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KETVIRTADIENIO NAKTĮ NIGERIJOJE 
PADARYTAS PERVERSMAS 

Nuverstas gen. Murtaįa Muhammed, anksčiau 
nuvertęs den. Gowon valdžią 

■' v - m r \ ‘a
LAGOS, Nigerija. — Ketvirtadienio naktį Nigerijos aukš

tieji karininkai nuvertė brigados generolos Murtalą Muhammed 
valdžią. Pradžioje manyta, kad perversmas padarytas be kraujo 
praliejimo, bet dabar ateinančios žinios iš provincijos sako, kad 
vietomis teko valdžios žmones nuginkluoti.

I

Trumpai iš visur
Už akies kamuoliuką

‘ reikalauja $60,000

Austin, Texas. — Texas aukš
čiausias teismas pripažino teisę 
Albertui Mokry iš Dalias skųsti 
teismui Texas Sveikatos Mokslų 
Centrą ir valstybinį universitetą 
už tai, kad .1973 metų vasario 6 
d. to centro technikas, bemazgo
damas po kranu jo kairę akį per 
neatsargumą leido nukristi Į 
kriauklę ir iš ten Į kanalizaciją. 
Jo asmeninis daktaras buvo jo 
akį išėmęs ir nusiuntęs į minėtą 
Centrą ištirti, ar joje nėra vėžio.

Perversmą suruošė kariuome
nės pulkininkai, kūne buvo ne
patenkinti gen. Murtalos admi
nistracija. Panašiu būdu praei
tų metų liepos mėnesį buvo pa
darytas perversmas prieš gen. 
Jakubo Gowon vyriausybę.

Gen. Murtala žmonių nežudė

Gen. Murtala Muhammed prie 
valdžios priėjo perversmo keliu, 
bet jis nebuvo žiaurus ir buvu
sio prezidento nesušąudė. Gen. 
Murtala padarė perversmą, kai 
gen. Gowon buvo išvykęs; Af
rikos valstybių vadų konferenci
ją. Pradžioje atrodė, kad gen. 
Murtala trauks teisman ir baus, 
bei vėliau paaiškėjo, kąd jięrvers-. 
ma . padariusieji kanai. nebuvo Dalias teismas nusprendė, kad

zidento Gowon daromas klaidas, gauti, kadangi pats kiškai ne7 
vengimą susitikti su paprastais 
žmonėmis,7bet vėliau jie parsis 
kvietė buvusį prezidentą f Ni
geriją, davė jam gerą pensiją 
ir leido gyventi savo žemėje.

Reikia neužmiršti,>kad gen. 
Murtala buvo; baigęs. Anglijoje 
karo mokyklą, kalba angliškai ir 
priėmė toš 
nius kariu dėsnius.: -M-n'"-'

Padarė /kėlias svarbias - /: 
' reformas" ?

Gen. Murtala pĄdąre- kelias 
svarbias reforhias visame kraš- 
te. Pirmoh eilėn, jis pakeitė vi- ■ 
sus gubernatorius kitais kariais, 
turinčiais daugiau patyrimo apie 
ūkio reikalus. v.L / ’ "AV; ■ '

Pirmon eilėn, jis pataisė La
gos ežero uostus, kad atplauku
sieji laivai galėtų iškrauti pre
kes. Prezidentas Gowon užsakė 
tokius dideius. cenmeto kiekius, 
kad nepajėgė jo iškrauti. Ce
mentas savaitėmis’ stovėjo bar
žose. Teko ne tik uostus’staty
ti, bet rasti vietą ir paskirtį at
vežtam cementui. ' z

nukentėjo; Jis skundė aukščiau
— ir galų gale Dalias Civilinių
Apeliacijų teismas pirmojo teis- 
mp sprendimą panaikino, įsaky- 

: damas: Mokry skundą persvars
tyti, o aukščiausias teismas ape
liacijų teismo nutarimui pritarė. 
: V- ' - C X ,* ' ., - •••’<-•■' , -
- . . ■ -* , ■

Apie -15;000 čikagiečių 
iaji.'^ėtėkti-jabdaros

•b'.'/ęri?’' y";, ri ■ ■
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Prezidento turtas
323,489 dolerių

WASHINGTONAS; j— Prezi
dentas Fordas ketvirtadienį pa
skelbė savo asmeninius turtus, 
kurių vertė yra $323,439; jis ir 
jo žmona praeitais metais su
mokėję 42 nuošimčius Savo paja
mų federaliniais, valstijų ir lo
kaliniais mokesčiais. Praeity me
tų gale Fordai <tųr4^/ $1,200 
skolos ir $1,329 ban]^«- • 

---------

Traukinio gaisras
BOMBAY, Indija. — Važiuo

jančio priemiestiniu traukinio 
vagone kilus gaisrui Nudegė 17 
žmonių; kiti tame vagone buvę 
52 keleiviai buvo suleisti. Gais
ro priežastis nustatyt elektros 
laidų perdegimM. / f

6,000 ir 15,000 gaunančių Chica
go] e labdaros pašalpas, (.waifare 
aąsjstanęė);-:£ali-'būti išbraukti 
iš gaunančiųjų sąrašų, kai val- 
džik iioėiiš .difenomiš pradės pa- 
tikrittti-iįąi’a^ūš, pareiškė labda
ros direktorius James Trainor. 
Tuo tikslu visi viešą pašalpą 
gaunantieji turės rašyti naujus 
Šalpos prašymus, o tokių Chica- 
goj esama apie 60,000. Išvalius 
neteisėtai gaunančius, tikima, 
kad gerokai.“ sumažės Illinojaus 
valsti labdaros deficitas, kurs 
šiais fiskaliniais 1976 metais sie
kia $142 milijonus.

Nori ištirti bendrovių 
atskaitomybę

: WASHINGTON, D. C.— Kon
greso atstovai, patyrę apie Lock- 
heed ..bendrovės’ mokamus" ky
lius; susidomėjo ir kitų lėktuvų 
statybos bendrovių atskaitomy-

Pirmoh eilėn kreipiamas dė- 
.hiesys j Boeing bendrovės atskai
tomybę, Atrodo, kad Boeing ben
drovė kyšių pirkėjams nedavė, 
bot ji davinėjo pinigus įvairiems 
politikams ir kandidatams į kon
gresą. Atrodo, kad kai kurie pir
kėjai gavo dalį sumokėtų pinigų, 
nors lėktuvų kainos nebuvo nu
mažintos.

Nustatyta, kad Boeing bend
rovė “gudriau” įrašinėjo į kny
gas kaį kurias išlaidas, todėl prie 
jų supkiąu prisikabinti. Tuo 
tarpu Lockheed bendrovės prezi
dentas. pats liepė kyšius mokėti, 
o. vėliau vi&ką apie kyšius išblio
vė kongreso komiteto nariams.

JAV ambasadorius DanieF P. Moynihan-posidSa uja Jungtinėse Tautose. Viename paveiksle am
basadorius nuobodžiauja, kai atstovai sakojlgas bereikšmes kalbas. Antroje fotografijoje Jis 

; pats kalba apie mažu tauty klaidas, pritašančias sovietų :politikau Ambasadorius atsistatydino, 
? bet sutiko pa pirmininkauti saugumo taryboje, šių metų vasario mėnesį.

f
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Eiliniai unijų nariai

KUBIEČIAI NAIKINA LAISVĖS 1
SIEKIANČIUS ANGOLIEČIUS ?

Komunistams pavyko paimti Benguelą uostą, 
jie vyksta į pietinę Angolos sritį

MAIROBI, Kenija. — Iš Angolos ateinančios žinios sako, kad 
rusų ginklais apsišarvavę kubiečiai naikina laisvės siekiančius 
angoliečius. Ketvirtadienį kubiečiams pavyko užimti Luso miestą, 
o šiandien jie priartėjo prie Benguelą miestelio. Kubos kariai, 
ginkluoti sovietų tankais ir kulkosvaidžiais, naikina kiekvieną an- 
goliečių pasipriešinimo lizdą. Be to, kubiečiams padeda sovietų 
aviacija, pirma apžiūrėdama kiekvieną fronto ruožą.

PREZIDENTU G. FORDU
50 įvairiu tautiniy atstovų ^dalyvavo
; Kobelinskio orisaikdinlme

tūrių-Tarybos pirmininkas, 'ketvirtadienį buvo nuvykęs į Wash- 
ingtoną, dalyvavo Baltuose Rūmuose sukviestame etninių grupių 
pasitarime, pasikalbėjo su prezidentu-Fordu ir grįžęs nuskubėjo 
ligonių operuoti.

Prezidento Fordo administra
cija paskyrė emigranto sūnų 
Mitchell B. Kobelinskį. JAV 
smulkaus verslo administracijos 
•įstaigai tvarkanti. Kobelinskis 
turės- teisę dalyvauti- kabineto 
posėdyje, kai bus svarstomi jo 
sritį liečįantięji klausimai, šia 
proga prezidentas pasakė kalbą, 
kurioje nurodė plačias atvykusių 
ateivių galimybes šiame krašte. 
Kobelinskis, emigranto sūnus, 
užima atsakingas pareigas vals
tybės reikalu tvarkyme. Prezi
dentas pareiškė, kad netolimoje 
ateityje jis planuoja paskirti 
daugiau etninių grupių atstovų 
tokioms pareigoms.

Prezidentui baigus kalbėti, bu- 
.vo suruoštos visiems atvykusiem 
vaišės; Iš viso dalyvavo 50 kvies 
tinių atstovų. Iš lietuvių į Bal
tuosi us? rūmus buvo pakviestas 
taštai Dr. Kazys Bobelis. Jis tu
rėjo progos pasikeisti mintimis 
su prezidentu Fordu Lietuvą lie
čiančiais klausimais, šiomis die
nomis. kai jam teks sakyti kal
bas, jis papasakos ir apie pasku
tinį vizitą j Batuosius Rūmus.

Henry Kisingeris 
nepatenkintas

-Sekretorius'; Kisingežris- labai 
nepatenkintas paskelbtais doku
mentais, liečiančiais valstybės 
reikalus. Jis buvo paklaustas, 
ar teisybė, kad jis sukliudęs ko
mitetui nustatyti tikslią padėtį 
Kipro saloje. Sekretorius atsa
kė. kad jis jokiam komitetui ne- 
sukliudė patirti žinių, bet jam 
labai nepatinka, kai ištraukia
mas iš bylos vienas dokumentas, 
jis paskelbiamas spaudoje, o vė
liau kartojami netikslūs kaltini
mai. Kiekvienas dokumentas tu
ri savo vietą ir rašomas specia
liems tikslams.

--Jeigu aplinkybės nežinomos, 
tai dokumentas gali būti įvairiai 
interpretuotas. Tokį kaltinimą 
ir toks elgesys yra labai panašus 
i buvusio kongreso atstovo Mc
Carthy skelbtus kaltinimus. To
kius dokumentų slaptus paskel
bimus sekretorius Kisingeris pa
smerkė.

WEST PALM BEACH, Fla.— 
Vaizdelis is prezidentinių rinki
mų. .kampanijos,?VKafeterijoje 
prie durų' stovi prezidentinis kan
didatas Jimmy Carter.ir bliz
gančiai baltus dantis rodydamas 
meiliai šypsosi kiekvienam pra
einančiam darbininkui spausda
mas ranką. Carter, buvęs Geor- 
gijos gubernatorius, ir senato
rius Henry Jackson karštai lenk
tynių© j a, traukdami savo pusėn 
Alabamos gubernatoriaus Geor
gė Wallace nemėgstančius demo
kratus, ypač uniją darbininkus. 
Bet vietinės unijos lyderis, visų 
mėgiamas’vyras j. F. Moran 
sako, kad eiliniai Unijos nariai 
nebalsuos nei už Jimmy Carterį, 
nei už Henry Jacksoną. Jie lai
kosi už Georgę Wallace. Nepai
sant, kiek Carter gerinosi, jis nė 
vieno nepatraukė savo pusėn. 
Prie mano stalo sėdėję astuoni, 
visi pasisakė už Wallace, pasakė 
Moran.

VATIKANAS. — Popiežius 
Povilas VI vasario 12 d. paskyrė 
naują Vengrijos primatą Laszlo 
Lekai, kuris užims mirusio kar
dinolo Juozo Mindszenti vietą — 
kardinolo, kuris išsėdėjo daugelį 
metų komunistų kalėjime ir 15 
metų JAV pasituntinybėje Buda
pešte, pralaimėjus 1956 m. ven
grų sukilėliams prieš rusišką 
okupaciją. Laszlo Lekai pasky
rimas Esztergono arkivyskupu, 
.įsodinant^aukščiausiąAZ’eng- 
ri jos katalikų sostą, yra^drama- 
tiškas popiežiaus diplomatijos 
žingsnis, 
santykius 
kitais už 
esančiais 
tais.

Paskyrimas įvyko tiktais me
tams praėjus nuo kardinolo 
Mindszenti mirties. Po mirties 
simbolio, kuris visą gyvenimą 
priešinosi komunizmui ir kuris 
nepasikeitė būnant tremtyje lais
vuose vakaruose, popiežiui rei
kalaujant.

Jis mirė 1975 m. Vienoje, gra
žiausiame metų laike, gegužės 
mėnesyje.

pagerinant Vatikano 
su Sovietų Rusija ir 
geležinės uždangos 

rusų imperijos kraš-

Nevadoj susprogdino 
vandenilio bomba

rūmuose

New
JFK nužudė 2 kulkos

VASINGTONNAS.
Yprke gyvenąs medicinos dr. J.
K. Lattimeras ir jo du mediciną 
studijuoją sūnūs, ilgą laiką, be
veik 10 metų, darė tyrinėjimus 
ir visokius bandymus, kas lie
čia J. F, Kenedžio nužudymą. Jie 
priėjo išvados, kurią paskelbė 
medicinos žurnale Genecology-& 
Obstetrics, kad tik dvi kulkos 
paleistos iš H. Oswaldo šautuvo 
nužudė prez. Kennedį 1963 m. ir 
kad jokios kitos kulkos nebuvo 
iššauta, kuri būtų kliudžiusi 
prezidentą iš priekio.

