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prezidentas Fordas irgi paskel 
bė savo turtą, kurs siekia $323/ 
499.

asmenų 
girnių kūdikių ir plaučių ar šir
dies ligomis sergančiųjų stovį.

WASHINGTON AS, D. C. Tiksliai nustatyta, kad Kubos dik
tatorius Fide! Castro, plačiai aptaręs kilusius debatus dėl gink
luotų karių Angloje, siunčia Į Angolą dar 40,000 kubiečių, kad 
galėtų sudaryti užfrontę Angoloje esantiems Kubos kariams. Pa
siųstieji kubiečiai padės “liaudies fronto” vyriausybei imtis kelių 
svarbių ūkio dalykų, kurių vietos gyventojai patys nepajėė pada
ryti. Pirmon eilėn kubiečiai turės pravesti kelis naujus kelius, 
kad iš Luandos valdžia greičiau galėtų susisiekti su svarbesniais 
Angolos centrais.

BUENOS AIRES. — Argen
tinos prezidentė Maria Estela 
Peron liko neįveikta opozicijos, 
norėjusios jai iškelti bylą, kad 
būtų teismo keliu pašalinta iš 
užimamos vietos, bet jai tebe
grosią pavojus kad Argentinos 
kongresas gali ją pašalinti. Ar
gentinos kongrese ištisas tris 
valandas tęsėsi karšto debatai, 
kuriuos pritildė perspėjimas, kad 
kariuomenė yra pasiruošusi ją 
iš ofiso pašalinti pavartojant jė-

ozonas Chicagos srityje buvo 
akylai stebimas ir ozonui pasie
kus kenksmingą laipsnį buvo pi
liečiai perspėjami. Dr. Sarnow, 
minėtos draugijos direktorius, 
Illinojaus universiteto profeso
rius, pareiškė, kad ozonas yra 
pats nuodingiausias oro terši- 
kas. Iki šiol kaip riba tarp svei
katos ir nesveikatos yra ozono 
kiekis .07 dalies milijone dalių 
oro, bet esą daromas spaudimas 
tokia riba nustatyti .1 dalies 
ozono milijone dalių oro, bet toks 
kiekis labai paveiktų daugelio 

senų žmonių, nauja-

publikonų kandidatas siekiąs pa
veržti iš Fordo prezidento kėdę 
R. Reagan, pralošęs Fordui pir
minius balsavimus New Hamp
shire, atvykęs j Illinojų pasisa
kė, kiek su savo žmona turi tur
to — būtent gryno kapitalo per 
abudu $1,455,571. Už laikotarpį 
-nuo 1970 iki 1974 metu taksu 

(mokesčių) Reagan išmokėjęs

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Kisingeris pa
sakė, kad buv. prezidentas Ri
chard M. Niksonas bus adminis
tracijos apklausinėtas apie savo 
pasikalbėjimus su Kinijos ly
deriais. - Kissingeris pastebėjo, 
kad administracija mieliau norė
tų, kad Kinijos lyderiai vietoje 
per Niksoną būtų betarpiškai pa
sikalbėję normaliu būdu su JAV 
administracija. “Tačiau, nepai
sant to, nes sveikiname bet ko
kį kiniečių pasirinktą būdą, nors 
mes būtume parinkę kitokią pa
sikalbėjimų formą”, pasakė Kis
singeris.

Esą, bom 
namus ii

SPRINGFIELD, Ill. — Illino
jaus valst. kontrolierius George 
Lindberg spėja, kad Illinojaus 
valstybinės pajamos ateinan
čiais metais padidės 500 milijo
nais dolerių, bet perspėjo, kad 
iš tos sumos $200, milijonų bus 
reikalingi išmokėti skoloms iš 
šių fiskalinių metų. Jis tvirti
na, kad Illinojus gali išvengti 
naujo mokesčių kėlimo, jei no
rės sumažinti savo išlaidas 1977 
metais. Lindberg dar pasakė, 
kad pirmą kartą 25 metų bėgyje 
Dlinojus artėja į naujus fiskali
nius metus nebeturėdamas do-

LONDONAS. — Londono Ti
mes iš Havanos gautais prane
šimais skelbia, kad Fidelio Cas
tro režimas yra pasiryžęs ir to
liau Pietų Vakarų Afrikos žmo
nėms “pagelbėti” išsivaduoti ir 
išsikovoti nepriklausomybe nuo 
Pietų Afrikos.

Vėsesnis 
leka — 6:31 leidž. 5:3

Amerikiečiai tokią 
neigia ir sako, kad JAV lėktu
vai dabar stovyklauja gana toli 
nuo Kambodijos ir negalėjo bom
barduoti Kambodijos miestų.

Kamtoija kaltina 
Amerika

tuo, kad mažai oPpubariai Fe- 
deralinių Pajėgų partijai, rei 
kalaujančiai prezidentę apskųs
ti teismui, nepasisekė gauti rei
kalingos balsų daugumos.

Pradžioje oficialus Kubos pra- 
! nešimas sakė, kad skrisdami ku
biečiai pakeis Angoloje du mė
nesiu išbuvusius Kubos karius, 
bet vėlesnis pranešimas sako, kad 
Angolon ąkrisdinami . kubiečiai 
planuoja padėti dabartinei vy
riausybei statyti, mokyklas, val
džios įstaigas ir padės atlikti 
įvairius politinius darbus, kurių 
dabartinė vyriausybė nepajėgia 
atlikti.

Bet tikrovė yra kitokia. Pra
džioje Kubos vyriausybė plana
vo pasiųsti karius tiktai keliems 
mėnesiams, o dabar Castro val
džia nutarė visą laiką laikyti gu- 
1§^ms'*Angoidjė7

Gen. Daniel O. Graham, kartu 
su sekretorių" Schlesingeriu pa
sitraukęs iš prezidento Fordo ad
ministracijos tarybos tvirtina, 
kad iš Kubos ateinančios žinios 
kalba apie pasiruošimus praplės
ti Angolos užkariavimus į kitas 
Afrikos valstybes, žvalgybos 
pranešimai sako, kad netolimoje 
ateityje Kubos kariai pradės pi
lietini karą kaimyninėje Zairės 
valstybėje. Prieš porą mėnesių 
rusų ginkluoti Kubos kariai pa
dėjo primesti Angolai “liaudies 
fronto’ vyriausybę, o dabar jau 
ruošiami planai panašiai pasi
elgti ir Angolos kaimynų žemė
se. Pirmon eilėn kubiečiai pla
nuoja įsiveržti į Zaire, gulinčią 
į šiaurę nuo Angolos. Zairėje 
kubiečiai/suras grupes žmonių, 
norinčių “liaudies fronto” val
džios.

’ Sekantis žingsnis bus į Pietų 
Afriką. Pietų Afrikos vyriau
sybė būvo pasiuntusi savo karo 
jėgas į Angolą “užtvankoms 
saugoti”. Jie sutiko atšaukti sa
vo karius iš Angolos, jeigu nau
joji vyriausybė užtikrins sienų 
saugumą. Pietų Afrikos valdžia 
jau tada bijojo iš Angolos orga
nizuojamos partizaninės veiklus. 
Dabar Angoloje esantieji Kubos 
kariai, apginkluoti pačiais nau
jausiais sovietų ginklais, planuo
ja tokią ekspediciją į Pietų Afri
ką. Pradžioje bus sudarytas 
“liaudies fronetas”, o vėliau jis 
paprašys kubiečių pagalbos, o šie, 
rusų padedami, mielu noru ateis.

Turint galvoje šias žinias, aiš
kėja ir prezidento Fordo gana 
griežtas pareiškimas apie gali
mus geresnius santykius su da
bartinės Kubos vyriausybe. Kol 
diktatorius Castro valdžia siun-

-Kambodijss. radi jo paskelbė, 
kad du JAV; lėktuvai apmėtė 
bombomis vieną Kambodijos 
miestą, 70 mylių atstume nuo 
Kambodijos sostinės, 
bardavimas sugriovė 
užmušė žmonių.

Pačiužininkas Leif Odmark moko jaunus pafiubninkus, kaip rei
kia pradėti -čiuožimą. Jis kiekvienam pačiužminkui bando Įkaiti Į 
galvą, kad nieku nereikia pasitikėti. Pats turi patikrinti, ar visos 
sagos yra užseginėtos, ar visi varžtai užtraukti. ‘Tai privalo atlikti 
kiekvienas pačiužininkas pats. Jeigu jis to nepajėgia padaryti, tai 
gali atsitikti nelaimė. Jis nieko negali kaitinti, bet tiktai save.

Egiptas privalo 
grąžinti skolas

"-KAULAS.Maskvasavolai
ku parėmusi Egiptą ginklais ir 
įvėlusi jį į karą prieš Izraelį, da
bar reikalauja, kad Egiptas 
jiems už tai sumokėtų nudelsiant 
4 bil. dolerių.

Egipto prez. Sadatas, kaip ži
nia, lankėsi Saudi Arabijoje. 
Kaip dabar aiškėja, jo apsilan
kymo tikslas Saudi Arabijoj e bu
vo gauti paskolą, kad galėtų su
mokėti rusams reikalaujamus 4

Cibrai \- uf p 
P*^1 S"

r riuc — ■—

Šokėjui Panov trūko 
kojos raumuo

SAN FRANCISCO, Cal. — Iš 
Vilniaus kilęs baleto šokėjas Va
leri Panov ketvirtadienio naktį 
nutraukė vienos kojos raumenį 
ir buvo nugabetas į ligoninę.

Valeri Panov su žmona Gali
na operos rūmuose šoko “Kalno 
širdies” šokį. Netikslus žingsnis 
San Francisco scenoje nutraukė 
jam kojos raumenį. Jis, kad ir 
su didžiausiais skausmais, bai
gė šokį, bet tuojau buvo nuga
bentas į gretą esančią vaikų li
goninį, kur jam buvo suteikta 
pirmoji pagalba.

Jiedu kartu su San Francisco 
opera buvo suplanavę apvažiuoti 
svarbesnius Kalifornijos meno 
centrus ir pašokti, bet dabar 
teks atšaukti visą kelionę.

5 mil. sumažinti 
maisto kortelių

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros departamentas pasiūlė 
naujus potvarkius maisto korte
lių programoje, sumažinant ma
žiausiai 5.3 milijonais kortelių 
(kuponų) ėmėjų ir tuo būdu su
mažinant kasmet po $1.2 bilijo
no išlaidų. Likusiems apie 5 mi
lijonams tų kortelių gavėjams 
sumažinus benefitus, būtų gali
ma labiausiai reikalingoms be
turčių šeimoms padauginti ku
ponų maistui.

Kad nauji ■ potvarkiai galėtų 
pradėti galioti nuo ateinančio 
birželio 1 dienos, prezidentas 
imsis reikalingų žygių aplen
kiant Kongresą, kadangi tuo ke
liu pravesti programos reformą 
per ilgai trūktų.

Islandijoje uždarė 
JAV aerodromus

REIKJAVIKAS, Islandija. — 
Islandijos žvejai, protestuodami j 
prieš britų karo laivus, atplau
kusius į Islandijos vandenis, už
blokavo trejus į Islandijoje esan
čias Amerikos aviacijos bazes. 
Islandijos žvejai pastatė savo 
automobilius skersai trijų var
tų ir nieko neįleidžia įvažiuoti. 
Jie įleidžia tiktai aviacijos štabo 
viršininkus, bet kitiems uždraus-

pastangos susitarti baigsis ne
pasisekimu.

Zurich, Šveicarijoje, bankinin
kų žiniomis, vienas stambus, ne
išvardintas bankas, likvidavo vi
sas savo operacijas Pietų Afri
koje, prisibijodamas, kad baltų
jų valdžia ten baigiasi.

VAŠINGTONAS. — Sen. A. 
E. Stevensonas lankėsi Mažojoje 
Azijoje. Jo tokios kelionė tiks
las yra susipažinti su Mažosios 
Azijos ekonominiu ir politiniu 
gyvenimu. Jis aplankė 7 Maž. 
Azijos valstybes ir kalbėjosi su 
tų šalių vyriausybių nariais — 
su Sirijos prezidentu Hafez-As- 
sadu, su Irako užsienio reikalų ir 
alyvos mnrišferiaisr'~~~

Stevensonas nevengė pasikal
bėti su palestiniečių organizaci
jos PLO vadu Jasiru Arafatu. 
Jis rado, kad Arafatas yra su
kalbamesnis ir nuolankesnis už 
kitus arabų šalių vyriausybių na
rius. Arafatas jau pripažįsta Iz
raelio valstybę ir jos egzistenci
ją. Gal todėl Stevensonas,. grį
žęs iš kelionės, tuojau atsisakė 
remti senate įstatymo projektą, 
kuris uždraustų Amerikos ben
drovėms bendradarbiauti ir pre
kiauti su tomis arabų bendrovė
mis, kurios boikotuoja Izraelį. 
Izraelis tokiu Stevensono elege- 
siu nepatenkintas.

Sen. Stevensonas pareiškė, jog 
Viduriniuose Rytuose taikos vil
tis yra stipresnė ir kad Mažosios 
Azijos taika glūdi visų suintere
suotų šalių bendradarbiavimo, jų 
geros valios noruose, pripažįs
tant visiems teisę gyventi nepri
klausomai.

Islandijos žvejai nori, kad JAV 
įsikištų į jų konfliktą su bri
tais ir išspręstų jų naudai ei
nančius ginčus. Islandija sa
vais vandenimis paskelbė 200 
vandens ruožą draudžia britams 
ten žuvauti. Tuo tarpu britai sa
ko, kad jie šimtmečius ten gau
do* menkes ir nori ir šiandien 
gaudyti.

Uždraudė uždarinėti 
mažus pašto skyrius

WASHINGTONAS. — Fede
ralinis teisėjas laikinai uždraudė 
JAV Paštų Tarnybai uždarinėti 
mažus, pelno neduodančius paš
to įstaigos skyrius. Tuo klausi
mu teismo posėdis paskirtas ko
vo 3 dienai.

