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MAŽINS GINKLAVIMĄSI, TVARKYS
REIKALUS SU KUBA

' •. WASHINGTONAS. — Besikalbėdamas su spaudos atstovais, 
naujasis valstybės sekt. Vance pareiškė, kad jis norįs greičiau 
spęsti su rusais paprastų ir ypač atominių ginklų gamybos su
mažinimą. Taigi bus paliestas ir ginklų prekybos klausimas, ka-1 
dangi prez. Carterio administracija .norinti visiškai sustabdyti 
prekybą ginklais, kurie dabar siunčiami. į Viduriniuosius Rytus 
ir Į Afriką,-ypatingai iš Sovietų Rusijos. Šie visi rūpimi ir net 
pavojingi klausimai turės būti nuodugniai išsiaiškinti Maskvoje, 
i kurią jis. važiuos kovo mėnesyje. ,

Tuos visus klausimus išaiški- ■■ 1 — • —
nūs, bus jau lengviau užbaigti! TRUMPAI IŠ VISUR 
ginklu apribojimo sutarties de- >ginklų apribojimo sutarties de
rybas, kurioje bus varžoma ato
minių ir strateginių ginklų ga
myba, bandymai ir jų vartoji
mas, įskaitant raketas ir toli 
skrendančius bombonešius.

Sekr. Vance tikisi, nuvažia
vęs Į Kremlių, uždėti strategi
niams ginklams apinasrį, kuris 
buvo aptartas prez. Fordo su 
“Draugu” Brežnevu dar Vladi- 

■ vostoke.
Valstybės sekretorius mano, 

a ..kad spaudžiant rusus žmpnišku-

Montrealio piktadariai 
pasinaudojo proga

MONTREALIS, Kanada. - 
Miesto policija ketvirtadienį bai
gė savo trijų dienų “sėdėjimo” 
streiką. Jie tas dienas sėdėjo 
savo nuovadose ir ėjo pareigas 
tik kai kur pašaukti. Per tas 
dienas kriminalas šokte pašoko:

mo klausimais nebus užkirstas plėšimai ir 92 kiti plėšimai mies-

žmoniškumas ir žmogaus teisės, 
taipgi laisvės klausimas juk yra 
kiekvienam civilizuotam indivi- 

/ dui suprantamas. Teisė ir lais
vė kiekvienam yrą būtina.

Sekr. Vance prisiminė ir san
tykius su Kuba. Pirmoje vieto
je bus tariamasi su Kubos val
dovu dėl lėktuvų grobimo su
tarties, kurią Castro buvo spa
lio mėn. nutraukęs, primesdamas 
ČIA kaltę, jog ji remianti te
rorizmą, kai iš Venecuelos skri
dęs lėktuvas į Kubą virš Karibų 
jūros buvo susprogdintas.

Prez. Fordas u Castro nenorė
jo kalbėtis, iki Castro neatšauks 
savo kariuomenės iš Angolos, 
bet prez. Carterio administraci
ja kariuomenės atitraukimo iš 
Afrikos, atrodo, jau nebereika- 
laus.

Pasirašė įstatymą
WASHINGTONAS. — Vasario 

2 d. Atstovų Rūmai priėmė du
jų bėdos Įstatymą, kurį prez. 
Carteris ta pat vakarą pasira
šė.

Įstatymas suteikia prezidentui 
teisę paskelbti visoje Ameriko
je ar jos dalyje dujų kritišką 
padėtį ir įsakyti persiųsti dujas 
iš'vienos valstijos į kitą, kur jų 
trūksta ir kur jos būtinai rei
kalingos namų ir ligoninių šildy
mo reikalams.

• BELFASTAS. — Kun. Ian 
,Paisley karingas protestonų va
das, pareiškė, kad Du Pont įmo
nių egzekutyvos Jeffrey Agate 
nužudymas yra Airių Respubli
konų Armijos (IRA) pradžia 
naujos žudynių kampanijos. Po
licija irgi gavusi panašų prane
šimą ir kad tą kompaniją veda 
viena IRA kraštutinių kairiųjų 
atplaiša. ' '

šaltas
Saulė teka 7:03, leidžiasi 5:00 Įjamą balsą.

X ZZ

William Brock yra naujai išrinktas Amerikos 
publikonų partijos pirmininkas. Greta jo.yra Mary Loui
se Smith, kuri iki šio meto tvarkė visus respublikonų par
tijos reikalus. William Brock buvo Ronald Reagan kandi 
datūros šalininkas, bet G. Fordas surinko’daugiau balsų 
respublikonų tarpe ir tapo respublikonų,.fendidatas. Bet 
jis pralaimėjo rinkimus. Yra pagrindo manyti, kad Brocks

res-

dujų atsargos
WASHINGTONAS. — Kon

gresui suteikus preziedntui teisę 
tvarkyti dujų ir, bendrai, ener
gijos reikalus, federalinė ener-

KRAŠTUI VALDYTI PLANU
buvo teisti ir sušaudyti už maištą

ADIS ABABA, Etiopija. — Oficialus karo vadovybės prane-
i gijos komisija Įsakė atidaryti šimas sako, kad buvo suimtas karo tarybos narys gen. Taferi 
vakarų Amerikos dujų vožtuvus Kante ir 6 “kiti jo bendradarbiai, ruošę perversmą prieš dabartinę
rytų Amerikos dujų vamzdžius. 

Dujos į rytinius pakraščius pra- 
• dėjo plaukti vasario 3, bet, ko
misija, žinodamą, kad tuo žygiu 

i klausimas nebus išspręstas, pra
dėjo ieškoti, naujų energijos šal
utiniu. Pasiteiravus, Kanada ir 

Meksika sutiko perleisti dujų
) atsargas Amerikai.
] Meksiką jau pradėjo pardavi
nėti dujas Amerikai. Iš Meksi
kos, bent pradžioje, bus gauna
ma 40 mil. kūb. pėdų dujų "per 
dieną.. Meksika už kiekvieną 

11,000 kūb. pėdų dujų gaus 2.20 
■ dol. Be to, Meksikos valstybi
nis alyvos monopolis pradžioje 
parduos Amerikai 600,000 sta
tinių žemės alyvos ir vėliau dar 
kokius 2 milijonus alyvos stati
nių, jei Amerika panorės, po

4 Etiopijos vyriausybę. Visi suimti maištininkai tuojau buvo ati
duoti karo teismui, teisti ir ketvirtadienio naktį sušaudyti.

Aiškėja, kad viena karo ta- ■ -— -■ -

mą prieš antrąją. Tarybos na-^ Amb. Young Afrikoj 
riai jautė ir žinojo apie ruošia
mą perversmą. Pradžioje many- basadorius prie Jungtinių Tautu? 
ta, kad gal kartais pavyks ne- vasario 3 jau pasiekė Tanzani- 
susitarimus išaiškinti ir išlygin- jos sostinę es Satom> 
ti, bet ketvirtadienį paaiškėjo, keliui į Zanzibarą, kur jis furės-
susitarimus išaiškinti ir išlygin

kad maištininkai nepanorėjo 
toliau tartis ir pradėjo pervers
mą. Jie manė, kad jiems pavyks 
užimti karo tarybos centrą ir 
svarbesnes ministerijas, bet jie 
pralaimėjo, buvo suimti ir su
šaudyti.

Papildomas pranešimas sako, 
kad kovų metu žuvo trys karo

ZANZIBARAS. — JAV am-

tos sostinę Dar es Salaam, pa

pasitarimus su Juodai*r»’s Af-.. 
rikos lyderiais ir kurie bus lemia
mi sprendžiant Rodezijos vals^. 
tybės ateitis.

Ambasadorius Young kalbė
sis su Tanzanijos prezidentu J. 
R. Nyerero ir su kitais lyde
riais, nevengiant net. Rodezijos 
juodųjų nacionalistų. Jie jiems

niuose.” Montrealw '5,2O0 riarių 
policiją priklauso savo unijai, va
dinamai^ Brolija.

Nebaigiami persekiojimai;
Maskvoj suimtas Ginzburgas
MASKVA. — Slaptoji sovietų 

policija išsivedė Aleksandrą 
Ginzburgą, kurs yra sovietų ka
lėjimuose ir lageriuose kalina
mų disidentų ir jų šeimų šel
pimo fondo vedėjas. Jis buvo su
areštuotas sekančią dieną po to, 
kai oficialiame Sovietų Sąjun
gos rašytojų organe “Literatur- 
naja Gazeta” buvo įdėtas straips
nis, kaltinant Ginzburgą nele- 
galėmis svetimos valiutos trans
akcijomis. Tą fondą finansuoja 
sovietų ištremtass rašytojas 
Aleksandras Solženicynas. ’ - . ---- ■ <

Vyskupai prašo amnestijos 
politiniams kalimams

MADRIDAS. — Romos kata
likų bažnyčia pasmerkė politinį 
smurtą Ispanijoje ir kreipėsi į kitus, 
valdžią su prašymu paskelbti J 
amnestiją politiniams kaliniams. 
Vyskupai savo rašte pareiškė, 
kad vyriausybė turi ištrinti vi
sas praeities kosfliktų liekanas 
suteikdama plačiausią ir įmano
mai geraširdišką atleidimą vi
siems už politinius prasižengi
mus kalinamiėms Ispanijos ka
lėjimuose politinių kalinių dar 
esą likę 171.

Italijos darbininkai nori 
kontroliuoti auto pramonę

TURINAS. — Italijos galin
goji plieno darbininkų unija pa
reikalavo balso kontroliuoti nu
statymą kainų Fiat automobi
lių gamyboje. Tas reikalavimas 
įrašytas vienu iš pagrindinių 
punktų greitu laiku prasidedan
čioms deryboms dėl naujo kon
trakto Fiat įmonėse dirbantiems 
180,000 darbininkų. Unija reika- 
kalauja geresnių informacijų 
apie kompanijos Jinvestmentus 
pačioje Italijoje ir užsieniuose. 
Hat kompanija skaitosi priva
ti ir nenori nė girdėti apie rei
kalavimą unijai duoti kontroliuo-

■ t

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS JAV SENATE

Iš Washingtono gautas pra-( Vokiečiai už Lietuvos laisvę
nešimas, kad Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas JAV Senate 
įvyks vasario 23 d. 10 vaL ryto. 
Tai išrūpinti Amerikos Lietuvių 
Tarybai daug padėjo sen. Char
les Percy.

WasHingtoną
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirm. dr. Kazys Bobelis yra Wa
shingtono lietuvių pakviestas 
vasario 13 d. pasakyti kalbą ten 
lietuvių ruošiamame Vasario 16 
d. minėjime. Ta proga dr. K. Bo
belis kontaktuos kai kuriuos kon
greso narius, Bendrąjį Ameri
kiečių Pabaltiečių komitetą ir

Vakarų Vokietijos parlamen
to narys dr. Herbert Hupka, Si
lezijos vokiečių sąjungos pirmi
ninkas, atsiuntė raštą Amerikos 
Lietuvių Tarybai, pažymėdamas, 
kad vokiečiai siekia visos Vokie
tijos apjungimo ir kad jie drauge 
kovoja ir dėl Lietuvos išlaisvi
nimo, stengdamiesi, kad Lietuva 
nebūtų pamiršta. Su dr. Hupkt 
palaiko ryšį Altos informacijos 
vedėjas.

Redaktorius Alfoje

. Meksika už dujas ir žemės atiy- 
vą iš Amerikos gaus kokius 39 
mil. dol. Tai bus didelė pagal
ba nusmukusiai Meksikos eko
nomijai.

Meksika iš žemės surenka 1.9 
kūb. pėdų dujų kiekvieną dieną. 
Ji tą dujų kieki sunaudoja pas 
save, bet vis dėlto n neatsisakė 
šiek tiek perleisti Amerikai.

