis gali tapti be
verčiu. Rusams labai nepatiko prezidento Fordo pareiš
kimas apie Pabaltijo valstybių aneksijos nepripažinimą. 
Dar labiau Brežnevui nervus tempė Dr. Bobelio ir Povilo 
Dargio pasakytos kalbos Lietuvos gyventojams. Brež
nevas negalėjo suprasti, kuriais sumetimais prezidentas susidomi pavergtos Lietuvos likimu. Lietuvos laisvės ko

Visi atsimename, kad sovietų valdžia atsisakė pasi
rašyti taikos sutarti Europoje, kol sovietų valdovai ne
bus saugūs. Jiems pirmon eilėn rūpėjo saugumas, o tai
ka vėliau galėsianti ateiti. Sovietų valdžia pasiūlė pirma 
saugumo ir bendradarbiavimo klausimus išspręsti, o vė
liau jau eiti prie nuolatinės taikos. Bet saugumo ir bend
radarbiavimo klausimas ėjo labai lėtų žingsniu. Ameri
kiečiai pasiūlė tokias sąlygas, kad sovietų valdžia pra-

lyviams priminė daug Lietuvos praeitį liečiančių faktų. 
Jis priminė susirinkusiems, kad jau 1920 metais Sovietų 

džioje griežčiausiai priešinosi, o vėliau, kai pamatė, kad; Sąjunga, liepos 12 dieną, pasirašydama su nepriklauso- 
prezidentas Fordas nedarys jokių nuolaidų, sutiko su!ma Lietuva sutartį, atsisakė nuo bet kokių suvereninių 
nuostatais, priešingais sovietų sistemai ir komunistinei i teisių į Lietuvą, o 1926 metais ji pasirašė su Lietuvą ne- 
valdžiai. I puolimo sutartį. Nežiųrint į šiuos tarptautinius susitari

mus, sovietų valdžia pasiuntė ultimatumą nepriklauso
mai Lietuvai ir įsiveržė į krašto vidų. Per du nepriklau
somos dešitmečius lietuviai pravedė žemės reformą, pra
dėjo vystyti būtiniausiai reikalingą pramonęrir pakėlė 
kultūrą, kuri buvo uždrausta caro valdymo metais. Lietu
va ir kitos Pabaltijo valstybės buvo okupuotos, kai Hit
leris susitarė su Stalinu, o Molotovas su Ribbentropu pa
sirašė susitarimą Pabaltijo valstybėms panaikinti. So
vietų karo jėgos įsiveržė į Lietuvą 1940 metų birželio mė
nesį, ir vokiečių buvo išvytos karo pradžioj e.? Rusai grįžo 
į Lietuvą, kai Vokietija buvo sumušta ir nacių kariuome
nė traukėsi visuose frontuose. Kraštą užėmę rusai nau
jai pradėjo persekioti lietuvius ir deportuoti juos į So
vietų Sąjungos šiaurę. Antrojo Pasaulinio karo pabaigo
je rusai išvežė į Sivietų Sąjungos šiaurės sritis apie 
300,00.0 lietuvių, iš kur dauguma nebegrįžo. Sovietų val
džia šitaip pasielgę, 'kad būtų palaužtas pasipriešinimas 
sovietinei prievartai krašto alinimui ir žmonių išnaudo- 
dojimui.

Se. Beall Jr. papasakojo, kad jis keliais atvejais krei
pėsi į sovietų ambasadorių Dobrynina, prašydamas iš
leisti iš Lietuvos Amerikos gyvenančiu šeimų narius. Jis 
kreipėsi ir į patį Brežnevą tuo pačiu reikalu, bet iki šio 
meto Maskva, neišleidžia išvažiuoti norinčių lietuvių. 
Užtat sen. Beall Jr. siūlo sudaryti specialią komisiją, kuri 
turėtų sekti Helsinkio aktų vykdymą. Jeigu sovietų val
džia to ne darys, tai tada reikia imtis priemonių kelti 
viešumon visą komunistinę apgaulę ir detentės klasta,

Džiugu, kad vis didesnis statymų leidėjų skaičius von

Fordas skrido į Lenkiją, Rumuniją ir Jugoslaviją, bet Pr Nenorta 
jis vis dėlto nori detentės politikos, bandančios sumažin
ti įtampą tarp Rytų ir Vakarų jam reikalingos paskolos 
pramonės mašinoms pirkti Bet Brežnevas nieko negau
na, kol jis nepradės vykdyti Helsinkio akto nurodytų pa
žadų. Jis jau leido Vakarų žurnalistams lengviau duoti 
įvažiavimo ir išvažiavimo vizas, jis išleido vieną kitą kan
kintą sovietų pilietį, jis prašė turėti kantrybės, kol so
vietų valdžia paruoš reikalingas instrukcijas, bet reika
las stovi vietoje.

Nuo Helsinkio pažadų Brežnevui neišsisukti., Ma- 
rylando senatorius J. Glenn Beall, Jr., pasiūlė sudaryti 
komisiją, kuri tyrinėtų visą Europos saugumo ir bend
radarbiavimo klausimą. Jis siūlo kongresui sudaryti 11 
asmenų komisiją, kuri turėtų rinkti visus reikalingus 
duomenis, rodančius sovietų valdžios pastangas vykdy
ti Helsinkio aktus. Sen. Beall Jr. jau susitarė su keliais 
senatoriais dėl tokios rezoliucijos. Jis nori, kad senatas 
sudarytų komisiją ir tam darbui skirtų reikalingų pini
gų. Pažadas išleisti žmones į užsienį taip pat nevykdo
mas. Helsinkyje Brežnevas pasižadėjo’ išleisti žmones 
užsienin, bet statistinės žinios iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos labai trumpos. Iš viso, nuo Helsinkio konferenci
jos statistiniai duomenys apie emigraciją iš Sovietų Są
jungos labai sumažėjo, tuo tarpu Pabaltijo tautos tapo 
visiškai atskirtos nuo pasaulio, pareiškė įstatymų lei
dėjas.