Kongreso atstovas Paul Si
mon (Demokratas iš Illinois) ir 
jo kolegos pareiškė, kad yra pra
sižengimas su ęstatymais užda
ryti pašto įstaigą tik dėl, kad ji 
neduoda pelno. “General, paš
tų viršininkas giriasi, kad ma
žųjų pašto įstaigų uždarymas 
sutaupys milijonus dolerių. 2 Tai 
ir yra priežastis, kodėl mes jį 
skundžiame”, pasakė Simon. Iki 
Šiol 180 pašto įstaigų jau užda
ryta ir apie 600 kitų žadėta už
darytu ,.

KOPENHAGA. — Danijos 
premjeras Anker Joergensen pa
sakė, kad apie 200 vaikų ir pa
auglių, kurie komunistams per
imant Saigoną buvo atgabenti į 
Daniją, pirmiausia geriausia pro
ga turės būti grąžinti į savo 
kraštą. Jis pridūrė, kad Danijos 
valdžia nenori į tuos vaikus da
ryti spaudimo, kad grįžtų, dėl
to stengiasi pirmiau patirti, ko
kios ten dabar sąlygos ir kokio- lerių perviršio, i J ko galėtų pa 
mis jie gali būti grąžinami

kongresas eina
MASKVA. — Sekdami vy

riausiojo Sovietų partijos vado 
į1 eonido Brežnevo 5 valandų kal
boje, pasakytoje dvidešimt penk
tajame komunistų “kongrese”, 
nustatytomis tieslinijomis, visa 
eilė už Brežnevą žemesnių, ta
čiau gana aukštų partijos parei
gūnų savo įžanginėse kalbose 
“negailestingai” pliekė savo tar
pe atsirandančias “revizionisti
nes tendencijas, ypač Prancūzi
jos ir Italijos kompartijų atska
lūnus, pradedančius nepaklusti 
Maskvos vadovybei. Kalbose bu
vo jaučiamas Kremliaus ištiki
mųjų nerimas, kad iš Sovietų 
rankų.pradeda išsivaduoti tarp
tautinis revoliucinis sąjūdis. 
Antrąją' dieną kongresas “mil
žiniška. balsų dauguma” priėmė 
ir užgyrė Brežnevo sakymus.

Vienas kalbėtojas, būtent Ku
bos salose iš Kremliaus malonės, 
ministeris pirmininkas Fidel 
Castro pareiškė, kad komunizmo 
nėra galima eksportuoti arba jė
ga primesti, nutylėdamas kaip 
jo paties pasiųsta ir sovietų gin
klais 'gausiai' aprūpinta 'armija 
is 12,000 kareivių pasodino į val
džią marksistų MPLA partijos 
žmones Angoloje.

PORTUGALIJOS KARIAI ATIDUOS
VYRIAUSYBĘ CIVILIAMS

Balandžio 25 dienq krašte bus pravesti 
Portugalijos parlamento rinkimai

LISABONAS, Portugalija. — Portugalijos karo taryba, prieš 
22 mėnesiu paėmus krašto vyriausybę į savo rankas, praeitą ket
virtadienį nutarė perduoti įstatymus leidžiamąją ir vykdomąją 
galią civiliams.

šių metų balandžio 25 dieną 
Portugalijoje bus pravesti vi
suotini rinkimai ir išrinktas 
krašto parlamentas. Vėliau šių 
metų birželio 27 dieną, krašto pi
liečiai rinks prezidentą. Kariai 
perleis vyriausybę žmonių rink
tiems atstovams. Naujai išrink
tas prezidentas parinks premje
rą, o pastarasis sudarys civilinę 
vyriausybę. * ’ L .

Perdavus vyriausybę civiliams, 
Portugalijos kariai dar keturis 
metus pasilieka sau teisę spręs
ti du klausimus: konstitucijos 
konfliktus ir krašto apsaugos 
reikalus. Jeigu, kiltų šių klau
simų konfliktas. tai tada įsimai
šytų ir galutiną žodį tartų. Ka
riai pareiškė, /kąd_jiems būtų 
geriau,, jeigu tereikėtų įsikišti.

Portugal! jds~kariai yra vienin
teliai,' kurie vykusiai pasiprie
šino diktatūrai ir sugebėjo ap
saugoti kraštą nuo komunistinės 
sauvalės. Portugal!jai buvo keli 
labai pavojingi momentai,. bet 
kariai pajėgė komunistus suval
dyti ir sudaryti demokratinio 
valdymosi sąlygas.

Komunistų ir fašistų 
bendras frontas

ROMA
siau šiltu balsavimu suteikė nau
jajam premjero Aldo Moro vie
nos partijos kabinetui pasitikė
jimą, tuo būdu užbaigiant sep
tynias savaites trukusią tuštu
mą ekonomiškai sargaliojančio- 
je Italijoje. Mažumos krikščio
nių demokratų valdžia, ką tik 
gimusi strėrėsi “gydyti” sergan
čią Italijos ekonomiją, kuria dar 
labiau apsargino rekordinis li
ros nusmukimas. Senato balsa
vimo rezultatai už pasitikėjimą 
ministerių kabinetui buvo 141 
prieš 113. Komunistai ir neo- 
fašistai balsavo prieš valdžia.
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SAN FRANCISCO. — United 
Airlines pranešė, kad prašys Ci
vilinės Aeronautikos Tarybos 
leidimo numažinti kainas regu
liariam susisiekimui iš New Yor- 
ko į Los Angeles ir San Francis
co ir iš Chicagos į tuos pačius 
du. Kalifornijos miestus. United 
prašo Tarybos užgirti projektą 
vėliausiai iki kovo 27 dienos, aiš
kindama, kad skridimo kainas 
reikia mažinti, kad United galėtų 
atlaikyti kompeticiją su kitomis 
oro linijomis.

CHICAGO. — Chicagos Plau
čių Draugija pareiškė, kad ozo
nui ore sumažinti taisykles Ili
nojus turi priimti, kol iki vasa
ros oro tarša dar nėra perdide- 
lė ir perspėjo, kad tose taisyklė
se nebūtų daroma jokių pakeiti
mų, kurie statytų į pavojų tūks
tančių asmenų sveikatą ir gyvy-

Britų oficialių asmenų nuo
mone, padėtis Rodezijoje yra 
prasidėsiančio partizaninio karo 
pavojuje. Nacionalistinės afri
kiečių jėgos sukoncentruotos 
Rodezijos pasieniais laukiančios 
įsakymo žygiuoti, jei paskutinės jtinės ekspedicijas į užsienio vals

tybes. tai jokių lengvatų dabar
tinei Kubai JAV nesirengia da
ryti.



mirties metinės
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100 metrų nuo kranto“kepinosic 
ruoniai ir didokas jij būrys Ša
lia tos uolos žuvavo' ar mau-

CICERIEČIŲ AUKOS 
LAIŠVĖŠ KOVAI

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree
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apsirengę 
i — vaŽi-

dešimts jaunuolių, 
spec, rūbais, sportavo 
nėjo bangomis ant tam tikrų

Ar’nekviestijo- 
[inio asmehy- 
rinkimų ko- 

vaddvaufi. Ar nebuvo

Pamaldose ’ dalyvavo gerokas 
skaičius svečių, jų tarpe prof, 
dr. J. Puzinas su ponia, inž. V. 
žemaitis, dipl. teisininkas Pr. 
Šulas, J. Sakas, brokeris Kinde- 
riš ir kiti. Po pamaldų J. Gocėl- 
tas visus svečius, dalyvavusius 
pamaldose, pakvietė Į savo gra
žią rezidencijų Marquette Par
ke skaniai paruoštiems pietums.

V. ž.

aukštas, kad iš po atitinkamų 
mašinį išrūšiuotos sėklos, grū
dai ir kt. pereitų žemyn į ma
limo, pakavimo ir kt. skyrius.

Kuriuose tai skyriuose matėm 
darbininkus dėvint, burnai ir 
nosiai pridengti, mažutes kau
kes. Kitame skyriuje moterys 
dėvėjo spec, kepures.

Kokių prieskonių čia pagami
na neįmanoma išvardinti.' Gide 
painformavo, kad išleidžiama: 
69 prieskoniai skardinėse 86 — 
stiklo induose, 44 — pakeliuose 
ir t. t., viso 327 prieskoniai.
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Santa Cruz senieji pastatai
Antroji ekskursija, kurioje aš 

dalyvavau, vyko pamatyti San
ta Cruz (dabar kurorto) senuo
sius pastatus, turinčius ryšio su 
miesto istorija. Vadovė apdali
no mūs sąrašais senųjų pasta
tų, o jų iš viso yra 35. Jei ne 
visus, tai jų ddugumą apvažiavo
me 
didučiais, priv. asmenų gyvena
mais ir kitais pastatais, kurių 
dalis gotikos', Queen Anne, is-

Prieskoniams pagaminti nau
dojama ne tik vietos medžiaga, 
bet importuojama iš Pietų Ame
rikos bei Afrikos (pav. vanilijos 
ankštys ir kt.).

Darbai mechanizuoti: priesko
nio pudra supilama į indelius, 
uždengiama dangteliu ir automa
tiškai supakuojama.- Aukštame 
pastate galybė Įvairaus didumo 
supakuotų' dėžių.

Šioje įmonėje dirba apie 550 
darbininkų dviem pamainom, o 
nrieš šventes — trimis pamai
nomis. Įmonė pastatyta 1967 m. 
ir aptarųauja 35 J. A. Valstijas. 
Tai bene padalinys Baltimorėje 
esančios McCormik and Co.

tek LAfcyette 3-1083
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MES TAIP PAT PARDUODAME VI
SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
7.000 MIESTŲ-JĄV-SE PER RĖLO

more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying U.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
cdllege fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
then! is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

lauskaa, Viktoras ir Dr. Bronė 
MotuŠiai, P Z. Mišauskai, B. E. 
Noviekiai, Stepas Paulauskas, 
Apolinaras Shepas, Petras ir 
Elena Sniegaičiai, St. Smaižys, 
J. Sabrinskas, Vasiliauskai, A. 
ir T. Zailskai ir Kazys Žilėnas.

8 dol. Milkovaičiai.
6 dol. S. Kuprys.
Po 5 dol. — Viktoras Ališaus

kas, Stasys Baniulis, Prannutė 
Dvilaitienė, Stasys Bernatavi
čius, Jonas Dekeris, L. Girdžiū- 
nas, Jakubaitis, B. Kuras, Alfon
sas Kizlaitis, P. Kasparas, P. 
Kasparavičiūtė, Vytautas Krikš
čiukas, B. Latoža, A. Markaus
kas, V. Markauskas, Adolfas Or- 
vidas, P. Pinčius, Sofija Palio
nienė, Paulauskienė, Paulavičie- 
nė, Rūbas, Konstancija Sabonie- 
nė, Ruzgą, Račiūnienė, Vytau
tas Račkauskas, Švedienė, Mari
ja ir Pranas Sideravičiai, Vyš
niauskienė, Zalaguba, P. Ziman- 
tas, Gerkė, Kasparas, Ragaus
kas ir E. Rūškienė.

Po 3 dol. — B. Baltrūnas, El
vira Skopienė ir Strogas.

Po 2 dol. — Šmiėliauškiėhė, 
B. Petrauskas, Genkūs, Juzė či- 
žauškiėnė, K. Kavaliauskas, He
len Petkūnas, V. Skridulis, Straz- 
nickas.

1 dol. Baltaragiai.
Kai kurios pavardės sunkiai

Juozas Gdceltas, mūsų “Nau
jienų” dienraščio naujasis skai
tytojas, vasario 21 dieną pras
mingai paminėjo savo sesers 
Liudvikos Gutson vienerių metų 
mirties metines. Iškilmingas pa
maldas ūži a. a. Liudvikos ir jos 
sūnaus a. a. Eduardo, Amerikos 
kariuomenės lakūno, žuvusio An
tram pasauliniame kare, vėles ąt- 
laikė kun. Grauslys L. Jėzuitų 
bažnytėlėję. Per mišias giedojo 
solistas J. Vaznelis.

now with UJS. Savings 
Bonds. They just might 
let your kids spend more 
time studying and less 
time working to stay in, 
school—whatever, they 
hope to be. IJ

Afe KisTI GALV% i jiALsJ 
adgas ir Dar-jinaš, kad ir nėžiiibniškai, bet

ioni&s Gailiui, Danutė Liepiene, i įskaitomos, dėl to gali būti ne

Per Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą Ciceroje 
Altai aukavo: 50 dol. inž. Gede- 
minas Biskis.

Po 25 dol. — Dr. Petras At
kočiūnas, Onutė ir Antanas Dum 
čiaiį Antanas Gudaitis, St. Lie
pas, A. A. Repšiai, Stasė ir Jo
nas Šiaučiūnai, Antanas Skridu- 
5is ir Birutė ir Juozas Skorubs- 
kiai.

Po 20 dol. .— Cicero1 lietuvių 
respublikonų partija (pier Dr. 
Br. Motušienę), Stefa ir Benas 
Dundai, Jonas Gužaitis, Kara
liūnai. Jonas ir Elena Purtuliai, 
Vincas ir Onutė Tiknevičiai.

Po 15 dol. —< Irena ir Stasys 
Pranckevieiai,-- Vanda ir Vincas 
Kulbokai, Elena ir Antanas Dau
ginai, Ona ir Pranas Zailskai.

12 dol. Julius Norkus.
16 dol. K. E. Tautkai (iš Mel

rose Parko).
Po 10 dol.— A. Baronas. Al

dona Brusokas, Jurgis Breivė, 
J: Cinkus; L. Dub’auskienė, A. 
Joritcha (Pa:; per p; Repšienę), 
Stasys Juozaitis, Jonas Juškai- 
tis, Andrius Juškevičius, Pra
nas Kašiuba; Matas Klikna, Dr. 
Antanas Gdssėnaš, Verutė ir Al-

Mystery Trip

SAN JOSE, Kalifornija. — Šį 
kaftą buvo savotiškai įdomi ke
lionė — Mystery Trip (taip ji 
buvo oficialiai pavadinta). Ne
žinojome nei kur važiuosime, nei 
ką matysime, nei kada grįšime. 
Buvom įspėti apsiauti tinkamais 
vaikšJoti batais, nes teks paeiti 
gidui vadovaujant.