Dr. Lattimeras vartojo savo 
bandymams bei tyrinėjimams to 
paties tipo ir kalibro šautuvą, 
kokį vartojo Oswajdas, nužudyt 
damas prezidentą. - . <’ -

Cigaretės blogiau 
negu marijuana

WASHINGTONAS. — Nepil
namečių merginų nepaprastai 
padidėjęs cigarečių rūkymas su
daro viešajai sveikatai didesnį 
pavojų negu rūkymas marijua
nos, pareiškė spaudos konferen
cijai. Dr. Robert L. Dupont, Ko
vai su Vaistų Piktnaudojimu In
stituto viršininkas.

Amerikos Vėžio Draugija pa
skelbė, kad susirūpinimą kelia 
mergaičių tarp 13 ir 17 metų 
amžiaus nepaprastai padidėjęs 
cigarečių rūkymas. Dr. DuPont 
dar pridūrė, kad marijuolna 
sveikatai yrą mažesnė problema

SAN SIMEON, Calif. — Gar
siojoje Hearsto pilyje ketvirta
dienį vos 3 minutėms praėjus 
po to, kai 53 asmenų turistų gru
pė apleido pilį, sprogo stipri bom
ba, išlauždama 6 colių storumo 
mūro sieną ir ištaškydama į vi
sas puses stiklo, marmuro ir mū
ro trupinius. Nuostolių padary
ta už milijoną dolerių, bet arti 
pilies esanti meno galerija, ku
rioje surinkta daugiau kaip $50 
milijonų vertės meno,turtų ko
lekcija, visiškai nenukentėjo. 
Vienas autobusas su turistais po
licijos buvo sustabdytas ir tu
ristai apklausinėti. Vieškeliu 
patruliai netoli pilies sulaikė 
vieną įtartiną moterį motoristę.

PARUTE MESA, Nev. — Ke
tvirtadieni 6:45 vai. ryto (Chi
cagos laiku 8:45 vai.) buvo su
sprogdintas vandenilio (hydroge- 
np) užtaisas, apie 50 kartų stip
resnis kaip buvo Į Hirosimą nu
mestoji bomba. Sprogimas įvy
ko po storu vulkaninio akmens 
klodu. Administracijos tvirtini
mu, radiacija į atmosferą neišsi- 
veržė. Oro temperatūra Neva
rios dykumoje buvo prie šalimo 
laipsnio —> 32, bet gilumoje, kur 
užtaisas sprogo, temperatūra 
pakilo kelis milijonų laipsnių. 
Už 35 mylių nuo sprogimo vie
tos Exchange Club, gyventojai 
buvo evakuoti.

ir už alkoholį. Jis pasisakė esąs 
priešingas baudimui kalėjimu 
marijuanos rūkytojų ir tuo klau
simu nedaug tesiskiriąs nuo pre
zidento Fordo, kurs yra pareiš
kęs pageidavimą mažesnėmis 
baudomis tebausti už mažus ma
rijuanos kiekius. -••

Rasti iš muzėjaus 
vogti daiktai

Pereitais metais spalio mėne
syje buvo apiplėštas St. Balzeko 
įsteigtas muzėjus. šių metų va
sario 11 d. šiukšlių krūvoje bu
vo rasti kaikurie iš muzėjaus pa
vogti daiktai; 70 monetų, 5 me
daliai, 2 lankai-šautuvai, atžy
mėti 13-14 amžiaus, ir strėlės.

Policija grąžino Balzakui ras
tas senienas,-

Angoliečiai priešinosi revolve
riais ir senais šautuvais, bet šiais 
ginklais negalima sustabdyti 
tankų ir artilerijos. Angoliečiai 
turėjo vilties gauti prieštanki- 

't nių patrankų, bet iki šio meto 
nei vienas prieštankinis pabūk
las nepasiekė kovos lauko. Tan
kus jie bandė stabdyti paraku. 
Kada priartėdavo tankas prie 
uolos, tai angoliečiai nųskelda- 
vo uolos kraštą ir užversdavo 
tanką ir jame esančius kubie
čius, bet aviacija ir šitokį kovos 
būdą gerokai apsunkina.

Be to, angoliečiai neteko vil
ties gauti bet kokios paramos iš 
užsienių. “Liaudies fronto” žmo
nės gauna pačius naujausius gin
klus iš Sovietų Sąjungos, tuo 
tarpu demokratinės" grupės nie
ko iš niekur nebegauna. Jie ti
kėjosi ginklų iš Amerikos, bet 
JAV kongresas uždraudė prezi
dentui siųsti bet kokius ginklus 
į Angola. Turint galvoie kongre
so vadu nuotaikas, jie aiškiai 
mato, kad ir ateityje iš Ameri
kos neateis jokia parama.

Angoliečiai labai atidžiai sekė 
sekretoriaus Henry Kisingerio 
nlanus Angola “gelbėti”. Jis pa
sakojo, kad pakenks detantės po
litikai. jeigu rusai įsistiprins 
Angoloje, bet sovietų valdžia į 
sekretoriaus grasinimus nekrei
pė jokio dėmesio. Brežnevas Ki- 
singeriui pareiškė, kad verta de
rėtis dėl Angolos tolimesnio dar
bo. bet praktiškai tos derybos ne
turi jokios prasmės. “Liaudies 
frontas” jau anksčiau neberiP- 
rėio tartis su kitomis politinė
mis Angolos grupėmis ir suda- 
rvti koalicine vyriausybę dar ma
žiau jis tarsis šiandien, kad ku
biečiai baigia sunaikinti kitų 
grupių ginkluotas jėgas, paver
gia Angola ir “liaudies frontui?, 
ne tik atiduos visą vyriausybė, 
bet prie jos priskirs ir patarėjus, 
kurie bus tikrais krašto valdy
tojais.

Dviejų srovių ginkluotų dali
nių vadai sukvietė įtakingesnius 
kovotojus ( pasitarimą Huambo 
srityje. Ten jiems buvo pasaky
ta, kad neturime ginklų ir nepa- 
jėgsim-> "asipriešinti sovietų tan
kams bei jų artilerijai. Patarė 
visiems pasiruošti ir vesti parti
zaninę kovą, bet tuo tarpu kiek
vienam buvo pasakyta gelbėti 
savo gyvybe ir nepatekti į An
golos laivės priešų rankas. An
golos gyventojai labai nusiminė 
demokratinių valstybių nepajė
gumu. Komunistai ne tik gink
lus atvežė, bet ir žmones atgabe
no. tuo tarpu demokratinės vals
tybės nepajėgia pajudėti.

SUNNT

Vėjuotas, šaltas
Saulė teka 6:49, leidžiasi 5:21
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GERBIAMASIS.

Pasv&ikink savo draugus

I. Dėl klubo idėjinės veiklos

MICHAELS

7.000 8:00; vak.

LIETUVOS VARDO KILMĖ

GERIAUSIAKNYGA

61O<>

U.00 
$6.00

J2J» 
$5.50

Todėl Jūsų išstojimas prieš 
tą mūsų klubo idėjinę veiklą, va
dinimas jos patvaikimo akciją ir 
kurstymas katalikų (Tėvų Mari
jonų spaudos organe) ją stab
dyti yra grynas nesusipratimas.

612-432-7083 
AL 4-5456 
CH 3-2583 

268-0068 
TL 6-2674 
BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
ES 2-4685 

374-6446 
L: 432-5402 
GL 8-2256 

246-9473 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 
: 373-8783 
GR 2-6387 

345-2028 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

F1 6-1571

JatTėvų Ma- 
aikAu mano.

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

GANA TO JUNGO. 492 psL, tninkštaij-yir

Iškaityk ;r kitam patark

tas žmogus stengiamasi ir toliau 
juodinti. Pavyzdžiui, Japonijos 
opozicinės socialistinės partijos 
sako, kad buvęs prezidentas Nik- 
sonas daręs įtakos, kad japonų 
krašto gynyba pirktų Lockheed 
lėktuvus vietoje Douglo.

AU Nippon Airways preziden
tas tai paneigia.

Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubas, pasisakydamas prieš nei
giamus mūsų spaudos rašymus, 
siekia tą spaudą padaryti ge
resnę, moralesnę, atitinkančią 
savo uždavinius ir idėjinės spau
dos paskirtį.

VASARIO 21 D., ŠEŠTADIENĮ, JAUNIMO CENTRE
5620 S>o. Claremont Ave. Pradžia 5 vai. vakaro
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GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTU PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.

Iš tikrųjų gi Jūs mane gerai 
pažįstate ne tik iš mudviejų tu
rėtų spaudos diskusijų, bet ir iš 
privatinių santykių^Mudu_gi net 
porą metų (1964-66) gražiai su
sirašinėjome, ir tada Jūs savo 
laiškuose vadinote mane “Mielu 
p. Stravinsku” (tai buvo Jūsų 
pirmasis, 1964.XL25 d. laiškas 
man, atsiųstas man, kaip jame 
pažymėta, “per Dirvos red. ma
lonę”) ,' “Brangiu p. Stravinsku” 
(tai Jūsų 1964AII.13 d. laiš
kas) , net ir “Didžiai brangiu p. 
Stravinsku" (1966.11.11 d. laiš
kas).

“Draugė” aš, kaip minėjau, 
irgi daugiau nei 10 metų rašiau; 
paskelbiau ten apsčiai straips
nių, kurių yra redaktoriaus pa
naudotų net ir vedamaisiais, dėl 
ko mane to'laikraščio skaityto
jai turėtų pažinti, gal net dau
giau, negu Jūs, tik dabar Tėvų 
Marijonų į tą jų laikraštį pa
sikviestą iš visai jiems svetimos 
pasaulėžvalgos ir prieš krikščio
nybę nusiteikusių žmonių tarpo,

štai, kodėl aš manau, kad Ja- 
su vadinimas manęs, savo opo
nento, “tulu Stravinsku” yra ma
no asmens .negližavimas tikslu 
mane pažeminti, kas nesiderina 
su spaudos etika.

Te!. LAfayeite 3-1083 
AUTOMOBILIAMS' - '

Mokama 1 metu
/z jO Certifikatams, 

Mažiausia S1,COO 
ar daugiau.

Atsiminimai. Išeivio Dalia 
atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

Knyga gausiai iliu-

RAiTAI, 250 psk 
atsiminimai Apie juozą liūdžiu

II. Dėl sayo oponento asmens 
negližavimo

Informacijai h • t 
V. Miliulis, 587-8683; 
dienomis — 438-8241

. Skolininkų ryklio galas
SAN FRANCISCO. — Buvęs 

skoli
ninkų ryklys ir “sulčių spaudi- 
kas”, vėliau pasidaręs pats sa
vo sėbrų išdavikas, Joseph Bar
boza eidamas iš restorano prie 
savo automobilio, šautuvo šū- 
yiais' nudėtas. . .. I

III. Dėl savo oponento žeminimo, 
vadinant jį “rašeiva”

Jau tas faktas, kad aš daugiau 
nei 40 metų rašau mūsų spau
doje,. ne tik bendrinėje, bet ir 
specialioje — teisinėje, kad dar 
1938 m. viena mano studija (apie 
užsienio akcinių bendrovių tei
sinę padėtį Lietuvoje), paskelb
ta Liet. Teisininkų Dr-jos orga
ne “Teisėje”, buvo vokiečių iš
siversta į jų kalbą ir paskelbta 
jų teisės žurnale “Zeitschrift 
fuer osteuropaeisches Recht”, 
manau, neleidžia Jums vadinti 
mine “rašeiva”; dargi laikraš
tyje, kuris ilgus metus naudojo
si mano raštais, mokėjo man už 
juos honorarą ir jo redaktoriai, 
net ir dabartinis Jūsų globėjas 
bei gynėjas man už juos dėkojo 
savo irgi maloniais laiškais.

Jūsų dabartinį vadinimą ma- 
n$s "raš&Y&’t tame 
rijonų “Draojre” 
asmens įžeidimu.

(Tęsinys sekanŠarnė “Nau 
jienų” Nr.).

Ant n s Kaimas,
Akademinis Skauty Sąjūdis, 
Ateitininkai, 
Cicero Medžioto j v klubas, 
Chicagos Lietuyiv Opera, 
Illinois Lietuviu Gydytoju Draugi į 

Pagelbinis Motery vienetas, 
Jaunimo Centro vokalinis vienetas 

"Vaiva",
Korpl hieo-Li th ua n ia, 
Montessori mokykla, 
Skautai.

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

ANTRAS KAIMAS — "Fidtor wider Roof", 
Naktinis klubas su Casino, Egzotiniai lo
kiai (programoje). Roaring 20's.

Premijos už kaukes ir kostiumus.
Šalti ir šilti užkandžiai; Medžiotoje virtuvė. 
Barai, kavinės.