CYRUS VANCE 
Secretary A State

Cyrus R. Vance, naujai pa
skirtas valstybės sekretorius, 
kovo pabaigoje vyks į Maskvą, 
kad galėtų pradėti pasitarimus 
su rusais strateginių atomo gin
klų kontrolei. Vance yra pasi
ryžęs priminti Brežnevui Hel
sinkyje duotus pažadus ir rei
kalauti, kad sovietų valdžia at
leistų varžtus Rusjoš gyvento
jams..

“Keleivio” redaktorius J. Son- 
da, lydimas Altos valdybos nario 
J. Skorubsko. aplankė centrinę 
Amerikos Lietuvių Tarybos būs
tinę Chicago j e'. “Keleivis” nuo
širdžiai remia Altą, spausdin
damas pateikiamas informacijas.

Lietuva amerikiečių radijuje

Hammondo (prie Chicagoš) 
radijo stotis WJOB banga 1230 
vasario 19 d. 8 vai. 5 min. ryto 
anglų kalba perduos Amerikos 
Lietuvių Tarybos East Chicago 
skyriaus parūpintą informaciją 
minint Vasario 16 d. Tos apylin
kės lietuvių rengiamas Vasario 
16 minėjimas Įvyks vasario 20 
d. Gary liet, parapijos .salėję. 
Kalbėtoju pakviestas kun. J. 
Prunskis.
Rezoliucija dėl Lietuvos laisvės

' Už kongresmano Annunzio 
(dem., Rl.) įneštą rezoliuciją 
(H. Concurrent Resolution 5), 

’ kuria reikalaujama išvesti rusų 
’ įgulas iš Lietuvos ir suteikti 

kraštui laisvę Altos pirm. dr. K. 
Bobelis pasiuntė padėkos raštą, 

• pažadėdamas visokeriopą Ameri
kos Lietuvių Tarybos paramą 
šiame reikale.

Komunistai mėgsta 
kapitalistų pinigus
BERLYNAS. — Rytų Vokieti

jos komunistai staiga susigal
vojo reikalauti daugiau pinigų 
už tai, kad savo lokomotyvais 
per savo teritoriją perveža Va
karų sąjungininkų kariškus trau
kinius iš Vakarų Vokietijos į 
Vakarų Berlyną ir atgal. Toks 
pranešimas paskelbtas Vakarų 
Berlyno spaudoje, bet sąjungi
ninkai — JAV-bių, britų ir pran
cūzų atstovai atsisakė tas žinias 
komentuoti.

GRIFFIN BELL 
, Attorney General

Advokatas Griffin Bell pa
skirtas vyriausiuoju prokuroru. 
Jis tariasi su artimaisiais, kad 
galėtų surasti žmogų FBI agen
tūrai vadovauti Prezidentas 
Carteris buvo pasirinkęs Teo
dorą Sorensoną/ bet jis atsisa
kė. Jam nepatiko galimi kon- 

ALT Informacija1 greso narių klausinėjimai.

tarybos naria i—ministeriai, ku-Į užtikriįs . prez. Carterio įtakin- 
rie ginklu rankose pasipriešino pagalbą keičiant Rodezijoje 
per\’ersDjiPĮnkams. _Gerai gink-iį§ baltųjų-i juodajų-raidcasyvy-.-- 
luotų:karii^ jią buvo nušauti prie Į riausybę.* 
pačios karo tarybos "rūmų, ku= 
riuos jie gynė nuo maištininkų. 
Iš viso ketvirtadienio. pervers
mo metu žuvo.dešimt karo ta
rybos narių, valdančių Etiopiją 
nuo paskutinio karaliaus Hailes 
Selasie ligos ir mirties Refor
mų šalininkai nenorėjo vartoti 
prievartos. Jie buvo linkę tar
tis, aiškintis ir klausimus pręs- 
ti taikiu Įtikinimo keliu, bet kai 
gen. Bante pradėjo ruošti per
versmą ir perversmininkai ren
gėsi užimti karo tarybos rūmus 
bei svarbesnes ministerijas, tai 
reformų šalininkai pasipriešino.

Labiausiai nukentėjo pirmie
ji pasipriešinusieji karininkų 
grupei, pasiryžusiai užimti ka
ro tarybą. Maištininkai buvo 
Įsitikinę, kad jiems labai leng-! 
vai pavyks užimti kariuomenės l 
štabą, bet taip nebuvo. Reformos 
šalininkai buvo informuoti apie 
ruošiamą perversmą, bet elgėsi 
tarytum jie nieko nebūtų žinoję. 
Žuvo trys karo tarybos nariai, 
bet likusieji pujėgė Įsakyti ka
riuomenei ginti karo tarybos i 
rūmus ir_ __  __________
Sostinės gyventojų dauguma nie
ko nežinojo. . 
karo tarybos apylinkėje ėjo su
sišaudymas, bet jie nežinojo, kas 
šaudėsi ir kuriais sumetimais. •

Pradžioje buvo pasklidęs gan
das, kad kovų metu žuvo pulk. 
Mengistu Haila Mariam. Jis vi
suomet bandydavo suvaldyti re- 
voliucininkus, prieš jį buvo nu
kreipti ginklai. Maištininkai pa
skelbė, kad jis yra žuvęs, bet 
dabar aiškėja, kad jis -mirties 
išvengė. Pulk. Mariam buvo svar 
biausias organizatorius karaliaus 
valdžiai nuversti. Jis suorgani
zavo karo tarybą, valdančią kraš
tą iki šio meto. Pats svarbiau
sias klausimas, skyręs maištinin
kus nuo reformos šalininkų bu
vo užsienio politikos klausimas. 
Maištininkai reikalavo santykių 
su Sovietų Sąjunga, o reformos 
šalininkai norėjo glaudesnių san
tykių sp Amerika. Jie yra 
įsitikinę, kad atsilikusi Eti- dimas.

Amb. Young atvyko Į Afriką 
didžios krizės metu, kai taikos 
derybos Ženevoje yra nutruku
sios Rodezijos ministeriui pir
mininkui Smithui atsisakius pri
imti Britą jos siūlomą planą, kai 
Kubos ir Sovietų kariuomenė iš 
Angolos pradėjo persikelti į Mo
zambiką būk tai Į pagalbą Ro
dezijos juodųjų nacionalistams. 
Tokia padėtis gali Įvelti didžią
sias jėgas iškilus kariniam kon
fliktui. Bet amb. pareiškė, kad 
JAV nemano Įsivelti i ruošiamas 
pinkles.

Amb. Young uždavinys Afri
koje yra išgirsti juodųjų lyderių 
nuomones Rodezijos ginče, kei
čiant vyriausybę.

f Draudžia naikinti!
delfinus ■

WASHINGTONAS. Apy
linkės teisėjas buvo sutikęs leisti 
žvejams gaudyti tuną, kad ir 
nužudant delfinus, bet apeliaci-

ir suimti maištininkus.1 "is teismas į tą reikalą žvilgte- 
‘rėjo kiek kitaip ir uždraudė zve- 

Ji7 ^dė7o,“ kadĮ jams gaudyti tuną kartu su del-
finais. Apeliacinis teismas įsa
kė prekybos departamentui ne
duoti žvejams leidimų iki tie ne
suras būdo pagauti tuną nenu- 
žudant delfino.

ČIKAC7EČIAI — PREZIDENTO

PATARĖJAIS

WASHINGTONAS. — Du či- 
kagiečiai, istorijos profesorius 
J. H. Franklin ir advokatas A.

R. Seith, prezidento Jimmy 
Carterio paskirti patarėjais į 
konsuliarinę tarybą, parenkant 
asmenis konsulais ar pasiunti
niais į svetimas valstybes.

opija gaus daugiau paramos iš 
Amerikos, negu iš Sovietų Są
jungos. Niekas negali pasaky
ti, kokią įtaką j Etiopijos po
litiką turės karo vadų išsisker-

V1



BENDRUOMENČS NARIAI S AMPROTAUJ A i Xėmė^
! nuo ko mes bėgome. Ir mums 

B. prie to prisitaikė, rengia Va- dabar nereikia aiškinti, kas yra 
sąrio 16 minėjimus, renka au- mūsų priešas ir su mes tu. 
kas, bet surinktas aukas neati-lrime bendradarbiauti.
duoda, kam jos priklauso ir kas Į Kai kas bando aiškinti, kad 
pradėjo rūpintis Lietuvos va-iir prie jaunimo Centro, kurie 
davimu t, y. Altas. I demonstravo prieš norą rodyti

Nors aš esu L. B. narys nuo ruę^ parengtus filmus, buvo su- 
pat pirmos jos įsteigimo dienos klaidinti. Jie negalėjo būti su- 
ir moku nario mokestį su kau- klaidinti, nes jie patys viską pa
pu. Bet aš tokiam L B.^elgesiui an^ savo kailio. Taigi, pa- 

1 sakėlė neturi jokios reikšmės.
I O ko bėgo tie, kurie dabar jau
čiasi, kad pie nebuvo suklaidin
ti. Ir jiems Lietuvos “rojus” pa
tinka ir jie net nori skleisti pro
pagandą rodyti filmus ir kitiems 
įrodyti, kad Lietuvoje jau yra 
rojus, visi patenkinti, tik šoka, 
dainuoja.

Jei jau ten yra rojus , tai karštos diskusijos ir buvo pa
kam tą rojų reikia piršti kitiems, į reikalauta paskelbti balsavimą 
kad kas ten važiuotų gyventi išir€mti NaujienaSj pas_
šio buržujų pragaro? Tegul Jie kiau buvo padarytas kompromi- 
įrodo darbais, ne žodžiais. Tegul sas įj. pavesta, nugpręsti valdy-i 
čia viską palieka, pasiima tik baj vaidyba, tą klausima 
kuprinę ir žygiuoja į rojų. Aš svarstė> neteko ^^1. Bet jau 
garantuoju, kad jų niekas ,7\aujienos L. B. yra neegzistuo- 

jančios.

Bet jei Naujienos neegzistuo
ja, tai kaip jos gali būti priešas 
numeris pirmas ir, kaip tokios, 
nebuvo įtrauktos į laikraščių są
rašą. Ten buvo įtraukti tik tie’ 
laikraščiai, kurie rėmė L. B. "

O kadangi L. B. pradėjo poli
tikuoti ir nori nuvertinti Altą, 
todėl ir prasidėjo nesutarimai 
ir kova. Aš buvau iškėlęs šį klau
simą. Bet pirmininkaujantis su
sirinkimui, norėdamas išvengti 
tolimesnių diskusijų, išsireiškė, 
kad šis susirinkimas nėra skir
tas. tokioms, diskusijoms, o. yra 
svarstomi tik vietiniai reikalai. 
Taip išeina, kad kojoms nereikia 
rūpintis apie gaivą, jei ji serga.

Nors Kristus yra pasakęs, jei 
kuris kūno narys serga^ tai jau
čia ir visi kūno nariai. Ir ranka 
negali pasakyti, kad man nesvar
bu, jei akys nemato.

Kuomet kard. Cody nusavino 
šv. Kazimiero kapines, tuomet 
L. B. paskyrė p. Bėgį steigti ka
pinių sklypų organizaciją ir ko
voti prieš kard. Cody. Tuomet 
Draugas buvo L. B. priešas ir 
nieko nerašė apie demonstracijas 
nei susirinkimus, nors tai buvo 
visų lietuvių katalikų reikalas, 
Draugas skaitosi katalikų laik-

nesistengiame įsigyti, 
pakanka visiems, tik 
bet visi vadovauti ne-

t

Brighton Parkų Lietuvių Ben
druomenės susirinkimas įvyko 
Anelės svetainės salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Narių dalyvavo la
bai mažai, virš 30. Tai yra na
rių apsileidimas ir negerbimas 
savo organizacijos. Ar nenoras 
ateiti į susirinkimą kuomet ren
kama nauja valdyba, kad pas
kiau nereikėtų atsisakinėti sta
tant kandidatus į valdybą. Bet 
kadangi senoji valdyba sutiko 
pasilikti dar sekantiems metams, 
tai nebuvo vargo, su rinkimais 
ir vienbalsiai buvo priimta ran
kų paplojimu. Tik vėliau buvo 
renkami atstovai į Tarybos su
važiavimą. 

K
Buvo pranešta mėtinė apy

skaita, kiek kuris parengimas 
davė pelno ir kam tie pinigai bu
vo paskirstyti: $2,500 mokyk
loms, spaudai, radijo ir televizijai 
ir t. t. Buvo pasidžiaugta, kad 
aukos laikraščiams paskirtos nej^ 
vien Chicagai, bet ir kitose apy
linkėse, pav. Darbininkas ir kiti. 
Bet nebuvo paminėtos Naujie
nos.

Taip pat buvo paminėta, kad 
buvo surengta Vasario 16 minė
jimas, kurio metu buvo surink
ta $600. Iš tos sumos buvo pa-’Carthur, nors buvo labai suma- 
siųsta $20 Altai ir $20 Vlikui, o 
visi kiti pinigai perduoti Centro 
Valdybai.

Nors Vasario 16 minėjimų pa
jamos faktinai priklauso Lietu
vos laisvinimo darbams Altui, 
kuris ir buvo įsteigtas kovai su 
okupantu. Bet daug kur tuos 
minėjimus rengia L. B. ir su
rinktus pinigus pasisavina sau. 
Nors L. B. aukų rinkimo vajus 
yra rugsėjo mėnuo, bet per tą 
laiką L. B. jokio vajaus nedaro 
surinkti sau lėšų.

Kadangi lietuviams yra labai 
svarbus klausimas Vasario 16 
Lietuvos vadavimo reikalas ir 
žmonės tam yra labai jautrūs 
ir daugiau aukoja. Todėl ir L.

nepritariu, nes čia susidaro dvi* 
vadovybės vienam darbui, kas 
sudaro įvairias painiavas ir kir
šinama lietuvius vienus prieš ki
tus. Argi yra kurioje organiza
cijoje renkami du pirmininkai 
tam pačiam darbui. Argi mes 
renkame du prezidentus, kad va
dovautų JAV, o gal du būtų ge
riau kaip vienas ? Bet ir mes pa
tys turime tik vieną galvą, o ne 
dvi ir apsieinam su viena galva 
ir antras 
O darbų 
dirbkime,

1 galime.
i

Nė vienas, generolas nelaimės 
karo be kareivių, nors yra daug 
Įvairių dalinių ir viršininkų, bet 
kiekvienas dirba savo darbą, o 
jiems visiems vadovauja tik vie
las prezidentas. Generolas Mac-

jus, kadangi nenorėjo paklusti 
prezidentui Korėjos kare, tai bū
ro prezidento Trumano pašalin
tas, Taip ir mes tokius, kurie 
veržėsi, kur jiems nepriklauso 
ir dublikuoja darbus, turėtume 
pašalinti.

Aš esu Kristaus pasakymo kia- 
nuomonės: parodykite man mo
kesčio pinigą. Kas yra Dievo,1 simą, dėlko nebuvo paminėtos 
atiduokite Dievui, o kas yra Cie-Į “Naujienos” Ar jos Chicagoje 
joriaus, atiduokite Ciesoriui ir j neegzistuoja ir yra išbrauktos 
negriaukite nustatytos tvarkos. f iš lietuviškų laikraščių sąrašo ? 
Tuomet tarp mūsų nebus jo- Man pirm. Vitenis šilas atsakė, 
<ios kovos, o visi sutartinai ko-. kad L. B. negali duoti Naujie- 
,-ošime prieš mūsų visu bendrą inoms pi mgų, kad jos nusipirk- 
jriešą— okupantą rusą, nuo-ku- tų peilį L. B. papiauti. Jos visą 
rio mes visi bėgome. O jei mes, laiką kovoja prieš L. B. Todėl 
viską palikę, bėgome, kaip nuo jau prieš porą metų buvo nu-

1739 So. HAL8TED ST.. CHICAGO, ILL. 6060M-W&L

MES ‘ TAIP PATMEMBER

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR

• \7,000 MIESTU JAV-SE PER R E L O

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN BVtK to 73A%^

\ ’IN OŪR SPECIAL ACCOUNT

ne ji 
XL-1OO 

ir

17” Diagonal COLOR.

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

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

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

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

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

Or With $2,000
And yoi^r money grows to $2,112.23 in 4 
years.

OrWhhjSjOOO
And your money grows to $5,408.95 in 
214 years.

OrWrth $10,000
And your money grows to $10,691,09 in 
1!4 years.

Or With $20,000
And your money grows to k $21,024.81 in Tyear.

Or With $1 0,000
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.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•FvM< pMMrt mmain in th* account for term of camfcat*. From your deposit, we deduct the tost of the Hem, but ihe intrMt you earn pays 
for H. you m uddoona! of to 7%% on your M depo®L Federal reguhtens requtre substantial rterw: penalty for eirty

Kauno bendras vaizdas

tarta Naujienų neremti ir seno 
klausimo nekelti. +

Faktinai, pernai buvo tas pats 
įvykis, tik tą klausimą buvo iš- 

Į kėlęs kitas L. B. narys ir vyko

vys, ir nedraus, ir nešaus, kaip 
tie, rojaus steigėjais Lietuvoje 
ir visoje Rusijoje į bėgančius, 
bijodami, kad visi žmonės neiš
bėgtų iš “rojaus”. Tuomet ir 
patiems “rojaus” steigėjams rei
kės bėgti, nes nebus kas jiems 
duoną uždirbtų.

Mes bėgdami buvome pilni 
baimės, kad “rojaus” sargai mū
sų nepavytų ir Į “rojų” negra- 

i žintų, nes mes žinojome nuo 
ko mes bėgome ir kas mūsų lau-

Per diskusijas aš iškėliau klau-

c

rastis, bet jis katalikų lietuvių 
reikalų negynė.

Bet tuomet L. B. laikė drau
giškomis Naujienas, nes jos dė
jo visus aprašymus ir demons
tracijų nuotraukas. Bet da
bar, kada Naujienos nurodo L. 
B. klaidas, ta L. B. diktatūrišku 
užsispyrimu kritikos nepripažįs
tą ir jei sugebėtų tuojau jas nu
tildytų taip, kaip daro komu
nistai rusai Lietuvoje, su jos 
kritikais. Antanas Marma

* Neišlaiko kritikos ir lietu
vybės mirties baimė emigraci
joje. Esą “emigracija mirs be 
bendravimo su tėvyne”. Tai mi
tas, kuris sąmoningai puoselė
jamas bet kokiam bendravimui 
pateisinti. Viena, emigraciją su 
tauta jau riša nenutraukiamas 
ir tampriausias ryšys, nežiūrint 
kur emigracija reziduoja. Tau
ta juk yra daugiau negu tik jos 
žmonių suma plius jos gyvena
mo krašto fiziniai elementai. 
Kaip žmogus pralaužia savo fi
zinę prigimtį dvasingumu ir 
jo vertybėmis, taip tautinė gy
vybė pralaužia siauro fizinio 
kontakto rėmus. Tautinės gyvy
bės šaknys glūdi kiekvieno lie
tuvio dvasioje, jo valioje ir jo 
galioje tautines vertybes pasisa
vinti ir dalyvauti tų vertybių 
kūrybiniame procese. Per du 
tūkstančius metų žydai diaspo
roje7 neturėjo savo krašto nei 
jame reziduojančio tautos ka- 
riūeno, tačiau jie išlaikė ir kul
tūrą, ir papročius, ir tradicijas, 
ir valstybinę sąmonę bei -ryžtą 
savo valstybei atkurti

Algirdas J. Kasulaįlis, Komu
nizmo grėsmė emigracijos kryž 
kelėje.

Nieku nem gražesnio apie ugnius, kaip gražiai žaliuojanti oit 
celė. ' Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
nsLir galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
OaJoT yra išėjusi nedidele 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygele, 
Kun vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, Kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
užauginu, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25.. Jeigu 
Kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 cekj 

,mba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
Aiųsti tokiu adresu; _ • 4

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomauk lės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakūšovieuės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMA
ERWIN J. jMICHAELS

4637 So. Archer Ave. 
(Prie 47-toej

VIKTORAS VYTENTETB‘ PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
. (Tęsinys)

v Buvo susiorganizavusi stipri karių ugniagesių ko
manda, kuriai vadovavo Itn. J. Jaruševičius. Gaisrų ge
sinime sutartinai veikė su miesto ugniagesių koman
domis. •

Kpt.' V. Miecevičiaus pastangomis buvo suorgani
zuotas stalo teniso žaidėjų ratelis- Ruošdavo rungtynes 
su miesto organizacijų teniso žaidėjais.

Liktiniai puskarininkiai turėjo savo klubą ir val
gyklą. Veikė taupomoji - skolinamoji kasa. Jų reika
lams buvo paskirti 4 kambariai, kuriuos ^pibaldavo ,ir 
sienas papuošė mūsų tautos žymiųjų veikėjų paveiks
lais. Ilgainiui jie savo klubų modemiškai įrengė ir sko
ningai papuošė. Dauguma buvo gabių ir karo tarnybai 
pasišventusių puskarininkių. Bet atsirasdavo ir tokių, 
kuriems karo tarnyba buvo tik lengvo pragyvenimo 
šaltinis. Todėl Skildavo ir tokių pageidavimų, kad pus-. 
karininkiai daugiau'kreiptų dėmesio į abstinenciją ir 
mažiau girtuokliautų? Kad daugiau gerbtų- savo vardą 
ir, kad nežemintų savo autoriteto-kitų, o ypač būtinos 
tarnybos karių tarpe.Tai jiem pulke buvo ruošiami bendro 
lavinimosi kursai Galėjo lankyti prie valstybinės Ry> 
giškių Jono gimnaziejos įsteigtus suaugusiems vakari
nius kursus. Kurie norėjo, tai galėjo lavintis, mokintis 
ir siekti aukštesnio mokslo.

Tuo'laiku žymiausi pulko korespondentai buvo vyr. 
psk. Leonas Grigaitis, sanitarijos puskarininkis Mečys 
Grinius, St. Danilevičius ir k. Jų parašytos korespon
dencijos buvo talpinamos beveik kiekviename “Kario” 
numeryje.

PULKO LAIKRAŠTIS
1919 m- lapkričio 17 d., dar vykstam nepriklausomy

bės kovoms, pulkas .pradėjo leisti’ savo laikraštį “Tėvy
nės Gynėją”. Jo leidimu daugiausia rūpinosi viršila Leo
nas Vitkauskas' - Arėjas* Jam spaudos darbe talkininka
vo vyr, psk. Benjaminas Rumšą, kuris vėliau buvo žino
mas “Kario” bendradarbis, slapyvarde Benerumša. Laik^ 
rastis ėjo iki 1926 m., iš viso išleista 39 numeriai..

1929 m. pulko štabo raštininkai, vaovaujami vyr, 'y 
psk. L-Grigaičiui, sumanė išleisti satyros laikraštį—c 
“Plunksnagraužį”. Kai pasirodė jo pirmasis numeris, tai 
ir vėl kilo mintis atgaivinti “Tėvynės Gynėjų”. .Susitartą. 
ir 1930 m. pradžioje pasirodė naujas “Tėvynės Gynėjo”,' 
1(40) numeris su juokų priedu “Plunksnagraužis”. Jisą -.- 
buvo rašytas rašomųjų mašinėle ir turėjo 10 lapų. 4 lapai 
buvo skirti bendram skyriui, 4 satyrai ir 2 viršeliams, 
Formatas — rašomojo popierio lapo dydis. Laikraščio 
leidimu daugiausia rūpinosi vyr. psk. L Grigaitis- Šį laik
raštį pulko kareiviai mėgo ir jam siuntė savo kūrybą. 
Tenka pastebėti, kad “Tėvynės Gynėjas” iš viso buvo pir- 
nas Lietuvos kariuomenės pūlko laikraštis.

Gyvendamas tremtyje netikėtai sužinojau; kad 9 pė- 
tinrnVų pulkas turėjo savo himnų. Gavau ir to himno tu-. 

rinį. Bet ar jis yra tikras ir kas jį sukūrė, nieko nežinau,. z 
nes kai aš tarnavau pulkas tokio himno dar neturėjo. Tai 
parašau taip, kaip jį man pakartojo buvęs to pulko ka
rys. Jeigu yra klaidų, tai žinančius prašau jį pataisyti. 
Jis skamba taip : .

PUKLO HIMNAS .
-- r • - \

Kur žemė drebėjo po Vytenio .kojom
Kur saulė regėjo kovos vestuves,
Kur sentėviai žuvo atpirkę rytojų,
Tenai vyteniečius mūs vadas nuves. z

Ne vienas jau brolis kautynėse žuvo, 
Patvirtinęs įžadų mūsų vėliavos- 
Ir amžiais už Vilnių dės galvą lietuvis,

. -Drąsina sūnus jaunos Lietuvos.
žaibuoja jau kardai, liepsnų milijonai,
. Ir jaudina širdį trimito aidai.
Už mylimų šalį, už žygį malonų, . < .
Pirmyn, Vyteniečiai kur veda vadai

Vienas to pulko buvęs karys pasakojo, kad šį pulko 
himnų sukūrė Itn. Pilvelis. Vėliau jį komunistai žiauriai 
nukankino. . '

PULKO VADAI
4 ■ s. - ♦

Nepriklausomos Lietuvos laikais pulko vadais buvo: 
kam. A. Stapulionis, kam. A. Jakaitis, mjr- A. Paškevi
čius, pik. Itn. V. Vitkauskas, pik. E. Adamkavičius, pik. - 
P. Jurgaitis, pik. A- Svilas ir pik. A. Gausas. Pirmųjų tri
jų man likimas nežinomas- Plk.ltn. (vėliau divizijos gene
rolas) V. Vitkauskas nuėjo tėvynės išdaviko keliais ir 
1965 m- mirė komunistų okupuotoje Lietuvoje. Pik. A. 
Svilas mirė apie 1963 m. ir palaidotas Marijampolės ka
pinėse. Pik. (vėliau divizijos generolas) A. Adamkavi
čius, Tik- P- Jurgaitis ir pik. A. Gaušas mirė Ame- 
rikojet - ' .

(Bus daugiau)
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ROCKFORDO NAUJIENOS

nu-

VAITIEKŪNAS1 Penki kontinentai

terų-mergaičių (amžius neribo-

Aftėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti

Taupykite dabar

$3.00,

1 73S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

UNIVERSAL

1 w"

jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

šiauliai susiorganizavę trem
tyje, pagal išgales vykdo praei
ties tradicijas, atiduodami pa
skutinę pagarbų mirusiam šau- 
liui-kariui.’ Savame mieste tu-

nis, tad sukaktuvininkė buvo pa
sveikinta, jai palinkėta geriau
sios sėkmės ir sugiedota Ilgiau
sių metų.

Linksmai praleidę laiką, besi
šnekučiuodami pamažu skirstėsi 
į namučius pilni pasiryžimo šau- 
liškam darbui

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

TOMAS VENCLOVAS 
{TV A 21A V O PARYZtCN

joms gal tik vienas kitas tepri
klauso. šaulys A. Pocius' papil
dė,, kad yra kreipiamas dėmesys 
į jaunimą ir jaunimas kviečia
mas įsirašyti į šaulių eiles, kad 
būtų galima sudaryti jaunimo 
skyrių. Kol kas nė vienas- neiš
drįsta būti pirmutinis. Reikia 
tikėtis, kad' ateity turėsime ir 
jaunimą suorganizuotą.

Pasibaigus susirinkimui visi 
buvo pakviesti prie užkandžių, 
kuriuos paruošė p. M. Pocienė, 
ačiū jai.

Užkandžiaujant paaiškėjo,' kad 
prieš porą dienų buvo šaulės 
Paulynos Nekrašienės gimtadie-

aldomos gele
žinkelių stoties. Po 8 dienų tas

Dr. Juozas B.KončIus, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istoriios 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B, Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. ‘ -

Dauguma Hų knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki 9T 
piniginę perlaidą. ‘
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Smulkios informacijos pra
neštos sporto klubams. Pavieniai

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Įsteigta 1923 metxk.

Įrt&Igos pletuoM kiemas automobiliams pastatytų

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 81.50.

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

NAUJIENOS. '
1739 So. Halsted SL, Chicago. HL 60608

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

• /

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai. 
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJOB 1230 A M stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose 

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St, 
Chicago, HL 60629. Tel. 778-5374.

lie
tuvių pirmenybės ir cross-coun
try varžybose.

S. Halrted SU Chicaro. 111. fiOfiOR. — TeL HA 1-A100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juoras OiuwrK. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS StndHa TšUU 
t* Chiraeofc 1988 matais naties autoriau* IMmnh Kr»v^ dvlefri da
liu? Akio ^Metimo problemos Ūkininku krašte. IT dalis: žemė? 
ūkio švietimai Lietuvoje.

Autorius savo Wvje rašo: "Tei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu ftvh 
Crioves tfrafiai ilaueusiu ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu, eknnonyh 
niu Ir kultūriniu laimėjimu Šiandiena, drąsiai ffalima aakvti lietuviu 
tauta calėtn didžiuotis ir dfiūpanti savo ^emės ū\io kultūros vaisiai* 
ir prHvtfti pačioms iškiliosioms Eurono* fantams”.

Knvtfos anie femės ūki atrodo tik žemdirbiam* skaltvti kadantff 
absoliuti lietuviu tautos dautfuma (88.12^1 buvo ūkininkai ir no pa
sauli iSblaSkytn lietuviu absoliuti dauruma vra arba uatvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai. reiškia. kad ši knyw bus brausi abso
liučiai lietuviu daugumai, vuač kadanei knv?a su tokia meile Lietuve* 
temei paraSvta kad uradėtus skaitvti nebesinori pertraukti. Knvra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais Sodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik £5 00 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1789 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6(1608

Givę ptalffns, tuojau knyg^ puidųriras.

• Pirmasis bombonešis buvo 
panaudotas Bulgarijos kariuo
menės 1912 m. rugsėjo 17 d. 
Leitenantas Radul Milkoff su 
100 arklio jėgų lėktuvu Argus

Inas iš jų
| priklauso vietos šaulių būriui, 
o sekantieji 2 kol kas dar lai
kosi nuošaliai, bet reikia tikėtis, 
kad ateity įsirašys. įraukiami ir

1 kviečiami.,' čia gyveną karinių- 
kai bei kariai.

I Valdybos pirmininkas pasky
rė pareigoms; šaulį Joną Biels
ki sporto — šaudymo vadovu ir 
šaulį Jurgi Trukšnį vidaus 
nybon — tvarkdariu. z 

Susirinkimas vienbalsiai
’ tarė skirti auką Altui 25 dol. ] 
Taipogi nutarė' vasarą birželio; 
mėn. suruošti Joninių gegužinę! 
su laimėjimų šulinių. Sesės šau-' 
lės pasižadėjo padaryti rankdar-1 

ibių, o šauliai surinkti tam fik- 
Irą skaičių fantų.

Kalbėjo sav. kūrėjas Vincas , 
Keršys, kuris nusiskundė dėl jau
nimo, kad nėra suorgarizuoti ir 
niekur nedalyvauja.

Į jo kalbą atsakė šaulys K. Rut- i 
• kauskas, kad jaunimas parengi-;

jos gilumą, palikdamas 3 me
lų vaiką Lietuvoje. Jį išaugino 
molina ir giminės.

Tomas Venclova I960 m. 
baigė kalbos ir literatūros sky 
rius Wihiiaus univeršiteteJia 
mėgo rašinėti ir vertėsi verti
mais iš svetimų kalbų. Jis 1962 
metais parašė ir sovietų val
džia iš’c-(.'o “Raketas, plane
tas i; hiiis”. Vertė į lietuvių 
ka !>ą Achniatovos, Mandelš

tamo, T. Elioto ir kitų poezi
jas. Jis mano, kad galėtų duo
ti naudingų žinių ?pie sovieH 
nę literatūrą, kurią jis pažjs-

Registracija atliekama vieto
je, prieš varžybas.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų slidinėto- 
jams. Lietuvių slidinėtojai kvie- j 
čiami kuo skaitlingiau dalyvauti. ( 

k
ŠALFOSS-gos Slidinėjimo j 

Komitetas

TT tonui*, Hn- 
n*I. .KMnfl SROO Minėtai* vfrS $5 00 

crMIHU I IPTUVIimj KNVftU IRTA.
T rtnUcr nei _ e-? (V)
— <9 nū: TT dalis 225 u«l. tHctn — R3.OQ miūkS- '

Washington, 1). C. *— To
mas Venclova, žinomo Lietu
vos komunistų partijos nario 
Ant.Venclovų sūnus,atvyko Pa 
ryžiun vas. 1 d. pranešė Lai
svosios FLuropos racijas To
mas Venclova jau prieš kelis 
metus prašė sovietų valdžią 
leisti jam išvykti į užsienį, bet 
iki šio meto sovietų valdžia 
jam neleido išvažiuoti. Pary
žiuje Venclova pareiškė, kad 
į Sovietų Sąjungą jis nesiren
gia grįžti.

Be to, laikraštininkams To
mas Venclova pareiškė, kad 
jis norėtų nuvykti į J. A. Val
stybes, nuvažiuoti į Kaliforni
ją ir dėstyti sovietinę litera
tūrą Berkley universitete.

Tomas Venclova gimė Klai-

Juozės Vaičiūnienės knygaDAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar. . ... . . . ' ,

y-: S.' T . % 'r-
. Persiuntimui paštu reikia-pridėti 50 c. egzemplioriui.

' -- --- L _ - X7' 'vi fe ’ -

Ansambliai, chorai, arba grupes' užsakiusios 10 ar*dSugiau egzemp- 
liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 
orderį tokiu, antrašu:NAUJIENOS

..1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintu ir galima gauti kny^ų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus r*' _ 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Cbieagon atvadavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, soca ii ištintu, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai Ir kt. ’ <

Norintieji šių knygų įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardn ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Bgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti

įdomi knvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekj arba Money Orderį tokiu adresu:

RIMTA KNYGA — OFPTATTSTA DOVANA
Nau|Ieno<« pilimi gauti boIMu knvcu. kuriet punuė* kokis 

br/ffir wlnt» «r Untvua.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs dienų 

atsiminimai ir ivvkiu M vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas 3R7 psl Kaina ^5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu iwkiu prisimini- 
ir laiko iwkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 daliu. psL. kaina $5.

Dr. Y»tvs trinkis, ATIMINIMAI IP MINTYS
___ fiais virbeliais

Pre# Vael. Pl^V* 
PIJA, 
Wi»i

Henrikas Tames — Tamašauskas, LIETUVIŠKA Sic PAMARYS. 
Pakalni Ir T^b<mvnc nnslm’tve rn Įdomiais aprašymais, iliu- 
strariinmi* ir dnlnTrnentaciia 33R nsl kaina £8.

P. KacKJnas. TAPP ŽALSVU PALAPINIŲ. Tnin daliu Lietuvos 
nartizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3

Janina NarfhM. TRYS IR VIENA, jaunvstės atsiminima J 
170 psl —. _________  __________ ___

M. GwUlla. POVILAS MILERIS •biocrafHo* bruožai 235 
nuslepi ai - _- ____ _______S3.00

Kmrcat užsakant r*<Hn nHd^tl 75 rf naSto išlaidom t

NAUJIENOS.

Sėkmingas šaulių susirinkimas rime 3 savanorius kūrėjus, vie- 
. - . . „a j o • nas iš jų — Bronius NekraŠiusšių metų sausio mėn. 30 d. 3 *

vai. po pietų, V. D. Š. Rinktinės, 
Rockfordo 5-to būrio įvykęs su
sirinkimas A. ir M. Pocių na
muose praėjo-sėkmingai.

. Susirinkimą atidarė vald. pirm. 
A. Pocius, sekretoriauti pakvie
tė šaulę B. .Morienę, nes sek
retorė šaulė K. Jameikienė dėl 
nesveikatos neatvyko ir pereito 
susirinkimo protokolas liko ne
perskaitytas Susirinkime daly
vavo 13 šaulių ir 2 svečiai, sa- 
vahoriai kūrėjai, Vincas Ker
šys ir Bronius Daukšys.

Valdybos pirm. A. Pocius pra
nešė, kad per pereitus 1976 me
tus turėta 3 susiririkimai, val
dybos pasitarimai ir 1 geguži
nė — Joninės, kurios praėjo sėk
mingai. Iš gauto pelno buyo pa
skirta šaulių Rinktinės , namų 
remontui 150 dol. ir 20 dol. 
Naujienoms, kurios kovoja už 
teisybę ir tiesą.

Kasininkė šaulė D. Babelienė muose dalyvauja ir padeda at- 
pranešė, kad kasoje dar turime likti programas, bet organizaci- 
140 dol. Pranešimai priimti ran
kų plojimais.

šaulys Kazys Rutkauskas sa
vo žodyje kvietė svečius-savano- 
rius kūrėjus įsirašyti į šaulių 
eiles. Nušviesdamas, kad praei
tyje buvo miręs garbingas ka
rys, savanoris kūrėjas-karinin- 
kas, bet nebuvo atiduota pagar
ba, kaip priklauso garbingam ka
riui kovojusiam už Lietuvos lais-

' CICERO t- ■
Vasario mėn. 6 d. 12 vai. Ci

cero Altos skyrius rengia Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimą šv, Antano parapijos 
salėje, 1500 So. 49 Court, kuria
me kalbės “Varpo” redaktorius

' Antanas Kučys, dainuos solistė 
Naureckaitė ir pasirodys Cicero

; jaunimas, paruoštas mokytojos 
Albinos Kašiubienės. Dalyvaus

! JAV karo veteranų VFW 9115 
posto vyrai, Vytauto D. šaulių

i Rinktinės, Dąukanto ir Klaipė
dos kuopų jūrų šauliai su vėlia
vomis. Pakviesti skautai ir atei-1 
tininkai.

Po minėjimo bus Pranutės 
DvilAitienės paruošti užkandžiai.
Visi Cicero ir apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiamos dalyvauti.

Vasario 12 d. 12 vai. jūrų kuo
pos Klaipėda šauliai prie Cicero 
miesto valdybos iškels Lietuvos i pėdoj 1937 metais. Antrojo Pa numetė dvi po tris svarus bom 
tautinę vėliavą, kurs kviečiamos 

j visos kitos organizacijos ir vi
suomenė skaitlingai dalyvauti.

S. Paulauskas

1977 m. Pabaltiečių ir Lietuvių Atletinių varžybų pradžia — 
....... -2___, - *12 vai. Registracija nuo 9 AMshinejmo pirmenybes AJL

1977 m. š. Amerikos Pabal- Neoficialios cross-country var- 
tiėčių ir Lietuvių slidinėjimo pir-'gybos bus vykdomos vyrų, mo- 
menybės įvyks 1977 m. vasario terų ir įvairiose prieauglio kla- 
19 d., šeštadienį Devils Elbow sėse. Cross-country varžybų pra- 
Ski Resort, Ont., Kanadoj (apie įžia — 10 AM. Registracija nuo 
60 mylių į šiaurės rytus nuo;g.39 AM iki 9:30 AM. 
Toronto). Varžybas vykdo To-<
Tonto Estų Sporto klubas “Ka-į Lietuvių alpinistinės pirmeny- 
levĄ ’bės bus išvestos iš pabaltiečių

— [varžybų. Taipogi pirma kartą
Šių metų programoje bus vyk- bus išvedamos neoficialios 

domos alpinistinės ir neoficia
lios cross-country pirmenybės.

Alpinistinių pirmenybių pro
gramoje bus slalomas ir didysis 
slalomas, šiose klasėse: jaunu
čių (žemiau 13 m.), jaunių (13-' slidinėtojai prašomi kreiptis į 
16,m.), vyrų “Elite” (17-44 m.), ŠALFASS-gos 'slidinėjimo vado- 
seniorų vyrų (virš 44 m.) ir mo- vą, šiuo adresu: , Mr. Vytenis

‘ Čiurlionis, 19755 Uper Terrace, 
Euclid, Ohio 44117. (Tel. (216) 
481-1525). “

Dėl sniego stovio bei kitų tech
niškų informacijų prašome kreip
tis pas rengėjus: Mr. Helmut 
Jaagūste, 62 Talbot Rd., Willow
dale, Ont. M2M 1R9. Tel. (416)

Augis 223-6141).1739 South Halsted Street, Chicago, BL 60608

saulinio karo pradžioje jo te- bas ant turku
vas, švietimo komisaras Anta
nas Venclova, pabėgęs į Rusi- lėktuvas sudužo audroj

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

TEL. 421-3070



j Lotynų Amerikoje, 6.4% Sovie- 
! tijoje, 6% šiaurės Amerikoje ir
10.9% Okeąnijoją, ,
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Nusifotografuoti nesunku

Michael Bilandic
Chicagos meras

Chicagos meras Michael Bi
landic demokratų partijos cent
ro buvo išrinktas demokratų 
partijos kandidatu mero parei
goms. Dabartiniu metu Chica
gos miesto tarybos jis buvo išb
rinktas mero pareigoms eiti tik 
iki rinkimų.

Demokratų partijoje buvo 
daug kandidatų mero parei
goms, bet nei viekas kandida
tas negavo tokio didelio prita
rimo, kokį gavo meras Bilan
dic. Chicagos negrai pasirinko 
gana ramų advokatų, kandidatu 
mero pareigoms, bet jam nepri
tarė negrai demokratai.

Bet daugiausia balsų tikėjosi 
gauti lenkas R. Pucinskis. Jis 
^įsivaizdavo, kad miesto tarybai 
priklausantieji lenkai balsuos

kis gavo tiktai vieną savo balsą. 
Pradžioje jis buvo pasišokęs 
skųsti demokratus Į teismą, bet 
vėliau apsigalvojo ir aprimo. 
Jis vis dar pasakoja, kad bus 
kandidatas, bet jis jau žino, kad
jam bus sunku laimėti.

Gražiausia, kad ir respubliko 
už Pucinski, bet kai atėjo eilė' kampanijai. Ogilvie nesitiki lai- 
ųareiškimams padaryti, tai Pu- linois gubernatorius, apsigalvo- 
cinskis liko vienas. Visi kiti len- jo ir nutarė nekandidatuoti.

'kampanijai. Oglvienesitiki lai
mėti, kai demokratai taip vie
ningai pritaria Bilandieui. Tuo 
tarpu respublikonai neturi kan
didato Chicagos mero parei
goms. Reikia manyti kad par
tijos komitetas parinks tinka
mą žmogų.

Bilandic pasižadėjo glaudžiai 
bendradarbiauti su lietuviai^. 
Jis Vasario 16 dienos proga Ma
ria High mokykloje pasakys 
svarbiausią kalbą.

KAIP SKANIAUSIAI
IŠKEPTI BULVES

Idaho valstijos agrikultūros 
eksperientų stotis paskelbė sa
vo tyrimų duomenis, kad ska
niausiai paruošiamos bulvės kai 
kepamos. Kepimui bulvės įvy- 
niojamos (kiekviena skyrium) j 
subadytą cinkinj popierių (foil), 
kepamos 400-450 laipsnių Fah- 
renheito karštyje 50-60 minučių 
ir patiekiamos valgyti ką tik iš
ėmus iš keptuvės.

Pasaulyje daugiau 
kaip 4 bil- žmonių 
NEW YORKAS. — Pasaulio 

gyventojų skaičius jau peržengė 
4 bilijonų žmonių ribą ir jei 
daugės kaip dabar po nepilnus 2 
(1.9% )nuošimčius kiekvienais 
metais, tai po 34 metų (2011 me
tais) žemėje bus 8 bilijonai.

Jungtinių Tautų 1975 metų 
Metraštyje rašoma, kad 3,976 
milijonai žmonių buvo 1975 me
tais ir tais metais žmonių padau
gėjo 77 milijonais.

Dešimt daugiausiai gyventojų 
turinčios valstybės yra: Kinija, 
Indija, Sovietų Sąjunga, Jung
tinės Valstybės, Indonezija, Ja
ponija, Brazilija, Bengalija (Ban- 
gladeš), Pakistanas ir Nigerija.

Skaičiuojant nuošimčiais, dau
giau kaip pusė visos žmonijos — 
56.9% gyvena Azijoje, 11.9% 
Europoje, 10.1% Afrikoje, 8.2%

Tymai Chicagoje
Apsirgimai tymais (measles) 

Cook ir Lake apskričiuose (Chi
cagoje ir priemiesčiuose) prasi- 

I dėjo Japkričio ir gruodžio mėne- 
! siais. Praėjusią savaitę tymais 
j sergaliojančių priskaičiuota iki 
232 ir kaip apskrities preventy- 
vinės medicinos šefas Dr. Ras
mussen sako, jų yra visur, ypač 
Šiaurinėje ir šiaurvakarinėje ap
skrities dalyse, tačiau tas skai- 

! čius netikras, kadangi apie ap- 

sirgimuos tymais praneša tik 5 
ar 10 -nuošimtis.

“Jei vaikas turi tymų .ligos 
[ simptomus — aukštą tempera- 
I turą, varvančią nosį ir baltas 
i dėmes burnoje —- šaukite dakta- 
I ra arba Sveikatos departamentą'/ 
perspėja Dr. Rasmussen.

Amerikos gyvenimo nepažįstantieji ir lietuvių vie
nybės reikalais nesirūpinantieji “nauji politikai” mano, 
kad fotografija yra pats svarbiausias įrodymas jų veda
mo darbo. Kasdieniniame gyvenime taip nėra. Galima 
šimtus fotografijų nutraukti, bet nieko konkretaus ne
padaryti Svarbu ne fotografija, bet atliktas darbas

Barzdukinės Bendruomenės nariai, erzindami Chi
cagos lietuvių daugumą, šiomis dienomis išsiuntinėjo 
prieš rinkimus padarytų nuotraukų pluoštą. Jie bando 
lietuvius įtikinti, kad fotografija su buvusiu krašto pre
zidentu arba kuriuo nors administracijos pareigūnu pa
liks amžiną įspūdį apie jų atliktus darbus. Prieš rinki
mus politikai labai lengvai stoja į eilę ir leidžiasi foto
grafuojami, bet kai reikia atlikti koks prašytas reikalas, 
tai jau kitas klausimas- Jie pasižada klausimą pastudi
juoti, bet tiktai po rinkimų. Jeigu rinkimus laimi, tai ta
da visas klausimas stoja kitoje plotmėje; jeigu rinkimus 
pralaimi, tai iš viso jiems netenka prašomais klausimais 
daugiau rūpintis.

Pati svarbiausioji fotografija, padėta visų fotogra
fijų pagrindan, yra ponios Betty Ford atvykimas į Chi
cagoje praetais metais.-sųruoštą Lietuvių Tautinių šo
kių šventę. Viši lietuviai džiaugėsi, kad ponia preziden
tienė teikėsi atskristi į Chicagą ir dalyvauti visų lietu
vių suruoštoje šokių šventėje. Buvo prašytas pats kraš
to prezidentas, bet atvyko tiktai ponia prezidentienė. 
Lietuvių dauguma buvo labai patenkinta, kad bent ji 
atvyko.

Dauguma lietuvių džiaugėsi ponios prezidentienės 
vizitu. Bet nedidelė lietuvių dalis ryžosi josios atvykimą 
apdrėpti purvais. Nespėjo ponia prezidentienė įžengti Į 
Amfiteatrą, gatvėje ją pasitiko? didokas būrys politikuo
jančių ‘šokėjų’, ištraukė iš po sijonų iš anksto paruoštus 
plakatus ir ne tik pačiam krašto prezidentui, bet ir Čika
gon atskridusiai ir gero lietuvio Evans Jr. į šokių šventę 
atvežtai p. Betty Ford užkilto provokuojančiais lozun
gais, žeminančiais krašto prezidentą ir pačią preziden
tienę. Didžiųjų Amerikos televizijos stočių korpesponden- 
tai traukė ne į.Amfiteatrą žingsniuojančią prezidentie
nę, bet politikuojančius šokėjus. Gražiausia, kad iki šio 
meto oficialiai niekas neprisipažino prie šio pokšto. Ne 
tik prezidentienei priėmimą organizavęs Valdas Adam
kus nieko apie piketuotojus nežinojo, bet jų negalėjo ra
sti ir Juodelis, tvarkęs visus šokių šventės reikalus. Jie 
išlindo iš Amfiteatro prezidentienei įžeisti, o vėliau vėl 
sulindo į vidų ir dingo. Lietuviams šokių šventės orga
nizatoriai aiškino, kad buvo sudarytas komitetas, vei
kęs ir dingęs 24 valandų laikotarpyje. Lietuviai yra at
sakingi žmonės. Jie dažnai ir protestuoja, bet jie turi 
drąsos savo nepasitenkinimą išdėstyti ir jį apginti. Tuo 
tarpu prie Amfiteatro durų pravestas protestas buvo 
gėda visiems lietuviams.

Ponios prezidentienės piketavimas prie šokių šven
tės vartų įžeidė ne tik ją pačią, bet ir patį prezidentą. 
Dalis lietuvių apšmeižė prezidentą Fordą, kai jis buvo 
nuvykęs į Helsinkio konferenciją ir pareiškė visam pa
sauliui amerikiečių siekimą laisvės visoms pavergtoms 
tautoms, bet preziedntui buvo dar skaudžiau, kai jis pa
tyrė, kad lietuviai piketavo Chicagon nuvykusią jo žmo
ną- Visos didesnės televizijos stotys pirma parodė pike
tuotojus, o tiktai vėliau parodė ponią prezidentienę. Ne
tenka stebėtis, kad kitoje fotografijoje, kurioje prezi
dentas priėmė atkakliausią Bendruomenės skaldytoją 
ir senų Amerikos lietuvių darbų niekintoją, traukiasi 
prie sienos ir laukia, ar kartais jam nebus tėkštas dar 
koks nepamatuotas kaltinimas. Prezidentas šokių šven
tės organizatorius priėmė susiraukęs, besitolindamas 
nuo ju. Šios fotografijos propagandistams jau nereikėjo 
naudoti, nes ji nekalba jų naudai. Prezidento veido iš
raiška aiškiai parodo, kad jis nepatenkintas šitokiu ne
pateisinamu įžeidinėjimą

tai, pradedant Rostenkowskiu, ■ Ogilvie pareiškė, kad jis neturįs 
balsavo už Bilandic, o Pucins- pinigų reikalingai rinkiminei

Pačios pagrindinės fotografijos apačioje yra padė
tas toks parašas: “Prezidento G. R. Fordo žmoną JAV 
LB ruoštoje V-je Lietuvių Tautinių Šokių šventėje Či
kagoje”. Visa tai būtų labai gražu, jeigu tai būtų teisy
bė. Bet parašas po fotografija yrą melagingas, lietu
viams nedarąs jokios garbės. Visi žmonės mėgsta tiesą. 
Iki šio meto lietuviai amerikiečiams buvo žinomi, kaip 
tiesos skelbėjai- Tuo tarpu šiame paraše yra kelios ne
teisybės, slėptos šokių šventės metu ir slepiamos dar ir 
šiandien.

Pirmon eilėn reikia pasakyti, kad šokių šventė buvo 
suorganizuota ne mažos grupelės -politikų, kurie laiko 
pagrobę JAV Lietuvių Bendruomenės' vadovybę, bet vi
sų Amerikos lietuvių. Visi Amerikos lietuviai, pritarė 
šokių šventei. Chicagoje visos Amerikos lietuvių organi
zacijos, įtakingesni veikėjai, visi laikraščiai pritarė ir 
rėmė tautinių šokių šventę. Lietuviai rėpė ankstyves
nes tautinių -šokių ir dainų šventes, jie rėmė ir pareitais 
metais Chicagoje vykusią. ~ Jeigu lietuviai nebūtų tos 
šventės rėmę, tai į ją nebūtų suvažiavę ir suėję tiek daug 
žmonių. Kaip anksčiau ruoštas, šokių ir dainų šventes 
rėmė Naujienos, taip jos kvietė Amerikos, lietuvius rem
ti ir praeitais metais vykusią tautinių .šokių šventę. Šo
kių ir dainų šventės yra kultūriniai renginiai, kuriuos 
pagal susitarimą privalo remti visi Amerikos lie
tuviai. x - g įTG

Bet mes visi žinome, kad. ne JAV Lietuvių Bendruo
menė organizavo paskutinę Lietuvių Tautinių šokių 
šventę- Frontininkų spauda visą laiką pasakojo, kad 
šventę organizavo JAV Lietuvių Bendruomenė, kaip pa
skelbta paraše, po. fotografija, bet tuojau po šventės pa
aiškėjo, kad savo laiku buvo sudaryta speciali , grupė 
šiai šventei, organizuoti. Naujienos nurodė šią dvigubą 
buhalteriją, prašė, aiškumo, bet' organizatoriai iki šio 
meto nesiteikė į šį klausimą atsakyti

Dar lieka paskutinis klausimas: ar galima netikslio
mis ir melagingomis informacijomis maitinti lietuvius ? 
Viši žinome, kad melas turi trumpas kojas.

PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE
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Chicagos Lietuvių Tarybos
RUOŠIAMAS

VASARIO 16-sios
MINĖJIMAS

įvyks š. m. vasario 13 d.
MINĖJIMO PROGRAMOS SANTRAUKA SEKANTI:

1. ŠEŠTADIENI, VASARIO 12 D.
12 vai. žuvusiu dėl Lietuvos laisvės pagerbimas prie pąmin-, 
klo Jaunimo Centro sodelyje. '■ -

2. SEKMADIENĮ, VASARIO 13 D. >
10 vai pamaldos Šy. Kryžiaus par. bažnyčioje. Pamaldas 
laikys ir pamokslą sakys Vysk. Vincentas Brizgys. Pamaldų 
metu giedos soL Algirdas Brazis ir Dainavos Ansamblis.

Mašinos pastatomos miesto mokyklos sklype.
10:30 vaL pamaldos Švč. M. Marijos Gimimo par. bažnyčioje.
10 vaL pamaldos Liet Evangeliką Liuteroną Tėviškės par. bažny
čioje.
2. vaL p. p. Marijos Aukšt. Mokyklos salėje:
Lietuvos Gen. Kons. J. DAUŽVARDIENES sveikinimas, ALTos 
pirm. dr. K. BOBELIO žodis, •
Chicagos Miesto Mero MICHAEL A. BILANDIC kalba,
Dr. LEONO KRIAUČELIŪNO paskaita.
Meninę dali išpildo sol. ALGIRDAS BRAZIS, “PIRMYN” choras, 
vedamas Dariaus Lapinsko ir Vyčią Tautinią Šokėją grupė, veda
ma Frank Zapolio.

Minėjime kviečiame lietuviškąją visuomenę kuo skaitlingiau-
_ šia dalyvauti. ,

Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavo
mis.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

HIGH RATES 7 L
PAID QUARTERLY AT ’

tihcates 
$5000 or more

PER ANNUA*
PASSBOOK
ACCOUNTS

5 
e
I

PER ANNUM 

$5000 or more 
minimum 

30 months

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Ml M Ek it

PCR ANNUM 

$1000 or moro 
I yoor mln.



DR. K. G. BALUKAS 
XKU«ERIJRA IK MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski M. (Crawford 

Med.cal Building). Tel. LU $-6444 
Priima ligonius pagal ausuarun* 

ei neatsiliepia. skambinti 3744**04

Alvudo narių posėdis mas Kovas — nariai. Kandidatas 
1977 m. sausio 16 d. 4 vai. p. Alfonsas Sidagis.

p. Lietuvio Sodyboje įvyko vi-; Sumanymų eilėje dr. Adoma- 
suotinis narių sųirinkimas, ku-, ^čius išdėstė veiklos gaires atei- 
rį atidarė pirmininkas dr. 3. čiai, būtent; — Dabar, kai sko- 
Adomavičius. Buvo pagerbti mi- |os baigiamos išmokėti, numaty- 
rusieji Alv. nariai susikaupimu • ta j S<xJybą priimti pagyvenu-

DR. C K. BOBBIS 
INKSTŲ 12 ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA ‘ 
Telef. 6954)533

Fox Valley Medical Center 
8.‘0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius. .

1938 S-Menheim Rd.,Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ix 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 563-2728 ~

turinčius nei pastoges nei arti
mųjų, nei lėšų, kurie, jei būna 
miesto valdžios aiduoti j slaugy
mo namus (Nursing home), bū
na menkai prižiūrimi, neretai 
mirksta net savo atmainose.

Dr. AdomaviSaus pasisaky- ~ NAŠLIŲ, NASLIUKIŲ ir Pavienių 
mas sukėlė gyvą pritarimą, pa
lydėtą plojimais. Susirinkimui 
pirmininkavę? inž. I’r. Jurėnas,
baigdamas posėdj dėkojo sena- riami gausiai dalyvauti Po susirinki* 1 • • > . • * . ■*» _ . i

SUSIRINKIMU ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievo galybė* teršimiem* tikėjimu išganymui". — 1 Pet. Idl.
Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dainai patenkame j aplinky

bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kariai* atrodo 
klubas vasario mėn. ll-ta diena 7 va- jyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiai, ir klausyt* 
landa vakaro turės susirinkimą Vy- į Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
čiil salėje. 2455 W. 47th St. Via klu- krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
bo nariai ir prijaučiantieji yra kvie-, turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi- 

1 mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
jai valdybai UŽ atliktus darbus, 'mo bus vaišės ir šokiai J. Joniko or- šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
o naujai palinkėjo gerus sėkmės, kestrui grojant. v. Cinką arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus

4T a l ’ • A • —-------- -----------------------------” Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.
V. Algminiene _jj£Tuvjų bRIDGEPORTO NAMŲ j Visi žino, kad mirtis yra Ži.un ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 

____ I Savininkų susirinkimas įvyks piešta- rusieji? j tą klausimą atsake knygutė "Vilti* po mirties", kurią gausite- 
4 , „ xI dieni, vaasrio 5 d. 1:00 vai. popiet, nemokamai. Rašykite:

• Afrikos ąntuopės gyvena 3808 s Union Ave uiimas kiemo. į F. ZAVIST, 3715 WEST 66th 3TRMET, CHICAGO. ILL 60629 ’ '
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

ir Alf. Sidagio sugiedota gies
me. Kadangi šis sekmadiens su
tapo su Klaipėdos Kraštų atva
davimo sukaktimi sausio 15 d., 
Alfas Brinką pagerbė ją dekla
macija “Amžiais Baltija Ban
guos”. Antanas Kevėža paskai
tė nuosavą poeziją “Vizijoj re
gim kaip sukilėliai joja”.

Alvudo vadovybės kadencijai 
užsibaigus, dienotvarkės posėr 
džiui pirmininkauti dr. Adoma
vičius pakvietė inž. P. Jurėną, 
sekretoriauti Ant Kevėža. Pla
tų ir išsamų veiklos pranešimą 
apie atliktus darbus ryšyje su 
pagyvenusių lietuvių poilsio na
mų 32 butų išlaikymu ir prie
žiūra, padarė dr. Adomavičius.

Visų Sodybos įnamių vardu 
jautriai pasisakė p. Sofija Ože- 
liesė, reikšdama pasigerėjimą 
Sodyba, ir giliai dėkojo už pa
tirtą Čia nuoširdumą. Be to, įti
kinančiai siūlė Liet. Sodybą pa
vadinti jos įkūrėjo ir globėjo dr. 
Jono Adomavičiaus vardu. Susi
rinkimas vienbalsiai tam prita
rė.

Praeito susirinkimo protoko
lą perskaitė Ant. Kevėžą, kuris 

-buvo priimtas be pataisų. Sąs
kaitybos bei kasos stovį pranešė 
valdybon kooptuotas bugalterįs 
Mikas. Simokaitū. ir' iždininkas 
Stasys Lukašeyičius. Kontrolės 
komisijos pirmininkė Anelė Kir- 
vaitytė skaitė revizijos aktą, 
kartu patikslindama, jog apys
kaita vedama tvarkingai.

Sekė naujos valdybos ir kon
trolės komisijos dviejų metų ka
dencijai rinkimai. Išrinktieji pa
reigomis pasiskirstė sekančiai: 

| Dr.-J. Adomavičius valdybos pir- 
I mininkas. Algirdas Karaitiš. — 
į vicepirmininkas, dr. O. Vaške- 
vičiutė — vicepirm.., Alfas Brin- 

| ka — vicepirm., Antanas Kevė
ža —: sekretorius, S. Lukaševi- 
čius — iždininkas.' Jlikas Simo- 

| kaltis — sąskaitininkas. Kandi
datai — Martinas Nagys, Myko
las Kirėjus ir Jonas Puceta. 
Kontrolės komisi jon išrinkti: 
Anelė Kirvaitytė — pirmininkė,

sius lietuvius visam amžiui be 
įnašų, tik už buto nuomą. Kai 
gyvenojąi pasiskųs nebeįstengtą 
patys apsitvarkyti ir valgį pasi
gaminti, bus aprūpinti patarna
vimu. Be to, planuojama įsigi
jus patalpą, arba, galimybė rė
muose, antrame. Sodybos name 
prie 65-os ir Californija gatvių 
pietryčių kampo, patalpinti ne- 
bevaldančius sąnarių, dalinai ar 
visai paraližuotus lietuvius, ne-

Afrikos tik)peš gyvena g Union Avė. Įėjimas iš kiemo, 
ir laikosi būriais iki 100 galvų. visi nariai atsilankyti, nes
bet visame būryje būna tik vie- bus įvairių pranešimu. Po susirinki-' 
nas patinas. mo vaišės. Kviečia Valdyba

TĖVAS IR SŪNŪS

DAIMIDMfe care what happens to you

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

j

P. J. RIDIKAS
Phone: YArds 7-lill3354 So. HALSTED STREET
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DlEfriĄ 

IR NAKTb

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuvių 

'.aidotuvių 

direktorių 

Associacijos

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPED A5-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bau 
dažai. Speciali pagalba kcjorm 
(Arch Supports) ir L L

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf-publ'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL £74-4410

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AYE. TeL: YArds 7-1138-1139

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

BUTKUS ■ VASAITIS
14Au So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

STjWD/UID FEDER/U. SAVINGS
Horn* Office: 4792 Archer Avenue, Chicago, Jfliaois 60632 phone: 847-1140 B

Downers Grove Office: 5100 Forest Avenue, Downers Grove, Utinois 60515 phone: 963-1140 
Lombard Office: 23 fJorth Main Street, Lombard, fHmots 60148 phone: 627-1140

Aurora Office: 301 West Galena Boulevard, Aurora, Illinois 60507 phone: 892-1140 
Boulder Hill Office: 2TBoulder Hilt Pass, Boulder Hill, Illinois 60538 phone: 897-1166

*M5 gą. Westen Ave.
REpublic 7-8600-8601 f“““-

esx> atittto dairse toplyfll srSi*

DR. FRAhK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
46H W 7lst St. — TeL 737-5149 
fuknn* akis. Pritaiko akinius ir 

‘contact lenses’’
oagm susitšrimą. Uždaryta tree

■ ■ J ■ ■ 1 i ii-i ~l' r ■ 
REZ.: GI 8-0873

DR.W.E1S1N-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

Telef. BE 34893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

- 3907 West 103 rd Street 
. V'^Mos pa^al susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
>002 N, WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vaL

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U54» WEST 63rd STREET I

VaL. nuo l—4 po pieūj.
T tetvirląd. ouo h—4 vaL vak
• Ofiso ttlaf^ 7762880

Naudas 448-5545

T DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- Scoara praktika, spac. MOTERŲ lipoi 
Ofisas: 2652 WEST 591 h STREET 
/ Talu PR 8-1223

OFISO VAU: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt, 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
niais 2r4 vaL pp pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Z850 West 63rd St, Chicago. Ill, 6062 
Talat: P Respect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
7918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

rtKKKMl/Ol TlYtAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

EEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdrausta* perkraustyma* 

li |vair*v atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS Į( 
Vi»d« programos iš W0PA, .

1490 kil. A. M. ~
Liatuvip kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

GREITA 
ORIENTACIJA.

P*OPĄGĄ>/DĄ a A /Ve<?ALU1A 
f*/ . . . Tbft&U JĄUH/ĄO

EUDEIKIS

į to you and they 
know how to 

| make your 
įŽ money really 
g work for you. 
SĮ By taking into 
Wk consideration 

your income* 
'fi your budget and

how much interest you want to 
make, you can choose the plan that fits you 
best. Then by moving your money to Standard 
Federal, you can take immediate advantage of 
our higher-than-bank interest rates.

Moving your money, will make you money 
Standard Federal is a 67- ^year- 
old community savings and 
loan—built for the individual. 
It’s a place where your money can ' 
be safe and really pay you more. ' 

t. Stop by. You’ll see why more and t 
more people are coming under our wing

At Standard, you 
don’t have to do any 
more than you do at 
a bank—but your 
money will do more.
It will move to higher- 
than-bank interest 
rates.
Ask yourself these ~
questions. Is your money
receiving top interest rates? Do you have a 
regular plan for adding to your savings? Do you 
have, someone to talk to who can help you with 
your money plans?

If you answered no to one or more of these 
questions, your money may be ready for a safe 
and profitable move.
Our plan is called money for living. When you

* come to Standard Federal ask to see one of our 
Money For Living Counselors. They are 
experienced in giving you a variety of savings 
plans to choose frpmJThey care what happens

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Standard Federate Money Bor Living Plan

. Howto 
make your money move 

and still keep it safe.

r—*41^
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JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANI Į LIETUVĄ IR USSR DALIS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED 8Y VN EŠPOSYLTORGI 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
' Siuntiniai, siunčiami per mūsų finną, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė

jas NIEKO NEMOKA.
' Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 

įvairiausių audinių, taip pat maisto produk tų,-odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. x

MŪSŲ SKYRIAI

ALLENTOWN, PA., — 126 Tilghman Street--------
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street -
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue - 
CHICAGO 22, Ilk — 1241 No. Ashland Avenoe 
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Street 
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street 
CLEVELAND 13, Ohio — 1D28 Kenilworth Avenue - 
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue- 
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenuo 
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue - 
LAKEWOOD, N. J. 08701 — 234 Second .......
LOS ANGELES 4, Celif. — 159 So. Vormont Avenuo 
HERKIMER, N. Y. MęKENNAN RD. ------
MIAMI BEACH, Fle. 33139 1201-17 St. —---------
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenuo------
NEW/YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St--------- --------- -------
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue 
PHOENIX, Aril. 85027 — .22047 N. Black Canyon Hwy 
RAHWAY, N. J. — 47 East Mi I ton Avenue ----
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avonue L. 
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave. _ 
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave. .

435-1654 
342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818 

- '925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 

. 385-6740 
246-2348 

363-0494.-
385-6550 

315-8664939 
305-673-8220

674-1540 
475-7430 
769-4507 

602-9424770
381-8800 
257-6320 
589-4464 
475-9746 
2965250

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

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

UŪDŽSIO VALANDOJ 
Sfltitt 

MAŽEIKA»EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Air Conditioned Chapel ui

4605-07 Sol HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

■ ANTANAS M. PHILLIPS
Tumas ik Laurynas Labanauskas

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401



- Auna L. Doches* Ehn- 
Mood i^rk, III., praneša, kad 
nemokama 1 etuvių ekskursi
ją į Sunny Hills, Elorioj, ku- 
ze n t a a I ė. (i a v ils i pasi tėra vi- 
sario 25 27 d iš Midway aero 
dromo. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į ponių Anną Doches 
laiškais bei telefonais pagal 
Naujienose esamų Floridos 
Mackle Bros, 'skelbimą. Ji yra 
šios stambios naujų kolonijų 
planavimo, organizavimo bei 
statybos korporacijos repre- 
zenantė. Gavusi pasiteiravi
mus, ji tuojau išsiunčia infor
macinę medžiagų ir registruo
ja suinteresuotus informacinei 
kelionei lėktuvu.

•

— Brighton Parko lietuviai 
uoliai skaito, gausiai remia ir 
kreipia dėmesį į Naujienas. 
Jurgis Gepneris, Aleksas Kas
per - Kasperavičius ir Juozas 
Kantautas, pratęsdami iš ank
sto be raginimo savo prenu
meratas, atsiuntė po penkinę 
Naujienų paramai. Tos apylin 
kės tautietis užsisakė Naujie
nas 3 mėnesių bandomajam 
laikotarpiui. Dėkui visiems.,

— Ponia Violeta Kuncaitis 
pakviesta įsteigti Resouce Cen 
ter įstaigą prie National Cen
ter for Urban Ethnic Affairs 
organizacijos, 1521—16 St. N- 
W, Washingon, D.C. 20035.0r 
ganizacija leidžia mėnesinį 
biuletenį, kuriame nagrinėja
mos miestų bei jų apylinkių 
problemos. Organizacijos pir
mininkas yra Msgr, Geno Ba
roni,

lietuvių iškilmėse dalyvauti. 
Aš širdyje esu fr būsiu kartu 
su jumis." ’ ” •

i — Lekui Jonui Krištolaičiui, 
Cleveland, Ohio, už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą, $2 už 
kalendorių ir už dešimkę Maši
nų fondui. Dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas vieneriems metams, bet 
prašiusiam pavardės neskelbti. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai kviečiami atkreipti į 
jas savo asmenišką dėmesį, ge
rai su jomis susipažnti ir pa- 

! reikšti savo asmenišką nuomo
nę jas užsisakant.

— Sol. Gina čapkauskienė iš 
Montrealio dalyvavo Baltimorės 
lietuvių radijo programos su
ruoštame koncerte. ■ Nežiūrint 
nepalankaus oro koncertan at
vyko apie 400 asmenų. Montre- 
alyje yra ruošiamas Argentinos 
lietuvaitės Adrianos Jocytės 
koncertas Aušros Vartų parap. 
salėje, o po jo bus vaišės.

— Toronto lituanistinių mo
kyklų vadovybė ruošia mokinių 
iškalbingumo konkursą. Kovo 
5 d. atrinkti 4 geriausi kalbėto
jai kiekvienoje klasėje, o vėliau 
laimėtojai bus suskirstyti į 4 
grupes. Iš kiekvienos grupės 
bus premijuojama po tris mo
kinius. Laimėtojai bus apdova
nojami lietuviškomis knygo
mis.

— Kun. Antanas Sabaliauskas 
iš Cedar Lake bus iki vasario 
12 d. St. Francis parap. kleboni
joje, 3905 Fir St., East Chicago, 
Ind. 46303. Balys Papaurelis iš 
Montrealio žiemos metui išvvko 
į Miami, Fla. Jonas Papeliučka 
iš Marquette Parko.praleis žie
mos mėnesius Miami Beach, 
Floridoje. .

tė $2 už kalendorių. Dėkui -vi-tos ir sausas uos šauliai ir visi 
sums ir visiems. Visi skaitytu- į_
jai prašomi remti Naujienas ir neįsigijo bileIo, prašomas tuo-’ 
jas platinti. Visi lietuviai kvie- jau kreiptis į ponią Repšienę ir 
ėiami susipažinti su Naujieno- užsisakylL ’vietas. Savo laiku 
mis ir jas užsisakyti. Platininio i Repšienė išsiuntinėjo svarbius 
vajaus proga Naujienos yra j laiškus. Gavėjai prašomi tuojait 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai pagal gautus

geros valios lietuviai. Kas dar RENTING ihi GSNERaL’ ,

IŠNUOMOJAMAS butas su baldais 
beismante vyresnio amžiaus vyrui 
arba moteriai Marquette Parke. Tel. 
GR 6-1654. ESTATE

pageidavimus arba platintojų

jai pranešti.

Sus'tiksimt- šeštadienį Šaulių 
Vakaro ruošėjai

I atsiųstus galinių skaitytojų ad-
’ resus.

— Marija Dimaitė ir Douglasjj Lietuvą kelionių tvarkraštj per 
' Patejunas iš Bogan aunkšti mo- 
jkyklos yra įtraukti į Illinois 

į mokinių są-

— Marius Kiela turi paruošęs

ar jau Pasidarėte
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa

ruošta, teisėjo Alphonse Wells

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT- NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

j valstijos geriausių 
rašus.

Chįcagos organizacijų 
vakaras

šeštadienį, vasario 5 dieną, 7 
vai. vakaro, šaulių salėje ruo
šiamas didelis Chicagos lietu
viškų organizacijų vakaras. Šios 
organizacijos gražiai paminėjo 
Amerikos 200 metų sukaktį Mc
Cormick rūmuose, o dabar ruo
šia gražios programos vakarą.

Dalyvauja zarasiškiai, suval
kiečiai, žemaičiai, dzūkai, aukš
taičiai, uteniškiai, demokratai 
ir respublikonai, profesionalai 
ir ūkininkai, visos Chicagos ir 
jos apylinkių Bendruomenės
apylinkės, spaudos klubas, jū- Tel. 421-61UU.

j KC11U111Ų IVČH Klusų jJVL puvuvo,

Gordon Travel Service, Chica-' peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
go. Kreipkitės tel. 312, 43-1-9655 
arba rašykite: Marius Kiela, 
6557 Sįo. Talman, Chicago, Ill. 
60(529. (Pr.)

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM aptfrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams, 
tiems yra ir Taupomoji — En 
dowmcut apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na-' 
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin %

knyga —

KAIP SUDAROMI ■ 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma •Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina $3. 
mis formomis —

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujier-ns”, 1739 S. 
Halsted SU Chicago (H.

Su legališko- 
83.50.

3 Alėtų Mirties Sukaktis

Naujienos

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lake)
Dažo namus Iš lauko Ir Iš vidaus,
/ Darbas garantuota^

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

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

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir* 
CampbelL Virs $500 pajamų mėne
siui

i TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
’ mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

ŽIŪRĖKITE!

— Ponia Anna M, Valukas, 
Suring, Wis., atsiuntė tokį lai 
šką: “čia prisiunčiu prenume 
ratą už aikitaštį, o kas yra vir
šaus, tai bus dienraščio para
mai. Aš nenoriu užmiršti lie
tuviškai kalbėti ir skaityti, o 
čia lietuvių, kiek žinau, nėra. 
Kai laikraštį skaitau, tai be
veik kai su kitu kalbu, o kar
tais žodžius ištariu gersiai, 
kad tik neužmirščiau kalbė
ti. Atsimenu, kai mano vyras 
a. a. Antanas, būdamas Chica- 
gos Lietuvių Tarybos pirmi
ninku ir Alto nariu, naktimis 
nemiegodavo ruošdamasis Va 
sario 16 d. iškimėms ir rūpi
nosi, kad jos gražiai praeitų, 
kad visi lietuviai vieningai 
siektų Lietuvai laisvės Gaila, 
kad aš negalėsiu šiose visų

— V. Maciūnas,.. Cleveland, 
Ohia, išrinktas pensininkų klu
bo pirmininku, J. Malskis, A. 
Šenbergas ir J. Žilionis — vice- 
pirm., V. Bieliūnas —. sekr., S. 
Garlauskienė, P. Jurgutavičius, 
V. Steponavčius ir A. Valaitis 
— valdybos nariais.

— Kazys Karazija iš Kelly 
Park apylinkės pratęsė iš anks
to be raginimo prenumeratą, o 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
$5 auka Naujienų paramai. Tos 
apylinkės tautietė užsisakė Nau
jienas 3 mėn. tinkamesniam su
sipažinimui. Po §4 atsiuntė: 
ponia Emt Pajaujis iš Bayside, 
N. Y., ponia J. Cybulski iš Hot 
Springs, Ark., Julius Pakalka iš 
Beverly Shores, Ind., ir A. šau- 
linskas iš St- Helena, Cal. A. 
Galdikas iš Los Angeles atsiun-

JULIA GALSKIS f 
Našlė Petro Galskid . >

Gyveno 4941 Deming PI., Chicago, DI.

Mirė 1974 metų vasario mėn. 2 dieną, suląukusij90 metų amžiaus. 
Gimė Lietuoje. .Marijampolės aps., Netičkampių kaline.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. J- -
Paliko nuliūdę: sūnus Vytautas marti Anne, anūkė Marcia Dig

weed Jos vyras Clifford, anūkas Petras Galskis trys proanūkai — Phil
lip, Steven ir Krista. Digweed, brolis Pijus Zalnis. brolienė Mary ir 
jų šeima. Lietuvoje liko dvi seserys — Marijona Kagolienė su šeima 
ir Ona Matulevičienė su šeima dvi brolienės — J. Žalnoraitienė su 
šeima Anglijoje ir Ona Juškienė—Old su šeima, taip pat daug kitų 
giminių, draugų ir. pažįstamų.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.r

Tebūna Tau lengva ši žemelė 2;
Nuliūdę lieka:

Sūnus, marti, brolis, seserys, anūkai, proanūkai.

AL. IR IGNAS
TA IS O M E, 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas/ 

kaina nebrangi.
Telefonuos 7Ž7-3988 — TEXACO

58-tos ir Western Avenue kampas

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
’ Chicago, m. 60632. Tel. YA 7-5980

BESI THINGS IN LIFE*
Ijall Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

— B. VIL.LAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI. 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose 
prisiunčiant 5 dolerius.

(Sk.)

65-IR RICHMOND — 5 kamb. mū
ras. Gazo šilima, pilnas rūsys, potvy
nio apsauga. $22,500.

72 IR TALMAN — 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai įrengtas pilnas rū
sys. 2 mašinų garažai. <

66 IR MOZART — 4 mieg. mūras, 
galimas praplėsti._ Dvi pilnos vonios, 
įrengtas rūsys.' mūro garažas. $37,000.

57 IR SACRAMENTO — 8 . būtų 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
vesta vimas.

63 IR AUSTIN -
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 

metinės pajamos.
BUDRAITIS REALTY CO.
įvairi audrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

5

j DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
2x5 ras Marquette Parko patogiausioj 

gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000,

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską Įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

1% AUKŠTO MŪRAS , ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 * 
‘auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
taverna ir 3 bu-1 garažas iš geru ranku priešais parką. 

Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 
$8,500 pajamų. Vertas $50,000.

PARDUODAMAS 10 BUTŲ -
NAMAS

Senesnis, bet geresnis. Dviaukštis, ne
toli 60-tos ir Francisco. Pajamų 
$20,000. Kaina $90,000.

Teirautis angliškai.

J. PAUL STEELE
. . - ■ i

TeL 445-8900
ARTHUR RUBLOFF & CO.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
A famous name is Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-82.00
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

ra.

REAL ESTATE
2625 .WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba -737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS
* Namu Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 60609 Tel. VI 7-3447

, m.............. .

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

1 Tel; 927-3559
i j iJiv . - - ■■■'

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet ruėjo $0 metų. Minint tą ruk&ktk gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui Ir atliekant būtinas pareigas imtinam lietuvybės išlikimui skel
biamu Naujieną platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja ui Lietuvoi Ir pavergt? lietuviu Ulrvę. 
neidamoa ir nesidėdamoi į sandėriui m' okupantai! ar ju Igalio- 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratinei grupei, jų bendras inrtitu- 
cijaj ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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
tuvišku reikalu renese».
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, puse! metų — $U.0C, 

trims min. — $830, vftnam men, $3.00. Kitose JAV vietose mofams 
— $26.00, putai metu — $14J0C, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama javaity namokamal.

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayėtte 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

7
Cįf Mokama 4 mėty
y\) Certifikatams.

Mažiausia $5,00C
ar daugiau. v

L

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokama 1 mėty 
Certifi ketams.

Adai i ausi a $1,000 
ar daugiau.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Taupmenos padėtos J reguliarias taupymo sąskaitas Iki menesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI
VALANDOS: Pinnad. ir ketvirti 9:00 ryto — 8:00 vak.; 

įjjįgfj Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

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

Q Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

[ Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jaiperetgojimų^

PAVARDE IR VARDAS -- ---------------------------------------------

ADRESAS ---------------—------------------------------------------------

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 putlapiiis »u žemil«piv Ir p«v»llc»l«lt »pr»ic Pamirk t»nw |e 
jyventojiM Ir 1^00 |i«twiikv vi«tov»rdiiv t<raU«. Knygoa
kaina S6.00, minlclfi virialial.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

■ N ■ ....... ■— '

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, $av.
Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota TV, šildomas maudymo-

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telef onuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS
SAVININKAS PARDUODA 10 unitų 
motei - apartmenta. Jeigu turite 

. tai 
ji priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Ha. 33707 Tel. (813) 345-9054^

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-1 arba taverną su. namu;
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814. .

' DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tel? WA 5-2737 
3333 So. Halstad Ft., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūiies Įvalrly preldy. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ. <

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gutsen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų jvyldua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinimA. -- -------------------------- - --------------- M

Dr. A. J. Guasan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groH*.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik - ------------
MinkJtais virieliala tik _____________ .. —

Dr. A. J. Gvsmo — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik —----------

Galima taip pat užslukyti paltu, atsiuntus č«kĮ arba monuy orderi, prlo 
nurodytos luinos pridedant 50c, persiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

f _ NAUJUMO*, CHICAGO •, ILL,— Setvrdey, F.bru«ry Ą 1W

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas rlenlnteU
lietuvi tadUninU 

ChlcMToje

NORMANĄ
$8.00

$100

$3.00
$2.00

185 North

263-582S 
(pteigoa) ir 
677-MSS 

(buto)