Su-tdus buse ir pradėjus va
žiuoti, palydovė išdalino korte
les, kad mes atspėtumėm kur 
važiuojame ir kiek mylių. Ne- 
atšpėiome. Prie paslapties iš
laikymo prisijungė ir mūsų mie
las bnso šoferis, kurio paslaugo
mis dažnai pasinaudojame, ir at
važiavęs prie jam tihkamos 
kryžkelės, iš vieno kelio važiavo 
į kitą ir veik ratu apvažiavo 
mūs “klaidindamas”.

Pasirodo, vežė mus (viso 49) 
į daržovių auginimo karalystę— 
Salinas miestuką, apie 70 mil. 
nuo Fan Jose, čia, Smorgy res
torane užkandžiavome (patiems 
pasitirnaujant), nes užkanda 
būto įskaityta į bilieto kainą. Iš 
kitų asmenų, mokėjusių už už- 
kghdi -t - pietūs, su taiksais

MEMBER

RELQ
Inter-City Relocation Service

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

OIViBeNDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

jo tam reikalui 
specialią sesiją? 
reikalas rimtas 
Bet to nepadarė 
kad “teisėtais rinkimais išrink 
ti“ buvo. Ar ne j nokinimas pa 
dorių lietuvių? Ar ne įrody

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta t

vd valgyti kas, ko ir kiek nori).
Schilling prieskonių gamykla

Užkandę važiavome Schilling 
prieskonių gamyklą apžiūrėti, 
čia mus papuošė lankytojams 
privalomus popierinėmis kepurė
mis (gal kad pastebėtų nuklydus 
į netinkamą skyrių; mario nuo- 
more, šioje Įmonėje ne kepu
rės, bet kadkėš.-.maskės sve

čiams buvo reikalingos).
Gamyklos pastatas didžiulis, 

-per visą bloką.’ Pastatas aukš
tas ir kai kur Įrengtas antrasis

■ Dteir&ar 
biriinkas pradėjo kalbėti apie1 pagal savo linija ir direktyvas 
ateinančius rinkimus ir iškal-J valdžia eina? Dabar visi su- 
no raginimą eiti balsuoti. Kad 
rinkiniai yra reikalingi ir bū
ti rti, niekas balso kelti negalė
tų. Bet, kad LB nėra vieninga 
ir jau atvirai -suskilusi, taip 
pril turėtų Būti kaflbama, ragi- 
nafna‘ir primėYttttfia prieš rin- 
kirtius surasti kėlią nesusipra
timus ir atsiradusi plyšį sulo
pyti. Visi, kurie rašo ir kalba, 
kurie kelia daugumos išeivijos 
lietuvių vardu balsą ir garan
tuoja, kad jo ar jų pusėje yra 
daugumą, turėtių tikrai ir pats 
sau ir kitiems meluoti ir nerau 
donuoti. Kad taip daro prade
dant LB krašto vadukais, tary
bos prezidiumo ir baigiant ta
rybos7 vienu kitu nariu ar da
bartinės frontininku valdomos 
bendruomenės pataikūnų, šali- 
lininku, tenka apgailestauti ir 
kelti tokių rinkimų komisijų 
patikimumo klausimą Vyr. 
rinkimų komisijos pirmininku 
parinktas tas vyras, kuris mo
kėjo ir nebijojo spaudoje tei
sinti melą, kaltinti savo laiš
kuose ALTO susitvarkymą ir 
net jam nei šift ’̂nei šaltą vi
sai nepriklausomą reikalą aiš
kinti ir dar su didėliu melo do
zės “arzactl 
uuoja jo pašitflcėj' 
b ė, parinkta vyr?
misijai
iš opozicijos nekartą spaudoje 
iškeltas reikalas:eiti Į rinki
mus vieningomis jėgomis ir už 
baigus nesusipratiinus ir Įsivy
ravusi bendruomenėje nesklan 
dūmą, kuris' surikėjaiit laišvi- 
nimo kovai, y rd pragaištingas, 
netoleruotihašž. Aį. atsiliėpė ir 
išgirdo balsą’ tariamoji visus 
kišama daugumos, visuomenės 
remiama LB vadovybė? Tiesa, 
Stasys Barzdukas’ konientuoda 
mas J. Jasaičio memoranduina, 
parašė Drauge straipsnį ir nu
rodė neva ketvertą punktų, Jšu 
rie gali, sakau ga^ bflti kaip 
ir pagrindu susitikti ir aiškin
tis. Net ir to memoriandūmo 
nebuvo spaudoje paskelbta. 
Apie jį nerado reikalo ne Ta
rybos prezidiumas ar krašto 
valdyba pasakyti žodį. Atro
dytu, kad ne Stasvš Barzdukas 
tvarko LB Amerikoje: Labai 
gražiai poštringuoja ir rodo 
šentimentūš, emoęįįį riekiamą 
piti balsuoti, baigti' bdriiitis, 
nesusipratimus ir vis, žinoma, 
kalbėti didelės “daugumos” 
vardu. Bet be vienos kito žddžio 
spaudoje nei p. Kutkaus pas
tangų stengtis susitikti ar nors 
raginti savo viršininkus Detroi 
te, ką nors pradėti daryti. Taip 
besikalbant ir sulaukėme rin
kimų, kurie tvirtinama, kad 
būs demokratiniai ir teisėti. 
Negalėčiau tokiosž atsakomy
bės imtis ir skelbti apie būsi
mų tarybos rinkimų teišctiimą? 
Jei jau nebus tokios rūšies 
“teisėti”, kaip buvo septinto
sios tarybos demokratiniai rin
kimai, tai jie mažai kuo ir 
skirsis. Kad mažiaftt bus bal
suotojų rimtai tikėtina. Bus 
daug rinkimus ignoruojančių, 
neš laukė, kad prieš rinkimus 
ir viena ir kitą pusė savo mi- 
zernus ambicijų ar viršininką 
vimo norus turės dtąsos nuga
lėti ir suartėti, į rinkimus eiti 
atsinaujintomis ir suglaustomis 
jėgomis. Kodėl taryba negalė- 

sušaukli net 
Atrodo, kad 
ir svarbus? 
r tik dėl to,

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell S+riSėt:
NEMOKAMAI VIETA
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kruto' raginti eiti balsuoti, sta
tyti kandidatus; pranašauti rin 
kimu demokratiškumą ir tei
sėtumą. Kodėl negalėjo rinki
nių medžiaga atiduoti kam pri 
kfaūšo Čikagoje bhvusi rinki
nių komisija, nors buvo reika
lauta visą rinkimų medžiaga 
sugražinti? Tikėtina, kad nie
kas nenorės kišti galvos į niai- 
š">. Dar reikėtų paprašyti pa
skelbti rinkimines taisykles, 
nes' yra kalbos, kad vėl pakeis 
tos ir papildytos ar išlygintos?

C. Pašilys

sai tikslios. Atsiprašome. Viso 
salėje surinkta 938 dol. Solistė 
Janina šalnienė ir tautinių šokių 
grupė Grandis Vadovė Irena 
Smieliauskienė neėmė jokio ho
noraro. Dėkui joms ir visiems 
aukotojams.

Alto Cicero skyr. valdyba

Kai kam gali atrodyti, kad čia likęs 
kažkoks indėny stulpas, bet tikru
moje tai yra trumpy bangu stotelė, 
pastatyta pietinėje Aliaskoje ir nau
dojama greitam susisiekimui.

MICHAELS
4637 So. Archer Avė 

47-tos)

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00.

b. Kurilas, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemasis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00

Vincai žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami v
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60601 

•KtianireWf darbo valandomis arba užsakant paUu Ir pHdJdanl 
^eki ar pinigine perlaida

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su^ žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas KapaČinstas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
\ra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvaria) įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
>:ruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKACSlėTĖS ISPOOŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat » X. v* MB A- ta« tata taA lai f A

panų, italų ir kt. architektūrų iš 
1850, 1830 ir vėlesnių metų. Du 
pastatai nedegtų plytų, kuriuo
se buvo misijos sargų buveinė, 
kai Kaliforniją valdė meksikie
čiai. Kaikurie tų pastatų atkal
nėje su bokštais, verandomis; 
balkonais, gražiais pilioriais, 
vitražo ar šiaip puošniais lan
gais ir kt. Jei kartu būtų kelia
vęs koks jaunas statybininkas, 
gal ir būtų pasisėmęs kiek žinių.

Mes, keli pensininkai, besida-- 
Miela buvo pasigrožėti ne; lindami Įspūdžiais iš matytų pa

statų, priėjome išvados, kad 
prieš daugeli metų statytais kai- 
kuriais pastatais ir šiandien ga
lima pasidžiaugti. Na, o jei ku
ris šių dienų priv. pastatėlis iš
tvertų 100 metų, ar kas atkreips 
į ;jį dėmesį, nes tai bus lyg di
delė dėžė, be jokių puošmenų ir 
kt. Tiesa, gal tuos puošniuosius 
pastatėlius, atsižvelgiant Į pui
kų klimatą ir, :gerą. Bajitą 'Crūz. 
paplūdymį, statėsi nė eiliniai 

darbininkai, bet labiau pasiturį 
asmenys. Taip pat tiesa ir tai, 
kad dabar labiau kreipiamas dė
mesys Į pastato vidaus situaciją, 
taupumą ir patogumus, o iš lau
ko nesistengiama pagražinti, 
kad nedidinti mokesčių rinkėjų 
apetitą.

Kalvarijos episkopaių gotiško 
stiliaus bažnyčios šventoriuje 
nepaprastai išsiplėtęs — išsiša
kojęs didžiulis medis. 1884 m. 
pastatytoje nedidutėje vokiečių 
metodistų bažnyčioje dabar yra 
baleto mokykla.

Besi važinė j ant S. Cruz gat
vėmis, teko pastebėti magnoli
jos krūmą žydint, o kitoje vie
toje — labai aukštų bambukų 
kerą.

Bendrai, Santa Cruz tai kuror
tas, pilnas Įvairiausių viešbučių, 
o palei okeaną pristatyta Įvairių 
sūpuoklių karuselių, kasino ir kt. 
atostogų metu jaunimui laiką 
(ir pinigus) praleisti.

Didžiulis, 3 aukštų ir buvęs 
puošnus “Casa del Rey’ viešbū- 
ttis užleistas pensininkams. Per
traukos metu apsilankiau jame. 
Tame viešbuty gali apsigyventi 
pensininkas iš bet kurios J. A. 
valstijos. Kainos tokios: a) at
skiras kambarys su baldais, lo
vos baltiniais bei maistu du kart 
kiekvieną dieną (pusr. ir pietus), 
naudojant bendrą prausyklą —- 
pitij 18Ū—185 dol. menesiui, b) 
dalijantis su kuo kitu vonia 200 
—205 mėn. c) su atskira vonia 
ir dušu (šaueriu) 240—270 dol. 
mėnesiui. Yra ir brangesnių bu
tų. Asmenų ant ramsčių (kriu
kių) ar kėdėse važinėjančių ne
priima. Viešbučio tarnautojo 
man duotas spausdintas kaino
raštis turi pataisas ranka (kiek
viena pozicija padidinta 10 dol.), 
vadinasi, kainos nepastovios ir 
gali būti keičiamos (didinamos).

Grįždami namo užsukome j 
nustojusį veikti švyturį, pava
dintą žuvusio jaunuolio -Mark 
Abbott vardu, švyturio pirma
jame aukšte keliolika paveiks
lų ar padidintų nuotraukų (rietū- 
i ė :ome laiko apžiūrėti). .(klegesį) puikiausiai girdėjome.

salia švyturio okeane kelias- S. šurkus
NAUJIENOS, CHICAGO I, »LI------SATURDAY,.FEBRUARY 28, 1976



Z. JUšKEVTčIENe

St. Petersburg© lietuviai ir jų nuotaikos
- St. Petersburge yra Įsikūrę, Dailininko žmona, ponia E. 

gyvena ir du dailininkai: A. Rūkštelienė yra susiorganiza- 
Rūkštelė ir dail. J, Juodis. Jie- vusi ir veda moterų oktetą.' 
du abudu yra dar jauni perisi- Oktetas yra susilaukęs teigia- 
ninkai, sveiki, darbingi. Jiedu mo, gražaus įvertinimo ne tik "Petersburge, 
dirba gana daug. 1 savųjų, bet ir kitataučių.
Nežiūrint, kad jiedu, kaip ir. Į)aj j Juodis su žmona, jie- 
Kili turi nuosavus gražius na-’.i,, _ : ':x ...m:

į vi U v a « , kuo

mus^ su subtropikine puošnia atvMtnsių, nuosavybę, 
atmmpniifl in non.i/lni.rt .7 ... - .. \

turi pas save, savo sodybose,! 
bet vietos lietuvių organizuo
tai veiklai skiria daug laiko,

Lietuvos vardą. Tai (aulinė pa
garba petėt sbui giėėiains!

J. Tūbelienė, Nepr. Lietuvos 
tninilerio pirmininko našlė,- 
ilgus metus profesoriavusi 
Ayafcbingtone, karį laiką gyve
nusi Miami, šiuo metu gyvena 

Kuraičių gražia
me motelyje, ant pat jūras 
krank).

J. Tūbelienė, ši dvasios a’ is 
yra vieni iš vėliausia čia fokratė vis dar yra tociali, in- 

OiirTrb .. . . , i • - * nuesi- teligentinga,
g lemja ir ganadaug darbo pirkę, įsikūrę Jiedu abu turi: maIoniai nioraliai

giedrą charakterio į>ruožą daž 
niausią pozityviai nusiteikę, 
visuomenėje veikloje aktvvūs, 

įneša didelę kultūrinę duoklę tad daugelio suspėti papulti, 
Pav. dail A. Rūkštelė dar tik' įvertinti.

trys metai, kaip šioje kolonijo-Į Dail, J. -Juodis, žmonos tal- 
o jau suspėjo pateik dinamas, ‘šiuo metu atsidėjęs 

ti net keturiolika paskaitų irjdirba Prie Sėtuvių pavilijono.
Darbo sokrotorius W. J. Usery buvo 
metalo lydintoįas, o šiandien yra 
prezidento Fordo kabineto nerys. Iš 
paprasto darbininko jis iškilo į vals
tybininkus paskutiniais 20 mėty, šie 
metai jam bus ęana sunkūs, nes teks 
vadovauti pasitarimams naujiems 
kontraktams pasirašyti.