Įėjimas $5.00. U Z

P. Sravinsko atsakymas Br. Railai į jo viešą laišką, 
paskelbtą "Drauge"

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad. ir penktadieni ,9:00 ryto — 5:00 
dieniais .9:00 ryto -— 12:00 dienos. Trečiadieni^ ' už
darytą. ■’'

Savo viešo laiško pradžioje 
Jūs vadinate mane, savo oponen
tą, “tulu Stravinsku”, atseit, nei 
Jums, nei “Draugo"- skaityto
jams visai nepažįstamu, negirdė-

SKYRIAI
• APPLE-VALLEY, Minn. 55124
• NEW YORK, N. Y. 10003
• NEW YORK, N. Y. 10011
• So. BOSTON, Mass. 02127,
• BUFFALO, N. Y. 14206,
• CHICAGO, Illinois 60622,___ T _ _
• CHICAGO, Illinois 60629, 2501 West 69 St.
• CLEVELAND, Ohio 44134,
• IRVINGTON, N. J. 07111
• IRVINGTON, N. J. 07111

Jau daugiau kaip metai laiko 
neleidžiama man atsakyti į Jūr 
sų laišką “Drauge”— tame laik
raštyje, kuriame jis buvo pa
skelbtas, ir tuo būdu atstatyti 
savo asmens ir Chicagos Lie
tuvių Spaudos Klubo garbę, taip
gi parodyti Jūsų klaidas to laik
raščio skaitytojams. Todėl aš

jVQ LOAN

“Šaltinio*’ numeris penktas. 
Jame rašo: J. Grigaitis — “Gai 
valingumas”; dr. V. Vygantas 
— “Bendrija dabar ir ateity
je”; J. Eretas — “Ketvirtoji 
Lietuva” ir k. Paminėtas vysk. 
M. Valančius, smulki lietuviš-

skaniai pagamintais pyragai- 
ėiais. Mūsų moterys bazarp 
pelną skiria senelių ir ligonių 
šalpai ir Kalėdų proga paruoš 
jiems šventinių dovanėlių .

— Keletą savaičių paviešė
jęs Londone, J. Jurašas išvyko 
atgal į Vokietiją. Aplankė Ang 
lijos teatrus, televizijos stotis 
ir su jų vadovais turėjo nuo
širdžius pasikalbėjimus. Ir tie 
visi ’susitikimai ir pašitariBiai 
teikia gražių vilčių' ateičiai.
— Visas lapkričio’'mėnuo pra 
ėjo Kariuomenės šventės mi- 
nėjimii ženkle. Toki minėji
mai buvo suruošti beveik kiek 
vienoje didesnėje lietuvių ko
lonijoje. V.1’ Vytenietis

per nNauliena

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

1974.XI.22 d. “Drauge”, Tėvų 
Marijonų spaudos organe; Jusi 
paskelbėte savo viešą laišką 
“Laikas stabdyti patvaikimo ak
ciją”, kur su panieka atsiliepėte 
apie manė; daugiau nei 10 metų 
buvusį to laikraščio bendradar
bį, taipgi įžeidėte mano vadovau- ’ 
jamą Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubą.

1974.XI.23 d. aš pareiškiau te
lefonu Tėvų Marijonų vienuoli
jos provincijolui “Sun. J. Dam- 
krauskūi dėl to laiško atspausdi
nimo “Drauge” savo griežtą 
prieštaravimą, o sekančią dieną 
(XI.24) įteikiau jam per jo se-_ 

Jcretorių savo atsakymą Jiems 
raštu, kurį prašiau perduoti 
“Draugo” redaktoriui kun. Pr. 
Garšvai paskelbti jį tame vie
nuolijos laikraštyje.

CORPORATION
488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 

FLOOR 21st. _
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė 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, 
yra ną’ūrali ankstesniųjų r* ’ ‘ .
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija 
siruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU l VILNIŲ. KeUones i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl $3 00.

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

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 pel. Kaina $1.50

tie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S

•Hilanlranf darbe valandomis arba užsakaM ir e>rid*d>«*
^•Irl M r piniqinr C7*rlu»<4>

PARDUODAME VL 
C HIC X GOS* PRI EMI ESčLŪS IR 
.MIESTU JAV-SE PER RELO

JTJUĮl KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ia Chicagpje 1966. metais paties autbriaūs lėšbmis. Knyga dviejų da 
Iių. Žemes ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: Žemės- 
uk;o švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų va’.kąi, reiškia, kad ši knyga bus brahgi 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 S5.00. 
(Jaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U J I E iV0. S
1734 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

lentyną.

PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, DMZ psi 
DIENOJA NT, gražiai įrišta, 464 psl

skelbiu savo atsakymą Jums 
“Naujienose”.

Nors Jūsų laiškas labai netei
singas, pilnas rūstybės ir piktžo- 
dybės, aš stengsiuosi atsakyti 
Jums į jį sine ira et studio — 
be ‘piktumo ir šališkumo.

D. Dainauskas. Buvo suruoš
ta Čiurlionio paveikslą repro
dukcijų paroda ir grojama jo 
muzika. Programa dar buvo 
pakartota ir lapkričio 16 d., 
kad galėtų susipažinti ir tie, 
kurie negalėjo atvykti pirmąją 
dieną.

— Jau pasirodė šių melų

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos; vardas, fe 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašytą daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas-ir Lietu
vos vardas. ’

Juozas Venclova,, dirbęs prie šios studijos 20 mėtų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje f jis nurbdė 
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 St., Chicago, Ill. 60608.

Visuose mūsų skyriuose, rasite didelį kiekį įvairių aukš
tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

_ Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijenturą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T;

7707—147 St. Tel.: 
45 Second Avenue 7 
135 W. 14 St. 
389 West Broadway 

332 Fillmore Avenue 
2222 West Chicago Ave.

5879 State Road 
782 Springfield Avenue 
1082 Springrie)<I Ave.

— 1807 Beimekė Rd. Tel,
• GRAND RAPIDS Mieh. 49504, 636-38 Bridge St. N. W.
• HARTFORD, Conn. 06106, 518 Park St.
• LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St.
• LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
• NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
• NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ava.
• PASSAIC, N. J. 176 Market Street I
• PATERSON, N. J. 07505, 60 Broadway
• PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th ST.
• PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old YoRc Rd.
• PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
• SAM FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divlaadero
• TRENTON, N. J. 06620 — 4 Quay Court — Tel
• WATERBURY, Conn„ 905 Bank Street
• WOODHAVEN, N. Y. 1)421, 94-68 Jamaica Xv».
• WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street SW 8-2868
• YOUNGSTOWN. Ohio 44503, 309 W. Federal Street RI 3-0440

&. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

7
 (^7 Mo.l<afr,a 4 metų 
/Q Certifikatams.

Mažiausia $5,000
ar daugiau.

C1JOS.

— Coventryje mirė Jonas Va 
liukonis, 60 m. amžiaus. Ve
lionis buvo kilęs iš patašinės- 
kaimo, Marijampolės apylin
kės. Buvo nuolatinis minėjimų 
lankytojas ir lietuviškos spau-. 
dos rėmėjas. Palaidotas vieti
nėse London Road kapinėse,

— “šaltinis” išleido sieninį 
spalvotą ir gausiai paveiksluo 
ta 1976 m. kalendorių. Jo kai
na 20. 75 arba 1.50.

— Manchesteryje įvyko skau 
tų ir skaučių vadovų posėdis. 
Nagrinėta ir aptarta rajono 
veikla ir nustatyti planai atei
čiai. Ruošiamas rajono veik
los leidinys, kuriame atsispin
dės 30 m. skautiško gyvenimo 
istorija. Rajono organą “Bu
dėkime” redaguoti sutiko 'vi
suomenininkas mok. D. Dai
nauskas. Administruoja J. Le- 
vinskas. 1976 m. skaudų- sto- 
vvkla numatvta suruošti Lietu 
vių Sodyboje.

— Lapkričio 26 d. Anglija 
išleido seriją kalėdinių pašto 
ženklų. Projektą paruošė R. 
Downer. Spausdino Harrison 
and Sons Ltd spaustuvė. Prie
šiniuose angelai su įvairiais 
muzikos instrumentais.

— Lapkričio 29 d. Londono 
lietuvių parapijos komitetas 
Sporto ir Socialinio klubo sa- 
lėje-suruošė su lietuviškais už
kandžiais balių.. Taį-buvo pyie 
šadventinis pasilinksminimas, 
kad “Adventai arti, o aš dar 
ne marti”. Taip seniau žmonės 
dainuodavo Lietuvoje sutikda 
mi Adventus, irgi buvo liūde
sio laikotarpis ir žmonės neda 
rydavo linksmų subuvimų, ir 
laukdavo Kalėdų.

— Lapkričio 29 :— 30 dieno
mis Pabaltietės moterys Lat
vių Namuose suruošė Kalėdi
nį Bazarą. Programą išpildė 
Londono šeštadieninės mokyk 
los tautinių šokių grupė. Lie
tuviškam skyriui vadovavo Lon 
dono lietuvių moterų sambū
ris “Dainava”. Buvo galima 
pasirinkti ir nusipirkti kalėdi
nių dovanėlių ir pasistiprinti

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, blogrsfijo# bruožai 232 
puslapiai

Knygas užsakant reikia pridėti 25 ą. pašto išlaidoms, 1J
NAUJI E' V O S, < -

KALTINAMAS NIK SON AS
TOKUO. — Sakoma, kad ant 

palinkusio medžio ožkos lipa, gengsterių ekzekutorius.

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios paouoi bet 

^nY9V spintą ar
K. Bielinis,

K. Bielinis,
Or. Kazys Grimus, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II temas, 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virt.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, i dahs 208 psl., irEta — $3.00, minkštais ųu 
sėliais — $2.00; n dalis, 225 psl., Įrišta —■ S3,00 minti 
tais viršeliais ..............s..™ .* .... ...    JįT

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl
Kipras Bielinis, 

sėliais. 
Juozas Liūdžius, 
P. Liudiiuviene, 

88 psl. u.
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės fitsiminjtnaJ

Londone lankėsi inž. A. 
Idika. Svečias susipažino su 
Londono lietuviais ir pasasa- 
kojo apie Brazilijos lietuvių 
gyvenimą. Pasisvečiavęs grįžo 
į Sao Paulo, kur nuolatinai gy
vena ir dirba.

— Lapkričio 15 d. Manches- 
terio lietuvių kultūrinis rate
lis suruošė M. K. Čiurlionio 
minėjimą. Paskaitą skaitė mok. kos veiklos kronika ir įliustra

AS UŽGAVĖNIŲ
t Mb (MARDI GRAS)

Anglijos naujienos
— “Nidos” knygų klubas jau 

jr šiemet išleido sieninį kasdien 
nupl'šiamą kalendorių, skirta 
1976 m. Kalendorius jau siunti
nėjamas užjūrio prenumerato
riams ir platinto jams.



Amerikos lietuviai turi pui- kilmingiausiai. Lietuviai ypa- 
kų vardą. Jie yra geri Jungti- čiai turėtų tos šventės nepa-
nių Amerikos Valstybių pilie- miršti, nes ne tik ji mums bran 
čiai, jie yra žinomi, kaip geri gi, kaip mūsų antrosios tevy- 
darbininkai, jų tarpe mažiau
sia nepageidaujamo elemento, bet ji tarp pat surišta su niū- 
tiek politine, tiek doroves pras sų giliomis viltimis, kad ir 
me; dauguma lietuvių yra už- mūsų pirmoji tėvynė, Lietuva, 
si rekomendavę, kaip išlavinti J kada nors savo laisvę atgaus, 
rimti ir gabūs darbininkai. Į ir tame laisvės atgavime tur- 

Lyfiiai taip pat Amerika aū-’?01 'abai s'"rbi.1Į
ri į lietuvius, kaip į tikrus kraš Amer.k.» X.htr «

i „.i •• • IMusų viltvs sudėtos i Ainen-lo sūnūs, duodama jiems visas • 1
galimybes ir progas siekti ge
resnių pozicijų, geresnio gyve 
nimo lygio ir nęiškiria iš vado
vaujančių pozicijų tų lietuvių, 
kurie'jų siekia. Lietuvis Ameri 
koje jaušiasi, kaip tikras tėvy
nainis, jis yra traktuojamas 
lygiai su kitais piliečiais. Bet 
jis taip pat turi jausti, kad ir 
jo pareigos kraštui yra ne
menkos.

nės laisvės minėjimo diena.

ką, kaip į kovos už laisvę tau
toms apsispręsti cempijonę* 
kaip į vienintelę tvirtovę, kuri 
su laiku gali komunizmą ir Ru 
sijos imerialistinį veržlumą 
sužlugdyti ir sustabdyti.

šiais metais Amerika šven
čia savo dviejų šimtų metų 
nepriklausomybėm sukaktuves 
Ta šventė uždeda ypatingą pa
reigą kiekvienam doram Ame
rikos piliečiui, tuo pačiu ir 
kiekvienam Amerikos lietu
viui, atšvęsti tą šventę kuo iš- rodymu pagerbti Ameriką ir

Tad sveikintina yra grupė 
iniciatorių, kurie pradėjo pa
sirengimus specialiu minėjimu 
A meri k os n e prik 1 a usomy bės 
dviejų šimtų metų jubiliejų at
švęsti. Sveikintina, kad lietu
viai sumanė susirinkti atski
rai, kaip sava tautinė Ameri
kos polieėių grupė, ir kad nu
tarė savo kultūriniu pasirody
mu, savo tautiniais šokiais, sa. 
vo dainomis, savo meno pasi-

Klubas nu-1 
Klubas nu- 1 

tarė jai už $50 dovanėlę įteikti.

Ligonių raportas; John Šul
cas ir Julia Sadauskas yra Holy 
Cross ligoninėje, John Blazaus-; 
kas ir Antanas Jusas yra nursing 
nomes.

Po susirinkimo buvo skanių 
valgių ir gėrimų. Buvo pavaišin
ti visi nariai.

Ateinantis klubo susirinkimas 
bus penktadienį, kovo 5 d. Ba
taan saėje, 4046 So. Western 
Ave. nuo 12 vai. pietų. Laikas 
dabar mokėti duokles.