Sen. Beall Jr., praeitą sekmadienį kalbėdamas Lie-

Argi dėl viso to, kas čia pri
simenama, SD-tui galėjo būti 
kokio ypatingo rūpesčio jėzui 
tus sekliais apstatyti? Niekam 
nė į galvą anuomet neateida
vo, kad jėzuitai vienuoliai bū
tu galėję kėsintis Lietuvai kenk 
Ii ar jos valdžią pakeisti. Ir 
pats kun. Krįštanavičius savo 
ilgokame straipsnyje nenusta
to aiškios priežasties, už ką 
tie mokslingi vienuoliai poli
cijos būdavo sekami. Ką ku
nigas dabar iš savo prisimini- straipsnį “Provokatoriai ir sek 

pats netikėjo savo patei
kiamais faktais ir ieškojo liu
dininką jiems patvirtinti. To
kiu tariamuoju liudininku, pa
sirinko mane. Gražbyliauda
mas man parašytame laiške, 
jis nieko neužsiminė apie savo 
ruošiamą straipsnį—to straips 
nio pavadinimą beiturinį, tik 
iliutracijai išprašė mano nuot 
rauką. Kaip matome, straips
nyje daug prasimenymą bei 
netiesos, ir, ieškant tikrosios 
tiesos, norėčiau prisidėti šio
mis savo pastabomis:

1. Tarnaudamas SD-tę, nie
kad nebuvau ūkvedys. Buvo 
toje įstaigoje ūkio vedėjas il
gametis tarnautojas Ręicher- 
tas — Rimgaudas..

2. Saugumiečio uniformą bu 
vo aiškiai mėlynos spalvos, o 
ne žalios, kaip kun. K teigia.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Kitas atsitikimas buvo su 

anuometiniu Aleksoto parapi
jos vikaru kun. A. Adomaičiu. 
Tarsi kokiais slaptais reika
lais ėmė pas jį lankytis jauna, 
netekėjusi moteris — mergi
na. Tuo pačiu metu pajusta, 
jog parapijos kasoje, laikomo 
je rašomojo stalo stalčiuje, ret 
karčiais mažta pinigai Ant ra
šomojo stalo stovėjo telefonas, 
kuriuo kartais pasinaudodavo 
tą vikaro lanky to ja-mergina. 
Įdomu, kad jai telefono pri
reikdavo tik tada, kai klebo
nijos raštinėje nieko nebūda
vo.
Išaiškinti, kaip ir kur dingsta 
pinigai, klebonas per tarpiniu 
ką, pasiskundė SD krimina- 
nalinei policijai. Sumanus kri 
minalinės policijos valdinin
kas J. Rugys, kaip gal kun. 
K pasakytą, “paspendė pink
les” ir sugavo vagį. Čia buvo 
ta pati mergina, kuri lankyda 
vo vikarą. Visa klebonija, o 
ypač vikaras buvo sukrėsti ir 
nesmagiai pergyveno šį atsiti
kimą. Reikia prisiminti, jog 
kun. A. Adomaitis pasižymėjo 
it apsigimęs muzikas, baigė 
aukštuosius bažnytinės muzi
kos mokslus, pasiekė daktaro 
laipsni ir profesoriavo Kauno 
kunigų seminarijoje. Gaila 
tas gabus vyras sunkiai susir
go ir po skaudžios galvos ope
racijos mirė, tesulaukęs 34 
metų. Iškilus parapijos pini
gų vogimo bylai, vikaras savo 
paties rašytame liudininko pa 
rodyme nesiskundė, kad kalba 
mąją merginą SD būtų siun
tęs pas jį kaip agentę.

Vysk. Pr. Bučys savo atsimi
nimuose (Iltom., 18-19 psl.) 
teigia, kad ir jis, būdamas jau 
kunigas, buvęs “pakusos” gun 
domas. Kiekvienas, kas jį pa
žinojo, pasakys nebuvus jį gra 
žuolių, o vis dėlto radosi aki* 
plėša, kuri ir prie jo kibo. Ta
čiau vyskupas neįtarinėjo ca
ro žvalgybos, kad toji jam į 
namus būtų pakišusi “pakusą” 
kaip seklę. Tuo tarpu kun; 
Krištanayičius jį lankaujan
čios studentės kitaip negali įsi
vaizduoti, kaip tik SD agentę.
Policijai vienuoliai nerūpėjo

Man nėra tekę girdėti, kad 
tyli, niekuo nedėta vienuolių 
tėvų jėzuitų įstaiga Kaune bū 
tų buvusi Lietuvos vyriausy
bės nemalonnėje ar persekio- - HELP STRENGTHEN 

AMERICA S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS

JONAS AUGUSTAITISDviejų pasaulėžiūrų varžybos
Po to buvo sudarytos trys komisijos: 1) geležin

kelių. 2) sausumos ir vandens kelių, ir 3) pašto, tele
grafo. telefono ir radijo, — nuostatas diplomatiniam 
susisiekimui paruošti. Paštams ir telesusisiekimui ats
tovavo p. p. Banaitis ir Krivickas, sauskeliams ir van
dens keliams p. Tuskenis. geležinkeliams — aš. P. Ma
čiulis bei p. Krivickas-visose komisijose pagal reika
lų. Pašto ir telesusisiekimo sutartį diplomatinių atsto
vų tarnybiniam susisiekimui vykdyti sudarė p. p. Ba
naitis ir Dr. D. Krivickas kartu su lenkų delegacija.

Geležinkelių komisijos delegatas Dr. Zawojski 
man įteikė dviejų puslapių geležinkelių susisiekimo 
projektą ir siūlė priimti jį svarstymo baze. Paskaitęs, 
jam pareiškiau, kad man atrodo nėra jokio reikalo 
daug dirbti ir sunkinti gyvenimą, kai galima padary
ti dar aiškiau ir daug paprasčiau, kitokiu būdu. O li
kusį laiką sunaudoti savo malonumui šioje gražioje 
vietoje. Pasiūliau surašyti geležinkelių konvencijų 
tarptautinio susisiekimo atitinkamus paragrafus ir pa
rašyti. kad tas taikoma tik diplomatiniam tarnybi
niam susisiekimui ir tuo buvo sudaryta geležinkelių 
susisiekimo sutartis. Tai bus net plačiau ir aiškiau iš
dėstytas reikalas už jūsų siūlomą projektą. O kaip bū
sią. jeigu, girdi, p. ministeris Bekas su savo palydo
vais atskirame vagone norės aplankyti Klaipėdą — 
buvau paklaustas lenkų delegato. Jam atsakiau — jei
gu p. ministeris Bekas panorės važiuoti į Klaipėdą su 
savo palydovais nors ir specialiu traukiniu, tai perda
vimo stotyje bus patikrinti tik vaganų užrašai, rodan
tieji tinkamumą tarptautiniam susisiekimui. Nema
nau net. kad p. ministerio Bcko ir jn palydov būtų 

tikrinami pasai, o veikiausiai bus pasitenkinta tik jo
jo palydovų pateiktu sąrašu.

Per 40 minučių buvo surašyta geležinkelių sutar
tis iš atatinkamu konvencijų paragrafų sąrašo su šiuo 
prierašu — taikomas diplomatų tarnybiniam susisie
kimui.