, nemaža prisidėjo prie koloni
jos lietuvių reprezentacinio 
reikalo kitataučių pasaulyje, 
šiuo metu dail A. Rūkštelč Įkni 
bęs, atsidėjęs dirba prie Nepr. 
Lietuvos informacinio leidinio 
anglų kalba, redaguojamo Kos 
to Jurgėlos, leidžiamo LŠST. 
Jis, atnaujina pasenusias nuo
traukas, reikalingas leidiniui 
ir meniškai pavidalina patį 
leidinį.

kuris bus išstatytas būsimame 
atvykusių, nuosavybę, nusi- 
tautų festivalyje, Festivali, ku
rį rengia įHiesto administracija, 
Amerikos divejų šimtmečių 
sukakties proga.

Na reikia pasakyti ir visi 
petersburgiečiai lietuviai, šiuo 
metu, gyvena festivalio nuotai
ka: visi .dirba, visi rūpinasi 
tinkamai reprezentuoti savo tau 
tinę grupę, reikiamai garsinti

lietuvių gerbia- 
____J globojama.

Pavasarį ji laukia atvykstan
čios savo dukros kuri su savo 
šeima šiuo metu yra Japoni
joje.

Dr. Petrikas ir jo šeima iš 
San Louis, ILL., jie į čia atkilo 
vos tik prieš metus. Turi nusi
pirkę prabangų butą viename 
kondominiumų mieste (Taip, 
blokinė namų statyta čia yra 
išplitusi ir ji sudaro tarsi, mies 
le miestą: turi savo tvarkda
rius, nuostatus.) Daktaras jau 
pensijoje, bet dar žvalus ir 
jau pradeda nešti savo kultū
rinį įnašą į vietos lietuvių gy
venimą : skaito profesiniu-rei
kalu paskaitas, draugiškai tei- relė yra gailestinga sesuo, gy 
kia profesinius patarimus. Jau 
yra užsitarnavęs žmonių res-

pektą. Žmona yra buv. aktyvi 
BALFO veikėja, maloni, visi 
laukia jos įsijungiant ir čia į 
BALFO skyriaus veiklą. Duk-

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WH/LE YOU EARN 6V2 % to 73/« % SU.

‘IN OUR SPECIAL ACCOUNT

17” Diagonal COLOR

:W

«* $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1<897Hv72^norrths/ - —

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

Or With $5,000 <
And your money grows to 45.S58.48 fa 
2J4 years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

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

F jjbk$21,024.81 in Tyear.

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% years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 
in 114 years.

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

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•Funds must remain in this special account for term of certificate. Rom your deposit, we deduct the cost of the item, but the interest you earn pays 
for it. plus gives you an addftionaf gain of 5% % to 7% % on your full 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: 4*9-3113

ESLC

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

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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.

vena drauge su tėvais.
šiame pat kondofniniumo 

•mieste turi nuosavą butą, gy
vena ir daktarai Labokai, iš 
Chicagos. Turi įsigijęs butą ir 
Dr. J. Starkus, su žmona, bet 
jiedu yra dar tik reti svečiai 
čia, atvyksta tik paatostogau
ti. Kondominiomo miestas yra 
naujas dalykas, savitai Įdo
mus, apie jį ir gyvenimą jame 
tektų pateikti atskiras repor
tažas, nes yra kas pasakyt ir 
apie ką pagalvoti...

Petersburge gyvena ir po
nia Miliauskienė su savo pro
fesionale .dukra, iš Clėvelando. 
Ponia yra aktyviai Įsijungusį 
vietos lietuvių kultūrinę veik
lą: reiškiasi, dirba moterų'sek
cijoje, dainuoja chore.

A. Novickienė buv. stam
baus ūkio savininkė, Dzūkijo
je, gyvena gretimai su ištekė
jusia dukra Dalia, kuri su sa
vo vyru< abu yra nekilnojamo 
turti pardavėjau Jiedu visiems 
lietuviams dėmesingai patar
nauja, padeda Įsigyti nuosavy
bę, tai Dana ir Algis Grigai
čiai. Jiedu dirba didžiulėje ne
kilnojamo turto Įstaigoje, — 
Doran Inc; Realtors. - . ,

Rašytojas Lukoševičius - iš 
Conn, taip-pat turi pirkęs bu
tą kondominijumų mieste. Iš 
jo langų matosi plati graži, ža
lumoje skęstanti miesto pano
rama. Aiškiai matyti, jog rašy
tojas rengiasi galąsti plunks
ną: kurti. Tad ir tenka jam pa 
linkėti kūrybinių nuotaikų!

Steponkus su žmona, iš Chi 
cagos, iš Union Pier yra staty
bininkas biznierius, šiuo metu 
turi paties pastatytus ir par
davimui išstatytus net du di
delius objektus: motelį ir še- 
šiabutĮ, didižulĮ namą. Jis lau
kia pirkėjo, bet laiko negaiš
ta: yra Įsitraukęs Į klubo kul
tūrinę veiklą, dainuoja chore 
ir šoka tautinius šokius.

Visa ilga eilė lietuvių yra at 
sikėlusių ir iš garsaus Cicero 
miesto tai: PalČiauskai, Klei
vai, Arnauskai, O. Galvydienė 
ir kiti. Daugumas jų turi įsigi
ję ir gyvena gražiose reziden
cijose, arti vandens. Jie visi 
džiaugiasi turėję ryžto Ir drą
sos pakeisti šaltą klimatą,’ . Į 
šiltą, malonų ir sveiką.
Vienuoliai tėvai pranciškonai 
iš Kanados St. Petersburge.
Pranciškonai, apdairūs ir 

apsukrūs vienuoliai, žino kur 
reikia kurtis... Jie turi nusipir 
kę namus, tiesa, kuklius, bet 
arti jūros, arti lietuvių, Pters- i 
burg Beach kolonijoje. <

Pranciškonai turi Įsirengę ir 
koplytėlę, kur šiokiadieniais ’ 
laiko mišias, Į kurias ateina ir I 
kolonijos lietuviai, kaimynys- . 
tėję gyvenantieji. Tik vietiniai ’ 
skundžiasi, kad kardinolas ne- | 
leidžia lailčyti mišių sekmadie 
nį. Įtaria, kad tai daro dėl biz
nio, — kad nenukentėtu ■•vietos'

parapijų reikalai... i
Lietuviai yra ambicingi iii 

ryžtingi. Jie nežada nuleisti! 
rankų: siekia parapijos. Na ir 
sekinės jiems! Tai bus ir dar 
vienas lietuviškas židinys, gre
ta jau esamo Lietuvių klubo, 
apie kurį buriasi lietuviai, po 
kurio stogu vyksta lietuviškas 
kultūrinis gyvenimas. Pranciš 
konų koplytėlė yra išpuošta 
dail. A. Rukšlelės ir J. Juodžio 
paveikslais.

Prelatas J. Balkūnas, ilgus 
metus N. Yorke gyvenęs, kle
bonavęs, gyvenimo saulėlei
džiui pasirinko Petersburgą, 
gyvena pas Pransiškonus, Jis 
atvyko poilsiui, bet visuomeni
ninkai jo vis dar nepaleidžia, 
kviečia sakityti paskaitas ir 
jis neatsisako neatsispiria. Te
ko sužinoti, kad ir frontininkų 
pasiuntiniai buvo pas jį apsi
lankę, maldavo jį sutiktų kan
didatuoti j LB tarybų. Vieti
niai tokiu jų elgesiu yra labai 
pasipiktinę ir sako: “Kur tų 
frontininkų ir akys, kaip jie ir 
galėjo išdrįsti kreiptis, prašy
ti Prelatų kandidatuoti į jų pa
čių nugyventų, suskaldytų, be 
jokio autoriteto Bendruomenę! 
Juo labiau, gerai žinodami, kad 
jis protesto ženklan, dėl tų pa
eit] frontininkų nelegalių, su
suktų rinkimų, net ir iš LB. 
Garbės teisino- rezignavo!... 
Kiti, tarsi pateisindami, juokia
si: Tai matai, frontininkai yra 
įpratę drumsti vandenį, gau
dyti žuvis, žuveles ir visai ne
raudonuoti. .. Vis veda strau
so politikų, ir vis taria besu 
protingiausi iš protingiausių. 
L. Bendruomenę suskaldę”.

(Bus daugiau)

ROCKFELERIS IR 
ŠALPOS FONDAI

VAŠINGTONAS. — Vicepre
zidentas Rockefeleriš ragina, kad 
federalinė baldžiavisu 100% per
imtų savo žinion visą šalpos veik
lą taip greit, kaip galima.

Jis nurodė, kad visoje Ame
rikoje, Įvairiose jos vietose, ke
turių asmenų šeima gaunanti 
įvairaus dydžio pašaipą — nuo 
720 dol.’iki 4,800 dol. Toks pa
šalpų Įvairumas tik vargina mo
kesčių mokėtojus ir verčia šel
piamuosius’, kraustytis iš valsti
jos Į valstiją.

Kartais ir melas tam tikrais atvejais 
būna reikalingas

Paprastai įprasta yra sakyti, 
kad kiekvienas melas yra negra
žus reiškinys, nes geriau yra vi
sada vartoti tikrąją teisybę. Ta
čiau gyvenime pasitaiko tokių 
atvejų, kada tenka pavartoti ko
kį nors melą, norint tokiu bū
du susilaukti geresnę padėtį.

Kartais būna tokių nuotykių, 
kada kiti žmonės girdėdami tik
rąją teisybę pavadina tikruoju 
melu. Pavyzdžiui, man pačiam 
teko sužinoti mano pasakytą tei
sybę pavadintą tikruoju melu.

Būtent, vienas asmuo buvo 
paklausęs mane, kokius vaistus 
aš vartoju, kai suskauda galvą. 
Aš tokiam asmeniui buvau pa
sakęs, jog man niekad neskau
da galvos, o galvos skausmus 
prisimenu praeities laikais, maž
daug prieš septyniasdešimt me
tų. Nors tas asmuo nieko ne
sakė man ką nors priešingai, ta
čiau iš kitų asmenų sužinojau, 
kad tokį mano pasakymą jis pa
vadino tikruoju melu, nes anot 
jo kiekvienas susenėjęs žmogus 
dažnai pajunta kokį nors galvos 
sopėjimą. Taigi aš buvau pava
dintas tikruoju melagiu.

Tikrąj’j melą man teko pavar
toti pirmaisiais ietuvos nepri
klausomybės metais. Vieną kar
tą pietinėje Suvalkijos daly (ne
toli Kalvarijos) man teko dvira
čiu važiuoti, ir važiuojant teko 
susitikti nepažįstamą žmogų, 
taip pat važiuojant dviračiu. Ir 
tas žmogus tuojau paklausė, ar 
neteko man kur nors netoliese 
matyti lietuviškos kariuomenės 
būrius. Man tuojau krito Į gal
vą įtarimas, kad tas žmogus yra 
slaptas lenkų kariuomenės žval
gybininkas. Tokiu atveju aš jam

greitai pamelavau, kad už kal
nelio netoliese yra apsistoję ne
maži lietuvių kariuomenės bū
riai. O tas žvalgybininkas sku
bėdamas nulėkė už miškelio, kur 
paskui pamačiau lenkų kariuo
menės būrelį traukiantis atgal 
į pietų pusę, nes matyt ir len
kai bijojo, kad juos neužpultų 
lietuvių kariuomenė. Taigi ma
no melas, kad ten buvo lietuvių 
kariuomenė, tokiu atveju buvo 
naudingas.

Dar vieną mano melą čia pa
pasakosiu, kurį pasakiau savo 
jaunystėj, kai mokiausi pradinėj 
mokykloj (arvlKaijoj). Tada mo
kykloje viskas buvo dėstoma ru
sų kalba, bet tikybos pamokos 
lietuviams buvo dėstomos lietu
viškai, vieną kartą per savaitę 
(vieną valandą). Tąsias tikybos 
pamokas ateidavo dėstyti lietu
vis kunigas. Jokių lietuviškų ti
kybos vadovėlių tada nebuvo, 
nes buvo uždrausta lietuvių 
spauda. Mokytojas kunigas bu
vo savo mokiniams įkalbėjęs, 
kad eitume išpažinties atlikti 
kas trys mėnesiai, taigi keturis 
kartus per metus. Man pačiam 
buvo labai sunku susirasti tas 
nuodėmes, nes visada visur gra
žiai elgdavausi ir mokytojų bd 
savo tėvų įsakymų visada klau
sydavau.

Kai vieną kartą prie išpažinties 
buvau pasakęs, jog beveik ne
turiu jokių nuodėmių, tad ku
nigas tuojau vienu kitu žodžiu 
pasakė, kad aš meluoju. Tada 
aš sugalvojau pasakyti vieną kitą 
nuodėmę melagingai; ir tokiu 
būdu ir kunigas buvo labai pa
tenkintas. Taigi toks melas ir 
mane gerai apramindavo.

A. Kelmutis

MW--  . . „.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ J
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Taupykite

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

w
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION ;j
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608 il
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS. *

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti. "T
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P. Stravinsko atsakymas Br. Railai į jo viešą laišką, 
paskelbtą "Drauge"

(Tęsinys)
“Dirvos” 23 nr. Ten Jūs aiški
nate, kad Sovietų Sąjunga-Lie- 
tuvos okupuotas esą kaukian
tysis liūtas, o mes visi — tai tik 
užkrosnyje čirškią ir nieko tam 
liūtui padaryti negalį žiogai.