Rast. A. Kalys

drauge išgarsinti dar daugiau 
savo tautiečių kultūros \ardą.

Šilas minėjimas, p'anuoja- 
mas surengti McCormick salė
je, Chicagos centre, 
balandžio mėnesio
turėtų būti visų lietuvių viso
mis jėgomis ir visu nuoširdu
mu remiamas. Jame turėtų kuo 
gausiausiai pasirodyti visų mū 
sų meninių vienetų jėgos, jj tu 
retų paremti pinigais ir daly
vavimu visi Amerikos lietu
viai, kurie jaučia lojalumą šiai 
savo antrai tėvynei. Žinome, 
jau dabar girdisi balsų? kad 
tai nereikalinga, kad tai bus 
kokurencija su Tautinių šokių 
švente ir taip toliau. Neabejo
ju, kad lokius gandus skleidžia 
Amerikai nelojalūs ir užkuli
sinius tikslus remią individai. 
Kiekvienas patriotinis lietuvis 

šoki ų 
keliu, 
kultū- 
tarpe,

šventė reikalinga savo 
kad ji yra mūsų eilinis 
rinis pasirodymas savo 
ir kad ji jokiu būdu nenuken
tės nuo Amerikos dviejų šim- 
tij metų laisvės minėjimo su
rengimo. Tai yra du skirtingi 
minėjimai, abu yra svarbūs ir 
reikalingi, abu juos reikia vie
nodai remti ir juose dalyvau-

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful A

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6’/2% to 7%%X„

■ . «1N OUR SPECIAL ACCOUNT

ĮlCJl

‘ 17” Diagonal COLOR

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

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

Or With S5;000
And your money grows to $5,558.48 in 
214 years.

Or With $10,000
k And your money grows to $10,691.09 in 

1% years.

Or With $20,000
And your money grows to 

JV$21,O24.81 in T year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

With $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 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2!4 years.

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

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

ti. Dar veik svarbiau gerai pu-iklubu darbuosis, 
sirodyti Amerikos 2(t0 metų‘klubu darbuosis, 
minėjime, nes dar niekada lie 
tuviai nėra turėję tokios geros 
progos parodyti savo antrai tė

šių metų vynei savo pagarbos, padėkos 
25 dienrM ir lotai ūmo!

Tad valio abiejų nunejimų 
rengėjai! Visomis jėgomis reni 

j kime ir Tautinių šokių šventę 
ir ypač Amerikos Dvišimlme- 
ėio Minėjimų Mc Cbrinick sa
lėje Chicago j e. Garbė rengė
jams. Gėda tiems, kurie poli
tiniais motyvais bando lietu
vių lojpalumo Amerikai pasi
reiškimą sužlugdyti.

Kai kuriuose susibūrimuose 
jau teko girdėti nuomonių, kad 
štai žiūrėkite, šį minėjimą ruo
šia ne mūsų žmonės, neikime 
į jj. Tai yra išdavystė ir lie
tuvybei ir Amerikai. Nesvar
bu, kas ruošia, bet svarbu ką 
ruošia. Iniciatoriai, kaip Dr. 
Vytautas Balčiūnas iš Kenos- 
hos ir kiti, yra puikūs patrijo 
tai ir daug nusipelnę mūsų vi
suomenei. Jų šmeižimas ir pub 
likos atkalbinėjimas nedaly
vauti minėjime yra ne kas ki
to kaip Maskvos agentų dar
bas. Minint Amerikos didelę 
šventę, jos dvišimtmetį, turime 
sutilpti visi: ir tautininkai ir 
frontininkai, ir krikščionys de 
mokratai ir socialdemokratai,

Į. ir liaudininkai ir visi, visi ki
ti! Ne su mumis gali būti tik

I Maskvos agentai, ar kiti Ame- 
I rikos priešai.

Tad baigkime bereikalingus 
! savitarpio ginčus. Užgniaužki- 

me bent laikinai, politines am- 
bievąs. Stakime visi bendrai 
talkon, kad iniviatorių pradė
tas darbas — suruošti puikų 
lietuvių kultūrinį pasirodymą 
balandžio' 25 d., Chicago j e pa
vyktų visu šimtu procentų. 
Amerika mums daug davė. 
Amerikos talkos laukiame ir 
laisvės Lietuvai atgavimo dar 
be. Tad parodykime Amerikai 
šiuo kartu, kad ir mes — visi 
Amerikos lietuviai — esame 
šimtu procentų su ja!

Dr. Z. Danilevičius 
Zinojup/*5 h.eač •.

LIETUVOS PAUKŠTELIUS 
ITALAI SUVALGO

Dar ir dabar pietinės Italijos 
miestuose restoranai, tarp kitų 
skanėstų, patiekia gardžiai pa
ruoštus smulkius paukštelius, 
vieversius, devynbalses, lakštin
galas ir net kregždes...

Paryžiaus turguose galima ma
tyti didžiausias krūvas negyvų 
vieversiu, o gatvėse pardavėjus 
išvežiojant jų kupinus vežimu
kus. Sekmadieniais Paryžiaus 
geležinkelio stotyse galima ma
tyti grįžtnčius namo medžioto
jus, kai miesto muitinės valdi
ninkai patikrina jų laimikį, daž
niau susidedantį vien iš viever
sių ir kitų smulkių paukštelių. 
Tad ir vieversiai tuose kraštuo
se nėra tokie jaukūs, kaip pas 
mus, dažnai neprisileidžia šūvio 
atstumu, jau iš tolo pasišalina 
žmogui iš kelio.

T. Ivanauskas,

(iš “Lietuvos paukščiai”)

Enjoy Your TV NČW 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 pays 
for it, plus gives you an additional gain of 6%% to 7M% on your fu« deposit. Federal regulations require substantial interest penalty for early 

withdrawal.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
DES PLAINES OFFICE:
1065 OAKTON STREET 
DES PLAINES. ILLINOIS 60016 
TELEPHONE: 297-0720

ALMIRA OFFICE: 
3434 WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60647 
TELEPHONE 489-3113

ESQC
'r ft' MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
'100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Upytes Klubas
Upytės klubo sueiga

Upytės Draugiško klubo su
sirinkimas įvyko šių metų vasa
rio 6 d. naujoje salėje Bataan 
Hall, 4046 So. Western Ave. Su
sirinkime dalyvavo gausus narių 
skaičius. Maža betrūko, kad sa
lė būtų buvusi per maža.

Į klubą įsirašė 10 naujų na
rių : Stella Raudis, Alice Pauliu
kas, Charles GadveŲ Tony Bro- 
kevičius, Mary Erenstas, Ann 
Casey, Frances Dauderis, Ann 
Jenkins, Marcelinas čepulionis ir 
Mary Balčaitis.

Knygų revizijos raportą išda
vė Anne Wiecheęk. Komisija ra
do valdybos knygas gerame ir 
tvarkingame stovyje.

Į 1976 metų valdybą Upytės 
klubas gavo 3 veiklias moteris: 
Anne Wiecheck nauja pirminin
kė, Kazimiera Stukas — vice
pirmininkė ir Peggy Davidaus- 
kas — finansų raštininkė. Vos 
tik savo vidįtas užėmė, klubas 
jau pradėjo smarkiai dirbti. Va
sario 29 d. klubas rengia Bunco 
ir kortu game, kuris bus Bataan 
Hali, 4046 So. Western Ave., 
pradžia nuo 1:30 vai. popiety. 
Jau turi daug dovanų laimėji
mams, Vienus pirko, kitos gau- 

- tos kaip aukos. Tai atrodo, kad 
! upytiečiai šiemet nemiegos. Jau 

paimta salė dėl gegužės 22 d.
■ Turėsime Hawaii šokius.

Anna Condux buvo Upytės pir
mininkė per 6 metus ir labai daug 
gero padarė Įdubo gerovei. Ji yra 
geros širdies moteris, ji davė 
dėl klubo pinigiškai savo darbo 
dovanėlėmis ir leisdavo savo na
mus ir įrankius panaudoti, kada 
tik reikėjo. Labai nenorėdama 
apleisti savo vietą, bet sveikatai 
sumažėjus buvo priversta ap
leisti savo vietą, bet sveikatai 
sumažėjus buvo priversta ap- 
eisti savo sunkų darbą. Kiek I

Šelpiamų šeimų skaičius padidėjo

WASHINGTONAS. — Nuo 
praeito rudens spalio mėnesio 
welfare gaunančių šeimų skai
čius trečią kartą padidėjo, kai 
pasinaudojant Aukščiausiojo 
Teismo nuosprendžiu bedarbiams 
tėvams buvo leistą pasirinkti ne
darbo kompensaciją ar labdarą 
(welfare). HEW (Sveikatos ir 
Gerovės) departamento prane
šimu, per praeitą mėnesi vaikų 
pašalpos gaunančių šeimų skai
čius padaugėjo 29,279 ir tokių 
šeimų dabar yra 3,543,102.

BIZNIERIAI.-KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ
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dėdes šerno gyvenimo bruožai
YkA GERIAIHIA DOVANA j

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną a* 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų i 
Dabar Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus fdomu 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- į 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas j 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado
maičio • Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
Iirni MII w iiiimmii .................... .... II n— M—

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 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 draugiia. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, sncailistiruu, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mnney 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SU Chicago, UI. 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, ;
1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 60608 •

r 1 1 n' 1,111 r",,IIF 1

Prof. Vaclovo Biržiškos ■

SENŲJŲ LIETUVI ŠKŲ ■
KNYGŲISTORIJA į

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/ jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 

............................................................................................... ' ~~

GARSINKITeS naujienose

Taupykite
pas mus

dabar

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, i I 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- ; ( 
druomenę ir parūpina fondus namams įsi- s | 
gyti- ( ]

Taupykite dabar. J

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-| 
na, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos ; 1 
dienos. I

» ’1

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki »

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

Investavimo knygelės sąskaitos neša

5!4% * 
UNIVERSALI

SAVINGS &L0A N ASSOCIATION j
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608 * C
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070 • >
f

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytL
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YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE
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Sukakti minėkime, bet budėkime
Ateinantį sekmadienį didelė Amerikos lietuvių dau

guma minės Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo su
kaktį. Chicagoje didelį minėjimą ruošia Chicagos Lietu
vių Taryba, visos eilės Lietuvos laisvės reikalais besirūpi
nančių organizacijų, klubų ir draugijų remiama. Chica- 
gon atvyksta kongreso atstovas Edwardas Derwinskis, 
su Lietuvos byla gerai susipažinęs ir lietuviams padaręs 
ne vieną svarbią paslaugą. Kalbės ir demokratas Martin 
Russo, kongreso rekordan įdėjęs kelias svarbias Lietuvos 
reikalus liečiančias mintis.
Įtakingesnieji Amerikos Lietuvių Tarybos pareigūnai sek 
madienį išvažiuoja į kitas didesnes lietuvių kolonijas, kad 
galėtų priminti šios svarbios dienos reikšmę lietuviams 
bei amerikiečiams, bet svarbiausia, kad galėtų nurodyti 
žingsnius, kurių privalome imtis tolimesnei gimtinio sa
vo krašto laisyęs kovai. Vienose kolonijose minėjimai bus 
suruošti šį šeštadienį, kitur kalbas pasakys, praeitį pri
simins ir kovo priemones aptars sekmadienį, o trečiu mi
nėjimai bus suruošti pirmadienį, pačią vasario 16 dieną, 
o dar kitur minėjimo sukaktį organizuotai paminės net 
sekantį sekmadienį, vasario 22 dieną.

Kiekvienas lietuvis privalo neužmiršti, kad Vasario 
16 dienos sukakties minėjimai ruošiami ne vien praei
čiai prisiminti. Jie visą laiką buvo ruošiami ir tolimesnei 
kovai už Lietuvos laisvę vesti. Visos Vasario 16 dienos 
proga iki šiol ėjo kovos už Lietuvos laisvę reikalams. Jo
kia organizacija nedrįso laisvės kovos aukų naudoti pri
vatiems savo draugijos ar organizacijos tikslams. Į lais
vės kovai dedamas aukas pradėjo kėsintis Barzduko su
organizuoti vyrai, kai jie nepajėgė sukelti pinigų dažnų 
pasitarimų kelionėms ir įvairiausiems “jaunimo kongre
sams.” Kelionės brangiai kainuoja, viešbučiams reikia 
mokėti stambias sumas, o pinigų nėra, todėl ir ryžtasi 
kėsintis į Vasario 16 dieną laisvės kovai dedamas aukas.

Kiekvienas lietuvis privalo žincfti, kad vienas svar
biausių JAV Lietuvių Bendruomenės skylimo motyvų 
buvo Vasario 16 dieną dedamos aukos Senieji lietuviai 
prie laisvės reikalams dedamų aukų niekad pirštų nepri- 
kišdavo. Kiekvienas aukotas doleris arba centas turėda
vo eiti lietuvių laisvės kovai. Didelė JAV narių dauguma 
pritarė šiai minčiai Jie norėjo bendradarbiauti su senais

lietuviais ii- negalėjo ramia sąžine žiūrėti į tokį senos 
tradicijos laužymą Buvo ir kitų motyvų, bet laisvės Žiū
kų naudojimas pasivažinėjimams arba paskraidymams 
buvo vienas pagrindinių.

Kai su barzdukinės Bendruomenės skirtais atstovais 
nebuvo jokios vilties susikalbėti ir rasti bendrą kalbą 
bent svarbiausias Lietuvos reikalais, tai Dr. Vytautas 
P. Dargis, naujai suorganizuotos ir užregistruotos JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininkas 
pareiškė, kad didelė Amerikos lietuvių dauguma yra pa
siryžusi pačiais pagrindiniais klausimais bendradarbiau
ti su senais Amerikos lietuviais ir Amerikos Lietuvių 
Taryba. Reorganizuotos Bendruomenės apylinkės Vasa
rio 16 d. minėjimų sukaktis minės bendromis pajėgomis 
ir surinktas aukas siųs tiktai Amerikos Lietuvių Tary
bai. Šitas klausimas buvo plačiai aptartas, tuo reikalu 
jau išsiuntinės visos reikalingos instrukcijos.