Iš šių trumpų aprašymų matyti, jog sudaryti su
tartis tam specialiam reikalui (diplomatų susisieki
mui) nebuvo jokių sunkumų ir tas darbas ėjo gana 
greit ir sklandžiai. Todėl aš turėjau pakankamai lai
ko pavažinėti po ežerą laiveliu, porą kartų nuvažiuo
ti į Augustavą (kartu su Dr. Mačiuliu) šio to nusipirk
ti ir ten pasidairyti, o taip pat pabendrauti su lenkų 
delegacijos nariais restorane, vakarais padiskutuoti 
mūsų santykių klausimais. Jie visada pareikšdavo ne
paprastą meilę lietuviams ir Lietuviai!..

20). Nesklandumai bei nesusipratimai
Nors pačių susisiekimo sutarčių sudarymas su len 

kų delegacija nesudarė jokių sunkumų, tačiau lietu
vių delegacija turėjo pakankamai nesusipratimų sa
vųjų tarpe. Valgėme, kaip buvo minėta, specialiai 
Įrengtame restorane prie atskirų staliukų, atskirai po 
2-3 asmenis. Delegacijų pirmininkai (Tuskenis ir 
Gwiazdowski) valgydavo dažniausiai dvieic prie ats
kiro staliuko ir, be abejonės, aptardavo kai kuriuos 
reikalus. Tenka pabrėžti, kad mūsų pirmininką len
kai labai globojo ir Gwiazdowski’s jį visada pakvies
davo pas save. Tokiu būdu p. Tuskenis daugiau pra
leisdavo laiko su lenkų delegacijos p>nn,n’n^u» kaip 
su savo delegacijos nariais posėdžiu pertraukų metu.

Vieną dieną p. Tuskenis perdavė p. Mačiuliui 
p. Gwiazdowskio pasiūlytą į konferencijos protokolo 

j įvadą Įrašyti tekstą, kurį delegacijų pirmininkai jau 
buvo sutarę dviese. Perskaitę tų pirmininkų sutartą 

tekstą, lietuvių delegacijos nariai, radę jame politinių 
niuansų bei aliuzijų atsisakyti nuo pretenzijų į Vil
niaus teritoriją, pareiškė p. Tuskeniui, kad jie su tuo 
nesutinka ir reikalauja tą duotą p. Gwiazdowskiui 
sutikimą atšaukti. Po ilgesnių pasitarimų savųjų tar
pe (kartu su p. Tuskeniu) buvo pavesta p. Dr. Mačiu
liu! pranešti p. Gwiazdowskiui, kad lietuvių delega
cija su tuo nesutinka.

Atlikęs tą nemalonią pareigą, Dr. Mačiulis tuoj 
išvažiavo į Kauną pranešti tą reikalą Užsienių Reika
lų ministerijai ir gauti instrukcijų. Ministerijoje lietu
vių delegacijos žygį užgyrė, apie tai buvo painformuo
tas p. Gwiaedowskis, kuris savo pasiūlytą tekstą atsiė
mė. Po to jau be sunkumų galėjom surašyti sutarčių 
tekstus. Paštų Valdybos delegatas p. B. Banaitis jau 
kovo mėn. 30 dieną su pašto ir telesusisiekimo teks
tais išvažiavo į Kauną jų pateikti Užsienio Reikalų 
Ministerijai ir duoti įsakymą sujungti telefono ir tele
grafo linijas Kaunas — Lentvaris ir Kaunas — ad
ministracijos linija (Suvalkai), kuri per 18 metų sto
vėjo nutraukta. Tai buvo įvykdyta ir kovo 31 dieną 
minėtas susisiekimas buvo atstatytas, bet kol kas tik...

Pasilikę delegacijos nariai baigė tvarkyti susita
rimų tekstus. Galutinis protokolas buvo surašytas lie
tuvių ir lenkų kalbomis: Lietuvai — lietuvių, Lenki
jai — lenkų ir, darbą užbaigus, kovo mėn. 30 d. vaka
re buvo paskirtas paskutinis plenumo konferencijos 
posėdi*.

UŽ stalo posėdžių kambaryje susėdo viena prie
šais kitą abi delegacijos su savo pirinipinkais vidu
ryje. P. Gwiazdowski’s kalbėjo pirmas, reziumuoda
mas darbą ir dėkodamas delegacijoms (kalbos teksto 
neturiu, todėl jos turinio neperduodu, vengdamas ne
tikslumu). Po jo turėjo atsakyti mūsų delegacijos 

pirmininkas, bet.. laukiamas, jis nieko neatsakė. 
Sėdėdamas šalia jo, raginau ką nors sakyti lietuviš
kai, bet be pasekmių. Dar po valandėlės tylos atsis
tojome ir baigėme konferenciją. Nuotaika atatiko pa
dėčiai. ..

Kitą rytą (kovo mėn. 31 dieną) buvo nustatyta 
vykti namo tuoj po pusryčių. Po pusryčių tačiau p. 
Tuskenis paprašė delegacijos narius sueiti į jo kam
barį. Visiems susirinkus, p. Tuskenis padarė konfe
rencijos darbų apyskaitą, įvertindamas kiekvieno de
legato darbą. Padėkojo Dr. Mačiuliai už tarpininka
vimą su lenkų pasiūlymu ir jo atmetimu, o “dr. Ęši- 
vickui darau pastabą” už tai, kad jis neparašė kalbos, 
kurią turėjau pasakyti vakarykščiame plenumo posė
dyje, todėl jo (p. Krivickio) kaltės išėjo taip blogai.

“Aš esu Krivickas, o ne Kšivįckis”, sudavęs į sta
lą, pasakė Dr. Krivickas. Dar pareiškė, kad jis į tokį 
p. Tuskenio pasielgimą reaguosiąs. \

Mūsų delegacįjos posėdis tuo buvo greit baigtas įr 
netrukus išvažiavome, lydimi iki administracijos lini
jos Suvalkų “starostos”, važiuojant per jojo storastyą- 
tę namo. Kovo mėn. 31 d. vėlokai po pietų buvooąe 
jau Kaune, atlikę su kai kuriais incidentais ir netektais' 
uždavinį — sudaryti diplomatiniam susisiekimui su
tartis.

21). REAKCIJOS SUGRĮŽUS

Balandžio mėn. 2 dieną, pakviestęs į savo kabine
tą Susisiekimo Ministeris p. Jokūbas Stannišausk^ 
man pasakė kad jis esąs manimi labai nepatenkintas aš 
sisakęs pirmininkauti delegacijai Augustavo konfe
rencijoje. Jam atsakiau, kad aš manau, jog jojo (Stą- 
nišausldo) kaltinimas visai nepamatuotas, nes pir
miausia aš prašiau atpalaiduoti mane nuo pirminin-

(BUS DAUGIAU)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
Hl GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

' Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BaLUKAS
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GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
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BAISOS ŽEMES DREBĖJIMO
PADARINIAI GVATEMALOJE

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Chicago Tribune tuojau po 
pirmojo žemės sudrebėjimo Gva- 

| temaloje aviacijos priemonėmis 
ten išsiuntė reporterę Anne Kee
gan, kuri Guatemalos miestą pa

niekė prieš pat antrąjį drebėji- 
:mą. štai ką ji ten rado:

“Vėjas pasisuko iš vakarų ir 
pūvančiais lavonais dvokiantis 
rūkas pradėjo kilti per sieną. Ki
toj pusėj (sienos) ėjusieji žmo
nės staiga nutilo ir paskubomis 
išsisklaidė. Tas rūkas atėjo iš 
kapinių. Ir už sienos, į kapines 
vedančio kelio viduryje buvo de-

buvo užmuštų, kad gyviems li
kusiems norintiems apsisaugo
ti nuo epidemijos ligų, lavonus 
teko deginti. Ir sužeistiems pa
galbos tiek maža, kad gangrena 
pradeda įsimesti. Kai kurie su
žeistieji pradeda gesti kaip vai
siai, pasakė vienas darbininkas.

*

Iš kalnų žmonės vargiai lei
dosi žemyn į izoliuotus mieste
lius kaip Patzun ir San Martin.

Patzune vyrai sustoję paru
davusiuose laukuose tarp per-i

džiT»ytiri»i stiebų stebėjo nusi
leidžiančius helikopterius. Mote- į 
rys raudonomis kuskomis apsi
siautusios sėdėdamos ant žemės 
patylomis kalbėjosi apie praeitą 
naktį girdėtus riksmus iš po ply
tų-. Pranciškonas kunigas ir 
daktaras Bob McClellan pasku
bomis sukaltoje pastogėje — “li
goninėje” ant stalo paguldęs vie- 
nerių metų kūdikį veiduką be- 
susiuvinėjąs. “Šuo sukandžiojo”, 
pasakė rodydamas ilgą įdrėski
mą viršuje kūdikio^ akies. Klau
simas, ką tas šuo buvo ėdęs. Bai
mė, kad tie šunės iš po griuvėsių 
atsikasa lavonus ir nutempę ku
rį į užkampį ryja. Jei tikrai taip, 
mes turėsime ligas...”

KASDIEN PO 568,000 
KELEIVIŲ LĖKTUVAIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

** Al pritraukiau juos žmoniškomis virvėmis,, meilės ryšiais." — Oze. 11:4 

Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die- 

tais kasdien po 568 000 Bend- i vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštim-
* vrvv A ’ a I muL tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu- rai 1974 metais 26 oro trans- mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartin^i- Todėl visi, ku- 

porto kompanijų lėktuvais skri ri* pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
i i i • • -v . pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kurisdo 207,44y»uw keleivių, is tų mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 

United lėktuvais keliavo 30,- ] savęs.” (Jono 6:44; 12^2) V^ų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau- 
588,000 arba po 84,000 kiekvie 
ną dienų, ir Eastern linijomis 
27,451,000 arba po 82,000 kiek
vienų dieną.

Aviacijos linijų apskaičiavi
mais, 1973 metais JAV kasdien 
lėktuvais keliavo po 554,000 
žmonių, o sekančiais 1974 me-

į jant Tūkstantmetiniame amžiuje.
Kas antrą antradieni Sophia Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinę* 

to|v aiškinimus.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 

rosią]i? f tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
f CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
ginama negyvų žmonių lavonų 
krūva. Jie čia buvo deginami 
jau antra diena. Atviri karstai 
buvo drebėjimo iš niauzoliejų 
nišų išmesti ir iš jų lavonai iš
barstyti kur papuolė; kiti kars
tuose rusėjo. Bus laidojami, kai 
pavirs pelenais. Išlikę gyvi vy
rai kasė tranšėjas, į kurias pas
kui guldė savo žmonas ir vaikus, 
brolius ir seseris ir nebegyvus 
kaimynus.

Į čia nebuvo jokių privačių lai- 
DiL KAUL V. OAKGp dotuvių, tik viena masinė duo- 

gydytojaš ir chirukUas : Dėl 2,400 žmonių, nes šia
me kalnų kaime visa pusė žmo
nių žuvo ir visi jų namai buvo 
sunaikinti.

Kol kas žuvusių priskaičiuota 
daugiau kaip 17 .tūkstančių, o 
54,000 sužeistų. Gvatemalos 
miesto laikraštininkai sakė, kad 
policija, kareiviai, patruliai ir ci- 

. Vilimai vigilantai, susiorganiza-

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PfTER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofise*: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALAKUOS;

Pirmadieniais ir Ketvirtai!. 1—7 yaL. 
anuad.. penkiadieni nuo 1—5. tree, 

ir šestau. tiktai susitarus.

GYDYTOJAS IR CHiRųkLaS.
Westchesur ;Commuiuiy Klinikos

qiicKior iu^.

193# S. Mannenn Kd., VTreSięncsięf, l|1.
VAlaANUu6: 3—3 oaiDu aieiivuus ir 

antrą ^taaieui 
f ei.; oox-x/27 area 562-27

vaj.

KEZ.: Gi &-0873

DR. W. EISiN - EiSINAS 
AKUŠžRUA IR MUTcRŲ LIGOS 

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

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

į vę-saugoti nukentėjusias sritis, .
■ nušovė du šimtu plėšikaujančių.

Gvatemalos meteorologijos ob
servatorija priskaičiavo 664 su- 

: drebėjimu, kurie nuo praeitos sa- 
DR. A. B. GLAVECKAS ! vaitės pragaištingai kratė žemę

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHiRURGiJA 

SPECIALYBĖ,AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal, susi tarimu.

M. Šileikis Potvynio madona (aliejus)TEL. — BE 3-5893

DR. r A." V. TflCAS
TeU 5614605 

O T I S 
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. western avė.

Valandos pagal susitarimą.

ir 489-4441

Ofiso tel.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-9861

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

ir žmones.' Paskutinis stiprus 
drebėjimo smūgis smogė anksti 
pirmadienį ir atsibudęs Pakaja 

. vulkanas pradėjo smarkiai rūkti. 
-. P Nuo ankstybo trečiadienio ry- 
": to mėnuliui, nusileidus visas kal

nas per 30 sekundžių drebėjo ir 
San Martin kaimas-liko izoliuo
tas...

Akmens uolų griūtys ir išvers
ti medžiai ir apverstas gruntas 
visiškai užblokavo kelius. Jokia 
pagalba nebebuvo galima suteik
ti, nei bebuvo galima apie save 
žinią duoti. Niekas nežinojo, kas 
su mumis nutiko, kol helikopte
riai nepasirodė. Išilgai visos sri
ties, kuri per 70 mylių puslan
kiu nusitiesia į vakarus nuo Gva
temalos miesto, miestai kaip 
San Martin — kalnų miesteliai 
kaip Patzun, Patricia, Pactan — 
visi visiškai sunaikinti.

Tuose miesteliuose tiek daug

Dėl kieno kaltės
Žuvo 12 žmonių?

važiuojant skersai jokiais per
spėjimo ženklais neatžymėtą ge
ležinkelio liniją šeštadienio nak
tį prekinis Ohio and Baltimore 
traukinys iš 56 vagonų, važiuo
damas po 56 mylias per valandą 
greičiu susidūrė su pravažiuo
jančiu automobiliu — k em periu, 
kuriame 16 jaunų žmonių važia
vo Į čiuožyklą Highlande. Iš au
tomobilio beliko sulankstytas ir 
suplokštintas laužas, o iš jame 
buvusių žmonių, pats vairuoto
jas Leonard Lowe, 60 metų am
žiaus ir 12 nepilnamečių, ku
rių šeši buvo jo paties vaikai
čiai ir 4 kaimynų vaikai, užmuš
ti vietoje, o keturi išliko gyvi

- ■—j F . *

ir nugabenti į ligoninę, bet vie
nas iš j ų kritiškame stovyj e. Už
muštų jų kūnai ir -paties “kem- 
perio’’ dalys per -kelis šimtus 
jardų buvo-išbarstyti geležinke
lio pabėgiais.- .-

' Tragedijos ’ apimtį galima įsi
vaizduoti, kad ir iš sekančio vaiz
do : Į St; Joseph’s ligoninę Bree- 
zėj, kur buvo nugabenti gyvie
ji ir žuvusieji, paskutinė atva
žiavo Mrs. Ann Hopper, 35, ne
tekusi savo dukters, sūnaus, tė
vo, trijų sūnėnų ir vienos duk
terėčios, paėjusi ligoninės kari- 
doriu keletą žingsnių apalpo, su
krito ir pradėjo verkti.

♦ * * v * • '

SKAITYK IR KĮTA-I PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DTFNH-ASl "NAUTf kNaS’

Su^iriiikimu

PRANEŠIMA T

—AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
PAŠALPOS KLUBO eilinis narių 
susirinkimas Įvyks sekmadieni, va
sario 15 d. 1:00 vaL po pietų Vai
čaičio svetainėje, 4258 S. Maple
wood Ave. Nariai kviečiami atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti, taipgi laikas duokles užsi
mokėti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

"NAUJIENOS* BOLŠEVIKAMS

Apdraustas perkraustymas 
iš jvairiv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

—LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
APŠVIETOS metinis narių susirinki
mas įvyks šeštadieni, vasario 14 d. 
2:30 vai. popiet 2549 W. 71st St. 
Narės kviečiamos atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Taip pat laikas užsimokėti duokles. 
Bus ir vaišės. Rožė Didžgalvienė, ršt.

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

yra rakštis jų akyse

RADINSKAS

TĖVAS IR SUKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SG. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
ATS-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpttbBe 7-8606 KEpnbBe 7-3S01

GAIDAS - DAIMID 
Ar- ■ . - * • ' ’ - f V

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. LEONAS SEiBUTIS 
’ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: an./ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: P R 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimu.

V. Tu m ąsoms, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

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

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) Ir t t

2850 Wert 63rd St., Chicago III. 60629 
Telef.: P Respect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

|CĮTUS SKAITYTI 

(j A J J n N A S

LIETUVOS VARDO ĘĮLMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. > ' . ''

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, HI. 60608.

į

o

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galime gauti pOikig knygy, kurto* pepuoi bei 

knygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įfisUė, 392 psl
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai grista, 464 pm. L.:
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina S6.00. Minkstils Virs.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŽKŲ KNYGtJ ista 

RUA, I dalis. 208 psL, |rista — 53,UQ, mmksuis vir 
sėliais — $2,00; n dalis, 225 psL. įnSta — $3,u0. minKš 
tais virbeliais ..       —

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražUi įrttU, 416 psl
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

Sėliais. .. .........................-—------- --- ----- -----
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl. __ ________ _________
P. LIOdžiuvIenė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl *—_______ 1—bHEL-S
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.i 

170 psl. i, ___
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, 

puslapiai —■-
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms

NAUJIENOS,

biografijos bruožai 232

koki.

$6.00
$6.00
Gra- 

$5.00

p.00$550 į

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, III. ROfiOX — Tel. HA I-6IM)

Istoriniai. qtsjnrinimai
Juozapavičiaus tiltas

Didžiojo karo metu vokiečiai 
pastatė medinį tiltą tarp (Aly
taus) 2 miesto dalių, 187 m. 
ilgumo. Ant to tilto 1919 m. va
sario 13 d. buvo vietos bolševi
kų nukautas pirmasis.. Lietuvos 
[kariuomenės karininkas Anta
nas Juozapavičius. Jis palaidotas 
Alytaus bažnyčios šventoriuje. 
Jam pagerbti ant tilto buvo įtai 
sytos 2 paminklinės lentos. 1938 
m. medinis tiltas pakeistas gelž
betoniniu tiltu, kuris pavadin
tas karininko Juozapavičiaus 
vardu. Naujas tiltas septynių 
angų, 195 m. ilgumo. Taip aukš
tai tiltas iškeltas, kad ateityje 
nesutrukdytų Nemuno užtvan- 
kimo ties Nemaniūnais. Tiltas 
kaštavo apie 1 milijoną litų.

S. Kolupaila (iš Nemuną) s
— 1919 m. vasario 13 d. Aly

tuje žuvo karininkas Antanas 
Juozapavičius.

NESIGAILĖSI ANKSTI 
PRADĖJĘS MOKYTIS

Tėvai, kurie pradeda anksti 
mokyti savo vaikus, dar prieš 
pradedant jiems lankyti mokyk
las arba vaikų darželius, padeda 
vaikams išaugti gabiais ir suma
niais.

Tokie vaikai gali lengvai pa
siekti aukštąjį mokslą ir pasi
žymėti gyvenime. Vašingtono 
universiteto psichologas, tyrinė
jęs šį klausimą, tai patvirtina.

$3.00

i ' r AUTOMATIŠKAS 
JUNGTUVAS - TIMER 

Radi juo, šviesoms, vėsintuvui

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Ątid. 9—6; pirm, ir ketv. 12-t-B. 
Sekm.' ir troč. uždaryti/ * j

---- ~ ~- J

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
G Ė LI N Y C t A 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
—........................................ .... ■■ iii<

GEL ĮNINKĄS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Pasveikink savv draugus 
per "Naųj<pnąs"

Help Keep
Our Economy

Strong

BUY U. $. SAVINGS BONDS

WEATHER FORECAST 
rod Fire Danger Rating

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: Y Ards 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
— WFR——■"flLHIHĮĮiį.J _■ I HU . 1.1 UI ,Įį, 1 -!?H II IL

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

S3

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

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



I , .

P. Leono knyga — 
Laisvė teisingumas

V įsiems čikagiečiams gerai 
žinomas nekilo, turto parda
vimo įstaigos -ve<l< jas Paulius 
Leonas paraše anglu kalba kny 
gą • ■ ‘"With liberty and justi
ce”. Šiuo metu knygos auto
rius gyvena Floridoje. Knyga 
išleista jo palies lėšomis.

Jis , rašydamas šią knygą j gerai žinodama, kad Sovietų* 
anglų kalba, norėjo atkreipti diktatūroje visi šie principai

Mi-.itūpitir kriminalistais? K<i-® to 
1 dėl užmirštame gerus žmones, 
• ramius gyventojus ir jų teises”? 
, Jis ragina labiau !
kriminalo aukomis ir griežčiau 
ir greičiau bausti nusikaltėlius.

Autorius, turėdamas omeny
je pagrindines žmogaus teises, 
stebėsi, kad Amerika būdama 
demokratinis kraštas ne tik ne 
veda kovos su Sovietais, bet 
stengiasi jai visakeriopai pa
dėti ir remti patį komunizmų,

John Fa bion pimnla
Vasario 1 d. lenkų muziejuje 

r išnaudotojais ir nori, kad būvą aiįdąryta Jobą Fabion 
Amerika išliktų stipri, galinga meno .paroda. Išstatyta 22 fa
ir laisva. (tl bud pybos darbai, 20 skulptūrų, 12

iifjiiitidcĮiit pasivl^ifiius... \ 
Paulius -Lc<H)as skelbnr be- 

kompromisinę kovą su blogiu 
susirūpinti ir

• v w • _ I 4

dėmesį ir kartu įspėti ameri- 
čius, kad jie labiau susirūpin
tų savo kraštu, o tuo pačiu nu 
rodydamas esamus pavojus 
Amerikai. Knygos pradžioje 
jis cituoja: “Kas kitiems drau
džia laisvę, pats nevertas lais
vės (A. Lincoln) ir Duok man 
laisvę arba mirtį (P. Henry)”.

Knygos autorius atskleidžia 
JAV esamas negeroves ir blor 
gybes ir primena, kad reikia 
susirūpinti ir pašalinti tas ne
geroves. ..

Jis rašo

yra paminti ir išprievartauti...
Paulius Leonas, visas tas 

bjogjitc-s aprašydamas, stengai 
si skaitytojus supažindinti, pa
brėždamas kad čia ne kritika,

ųori Amerikai tik gero...
Jam atrodo, kad Amerikos 

didelę laisvę dažniausiai pa
naudoja žemos moralės žmo
nės blogiems tikslams.

Jis, praradęs savo gimtąjį 
kraštą Lietuvą, pasirinko JAV. 
Joje gyvendamas pergyvena,

Kodėl mes esame kai pastebi blogybes-šio kraš-

REAL ESTATE
REAL ESTATE MR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žama — Pardavimui

HtUP WANTED — MALI 
________ Dirbininky Rslkls 

MACHINIST
1

Experienced, with Set-up abi
lity. Ai)wn tools and able to 

read’blueprint, z

pybos darbai, 20 skulptūrų, 12 
grafikos ir 8 akverelės kūriniai.

Lenkų muziejus yra 984 Mil
waukee Ayd, kaippas. Augusta 
Blvd., sendj$nie lęnkų kultū
ros centrč rr Polish Roman 
Catholic Union. . ?
į Pirmą kartą tėką ten Jauti, 

bet man; padarė; gerą ' įšpūdį, 
įtriname aukšte _ 'yra^ršštinė, 
knygynais, ■ snsirinMinajri^j sa
lės. Visai, tretysis aukštas už
imtus • mųziejioiąis . dalykais. 
Sienos gąiįa aukštos, sieninė 
tapyba , pavaizduoja ^ iškilmin
gas scenas. Yra keletas mažes- 

lavo iš: dienotvarkės išmesti nių skyrių, pvz. daug vietos 
punktą “prie kurios apygardos skiriama einamoms parodoms 
mes pasiliekam, arba mes tuojau *—■ aplink visas sienas. ^.Vieną? 
išeinam”. Pirmininkaujantis su- kambarys ' skirtas žymiųjų 
tiko minėtą punktą duoti spręs- ' žmonių portretams bei skulp- 
ti susirinkimui. Tuo tarpu vie- turai. Kita‘dalis patalpų užim- 
nas tų vyrukų neveiklių visuo- ta Fabion parodą. Labai gerai

t 
plačiais stiklais 40 laipsnių į 
viršų pakeltais ir-gerai apšvies
tos, o už Vitrinų sukabinti.’pa
veikslai, sutaupę daug vietai 
ir nekliudo' vienam ir antram 
vaizdui.,'.; F J '2;

John Fabion yra skulptorius, 
tapytojas ir geras grafikas. Gi
mė Vienoje, Austrijoje. Į Cįri- 
cagą atvyko 1912 metais ir 24 
metus buvo Chicagos Menė-In
stituto mokytojas. Dabar. — 
Professor-Emeritus. Jo klasė
je studijavę ir/keletas lietuvių, 
jų tarpe Vida Krištolaityte (da
bar gyvena New Yorke)/ ' Hj 
Pas. karo metu Fabion tarnavo 
U. S. Marine Corps, o.'vėliąu 
Vietname kaip civilis meninin
kas. Turi surinkęs didelę Ązij os ■ 
meno kolekciją, ypač škulptū- 
ros daiktų. Meno jis- mokėsi 
Florencijos Karališkoje Akade
mijoje, Kuntzgewerbe Vienoje 
ir Krokuvoje. Dalyvavo Euro
pos parodose. Yra laimėjęs 
daug premijų.' į

- Pažadėjo - vėliau suruošti- s^- 
vo parodą- ir Čiurlionio . inkor
poruotoje Galerijoje, ties lie
tuviams jis /yra. žinomas ir da
lyvavo ' parodose-7 su lietuviais. 
Prieš keletą1 metų- su juoMisi-i 
pažinau Aluttinų sųsirihkimiio- 
seJ-?,
• ’ Paroda-tęsis iki Vasarid/^ū di; 
Lankym o vąlan<feš/riuo;‘‘2? iki; 
4 v? popiet' ■ yy’■: i

tP; z ;ua. ^J^MJigiieikis;

EAST CHICAGO, IND. 1
East Chicagoje Lietuvių pa

rapijos patalpose vasario 1 d. įvy
ko LB visuotinas susirinkimas. 
Dalyvavo nemažas skaičius na
riu. Susirinkimą atidarė A. Vi- 
lutis, kurs trumpai gražiai api
būdino tarpusavio nesantaikas ir 
paprašė pirmininkauti K. Pocių, 
sekretoriauti K. Valeiką.

Pirmininkaujančiam tik per
skaičius dienotvarkę, tuojau pa
šoko pora vyrukų, kurie pareika-

.Good wages and benefits.

FARMER MOLD AND 
MACHINE iWORKS

12034 South Emerald Ave.
X_- '■ Phone 785-5200

RENTING IN GENERAL 
'-’'^Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė Marquette Parko apylinkėje.

-- Tri. 9254943. “•

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI

&

r - ” 1 -

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
7722 George SL

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada

tik už $5.00 metams!
(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti (Pavardė ir vardas)
su virš nurodytu
prenumeratos (Tikslus adresas)
mokesčiu.

■■■■ —■ į- . , ■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiŲ prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
£

4=
MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

EE

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

=

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 Sc. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANT1NAS
;F

.JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose prti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdŽais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. '— $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn, — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą*

meniniame darbe pradėjo kaltin-: paruoštos vitrinos grafikai," po 
ti, pulti LB reorganizuotą apy
gardą. Baigus jam kalbėti, vie
nas iš susirinkimo dalyvių pa
prašė jo konkrečių paaiškinimų. 
Nepajėgęs atsakyti atsistojo ir 
abudu vyrukai ir dar keletas ki
tų kartu išėjo. Pirmininkaujan
tis pareiškė, kad tokiems nesvar
bu bendras lietuviškas darbas, 
jiems svarbiau trukšmb kėlimas.

Bendradarbiautojų šalininkam 
išėjus, susirinkime pasiliko tarp 
visų likusių draugiška nuotaika 
ir susirinkimas buvo darbingas. 
Netikėtai, metus pavėlavęs, Į sa
lę įėjo ūsotas ponas Vidurio Va
karų Apygardos pirmininkas p. 
Jakaitis. Sunku jam buvo klau
sytis, kad East Chicagos buvusi 
veikli apylinkė pasuko i šalį ir 
pasitraukė iš V. V. Apygardos. 
Minėtas netikėtas nelauktas sve
čias paprašė balso ir bandė tei
sinti LB-nės aukštesnes institu
cijas. Jam buvo duota daug klau
simų dėl L. B. ir Altos nesutari
mu kodėl atsirado Chicagoje dvi 
apygardos ir kodėl dar nepaša
linti daug, daug pykčio sukelią 
lituanistinėse mokyklose vado
vėliai, kurie niekina Lietuvos 
laisvės laikotarpio vaizdą? Iš-p. 
Jakaičio atsakymai gauti miglo
ti. East čikagiškiai nustebo, kad 
Vidurio Vakarų Apygardos pir
mininkas sakėsi turįs 3 vaikus 
ir nieko blogo nematąs vadovė
liuose.

P. Jakaitis išklausęs 'daugelį: 
užmetimų, paprašė pirmininkau
jantį pranešti jam susirinkimo 
rezultatus ir apleido susirinki
mą, bet jis gautų rezultatų ne
sulauks tol. kol bus Chicagoje 
dvi aoygardos. Visuotinis susi
rinkimas vienbalsiai; nubalsavo 
neoriklausyti kol kas jokiai apy
gardai.

Valdybą slaptu balsavimu pa-

sisekė išrinkti iš'_veiklių.:pąty-- 
r u siu veikėju, kurie ankščiau iš-1 
laikė'LB kaip
zaci ją-ir kitas' org^ižarijas. Val
dybą sudaro ,0t Juškienė,- J.~lau- 
binas, R. Nęmickas, K; ’Pocius 
ir Ą^VilųtisJ Rėvizįjosjkoriįisi- 
ja L. Rimkūnienė,TC Čiųrinskas 
ir J. Pečiulis. Balfo 95 skyriaus, 
šalnos reikalus sutiko tvarkyti 
J. Pečiulis. Nauja valdyba turi 
stiprų užnugari iš gyvai veikian
čių organizacijų ir East Čhica-

— Lithuanian National De
mocratic klubo metinis susi
rinkimas bus vasario 11 d. 7 
vai. vak. Vaičaičio svetainėje,, ?oje tarp organizacijų prasidėjo 
4258 So. Maplewood Ave. Klu- t. —j— — 

bo raštininkė Bernice žemgu- 
lis, pranešdama apie tai, pra
šo visus narius gausiai daly
vauti. Po susirinkimo bus vai
šės. (Pr-)

bendras nuoširdus darbas. Be-. 7 - - v , -
veik visi liks natenkinti, kai į 
Marouette Parką išsikėlė ko
respondentas, kuris mėgdavo 
per spauda sukelti tarn organi
zacijų nesklandumus. East Chi
cagoje ir plačiose apylinkėse vy- 

-Reikalinaa 3 arba 4 kam-'1*^3 didelės daugumos nuotai- 
bariu butas be baldu pensinin

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,
Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

bariu butas be baldu pensinin ^a. atgaivinti diktatorių sųskal- 
ku šeimai Marnuette. Bricton dyt^ B- ir i^yti organiza- 
ir Ciceroie kovo mėnesvje.^ paga] o^^jos paskirtį 
Kas turėtu toki butą, prašau 
skambinti nuo 1 iki 7 vai. va
karo telefonu 521-9039. (Pr)

— Los Angeles Califbrnijoj, 
reikalingas lietuvis kepėjas, 
mokąs kepti lietuvišką ruginę 
duona. Dėl smulkesnių infor
macijų rašyti: L. Reivydas, 
1477 Sunset Blvd., Los Ange
les, Cal. 90026. (Pr).

— Našli ir našliukų klubas 
šaukia narių susirinkimą va
sario 13 d. 7 vai. vak. Vyčių sa 
Įėję, 2455 W. 47 St. Klubo rašt. 
Viktoria Cinką, pranešdama 
apie tai. kviečia narius ir jų 
svečius gausiai dalyvauti, nes 
yra daug reikalų. Po susirinki 
mo bus vaišės bufeto ir šokiaitt t t r v tn mo DUS vaig€S oineio ir sopiai NAUJIENAS Jurgio Joniko orkestrui gro- 

_________________________ Li“1- _• . ' ______

Tauragės klubas
; *
Posėdžiavo Tauragės klubo v-ba 

y Vasario 7 d. Dr. V. Šimaičio 
raštinėje įvyko pirmasis 1976 
m. yaldySoš posėdis, kurį prave
dė pirm. B$ys Sebastijonas. Pa- 
siskirsfant pareigomis, visi val
dybos nariai pasiliko buvusiose 
pareigose, o nauja; a pririnktas 
Aleksas Brinas paskirtas ant- 
ruoju vicepirmininku.

Buvo priimtas 1976 m. veik
los planas. Ąpait eilinių sust 
rinkimų ir parengimų, nutarta 
gegužės 8 d. surengti motinų 
pagerbimo vakarienę, o rudenį 
. iškilmingą 20 m. sukaktuvinį 
banketą.

Vasario šešioliktosios’ minė
jimo proga paskirta Amerikos 
Lietuviu Tarybai 100 dol. ir Liet. 
Katalikų Religinei.šalpai. 50 dol.

[ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE'

6455 So. Kedzie Ave. ' — 778-2233
3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū

rinis. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.

3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA
TALPA. Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuos 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue kampas

ATEITIS TIKRA
6 butu iškilaus grožio gelsvas mū

ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. $66,000.

6 kambarių. 15 m. mūras. Įrengtas 
beismantas su virtuve. Naujas gara
žas Arti 72-tros - California. Vertas 
pirkti. "

LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA. 
R kambariai tinka ir paiamoms. arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. - $38,000.

DTDEJJS MŪRO MAMAS. 6 kam- 
bariai, puiki vieta Marauetfp Parke, 
^rt>ži vonia, naujas gazo. šildymas.
<521.000,

MODERNUS 9 ankstu na^uą jp 2 
*»nfn mirm Pad’3nt šfldvmas.
^nlrini ^nvli-nkėi Marnupffp Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

CLEVELAND, OHIO
— Sausio mėn. 24 d. Dirva at

šventė 60 m. sukaktį. Į minėji
mą atsilankė' virš 300 svečių. 
Dalyvavo miesto meras Ralph J. i 
Perk ir apskrities kontrolinius 
GeorgeVainovich. Meninė 
dališ buvo gana įvairi, tik Įier- 
daūg iigat.: ' y;;

1975. m. Balfo metinė pini
gų rinkliava: Clevelande baigta.. 
■Surinkta.3,878'.dol. Ačiū auko
tojams.' '■ 7.- "f ;

— S a u si o', pr adži o j e Clevelan- ■ 
;d'e7buvo/išriųkta LB Ohio ąpy- s 
-garuos ’ val^yba.7/jonaš l Virba- 
-lis/į-;pinm®hkas. -. J. Mikonis, 
-K. A.::
Jonaitis^ : <, /F/:* ...*'':.:.- ' - , - 
■/ ~ L. B. -Ohįę apygardos rin- - 
kiminę-komišiją sudaro: -N., Bąl- 
■Čiūnįenė — .pjrinn. J; Biliūnas - 
ir ,;J.-/Vyš&oms nariai. :-
. —’ LB Clevelando apylinkės 
rinkiminę komisiją sudaro. K. 

,Gaižutis--y- pirmininkas,; J. Ka- 
klauskas ir B. Bernotas — na
riai. ’
; ' —Vasario 8 d; 4 v. p. p. Lie
tuvių Fondo popietė. Lietuvių 
Namuose. Programoje mergai
čių choras Nerija. . . i ,

— Vasario .15 d<Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimas Naujos parapijos salė- 

■ je. Pradžia 4 v. p., p. Pagrindinis 
•kalbėtojas inž. V. Adamkus. Mi
nėjimą rengia ALT Clevelando 
skyrius. . < kg.

Litter doesn't throw 
itself awiy; Httor 
doesn't Just happen. 
People caUM It-and 
only people can pravert 
ft "People* meene you

■ t • . ft —. A

Every
fitter bit 

hurts

Pasveikink savo draugus 
nėr "Naujienas*

‘ BRIGHTON PARKE savinin
kas parduoda mūrini namą su 
tavęrna ir 2 butais antrame 
aukšte^-Kampinis. 2 mašinų ga
ražas. Gazo šildymas. Skam
binti tel. 376-5233. - (Pr.)

The Lithuanian American 
Community of the United 

States, Incorporated

CENTRINE RAŠTINE
AHdara nue 7:00 lid 9:00 val. vak. 
Inadlen (nue pirmadienio iki ponk- 

todlonta).

2951 W. 83rd ST., CHICAGO, 
ILL. 80829. TeL 436-7878

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 74980

0

/==■ ■ ~

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lletuviy kalba: kasdien nuo pinna- 
. . dienio iki penktadienio 12:30— 

1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

. , Telef.: HEmlock 4-2413
'7159 So. AAAPLEWOOD AVE.

* i ' • • •
CHICAGO, ILL. 60629

Bringenybw, LalkrxxSlil, Dovine* 
visoms progoms.

3257 WEST 63rd ST, CHICAGO 

Telef. 434-4660

LAIKRODŽIAI ir brangenybes 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Talafj REpublIc 7-1 Ml

Didžiausias kailių 
pasirinkimas ( 

pas vienintelį 
lietavj kailininką 

Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 " 

(buto)

185 North W*b**h Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 60601

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus fr galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

DRAUGAS IR BIČIULIS SKAITYK IR KITAM PATARK

9. ETTTTT rnndomiię mūrn narnas sn 
*Tar*>7n Atskiri I^ami
'Tatvė Marauete Parke. $36,600.

MODkRNTIS 4 Bin’ll Tttvrac ir 2 
'vnfn mūro ^r^žas Atskiri š?IHvmai.

Mr cončL Arti Maria High — 
“45 500.

VALDIS REAL ESTATE
2R95 West 71st St. Tel. RE 7-7200

REAL ESTATE _ OUT OF TOWN 
M * NtiocAvvhAc — kittir<v

-q AAT/in-R MTCH. PDTmPrvrpjNT
190 mftas nnfąiap Ch’Mffo. 

VUSrinvr mnef coll efu-rriv F room rinu- 
co Tncnlatod TTo-rriwnnri flAnrq KhlU 
Koqornp-nf hnfh. drinking

-fnwo/sa. 91/> of
lo •»-»/} LlqpWAn ro^rj ’Qnq

9 gurnv _— pTf>mPT|.
+orv pnrf pS-r- f-rooc iti

chadp
^20-000. nnlxr C1O£ yearly

TeL: 616 427-3766.

-QTTD’.CI PEAT, ESTATE
PIRKSIT _  ™ A-onrrnsTT __

xrTTmcncTT
TVATĖTA DP AUDIMAI

vrn-nc riatarnjmv

BALYS BUDRAITIS
«R<3 ARCrc-ą miCAGOJE

Tol 2M4551
tryriwn apvtwvS'TT

135-TA TP AW'UWU AVĖ
■* Tol 257-SPC1

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyki Ir Remontas .

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

HOME INbUh-.v t
Call Frank Zapolis 
3208^ W. 95th St.

GA 44654

D t M E S I O 
62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4445 So. ASHLAND AVB. 
5234775

SKAITYTI ’NAUJIENAS* 
SKAITYK IR KITAM PATARK