2/ To “kritinio realizmo” 
dvasia diktuoja ęveikam pro
tui šį “geresnį” sprendimą: V 
L I Ką ir kitus Lietuvos laisvi
nimo veiksnius panaikinti ir 
išvis laisvinimo darbą, kaip 
beprasmišką užkrosnio žiogų 
čirškimą prieš galingai kau
kiantį liūtą, baigti, visiškai nu

VU. Dėl “kritinio realizmo’’ 
ir “geresnio” sprendimo laisvi

nimo klausimu
Savo viešame laiške Jūs ra

šote, kad esate “kritinio rea
lizmo” pažiūros į laisvinimo 
darbą ir to “kritinio realizmo” 
“dvasioje j ieškote” geresnio 
sprendimo laisvinimo klausi
mu.

1/Tą Jūsų “kritinį realiz
mą” mes pažįstame jau senai 
nuo 1953 metų, iš Jūsų straips 
nio, “Liūto kaukimas ir žiogų 
čirškimas” paskelbto tų metų

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

Rašo ir neraudonuoja
B. kv. (Bronius Kviklys), laisvojo pasaulio lietuvių 

dienraštį pavertęs grynai frontininkų Bendruomenės 
laikraščiu, bando įtikinti savo skaitytojus, kad J. Gailos 
paskelbti barzdukinės Bendruomenės “rinkimai” yra ge
riausia proga kilusiam dviejų Bendruomenių konfliktui 
išspręsti. Jis labai gerai žino dėl ko konfliktas fronti
ninkų vadovautoje Bendruomenėje kilo ir jarri gana ge
rai žinomos to Bendruomenės skylimo priežastys. Jis pa
rašė ilgiausią straipsnį, visai nepaminėdamas nesutikimų, 
protestų, skundų ir skylimo priežasčių. Rašo, tarytum 
nieko nebūtų atsitikę, ir visai neraudonuoja.

Jis žino, kad dabartinei barzdukinės Bendruomenės 
vadovybei yra didelė opozicija. Jam turi būti aišku, kad 
ta opozicija kelis kartus bandė tartis ir ieškoti būdų toms 
nelemtoms priežastims pašalinti. Ne vieną kartą jis bu
vo girdėjęs, kad nesusipratimai prasidėjo, kai Chicagoje 
Į balsavimo dėžutę buvo įmesta virš 600 privačių asmenų 
gautų balsavimo kortelių, -kurios visus tokius “rinkimus” 
nukreipė frontininkų žmonių pusėn, ir kad visos pastan
gos tokius “rinkimus” patikrinti nuėjo niekais, Klausi
mą sprendė apylinkės ir apygardos valdybos, jis buvo per
mestas į garbės teismą, bet labai jau negarbingai išspręs
tas. Iš viso, jis nebuvo spręstas iš esmės, nes formaliai 
jis buvo paduotas po to, kai paruoštos taisyklės leido. Net 
Bendruomenės garbės teismo nariai praneša, kad jie bu
vo priversti prisilaikyti labai jau negarbingų taisyklių.

Tie dalykai buvo keliami Bendruomenės garbės teis
mo posėdžiuose, jie buvo gvildenami Naujienose, jie aiš
kiai vedė į biaurų klastojimą, kurį bijota iškelti viešu
mon ir pasmerkti nusikaltėlius. Kodėl bijota pasmerkti 
kelių ir išvengti didelio visuomeninio skandalo, iki šio 
meto neaišku. Yra pagrindo manyti, kad į skandalą būtų 
buvę įvelti aukšti bendruomenininkai, kurie visą politi
nės veiklos planą būtų dar labiau sukompromitavę. Nusi
kaltėliai viešumos bijojo ir suskaldė Bendruomenę. Ta* 
da lietuviai ėmėsi priemonių, kad panašūs dalykai 
ateityje nepasikartotų, Pirmon eilėn, jie užregistra
vo Bendruomenę, gavo įstatymų reikalingą protekciją, o 
vėliau paruošė taisykles visiems organizacijos reikalams 
tvarkyti, kad niekas negalėtų nuostatų kaitalioti prieš 
kiekvienus rinkimus.

“Lietuvių Bendruomenės rinkimams artėjant” straips 
nyje b. kv., be kitų dalykų, ekelbia šitokį pasiūlymą:

“Naujieji LB rinkimai yra labai gera proga tiek 
pozicijai, tiek opozicijai peržiūrėti savo dabartinius 
ėjimus, išeiti rinkimuose su naujomis programomis 
naujais kandidatais ir legaliu demokratišku būdu 
perimti LB vadovybę.” (Drauga, 1976 m. vas. 23 d.,

Rinkimai būtų galėję būti gera priemone Bendruo
menėje frontininkų sukeltam konfliktui likviduoti, bet 
Kviklys savo rašinyje apie tai visai neužsimena. Jeigu 
naujose “rinkiminėse” taisyklėse būtų aiškiai pasakyta, 
kad jau paruošti nuostatai, draudžiu rinkimus klastoti; 
jei būtų aiškiai nurodyta, kad niekas negalės įmesti į 
balsavimo dėžutę 600 ekstra balsų.; jeigu būtų prižadėta 
ištirti klastą ir patraukti atsakomybėn klastotojus;’ jei
gu būtų pasakęs, kad klastingu budu išrinkti pareigūnai 
neturės teisės užimti pareigų ir jiems bus uždrausta iš 
tolo prikišti nagus prie artėjančių rinkimų, tai dar gali
ma būtų pagalvoti. Bet apie praeitų “rinkimų” klastą 
jis nei vienu žodžiu neužsimena. Tai reiškia, kad. neįves
tas nei vienas paragrafas, kuris panašią klastą uždraus
tų. Tuo tarpu jis kviečia ir toliau dalyvauti “rinkimuo
se”, nors viską tvarkys tie patys “rinkimų” tvarkytojai, 
kurie ir praeitus rinkimus suklastojo ir uždraudė klas
tą išsiaiškinti. Jis net neužsiminė, kad praeituose “rinki
muose” būta klastos, nusižengta pagrindinėms rinkimų 
taisyklėms.

Kviklys nei vienu žodžiu apie tai neužsimena. Jis tik 
primena,, kad artėjančiuose “rinkimuose” bus toki patys 
palaidi barščiai, koki buvo ir praeituose “rinkimuose”: 
Jis įsakmiai pabrėžia, kad LB rinkimų būdas yra labai 
paprastas, nesudėtingas ir nėra perdaug formalaus. Bal
suoti gali kiekvienas, nors bendruomeninėje veikloje ir 
nedalyvauja. Į balsuotojų sąrašus'žmogus gali būti įra
šytas anksčiau, bet glai būti įrašytas ir balsavimo metu. 
Ateinančiuose ..“rinkimuose” galės balsuoti ir-’nario mo
kesčio nesumokėjusieji bendruomenės nariai.

Jeigu kas nors tokias “rinkimines” taisykles parody
tų bet kuriam Vakarų pasaulio teisėjui, tai jis aiškiai pa
sakytų, kad čia planuojama ne rinkimai, bet nauja lietu
vių apgaulė. Kaip gali organizaciniame darbe dalyvauti 
iš gatves atėjęs žmogus? Jis gali ateiti ir nueiti, apie bet 
kokį Bendruomenes darbą visai nesirūpindamas. Kaip 
gali balsuoti žmogus, kuris nėra net balsuotojų sąrašuo
se? Kaip gali balsuoti organizacijos narys, nario mokes
čio nesmokėjęs? -šitokios palaidos balos “rinkimuose” iš
rinkti tautiečiai štai kokias privalegijas turės:

“Juo daugiau mūsų tautiečių rinkimuose daly
vaus, juo bus geriau, nes tokiu atveju išrinktieji jau
sis turį didesnį rinkėjų pasitikėjimą ir aktyviau dirbs, 
priimdami atsakomybę ne tik prieš savo rinkėjus, 
bet ir prieš visą lietuvių visuomenę, o taip pat prieš 
bet kokiame politiniame gyvenime negalinčią daly
vauti ir savo reoikalų spręsti-lietuvių tautą.” (ten pat) 
To tain jau nebus. Klastotais rinkimais vadoyybėn 

patekę žmonės lietuvių tautos reikalų nespręs. Palaidų 
barščių būdu rinkti atstovai lietuvių neatstovaus. Tai 
yra organizuotos lietuvių visuomenės darbas, geriausių 
organizacijos atstovų pareiga, o ne “naujais rinkimais” 
primestų suktų politikų darbas.

JONAS AUGUSTAITISDvieju pasaulėžiūrų varžybos
Jankevičiaus pėdamis nepasekė kartu su manim 

atleistieji Masiliūnas ir Navakas. Masiliūnas buvo ir 
pasiliko krikš.-deniokratas, Navakas — nepartinis, ar
timas tautininkams. Visi trys mes vėl grįžome į Gele
žinkeliu Valdybą. įrodę mūšy pasipriešinimo teisingu
mą prieš neteisingus valdžios pasiryžimus. Smetona 
mūsų tuomet neparėmė, statydamas aukščiau discipli- 
na-susiklausimą prieš valstybės apratato teisingumą. 
Masiliūnas buvo paskutinis susisiekimo ministeris A. 
Merkio-vieningo darbo — kabitene; jį skatindavau ra
ginti Smetoną ruoštis besiartinančiai valstybės krizei, 
o jis vis atsakydavo, kad Smetona su juo nesikalba 
jokiais kitais reikalais, išskyrus tarnybiniu. Triukšmo 
daryti nenorėjęs, pažinojęs Smetoną iš savo pirmų at
leidimo motyvą.

Ii- kai dabar man priekaištauja ir šmeižia, kad aš 
kritikuojąs Smetonos režimą tik dėl to, kad jis nepas- 
kyręs mane susisiekimo ministeriu, tai iš aprašytos pa
ddies gali įsitikinti, kad aš neturėjau jokio reikalo 
būti susisiekimo ministeriu, — mano noras buvo pa
kelti Lietuvos geležinkelius į tokį aukšlį, kad, keliais 
pervažiavęs Rytų Vokietijos sieną, negalėtų sakyti:

“įvažiavome į Aziją’, kas man pačiam teko girdėti! 
Jei aš būčiau buvęs tautininkų partijos narys, tai ma
no ambicijos būtų buvę tapti verčiau Krašto Apsaugos 
ministeriu, arba finansų. Tada tikrai nebūtų buvę be 
jokios naudos mėtomi pinigai netinkamam Lietuvai 
Raštikio ginklavimosi planui, nebūtų buvę apdėtas 
aukščiaunsiais akcizo mokesčiais (virš 40%) pirmo 
reikalingumo reikinens. Bet kai aš buvau labai jau 
aiškioje ir žinomoje opozicijoje, tai apie jokį pasky
rimą ministeriu negalėjo būti jokios kalbos. Todėl vi
sų tų kaltinimų pagrindas yra tik tu asmenų primity
vus galvojimas!..

Didžiausią skriaudą ir didžiausią juo nusivyli
mą) Smetona yra man padaręs (ir visai taulai)< tai jo 
parėdymu (išgelbiant vienybę) uždarymas vakarie
čių inžinierių ir architektu draugijos, politinių par
tijų. nemėgiamųjų draugijų, palikus tik\ tautininkų 
partiją. Ką jis pats tuomi laimėjo? Panaikino sukur
tus pagrindus vakariečių mentalitetui ir darbo meto
dams kilti, sustiprino vėl rytietišką (rusišką) metali 
tetą,, viešpatavusį geležinkeliuose, ir visoje susisieki
mo ministerijoje nuo pat Lietuvos pradžios, uždaręs 
kitas organizacijas, nužemino ir aptamsino Lietuvą... 
eboki(a? .

Smetonos adjutantas pulk. Vaclovas Šliogeris apie

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
GEROVJS KOMITETO KANDIDATAI j

SLA PILDOMĄJA TARYBA
Brancūs Ereliai ir sesės SLA nariai:

Neseniai praėjo nominacijos į Susivienijimo Lietuvių .Ame
rikoje Pildomąją Tarybą.

Dabartiniai Pildomosios Tarybos nariai gavo daugiausiai bal
są. Nariai už juos balsavo, nes dabartiniai SLA viršininkai savo 
sumanumą ir rūpestingumą SLA reikalais puikiai įrodė. Jų pa
stangomis SUSIVIENIJIMAS sustiprėjo, jo finansai (turtas) 
metai iš metą didėja, išlaikoma narių tarpe graži vienybė, palai
koma tautinė ir kultūrinė veikla, o visa tai prisideda prie orga
nizacijos ir narių gerovės kilimo.

Užtikrinkime SUSIVIENIJIMO išsilaikymą ir šviesią ateitį 
ir šiais rinkimais kovo-March mėnesį balsuokime už visus dabar
tinius SLA Pildomosios Tarybos narius: ' <

Paul P. Dargia — Prezidentas 
Alexander Chaplikas — Viceprezidentas 
Genevieve Meiliūnas — Sekretorė 
Euphrosine Mikužis — Iždininkė 
Christine Austin — Iždo Globėja 
Josephine Miller Iždo Globėja 
Dr. Daniel Degesys — Daktaras Kvotėjas

1976 m. kovo-March mėnesį parodykite visiems^ kad Jums 
rūpi Susivienijimas — dalyvaukite savo kuopų silsirinkimnose 
SLA broliškumas yra pagrįstas demokratiškumu veikloje. Kiek- 
vienas narys yra organizacijos šeimininkas. Jisai savo valią pa
reiškia demokratiniu. procesu: balsavimo metu kuopos susirin
kime. Tad visi balsavimo balote ties minėtą kandidatą pavardė
mis pažymėkime ženkliukus, kaip nurodoma pavyzdiniame bulotė. 
Tokiu būdu pademonstruosite visiems, kad savo balsus su pasiti
kėjimu atiduodame tinkamiausiems kandidatams į SLA Pildęnią- 
ją Tarybą.