Amerikos Lietuvių Tarybos ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės nutarimai padaryti, bet juos privalo vykdyti 
kiekvienas doras lietuvis. Aukotojas privalo daboti, kad 
jo skirta auka nepatektų į svetimais pinigais važinėtis 
mėgstančių politikų rankas. Dar akylesni privalo būti 
tie lietuviai, kuriems teko išgyventi biaurų melą, apgau
lę ir sukčiavimą ne tik balsavimų metu, bet ir pasitari
muose. Kiekvienas privalo žinoti, kad turim reikalo su 
žmonėmis, kurie nesivaržo priemonėmis. Nepajėgę kai 
kuriose vietose prieiti prie Vasario 16-tū dieną dedamų 
aukų, jie išgalvojo naują apgaulę. Jie skelbia, kad kiek
vienas lietuvis privalo turėti. laisvę pasirinkti veiksnį, 
kuriam jis aukoja. Tai apgaulinga pozicija. Niekas nei 
vienam žmogui negali uždrausti aukas skirti tiems as
menims, organizacijoms ir tikslams, kuriems jis nori. 
Jis gali išrašyti čekį toms organizacijoms, ir. įstaigoms, 
jis gali nuvažiuoti į jų centrus įteikti pinigus. Niekas 
jam nieko nesakys, jeigu jis tai padarys. Bet barzduki- 
niai nenori arba nemoka taip pasielgti. Jie braunasi į 
Amerikos Lietuvių Tarybos ruošiamus minėjimus ir rei
kalauja, kad aukotojai “turėtų teisę pasirinkti organi
zacijas”, kurioms jie nori aukoti. Aiškkus daiktas, kad 
jie turi teisę pasirinkti, bet kuriais, sumetimais jie eina 
į ne savas organizacijas ir reikalauja, kad jos taptų jų 
užgaidų pasiuntiniais. Jie patys nepasiunčia savoms 
organizacijoms aukų, bet nori, kad AITo skyriai tai pa
darytų.

Jie tai daro sąmoningai. Tose vietose, kur jų .žmo-. 
nes įeina į organizacijų vadovybę, tai jie visus pinigus, 
kurių aukotojai nenukreipia ALTui, pasiunčia. savo or
ganizacijų centrams, šis, rodos, paprastas dalykas lei

džia jiems pasipinigauti. Kiekvienas veikėjas privalo da
boti, kad ALTo rengiamuose minėjimuose duota auka ei
tų į ALTo. 0 jeigu kas nori kitiems tikslams arba kitoms 
organizacijoms aukoti, tai jis privalo pats tai padaryti. 
Kitoms organizacijoms skiriamos aukos nereikia imti, 
bet aukotojui patarti, kad jis pats pasiųstų auką pagal 
pageidaujamą paskirtį. Kiekvienas lietuvis privalo da
boti, kad gera jų valia nebūtų naudojama nelietuviškiems 
tikslams. \

Pr Nenorta
LIETUVOS

Ligoninė skundžia Illinojų

CHICAGO. — Cook apskrities 
ligoninės administracinės komi
sijos direktorius Dr. James C. 
Haughton pareiškė, kad jis pla
nuoja skųsti teismui Illinojaus 
Viešosios šalpos departamentą,

reikalaujant $14.8 milijonų, ku
riuos valstija yra skolinga ligo
ninei už teiktą viešosios šalpos 
paciemams pagalbą.■ Dė to kad 
valstija laiku nesumokėjo skolų, 
ligoninė turėjusi skolinti $15 mi
lijonų,. kad galėtų apmokėti sa
vo išlaidas.

(Tęsinys)
3. Dirbant SD-te, į mano pa-, 

reigas įėjo: bendroji adminis
tracija, piniginiai bei kancelia 
rijos reikalai. Imtis aktyvaus 
darbo politinių ir kriminalinių 
nusikaltėlių tyrinėjimuose ne
buvau įpareigotas. Tuo būdu 
su kun. K tariamaisiais sek
liais aš nieko bendra neturė
jau. Savo atraipsnyje kun. K 
kalba apie kažkokį seklį, iš 
gimnazijos mokytojų tarpo 
žmogų, kurį aš noromis neno
romis išdavęs. Išeitų, kad aš 
buvau išdavikas. Kada “Laiš
kai Lietuviams” laikraščiui sa 
vo nusiųstajame patikslinime 
pasisakiau prieš mano asmens 
inkriminaciją, tai kun. K savo 
pirmykštį teigimą tepakeitė 
pastaba, jog aš\girdi, netiesio
giai prisidėjęs prie seklio iš
aiškinimo. Kunigas kiek galė
damas išsisukinėja, kad išveng 
tų melo.

4. Su Tėvų Kipu nebuvau 
artimai pažįstamas, savavališ
kai pas jį nesilankydavau ir 
man išeiti iš jo gerai nusitei
kusiam niekad neteko. Kun. 
K rašo, kad mano uždavinys 
buvęs pasiteirauti pas T. Ki- 
pą apie kažkokio mokytojo, 
norėjusio patekti SD tarnybon, 
kvalifikacijas. Tai per akis me 
las, nes asmeninių žinių rinki
mas buvo pusiau' slaptas rei
kalas ir jį atlikdavo tik akty
viosios saugumo tarnybos tam 
tikri pareigūnai.

5. Aplamai, tokių tariamų
jų seklių, kaip juos piešia 
kun. K, Lietuvos Saugumo De
partamente iš viso nebuvo.

Laisvajame pasaulyje, kaip 
jau minėjau, dar yra užsiliku
sių buvusiųjų SD pareigūnų, 
reikalui esant, tikrai galėtų 
tvirtinti čia aukščiau mano iš
dėstytus teiginius. Jeigu aš klys 
tu, tuomet tikroji tiesa atsis
totų kun. K pusėn. Deja, dabar 
niekaip nerandu tokios prie
laidos. Iš tikrųjų būtų pravar
tu, kad kas nors trečias čia įsi
kištų ir pareikštų savo bešališ 
ka nuomone

Tuo tarpu, po viso ko kun. 
Br. Krištanavičiaus straipsnis 
“Provokatoriai ir sekliai” iš 
dalies prilygsta N. Jankutės apy 
sakai “Šamo ežero sekliai”, tik 
tai jo antraštę bene tiktų pa
keitus į “Kauno ‘Rotušės aikš
tės sekliai”.
Prierašas

Apie “Laiškų Lietuviams” 
šališkumą

Savo rašinį — “Tariamieji

į Lietuvos jėzuitų sekliai” bu- 
Įvau pasiuntęs įdėti į “Laiškus 
Lietuviams”, bet to žurnalo re
daktorius jį atmetė. Gražinda
mas man su lydraščiu, surado 
ir priežasčių, kodėl rašinys ne 
dėtinas. Tačiau, kaip čia maty 
sime, redaktorius savo nuos
prendyje bus parodęs nemaža 
šališkumo.

1 • Visų pirma, girdi, būtų ne
naudinga vėl tą seną klausi
mą kelti iš numirusių. Kodėl 
gi? Savo rašinio pradžioje 
aiškiai esu paišinėjęs sveiko 
galvojimo išvadą, jog tiesos ieš 
koti niekad ne per vėlu. Juk 
kun. K savo straipsniui medžią 
gą ėmė dar iš klierikavimo lai
kų, t y. iš maždaug prieš 40 
metų, tuo tarpu mano kelia
masis Viš numirusių” klausi
mas pajudintas vos prieš porą 
metų? Tai katras numirėlis 
senesnis?

Toliau redaktorius savo lyd 
raštyje primena, kad Laiškuo 
se Lietuviams buvęs įdėtas ma 
no atitaisymas ir kad visi žmo 
nės jau viską pamiršo. Tai ne 
tiesa. Redakcija atspaūdinusi 
mano patikslinimus ir įrašiusi 
savo pastabas, privalėjo ši 
reikalą taip ir užbaigtu Bet ne, 
ji " įteikė mano patikslinimus 
kun. K pasiskaityti, o tasai, 
perskaitęs juos, parašė savo 
patikslinimus. Tuomet ’ mano 
atitaisymai pasidarė bereikš
miai ir aš buvau priverstas 
parašyti šį ilgesnį rašinį. -Tuo- 
mi ir prasidėjo ta daina be ga
lo apie kurią, savo lydraštyje 
kalba ir LL žurnalo redakto
rius primindamas dar kad, to
je dainoje, vieni palaikys ma
ne ir “dainos” mano pusėje, 
kiti — Krištanavičiaus.

Sensacijomis išgražintą -kun. 
K straipsnį — “Provokatoriai 
ir -sekliai”, suniekinantį, Lietu
vos Saugumo Departamentą, 
pastebėjo ne vienas skaityto
jas ir tuojau reagavo. Redak
cija gavo kelių asmenų raštiš 
kus pasisakymus, kad Tašant 
jėzuitų istoriją tą straipsnį vi
sai nereikėjo spausdinti. Kele
tas pasauliečių ir dvasiškių su 
kuriais man teko kalbėtis, ir
gi buvo panašios — neigiamos 
nuomonės. Manau, LL redak
cija lįgi šiol nebus sulaukusi 
teigiamų nuomonių, palaikau 
čių kun. K. pusę. Taigi ar čia 
grėstų pavojus kokiai istorinei 
“schizmai’’?

Savo lydraštyje redaktorius 
teigia, jog mano straipsnį davė 
perskaityti kun K, taigi jis jau 
susipažinęs su šiuo; klausimu

ir, aišku, jau daugiau apie tai 
spaudoje nerašys. Tai , jokia 
naujiena. Iki šiol jis man ne
parašė savo pažadėto laiško, 
nerašys paaiškinimų ir į M ma 
no straipsnį. Kodėl? Todėl, kad 
jis, taip nederamai su manimi 
pasielgęs, nebeturi ką rašyti. 
Kartoti vis tą patį, kaip kad 
pasielgė rašydamas savo pa
tikslinimus, jis neišdrįsta. Jei
gu autorius, prašydamas straips 
niui jliustruoti mano nuotrau
kos, be jokių užpakalinių min
čių būtų davęs man tą. straips
nį perskaityti, neabejodamas 
tikiu, jog tarp mudviejų jokios 
trintis nebūtų atsiradę. Tš 
kitos pusės, ar su mokslinau 
rimtumu kas nors imasi isto
rijai rašyti apie klausimus, su 
kuriais nesusipažinęs? Juk net 
pasakoje tikrovė nemėgsta iš
kraipoma.

LL žurnalo redaktorius, ma 
no patikslinimus ir straipsnį, 
davė kun. K perskaityti. Kodėl 
redakcija, iš anksto, nesupa-- 
žinidino mane su kun. K provo 
kariniu straipsniu? Greičiau 
ir tai sutrugdė redaktoriaus ne 
apdairumas / arba šališkas ~jo 
nusistatymas. Mat, redaktorius, 
savo kontratro išgalvotas ne
teisybes, sutiko viešai paskelb 
ti, o mano pataisymus -— ne.

Redaktorius kalba pats prieš 
save. Savo redakcinėje pasta
boje jis teigia, kad asmenys, 
kurie dar yra gyvi, jeigu apie, 
juos pasakoma ką nors neigia
mo, tai jie turi galimybę, pasi
aiškinti ir netikslius faktus pa
tikslinti. Kada aš, tiesos ieško
damas, parašiau ilgesnį rašinį, 
kuriame išdėsčiau savo patiks 
tinimus, tai redakcija nesutiko 
spausdinti. Redakcija galėjo 
įdėti savo pastabas, paaiškini
mus, bet mano straipsnį pri
valėjo atspausdinti! ,Jei pats 
žurnalo pavadinimas sakyte 
sako, kad jis nėra vien.tik jė
zuitams skirtas spausdinys, bet 
visiems lietuviams. - ■-

Savo lydraštyje redaktorius 
atsisako mano rašinį spausdin
ti ir dėlto, kad jame heli ošė 
vietose lyg ir pajuokiamas kun. 
K, tačiau nenurodo nė vienos 
iš tų vietų, čia tik trumpai del 
to užuojautos galėtume pasa
kyti: kas gi kėsinasi bepajuok 
ti žmogų, kuris pats .apsijuo
kia? Nėra reikalo čia vėl kar
toti tų “juokų” kurie mano ra
šinyje pateikiami ne kaip pra 
manytos pasakos, b kaip 'vie
no nebejauno žmogaus taria
mos stebėjimo išvados.

Kai kas šypsosi, kad aš pats 
daviausi kun. K straipsnyje pa 
garbinamas, lyg ant juoko įki
šant mano nuotrauką. 0 atsiti
ko taip dėl to, kad lengvapė- 

(Atkelta iš 5-to psl.)

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
ko pareigų, siūlydamas sudaryti visai naują delegaci
ją, kurios pirmininku būtų Užsienio Reikalų ministe
rijos' atstovas. Pabrėžiau tada, kad lenkų delegacijai 
pirmininkausiąs Lenkijos Užsienio Reikalų ministeri
jos vicedirektorius ponas Gwiazdowski’s todėl ir mū
sų delegacijos pirmininkas turėtų būti lygaus rango 
ir kvalifikacijų. Nesutikus su mano pasiūlyta delega
cijos sudėtimi, aš pasiūliau Jankevičių vietoj savęs, ir 
kitą delegacijos pirmininką, kurio kandidatūrą be 
svyravimų ir abejojimų buvo priimta. Be to. labai 
įsakmiai pabrėžiau, kad būtų sudaryta tokia delega
cija. kuri susitikusi pirmą kartą su lenkais pasirody
tų jiems tinkamu derybų partneriu, nė kiek ne men
kesnių už juos. Jeigu mano pasiūlymai nebuvo priimti 
ir išėjo blogai, tai, mano supratimu, turėtų nešti atsa
komybę tie. kurie mano pasiūlymus atmetė, bet tik ne 
aš.

