
The First arui Greatest 
Lithuanian Daihj in America

NR. 41

TRUMPAI IS VISUR

izraelitu ginčą, paprastai šaky-.Korėjos amerikiečiu karinome-^ n n c » ovn i i 4-« zJzv _ _ *”
■Ž a

Cennecticut valstijos gubernatorė Ella Grasso tikrina dumtrauki, kad bereikalin
gai nebūtu ištraukiama kaminu daugiau šilumos, negu reikia. Ji, gavusi vyriausybės 
patarimą, taupyti energiją, aptvarkė oficialios, rezidencijos visas duris ir langus, kad 
bereikalingai nebūtu šildomas šaltas oras.

Library uf Congress Gr, jc3go, III. —Penktadienis ~ Friday, February 18, 1977 —
Periodical Division
V/ashirrqtc*. D. C. 26540

The Lithuanian Daily News
Published by The Liihuuuuui News Publishing Co., Inc. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 6060S 
HAymarkct 1-61 (XX

Over One Million Lithuanian 
In The United States .

VOL. LXH, Price 15c

SEKR. VANCE PALAIKO IZRAELĮ
JERUZALĖ. — Izraelio politikai pareiškė, kad jie gali kal

bėtis taikos klausimais su atsakingais arabų bendruomenės va
dais, bet tik ne su Palestinai išlaisvinti organizacija — PLO. Ame
rikos valstybės sekr. Vance, palaikydamas žydų nusistatymą ir 
jų pozicijas, pasakęs spaudos atstovams, jog kol PLO nepakeis 
savo norų sunaikinti Izraelio valstybę, tol PLO negali dalyvauti, 
sprendžiant arabų-Izraelio konfliktą.

Izraelio ministeris pirminin
kas Ytzhak Rabinas paprastai 
pasakęs žurnalistams: “Atsaky
mas yrą paprastas — ne!”, — 

- kalbėdamas apie' PLO dalyvavi
mą Ženevos taikos 'konferenci
joje. O Izraelio užsienio reika
lų ministeris Yigąl Allęn žur
nalistams išdėstė Izraelio vals
tybės gaires, sprendžiant arabų-

prašo nesitraukti iš Azijos
' TOKIO. — Grupė Japonijos ir! 

Pietų.Korė jos parlamentarų tre-r 
čiadieni pasmerkė prezidento 
Carterio sumanymą atitraukti iš i

WASHINGTONAS. — Prez. Carteris patyręs, kad Kubos 
valdovas Castro atitrauks iš Angolos kariuomenę. J. Carteris, 
besikalbėdamas su žemės ūkio departamento tarnautojais vasario 
16, pasakęs, kad jis gavęs netiesioginių žinių, jog Kuba turi noro 

‘ atitraukti savo kariuomenę iš Angolos. Jei tai būtų tikra, — 
sakė prezidentas, — tai būtų teigiamas reiškinys svarstant J. A. 
Valstybių santykius su vyriausybe Havanoje. Prezidentas dar pa
aiškino: “Jei aš būčiau įtikintas, kad Kuba tikrai nori atitraukti 
kariuomenę, nedalyvaus skersai Atlanto teroristiniuose veiks- 

* rnuose, nesistengs skleisti pavojingų veiksmų bei įtakos šiame 
.icgijone (Karibų jūroje) ir grąžins žmonėms pilną anksčiau bu
vusią Kuboje laisvę, tada aš tikrai turėčiau noro sutvarkyti su 
Kuba santykius.

Numatoma Amerikos

damas: “Paruošiamieji taikos de
rybų pasitarimai Izraelio, Jorda
no vyriausybių ir atsakingų ara
bų bendruomenės vadų Jordano 
upės vakarų dalies yra galimi, 
apsvarstant kokiu būdu geriau
siai jų reikalus atstovauti-Že
nevoje bendrai sų Jordano dele
gacija” t "

Spaudos konferencijoje, pa
aiškindamas spaudos atstovams 
pasitarimus su Izraelio vyriąusy-

nę. Ta grupė iš 243 japonų, jų? 
tarpe 7 kabineto ministerial, ir 
43 piet. korėjiečiai priėmė rezo
liuciją, pareikšdami, kad ame
rikiečių pasitraukimas būtų pa-' 
skatinimas neramumų Korėjos 
pusiasalyje ir vįsoje šiaurės 
rytų Azijoje.

Djanlja giria {savo valdžią
KOPENHAGA. -L Darbo uni

jų ir pramonės įmonių vadovy
bės viešai-jaereiškė pasitenkini
mą, kad sociaEstai laimėjo par- 

ministrapijos norą vadovauti j lamento. rinkimus, kuriuos mi- 
antroje 1977 m. pusėje Ženevos,nisteris pirmininkas Anker Joer- 
konferencijai, sprendžiant ara
bų-Izraelio ginčus. Bet sekreto
rius visdėlto neišdėstė būsimų 
taikos derybų planų.

jo ir .užtikrino prez. Carterio ad-

Alaskos vanduo 
plauks j Meksiku

MEXICO CITY. — Meksikos 
žemės ūkio ministeris J. R. Moc
tezuma pareiškęs, pasak dien
raščio “El Heraldo de Mexico”, 
jog planas gali atrodyti fantas
tinis, bet dabartiniai technikai 
viskas yra galima. Esą, JAV 
mokslininkas Nathan Snyderis 

. siūlo, kad J. A. Valstybių pietų 
vakarai ir Meksikos dykumos 
būtų paverstos derlių nešančiais 
laukais, atvedant vandenį iš 
šiaurinės Alaskos. Meksikos ir 
Amerikos dykumos gali pavirsti 
pasauliniais duonos aruodais, at
vedus kanalais vandenį iš šiau
rės. Kanalais ątvedamas van
duo galėtų būti dar užkinkytas 
ir elektros gamybai. .

Projektas pilniausiai gali bū
ti įvykdytas; tai nėra fantazija, 
— baigė kalbą Meksikos žemės 
ūkio ministeris.

gensen pavadino tautos manda
tu, paremiančiu ekonomines re
formas. Tos reformos yra: di
desni mokesčiai, daugiau vai-., 
džios išlaidų nedarbui išspręsti, 
nuomų “įšaldymas” ir ribos al
gų kėlimui. Socialdemokratai 
laimėjo 12 naujų atstovų ir 179 
vietų parlamente turi 65 vietas.

Kinai smerkia Sovietų 
“šypseną”

PEKINAS. — Sovietų Sąjun
ga stengiasi “pavilioti” prezi
dentą Carterį ir jį sugauti savo 
detentės politikos spąstais”, pa
skelbė Naujosios Kinijos žinių 
agentūra, kartu kritikuodama 
kaip sovietų “šypsenos diploma
tiją, taip prezidento Carterio 
“perdidelį norą” ko skubiau pa
sirašyti naują strateginių gink
lų apribojimo sutartį.
Sovietams nustatys žvejojimo 

kvotas

DISIDENTAS BUKOWSKI KONGRESE
BAL HARBOUR, Flą. — Sovietų imperijos disidentas Vla

dimiras Bukowski ateinančią savaitę _iš Paryžiaus atskrenda į 
Vašingtoną, kur . jis liudys Amerikos kongreso komitetui apie 
persekiojimus Sovietų imperijoje.

Į Ameriką atvažiuoti jį pa- teisių- ir pati^j^zmog'aus -gyve- 
kvietė AFL-CIO unijos prezi- " ' - - -
dentas G. Meany, kurs vasario 
16 pasakęs, kad Bukowskis, pa
liudijęs kongrese susitiks su uni
jos taryba. Esą, Bukowskis yra 
pakviestas į JAV unijos, kadan
gi manoma, kad Amerikos kon
gresas ir amerikiečiai turi išgirs
ti iš pirmųjų šaltinių žinias, iš 
tokio asmens, kurs beveik pusę 
savo amžiaus praleidęs Sovietų 
koncentracijos stovyklose ar iš
trėmime.

Abu Bukowskis ir Meany, 
kritikuoja 'Helsinkio sutartį ir 
žmonių laisvės punktus, kurių 
Sovietai nesilaiko — sutartį, ku
rią pasirašė J. A. Valstybės ir 
Sovietų Sąjunga 1975 m. iškil
mingai Helsinkyje. Svarbiausia, 
kad tuos iškilmingai padėtus su- '
tartyje parašus liudija ir kitos [g™0 Z1° merL 
pasirašiusios . pasaulio valsty
bės. Jie abu sako, kad žmogaus

nimo sąlygos visoje Sovietų im
perijoje nei kiek nepasitaisė su
tartį pasirašius.

Biologas Vladimiras Bukows
ki, 33 metų amžiaus, kelis kar
dus suiminėtas ir po kalėjimus 
tampomas, paskutinį kartą buvo 
nuteistas 12 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Jis iš sovietiško 
kalėjimo buvo išleistas, pakei
čiant Į žymų Čilės komunistą 
Luis Corvalan, Čilės vyriausybei 
pasiūlus ir tarpininkaujant lais
vojo pasaulio kalinių gynybos 
organizacijai. Carvalan buvo 
Čilės komunistų partijos gene
raliniu sekretoriumi ir organi
zavęs pogrindžio teroristinius 
veiksmus. Jis buvo iškeistas į 
kacetininką Bukowski 1976 m.

Saulės šilimos
panaudojimas

ČIKAGA. — McCormick Place 
yra atidaryta pramonės paroda,

šiais metais infliacija, sako
ma, užbaigs metus 5-6% sustip
rėjusi. ’šviežių vaisių ir daržo
vių nuostoliai, pasimaišius šal
čiui, žymiai padidins šį pavasarį 
kainas, kurios vasarą kiek su
mažės. Sausra Amerikos vaka
ruose ir vidurio srityse vargins 
ūkius be pertraukos. Todėl mai
sto kainos augs visą laiką. Mais
to kainų kilimas krautuvėse aiš
kiai matyti, kas duos pagrindo Sapudos konferencijoje sekr.

Fidel Castro

kurioje yra tarptautinis šildymo dartgninkų --unijoms reikalauti Vance buvo pareiškęs, kad JAV 
— šaldymo ir šaldytuvų skyrius. 1 

Parodos lankytojai, kurių .vien 
tik vasario 16 atsilankė 25 tūks
tančiai, labiausiai įdomaujasi 
saulės energijos panaudojimo 
įtaisais.

Saulės energijos panaudojimo 
įtaisų parodoje yra išstatyta ke
letas pavyzdžių iš įvairių bend
rovių. Visa bėda, kad tie įtai
sai įrengti namuose yra, paly
ginti, brangūs. Saulės šilimos 
surinkėjas kaštuoja mažiausiai 
10,000 dolerių.

didesnių atlyginimų. Aišku, ly- jokių sąlygų neiškeis kalbgėda- 
giagrečiai pabrangs" ir Įvairūs mos su Kuba santykių normali- 
įmonių gaminiai, nors prez. Car-gavimo reikalais, 
teris tikisi, kad kainų ir atly
ginimų taryba įstentgs tendenci
jas kainas kelti patenkinamai 
užšachuoti.

Diktatorius Castro yra pasa
kęs pereitą gegužio mėnesyje, 
kad jis noris atitraukti kariuo
menę iš Angolos po 200 karei
vių kiekvieną mėnesį, bet jis 
aiškiai nepasakė, ar jis atitrauks 
tokiu būdu visą kariuomenę, ar 
tik vežios po 200 kareivių Į mė
nesį pakeitimo sumetimais. Dik
tatorius Castro tebelaiko Ango
loje kokių 10-15,000 kareivių.

Kongreso atstovas J. B. Bing
ham pareiškė, kad Kuba neat- 

l naujins lėktuvų grobimo su

Prez. Carterio ekonominę pro
gramą kongresas mano padidin
ti. Ar tokie kongreso darbai tuo 
pačiu padidins ir infliaciją? Ne
tikima, kadangi visi padidinimai 
ūkiui gaivinti yra nedaugiau ir 
nemažiau kaip vitrinų puošmena. 
Pavyzdžiui, aštuonįų bilijonų 
dolerių suma prezidento numa
tyta keliems metams, bet kon-^ 
greso bus leista panaudoti šiais .
metais viešiems darbams, nedaugi^65 “ JAV nepanmtans pre
ke padės ir taip greit negalės iš-W1™ budimo. Kongresmenas 
ugdyti nauju darbu. Gi 50-ties Bingham yra prrminmkas kon- 
dol. prezidento dovana kiekvie-1 ?r"o Prekybos komiteto ta lan-

J.kėši Kuboje vasario 10-15 die
nomis ir kalbėjosi su Castro.

J. Tautų sekretorius 
patenkintas

GENEVA. J. Tautų gen. sekr. 
Waldheimas, grįždamas atgal į 
Ameriką apkeliavęs M. Aziją, 
pareiškė korespondentams, kad 
jis yra labai patenkintas kelio
nės pasisekimu, bet pridėjo, kad 
arabų-Izraelio taikos konferen
cija negelės anksčiau prasidėti, 
kaip kovo mėnesio pabaigoje. 
Dar, esą, reikia išryškinti kaiku- 
rie klausimai

Naujų namų statyba
WASHINGTONAS. — ‘Pasi

maišęs šaltis stipriai sutrukdė 
naujų namų statybą. Prekybos 
departamento pranešimu, naujų 
namu statyba šių metų sausio 
mėn. kritusi 27%. Taipgi leidimų 
namams statyti sumažėjo 13.7%. 
1977 m. prasidėjo išduodant sau
sio mėn. 1,375 mil. leidimų.

nam amerikiečiui galėtų eko
nomijai daug padėti, bet, visa 
nelaimė, kad tą dovaną jau su
ėdė pasimaišęs šaltis, žymiai pa
didindamas dujų ir elektros by
las bei sąskaitas. •

Pir-

Bendrovės tramdo 
dujų gamybą

WASHINGTONAS. — Ame-
BRIUSELIS, Belgija. — Tarp 

Europos Bendrosios Rinkos ir 
Sovietų žvejybos atstovų prasi
dėjo derybos ir netrukus buvo 
pasirašyta sutartis dėl 200 my
lių jūros pakraščių zonos, bet 

I derybos dėl žuvų sužvejoti kvo
tos sovietams numatomos sun
kesnės ir ilgiau truks.

Pirmieji prezidento 
planų pakeitimai 
WASHINGTONAS.

mieji prez. Carterio ekonominių 
planų pakeitimai padaryti The 

i House Ways and Means Komi- 
50 

dolerių dovanų planą. Komite
tas, 17 balsų prieš 9, priėmė dė- 
nesin liberalų pageidavimus ir 
nubalsavo 50 dol. dovaną duoti 
tik šelpiamoms šeimoms ir tiems, 
kurie uždirba nedaugiau 25 tūks
tančius per metus. Tokių šelpia
mų asmenų gali susidaryti koks 
11 milijonų.

Filipinų prezidentas balsavimus 
atidėjo ’

MANILA. — Prezidentas Fer- 
dinant Marcos referendumą dėl 
įsteigimo autonominių sričių 
musulmonams trylikoje provin
cijų atidėjo iki kovo 17, kadangi 
gaunama daug pageidavimų tą 
planą dar pastudijuoti. Filipinų 
gyventojų daugumą sudaro ka
talikai ir referendumas organi-1 tete, pakeičiant prezidento 
zuojamas tikslu baigti musulmo-'' 
nų keliamas riaušes.

Ne toks šaltas
Saulė teka 6:48, leidMaai 5:26

New York© 13 mėty Karen McCe- 
lan yra raumeninga ir gerą lygsva
ra turinti gimnastė. Ji gali ne tik 
vaiklčioti, bėgti ir ant karties suki
nėtis, bet moka Ir ant galvos ramiai 
pastovėti. Ji rengiasi vykti i Nassau, 
dalyvauti Irungtynių pasiruoiimuose 
ir mano, kad jai bus leista liy metų 
liepos mėnesį dalyvauti rungtynėse.

Prieš mokyklų integraciją

PRETORIA, Pietų Afrika. — 
Oficialiu pranešimu, Transvalio 
provincija atims iš Romos ka
taliku bažnyčios leidimą admi
nistruoti mokyklas, kadangi baž
nyčia leidžianti integraciją, lai
kydama mokyklas lygiai atviras 
visoms rasėms. Provincijos val
džia jau pirmiau perspėjo baž
nyčias, kad iš mokyklų pašalin
tų negrų rasės mokinius.

NORWALK, Conn. — Peppe- 
ridge Farm Inc. atšaukia savo 
kaikuriuos produktus iš apy
vartos, kadangi juose gali būti 
gerai neišmaišyto sodio hydrog- 
sido. Produktai iš apyvartos iš
imami atsargumo dėlei. Atšau
kiami produktai buvo pagamin
ti New Holland įmonėje, Pa.

CHARLES KIRBO 
Friend and adviser 
to President Carter

Teisininkas Frank Kirbo. ilgametis 
prezidento Jimmy Carterio draugas ir 
patarėjas, oficialiai, paskirtas prezi
dento patarėju, bet jam teks tvarkyti 
kitus patarėjus. Prezidentas neturi 
laiko vnsy patarėjy patarimu išklau
syti. Adv. Kirbo turės išsijoti visus 
patarimus. Tiktai patys geriausieji 
pasieks prezidento ausj.

Siūlo sudaryti alyvos atsargas
WASHINGTONAS _ Išveng-'r’^os reikalų sekretoriui

ti antro arabų skystojo kuro 
(gazolino) embargo siūloma 
Amerikai susidaryti bilijono sta
tinių alyvos atsargą, kuri JAV 
kaštuotų S8 bilijonus, bet turė
tų garantuotą kurą ilgesniam 
laikui. Federal. Eenergijos ad
ministratorius John O’Leary pa
reiškė, kad 500 milijonų stati
nių rezervą galima sudaryti iki 
1982 metų, tai garantuos kurą 
šešiems mėnesiams.

C. D. Andrus įteiktas slaptas ra
portas, kuriame kaltinama Ame
rikos alyvos kompanijos, kad jos 
tramdo ir sulaiko natūralių dujų 
gamybą ir tuo būdu sudarė šią 
žiemą dujų trūkumą. Raportas 
nurodo keturis didelius žemės 
dujų laukus Meksikos įlankoje, 
kurie yra išnuomoti iš vidaus 
reikalų departamento prieš ke- 
turius metus ir kurie iki šiol ne- 

| išnaudojami.
Kaip daug dujų tuose laukuo

se yra — tiksliai nežinoma, bet 
vidaus reikalų departamento Jr 
energijos komisijos žiniomis, 
galima skaičiuoti apie 400 bilijo
nų kubinių pėdų. ■*-

Vidaus departamento parėi-

Indiros sūnus ruošiamas 
jos pareigoms

NEW DELHI. — Indiją val
dančioji Kongreso partija pra
neša, kad ministerės pirminin
kės Indiros Gandhi sūnus San- 
jay,-30 metų amžiaus, stato sa- gūnai sako, kad vidaus reikalų 
vo kandidatūrą rinkimams į kon- sekr. Andrus raporto viešai nė- 
gresą savo motinos rinkiminėje skelbia, kadangi jis pirma nori 
apygardoje. Rinkimai įvyksta tą klausimą išsiaiškinti su prez. 
ateinantį kovo mėnesį. Carteriu.
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Buckinghamo fontanas Chicagoje

Prieš kokius 7 metus mane. fabrike su Vanda Vaitkiene ir 
pradėjo Kamuoti reumatizmas, i kartu važiuodavom į darbą ma- 
Atsirado skausmai abejuose pe
čiuose, rudenį. Nuvykau pas šei
mos daktarą. Jis ištyrė ir pri
pažino, kad aš turiu “ponišką” 
ligą. Aš teiravausi nuo ko to 
liga atsiranda? Man paaiškino, 
kad Italijoje, Prancūzijoje ku
rie gėrė vyno, yra daug ta liga 
sergančių.

Bet aš vyno ir bendrai alko
holio nesu mėgėjas, net ir rūky
ti nustojau. Daktaras prirašė 
tablečių ir liepė daryti mankš
tą, kad pečiai nesustingtų, nes 
paskiau negalėsiu išjudinti. Bet 
tas nieko nepagelbėjo. Dieną 
dirbant nebuvo to skausmo, bet 
ramiai pasėdėti negalėjau, tuo
jau imdavo skaudėti. Užmigti 
būdavo sunku, o atsibudus, abu 
pečiai būdavo sustingsta ir dide
lis skausmas būdavo juos pra
dėti mankštinti. Tad kiekvieną 
savaitę eidavau pas daktarą. 
Daktaras buvo lietuvis ir duoda
vo man adatą apraminimui skau
smu.

Vėliau pakeičiau daktarą ir 
nuėjau pas kito — lietuvę'mote
rį. Gi taip pat pradėjo tirti; da
vė adatas, tablečių, bet nė vieni 
vaistai man me ;Šrupųčįo nepadė-

no mašina. Ji per atostogas pa
virto ant laiptų ir nusilaužė rim
kit

Kuomet jai daktaras sutvarkė 
ranką ir pradėjo gyti. Ji turėjo 
didelius skausmus ir imdavo tab
letes, bet jos rankos pirštus jau 
pradėjo paraližuoti, negalėjo 
lankstyti. Tada ji kreipėsi pas 
Dr. A. šabanienę ir ta patikri
nusi surado, kad yra prispaustas 
nervas. Bet ji be jokios opera
cijos kaitindama ir mankštinda
ma, tą.nervą išliuosavo. Aš tai 
papasakojau savo daktarei ir iš
ėjau ir daugiau negerįžau. Ir 
p. Vanda Vaitkienė dar ir šian
dien sveika, gyvena ir rašo kny-.kad strėnos yra perdaug išdirb- praeina, bet nė vieni nepadėjo, trienę kamavo reumatizmas, tad 
gas Marquette Parke. Tai nėra tos. Davė kaitinimui paduškėlę, " ’ ’ ‘ ~ - - - 1
koks išsigalvojimas, o tikras fak- Į gorSetą — pagijo ir strėnos. Dak-
tas, kurj galima patikrinti. Aš 
tai žinodamas ir kreipiausi pas 
Dr. A. šabam enę.

tarės paklausiau, gal reikėtų pa
keisti klimatą, išvykti i Kalifor
niją ar Arizoną? Ji man patarė

Dabar jau virš metai kaip Dr. ] dėl žmonos sveikatos pabėgo į 
Adomavičius skelbė apie įvairių Phoenix ir atrodo neapsiriko ir 
vitaminų reikšmę. Aš pradėjau j ponia jaučiasi labai gerai. Taip 
naudoti vitaminus C. E ir Zinc( pat pas p. Zakarus yra atvyku- 
sulfafte. Buvo skelbiama, kad si iš Lietuvos p. Zakarienės mo

Nors pas ją yra labai sunku vykti j phoenix, Arizoną, tik vitaminas C padeda nuo slogos. I tina, kuri taip pat sirgo reuma- 
mti nripmimb hirėiiiH Ipnlrh _____________ ,.. . . . .

jo. Tad po savaitės atėjęs pa- cięritų-. 
reiškiau, gal nėfa iš viso vaistų, 
tad neapsimoką.--veltui nė laiko 
gaišti. Ji maiyttsafce: kad jos 
visi pacientai pasveiko, kurie tu
rėjo kantrybės. Vėliau ji pada
rė Ex-Ray ir pripažino, kad ma
lto sprande yra prispaustas ner
vas. Gal kada buvau „susitren
kęs, tad reikia daryti operaciją 
ir išliuosuoti nervą. Gal būt 
»ho to. man ir skauda.

Bet aš atsisakiau daryti ope
raciją. Aš tikau eisiu pirma 
pasitikrinti pas Dr. A. šaba-

A. Šabanienė nėra tos srities

gauti priėmimą, turėjau laukti < 
visą mėnesi. Vėliau pasiunčiau į - - 
iš fabriko vieną moterį. Ji tu-(galėtų daug padėti. 
Tėjo laukti pusantro mėnesio-ir-'
gi su reomatizmu, bet pasveiko
ir man dėkojo už rekomendaciją.; orui keičiantis mane smarkiai 
O dabar neseniai pasiunčiau po-' kamavo sloga. Nosis degdavo. 
ra pažįstamų moterų, bet jau ju karščiu, bėgdavo kaip vanduo ir 
nepriėmė, — perdaug turi pa- daug čiaudėdavau. 1939 m. nu-

'• j vykau Į Kauną pas Dr. Zubkų —
‘ njr?A: šabanienė ištyrė, davė ausil> nosies ir gerklės specialis- 
ištiytj krauja ir sekančia savaitę j ^s patikrinęs liepė padary- 
nu^kūs įavė dvi adatos' į vie-,« operaciją. / x 
ną petj iš karto ir sekančią die- operacija nieko negelbėjo.
na aš'jau buvau sveikas. Pasky-. Vėliau gyvenant Anglijoje, 
rė 'pasimatymą sekančią savai- vėl kreipiausi pas daktarą. Dak- 
'tę;? Aš nuvykau apie šeštą vai. taras patikrinęs pasiuntė į ligo- 
vakaro. ir išlaukiau visą vakarą ninę ištyrimui. Ligoninėje pa
iki .9 vai. Mane pasikvietė pa- tarė daryti operaciją.' Vėl suti- 
skutinį, pasiteiravo kaip sveika- kau. Maniau, gal bus geriau. Po 
ta. Sakau: esu sveikas. Kad esi 

. sveikas, tai ko atėjai, eik namo, 
ir nieko netikrino. O mano pe 
čiar dar' ir šiandien yra sveiki.

Po metu pradėjo skaudėti nu
garą, vėl kreipiausi pas Dr. A 
šabanienę. Ji ištyrusi pasakė,

sako: nemėgink važiuoti į Flori- Aš manau, kad jie man ir padėjo. 
. Manau, kad lietuviams ji Dabar jaučiuosi visai sveikas.

_ . _ . ■ j Kad ir užeina truputį labai švel-
Iš jaunu dienu dar Lietuvoje ”iai- per rtiCni* ir Prae,toa-

(naudoju nuo slogos tabletes, Co- 
! ricidin. Manau, gal kas galės 
i pasinaudoti mano aprašinėjimu.

Tad,ir galvojau apie Kalifor
niją ar Arizoną. Maniau, kad ten 
mano sveikatai bus palankesnis 
oras ir atrodo, kad neklydau ir 

Aš sutikau. Bet i Dr. A. šabanienė man patarė va-

tizmu ir atsivežė savo vaistų 
bonkutes. Bet dabar jau pamir
šo vaistus ir jaučiasi gerai. Ka
dangi čia oras yra šiltas ir sau
sas tik 3-10° drėgmės, tad pa
gelbsti nuo reumatizmo.

Vėliau paskambino Į Barba
rą Motei pas Al. ir Janiną Ri- 
mavičius pasiteirauti ar yra lais
vų vietų. Gavęs teigiamą atsa
kymą, mane ten nuvežė.

(Bus daugiau)

trijų metų atvykęs i Nothing- 
hamą vėl ėmiau skųstis dakta
rui, vėl siuntė Į ligoninę ištyri
mui. Ligoninėje patikrino, iš
klausė mano istoriją ir nieko ne
darė. Prirašė vaistų naudoti vie
nus kaip užeina sloga, kitus kaip

žiuoti Į Phoenix, Arizoną. Tad 
ir planavau šiemet atostogas tris 
savaites, per pasius karščius va
žiuoti Į Phoenix rugpiūčio 15 d.

Bet aš ten neturėjau nė vieno 
pažįstamo lietuvio. Kadangi jau 
anksčiau apie tai galvojau, tai 
turėjau keletą iškarpų iš laik
raščių apie Kaliforniją ir Ari
zoną. Ypatingai turėjau gerą iš
karpą iš Naujienų apie p. D. Za
karą Phoenixe su adresu. Šia iš
karpa ir pasinaudojau. Parašiau 
laišką p. D. Zakarui ir tuojaus' 
gavau atsakymą, -.sako: “Kaip 
atskrisi Į Phoenix,: tai man pa
skambink ir aš atvažiuosiu su

Chicaga skelbia

Piktadariai už savo -veiksmus 
atsakys pabaudom ir kalėjimu

Chicagos meras Bilandic pir
madieni pareiškė, kad miestas 
planuoja pradėti dvišaką ataką 
prieš vandalizmą, bet pabrėžė, 
kad už vaikų destruktyvius veik
smus negalima tėvus padaryti 
atsakingus.

Visa eilė priemiesčių pasku-

Cold war8

in Arrtcnca back then, and you know how tic 
turned out

Nowadays, people are still helping America stay 
strong and self-sufficient And they’re helping them
selves to safe, dependable savings. By taking stock in 

America with the Payroll Savings Plan- 
Buy United States Savings Bonds. 
They won’t leave you out in 

the cold-

NWv EBoods p»r 6% interest wKen K-Wio maturity 
of 5 years (4,4% tM war). Lx, «nkr» or destroyerf
Bonds can be replaced if records are proAnded. W%en 
needed. Bonds cm be cashed at your bank Interese tat 
not Ribiect no sate or Ideal income taxes, and fedexai 
tax may be deferred anal redemption. <

mašina pasiimti. p. D. Zaka
ras yra namų pirkimo ir parda
vimo biznyje, tad norintiems 
ten apsigyventi padeda susiras
ti tinkamą namą. ’ .

Atvykęs Į aerodromą paskam
binau telefonu ir pi Zakaras tuo
jau atvyko. Kadangi aerodro
mas yra visai arti miesto šone, 
tad pravažiuojant .parodė lietu
vių parapijos kleboniją, palais
tė gėles, kadangi klebonas atos
togavo Kanadoje. Tuomet par
sivežė pas save, pavaišino. Ato 
rodė, kad mes esam seni pažįs
tami.i ...

j Tuoj parvyko iš dahbo ir p. Vik
torija, kuri dirba vietos laikraš
čio ‘The Arizona Republic” lei
dykloje. kaip rašinių klasifikuo-

1 toja. Neretai ji patarnauja ir 
Į lietuviams, įsprausdąma i laik- 
! raštį kokį skelbimėlį ar rašinį 
j apie Phoenix lietuvių; veiklą. Ir 
taip besikalbant, paaiškėjo, kad 
p. p. Zakarai prieš 4 metus gy
veno Chicagos kaimynystėje 
Rockforde. Bet kadangi p. Zaka-

tiniais laikais-išleido potvar
kius, kuriuose atsakingi padaro
mi “vandalų” tėvai. Toks įsta
tymas Chicagos miestui būtų 
neteisingas, pasakė meras.

žymi tokių nusikaltimų ir 
bausmių dalis tektų miesto ge
tams, beturčių sritims, kur tė
vai neturi išteklių būt-iniausiems 
pragyvenimo reikalams, pareiš
kė Bilandic spaudos konferenci
joje.

Potvarkis, kurs bus įteiktas 
Miesto Tarybai šio vasario 23 d., 
vandalizma įtrauks i kriminali
nių nusikaltimų kategoriją ir nu
statys bausmę už pirmą nusikal
timą S3O0, už antrą ligi $600. 

.Už pasikartojusius nusikaltimus 
bus baudžiami kalėjimu iki 6 mė
nesiu.

« Bavarai ir austrai didžiuo
jasi savo senomis odinėmis kel
nėmis. Savotišką rekordą su
mušė Fort Davis, Texas, taikos 
teisėjas Nick Mersfelder, miręs 
1939 m. Jis kasdien dėvėjo’ tą 
pačią skrybėlę 40 metų.

VIKTORAS VYTENIET1S

It vas bad enough we had to fight the British 
for our freedom. But on. top ot that, we had to fight 
the weather, too. '

Because winter at VaHey tbrge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper doding, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition. ‘ ■

It was an army long on courage, 
out short ori money.

And then the money came. 
Some $27,000,000 from the 
pockets of new Americans.

.' That's how people took stock

■ '* n-ip, -W. IL—mu. ,1 I II p ■ — I Wi ■■

Nuo
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojanie 
Jums už moms parodytu 
pasitikėjimą. , Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, llffodis 60455 

TeK 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAM ASSOOATKM

M AftCMEA AVEMUt 
OOCACO, WWOIS tau

FMOML 2544<M

Passbook Savings.
Ai* jccounfi com- 
poxmded daily 

Quarterly.

Certified* 
(AAinwmjrrr SS/XXJ).

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
' ' Naujoko atsiminimai

(Tęsinys)

Tai senas kovotojas ir kankinys dėl lietu
vybės- Jo pastangomis buvo įvesta lietuviška kalba 
Kietaviškių, Vievio, Kazokiškio ir kitose bažnyčiose. Ka
pų priežiūros darbe jam talkininkavo pradžios mokyklos 
mokytojai D. Augustinavičienė ir Baumila. Per tautines 
šventes kapus atlankydavo lietuvių visuomenė ir pagerb
dama žuvusiųjų atminimą uėdėdayo vainikus. -

Atvykusiai komisijai daug pagelbėjo vietos klebo
nas kun. Mincevičius ir miestelio vaikai. Dirbo 5 p. pul
ko kareiviai- Talkininkavo ir senukas prov. J. Milančius, 
kuris palikęs savo vaistinėje laukiančius pirkėjus dažnai 
atbėgdavo į kapus. Atkreipdamas dėmesį į dviejų (lenkų 
nukautų kareivių kapus, žiūrinčius į Vilniaus pusę, sa
kydavo: ‘"Tai yra mūsų Vilniaus sargybiniai, kuriuos aš 
čia liepiau palaidoti”. Visi kapai sutvarkyti, apdėti velė
nomis ir pastatyti cementiniai kryžiukai. Padaryti ir nu
žvyruoti takeliai. 0 trys kapai prieš pat koplyčios duris 
aptverti berpelių tvorele, kuriuos davė kun. Mincevičius-

Šešuoliai. Vietos kapinėse yra palaidoti šie kareiviai: 
4 p. p. S. Vytas ir K- Milauskas. Širvintų komendantūros 
J. Dapkus ir vienas nežinomas kareivis. Jie žuvo kauty
nėse su lenkais. ■ • .

Gelvonai. Čia yra palaidoti žuvę kautynėse su len
kais 4 p. p. A. Marcinkevičius, Širvintų'komendantūros 
J. Martinka, 1 p- p. A. Mickus ir V. Musnickis ir miręs 
karys P. Laukaitis.

Musnikai. Čia ilsisi 4 p. p. kariai: J. Kirdulis, J. Kaz
lauskas ir K. Monka, 1 p- p. K. Masiulis, Kaišiadorių ko
mendantūros J. Ražinskas, J. Trockis ir vienas nežino
mas karys. Jie visi žuvo’kautynėse su lenkais.

Širvintai.. Čia yra karių kapai žuvusių kautynėse 
su lenkais. 7 p. p. J. Narvelis, J. Marža, M- Žukauskas, 
B. Degėsys, K. Miklaševičiųš, A. Dereškevičius, A. Vie
nažindis,. Deveikis, A. Gerulaitis, V. Bazaras, K. Trake- 
nis, J. Vienertas, J- Prakulauskas, V. Grigaitis, J. Puk- v- 
šys ir J. Benėtis. Kauno bataliono karys neišaiškinta 
pavarde ir du nežinomi kareiviai.

Čia taip pat ilsisi žuvę kovose su lenkais L. Š- S. 
VII-tos grupės šie šauliai: E. Karčiauskas, A. Molis, S. 
Pipiras, J.' Suchackas ir J. Kumelys.

Šiose keturiose vietovėse ‘ karių ir šaulių- kapus la
bai gražiai sutvarkė Širvintų apylinkės karių kapų tvar
kymo komitetas.

Jeznas. Generalio štabo pik, Itn. S. Zaskevičius, pri-~ 
simindamas Jezne palaidotus karius rašo taip:

“.. O ar yra gražesnė įdėja, negu tėvynės meilė? 
Ar yra kilnesnė mirtis, negu už jūsų, močiutės, sesutės, 
vaikučiai,, tėvai guitį?! — Tad nesisielokite, neliūskite 
ir kartu su manim, pagarbos žodžiais minėkite... Lietu
vą ir jos kilniausius vyrūs, kurių dvylika vardų man pa
vyko susekti. Jie Jėzno kapuose ir prašo.-, ne tik pagar
bos, ne tik amžino atilsio, bet ir Lietuvai gero linkėti... 
Štai jie! Deimantavičių Antanas, Endžiulaičių Felik
sas, Barščiauskų Justinas, Stankevičių Juozas, Revins- 
kų Antanas, Paulavičių Jonas, Pumerių Alijošius, Ei
mučių Izidorius, Katilių Motiejus, Literskių Pijus, Luk
šių Kazys, Blažių Mikas ir dar man nepažįstami šeši. 
1919. II. 10. pro patria morituri sunt”.
“Savanoris”, 44 psl.)

Gižai. (Vilkaviškio aps.) Parapijos kapinės yra Rū- * 
dos kaime, gal vieno km atstume nuo bažnyčios- Jos pa
siekiamos siauru stačiais krantais keliuku, kurio abi pu
ses puošia dar baudžiavos laikais sodintos didžiulės iš- • 
sikerojusios liepos- šiose kapinėse yra palaidoti trys Lie
tuvos kariuomenės kareiviai: 2 p. p. ėil. RuškeviČius ir 
Elektrotechnikos bataliono eil. ČesneviČius. Abudu tar
navo kariuomenėje Lietuvos nepriklausomybės kūrimo
si metais- O trečiasis, tai vėlesnių laikų 9 p. p. eil. Bu
lota. Jų kapų sutvarkymu teko man susirūpinti. Tiks
liai neatsimenu kuriais tai metais dalyvavau Kaune 
Šaulių Sąjungos kuopų ir būrių vadų suvažiavime. Ta 
proga nuvykau asmeniškai pasikalbėti su pik. Itn. V. 
Augustausku, kuris pranešė kokias jam reikia prisiųsti 
žinias apie ten palaidotus karius. Kada suteikiau žinias, 
tai į Marijampolės geležinkelių stotį nemokamai atvežė 
tris cementinius kryžiukus. Valsčiaus viršaitis A. Bar- 
niškis paragino pastotį ir juos parvežė į Gižus. Sutvar
kius kapus ir pastačius kryžiukui, jų iškilmingas paš
ventinimas buvo suruoštas Visų Šventųjų dieną-

* ' l

, (Bus daugiau)
v
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Taupykite dabar
pas mus

»73S So Halsted Street, Chicago, Hlinois 60608

UNIVERSAL

WOIk

Trumpoje prakalbėlėje Alto 
pirmininkas priminė, jog tarp

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

nebedalyvauja Lietuvos genera
linis‘konsulas dr. Julius Biels
kis. Jis mirė praeito gruodžio 
26 d. Publika paprašyta atsi-

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

TEL. 421-3070

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
G*r? ptolrua, tuojau knyffA purlqMni®.

Jateigt* 1923 metai*.
Įetaigoa pietų om kiemą* automobiliam* partatytL

Norintieji Ji* knygą įsigyti, prašomi parašyti Čeki arts Money 
Orderi •<

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
NAUJIENOS, CHICAGO B, ILU — Friday, February 18, 1977

Grafika AUGIUS

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1939) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 pal. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. _

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių. laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos. h«n-

f
l
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Los Angeles, Cal.
Vasarjo Šesiolrktosios 

minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės pa

skelbimo diena, 1918 metų va
sario 16-ji, Los Angeles ir apy
linkių lietuvių paminėta gana 
plačia programa.

Vasario 12 d. per lietuvių ra
dijo pusvalandį buvo transliuo
ta Danutės Kaškelienės paruoš
ta programa, kurioje prisimin
ta pasakojimais, dainomis ir mu- 

, zika nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimas ir liūdna bolševikinė 
okupacija. Savo kūrybos pa
skaitė poetė Danutė Mitkienė. 
Alto skyriaus pirmininkas inž. 
Vytautas Čekanauskas trumpu 
patriotiniu žodžiu nepriklauso
mybės atgavimo nuotaikomis 
kalbėdamas ragino • lietuvius 
skaitlingai dalyvauti kitą dieną 
.prasidedančiame viešame minė
jime.

Vasario 13 d., sekmadieni, gau
siai publikai ir organizacijų vė
liavoms , dalyvaujant, giedant 
Lietuvos himną, šv. Kazimiero 
parapijos 'aikštėje buvo iškeltos ’ 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos.; 
Trumpą žodį tarė Alto pirminin
kas V. Čekanauskas,

Po vėliavų pakėlimo iškilmės 
bažnyčia prisirinko maldininkų, 
išklausyti Lietuvos laisvės inten
cija pamaldų ir pamokslų. Or
ganizacijų Mėliayos iš 'aikštės 
buvo suneštos į bažnyčią.

Prisimintas mirusis 
konsulas J. Bielskis

Po pamaldų buvo kiek laiko 
iš toliau suvažiavusiems lietu

viams pasikalbėti ir parapijos 
žemutinėje salėje papietauti. 
Marshall aukštesniosios mokyk
los audftorijoje 12:15 vai. bu
vo skelbta Vasario šešiolikto
sios minėjimo programa, kuri 
ten ir pradėta su lietuviams įpra
stu pavėlaVimu, nes publika lė
tokai rinkosi, bet pagaliau tūks
tantį su viršum.žmonių talpinan
ti salė buvo apypilnė.

Programą rengė Amerikos 
Lietuvių Tarybos Los Angeles 
skyrius. Pradėjo valdybos vice
pirmininkas Antanas. Mažeika, 

: pakviesdamas vėliauninkus sce- 
I non sunešti vėliavas. Scena sko- 
l ningai papuošta Lietuvos’ vals- 
i tybės ženklu; —? Vyčių, Gedimi- 
; no stulpais, Vyčio kryžium, 
• Klaipėdos, Kauno ir'Vilniaus her- 
1 bais ir Įrašu himno žodžiais: Te
gul n^eilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse. Tinkamai parinktas ap
švietimas, ratu išstatytos vėlia-

i vos, kurių buvo bene dešimt, 
scenovaizdi pucšė ir sudarė šven
tinės nuotaikos vaizdą.

Amerikos himną sugiedojo so- 
■ listas Antanas Polikaitis, pa
triotinę, invokaci ją perskaitė pa
rapijos klebonas prel. J. Kučin
gis. Prisiminimui 1918 metų va
sario 16 dienęs, A. Mažeika per-. . . ...
skaitė tada paskelbtąjį Lietuvos ,Stotl Įr tuo mirusŪi konsulą pa- 
nepriklausomybės aktą, perskai- .
tydamas ir pasirašiusiųjų vyrų 
pavardes.

Toliau programai vadovauti .praeities ir ateities yra. dabartis, 
scenon Įžengė Alto skyriaus kuri laisvame pasaulyje gyve- 
pirm. V. Čekanauskas. Tuoj jis. nantiems lietuviams uždeda pa- 
publikai priminė; jog tik pirmą reigų tautos laisvės siekiant, 
kartą Los Angelėje minima Lie
tuvos .nepriklausomybės paskel-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50. . ■ >

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
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 kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma į knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę per

1739 South Halsted Street, Chicago, HI. 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA £
NauIhneM galimi jauti puikiu knygų, kuriat papuei bst kcki^ 

knvffu įpinta ar lentyna.
Aleksandras Pakalnllkls, MES GRĮŽTAME, Įdomūs Jaunu dienų 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ' 
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų ivykiu prisimint 
ir laiko ivykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 

’ tyti Į 12 dalių. 296 psl.. kaina S3.
Dr. Karyt Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H Grs-

ffaR viršeliais. 338 nsl. Kaina S6.00. Minkštais virš. S5 00
Prof. Vacį. BlrfHki, SENŲJŲ L lETUVfšKU KNYGŲ ISTO

RIJA, T dalis. 208 nsl.. irišf* — *3.00. minkštais vir
šeliais — S? 00: U dalis, 225 psl.. Įrišta — S3.00 minkš
tais viršeliais __ ____ __ ____ ....

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos. apskritys su įdomiais surašymais, iliu- 
straciiomis ir dokumentacija. 336 nsl.. kaina $6.

: P. KesiOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimlnima.I 
170 -psl.---- ;----------- --------------------------------- —

M. Gudais, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
puslapiai ___ :------- -------------- ------------- ------------ --

Knyeas užsakant reikia oridėti 25 et našto išlaidom*

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — Tel. HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jurat O»upar»*. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studiia. 
t* Chieacoje 1966 metais featies autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da
ilu: letnės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. *

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu Ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai Ir po na- 
sanU Išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Kny-ra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik $3.00 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

m. vasario 17 d., Klaipėdoje. Mo~; pagerbdama to miesto Alto pir- kinys, padedąs, bet ne padau- 
kėsi 1 ietuvoje, bet gimnaziją mininką Alolfą čempę, .vasario*

; baigė Vokietijoje lietuvių kolo- 16 dienos proga paskyrė jj tai Į 
( nijoje Gross Hesepe. Studijas

pradėjo Pinnebergo universite- Tą dieną jis atlikinėjo miesto j 
te, o 1949 m. atvykęs į Ameri
ką studijavo Įvairiuose univer-i pagerbtas specialiuose pietuose. ,į(yt 
ritėtuose. Urbanoje, UI., 1953 Į
m. gavo magistro laipsnį, o 1956 j belis pasveikino p. čempę 
m. psichologijos mokslo dakta- grama.
ro laipsnį. Porą metų dirbo; Illi
nois universitete prof, asisten
tu, nuo 1956 m. dirba psicholo
gu specialistu lėktuvų kompani
joje .American Airlines.

lietuvių organizacijose V. Vy
gantas veikia nuo gimnazijos lai
kų: ateitininkų sąjungoje, Lie
tuvių Studentų Sąjungoje — vis 
neeiliniu nariu, bet valdybose.

Buvo pirmuoju žurnalo Li- 
tuanus redaktorium ir to žur
nalo sumanytoju. Kaip ateitinin
kų atstovas 1958 m. Vygantas i 
išrinktas į Pax Romana centro i

. valdybą, o 1959 m. išrinktas to 
tarptautinio katalikiškosios švie

ginąs dujų. įmonių durys var- 
( gu ar tuo įstatymu yra atidaro 

dienai eiti miesto mero pareigas. ■ nlOs. Jau dabar didėja alyvos 
1 Įvežimas iš užsienio. Anksčiau 

alyvos įsiveždavo 
viso suvarlijimo, bet da- 

Alto pirmininkas.^r. K. Bo- bar jos |n;s jVC/ia žymiai dau- 
lele” giau neatsižvelgiant r.Los.

mero veiksmus, o vėliau buvo Amerika

Energijos ateities 
perspektyva

Natūralinės dujos gryniau
sias ir pigiausias energijos ša! 
tinis, greičiausiai atgyvena pa
skutinius amžiaus metus. Atei
nančiais keliais metais dujos 
žymiai pabrangs beveik savo 
kaina pralenkdamos kitus ener 
gijos žaliavas. Namams duju 

duodama tik ribotas kie- 
o įmonėms apie1 1990 me- 
visiškai nebus duodama, 
energija ir šilima turės ap_

tus
Jos
sirūpinti iš kitų šaltinių. Ma-

bimo diena, kai tame minėjime buvo pavergtųjų tautų organiza- 
nphAftalwjmi 9 TmtiivAc n-Anoro ’ • 1*1_  •

Scenon buvo iškviesta pieti
nės Kalifornijos latvių sąjungos 
atstovė, kuri sakėsi esanti ir vy
riausioje Amerikos latvių valdy
boje, tad lietuviams kalbanti vi
sų latvių vardu. Linkėjo pasi
sekimo kovoje už tautos laisvę. 
Kitas svetimtautis kalbėtojas

cijos pirmininkas, jo kilmė 
lenkas. 1 ■"

Prakalbininkas
Vytautas Vygantas

Šiemet svečiu kalbėtoju Ame
rikos Lietuvių Tarybos skyrius 
pakvietė iš New Yorko psicholo
gijos mokslo daktarą Vytautą 
Petrą Vygantą. Jis Į Los Ange
les atskrido vasario 12 d., o 
minėjimo, vasario 13 d., vėl 
skrido į namus.

Kalbėtoją Vygantą scenon 
kviesdamas Alto skyr. pirminin
kas papasakojo keletą biografi
nių bruožų. V. Čekanausko žodį 
čia papildau keletą enciklopedi
jos žinių nurašydamas.

Vytautas Vygantas gimė 1939

PO 
iš-

Hair formula JIB is PaiėfiledJŠtgtHtnteed in Switzerland and IM

growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GREY. Guaranteed. Listed ini
Druggist Red-Blue. Book. Drug’s-Cheffiist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J J, 2557 W. 6»th St,, 1840 W. 47th SU, So. 50t& 
Are. & 14 th St., Cicero, HL, 1147 N. Ashtoad Ave^ 2834 
Milwaukee Ave., Chicago, IS. JTB Medicine liquid 8 oz« 
16 week supply -r- ?6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

JIB LABORATORY,’ 1437 Sc. 4Šlh Aro, CICERO, ILL. 60650

I Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

| AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
I Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
I gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 51.50. 

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

suomenės sąjūdžio pirmininku. n°nia, kad namams bus įvesta 
Reiškėsi ir eilėje kitų tarptauti- suvartojimo kortelės, pa- 
nių bei lietuvių organizacijų vei- našiai kaip dabar duodamos 
kloję, Amerikos Lietuvių Tapy-- maisto kortelės vargingoms 
bą Įskaitant. j šeimoms.

Dr. Vyganto paskaitos publi
ka klausėsi su dideliu dėmesiu, 
kartais plojimais jo žodžius pa
lydint.- Paskaitos ar prakalbos 
turinys bus atpasakotas kitame 
tęsinyje. J. Klauseikis

Tokms ateities energijos 
perspektyvos nieko gero neža
da Amerikos gyventojams.

1 Užsienio alyvos turintieji kraš 
tai įsigis tik didesnius apetitus 
ir pareikalaus žymiai didesnių 
kainų už parduodamą alyvą. 
Jau dabar Amerikos užsienio 
prekybos balansas suvedamas 
su dideliais nuostoliais ir atei
tyje tie nuostoliai vis didės.

Šį reikalą gali kiek sušvel
ninti sintetinės energijos ža
liavos, saulės šilitna ir kiti 
“fantastiniai” projektai, bet 
kad tą kryptimi beveik nieko 
rimto nėra padaryta.

Vandalai išmušė 115 
automobiliy langy

CHICAGO. Naktį į sekmadie
nį miesto šiaurvakaruose “van
dalai” išmušė 115 pastatytiems 
automobiliams langus. Policija, 
kuri “vandalų” ieško — neran
da, mano kad tie piktadariai au
tomobilyje važinėdami šaudė į

Tokios neigiamos išvados 
šio šimtmečio pabaigai gauna
mos beanalizuojant įvairiais 
komputeriais dabartinę padė
tį ir skaičiuojant žaliavų ištek 
liūs.

Prez. Carteno teisės permes langus iš oro šaudyklių. Nešu
lį dujas iš vienos Amerikos sriJsirado nė vienas liudininkas, kurs 

Waterbury miesto vadovybė, ties į kitą yrą tik laikinas reiš! būtų tuos vandalus matęs.
WATERBURY. CONN

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.-
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau 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

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

M.OC

$3.30

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-

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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 čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Taupykite dabar,
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesiodiė-" 

ną, neša nuošimčius- nuo mėnesio pirmos 
dienos. '

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki
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Dudorėlis pučia ne į natą
Čikagietis J. Dūdorėlis, gyvendamas Chicagoje ir 

nesupratęs, kas čia darėsi ir darosi, pasiuntė Kanadoje 
leidžiamai Nepriklausomai Lietuvai pluoštą įvairiausių 
Čhicagos lietuviškų laikraščiu iškarpų ir paprašė, kad 
atspausdintų. Jis norėjo, kad Kanadoje gyvenantieji lie
tuviai, skaitantieji Jono Kardelio įsteigtą Nepriklauso
mą Lietuvą, turėtų progos patirti, ką čikagiečiai išgal
vojo ir kuriais sumetimais jie pakėlė tokį triukšmą.

Dabartinis Nepriklausomos Lietuvos redaktorius, 
turėjęs progos gauti tikslesnių žinių apie nelemtus Chi- 
cagos įvykius, atspausdino Dūdorėlio atsiųstas laikraš
čių iškarpas, nepasiteiravęs, ar atsiųstos iškarpos yra 
tikslios, ar faktai buvo toki, kokius Dūdorėlis aprašo, at
spausdino visas, iškarpas ir atsiųstą vertinimą. Ar N. 
Lietuvos skaitytojai turės progos susidaryti tikslų vaiz
dą ir galės pasidaryti teisingas išvadas, atrodo, kad re
daktoriui visai neberūpi. Savo laiku, kai Nepriklausomą 
Lietuvą dar redagavo Kardelis, tai Nepriklausoma Lie
tuva ir Naujienos maždaug vienodai interpretuodavo 
lietuviško gyvenimo faktus ir siekė laisvos, nepriklauso
mos ir demokratinės Lietuvos.

Redaktoriui Kardeliui mirus, kurį laiką Nepriklau
soma Lietuva dar laikėsi jo nustatytų laikraštinių prin
cipų ir kovojančių lietuvių aptartos politikos, bet vėliau, 
pasikeitus redaktoriams, Nepriklausomoje Lietuvoje 
pradėjo pūsti kitokį vėjai. Kanadoje šalčiau, ten vėjas 
gali būti stipresnis ir. iš šiaurės atnešti daugiau šalčio, 
bet vis dėlto dar ir tada Nepriklausoma Lietuva bandy
davo nustatyti tikslius faktus ir stengdavosi galimai tik
sliau informuoti savo skaitytojus. Juo geriau lietuviai 
bus informuoti, tuo jiems bus lengviau rasti bendrą kak 
bą ir imtis bendro darbo Lietuvos laisvei ir nepriklauso
mybei atgauti- Jeigu mes naudosime netikslus faktus, 
tai ne tik/negalėsime padaryti tikslių išvadų, bet mes ir 
susikalbėti negalėsime. Jeigu mes nenustatysime tikro
sios įvykių priežasties, tai mums didžiausioji iškarpų 
krūva nieko nepadės. Jeigu mūsų dūdoriai nesilaikys 
gaidų ir negros jiems nustatytų laiku, tai iš tokio orkes
tro nieko nebus. 0 ką jau bekalbėti, jeigu dūdorėliai pra
dės kiekvienas pūsti pagal savas natas. Moderniškiau
sias šių laikų Darius iš tos gaidų maišalienės nieko nepa
jėgs suderinti.

Nepriklausomos Lietuvos redaktorius, turėjęs pro
gos pasiskaityti įvairiuose laikraščiuose paskelbtų ir 
tiksliai nustatytų faktų, piketavimo dalyvių pareiški
mus, ir organizacijų atstovų paskelbtas informacijas, 
vis dėlto nutarė Dūdorėlio makalyne “informuoti” savo 
skaitytojus, kad jie “žinotų”, kas Chicagoje atsitiko. Jis 
net įdėjo rafinuotai retušuotą sukto Jasinevičiaus nuo
trauką, kurioje buvo iškraipytas vienos piketuotojos 
plakatas. Apie Jasinevičiaus plakato teksto falsifikavi
mą nustatė čikagiečiai gausiame susirinkime, kuriame 
buvo parodytas piketavimo metu nešiotas plakatas ir 
Jasinevičiaus iškraipytasis. Bet Nepriklausomos Lietu
vos dabartinis redaktorius, nekreipdamas dėmesio į 
šiuos faktus, šitaip Čhicagos korespondento Dūdorėlio 
‘’makalu” tikslino įvykius. Iki šio meto lietuviškų laikra
ščių redaktoriai taip nedarė, bet mes einame į naują ga
dynę, kurioje, atrodo, viskas galima. Nėra laiko ir vie
tos aiškinti kiekvieną tikrovės iškraipymą, bet pacituo
sime visą x<makalą”, kad susipratusieji lietuviai žinotų, 
kur mes žingsniuojame ir ko mes pasieksime-

Kanados laikraščio redaktoriui jo Čhicagos kores
pondentas pasiuntė žinių, kurią pavadina '‘‘šlykštus me
las Chicagoje”. Tas “makalas” šitaip aiškina vargšams 
Kanados lietuviams prie jėzuitų namų vykusią protesto 
demonstraciją: ‘ >

“Prieš šventes lietuviškoje Chicagoje buvo įvy
kis, turbūt negražiausias iš visų kada nors buvusių. 
Lietuviškieji dienraščiai, ypač Naujienos, buvo už-

' imtos beevik kiekvienos dienos vedamaisiais. Žmo
nės buvo užkiršinti vieni prieš kitus, net draugai 
prieš draugus. Susirūpinimas buvo, didžiausias jė
zuitų gelbėjimu nuo nukrypimo, kurie irgi gynėsi 
per savo leidžiamą biuletenį.

Iš tikrųjų nors mums, vietiniams, bet nebuvo ir 
nėra įmanoma suprasti šios makalynės reikalas. O 
juo labiau, kad Naujienos dienraštis prieš savaitę tų 
filmų rodymą, reklamavo laiką ir vietą. Taipgi Nau
jienos 1959 m. labai palankiai rašė apie Lietuvoje iš
leistą garsinį filmą “Kol dar nevėlu.” Taigi' sudėjęs 
į voką dalį ištraukų, siunčiu jūsų laikraščiui patal
pinimui- Tegul ir jūsų skaitytojai pasiskaito kas pas j 
mus Chicagoje dedasi. J. Dūdorėlis.” (Nepriklauso-;

i ma Lietuva; 1977 m. saus. 26 d.,. 2 psl)
Chicagoje buvo šlykštus makalas, .bet redaktorius 

leidžia rašyti nemokančiam dūdorui dar šlykščiau viską 
makaluoti. Jeigu korespondentas nepasakė, tai redakto
rius turėjo pastebėti, kad Chieagos įvykiai prasidėjo dėl 
to, kad tėvas Algimantas Kezys leido iš Kanados atsibel-/ _ 
dusiam Petrui Bernotui rodyti komunistinėje Lietuvoje,x -•-< . . . . - , . m, «*. tt . pertraukti kalbėtojo, kelioms mi- IGNAS PETRAUSKAS
suktą filmą “Lietuvių tautiniai šokiai . Tėvas Kezys at- nutėms sustojo prie durų, kad 
sisakė uždrausti Bernotui šį filmą rodyti, todėl ir buvo Dr. Šidlauskas baigtų savo pa;
suruošta protesto demonstracija. . .'.į ' štabas. Miesto merą prie durų

Dūdorėlis per akis meluoja, kai jis tvirtina, kad Pasitiko lietuvis aldermanas 
Naujienos prieš savaitę reklamavo to filmo rodymo vie- Jakšys; Čhicagos Pre-
tą ir laiką- Filmą reklamavo ne Naujienos, bet Draugas. cas Semaška irikiti chieagos Ta- 
Petras Bernotas buvo užėjęs į Naujienas ir prašė “Tau- rybos nariai. Kartu šu meru at- 
tinių šokių šventę” -garsinti, bet šis laikraštis, patyręs, vyko ir architektas A. Kerelis. |

Pirmininkei pranešus, kad at ’ čiūs antraštę “Dėl važiavimo arapie patį Bernotą ir filmą, atsisakė tai padalyti. Tuo 
tarpu Draugas kelis kartus minėtą filmą garsino. Melą 
rašo Dūdorėlis, kai j’is tvirtina, kad lietuviški laikraščiai 
tuo reikalu rašė vedamuosius. Apie piketavimą ir lietu
viškų organizacijų pasipiktinimą rusiškų filmų rodymu 
terašė Naujienos, o marijonų samdytų redaktorių bur
nos buvo prisiurbtos sriubos, jie žodžio ištarti negalėjo. 
Jie net nepajėgė įdėti piketavimo fakto. Dūdorėliškos 
žinios tiktai už kelių dienų pasirodė Drauge, bet ne tuo
jau po įvykių. ||r. '/ .A. ' .H-

Dudorėlis dūduoja ne iš natos, o Nepriklausomos 
Lietuvos redaktorius jo nesustabdo. Tai, atrodo, būtų jo 
pareiga. . t

nbs ir ruošėsi tarti žodį.
Aldermanas Jakšy trumpai ir 

turiningais šakiniais supažindi- ’ 
no merą su auditorija, pasakė, 
kad jis rūpinasi lietuvių reika-j’

šą ir programoje atspausdintas. 
Bet paskutinėmis dienomis pa
aiškėjo, kad Dr. feobelis turėjo 
praeitos savaitės gale būti Wa
shingtone, D. Č. Ta pačia proga 
jis pasižadėjo Washington© lie
tuviams pasakyti Vasario 16 (Se
nos minėjimo kalbą ir painfor
muoti apie Amerikos Lietuvių 
Tarybos vedamą darbą. Progra- ’ 
mą jau atspausdinus, Dr. Bobe
lis pranešė, kad jis negalėsiąs 
Chicagoje ruošiamame minėji
me dalyvauti.

VASARIO 16-JI BUVOiNAŠI 
IR LABAI TVARKINGA

Zapolio vadovaujami šokėjai labai jaukiai pašoko
CHICAGA, Illinois. — Chiea

gos Lietuvių Tarybos pirminin
kė ponia Austin pirmiausia pa
prašė ponią Juzę Daužvardienę, 
Lietuvos respublikos generalinę 
konsule, tarti žodį. Daužvardie- 
nė, kaip visuomet, buvo trumpa, 
bet turininga. Ji džiaugėsi, kad 
susirinko toks didelis žmonių 
skaičius Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties pa
minėti, bet ji čia pat pastebėjo, 
kad lietuviai nesutaria keliais 
svarbiais klausimais. Kartais tas
nesutarimas yra toks didelis, kad' Vietoj Dr. Bobelio, kalbą pa
vieni kitus kaltina. “Mes šauki-' sakė Dr. Kazys Šidlauskas, Ame- 
me į lietuvių tautos priešą, bet rikos Lietuvių Tarybos vicepir- 
nešaudykime vieni į kitus”, — mininkas. Jis kalbėjo trumpai, 
susiririkime pareiškė Lietuvos primindamas ilgų metų lietuvių 
generalinė konsulė I vestas kovas už savo krašto lais-

Poniai Daužvardienei susirin- vę ir nepriklausomybę. Jis pa
kasieji kelis kartus šiltai plojo, vyzdžiais įrodė, kad lietuviai ka- 
nes ji pasakė ne vienam lietu- riai niekad iš fronto nebėgdavo, 
viui širdį slegiančias mintis. Ji Taip buvo senais laikais, 
kalbėjo aiškiai, garsiai, kiekvie
nas josios žodis buvo girdimas 
ir suprantamas. Tikimės, kad 
šiomis dienomis galėsime visą 
josios kalbos tekstą atspausdin- tuviams teko kovoti prieš visus 
ti Naujienose. . galingesnius kaimynus, bandan-

Sekančiu kalbėtoju turėjo bū- Čius pasisavinti lietuviams pri- 
ti Dr. Kazys Bobelis, Amerikos klausančias žemes. Dr. Šidlaus- 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, kui baigiant kalbėti į minėjimą 
Dr. Bobelis buvo pasižadėjęs šio- atėjo Michael Bilandic, Chieagos 
je šventėje dalyvauti. Jo vardas miesto meras, 
buvo įtrauktas į kalbėtojų sąra*

kai 
kraštą valdė kunigaikščiai ir 
Lietuvos sienos ėjo nuo jūrų iki 
jūrų. Taip buvo ir Lietuvos ne
priklausomybės laikais, kai lie-

vojo už savo laisvę ir nepriklau
somybę, abi' maždaug tuo pačiu 
metu galingesnių jėgų tos nepri
klausomybės neteko, ir dabar abi 
kovoja, kad ir vėl būtų laisvos 
ir nepriklausomos. Meras Bilan 
die pabrėžė, kad jis lietuvius la
bai gerai pažįsta ir supranta jų 
aspiracijas. Jis privalo rūpintis 
visais Čhicagos gyventojais, bet 
jis yra pasiryžęs padėti lietu
viams ir nori su jais bendradar
biauti. Reporteris

Čhicagos meras, nenorėdamas

■ J

4}

• k

t-l

Ekskursantų nematomi kombainai”, Sovietų S-gos kolchozuose

— NAUJIENOS, CHICAGO ILU — Friday, February Jg, 1977

Už DAKTARO ŽUDIKO 
NURODYMĄ $12,700

CHICAGO. Už piktadario nu 
rodymą, kad jį būtų galima su 
imti *ir nuleisti, MOOO atlygini 
mo pasiūlė Chieagos Medikų 
Draugija, o ligoninės persona
las dar sudėjo $6,700 — viso 
$12,700.

į Piktadario nušautas Dr.Hans 
Wachtel buvo Woodlawn ligo
ninės direktorius. Jis buvo tąs

prie jo gyvenamo apartmen- 
to.

ill ' ' A

N

Šię mėty vasario 6 d. Gen. T, Daukanto ir Klaipėdos Jury Šaulię kuopę atstovai pasira
šo Čikagos rajono- Jūrę šaulię Rinktinės Steigiamąjį aktą. Žiūrint iš kairės: E. Vengianskas, 

rašosi p. Lotožienėj S. Paulauskas, B. Aniutis ir V, Zinkus. Nuotrauka P. Maletaa

VASARIO 16-TOSIOS PROGA, 
NAUJA PROPAGANDOS BANGA

Vasario 11 dieną Draugas da-į santo užrašyta užrašuose, “Rėks- 
vė J. B. straipsnį, raginantį mū-' - - ■
sų jaunuolius vykti į propagan-

• dinius kursus Vilniuje. Perskai-

nevažiavimo aplankyti giminių”, 
atrodo, kad apie tai ir bus kal
bama. Bet autorius apie tai nei 
žodžio.

Iš tiesų labai gražu, kada tė
vai, vykdami'aplankyti giminių, 
pasiima ir vaikus.

mingoji emigracija..^ pamatysi
me kokius šaltinius Draugo re
dakcija naudoja. Toje, “Irzlio
je” spaudoje, lietuviai aiškiai pa
sisako prieš bendradarbiavimą 
su Lietuvos okupanto agentais 
ir prieš okupanto propagandą. 
Tik vienuoliai ir jų spauda, kaip 
tos . pasakos Vilkas suplonintu 
liežuviu, vis kalba apie vienybę, 

Jie ten pa- , o tarnauja okupanto propagan- 

vyko Chieagos meras, tuojau vi
soje salėje pasigirdo plojimas. 
O kai meras žingsniavo į salės 
priešakį, tai daugelis atsistojo 
ir merą sveikino. Kristina Aus* 
tin tuojau-paprašė merą eiti tie
siai prie mikroffono ir tarti žo
dį. Meras Bilandic, aldennano'būna artimųjų ratelyje, pasikal-i dai. Kodėl Draugo redaktoriai 
Jakšio lydimas, užlipo ant šče-|ba, padainučja, pašoka ir grįž- mano, kad siūlymas beftdradar- 

ta atgal tikras.lietuviukas. At-’biauti, vaikų siuntiiuas į Sto- 
rodo, kad autoriui tokios kelionės I vykias ir kursus yra konstruk- 
ne priė Širdies. Jžūūa rūpr tie, | tyvūš pasiūlymas, b tie, kurie 
agentų atrinkti jaūmiofi'ai, ku- < prieštarauja, tai jau tik irzlūs, 
rie siunčiami į stovyklas ir kur
sus, nes ten jie visą laiką paty
rusių “auklėtojų” yra griežto
je globoje.

Jis ir pats rašo: “Maskva nie
kam kitam nepatiki reikalų su 
užsieniu”. Kursantai nesusitin
ka su savo artimaisiais, neš vi
są laiką “labai užimti”,- Jiems 
kalama į galvą, kaip džiaugiasi 

‘pavergtieji lietuviai. Duodu iš- 
! (traukas iš kursanto užrašų: 
...Rodoma kokią pažangą padarė 
socialistinė sistema ir kaip leng
va ten gyventi darbininkams. 

’ Jiem aiškinama, kad darbinin- 
j kas temoka tik 6 proc. mokesčių 
iš savo uždarbio, d už butą tik 
15 proc. Komunistų partija — 
pagrindinis kelias. Lietuva ne
būtų galėjusi nieko padaryti, be 
kitų, draugiškų tautų pagalbos. 
Maironis iš pradžių garbintas, 
bet jaunoji karta pradėjo jį 
smarkiai kritikuoti. Rėksningo- 
ji emigracija prišneka labai 
daug ko”;-..

Tai keletas ištraukų, iš kurių

Ne veltui Draugas taip gynė 
kun. Kezio filmų rodymą. Tik
rai matome, kad Drauge parody
ta mongolo ranka, mūsų vienuo
lius labai stipriai apkabinusi. Ko
kia tragedija, kad istorijaJcaF- 
tojasi. Seniau 'dvasiškiai Mfetu- 
viūs vertė lenkiškai melstis, o 
dabar Čhicagos vienuoliai, nori 
mūšų jaunuolius padaryti oku
panto tarnais. -

Lietuvoje jaunimas viščinis 
priemonėmis vengia stoti į pio
nierių stovyklas, o čia, vienuo
lių spaudoje duodami ilgiausi 
straipsniai, raginanti į jas vyk
ti. . Ir tas propagandinis straips
nis, patAlpintas Drauge, kaip tik 
Vasario 16 dienos išvakarėse, kad 
jaunimas nesusigundytą ' į mi
nėjimą nueiti. \

Kad priduotų straipsniui rim
tumo ir sudarytų įspūdį, kad čia 
ne propaganda, redakcija gale 
prirašė, kad autorius išgyvenęs 
kalėjimus ir Sibiro tremtį. Bet 
vistiek neaišku, kodėl jis da
bar turėtų bijoti pasirašyti, o

iais, kaip jiš turi rūpintis ir ki
tų mieste gyvenančių žmonių rei
kalais. Pabrėžęs, kad meras yra 
lietuvių draugas, nes Jakšy, kar
tu su j'uo dirbdamas miesto sa
vivaldybėje, jau seniai buvo įsi
tikinęs, o dabar visi lietuviai tai 

Į pamatė. Jis atvyko į Chieagos
lietuvių ruošiamą minėjimą

* i
Meras Bilandic, sutiktas šil-, 

tais plojimais, papasakojo, kad 
jis esąs kroatų kilmės. Jojo tė
vas ir motina atvyko į Chicago 
ir čia dirbo. Abu Chicagoje ta
po Amerikos piliečiais. Meras 
gimė ir augo Chicagoje. Jam te
ko eiti į parapijos mokyklą, ku
rioje vaikai buvo mokomi kalbė
ti kroatiškai. Jis pramoko. Vė
liau jam teko susitikti su savo 
kaimynais. Jie taip pat mokėsi 
kitos parapijos mokykloj, tiktai 
jie kalbėjo lietuviškai. Tokiu bū
du jis nuo mažens susipažino šu 
lietuviais. Su jais gražiai su
gyveno, nes lietuviai, kaip ir 
kroatai, yra darbštūs, pareigin
gi ir geri šio krašto piliečiai.

Jis nurodė, kad abi tautas maž
daug yra' ištikęs toks pats liki- I 
mas. Abi tautos ilgus metus ko- (mokesčių

Draugo Redakcijos krosnimi.
O Dieve, kodėl Leonardas ši

mutis turėjo taip anksti iš šio 
pasaulio pasitraukti.

matome kokia linkme eina kur- ’ dar rašant palankiai okupantui, 
sai. Jaunuolis tuoj palygina, 
kad čia mokame virš 20 proc.

j, o ir butai žymiai bran
gesni. Jiems nerodoma, kad šei
ma turi tik vieną kambarį it 
bendrą virtuvę. Jiems neaiški
nama, kokios yra produktų kai- (straipsnis, kaž kaip kvepia, 
nos, kiek ir ko jis gali nupirk-’ 
ti iš savo uždarbio ir kad- darbi
ninkas turi savanoriškai paau
koti vieno mėnesio uždarbį val
džiai. Be to, juos nuveža į Bui
ties muziejų, parodo kaip lietu
viai gyveno caro laikais, o sako, 
kad tai iš nepriklausomybės lai
kų. Tą patį daro Čia L. B-nės 
bendradarbiaustojai, išleisdami 
vaikams vadovėlį SO nuotrauko
mis rodančiomis, kaip vargingai 
seniau lietuviai gyveno ir iškel
dami okupacijos laikus. *■ •

Autorius smarkiai pajuopda 
tėvus, kurie neleidžia vaikų į 
kursus. Kaip Draugo vedamuo
se, taip ir autorius smerkia vi
sus tuos, kurie kelią balsą prieš 
bėndradarbiautojus su okupan
to agentais ir priešinasi bet ko
kiai okupanto propagandas Au*\ 
torius tašo:... “Pažvelgus į kai 
kariuos mūsų laikraščius, beveik

Mes čia turime lietuvį, kuris 
ištikiu jų yra Sibiro kankinys. 
Bet jis dabar nebijo okupanto 
ir viešai teisybę pasako. Jis ir 
kun. Keziui išaiškino tų filmų 
kilmę ir tikslą. Bendrai, tas

Studijuos Cinco - 
vario kasyklas

Netoli Crandon, Wisconsine, „ 
Exxon bendrovė turi savo- nuo
savybėje turtingus sulfidų klo
dus, bet vienkart turi bėdos sul
fidus kasdama ir išgaudama cin
ką ir varį nes gali pavojingai 
užteršti aplinką.

Exxon bendrovė tad ir pasam
dė Už Vi mil. dol. Park Ridge ben 
drovę, kad ji klausimą'nuodug
niai ištirtų.

Park Ridge bendrovė turės iš
tirti vandenį -aplinkos Šaltiniue, 
oro taršą, žuvis ir laukinius gy
vius, ąugmeniją, Žemęų archeo-

į tas savo automobilyje nušau- nerandame jokios konstrukty-' logines liekanas, sudaryti topb- 
•tas mašinoms pastatyti aikštėj vfos minties, tik irzli (mano pa- grafinį žemėlapi if sufidų ka- 

braukta) tendencinga kritika”.* sykių įtaką Crandon vietovės 
Palyginkime šį sakinį su kur- ekunotni
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810 SUMMIT STREET 
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MIRe STASYS GRABAUSKAS • 
Į 

I Gauta žinutė iš Kauno, kad 
“Ne vienas tų lietuviškojo gruodžio 2 d. Kaune Romainių 

jaunimo tėvų ir globėjų beve- kapinėse už Vilijampolės palai 
lytų iš didelio rūpesčio tuos 
vaikus laikyti visą amžių už
darę, kad tuo galėtų apsaugoti 
nuo komunistinių “barilų”. 
Tačiau, ar įmanoma tai atlik
ti? Ar įnianoma nurinkti ak
menis nuo visų kelių? Ar tik 
Lietuvoje egzistuoja komunis
tinė propaganda, ar jos nėra 
čia pat mūsų aplinkoje ir vi
same laisvajame pasaulyje? Ar 
įmanoma surinkti komunisti
nius laikraščius ir brošiūras, 
nemokamai dalijamas fabrikuo 

. -i . -ft.se, gatvėse, mokslo įstaigose?Amerikoje, gyveni? . .. ./ .,j Ar pajėgsite savo vaikams pa- 
—I rinkti mokytojus ir ankštųjų

kuri fabrike, geraf"“>2dirtįl “S?. į “‘.1 ''i',:'V
parėjęs namo gerai pavalgau, 
o paskiau einu ir guliu ant ve
randos, — pasakojo savo kas
dienio gyveniniu stamb’menas 
senais emigrantais. *

Važiuodamas namo, nauja-

Šlapindamas erzelį
' * kelia skandalą

į Ameriką atvyko lenkas. 
Artimiausią sekmadienį jis at
važiavo lankyti Janeką ir jo 
žmoną Verą, čia atvykusius 
prieš karą iš to pat l^nkijos 
kaimo. įėjęs į vidų, pasveiki
no lenkiškai:

— Gerą dieną, ponas Jane- 
kai. Aš.esu tavo buvęs kaimy
nas iš senojo krašto...

— Gerą dieną, kaimyne, ge
rą dieną. Tik dabar aš jau ne
su Janekas, bet John. ‘

— Garai, John, Sakyk, kaip' 
tu čia.
Kaip tau sekasi?

— Gyvenu gerai. Dirbu sun-

SUSIRINKIMŲ ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

dotas Stasys Grabauskas. Tas 
Grabauskas, N. Lietuvos lai
kais bu*o Mokesčių Departa
mente monopolių referentas.
Buvo j is, veiklus ir jautrus ir ni minėjimu su vaišėmis Chicago Sa- 
visuomeniniame gyvenime. Jis/Angs patalpose, 6245 S. Western Av.

k , I Kviečiami visi btrzenai su seimo-
Vytauto Didžiojo universitete • mis ir svečiais gausiai dalyvauti. Iš 
įsteigė veiklia Romuvos korpo- anksto prašome pranešti datyvaujan- 

. . . , , .. čiu skaičių iki vasario men. 21 d.raciją ir buvo jos vadovybėje, pirmininkui Kaziui Mačiukui, adresu 
Ilgai sirgo,jam kovo gangrenuo 2549 71st^ St.^Chicago. Ill. 60629,

ta koja ir po jos nupjovimo jis 
užgęso. Tebūna tam tauriam 
tautiečiui lengva gimto krašto 
velėna, ^žinutėje įrašė, kad ir 
kitas romuvietis Mykolas Pet 
raitis yra miręs Kaune. V. Sk.

BIRZENU KLUBO valdyba, š. m. 
vasario mėn. 27 d. 2 vai. popiet ruo-, 
šia klubo 25 metų veiklos sukaktu vi-

TeL 776-3140. (Pr.)

AMERIKOS LIETUVMV Piliečių 
Pašalpos klubo eilinis narių susirin- 
kimas įvyks sekmadienį, vasario 20 
d, 1:00 vaL Popiet Chicago Savings 
patalpose. 6245 So. Western Ave. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbiu reikalu aptarti .Bus 
ir vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

"Jit yra man pasakęs: Gana tau mano malonės, nos mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė 
mis, kad Kristaus jėga gyventu manyje" — 2 Kor, 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų, naudai. Žinokime, kad Tas, kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dalį savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalu* ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Visi žino, kad mirtis yra Bau n Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml* 
1 rusleji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
: nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
iV. RASTO TYRINĖTOJAI

pažiūrų Ar galima išrinkti ši tojų tą patį melą apie draudi- 
bibliotekų ir skaityklų sovie-* mą važiuoti okupuoton Lietu- 
tų atsiunčiamas propaganda ir. von. Niekas nedraudžia, o net 
melu persunktas knygas? Ar skatina palaikyti asmeniškus 
pajėgsit apsaugoti jaunimą nuo ryšius visais galimais būdais, 
komunistams p r i jaučiančių'Nedera tuos pat dalykus 'vis 

. . ... ■ , ! draugų ir bendradarbių? .sis emigrantas pusbalsiu gaj-į 
vojo: “Kaip gaila, kad . dar 
dvieju lenkų nėra; buvo Janek, 

oil a. s. Glaveckas o dabar jau John, gi Vera ta-j 
po Veranda”...

Tokio lygio pasakėlėms bei 
pamokslėliais pūstelėjo bend- 
radarbiaUtojų birbynėn tūlas 
J. B. Di*augo 35 nr. straipsniu 
“Pasitikėjimas savo patirtim 
ir pajėgumu”. Ta j‘o patirtis 
ir pajėgumas yra tokie menku
čiai, kad neva siekiant nutil
dyti erzelius dėl bendradarbia ; 
vimo su sovietais, pakėlė tik
rą skandalą, nors laikraščio 
redaktoriai savo pastaboje tei
gia, kad “autorius, išgyvenęs 
kalėjimus, Sibiro tremti ir 
kankinimus, dik prieš dešimt 
metų atvykęs <j šį kraštą. Jo 
mintys remiamos patirtimi ir 
geru okupanto pinklių pažini- kavo pasitaikančią komunisti- 
inu”. r ■ zNors straipsnyje yra to pazi 
ninio žymių, bet taip pat aps-į dešimtmetį buvo J. G? Jam dar' 
tu ir kreivų minčių bei nėšio- reikės viso dešimtmečio suži-l 
rientavimo politikos pagrin- noti apie veikiančią Sonnenfei į 
duose, netgi demagogijos, kad dto doktriną, kurią vykdo ben- 
Amerikoje lengva tapti komu- dradarbiautejąi bei-- tiltų statyj 
msfu, o nuvažiavus, Lietuvon toj'ai Ar jam yra žinoma, kad. 
jo atsikratyti ir tapti, patriotu, pagal anglosaksų įstatymus 
Tik paskaitykime, kaip jis j esama padėtis tampa teisėta,' 
vaizduoja Ameriką, pamiršęs’kai dauguma gyventojų 
apie turistams pastatytus Lie- veiksmais bei organizuotu bū- 
tUvoje F'atiomkino kaimus, du ją pripažįsta? 
dvarus ir net miestelius: * J. B. kartoja bendradarbiam.

REZ.: Gl 8-0873 .
DR. W .E1S1N -E1S1N AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHiHURGIJA
6)32 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

NORINT ĮSISKIEPYTI
REIKIA PASIRAŠYTI

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
pa$al susi tarimą

DR. K. A. V. JUČAS
439-444] 561-4605.

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
»C02 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Telefonas ftsaicoma, 12 vai.

DR. FKAiMK HKKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
>6U W. 7Itt Št. — T«f. 737-5149 
Tikrins akis: Pritaiko akinius ir 

contact lenses”
-*■ T - X - * -Į

'•L pagal susitarimą. Uždaryta tree

og. UOfciAS SEiBUTiS 
LNKSTMz PŪSLES JR 

PROSTATOS chirurgija 
WEST 63rd STREET

VitL. x»2w*ad. nuo i-—4 po pieru 
setvwtacL nuo 5—7 vai. vak. 

OAso teUfu 776-2880
* Naujai roz. tėlef.: 448-5545 t '

~FR.VrT.TAURAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sencre priktfka/spec. MOTERŲ ligos 
Ofiwsi 2652 WEST 59th STREET 

ToL: PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., anlrad^ trečiad. 
lr penkt. 2-4 ir 5-8 vaL vak. .SspLadie- 
niaii 2-4 vaL po pietų ir kitu taiku 

pagal susitarimą

P. ŠiiEIKiS, 0. P.
ORTMOPEOAb-PRO IEZ 1ST AS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba Kojoms 
(Arch Supports) ir H

WASHINGTONAS. UPI skel- 
. - - :bia, .kad norintieji įsiskiepyti

Ar kartoti ir kelti skandalus, pa-lQUO kitaip vadinamos— 
čia — laisvės krašte — įmano- dedant bendradarbiauto]ams " _____
ina apsidrausti nuo komuniz- ir tiltų statytojams dominuoti;-vtj sayO sutikimą, kur skaito-

“kiaulių slogos” reikia pasira-

nio propagandisfų, kurių gali
ma ir gatvėse sutikti? Komu
nistinė propaganda laisvaja
me pasaulyje sėkmingiau vei
kia, negu komunistų valdo
muose kraštuose, nes čia ji ne 
randa pasipriešinimo, tuo tar
pu komunistiniuose kraštuose 
ją griauna gyvenimo tikrovė. 
Ten jų melas, kaip yla iš mai
šo, išlenda kiekviename žings
nyje”.

Veik visi čia atvykę komu
nizmo kaliniai ir Sibiro trem
tiniai rašė ar pasakojo savo 
atsiminimus, jungėsi į bendrą 

■ kovą prieš komunizmą. Jie sa 
vo laiškais, gyvu žodžiu ar pro 
testais bei liudijimais demas-

nę propagandą bei Agitpropo 
melus. Kurgi iki šiol per visą

savo

BALZEKAS iMOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

išeivijoje, vykdant pseudopoli- ina: “&iuomi tvirtinu, kad bu- . 
tikierių užmačias masiniu ben vau painformuotas apie įsiskie 
dradarbiavimu visam laikui, pjjimo naudą, o taip pat ir apie 
naikinti dkupacijos problemas/ rįzjką, susietą su įsiskiepiji-

K. Petrokaitis j mu’.

TĖVAS IR SŪNŪS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street
Telef.; GRovehill 6-2345-8

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

VLADUI NENIsKIUI
Lietuvoje miras, jo broliui Stasiui Neniškiui

' - * V- z
su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ada ir Juozas Žemaičiai

Lietuviška radijo programa
. iii/ LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai. 
iš W0PA stoties 1490 AM banga.

- ■ . ( V. ■ ■ r . <
Sekmadieninė programa iš WJOB 1230 AM stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10'vaT. ryfo gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

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

Z

Taupykite pirkdami iš fabriko sandėlių
SEKMADIENĮ, VASARIO 20 D., NUO 9 RYTO IKI 4 VAL. POPIET 

.Pirkite dabar Velykoms, ankstybam pavasariui ir dovanoms į Lietuvą
Didžiausias už bet kada buvusį išpardavimas Philmaid Lingerie — 

pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžio apatinukai 
i Įvairūs gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai, elastiškos juostos. Nailono, sa-. 

rutinos, trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio. t
^SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽL4GOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 c. iki SI. 

Tai tik labai maža dalis- krautuvių kainos. Specialus chalatu išpardavimas. 
Į - Douglas xtL” sustoja prie Racine ir Morgan stočių.

1022 W. VAN BUREN ST.
x Didelė automobiliaręis aikštė veltui.

PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS.

i 
t

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIM1D
4505-07 So. HERMITAGE AVENUE

Teh: YArds 7-1741 -1742

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

■a

TMA>

1850 Watt 63rd St., Chicago, ill. W62> 
Talat.: PRoipect 4-5084

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA' KAINA 

R. SERENAS 
Tel. WA 5-3063

į

3«3-

ENSURED

3 raps dfccd cooked turkey
1 erm (10% ox.) eondemed 

cream of mushroom soup
2 tablespoons pimfento strip*

Paid and 
Compounded

CHICAGO, ILLINOIS 6O6M
Phone t Ylrgial* 7-7747

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:UO vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 

! , vai. ryto, s
Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILLa 60629

Anything less than a 20-pound turkey vould be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples coming, - 
tor dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a rinc 
mold and creamy tarkey a la king surrounds it. Birds Eye 5* 
minute sweet green peas and. a bottle of chilled Tine are all yo® 
need for a post-holiday party. r

į TURKJFT A LA KING WITH SW7FTTNG KING
1 packace (6 «u) chicken

flavor stuffing mix
IM eups vater

2 packages (10 m. each)
į 5-minute—cook frozen

DU R SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7V<%

2212 WEST CERMAK ROAD

Prren K*zax*vskiui, Pmult^x

BOOTSi Mon.Tue.Fr1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBDRBS SINCE 1905

» aweet rrcea peaa ar water I

Prepare stuffing mix as directed on package, using 154 ew» 
^ater. Gently press Into a greased 4-cup ring moWL keep -rarm. 
Meanwhile, prepare pe^s as directed on package; keep warm- 

i Combine turkey, soup, pimlento, wine, and % cup of the peas In 
a gaucepan- Cook and stir untū mixture just comes to a boCL 
Vnmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
f

I Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GEulNYČIA . 

WEST 6Jrd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
.Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Unshiu krAufnvA 
THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
Jei. 4yy-i4io

Apdraustai perkr*usfyma> 
fi jvair’V atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel., 376-1882 arba 376-5996

Votara Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos —- urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamenle .

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to lady!

see us for 
yQtSt financing 

AT OUR LOW RATB
WITH REPAYMENT 

TO FTTyOUA INCOtU/

Mutual Federal 
Savings and Loan

N A RIA I; !
Chieagos •
Lietuvių '
Laidotuvių ' 
1>irek torių , 
Associacijos j

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

si

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASALUS
144v So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic *2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)-

2424 WEST 69th STREET fU-publ'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginii 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Mills, III. £74-4410

3354 So. HALSTED STREET Phones YArds 7-1911
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ATSAKYMAS MOKYTOJAI

Amerikoje dedasi, 
! a r p k i t k o pu r ašy t i ja i 
ir: “Parašyk smulkiau, 

kas ten pas jus dedasi. Skai
tom Draugą ir nesuprantam. 
Kodėl jūs taip subedievėjoje.l 
Pikietuojate savo Ganytoją į 
kardinolą, vienuolius. r~; * 1 j: 
nrjate kunigus bažnyčioje ir’ 
net drauge su jumis pabėgusį 
vvks. Brizgi.

kas

Kiek mums yra žinoma, kad 
Draugo redaktoriai Garšva ke 
lių knygij redaktorius, taip pat 
Baronas. Kviklys mokslinio 
žurnalo buvęs redaktorius (?). 
O jūsų “šaika” mažamoksliai 
laiškininkai, policininkai, gaiš 
rininkai ir sargai. Tai taip pas 
mus kalbama ir galvojama. 
Būk gerutis, nepatingėk para
še ti. kaip ten ištiesų yra. Mes 
būsime dėkingi”.

Norėčiau tai buvusiai mielai 
mokytojai jr kitiems ar kitoms 
šitaip atsakyti.

L Ganytojo kardinolo niekas 
nepikietavo už tai, kad jis Ga
nytojas. Pikietavo už tai, kad 
jis lietuvių aukomis nupirktas 
kapines (Šv. Kazimiero) būvi
sutarptautinęs. Pradėjo jose gauta žinių, kad du kunigai už 
net juodukus laidoti. Be to su- subedievėjimą būsią išvilkti 
mechanino laidojimą. Pradėjo 
mirusius laidoti kabliais. Par 
davė prie kapinių nemažą že-

- Chicagos Hetuvių filatelistų 
j draugijos ''Lietuva” valdybon.
• Draugija leidžia žurnalo for

mos biuletenį, kurį redaguoja 
E. PelfftHfffclH t

—izcopoldas Mūrelis iš Brigh
ton Parko lankėsi Naujienose. * .
Dėkui už vizitą h- už dešimkę stas Mot Springs, Ark
Mašinų fondui. Taip pat dėkui lieluvly Lietuvos

resnf tvarki, patai-llus »py‘“>kės lautMiui. užaisa 
: kiusiam Naujienas vienenems 
metams. Platinimo vajaus pro

help Wanted — malk 
Derblflinky R*IH*

REIKALINGI 
LATHE OPERATORIAI

— Inž. Pranas Cinkus pakvie Su patyrimu nusistatyti savo maži- 
ną. Reikalingas patyrimas įvairiem^ 
dirbtuvės darbams.

i nepriklauso- ; 1900 North Clifton
mybės minėjime vasario 19 (L ±=——1  ------——~

■ HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbintnkig

D.ir iš V okietijos laikų pa-j im s plotą, vadinamą Vytauto 
/isluini senvvo amžiaus būvu-; daržu (lietuviškai būtų ’ Vyta u 
si mokytoja, stipriai pruk*ti-, to parku) Ne bedieviai, bet 
kiujauu katalikė, parašė Jais- praktikuoją katalikai savo 
ku ir mahnnai skaito tik Drau protestais - pikietais privertė 

kardinol i nuo kapinių galuti
no sularptautinimo atsisakyti, 
k upinėse 
kyli.

2. Vienuolių-kunigų niekas 
nepikietavo už tai, kad jie vie- v .r • i t # ; • žininiui 2 savaites nemokamai,nuohai ar kunigai. Lietuviai, 
daugumoje tikintieji, suauko.

užpuldi-’jo vienuoliams jėzuitams ir ma lijos—Britanijos .Lietuviu klu- 
rijonains milijonus. Lietuvių bo Chicagoje pirmininkas, lan 
aukomis jėzuitai pastatė mili-jkėsi Naujienose. Dėkui už vi- 
joninės vertą pastatą-Jaunimo zitą, naudingus pokalbius ir už 

vedė- įteiktą dešimkę Mašinų foli
jas kunigas Algimantas Kezys dui.

—Dėkui Socialinio klubo Chi
cagoje valdybos nariui Anato- 
lijui Čepuliai už nuolatinę iii- • 
formaciją socialiniais klausi-i 
mais bei reikalais ir už įteiktą1 
penkinę kalendoriaus proga. ’eitą penktadienį ir tęsėsi tris

— Dr. Juozas Tautvilą iš Ga- dienas.
ry, Ind., kalbės Lietuviu istori
kų draugijos susirinkime va
sario 19 d. Chicago Savings 
B-vės salėje. Bus rodomos is
torinių Lietuvos vietų skaid
rės, meninėje programoje daly 
vans Jūratė Tautvilaitė. Susi
rinkimas skirtas Lietuvos ne
priklausomybės minėjimui.

— J, Adomėnas, A. Beteška, 
S. Juodvalkis, R. Lapas, K Ro- 
žanskas ir A. Žakas išrinkti

centrą. Jaunimo centro

leido jo vadovaujame Jaunimo 
Centre demonstruoti komunis
tu susuktus filmus.

Lietuviai iš skelbimų Drau
ge ir Jaunimo centre sužinoję 
apie rengimąsi demonstruoti 
komunistinius filmus, nežiū
rint stipraus šalčio, pora šim
tų su įvairiais plakatuose šū
kiais stipriai tam pasipriešino 
— pikietavimu. Jokioje bažny
čioje ir joks kunigas nebuvo, 
kaip rašote, užpultas. Tai pik
tas melas.

kiėtavo ir 
ti.

4. Kaip

B rizgi o niekas nepi- 
nesirengia pikietuo-

rašote, kad pas jus

iš kunigiškų sutanų, yra 
prasčiausias piktų žmonių, pa
leistas gandas. Chicagoje tik-

pa-

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu Įdomauja t ės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
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.

DR. ANTANO X SUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
rūpihirną. ____ ;_________________________________ $8,00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveiKa'ža ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  $3.00
Minkštais viršeliais tik  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiaL Dabar tik  $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.___ __ -----

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

J Į . n -,zr a.- .S„ H Illi I...... T-T I—............. JT I" IWIHIB "II1 TI",

JUBILIEJINIU SIETŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS žiemet suėjo 60 metų. Minint tą rukaktį, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei Hetuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės linkimui skel
biamu Naujienų platinimo vajua,

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamo* ir neaidėdamos į sandėrius su okupantais ar ju [galio 
tiniala.

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 metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi l 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 renestaa.
KAINUOJA: ChlcigoĮt Ir Ktnidojt metami — S30.00, puse) metų — SI<.00, 

trims mėn. —■ S850, vienam meru $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — S14J5C, vienam mėn. .— $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HI. 60608

Siunčiu  doL Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

YWCA salėje.
— S. Ingaunis išrinktas LB. 

ga jos yra siunčiamos susipa- Hot Springs apyl. pirmininku,
T. Dainbrąuskas — vicepirm.,

- Vladas Palubeckas, Ang?'S’ Sirulis; stkr- A’ Bertulis 
— ižd., L. .Gudelienė — rengi
niams, I. Sirutienė ir V. Mozū- 
raitis — socialiniams reika
lams, A. Zubavičius — knygi
ninku, P. Balčiūnas, B. Gudo-į 
nis ir B. - Ųžemis — priežiū
rai. ■ 4

— Marija ir'Antanas J. Ru-

COSMETICS
EUROPEAN TRAINED

COSMETICIANS
To work in Georgette Klinger’s 

Skin Care Salon.
Opening in Water Tower Place

Spring 77
Send Resume in confidence to:

Box 686-N
225 W. Washington St.
Chicago.' Ill. 60606

WE NEED EVERYTHING 
• RESTAURANT 

‘ HELP •
i džiai dalyvavo Venecuelos lie- ;Tte newest Me Donald’s Restaurant 

, / . • x v, ■ in the loop is now hiring for morningtuvių, latvių ir estų ruoštame hours male and female, 20 to 40 hours 
i Pabaltijo festivalyje Caracas P*r week. Convenient to “L” and bus 

. r .. I transportation.
j mieste, restivalis prasidėjo pra; Apply in person:

N.E. CORNER ADAMS and WELLS
ROOM 500

or call 236-0276
between 10:00 AM - 6:00 PM

Monday through Saturday
— Sibiro tremtinys J. Krei

vėnas kalbės Lietuvos neprik- 
klausomybės minėjime vasario 
20 d. 2 vai. popiet Rockfordo 
lietuvių klubo sadėje, 715 In
diana Avė. Minėjime dalyvaus 
Chicagos šaulių Rinktinės šau
liai, o jų menininkai atliks pro 
gramą, Iškilmingos pamaldos 
bus vidudienį šv. Povilo baž
nyčioje. Minėjimą ruošia Ame
rikos Lietuviu Tarybos sky
rius.

x c g n k f 

TVdSKBD Nl 9NILN33

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių bu- 
• tas su baldais Vyresnio amžiaus as
meniui. galimai su maistu ir su spe
cialia priežiūra. Tel. 925-7126.

PERSONAL
Asmenų Ieško

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

"“'DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

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

rai tokie dalykai nežinomi.
5. Miela mokytoja norėdama 

ar norėdami susidaryti Ame
rikos gyvenančių lietuvių pil
ną vaizdą užsisakykite ir skai 
tykite, be Draugo, Naujienas ir 
kitus laikraščius.
6. Pikietuoja ne laiškininkai, 

policininkai, gaisrininkai ir 
sargai, bet mažamoksliai, auks. tu.^ p i * < * ^ < * ?» 
tesnjejį ir aukštąjį mokslą tu-Į prieglauda, 
rintieji lietuviai. ? ‘Taikiųjų

Stasys Juskėnas giems”.

....— Sol. Dalia Kučėnienė pa
kviesta dalyvauti Užgavėnių 
banketo programoje Detroito 
lietuvių Kultūros centre vasa
rio 19 d.

NORIU SUSIPAŽINTI su vyresnio 
amžiaus inteligentišku lietuviu Či
kagoje. Atsakysiu i visus laiškus. 
Prašau rašyti: Lietuvei. Box 213, 

c/o Naujienos, 
1739 So. Halsted St., 
Chicago. IL. 60608

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. ŽIŪRĖKITE!
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa-į

“ y j DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū
ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marouette 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. vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie S7.000 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 aukštu 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 
SACRAMENTO - 8 būtu!^^ ranku priešais parką.

■ Naujas gazo šildymas,ir nauja elekt-

jamų. Palikimas — nupirkite.
GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 2x5 

ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas. I vakarus nuo Califor
nia os prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jripcreigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

• Brazilijos valdovas Don Pe
dro II pardavinėjo bajorų ir di
dikų titulus po $10,000. Už gan 
tus pinigus pastatė bepročiams 

ant kurios užrašė 
dovana neprotin-

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

72 IR SAWYER — 6 kamb. 4 mieg. 
mūro rezidencija. Pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $37,900.

42 IR WESTERN — 12 butu po 6 
kamb. pilnai išnuomotas 
mas. Tik $76,500.

72 IR TALMAN — 6 
dencija. Dalinai įrengtas 
sys. 2 masinu garažas.

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

57 IR 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
vesta vimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY
CO.

. įvairi andrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

mūrinis na-

"kamb. rezi-
pilnas rū-

ra. 88,500 pajamų. Vertas S50.000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Užgavėnių Kaukių
VAKARAS — MARDI GRAS

rengiamas lietuviškų organizacijų, Įvyks-
šių metų vasario 19 d., šeštadieni, 6:30 P. M.

visose Jaunimo Centro salėse,
Gros du orkestrai.

Bus Įdomi ir Įvairi programa.
Veiks keli restoranai — užkandinės,

kavines, barai.
Kviečiame visus dalyvauti.

Įėjimas — $5.00 auka • •

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi 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 Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskas, IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusi o asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ 1IETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL Sl^O. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis. KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Jnturisto ir agitpro] 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, graž

Prof. P. Pakark!!*,
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE. 
84 psL Kaina $1.50.

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

atsilankant darbe valandomis arba užsakant peštu Ir pridedant 
ar pinigine perlaide.

po propaganda bei 
iu stiliumi.

KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

TESTAAIENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna-, 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina §3.. Su legališko
mis formomis — 33.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujiems”, 1739 S. 
Halsted St.. Chicago -Bi. 60608.

UIIW IMI—■ HM—"...............   Į, ---------------------

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
DELTONA CORP.

A famous name in Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build
ing

Pigiai ir lengvomis sąlygomis par
duoda šildymo ir vėsinimo bizni. 
Skubėkite.

DOMAS ŽUKAUSKAS'

Chicago, ill, 60609 Tel. VI 7-3447

7234 West North Avenue 
Elmwood Park. Illinois 60635 

Area Code 312 771-82.00
ANNA DOCHES .

Lithuanian Representative

gs-^niMii i ibwh h imi |

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantf-itai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centu- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

SAVININKAS PARDUODA 10 unitų 
motei - apartmentą. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, ta’ 
ji priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla. 33707 Tel. (813) 345-9054.

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telef onuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

• Sunny Hills, Floridą, ren
giamės aplankyti su automobi
liais š. m. kovo 5, 6, 7 d. d. 
Skambinkite M. Kiela (312) 
444-9655.

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai S98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

, Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
, 523*3775

— Šaulių Rinktinė vasario 
20 d. 9 vai. ryto nuo Šauliu na
rni; dviem autobusais vyksta i 
Rockfordą Vasario šešiolikto
sios minėjimui. Uniformuoti 
šauliai ir šaulės prašomi regi
struotis išvykai. Tel. 523-4526.

— Sporto ir atostogavimo 
paroda prasidėjo vasario 18 d. 
International amfiteatre. Tęsis 
iki vasario 27 d.

BESTTHINGS IN UfE
i
‘ I Jatf Frank Zapolis

120872 W.9Sth St.
GA 4-8654

STATt FARM

tMSURAMCf

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

SKAITYK PATS IR P--RAGTNY 
KITUS SK:TTYT1 .

M. š I M K U S 
Notary Public 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St, Chlc«ęo, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. H«l<t.d Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* oailrlnklrruif g«ro« rOšlot Įvairių prtWy. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

NAUJIIMOS, CHICAGO 1, ILL — Friday,’ Fehrvary 1977

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vieninteli
Itetavj kailininką

Chlcpsoje ------

NORMANĄ

el. 263-5326 
(įstaigos) ir 
677-8439

185 North WAbe*h Af*no« 
2nd Floor Chicago, HL 60601