ši PILDOMOJI TARYBA, vadovaujama Prezidento Povilo 
Dargio, moka sutartinai dirbti kiekviename Susivienijimo reikale, 
yra gerą toną .duodanti ir visam mūsą organizaciniam-gyvenimui 
tiek pačiame SUSIVIENIJIME, tiek santykiuose su kitomis lie
tuviškomis organizacijomis. Tokios sudėties PILDOMOSIOS 
TARYBOS reikia SUSIVIENIJIMUI, tokia vadovybė įveda SU- 
SUVIENIJIMĄ į gražią šiais metais sulaukiamą 90-tięs metą su
kaktį, tokia vadovybė yra labai naudinga paskiram nariui bei 
visam SUSIVIENULMUI. Už šią PILDOMĄJĄ TARYBĄ bal
suokime šią metą kovo-March mėnesyje.

SLA GEROVĖS. KOMITETAS
J. Andrulonis, Sekretorė, 

4018 Franklįn Road,
... - Pittsburgh, Pa. 15214

IMtraukti,
3/ šio “geresnio” sprendimo 

(padaryto anais 1953 metais) 
Jūs laikotės ir šiandien. Dėl to 
gi ne taip senai pakartotinai 
aiškinote Tėvų Marijonų “Drau 
ge”, kad laisvinimo darbas esąs 
beprasmiškas, kad jam nei au
kų nereikią duot, kad jam duot 
damos aukos-tai .pinigai, “iš-, 
mesti, kaip į balą”... Kam šis 
Jūsų “geresnis’’ sprendimas 
naudingas, rodos, ir be žodžių 
aišku. Jei Jūs šiandien, sekda
mas “Draugo” redakcinio šta
bo buv. nario Vytauto Alseikos 
pėdomis, sugrįžtu te į Lietuvą, 
tai okupantas ne tik priimtų 
Jus išskėstomis rankomis, bet 
už tokį Jūsų“ geresnį” spren- 1 
dimą laisvinimo klausimu ga
lėtų Jus apdovanoti .net ir Le
nino ordinu...

VIII. — Dėl apsisausiauimų 
su VLIKO “svarbiausiais as
menimis” ir dėl “razistencinio” 
darbo dabar su jais.

Savo viešame laiške giriatės 
anksčiau turėjęs su VLIKO 
“svarbiausiais” a s m e n imis 
“vaisingų” apsiausiavimų, bet 
dabar, susitaikęs jau dirbate 
su jais ir - PLB vadais “tautiš
kai rezistencinį” darbą, dargi 
tokioje slaptybėje, kad to neiš 
aiškinsią nei Lietuvių Spaudos 
Klubo prokurorai...

1/ Pirmiausia, Jūsų kada ap 
ausiuotieji, t. y., antausius aps
kaldytieji VLIKO svarbiaųsie- 
ųi asmenys, kaip pvr., Jūsų 
spaudoje niekintieji VLIKO 
pirmininkai prel. Mykolas Kru 
pavičius, Jūsų vadintas “Miku” 
.ji asmenis, kaip pvz., Jūsų 
“Krupu”, ir Vaslovas Sidzikaus 
taipgi ir VLIKo Tarybos pir
mininkas Karolis žažlkauskas, 
kurio vardą su panieka ir pa
šaipa dažnai minite ir iš savo 
straipsnių sudarytoje knygoje 
“Tamsiausia prieš aušrą”, jau 
senokai mirė, Jūsų. neatsipra
šyti ir Jums su jais nesusitai
kius. f

Jūs ausiavote j”°s “iš iner
cijos” dar kurį laiką ir miru
sius. ,.

2/ Kai dėl dabartinio Jūsų 
to mįslingo ir didžiai slapto 
“taktiškai rezistencinio” darbo 
su šiuometiniais VLIKo “svar
biausiais asmenimis” (kurių 
Jūs, rodos, niekad nei nenus- 
kriaudėte), taipgi ir su PLB 
vadais irgi visuomet taikojė 
gyvenate), tai daugis mūsų ne
pasitiki Jūsų gera valia ir Jo 
darbo laukiamais rezultatais. 
Mes jau gerai pažįstame Jus ir 
Jūsų “užsieninę rezistenciją” 
iš Jūsų darbų, ypač gi iš' tų, 
kuriais reiškėtės ausiuodamas 
VLIKO “svarbiausius asmenis” 
ir siekdamas VLIką likviduo
ti, kaip nereikalingą (pągal 
Jūsų “kritinio metodo” dvasio
je padarytą “geresnį” sprendi
mą laisvinimo klausimu). Anks 
čiau rašiau ir dabar sakau: 
Viešpatie, apsaugok mus .nuo 
Jūsų “užsieninės”, net ir “tau
tiška” vadinamos, ypač gi su 
pačiais VLIKo ir PLB “svar- tiems. antausių skaldymus pa-

f

“svarbiausiais asmenimis” vyk vaizduojančią ištrauką. št.ai 
domos “rezistencijos”, dargi ji:
pasislėpus nuo visokią prpku- “Einam vienas greta .kito, 
rorų, t. y., nuo didžiąją nusi- Mes jiems nieko nedarom, lyg 
kaitimą aiškintoją ir viešojo ignoruojam. O- jie, lyg kofcs ne- 
intereso gynėją. ’ inurama pramuštgalvis: tai pa-

3/ Dėl Jūsą ausiavimosi šonėn bakstelna, tai įgnybą, fpi 
spaudoje, apskritai, norėčiau paraito, tai paglamžo, ffii yi- 
pastebėti,-kad tokie nekultu- sas-turimas , žjjiogui patjupkū 
ringą, neiššauklėtą kaimo bęr priemones.kartu panaudoja ąl- 
ną darbai (kitiems antausių sinti ir žeminti, ir tai - tęsiasi 
skaldymai) Jums, mūsą- žy- per visą gyvenimą, kol galą 
miam spaudos veikėjui, kąr- .gąlę mus išstumia iš Jąiko, yė- 
tais dar ir teisininku beside—.žės”...
dančiam,-tikrai netinka. Kai-jie Manau, atpažinsite save;^š 
vykdomi spaudoje, tai tas la- šito, prel. M.-Krupavičiąus^o- 
bai smukdo ir spaudos kultu,džiais klasiškai nupiešto Jū 
rą. Dėl to gi ir mūsą Ępaudos są portreto ir gražiai pavaįz- 
Jus įspėdamas, kad bent aeity-4 duotą bei teisingai įvertintą tą 

•j e taip nedarytute. Jūsą “heroišką”, kitiems antąu•j e taip nedarytute. Jūsą “heroišką”, kitiems anfeu
O Kaip Jūs atrodote, baskai ^. Sūdymų, kuriais taip la- 

dydamas mūsti žymiems polity ,baI?av° vles™e Iaiš 
ke Tėvų Marijonų spaudos or- 

( ganė. Komentarų nereikia. 
Suprantančiam pakanka.

Sapienti sat!

Ros veikėjams antausius laik
raštinėje spaudoje, teatsako 
čia prel. Mykolo Krupavičiaus 
1958. XII. 28 d. laiškas Domai 
Šleževičienei, kuri tą laišką 
prieš savo mirtį perdavė man 
saugoti, leisdama man ji, esant 
reikalui, atidengti viešumai. 
Tą aš čia ir padarysiu, duoda
mas jo budingą, Jus ir Jūsų ki

FIGHT HEAP? DIStASE

GIVE HEART FUND

Smetonos pažiūras bei nusistatymus šitaip rašo: 1935- 
38 (adjutantavimo metaih. J. A.) laikotarpyje nevie
ną kartą teko klausytis ir net dalyvauti Prezidento A. 
Smetonos ir ministerio pirmininko J. Tūbelio pasikal
bėjimuose, jiems nagrinėjant klausimą — prie kurios 
didžiosios valstybės Lietuvai reiktų glaustis, paramos 
beieškant valstybės nelaimės atveju? Prieita išvados, 
kad atsižvelgiant į visokias aplinkybes, tikslingiausia 
būtų paramos ieškoti pas rusus. A. Smetona reiškė min
tį. jei blogiausiu atveju Lietuvai tektų nustoti nepri
klausomybės, tai geresnė išeitis būtų atsidurti rusų, 
o ne lenkų, ar vokiečių valdžioje... Jis skaitė, viena 
mes su rusais esame įpratę gyventi, antra — būdami 
aukštesnės kultūros, mes daug lengviau atsispirtame 
nutautinimo pavojui...” (V. Šliogeris. A. Smetona — 
žmogus ir valstybininkas. 1966, pusi. 169.).

Tad Smetonai, įpratusiam gyventi ir sugyventi, bu
vo suprantamesnis slavas-rusas. Tačiau naujai besi
formuojančioje Lietuvoje dalis visuomenės jau buvo 
vakarietiškų pažiūrų-skirtingų Smetonos pažiūroms.

Lr^tuvps karaliai ir didieli kunigaikščiai toji im
tuose ir pietuose valdė didelius žemių plotus ir ten gy
venančias tautas. Jos pripažino jų valdžią, jų klausė, 
nekėlė; prieš juos riaušių-sukilimų, kai jie taikė vi 
siems teisingumo, lygybės, toleracijos dėsnius. (Reli-

---------------- ............................ ’,■= '.T--------- FX 
gijos neša tautoms skirtingumų, nesugyvenimų, ku
riuos išlygina tolerancija). Teisingumas yra didelė 
jėga kraštui valdyti, ką jau suprato senieji romėų#i 
(Justicia ėst fundamenttum regnorym).

Smetona, nesilaikydamas teisingumo, lygybės, 
tolerancijos pagridų, uždarinėdamas partijas - bei 
draugijas (leido viešai veikti tik tautininkams) nesu
kūrė tautos vienybės, susilaukė, tautos .nepasitenkini
mų, nuolatinių sukilimų bei neramumų. Reikalavi
mas, vien paklusnumo (susiklausymo) be minėtų dės
nių, nesudarė efektingo faktoriaus vienybei ir trukdė 
tautai eiti pažangos keliu.

Tačiau menkesnė pažanga Lietuvoje (ir Smetonai 
valdant) ėjo, ji ėjo netik minėtuose geležinkeliuose, 
bet ir kitose srityse: ji ėjo mišjęą administracijoje ir 
ūky, žemės ūkyje, tautos švietimo srityje. Visai ne
buvo pažangos .tautos vienybės ugdyme (dėl minėją 
dėsnių nesilaikymo) bei užsienio politikoje, dėl visjš 
ko pasyvumo.

(BUS DAUGIAU)

SKAITYKITE i IR PLATINKITE
, DIENRAŠTI “NAUJIENAS” 

IOS VISAD RAŠO
“TEISYBE
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS .

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DK. PAUL V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, I1L
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. EISIU - tiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL. — 5E 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West lC3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUCAS4
Tek: 561-4605 ir 489-4441 

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

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS
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.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪŠLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: 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 kitu laiku 

pagal susitarimą.

V; Tumasoms, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą,
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 3-6195.

Dėl

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t, t.

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

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

Brighton parkas 
ginasi

čia buvo rami apylinkė. Seni 
namukai, bet prižiūrėti, apdažy
ti, žolė, gėlės.

Pastatė netoli už poros blokų 
“Hamburgerinę”. Privažiuoja 
valgytojų iš kitų apylinkių, dau
giausiai pavakarėje, po 5-6 maši
noje, jaunamečiai.

Iš ramios apylinkės pasidarė 
nerami. Vis kas nors kasdieną 
įvyksta, čia iš darbo einant na
mo 5 vai. vakare atėmė iš Onu
tės Stonkus piniginę su 40 dol. 
Kaimynystės krautuvę apiplėšė 
net 3 kartus per vieną mėnesį ir 
nulėkė su mašina. Lietuvį ber
niuką ištraukė iš jo mašinos, su
mušė ir palikę kruviną nuvažia
vo. Du jaunuoliai ėjo namo apie 
8 vai. vakaro, tai gauja pradėjo 
juos gaudyti su automobiliu net 
ant šaligatvių važiuodami. Tie 
jaunuoliai turėjo šokti į sveti
mą daržą, galėjo būti sužeisti. 
Kitą dieną mergaitė nusipirko 
maišelį “Hamburgęrių”. “Sve
čiai” iš kitos apylinkės užblo
kavo kelią jos mašinai ir atėmė 
hamburgerius. Vėl viena mote
ris skundėsi, kad ji ėjo “jiela” 
į krautuvę, tai pilna mašina jau
nuolių prisivijo, ją ir iš popie
rinių puodukų aplaistė “koka 
kola” ir ledais. Vienas ledo ga
balas pataikė į veidą ir sudaužė 
akinius.

Vienas kitas atsitikimas'buvo 
praneštas policijai, bet — ne- 
pagavai, įrodymii nėra ir t. t.

Vasario 13 penktadienį apie 
9:30 vakaro vėl gauja užkabino 
3 jaunus bern inkus apie 14-15 
metų. Gauja apstojo juos nuo 
“Hamburginės” per pusę bloko. 
Vaikai labai išsigando. Užpuoli
kai 7, jau vyrukai ir “ginkluoti” 
lazdomis. Brighton parke visi 
nori žinoti, kokia čia- gauja už
kabinėja žmones, bet vis trūks
ta įrodymų, iš kurta gauja. Tuo 
.metu iš už kampo atvažiavo ma
šina ir joje buvo 4 Brighton par
ko gyventojai jaunuoliai, vienas 
iš jų jau nukentėjęs nuo tos 
gaujos, ir pamatė, kad aniems 
kaimynų vaikams reikia pagal
bos. Trys iššoko iš automobi
lio, o ketvirtas nuvažiavo pa
šaukti draugu ir paskambinti 
policijai. Tuojau buvo užpuoli
kai “nuginkluoti” — liko be 
lazdų. Tuo tarpu jau atvyko ir 
pagalba. ' šiek tiek kumščiomis 
“apmėtė” svečius.’ Pajuto “sve
čiai” pavojų ir 6 mašinoje pabė
go, bet vieną pagavo ir nugabe
no į policiją. Kartu nuvažiavo 
ir porą brightonparkiečių, nes 
reikia suteikti įrodymų polici
jai. Policijoje sužinota, kad .vi
si tie “didvyriai” yra iš Bridge- 
porto. Tarp tų “svečių” iš kitos 
kolonijos buvo ir pietiečių su 
tamsia odos spalva, ne juoda, 
bet tamsoka. Gal dabar apspira- 
mins?

čia Brighton parke nebuvo iš 
jaunuolių didelių nusikaltimų. 

Tėvai žiūri kur eina, su kuo 
draugauja, ir iki dabar, kol tas 
“trobelis” neprasidėjo, visi bu
vome patenkinti mūsų jaunimu, 
žinoma, iškrečia kokį šposą ir 
jie, bet ne su “lazdomis”, ir ne 
jaunesnį arba senesnį užgauti.

Dabar labai įdomu, ar bus ap
kaltinti ir Brighton parko jau
nuoliai, kurie apgynė kaimynų 
vaikus, nes ir tie kurie apgynė 
turi stoti j teismą. Tik kaimy
nai labai patenkinti, kad jau šį 
kartą policija pagavo, ries visuo
met pavėluoja. Gal apsivalysi
me nuo “svečių” ir patys galė
sime vėl ramiai “Hamburgerį” 
pavakarėje nuėję suvalgyti. Aš 
iki šiolei tai prašydavau kaimy
nų kad atneštų.

Aš gyvenu apie 20 metų čio
nai, tai pažįstu visus jaunuolius. 
Daugumas jų čia pradėjo nuo 
darželio, jau ir studentai. Da
bar jų apie 30 šiame 3-4 blokų 
rate. . .

Po mokyklai daugurfias dirba 
ir geri jaunuoliai. Dabir ir pa
tiems atrodo reikės saugotis nuo 
keršto, kad neleido apdaužyti 

jaunesnį broliukų. Dabar po to 
viso, manau, galėsiu ramiau be 
baimės miegotu

IVi^hton parko senas 
Naujienų skaitytojas

DIDELE ASBESTO 
GRĖSME SVEIKATAI

WASHINGTONAS. — Asbes
tas, plačiausiai vartojamas in
dustrijoje, neseniai įtartas kaip 
vėžio sukėlėjas, pasirodė esąs 
rimta grėsmė amerikiečiams ne 

dulkių rasta apie po 10,000 as- 
vien su asbestu reikalus turin
tiems darbininkams, pareiškė 
aplinkos sveikatos ekspertas Dr. 
Irving Selikoff iš Nejv Yorko 
Mount Sinai Medicinos Mokyk
los savo pranešime Amerikos 
Mokslų Akademijai. Naujausi 
tyrimai parodė, kad asbestas yra 
daug plačiau paplitęs aplinkoje 
negu buvo iki šiol manoma.

Oras daugiau kaip pusėje 
New Yorko dangorajžių yra “pil
nas” neužmatomai mažų asbes
to plaušelių. Sostinės Washing- 
tnoo gatvėse vienoje uncijoje 
rasta vidutiniškai po 10,000 as
besto plaukelyčių. Naujais lai
kais pradedančios pasireikšti 
naujos vėžio rūšys tikriausiai 
prasidėjo iš asbesto dulkių, tei
gia Dr. Seliwoff. Viena tokia 
pepagydomo vėžio rūšis, medici
noje pavadinta mesothelioma,
rr —t-, ———

atskilo; i krūtinės tuštumos pa
mušalą- Apie 85 nuošimčiai me-1 
sothelioma apsirgimu JAV-bėse 
pasireiškia pas darbininkus, dir
bančias asbesto turinčioj e atmos
feroje ir asbesto dirbtuvių aplin- 
koj'ė, kur žmemės turi kvėpuoti 
asbestu apkrėstu oru.

Sašlrliikiinę

PRANEŠIMAI
I ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"J«l kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas ii mylės, nes pas 
ii ateisime ir apsigyvensime-. —- Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir 
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie 
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai.

Upytės Draugiškas klubas rengia 
Bunco ir kortų balių sekmadieni, va
sario 29 d. Battaan salėje. 4040 South 
Western Ave. Pradžia 1:30 vaL popiet.

Bus Labai gražių ir vertingų dova- r>_—. __ _
nų laimingiesiems. Taipgi bus ska- elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
mų šiltų valgių ir saitų gėnmų. ‘ -------- - - - • " — ------- *

Kviečiame visus narius ir svečius 
atsilankyti ir smagiai praleisti po pie
tų su upytieciais. A. Kalys

Nešvarūs slaugymo namai
Dlinojaus Registracijos ir edu

kacijos departamentas trečiadie
nį ėmėsi žygių atimti valstybės 
leidimus trims Waukegano slau
gymo namų savininkams ir ad
ministratoriams Normari Rut- 
tenbergui, Dari* Lipmanui ir 
Earl Rosenbaumui, kurių slau
gymo namuose mirė 14 pacientų 
dėl menkos globos ir nešvarių 
sąlygų. Visi trys yra partneriai 
namų All Seasons Nursing Home, 
919 Washington Parke, Wauke
gano mieste.

• Ulinojaus legislatures tardo-, jyyauy ge įjm klubo reikalų teks 
moji komisija praeitų metų spa- i aptarti ir pavasarinio banketo rei-

— Vasario 29 d., sekmadienį, 1] vai. 
ryto Jėzuitų koplyčioje. 5620 South 
Clermont Ave., bus atnašaujamos Sv. 
Mišios už mirusius Zarasiskių klubo 
narius. Klubo nariai ir giminės ma
loniai kviečiami pamaldose daly
vauti. Valdyba

jam savo sir- 
miega nak- 
kaip dieną

tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap- 
. dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Kas antrą antradianl Sophia Barčus radios skalbia ivanto Rašto tyri ni
to] ų aiškinimus.

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri ir paiiačia kiekvieną. Bet kur yra mš 
rūsio Ii? 1 tą klausimą atsako knygute ''Viltis po mirtie*-, kurią ųauaHv 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAiTO TYRINĖTOJA!

— ZARASIŠKIŲ KLUBO narių su- 
sirinkimas įvyks kovo 21 d., sekma
dienį. 2:00 vaL po pietų naujoje vie- į 
toje — Chicago Savings and Loan; 
finansinės bendrovės Pakel Hall, 
prie 63 ir Western Ave. Visi klubo 
nariai yra kviečiami susirinkime da-

lio mėnesį pravedė apklausinėji
mus dėl ko tuose namuose mirė 
14 juose karšusių protiniai at
silikusiu rezidentų. Komisijos 
pranešimo apie jos tardymo re
zultatus tebelaukiama.

’NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS ’V AKYSE

POVILUI VAIVADAImirus, žmonai, dukrai ir artimiesiems reiškia giliąužuojautą
UNION PIER APYLINKĖS LIETUVIŲ DRAUGIJA

JONAS REMKUS
Gyveno Bridgeport© apylinkėje.

Mirė 1976 m., vasario 27 d., 3:00 vaL ryto. Gimė Lietuvoje, Rad
viliškio .vaL, Šniuraičių kaime.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje, o Lie

tuvoje — sesuo Rozalija Kazlauskienė su šeima.
Kūnas pašarvotas Phillips-Labanausko koplyčioje, 3307 So. Litu- 

anica Avė.
Pirmadienį, kdvo 1 d., 8:30 vai; ryto bus lydimas iš koplyčios į 

šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Jono Remkaus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį. patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
x sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Phillips ir Labanauskas. TeL YA 7-3401.

STELLA MAŽEIKA 
PAGAL TĖVUS KARPYTĖ i

*■. Gyveno 69-ios ir Artesian Apylinkėje
Mirė 1976 m. vasario 22 dieną, 5:30 vai ryto šv. Kryžiaus ligoni

nėje. Gimė Chicagoje. UI.; _ z
Paliko nuĮiūdę: draugai ir pažįstami * . , / - . -
Sekmadienį, 1 vaL popiet,^ kūnas bus pašarvotas Mažeika-Ėvanš 

koplyčioje; 6845 SoFj Western Avėnue.
c Pirmadieni kovo. i dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas is koplyčios 
į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Stellos Mažeikienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskuini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.

kala, kuris ivyks balandžio 24 d.
Valdyba

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063 .

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairių atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

"NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS J U AKYSE

‘GRADINSKAS
' S TAKŲ MAGNETOFONAS

TIK $39.95
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

AticL 9—6; pirm, ir ketv. 12—8, 
Sekm. ir tree, uždaryti.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G ELINYČI A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
V - y

Linksmumo arba liūdesio valandom
(PUTRAMENTASj f

gražiausios gėlės , ir vainikai antka
pių papuošimui ir sezoninės 

kapainš gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220 .

‘NAUJIENOS' KIEKVIENO’
L '; E T U 7 i c 

or a i < C I»u<i*>

A. A.
š . ANTON K. VALUKAS
4 Gyveno 10207 Teshtigo Brook Rd., Suring, Wis.

Mirė 1976 m. vasario 25 dieną, 3.15 vai. popiet, sulaukęs 83 mettu 
-amžiaus. Gimė Lieuvąje. Mariampolfe apskr.^ Gudeliu vals.c, Rudėmi 
kaime. Amerikoje išgyveno 63 metus.

Paliko nuliūdę: .žmona Anna M. (Stankevičiūtė), du sūnūs — An- | 
ton J., marti Micky, gyv.. Palatine* 511. ir Joseph C., marti Bianca, Į 
gyv. Oak Park, HL, 3 anūkai — Anton R., jo žmona Janice. James L. I 
su žmona Ljmn, ir Shawn, dvi anūkės — Linda Blum su vyru Steve 
ir Cynthia, dvi proanūkės — Amy ir Beth, daug sūnėnu ir dukterė- i 
čių. Lietuvoje liko brolių vaikai ir kiti giminės, draugai bei pažįsta
mi Liettivdjė ir Amerikoje, j

Prinklaušė Lietuvių respublikonu organizacijai, bUVb Chicago* 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, buvo narys daugelio lietuvišku orga

nizacijų.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evani koplyčioje, 6845 S. Western Ave. 

Pirmadienį, kovo 1 dieną, 1:30 vai popiett bus lydimas iš koplyčios 
n Lietuvių Tmrtflns tapttiH.

Visi a. a.s Anton ,K. _ Valuko giltinės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalvvatiU laidotuvėse ir suteikti jam paskuuhi patar
navimą ir atsBveilanimą.

Nuliūdę lieka: 
žmona, sfcnūs, marčios, anūkai, giminės.

f . i » rw.ita***%*%»,. .. w ti'ji įĮ--^‘ii**^-
Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600. 

. ..... ..... ................ _____ _______ _______
-

FOREST FIRES HURT 
OUR TOREST ERIENDf

■B defeaiw 
the carekw oZ hr*.

x> piesM fc>0o-r ScDokey't ABCr 
kold rauttdxi till coU.

all campdrmu
«B<r ė* aabeų toė 

tęaia. Crah ai 
wmfcw ėfetd MC.

Oaly yyn o*

-WHUE YOU BANK O& WORK

BOY U.S. 
SAVINGS
BONDS’

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJiMO ĮSTAIGA

4605-07

4330-34

So. HERMITAGE AVENUE
Tet: YArds 7-1741 -1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietdvin
Laidotuvių
Direktorių ~
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS ■ VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS Č. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 74911
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AMERIKOS BICENTENNIAL MINĖJIMAS 
McCORMICK SALĖJE š. m. BALANDŽIO 25 D. 

2:30 V AL. PO PIETŲ

Minėjimą ruošia 27 lietuvių organizacijos. Bilietai jau pardavi
nėjami Marginiuose ir pas platintojus. Bilietų kainos 4, 3, ir 2 
dol. Savo gausingu atsilankymu mes parodysime USA savo dė
kingumą.

Po minėjimo bus didelis banketas. Tenai trenksim koją į 
grindis, kad net šeštam bloke būtų girdėti. Bilietų kainos banke
tai) 12.50 dol. Taigi vienintelė proga, kuri jūsų gyvenime pasi
taiko. Nepraleiskite. Iki pasimatymo. Pelnas skiriamas Balfui.

Minėjimui ruošti Komitetas

l TRUMPAI I

— Vincas Taliunevičius, ki
lęs iš Kalpokėlių v. — Balsiu 
kaimo, Rokiškio v. ir a#, mirė 
praėjusiais metais Rytprūsiuos 
(Lenkijoj), kur liko po karo. 
Buvo gyvenęs ir Rusijoj (Pet
rapily), Dirbo Rokiškio, Obe
liu, Jūžintų ir kitose vaistinė
se. Turėjo ir nuosavas. Prieš 
karą buvo įsigijęs ir antrą ūkį 
prie Rokiškio, Velniakalnyje. 
Liko žmona E. Inčiūraitė, du 
sūnūs ir duktė. Visi su šeimo
mis, baigę aukštuosius moks
lus.

— Antanas Juška, gyvenęs 
Velniakalnyje prie Rkoiškio, 
mirė praėjusiais metais. Jo du 
sūnūs gyvena Kanadoje. Kiti

keturi broliai, dvi seserys ir 
motina gyvena Kolobrzege, 

, Lenkijoj.
— Jonas Brigulis, gimęs 1890 

m. birželio 25, gy vena dr. Jono 
Adomavičiaus tvarkomoje Lie 
tuvių Sodyboje. Jis užaugo ir 
ilgai gyveno Rokiškio dvare 
pas grafą Przezdzieckį. Dvaro 
administratorius Drevnovskis 
jį labai mylėjęs. Jis gerai atsi
mena grafo patikėtinį Melchi- 
jorą šlapelį, kurio vardu bu-> 
ve perkami kiti dvarai. Tas M. 
šlapelis, vėliau buvęs iždinės 
direktorium ir miesto burmis
tru, tapo bolševikų auka — žvė 
riškiausiu būdu jį išmėsinėjo... 
J. Grigulis gali papasakoti ir 
apie 1905 m., to laiko nuotai
kas, kaip naujokai nenorėjo 
carui prisiekti, kaip atjojo dra
gūnai, kaip žmonės gynėsi nuo

jii, apie Smalsiu, monopolio 
užpuolimą, kaip rusai šaudė 
nieko nekaltus valstiečius tur
gavietėje ir kt. Gerai butų jo 
pasakojimus užrekordavus ar 
surašius.

— Bronė "Martin iš Hot 
Springs, Ark., aprašė, kaip T. 
Dambrauskas neva radęs A. 
Ryliškių atsiminimus. Bet jie 
niekur nebuvo prapuolę. Šiuo 
metu daug svarbiau būtų rasti 
ir užrašyti daugiau žinių apie 
mirusį tų įdomių atsiminimų 
autorių, jo fotografijų, o gal 
dar ir kokių užrašų. Juk jis 
ten gyveno, ir ten kur nors li
ko jo daiktai. Argi jau nebūtų 
kam tuo pasirūpinti?

— Charles Genis, Cicero 
mokyklų patikėtinis, yra veik
lus respublikonų partijos na
rys. Illinois Lietuvių respubli
konų lyga suteikė jam amžino 
nario titulą. Pažymėjimas bus 
įteiktas metiniame lygos ban
kete šį šeštadienį, vasario 28 
d., Jaunimo centre. Aleksas 
Jankūnas yra banketo pirmi
ninkas. Programoj dalyvaus 
sol. Praurimė Ragienė ir muz. 
Manigirdas Motekaitis, taip pat 
tautinių šokių grupė Sūkurys.

— Frank-Pranas Lavinskas, 
lietuviškos veiklos veteranas 
gyvenęs New Yorko valstijoje, 
nesenai mirė. Velionis buvo de 
mokratinių pažiūrų, daug bend 
radarbiavo lietuviškoje spaudo 
je, rašydamas korespondenci
jas bei straipsnius ir platinda
mas laikraščius. Buvo sutelkęs 
daugelio laikraščių komplek-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. i
HI I ■ ■ n T—

$...... ......m

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629.— Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

.JUBILIEJINIŲ SIETU 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 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, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu 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: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą, 
■cjm ■■ m 0* w MR jks Mae *■» aar em ■» m* M? « ac jmv me mb m mi «m dm mm

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

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

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

PAVARDE IR VARDAS 

ADRESAS ___________________________________________

tus, tokių senų, kaip Dilgėlės 
ar Tarka. Dalį jo archyvo pe
rėmė Philadelphijos universi
tetas, dalis po mirties dingo; 
Velionis buvo Naujienų.skaity 
tojas ir bendradarbis.

— Kristina Austin ir Jozefi- 
na Mileriūtė išvyko Į Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomosios T a r ybos posė
džius New Yorke. Jos yra Iždo 
globėjos. Posėdžiuose taip pat 
dalyvaus čikagietė Euphrosinę 
Mikužiutė, SLA iždininkė.

— Gen. Konsule Juzė Dauž- 
vardienė iškilmingai atidarys 
Chicagoš skaučių ir skautų ;Jra 
dicinę Kaziuko mugę. MUgė 
bus kovo 7 d. Jaunimu centre 
ir prasidės 10 vai. p^iešpi^. 
Be tradininių prekystalių šii 
įvairiais išdirbiniąins ibei me
niškais rankdarbiais btis kavi
nius. restoranai bei užkĮndiritš, 
sočiai ir skaniai pavalgyti dr 
tik pasmaguriauti visai ŠėĮriiŠi 
ir pavieniams.

— Marijus kieta, blivęs ži 
nomas namų statybos itontrak- 
torius ir prekybininkas, atsiu
vau j a Massachusets valstijos 
kelionių biurui Galaxy TotiTS 
and Travel Chicagoje ir apy
linkėse. Minimam biure dirba 
Algis Mitkus iš Newton, Mass.

— Eart St.. Louis Metro East 
Journal Vasario 16 proga iš
spausdino Wandy B r e wet 
straipsnį apie Lietuvą ir apie 
Amerikos lietuvius. Straipsnis 
iliustruotas Lietuvių parapi
jos bažnyčios ir lituanistinės 
mokyklos mokytojo dr. Vytau
to Gavelio nuotraukomis.

— Sausio /eibuitįoje prasidė
jo Vasario 16 gimnazijos abi>- 
tunęntų egzaųiinai. Juos.ląiko 
5 mokiniai Weinheimo valdi- 
nėj gimnazijoj. Galutini egza
minai bus gegužės mėn.

— V. Roževičius išrinktas 
Worcesterio lietuvių Meno mė 
gėjų ratelių valdybos pirmi
ninku, S. Valinskas — vice- 
pirm., E. Gorodeckienė —sekr,. 
V. Grimaila — ižd., B. Naras 
— choro seniūnu.

— SoL Elena ir Ona Blan- 
dytės pakviestos koncertui Alia 
mi Lietlivių klube kovo 14 <1. 
3:30 vai. popiet. Po prograiųos 
bus pietūs ir šokiai. Į klubų 
pobūvius atsilanko ne tik vie
tos gyventojai, bet ir gausūs 
vasarotojai. <’>

— Norbertas Navickas pra
dėjo dirbti Naujienų ekspedi- 
sijoj prieš dešimtmetį. Dirbda
mas jis baigė mokyklas ir stu
dijavo bendrąjį kursą Illinois 
universitete_ Circle campus. 
Už ypatingą savo sąžinin
gumą jis yra gavęs pažymėji
mus ir pagyrimus iš Chicagoš 
paštų valdytojo. Nenuostabu, 
kad Continental banko vado
vybė, ieškodama naujų tarnau 
tojų, pakvietė stud. Norbertą 
į. Nuosavybių valdymo bei ad
ministravimo skyrių ir sude
rino jo tarnybą su. studijomis 
Loop kolegijoj, kurioje jis stu 
dijuos Banko operacijos ir sis
temos išvystymo rųokslus. Visi 
Naujienų bendradarbiai linki 
jam geros sėkmės naujoje tar-
nyboje ir moksle.

— Rudžių Lietuvių Radijo 
Forume vasario. 29. d^ 2 vaL 
p. p. bus Įdomi programa, ku
rios kviečiabfe pasiklausyti.

— Kazys Januta, Naujienų 
bendradarbis, iš Los Ange
les yra atskridęs į Čikagą, 
šiandien jis dalyvaus pussese
rės Zuzanos. Tamošauskienės 
(Tarnas) laidotuvėse. Keletą 
dienų dar Čikagoje pasiliks, 
lankydamašgimines' ii? "pažįsta 
mus. Buvo Japųta užėjęs, paš
nekesiui, ir Į,<Nąujieiias.

SKAITYKITE NAUJIENAS
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R1HT1NG IN GENERAL 
" N u ♦ m o s

IŠNUOMODAMI du. kambariai 
sn baldaįs dirbančiam vyrui. 
TeL ’376-8O95. / •

HOMEOWNERS P0UCY

Cai! Frank Zapoli* 
320816 W.95th St.
' GA 4-8654

Stote faoG rtre and Casualty Company

STASE’S FASHIONS 
> Kūdikiams ir vaikams

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 Sol Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav, Stasė Bacevičienė

AL. IR I G N A S
TA I SO M E 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir- sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampas
L . - i.-*

PUSMEČIUI $71 CHICAGOJE 
852 CICEROJE 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

♦ Elektros Įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagoš miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są-
žiningai.

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave.

■ TeL: 927-3559

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBŽS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T«I«fj REpublIc 7-1941
■ ■ • ■ •' ' ' r

REAL ESTATE
____________  __________ < _____ —

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE CQ« S
Namai, žemė — Pardavimui 1 Namai, Žemė — Parda

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMŲ 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVIN
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentes

2212 W. Cermak Road. Chicago, Bl. Virginia!

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ .RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22?
SAVININKAS PARDUODA 10 kam- 
barių mūrinę rezidenciją su garažu, 
5555 So. Troy, pusė bloko nuo baž
nyčios ir mokyklos. Visi kambariai 
kilirųuoti ir su užuolaidom. Pilnas 
beismontas. karšto vandens šildymas 
gazu. žemi mokesčiai. Įkainuotas 
greitam pardavimui. Tel, 737-8916.

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avt 
Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5980

— Brighton Parko Namų Sa 
vihinkųį Draugijos narių ^ūsi- 
rinkiriias šaūljiamas vasąrio 29 
d.,- sfekmadięųŲ^^val. .popiet 
Vyčiž Įalėje, ^55 W. 47 ..St. 
Kvieeiątni dalyvauti nariai ir 
svečiai. Ųo susirinkimo bus' 
linksmoji dalis ir vaišės. '' ;

’ - M - -^’'Valdyba (Pr).

■ "• """ ■ ■ SS
•OPHIE BARCUS!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. ) :

; Telefa: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. j

■į r CHICAGO, ILL. 60629

IR GYVENKIME <

6 butų iškilaus grožio geli 
ras. 4 auto mūro garažas. I 
jums. Marquette Parke. SS£

2 butu puikus mūras, atski 
mai, 2 auto garažas. Marque 
ke. Arti mūsų. $27,000.

ARTI 73 — California J 
puikus 6 kamb., 2 aukštų n 
2 auto mūro garažas. Labai 
lūs gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesions 
kiekvienam žmogui galima g< 
kti 2 aukštų muro namų. 1 
kamb. butas ir modemus biz 
mas pn’eš 18 metu statytas 
prieš Marquette Parką. $38,

9 kambariu kaip naujas r 
virtuvės. 2 vonios, nauji i 
Arti Brighton Parko. Galite s 
imti. $36,500.

2 BUTU modernus mūro m 
garažu. Atskiri šildvmaį. Ran 
^atvė Marquete Parke. $36,6

MODERNUS 4 BUTU mūr 
-tuto mūro -garažas. .Atskiri ši 
Cent, air cond. Arti Maria E 
S45,500.

VALDIS REAL ESI

2625 West 71st St. TeL RE 1

BUD’S REAL EST.
PIRKSIT — PARDUOSIT 

NUOMOSTT. -
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaut 
BALYS BUDRAITIS

*369 ARCHER AVE.. CHICA 
TeL 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJ! 
135-TA IR ARCHER AVI 

TeL 257-5861

Spaudos klubo narių 
susirinkimas

Pranešama, kad šių ihętų 
kovo j ji, pirniadienį, 7 vai, 
vakarą , Chicagoš Marquette 
Parke, Gintairo salėje, (2548 
West 69 Ši.) šaukiamas Cbicą- 
gos Lietuvių Spaudos Klubo 
visuotinis susirinkimas. Jame 
bus svarstomi svarbūs klausi- 
ipai ir renkamą klubo valdyba 
bei revizijos komisija. Klubo 
nariai kviečiami susirinkime 
cĮalyvauti. ' .

; F*. Stravinskas, Klubo pirmi
ninkas. . (Pr.)

CENTRAL PARCEL SERVICE, ■ INC.

CENTRINĘ ĮSTAIGA, 220 SOUTH STATE 
STREET, CHICAGO ’

praneša Tamstų dėmesiui, kad nuo s. m- kovo jnėn. 1 die
nos mūsų skyriaus raštinė esanti 2618 West 63rd Street, 

Chicagoje, nukeliama į ‘T--1
Ta pačia proga, artėjant Velykų laikotarpiui,, kviečiame

Tamstas aplankyti mūstį raštinę ir apžiūrėti vėliausių iš-

dirbysčių prekes Žemomis kainomis.

Informacijoms skambtinti tek WA 2*9354

UETUyiS, 
DAŽYTOJAS

4612 S-įPauIiną St
of Ląk*)?....?

. Dažo .njinwMInaWkd^r' Iš vidaus.
. _ ^Dariartsaranniotaa. ■ '

į iki 8 vai; vak.
: - YA.7-P107 .

STžtSl'S ŠAKINIS Į

—į- įjįbįti i reta proga pasitai- 
mefų,: Anjėfikos ' Bicentennial 
Iipittejiriias . McCorihick salėj e
[ko, tik vieiiiį kartą į du šimtus 
š. m.' balandžio itiėn. 25 d; 2.30 
vak p, p. Nepraleiskite progos. 
Bilietai bus; pardavinėjami 
Marginiuose ir pas platintojus. 
Minėjimą ruošia 27 organiza
cijos. ,Platesnės informaci
jos ^suteikiamos tel. 436-7878 
nuo 7.00 iki 0 vaL vakaro, Pel
nąs skiriamas Balfui. Minėji
mui Ruošti’Komitetas. (Pr)

. ♦ Juozes Augustaitytės - Vai- 
čiūnįenės dvi ėjų metų mirties 
sukakties minėjimas. Vasario 28 
d, 5 vai..p..p. šv. Mergelės Ma
rijos Gimimo šventovėje (Mar
quette Parke) pamaldos. Vasa
rio 29 d. 5 vai. p. p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. minėjimas: Igno 
Serapino paskaita, Zuzanos Juš
kevičienės ir Irenos Smieliaus- 
kienės pasisakymai. Grandies
šokėjų grupė, Balio Pakšto liau
dies instrumentų kvartetas, dai
nininkas Bronius Jančys, akom- 
paniatorė Genovaitė Aleksiūnai- 
tė ir Jūratė Jasaitytė, apšvieti- 
mąs ir šviesos efektai V. žygo.1 
Kovo nąėn. 7 d. 4—6 vai. Bal- 
zeko lietuvių kultūros muziejuje 
iškilmingas J. Augustaitytės - 
Vaičiūnienės skyriaus atidary
mas. Vadovauja dail. Janina 
Monkutė - Marks. (pr..)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvį kailininką 7^ 

Chicagoje —-

NORMANĄ
BURŠTE1NĄ

TeL 263-5826 
(įataigoa) ir 
677-8489 

(buto)

41 ...... -

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Publi 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood.-Tel. 254 
Taip pat daromi vertimai, gir 
iškvietimai, pildomi pilietybės 

šymai ir kitoki blankai.

185 North Waba*h Avenue 
2nd Floor Chicągo, Ūla 60601

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUILDERS AND CONTRACT 
Namp Statyba Ir Remonti

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty nau 
perstatau menus visu rūšių nai 
šildymo pečius, air-conditiomng 
dens boilerius ir stogu rinas (gu 
Dirbu greit, sąžiningai ir garan 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 Se. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-

DĖMESIO
S—80 M. AMŽIAUS VA1RUO1

Tiktai $70 pusmečiui automoh 
Liability apdraudimas pensiniai

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

Pasveikink savo drau 
per "Nauj tonas’