Nežinau, ar jis suprato savo klaidą, tačiau po to jis 
paprašė papasakoti apie įvykusį Augustave Dr. Kri
vicko ir p. Tuskenio konfliktą.

Aš atsakiau ta prasme, kad konferencijose, dis
kusijų metu, nerviškumo dėlei, kartais įvyksta tarp 
delegatu nesusipratimai ir todėl pagal derybininkų 
tradicijas tie nesusipratimai po konferencijų užmirš
tami. o žiūrima — lik atliktų darbų rezultatų — iš 
protokol . (

Po trumpos abiejų tylos p. Stanišauskis staiga pa
klausė. ar tikrai p. Tuskenis pavadino Dr. Krivicką 
_ Kšivickiu? Aš atsakiau, jog aš visai nemanau, kad 
p. Tuskenis tai padarė turėdamas blogą intenciją su
lenkinti pavardę, bet jam. mokančiam lenkų kalbą.

visai suprantama, tas “išspruko” spontaniškai, visai 
nesąmoningai, o dėlei to konflikto bendrai, tai p. 
Tuskenis pasielgė atatinkamai vyriaujančioms pažiū
roms Susisiekimo Ministerijoje. Toks atsakymas labai 
nepatiko p. Stanišauskiui. Jis pareiškė:

“Matau, iš.Tamstos nieko neišgausiu”. Abu nuti
kome ir aš -išėjau iš jo kabineto.

' Ar tenka kaltinti už tai p. Tuskenį? Manau, la
bai nedaug... P. Tuskenis buvo Susisiekimo Ministe
rijos aukštas valdininkas, valdančios partijos narys, 
pripratęs vartoti administravime tokius metodus, ko
kie Ministerijoje buvo labai įsigalėję ir labai mėgia
mi, t. y. pareiškimas tarnautojams visokių pastabų ir 
papeikimų (paprasti}, griežtų ir t. t.), įrašant ar neįra
šant į tarnybos lapą. Tokias pastabas darė kaip kas 
norėjo ir kam norėjo. Užteko viršininkui kad nepatik
tų tarnautojo nuomonė (nors ir savo artimiausio ben
dradarbio) ir jis — pareikšdavo ja mpastabų. Todėl 
prie tokių pastabų pareiškimo buvo pripratęs’p. Tus
kenis, ir manė, kad jis gali tai daryti santykiuose su 
delegacijos nariais sau įprastu būdu, jeigu, jo nuomo
ne, kas nors to užsitarnavo. Paskirtas delegacijos pir
mininku, jis manė esąs delegacijos narių viršininkas 
ir todėl galįs taikyti ir jiems savo mėgiamus adminis
tracinius metodus.

Jis buvo to laikotarpio tikras Susisiekimo Minis
terijos mentalitetinis reprezentantas, paklusnus to 
mentaliteto sekėjas ir praktiškai jos vykdytojas. Jis 
pasielgė taip, kaip daugelis jo kolegų administruoda
mi elgėsi namie, Susisiekimo Ministerijoje. Atsakomy
bė už tai tenka daugiau ministerijos vadovybei, negu 
p. Tuekeniui.

Netrukus po Augustavo (gegužės mėn.), esant

man Varšuvoje geležinkelių susisiekimo konferenci
joje, Dr. Zawojski mane klausė, kaip einasi p. Tuske- 
niui ir ar jis dar einas vyr. direktoriaus pareigas? At
sakius man teigiamai, jis lyg nustebo... Netenka, ro
dos, .abejoti, kad lenkai žinojo mūsų delegacijos pa
skutinio posėdžio išdavas (konferencijos metu, tarny
biniais reikalais męs nesikalbėdavom kambariuose).

Taip tai įvyko pirmas oficialus lietuvių susitiki
mas su lenkais po ultimatumo priėmimo, po lietuvių 
pažeminimo ir tuoj vėl dėl Stanišauskio-Jankevičiaus 
nesupratimų — nepamatuoto Tuskenio autoriteto 
saugojimo, įvyko pačių lietuvių kompromitacija. 
Stanišauskis elgėsi visai tinkamai autoritetinio reži
mo vyriausybės vadui (jis pavadavo serganti Tabe
lį Šveicarijoje) — atmetęs mano pasiūlytą delegaci 
jos sudėtį ir juo einant, sutikimą Tuskeniui pirminin
kauti.

Bet kai išėjo blogai, tai jis kaltino manėj Vyriau
sybės vadas negali būti kaltas!.. Bendrai — tos kri
zės metu Lietuva neturėjo valdžios, sugebančios bent 
kiek pozitingiau veikti.

Augustavo konferencija sudarė sutartis tarnybi
niam diplomatų susisiekimui vykdyti, pasirėmus len
kų notos tariniu ir dvasia bei lietuvių atsakymo. Vie
šas susisiekimas ir tolimesnių santykių vystymas bu
vo jau uždavinys akredituotų pasiuntinių Kaune Var
šuvoje.

Pagal lenkų ultimatumo notą ir Lietuvos atsa
kymą, Lietuvos vyriausybė įsipareigojo užmegzti -dip
lomatinius santykius su Lenkija, iki kovo mėn. 31 die
nos paskirti pasiuntinį į Varšuvą, ir priimti Lenkijos 
pasiuntinį į Kauną ir, pradadant kovo 31 diena, garan
tuoti tiems pasiuntiniams susisiekimą su savo yyriau- 

'sybėmis. Daugiau nieko! Tas buvo padaryta.

Lenkų pasiuntinys p. Charvat’as įteikė savo kre
dencialus.Kaune, o Lietuvos pasiuntinys pulk. K. 
Škirpa — Varšuvoje, abudu kovo mėn. 31 dieną. Ta
čiau užmezgimas diplomatinių santykių neįpareigoja, 
pavyzdžiui, prekybos sutarties sudarymo, tiesio^nio 
viešo susisiekimo (tiesioginių tariu bei tiesiobinių 
vagonų Kaunas — Varšuva kursavimo) ir sudarymo 
kitų lengvatų, kurias neseka iš diplomatinių santykių 
užmezgimo. Galima abiem kraštam susisiekti paštu ir 
kitom susisiekimo priemonėm, neturint visų lengva
tų. Taip pat galima ir"prekiauti neturint prekybos su
tarties. ..

Kodėl Lietuva, priėmusi lenkų ultimatumą (po 
2-3 savaičių j>o Augustavo), sutiko sudaryti..tiesioginį 
susisiekimą ir kiek vėliau .priimti lenkų -delegaciją į 
Kauną, vadovaujamą p. Wszeliaky, prekybos sutar 
čiai sudaryti, vadinasi, normalizuoti /santykius taip, 
kaip ir su .draugiškiausiomis valstybėmis?..

Manau, šis klausimas labiau išaiškės iš šio raši
nio tolesnėš dalies, būtent iš mano atsiminimų iš Var
šuvos geležinkelių susisiekimo konferencijos.,

22). VARŠUVOS GELEŽINKELIŲ • 
SUSISIEKIMO KONFERENCIJA

1938 metais apie balandžio mėn. vidurį Susisie
kimo Ministerijos Generalinis Sekretorius inž. Janke
vičius man pranešė, kad man teksią pirmininkauti de
legacijai viešam susisiekimui su Lenkija sudaryti 
Pranešdamas dar pridūrė, kad dabar man jau nepa
vyksią nuo pirmininkavimo pareigų “išsisukti” ir kad 
aš dabar galėsiąs sudaryti tokią delegaciją, kokią aš 
norėsiu. Į tai aš jam paaiškinau^ kad jeigu tada į Au
gustavą būtų buvę sutikta su mano siūlomos delega
cijos sudėtimi, lai jam dabar tikrai nebūtų reikėję da
ryli man tokių priekaištų.
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
M< GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd StreetX-

Valandos pagal susitarimu,

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTfeKŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sd. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DK. G K. BObtLlS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO 1AKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley /Medical Center 
' 860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Magquette Parko Lit mokyklos tėvų 
komitetas ignoruoja Altą (Atkelta iš 1 psi.).
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ii ™ ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAIpo3 yra perkrautos sergančiais į 
kaliniais ir kad nesirūpinama.
tinkamu kalinių gydymu. Esą,' u 
jie, tokioms sąlygoms esant, la- j 
bai nukentėjo protiniai. i

Teisėjas tuos 760 tūkstančių vo charakteryje nebūtą gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini- 
dnlprin nžšaMė tips mano kad mui> b6tl) nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu- dOienų užsaldė, nes mano, Kaa medė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku- 
tie pinigai bus reikalingi vėliau rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia ji. Didysis mūsų. Mokytojas yra 
kalėjimo protinių ligų gydymo 
sąlygoms pagerinti, kai teis
mas tai įsakysiąs.

Cook apskrities tarybos pir
mininkas G. W. Dunnė tokių pi
nigų užšaldymu yra labai nepa
tenkintas ir sako, kad apskrities 
komisionieriai tokiu teismo spren 
dimu yra priversti pakelti nuo

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUIdiškai pasitikėjau pažįstamo 
kunigo ir jėzuito autoritetu, 
pagrindžiamu ir šia jo laiško 
ištrauka: “Mielas p.' Nenorta, 
Aprašydamas tėvų jėzuitų gim 
naziją Kaune, viename stržips 
nyje paminėjau ir Jūsų pavar
dę. Man būtų tikrai malonu, 
jei Jūs atsiūstumėte savo foto
grafiją iŠ senų laikų saugu
miečio uniformoje. Jei tokios 
fotografijos neturite, atsiūski 
te betkokią. Jūs buvote nuošir 
dus tėvų jėzuitų draugas ir ti
kiuosi, kad man padėsite. Fo
tografijos siųsti neskubėjau 
bet kun. K pakartotinai pra
šant — pasiunčiau. Tačiau, 
savo laiškuose jis visai neužsi
minė apie jo rašomą sensaci- 
nį, jo turinį ir pavadinimą. 
Nutyli ir apie tai, kad savo ra 
šinyje, mane, jo žodžiais ta
riant, tą buvusi tėvų jėzuitų 
draugą, jau vadina išdaviku ir 
yisai netokiu SD tarnautoju 
kokiu anuomet man teko būti. 
Kas liečia mano buvusią drau
gystę su tėvais jėzuitais, galė
čiau pasakyti tiek, kad mano 
sūnus mokėsi jų vadovauja
moje gimnazijoje, aš lankyda 
vair tėvų komiteto šaukiamus 
susirinkimus, parodas ir kitus 
moksleivių ruošiamus subuvi
mus, dalyvaudavau mokslo me 
tų užbaigtuvėse ir pagal išga
lę paremdavau ir piniginiai.

Apie kun. K paskelbtas pro 
vokacijas gal būto įmanoma 
ir nutylėti, jeigu tatai tebestų 
mano vieno asmenį. Bet kada 
juodinama buvusi nepriklau
somos Lietuvos įstaiga, kur 
daug metų teko sąžiningai dirb 
ti valstybės gerovei, o ne pra
žūčiai, — tylėti negarbinga ir 
skaudu. Juk kada nors kas ty 
rinės buvusios mūsų saugumo 
policijos veiklą, rašys jos isto
riją, tai ar galima tylomis leis 
ti kokiai piktai rankai jau da
bar rankioti ir žerti į tą istori 
ją neteisingus ir įžeidžiančius 
prasimanymus? O kieno ir iš 
kur piktoji ranka babar viso
kiausiomis priemonėmis juo
dina ir dergia mūsų pavergtos 
tautos praeitį, — mums ir be 
sakymo aišku.

Šioje laisvės šalyje, demo
kratinėje Amerikoje, spauda 
nekenčia šališkumo: leidžia ta 
me pačiame laikraštyje ir skir 
tingoms nuomonėms bei pažiū 
roms reikštis. Deja, dar neiš
mokta mūsų spaudoje be skru 
pūlingai partinio arba-egoisti
nio rėčio praleisti straipsnių. 
Manyčiau, kad “Laiškai Lie
tuviams” atmetę mano rašinį, 
bus sutaupę kiek, popieriaus, 
bet tikrai neišvengė ligūsto 
žurnalistinio šališkumo.

Pr. Nenorta

apsisprendžia, o jiems prime 
ta tėvų komitetas.

Be to, nereikia pamiršti kiek 
daug šis “Dainiškas” siūlymas 
yra mūsų išeivijoje padaręs 
ardančios žalos. O vis tik Mar
quette Parko tėvų komitetas 
to ^nepaiso ir perša skaldymą 
net ir mūsų atžalino tarpan. 
Tai skaudus faktas, del kurio 
reikia giliai susimąstyti ir 
klausti, kur mes einame?

K. Str.

Visiems aišku, kad mūsų li
tuanistinių mokyklų tikslas 
yra ne tik mūsų lietuviškąjį 
atžaliną išmokyti lietuviškai 
skaityti ir rašyti, bet taip pat 
jį įsąmoninti, kad jnūsų Lietu
va yra rusų pavergta, kad ten 
nėra laisvės, ten net mokyklos 
vaikai už savo religinius bei 
tautinius įsitikinimus yra tero 
rizuojami ir baudžiami. Tėvai 
namuose, mokytojai mokyklo
je turi išaiškinti vaikams, sun
kią pavergtosios Lietuvos būk 
lę, išaiškinti, kad ją reikia iš
laisvinti, kad ji būtų laisva ir 
nepriklausoma. O į laisvinimo 
veiklą, turi visi lietuviai iki 
vienam, net ir mokyklų vaikai 
įsijungti. Tai reiškia padėti 
toms institucijoms, kurios yra 
Amerikoje, kurios rūpinasi pa 
vergtosios Lietuvos laisvinimu.

Lituanistinių mokyklų vai
kai turėtų būt supažindinti su

AI pritraukiau |uos žmoniškomis virvėmis, meilės ryžiais.* — Oze. 11:4

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND šUKULUN 
♦ 2434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmicck 4-5849 
Rezid.: 388-2233 

- OFISU VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1
antrai!., penaiaaiem nuo 1—5. tree.. Miku ir Altą, su jų uždavi- 

ix šestau. tįstai susitarus, 1

vai.

niais ir siekiais ir kuo ir kaip 
šiems padėti. Mokyklos vaiku
čiai turi žinoti, kad šios minė- 

į tos institucijos yra remiamos 
daugiausiai piniginėmis auko-

DK. PAUL V. DAKGb 
gydytojas ir CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
ZiAedicinos direktorius.

1938 s. Manheim Rd., Westchester, ill. mis. Ir kad ir jie gali padaryti
VALANDOS: 3—9 daroo dienomis ir tokių auku, atsižadėdami pirkti

i saldainių, ledų ar “seven Up;”
- . i .. O tuos savo sutaupytus centus

! Vasario 16-sios šventės proga 
paaukoti Altos i n s t itucijai, 
kurios veikla vra laisvinimasI V A

l pavergtos Lietuvos. Tokiu bū- 
i du ir jie prisidėtų - prie šios 
garbingos pareigos, 
mokytojai privalo

REZ.: GI 8-0873.

DR. W. EISiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
-Valandos pagal susitarimą. Jei neat- S

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Istoriniai atsiminimai
1915 metai Vilniuje

Miesto savivaldybei iš anksto 
suorganizavus pilietinę miesto 
miliciją, jon stojo, greta lenkų, 
žydų, ir lietuviai, kurių Dr. Do
maševičius buvo pastatyta I-sios 
nuovados komisaru, o kiti du 
elesdiečiai — M. Biržiška ir Ant. 
Čechavičius — jo pavaduotojais, 
St. Kairys VlII-sios (žvėryno) 
nuovados komisaru, su pavaduo
toju L. Gira, ir t. t. Iš Vilniaus 
besitraukiąs kaip valdžios tar
nautojas agronomas Juozas Tū
belis aprūpino Didįjį Komitetą 
iš valdžios sandėlių maisto at
sargomis, kuriomis Vilniaus lie
tuvių įstaigoms teko verstis li
gi karo pabaigos, o kitasagrono- 
mas, Aleksandras Stulginkis3 li
ko Vilniuje kaip Komiteto narys

jo daržų tvarkytojas./

savybių mokesčius V2 cento nuo- 
kiekvieno turto vertės 100 dol. 
1977 m.

KITAS KAROLINOS
DRAUGAS

Tragiškai žuvusio JAV prezi
dento J. Kennedy duktė Karoli
na jau vaikšto su kitu draugu. 
Jos dabartinis draugas yra Prū- I 
sijos princas Rupertas, 20 m. ■ 
amžiaus, buvusio Vokietijos kai
zerio Wilhelmo proanūkas.

Susirinkimų

PRANEŠIMAI
—ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO

ir

(iš “Lietuvių tautos kelio”)

eilinis narių- susirinkimas įvyks tre
čiadieni, vasario 18 d., 1 vai. popiet 
Gintaro salėje, 2548 W. 69 St. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes laikas už
simokėti savo duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt

pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė^. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radi|a$ skelbia Švento Raito tyrinę- 
toly ailkinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rusieji? 1 klausimu atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite:

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

iV. RAITO TYRINtTOJAf

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
L/ 2533 W. 71st Street 
jx z> Telef.: GRovehill 6-2345-6

M ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TEL. — BE 3-5893

DR. A.' B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
Tel.: 561-46C5 ir 489-4441 

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Tėvai ir 
vaikuose t ~ -

i skiepyti idealizmą ir aukos 
dvasią.

BERKOS APVERTĖ x 
GOP “MAŠINĄ”

CICERO. — Cicero miesto ii-

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

Ofiso tel.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98CI

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

DR. FRANK P1ECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą.  Uždaryta -treč.

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.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumascnis, M. D., S. <C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitirūną.- Dėl 
valandos skambinti-telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195. 

.. . ■■ ----

Deja, su didele širdgėla skai sietis advokatas C. S. Berkos^ 
tau gautą Marquette Parko li- 

l tuanįstinės mokyklos tėvų ko
miteto biuletenį Nr. 2., 1976 m. 
sausio 26 d. laidą. Jame pas- 

I kelbtas šios mokyklos tėvams 
toks skelbimas: “Vasario 16 die 
nos proga, kaip ir kasmet bus 
renkamos aukos ir surinkta 
suma įteikiama Lietuvos fon
dui. Vaikams bus išdalinti tam 
tilcslui vokeliai’'.

Tai tokia skelbimas, kaip 
Vasario 16 sios šventei artė
jant, visuomenės veikėjai spau 
doje skelbia raginančius atsi
šaukimus aukoti Altos veiks
niui, kovojančiam už paverg
tos Lietuvos laisvę. Gi, Mar
quette Parko tėvų komitetas 
šią instituciją nuo vaikų nus
lepia, o iš jįj surinktus centus 
žada įteikti Lietuvių fondui, 
šiomis mano pastabomis negal
voju sumenkinti šio fondo reikš 
mės, bet noriu pabrėžti, kad 
šios šventės proga aukų rinki
mas ir jų įteikimas fondui, ro
do šio komiteto kreivą valią 
ignoruoti mūsų laisvinimo 
veiksnį, jį nuslepiant net gi 
nut, šios mokyklos vaikų

Neteisinga? šis komitetas 
skelbia, kad tarp būdavo da
roma kasmet Priešingai, bu
vo laikas, kada šios mokyk
los vaikų atstovai nešė jų pa
čių mokykloje surinktas aukas 
į “Maria High”, ir ten Vasario 
16-sios šventės iškilmingame 
paminėjime, jas Altos vado
vams įteikdavo.

Nejaugi visi Marquette Par
ko lituanistinės mokyklos tė-

■ vai taip galvoja, kaip šio ko
miteto galvos? Nejaugi šios 
mokyklos mokytojai gali pri
tarti ir raginti vaikus aukoti 
milijoniniam fondui, kurio 
tikslas yra visai kitas, o ne

1 Lietuvos laisvinimo instituci
jai? x

Kuo būt galima pateisinti 
tokį šios mokyklos tėvų komi 
teto užmojį? Peršasi išvada,

vasario 10 d. rinkimuose į Cice
ro miesto prezidentus, nugalėjo 
regularios respublikonų partijos 
kandidatą G. Dplezalj ir tuo bū
du apvertė regularios respubliko
nų partijos’ politinį vežimą. Ber
kos gavo 11,858 balsus, o Doeza- 
is— 5,063.

Berkos ciceriečiams sakė, kad 
miestelyje reikalinga pakeitimų, 
reikia padidinti policininkų ir 
gaisrininkų skaičių, kad mies
telis sulenda į puodą ir nieks nie
ko nedaro.

Berkos lapkričio mėnesio rin
kimuose dar turės nugalėti de
mokratų partijos kandidatą F. 
J. Reidą. Ilgametis Cicero mies
to dabartintis prezidentas, išbu
vęs prezidento tarnyboje 12 me
tų, John Kameriš pasitraukia 
į pensiją.

Hd šiol Cicero miestelis parei
gūnais visada išsirinkdavo res
publikonus.

—AMERIKOS IJETUVIŲ PILIEČIŲ 
PAŠALPOS KLUBO eilinis narių 
susirinkimas įvyks sekmadieni, va
sario 15 d. 1:00 vai. po pietų Vai
čaičio svetainėje, 4258 S. Maple

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
Am-CONIXTK>NED KOPLYČIAS

wood Ave. Nariai kviečiami atšilau- į 
kyti, nes yra daug . svarbių reikalų 
aptarti, taipgi laikas duokles užsi
mokėti. Bus ir vaišės.

Rožė . Didžgalvienė, rašt.

PERKRAUSTYMAl

MOV I N G
Leidimai —, Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063 ‘ J!
..... /j

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 

■HIM ■■»■■■

"NAUJIENOS’ BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS jU AKYSE

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742 '

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
GRTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban-1 , . . . .
datai Speciali pagalba kolom* kad ne kas kita, kaip noras ig
(Arch Supports) ir 11. noruoti šią Altos instituciją. 

Bet ar dera šiam komitetui
2850 W.»f 63rd St, Chicago III. 60629 įsijungti į tų eiles, kurie Altą

Telef.: ■ PRo*yct 6-5084 jį-jt būt yra pasiryžę finansiš-
___________ —— --------------- kai sujikviduofi. O gal šis ko- 
SKAITYK PATS IR PARAGINK mitetas vadovaujasi Nainio 

paskelbtu nuostatu, aukoti pa
gal aukotojo apsisprendimą. 
Bet gi, šiuo atveju, ne vaikai

Telef.:, PRoepect 64084

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

(Pabaiga)

DR. KAZĮ BOBELĮ,

Amerikos Lietuvių Tarybos

TEISMAS UŽŠALDĖ 
760,000 DOLERIŲ

Vasario 10 apskrities teismo 
teisėjas užšaldė' /apskrities iž
do 760,000 dol., kai buvę apskri
ties kalėjime du kaliniai pasi
skundė teismui, kaltindami ap-

pirmininką, palaidojusį mylimą motiną

nuoširdžiai užjaučia
f •

CICERO ALTO SKYRIUS

'GRADJNSKAS
NAMŲ SAUGUMUI—
ŠVIESOMS ĮJUNGTI

AUTOMATASI ’ -
2512 W. 47 ST. ♦ PR 6-1998

i Atid. 9—6; pirm. Ir ketv. 12—8.
Sekm. ir tree, uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GEL IN Y C I A

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834—

G Ė L I N I H K A $
Linksmumų ąrba . 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 sav.v Jraugtlb 

per "Nauj<anas"

Help Keep 

Our Economy

Strong

BUY U. k SAVINGS BONDS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. 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, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET. Phone: YArds 7-1311
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Ponia Viktorija Kalackas, 
gyv. Daggett, Mich., sužinojusi 
apie Naujienų pastangas ir pla 
tinimo vajų, atsiuntė gražų

vieneriems metams. Naujienų 
vadovybė dėkinga jai už dė
mėti. Taip j)at dėkoja tiems 
asmenims, kurie ją supažindi
no su Naujienomis. Vajaus 
proga jos yra siunčiamos su
sipažinimui 2 savaites nemo
kamai pagal gautus pageidavi
mus arba atsiųstus galimų skai 
tytojų adresus.

— Petras Sakas laikinai ap
sigyveno Pasadena, Gal. Dėkui 
jam už gerus linkėjimus 
prisiųsta dovaną.

— Barbara C. Viznis, 
geport, Conn., atsiuntė 
laišką:

ir už

ir dėlto reikėjo 
dabar siunčiu 45 
prenumeratai, o 
būna Naujienų

Jomis kiilca iŠ Tbigldn Par- \— Tr&doras
Marquette Parko apylinkės pra ko, gydęsis Šv. Kryžiaus ^igo- trmli^iyis—U/g^-
tęsė iš anksto prenumeratų ir ninėje, dabar sveiksta ir stiprė 
atsiuntė Naujienų paramai 10 ja Evergreen Manor slaugymo 
dol. Ignas Serapinas ir L, Bik- 
nevicius atskiru laišku atsiun
tė po $3 
apylinkės 
Naujienas 
dės prašė 
prašė neminėti užsisakęs Nau 
jienas 3 mėn. bandomajam lai 
kotarpiui. Dėkui visiems.

Rlinstniba

už kalendorių. Tos 
tautietis užsisakė

6 mėn., bet pavar- 
neminėti. Taip pat

— Jonas Miglinas, Enfield, 
Conn., taip rašo: “Prisiunčia 
jums savo prenumeratą iš anks 
to, tuo prisidėdamas prie jūsų 
darbo mažinimo ir taupumo, 
tyane sunkiai suėmė artritis. 
Vaikščioju pasiremdamas laz
domis ir tik išeinu pasitikti 
Naujienų, kai pamatau jas at
nešant. Visiems siunčiu gerų 
linkėjimų”.

— Viktoras Sekmakas iš Mar 
que.tte Parko yra tarpe LaSal
le instituto garbės mokinių su 
visais “A” pažymiais.

Brid- 
tokį 

Norėjau jums išsiųs
ti prenumeratą daug anksčiau,
kad nereikėtų siųsti raginimo, 
bet susirgau 
laukti. Užtat 
dol. metinei 
kas liks —
paramai. Gaila, kad negalėjau 
surasti naujo skaitytojo. Skai
tau ir džiaugiuosi, kad kasdien 
vis atsiranda gerų ir išminti- 
gų lietuvių, kurie Naujienas 
užsisako ir joms padeda. Lin
kiu visiems gero pasisekimo ir 
geros sveikatos”.

— Edvardas Giedraitis pas
kelbtas St. Rita aukšt. mokyk 
los garbės mokiniu žiemos se
mestre.

— Sandra A. Kuprėnaitė, Ed 
vardas Burnys, V. K. Strasevi 
čius ir Philip W. Urnežis iš 
Chicagos pietvakarių baigė II- 
ninois universitetą Champaign 
— Urbanoje.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairi y prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

.......... ...
MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANT1NAS

.JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu 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 i 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 lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais 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: Chieagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $6.50, 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 esančią atkarpą

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

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

NAUJIENAS

vėnių Šiupinys ruošiiiias vą- 
sarip-Žt. dieną <Š€$tasįienį. į 
vaE rak. Lietuvių Taktiniuose 
Namuose, .^6122 ‘Sč^^^edzie 
Avė. Meninėj programoj No- 
netas ir humorish tinės dekla
macijos.. Vaišėms vakarie
nė su tradiciniu šiupiniu. Šo
kiams gros ~ nuotaikingas or- 

— Toronto Prisikėlimo pa- kėstras. Stalus užsakyti'iki va- 
rapijos knygynas turi apie sario 15 d. pas Ramūną Bun- 
5,0(X) knygų, kurias skolina liną, tel. PR 8-4282.r.7 
suinteresuotiems. Prie knygy
no yra spaudos kioskas.

namuose, 3327 W. 95 St.

— Michael B. Slankus iš Lau
rens aukšt. mokyklos gavo 
stipendiją iš Western Golf drau 
gijos už sąžiningus patarnavi
mus šiai organizacijai.

Mažosios ‘Lietuvos Lietuvių 
Draugija'

■ Cathadmes Lietuvių — Chicagos Lietuvių (Taryba
tautinių šokių grupė. “Nemu-1 vas 15 <L, Ž valgo įdėtų Ma
nas ruošia meting šventę ba- rjjos aukštesnėje mokykloje 
landžio 24 d. Daugiakultūri- ruo$ja Lietuvos nepriklauso
mame centre. Vyresniųjų gru-: ^.^5. paskelbimo minėjimą, 
pei vadovauja S. Zubrickienčv Kalbas pasakys kongreso at- 
o jaunesniųjų —Nijolė Lataus-^ SfOvas ^£3,.^ Russo ir Eri
kai tė-Zaliznak. Programoje da ward Derwixiski, Lietuvos Res 
lyvaus Toronto Atžalynas » publikos, -generalinė- konsulė 
vadovaujamas.Silvijos Marti- Juz- Daužvardie^,'• Chicagos 
nkutės — Leparskienės. šven- AL’p0 pirmininkaS Kązimie- 
tę ruošia Tėvų komitetas. Oksas ir Dr Jonas Puzinas.

tautinių šokių grupė “Nemu-1

ras Oksas.irDr Jonas Puzinas.

Programoje giedos,iš N. J.
— Chicagos Lietuvių Cho- atvykusi d.ą i nlninkė. Gene 

ras “Pirmyn”, r u Gedamasis Ugiaunskiėnė, jai' akonjpanuos 
Franz Leharo nuotaikingos ope Darius Lapinskas; Giedos Lili-:
retės Grafas Liuksemburgas 
pastatymams, išleido menišką 
ir patrauklų plakatą, kviesda
mas gausiai lankyti spektakliu,s 
kurie bus kovo 13 ir 14 d. Ma
rijos aukšt mokykloje. Plaka
tas daugeliui primena tuos se
nus gerus laikus, kuriuose jie 
buvo geriausia priemonė kvies 
ti j gegužines ir kitokius po
būvius bei susirinkimus, šiam 
pastatymui choro vadovybė 
sutelkė aukšto lygio solistus, 
kurie kartu su choristais in
tensyviai ruošiasi pastaty-; 
mams, vadovaujami muz. K. 
Steponavičiaus.

—Beverly apylinkėje par
duodamas 11/2 aukšto mūrinis 
su atskiru butu uošviams. Vie
nas butas iš 3 miegamų, 1 1/2 
vonios, iškaltomis sienomis ša- 
vių butas, turi 4 kambarius. 2 
mašinų garažas, naujai deko
ruotas kiemas. Skambinti ang
liškai. Tel. 233-1177.

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams- ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 OĮol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji^—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizaciiir na
riams — tik $2 už $LOOOrap- 
drauda. Dėl siu ir kitokiu', in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
Tel. 421-6100.

teronų Terškės parapijos cho
ras, vadovaujamas" muziko 
■Jurgio Lampsaičid; - 1 - - ■ '/■ s 

■ " ■ ' '-ž- ■ įii S
— Chicagps Medžiotojų, -ir. 

Meškeriotojų klubas ■ kviečia; 
visus į Žverbuos balių. vasario; 
28 d. 7:0ftvai. yafe^Vyčių- ąa- 
Įėję, 2455 W. 47 Št Gros A. Ra-; 
monio ork^tras. Jęj^mas, šaį-; 
ta ir kai-šta^vakarienė §7. Re
zervacijoms tel. * 778-8688 ar
ba 247-1131. . ‘ ' (Pr).

— “Walter; Rask-Raščiaus- 
kas, vienas iš yadovų; ■■ lietu
viams/ gerai žinomas kelionių 
agentūros American Trawel 
Service” ^paaukojo ■ $200;. ope- 
rietės “Grafas Liuksemburgas” 
pastatymo išlaidoms sumažin
ti. Pirmyn choras yfa labai;dė
kingas . ■' •;k : -

— JAV LB^(reg.) Cicero ąpy 
linkės valdybą: šių metų vasa
rio 15 vai.' ryto
šv. Antano pėtrapųos salėje 
ruošia kultūrinį subūyimą, ku
riame bus i’odbrhaš 'ir filmas.

• >■• • • • / :i Vardmd- ',
_ : J

rl;.v. vį4i.

A.,Ty_ERAS
LAIKRODŽIAflk BRANGBNYBtS 

■o Pardavimaš- ir; TaisjiBM • y-'

—--------- i. ‘-r- —ę--   r-r—

Naujienos
(Pr).

PUSMEČIUI $?F-PHK/AGOJE

Pensininkams automobilių
^'‘'A^RAUDA.cŲ'-'T .

Amžiiiš 62—80 , -• '
J. BACEVIČIUS ' 778-2233

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai Turiu Chicagos miesto lei- j

------- • . -r-
- Lithuanian National De-

dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. (inocratič klubo mętinjs susi- 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai.

Klaudijos Pumputys, 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL: 927-3559

rinkimas bus - vasario 11 d. 7 
vai. vak. Vaičaičio, svętaiųėje,. 
4258 So. Maplewood Ąve. Klu
bo raštininkė -Bernice Žemga
lis, pranešdama apie “tai, pra
šo visus narius gausiai daly
vauti. Po susirinkimo bus vai
šės. ‘ - J' • • (PrJ 

L-----------------
— “Barbora Smolelienė, tau

ri lietuvė, prieš daucelj metų 
dainavusi Pirmvn chore, jver-! 
tindama choro kultūrini dar-| —Reikalingą 3 arba 4 kam- 
ba paaukoio S150 operetės barių butas be baldų pensinin 
Grafas Liuksemburgas ouerėtės kų šeimai’MafąūeffĘ Brigtoh 
tvmui. Operetės Spektakliai ir Ciceroje "kovo * mėnesyje, 
bus kovo 13 ir 14 d. Marijos Kas turėtų tokį butą, prašau 
Aukštesniosios mokyklos au- skambinti nuo i’iki 7 vai. va- 
ditoriioie. Bilietai gaunnami 
Marginiuose”.

— Cicero Medžiotojų ir Mes 
keriotoiu klubas “Ešerys'’ ren 
gia Užgavėnių balių š. m. va-į 
sario mėn. 21 d. 8 vai. vak. Peč 
kių svetainėje. 1501 So. 49 
A ve.. Cicero Ill. Bilietai gau
nami svetainėje arba pas "Eše ’ 
rys” klubo narius, šilta ir šal 
fa vakarienė, ponios Pečkie- 
nės gaminta, šokiai su Ramo- 
nio orkestru. Auka ?7. (pr).

karo telefonu 521-9039. (Pr)

— Los Angeles Califomijoj, 
reikalingas lietuvis kepėjas, 
mokąs kepti lietuvišką ruginę 
duoną. Dėl smulkesnių infor- 

1 m a ei jų rašyki: L- Įleivydas, 
1477 Sunset Blvd., Los Ange
les, CaL 90026. - ' \ (Pr).

FIGHI Mt Dlit A$l

SKAITYK TR KT TAU PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINI
DIENRAITI 'NAUJUKAS*

GIVE Ht'.t'T FUND

, HELP WANTED — MALE 
Delbta Inky Reikia 

Machinist

Experienced, with Set-up abi
lity. Own tools and able to
t * read- Blueprint. --

Good ’ wages and- benefits

FARMER MOLD AND 
MACHINE.WORKS

12051 South Emerald Aye 
. Phone ,785;5200

£‘ .'L. . C %-i-*- -- ** '

HELP WANTED’ — MALE-FEMALE 
Reiki# Dtrbfninkv ir Darbininkty 

\ VALŽT JpCETVING ROOM
Prominent Lake' Shore Drive’resi
dential building seeks couple to ope
rate on ’sjte’Valet — receiving room. 
Must speak read and write fluent 
English- CaU 22271200. :

: . _ _ A W - V a

- RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAi^ KAMBARYS- ir 
virtuvė - Marquette' Parko apylinkėje.

V / : Tel. 925-1943.. , /

. žKMfc ARIZONOJE
3 akrai’J^li &ahd Ranch apy 

linkėję <prief Phoenix miesto. 
Jei esate suinteresuoti.

-■ ŠKAMB&ĖljE ANGLIšKai 
'TęL'HiS

STASĖ’S; FASHIONS 
' Kūdikiams, ir vaikams 
;; /rūbųkrautuvė 
6237" $©, Kėdzie Avenue 

1 ■■-. j&f, 436-4184:
. Sav.- Stasė Bacevičienė ; v

PUSMEČIU $4 DOLERIAI
:: (10/20/5UM)

Pensininkams automo biliu

\' ■ 't*" Amžius 62—80
J/: BACEVIČIUS? > <778-2233

Dažo namus ii lauko |į. U vidaus, 
-į J’--*- Darbas garantuotas.

Mio 5~fld.Xy#7 yakj

į i The Lithtianiąn AinbHcari
- rCč^ii^nitf ^ttė-Ufiited

[ ■ iHcbrpb^^d
i f įLL .

; Atidarąirnįįr 7W0-*ak. 
Icasdrerr {riuė rfcl penk-

2951 W.' 63rd ST., CInCAGD,
ILL. 60ė29? ^^<3^7878

'--------------------- ------------įp—----------- --------------------------- ------------------------------

’^AŪjiENdŠ’ KIEKVIENO
' LiETUVl’O

DRAUGAS 1 R BIČIULIS

HANDS

REAL ESTATE
REAU ESTATE 
Namai, Žema —

REAL ESTATE PGR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

FOR SALE 
Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ PIRKIMAS ■ PARDAVIMAS — VALDYMAS —
NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VIŠŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avę. — 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

ATEITIS TIKRA
6 butu iškilaus grožio gelsvas- mū

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

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

LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA. 
8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ^ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

SAVININKAS PARDUODA 10 kam- 
barių mūrinę rezidenciją su garažu, 
netoli 55-tos ir Kedzie Avė., pusė bl. 
nuo J bažnyčios ir mokyklos. Pilnas 
beismentas, karšto vand. šild., gazu. 

ržemi mokesčiai. Įkainuota greitam 
pardavimui. Tel. 737-8916.

DIDELIS MURO NAMAS. 6 kam
bariai. p’iiki vieta Marouettp Parke, 
<*raži vonia, naujas gazo šildymas. 
S21,000.

MODERNUS 2 ankštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildvmas. 
Puikioj anvlinkėj Marauette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

. kaina nebrangi.
Tėlefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampas

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
' . 1490 kfl. A. M.

Lietuvi ykalba: kasdien nuo pirma
dienio iki pėhktadienio 12:30— 
1:00 v.- popiet- — šeštadienį ir 

- sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.
šeštadienį ir

Telef.: HEmlock 4-2413
‘.A, w ’ *- Al • -

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

Didžiausios kailių

pas vieninteli
r - - -lietuvi kailininką į/A 

Chlcaimta —1Chicago  Je

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, Hl. 60601

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

(Pr).

2 BUTU modernus mūro namas sn 
fcaražu. Atskiri šildvmai. Barni graži 
^atvė Marquete Parke. $36,600.

| MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
fmto muro garažas Atskiri šHdvmai. 
rent air cond. Arti Maria High. — 
S45.500.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

OUT OF TOWN 
— kitur ,

BAVOOJt f MTCH. PJmREMENT 
ttgmE 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell stirrdv 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
watpr. Good fumace. 2% acres of 

lanr| nn XJackt^n road. Bug 
^rvfc^ tn schools wh’^h 1^«S 
than 2. rnUnc awav. — bnth elemen- 
tarv and hteh sehonlc Fir tr^pc in 
fmnt nf hnngp and otfapr shade trpes. 
Q-20,000. ‘Taxes onlv $19B yearly 

Tel.: 616 427-8766,

REAL ESTATE —
” ’-Nuosavybės

^UD’S REAL ESTATE
;■ ■ : ■ ■

TIRKSTT — -PARDUOSIT —>:

TVATRtYS DRAUDIMAI

*380 ARCRVR AVR CHIC A GOJĘ
iTftJ. 254-5551-'/.v.

/ T.EMONTO APVTTVR-įJiTC
135-TA TR ARCHER AVĖ..

Tel. 257-5361

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Tain Pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl 60609. TeL VI 7-3447

D tM E S IO 
8i-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

464$ Sol ASHLAND AVI. 
523477$

SKAITYTI "NAUJIEBAS" 
SKAITYK IR KITAM PATARKPIRKIT! JAV TAUPYMO6 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, —SATURDAY, FEBRUARY 14, 197«

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ




