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MONDA PREM
Chicagoie ir priemiesčiuose mokyklos uždarytos.

Kurui taupyti daugumas fabrikų pristabdė gamybą
Būdavo juokaujama, kad..apie- orą visi kalba, 

visi daro ką galė-
CHICAGO.

bet niekas nieko nedaro, šiandien priešingai
darni, mažiau kalbėdami. Po poros dienų “atšilimo” iki kelių ir 
keliolikos laipsnių aukščiau nulio ir po ketvirtadienio sniego, 
vakarop arktinė žiema grįžo kerštaudama, su smarkiu iki 20 ir

nauja rekordine žema temperatūra nuo 10 iki 26 laipsnių žemiau 
nulio. ' *; ■■ '

“WE>,

Mondale matėsi su italų valdžios žmonėm, 
ilgai kalbėjosi su popiežiumi Pauliu VI

LONDONAS, Anglija. — Viceprezidentą Walter F. Mondale 
aerodrome pasitiko britų užsienio reikalų ministeris Anthony 
Crosland, pasikeitė keliais užsienio politikos klausimais ir tuojau 
viceprezidentą nuvežė j premjero James Callahan rezidenciją. KeV 
virtadienj viceprezidentas praleido Italijoje, Romoje besitardamas 
su atsakingais italų vyriausybės atstovais ir popiežium Pauliu VI.

Prie tiek minus laipsnių pri- į 
dėjus stipru arktišką vėją, šalčio] 
efektas buvo kaip esant 65-76 ■ 
laipsnių žemiau nulio! Ligšiolinis į 
šalčio rekordas sausio 28 dienaij 
buvo 13 laipsnių žemiau nulio t Dėl speigų sumažėjo produkcija; 
1963 metais DETROITAS. — Pranešama,

Su audra ir speigu kartu grį- kad dėl speigų kaltės automobi- 
žo visa eilė bėdų ir negerovių: jlių fabrikai turi didelių nuosto- 
automobilių kaprizai.nesiduodant; lių. Per šį sausio mėnesį apie 
užvesti, užpustyti privažiavimai j 30,006 automobilių mažiau be- 

pagaminta negu buvo užplanuo-ir išvažiavimai, nauju sniegu nu
slidinti keliai, sugedimai namų 
apšildymo. įrengimuose,užšalę; 
sprogę vamzdžiai, ir aštrus spei
gas, kurio efektą, šaltas vėjas 
pagvigubino ir patrigubino...

Chicagoje.su priethiesčiais dėl

Illinois ijianūfaktoristų aso
ciacija ketvirtadienį- kreipėsi į 
gubernatorių Thomsoną su. pra- j kiojimo. Valst. departamento 
šymu leisti laikinai kurui varto
ti uždraustas daug sieros turin
čias anglis;' Indianos guberna
torius Otis R. Bowen savo vals
tijai tokį leidimą jau davę ket
virtadienį. Natūralioms dujoms 
sutaupyti Indianoje visos eilės 
įmonių darbininkų laikinai pa
leisti iš darbo, įmonės tik tiek 
pašildomos, kad neužšaltų van
dens laidai. ~

. Negeresnės žinios ir iš toliau. 
Keturių valstijų — Pensilvani
jos, New Yorko, New Jersey ir 
Ohio gubernatoriai paskelbė 
drastiškas priemones šildymo 
kurui sutaupyti, fabrikų darbi
ninkus atleidžiant iki pirmadie
nio. Laikinas* atleidimas palie
tė apie 250,600 darbininkų. Ar 
pirmadienį bus geriau, iš oyo ži
nių pranešimų tokio optimizmo 
nematyti...

Aliaskoje pavasaris -r- 
karklai žydi’

ANCORAGE. — Tuo metu kai 
JAV. Vidurvakariai ir Rytai per
gyvena tikrą “mažąją ledų ga
dynę”, šalčiausioje Aliaskos val
stijoje tikras pavasaris — tem
peratūra 50 laipsnių aukščiau 
nulio, karklai išleido savo pum
purus ir lokiai neina žiemos mie
go. žvėrys žiemai užsiaugino 
kailius, dabar šiltame ore pra
kaituoja. Anchorage miestas 
per sausio mėnesį natūralinių 
dujų (geso) sunaudojo 26 nuo
šimčiais mažiau kaip numatyta.

Nespėjo išvežti grūdų
Anksčiau užšalę Didieji Eže

rai nedavė išvežti iš elevatorių 
užsieniams parduotus grūdus ir 
neleido atgabenti kitų prekių — 
geležies rūdos, anglių. Bendrai, 
Didžiaisiais Ežerais kiekvienais 

rybių nemažiau 9-10 mil. tonų 
Šiemet tų gėrybių suspėta per
vežti vos apie 7 mil. tonų.

TRUMPAI IŠ VISUR

JAV-bės gina Sacharovą
WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamentas dviejų die
nų bėgyje paskelbė antrą raštą 
kritikuojanti komunistu , žmo- 

j u Sovietų Sąjunga smerkiamą 
dėl Andrejaus Sacharovo perse- 

pareigūnas Frederick Z. Brown 
pareiškė: “Bet kokios Sovietų 
valdžios, pastangos terorizuoti 
Sacharovą nenutildys . Sovietų 
kritikos, keliant aikštėn jų veik
smus, priešingus tarptautiniams 
standartams apie žmogaus — as
mens teises. Brown dar pasakė, 
kad Valst. departamentas ruo- 
šia politinį pareiškimą, liečiantį 
žmonių asmens teises.

“Penktoji kolona” Kvebeke
KVEBEKO MIESTAS. — Kve

beko provincijos premjeras Rene 
Levesque pasakė, kad anglų-ka- 
nadiečių biznierių penktoji ko
lona” daro ką beišmanydama, 
gad galėtų sukelti Jungtinėse 
Valstybėse neigiamą nuomonę 
dėl prancūziškai kalbančios Kve
beko provincijos noro atsiskirti 
nuo Kanados. “Penktoji kolona” 
esanti didelė kliūtis geriems san
tykiams tarp Jungtinių Valsty
bių ir Kvebeko.

Izraelis perspėja Siriją '
į JERUZALĖ. —Izraelio užsie
nių reikalų ministerijos prane
šime pareiškiama, kad Sirijos 

[kariuomenė Libane pasistūmėjo 
pietų kryptimi artyn" prie Iz
raelio sienos “toliau negu mes 
galime leisti”. Pareiškime nepa
sakyta, ką Izraelis darys, jei Si
rija savo kareivių neatšauks.

Izraelis perspėjo Siriją
TEL AVTV. — Izraelis papra

šė Sirijos atitraukti savo karei
vius toliau nuo Izraelio-Libano 
pasienio, kaip oficialiai prane
šama. Izraelio valdžios many
mu, Sirija Libane pasistūmėjo 
toliau Nabaty srityje arti Izrae
lio pasienio, norėdama išbandyti 
Washington© nusistatymą.
ywi " ~ ■■»

Labai baltas
Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:58

Kalifornijoj Sausalito miestelyje statybininkas David Brooks pasistatė pavei
ksle matomądaivą, kuriame yra nepaprastai daug patogumų. Be lovų, virtuvės, ba
ro ir gero oro, gyventojai gali atsiremti ant stogo ir pasikaitinti šiltoje Kaliforni
jos saulėje. Nauju pastatu galės pasinaudoti ne tik Brooks šeimos draugai, bet ir 
Amerikos jūreiviai, nori pailsėti moderniam pakraščių laive.

| NTJTOYTI ANDREI SACHAROVU
7 Valstybės Departamentas nesilaiko Henry 

Kisingerio nustatytos politikos
WASHINGTONAS, D, G. — Valstybės Departamentas pa

smerkė sovietų valdžios pastangas nutildyti fizikos profesorių 
Andrei Sacharovą ir laužyti tarptautines žmogaus teises. Ameri
ką pasiekė žinios, kad sovietų valdžia ėmėsi naujų represijų vi
siškai nutildyti profesoriaus skelbiamas sovietų administracijos 
kritikas. Toks elgesys yra priešingas pačios sovietų valdžios pri
imtoms tarptautinėms teisėms.

Sekretorius Henry Kisingeris 
buvo įsakęs Valstybės Departa
mento pareigūnams nekelti vie
šumon pagrindinių žmogaus tei
sių laužymo svetimose valstybė
se. Tuo tarpu sekretorius Cyrus 
A. Vance paskelbė, kad toks so
vietų valdžios elgesys yra smerk
tinas.

Carteris negalės 
kontroliuoti atomo
RĮO De ŽANEIR0, Brazilija. 

— Prezidentas Carteris pagei
davo sustabdyti visus atomo gin- 

|klus, bet oficialus Brazilijos vy- 
• riaušybės pareiškimas gerokai

Brazilijos vyriausybė pareiš
kė, kad ji nesirengia laužyti ke
turių bilijonų dolerių sutarties 
su Vokietija ir nekeis paruoštos 
atomo ginklų programos. '

Toks griežtas Barzilijos vy
riausybės pareiškimas aiškiai 
parodė, t kad prezidentas Carte
ris turės ieškoti kitų priemonių 
atomo karo pavojams sumažin-

Kinai stiprinasi 
prieš Sovietus

HONG KONGAS. — Kinijos 
komunistų- partijos pirmininkas Į 
Hua Kuofengas pasakė, kad so
vietai turi prie Kinijos sienos 
sutraukę milijoną kariuomenės 
tikslu “pavergti Kiniją”, dėlto 
jis pabrėžė reikalą padidinti lė
šas apsiginklavimui, kad būtų
galima atremti tą grėsmę. Ben-(daus reikalų ministerija prane- 
drame paties Hue ir kinų ko-(šė, kad jau didokas užsieniečių 
munistų partijos centro komite- skaičius yra suimtas. Ispanai

Sandi Arabijos degalų minis- 
teris, šeichas Žaki Jamani, su
laužė degalų gamintojų kartelį 
ir pardavinėja degalus žymiai 
mažesnėmis kainomis. labiau
siai nukentėjo Irano šachas Pa- 
hlevi kuris, keldamas degalų 
kainas, negali parduoti degalų to paskelbtame .aplinkraštyje ’neleis buvusiems fašistams ir na- 
a t sargų.. Jis nusiskundė, kad pasakyta, kad tvirtas valstybės j ciams kištis į Ispanijos demokra- 
Irano degalų pardavimas ir pa-1 apsaugos pajėgumas yra svar- tėjimo procesą. Tuo tarpu dar 
jamos sumažėjo visu ketvirta-J biau negu žemės ūkio moderni-' nesurastas pagrobtas gen. Emi- 
daliu. lio Villaeectfsa.

Pradėjo pasitikėti

’ Amerikos institucija ameri
kiečių nuomonei tyrinėti sako, 
kad amerikiečiai pradėjo pasiti
kėti daugiau ateitimi. Kai 1973 
m. apklaustų amerikiečių tik 
53% pasisakė pasitiki ateitimi, 
tai paskutiniais 1976 m. mėne
siais pasitikėjimas padidėjęs 
15% iki 65%.

Įdomu, prieš 14 metų irgi 64% 
amerikiečių pasisakė 
ateitimi.

sakė 
mes tu-

Vienas amerikiečių 
“Mes turime bėdų, bet 
rime smegenų ar žaliavos bė
doms nugalėti”. O kitas — “Ne
žinau kito tokio krašto, kaip J. 
A. Valstybės, kurios tiek daug 
gali duoti savo piliečiams”.

Labiausiai Amerika pasitiki 
jos jaunuoliai — net 71%. Liki
mo nuskriaustų juodukų ateiti
mi tepasitiki 45% .

Teroristai žudo 
Madrido policininkus

MADRIDAS, Ispanija. — 
Penktadienio rytą grupė teroris-- 
tų žengė į Madrido priemiestyje 
esančio pašto taupymo skyrių 
ir nušovė ten budėjusius du Ma
drido policininkus. Policija aiš
kiai nustatė, kad teroristams vi
sai nerūpėjo pinigų grobimas, 
nes jie j kasą nekreipė'jokio dė
mesio. Jie nušovė du įstaigą 
saugojusius policininkus ir dingo.

•Policija turi pagrindo manyti, 
kad šis teroro aktas buvo atlik
tas tos pačios falangistų gru
pės, kuri užpuolė advokatų pa
sitarimą ir išprovokavo bereika
lingus streikus. Ispanijos vi-

Infliacija Rusijoje
MASKVA. — Iš Maskvos at

einančios žinios sako, kad ir te
nai infliacija rodo dantis." Ro^ 
dos maskviškiai vyriausybei nu
statinėjant gaminių kainas ir jų 
kiekį policinėmis priemonėmis, 
inflacijos .klausimo neturėtų 
būti, bet taip’nėra. Ir tenai pi- 
-iiečiams reikalingos prekės ir 
maistas brangsta. Faktinai tai 
nėra infliacijos reiškiniai, bet 
tik Maskvos ponų įsakymu per-, 
rašomas prekių ir maisto kaino
raštis, užrašant didesnes sumas.

' Maskva teisinasi, sakydama, 
r kad, mąistiiJtaūiųs
. bus išlygintos kitom is prekėmis.

sumažinant drabužių, batų kai
nas. Bet faktinai tai tik falšy- 
vas raminimas: kainos sumažina
mos tik sugadintoms prekėms, 
kurios lentynose guli , jau mėtų 
metais, niekieno nenorimos 
pirkti.

Kodėl kainos keliamos ? Kelios 
priežastys: padidėję gamybos, 
kaštai, blogas javų derlius, iš
skersti gyvuliai, pristigus paša
rų, ir t. t. O svarbiausia, suma
žinti piliečių apetitus ir numuš
ti suvartojimą, žinoma, Sovietų 
imperijos piliečiams to neaiški
nama. Pasak Amerikos spaudos 
atstovų Maskvoje, kiekvienas 
Rusijos pilietis juokiasi tiesiai 
į veidą, kai jam pasakai, kad 
kainos yra pastovios.

— Demokratų ir respublikonų 
partijų vadai kritikuoja prez. J. 
Carterio ekonominius planus.

Texas biznierius Robert Straus 
perėmė demokratu partijos va
dovybę, kai sen. McGovern taip 
nelemtai pralairiiėjo rinkimus. 
Jam teko vadovauti partijai 
sunkiais laikais, bet dabar jis, 
Certeriui laimėjus. perdavė 
partijos vadovybę laimėtojui.

Pranešimai sako, kad vicepre
zidentas Mondale pirmon eilėn 
svarstė britų ūkio reikalus. Prem 
j eras labai susirūpinęs britų eko
nomija. Praeito karo metu bri
tų ūkis susmuko. Gerokai buVO 
apgriautas ir vokiečių ūkis, bet 
šie pajėgė atsigauti, tuo tarpu 
britai kiekviena meta tuii vis 
didesnių sunkumų. Britai dar ir 
šiandien turi didelių tarptauti
nių įsipareigojimų, kurie dar 
brangiai kainuoja. Britai per
leido amerikiečiams visą eilę 
svarbių įsipareigojimų Pacifike, 
bet jie bus priversti atsisakyti 
daug įsipareigojimų Artimuose 
Rytuosątir net Vakarų Europo
je. Britų premjeras turėjo vfl- 
ti es- atgaivinti prekybą Europo
je, bet reikalas eina pirmyn la
bai lėtu žingsniu.

. Britams labai rūpi Pietų Afri
kos ir Rodezijos problemos. 
Premjerui Smith užsispyrus ne- 
tolti nuo Henry Kisingerio pačio
je pradžioje padaryto pasiūlymo,' 
derybos su keliomis Pietų Afri-e. 
kos grupėmis visai nutrūko. 
Premjeras Smith yra įsitikinęs, 
kad jo administracija pajėgs pa
laikyti tvarką Rodezijoje net ir 
tuo atveju, jeigu komunistai ap
ginkluos ir apmokys gretimų 
valstybių juodžius partizanus ir 
siųs juos į Rodeziją tvarkos, ar
dyti. Smith pareiškė, kad jis 
planuoja didesnę Rodezijos jau
nų vyrų mobilizaciją krašto ap
saugos reikalams. Britai įsipa
reigoję palaikyti tvarką Rodezi
joje ir Pietų Afrikoje, bet visa 
tai brangiai kainuoją.

Viceprezidentas Mondale ga
na ilgai kalbėjosi su popiežiumi 
Pauliu šeštuoju Pasirodo, kad 
Popiežius laisvai kalba ang
liškai. Jiedu palietė ne tik Va
tikano, bet ir pačios Italijos rei
kalus. Viceprezidentas išdėstė 
naujai prisaikdinto prezidento 
Jimmy Carterio planus laisvojo 
pasaulio ūkiui pagerinti ir pa
saulio taikai įgyvendinti. Car
teris yra pasiryžęs kreipti dau- 
,giau dėmesio į tarptautinę pre
kybą.

Britu premjeras pareiškė, kad 
viceprezidentas jį pakvietė at
vykti į Washingtoną kovo 10-12 
dienomis, kur prezidentas ren
giasi tartis su užsienio valstybių 
galvomis prekybos, pramonės ir 
taikos klausimais. JAV yra pa- 
siryžusios padėti sąjunginin
kams. kurie ir ateityje bendra
darbiaus sų Amerika. Paaiškėjo, 
kad viceprezidentas Mondale 
yra gerai informuotas apie kiek
vienos Europos valstybės skau
džiausius klausimus. Jis gerokai 
pataisė Europos valstybininkų 
nuotaikas. Europiečiai kitaip žiū
ri į prezidento Carterio adminis
traciją, nekreipia dėmesio į rin
kimų sakytas kalbas.

Chicagoje.su
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ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

jo geriausios sėkmės. Parašė labai gerą atestaciją, o “ki
tus “dokumentus paruosime vėliau“- Tuomet paklausiau,

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: PirrtiaiL ir ketvttl. 9:00 ryto
- AfitradLilr penktadieni 9:00 ryto — C_

ryto

kodėl as čia atsiradau. , ' .
Tai buvo paskutinė savaitė, kurioje vyko žymieji 

pasikeitimai'-Beveji kareiviai išvažiuoja Į atsargą, o 
naniokai duos priesaiką ir užirris jų vietas. - Tai ir teko 
ne tik naujokus rtiokih'ti, bet ir paruosti eiti įvairias pa
reigas, 6 kai būna senųjų kareivių skundų apklausinė
jimas ar kitoks jų sukvietimas, tai tuomet jau tenka it 
laikinai būti kuopos budėtoju, nes skundų apklausinėti 
dažnai atvažiuodavo iš Kautto koks nors aukštesnis vir
šininkas. ta proga jis vizituodavo ir pulko kuopas. Tai 
reikia ir sumanaus budėtojo, kuris sugebėtų tokiam 
aukštam svečiui tinkamai atraportuoti. Tuomet visi.se
ni kareiviai stovi išrikiuoti rajone, o likusiais kuopoje 
naujokais dar nelabai pasitiki, kad jie sugebės . atlikti 
pareigas. Tai viską paveda man, tu mokink, tvarkyk ir 
kur yra svarbus reikalas pats atlik. t

Tą savaitę taip pat davė priesaiką visi naujokai ir 
tapo eiliniais kareiviais. Tų metų pavasario šaukimo 
naujokai esame pirmoji laida, kuri davė priesaiką prieš 
kryžių ir pulko vėliavą. Išvažiavo vienus metus atitar
navę senieji kareiviai it visas pareigas perėmė buvusie
ji naujokai, kuriems jau teks tarnauti pusantrų metų.

Kataloge nebuvo reikalo pen
kis puslapius užimti pabrai
žoms. kur maži piešinėliai ne
turi lemiamo momento, tiktai 
katalogo skoni gadina. Būtų 
buvę geriau tuos puslapius už
pildyti grafikos reprodukci-

į Kauną ir tik atvykau Į savo kuopą 
keletą dienų pailsėti Išklausęs mano ptanšimą pasakė, 
kad jis dar nieko nežino, bet tikisi tuo rikalu gauti įsa
kymą. Be to, dar vadas priminė, kad jam dažnai taip pa- 
daro. Kai tik turiu geresnį vyrą, tai iš manęs jį atima. 
Bet kartu ir didžiuojasi, kad jo išauklėti vyrai visur tin
ka, kas Suteikia jam didelį pasitenkinimą ir jo kuopai 
gare. Liepė eiti Į kareivinę, susirasti viršilą ir viską su
sitvarkius įsijungti Į kuopos gyvenimą. O tas. gyvnimas 
man yra gerai žinomas, nes čia pradėjau karinę tarny
bą ir mokiausi žengti pirmuosius žingsnius. Čia visi 
man gerai pažįstami naujokai ir kadras, kuriuos pair 
kaū išvykdamas j mokomąją kuopą- Bet mano tikra SU- 
grįžimo priežastis dar beveik niekam nežinoma.

Vyksta vakarinis patikrinimas. Tuomet atėjęs kuo
pos vadas pranešė, kad aš esu atleistas iš mokomosios 
kuopos ir sugrįžau j šeštą kuopą. Priminė, kad mane ne- 
’>ašalino iš mokomosios kuopos, p esu pripažintas ga
biausiu tos -kuopos mokiniu. Tai mane Iškelia į Kauną, 
kur teks eiti atsakomingaš pareigas. Kol jis bus mūsų 
kuopoje, tai jums aiškins statutus ir. praves švietimo pa-

, 8:00 vak.;
5:0(r vak&n>; Sėsta-

12:00 dienos. Trečiadieniais už-

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 123Q. A M stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, Ill. 60629. Tek 778-5374.

Čia pravartu skirti du būdin
gus dalykus, lai žiliaus tapybą, 
kuri muriis neatrodo kokia nau
jovė, nes Amerikos parodose 

gali-daug panašių stilių bei formų

Nekalbant apie turinį, žibaus 
tapyba yra dekoraty vinio sti
liaus: skystais dažais liejamas 
visas, paveikslo reljefas, t. y. 
ne potepių tapyba, bet dažylinė 

ma. Dabar Amerikoje taip ir 
kitų, kuriuos * daroma. Tokių pavyzdz

da aš paprašiau, kad man leistų grįžti į šeštą kuopą, nes 
aš, būdamas čia, jau daugiau nieko neišmoksiu. Tai sa
voj kuopoj noriu užbaigti tarnybą, atsiskaityti ir pasi
ruošti išvažiavirtui, Gerai,’galėsi grįžti ir eik pas viršilą 
atsiskaityti su mokomąja kuopa. Bet viršila manęs nepa
leidžia ir aš turiu čia dar visą savaitę gyventi O per visą 
savaitęs dar jis gali mane ir “apdovanoti”. Sugrįžęs pra
nešiau vadui, kad viršila nenori su manim atsiskaityti ir 
mane neišleidžia, Tai pranešk, kad viršila skubiai ateitų 
pas manę.'

0 kai viršila nuėjo pas kuopos Vadą, tai gavo įsakymą 
mane atleisti Tuomet viršila pajuto, kad jis jau neturi 
galios mane sulaikyti ir atsiskaitė. Tuomet susirinkau 
visą savo atsineštąjį turtą ir paržygiavau į šeštą kuopą. 
Mokomoje kuopoje teko mokytis apie 4 mėnesius ir 
4 dienas. , , ‘

Kai grįžau į savo kuopą, visi labai nustebo ir spėjo, 
kas galėjo įvykti. Paprastai iš mokomosios kuopos išme
ta tik simuliantus, kurie nenorėdavo niokytis. Jie gerai 
žinojo, kad aš toks nebuvau, tai galvojo, kad čia galėjo 
būti koks nors svarbesnis įvykis, o gal ir nusikal
timas. c --

Nuėjęs į raštinę atraportavau 6 kuopos vadui, kad 
grįžau iš mokomosios kuopos ir prisistatau tamstos ži
nion. Tas irgi nieko nežinojo ir nustebęs žiūri į mane. 
Suprantu, kad ir jis tą patį galvoja, kaip ir kareiviai. Ir 
kaip čia galėjo įvykti’ kad pašalino iš mokomosios kuo
pos j o patikimą kąri, į kurį’jis buvo tiek daug vilčių su-

dnfeogrifi- 
Vilniuje. fci- 
s kūrruiai, 
i, juodame 
Turinys — 

dekoratyvinio interje- gyvatės, žalčiai vyniojasi, suka
ti tik toks si, bet kompozicija paprasta, 

hori- išbalansuota, teikia malonų įs- 
(surreafisti- pcdi. Kiti keturi pavėikstai 

omus origi- “Modus vivendi” ofortai, taip 
pat preciziškai atlikti, vietomis

abu jrhu soutiimenui.cwrewo,iiiniorsTaiFHon:<nnt5
Ah ,1 » I i m ■■ 1,1 ' —

COFFČcUASTER deluxe 
->ocup

DRIP COFFEEMAKER.
Coffee made simple. Brews 4 to 10 cups byfla. -.fut 
drip method. Simply add regular or drip grtnd, then 
water—push a lever and brewing begins. Superffn© 
filter traps secfimerH. No pumps to clog up. Carafe 
holds coffee on wanning tray. Thermostat confrai, 
Brewing fever, On-ptf switch, Warmer light, Brewing 
light. Removable basket. Also heats water for cutop, 
tea. instant soups. Compact size. Takes lew tOun- 
tėr Space than a 10* pfate. Harvest Gold color with 
wbodtone trim.

Dail. Vladislovas Žilius gimė 
1939 metais Lietuvoje, Taura
gės aps., Varsnelių kaime. 1958 
m. baigė Meno Mokyklą Tel
šiuose. 1964 m. baigė Lietuvos 
Meno Akademiją Vilniuje. Stu
dijavo grafiką. 1976 metais po
litinio bėglio teise emigravo į 
JAV. Turėjo savo individuali
nių parodų, taip pat -dalyvavo 
grupinėse parodose. : - ■*>

At MIRA OFFCE
MJU m SI ftO^TM MTMU€

Kt ’NOIS 6OM7
Ttt£PM<X asftjiu

išvažiuojant į naują vietą, kur teks mali būti viršininku 
ir viską tvarkyli.

' . i- (fius datigiatt)

■; y. B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

7
<w Mokama 4 mėty
/O Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

c*i fCf
A* G>?, S T Hl | T 

nf . rth* 
utiFK'M: ?ę/-o .m

plokštuma, o viršutinėje, pa
veikslo dalyje pav., “Juodųjų 
paveikslų'* serija, užbaigiama 
realistine forma. Kitur mecha
niškų linijų paveikslas “Pete
liškės“ (1974) geometrinis pla
nas, primena 18-to Šimtmečio 
kinieč 
ro elementus, bet 
sutepimas? ‘‘Portretas 
zontalis diptikas, 
nis paveikslas) įdomus origi 
nalia kompozicija, kur virštili 
nėję pusėje dvi iškeltos raukos, kertelėse jpinte ir Vilniaus ap
teikia estetinį Įspūdį. chi lektūros detalių.

Nors visi Žiliaus paveikslai 
didelio, muziejinio formato, bet 
vienas yra ypatingas — 118 per 
59 colius "Vasara“, šis paveiks-1 
las žalios analoginės spalvos su 
raudona juosta ir su balta ran- \ 
ka apačioje. Tai peisažas su au- Į 
galijos stambiais lapais, realis
tinis darbas, iš dalies primena 
impresionistinio periodo pran
cūzų dailininko Rouseau sti
lių. Apskritai, Žilius artimesnis 
tarptautinio meno srovės evo
liucijos avangardui, negu tra
dicinio meno atstovas. Dar ne
užmirština, kad dail. Žilius ne
apsiriboja tiktai tekstų situaci
jose, bet pateikia ir grynai ge- 
mietrinių darbų: kvadratinių

, .ilėtkelių, pan. kaip K. Varnelio, 
architektūrinių ornamentu py
lės, už kuriuos yra laimėjęs 
premijų.

Dail. žilius 1976 m. New Yor- 
> <e yra sukūręs apie 10 paveiks

lų, kiti iš Vilniaus atsivežti, ta
pyti 1972, 73, 74 ir 75 m. Dau
guma paveikslų neturi pavadi-, 
limų, pažymėta tiktai ciklo nu
meriais. ■J /_ Mokama 1 metu / 2 /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

S. Krasauskas Pavergtoji Lietuva (Grafika)

BAIL. VLADISLOVO ŽILIAUS PARODA
Neseniai pasibaigusi dailinin- žinau tik iš jų monografijų 

ko Vladislovo 
01 a o par

galerijoje, tapy'bos atžvilgiu 
amerikiečiu lietuviu nenustebi- 
no. Kaip svečio iš Lietuvos pa
rodos atidaryman atvyko daug 
žmonių.

VIKTORAS VYTENTETIS

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI 
-Naujoko atsiminimai 

Į kareivines žengte marš!
• (Tęsinys)

Ima duoti kaip Georgia O’Kief- jau ma»vta. Geroii Žiliaufc p.mė 
fee, Rotko ir iš daugelio kitų. yra grafika. Norisi sakyti, jas 
Žiliaus paveiksluose iš stiprių $joj srityje yra tikras meistras, 
spalvų masės iškyla plakatinė Tik gaila, kad vi*o tiktai 8 gra

fikos darbai, kurie žiūrovų dė
mesį ir atkreipė. Keturi “Vil
niaus legendos' 
ja, sukurti 1961 
tie keturi gn 
taip kaip ir ei 
fone baltos lin

žiliaus iš New į Daa. Vi. žilius subrendęs tapy 
oda Jaunimo Centro!l°j“s n geras giafikas, tačiau jo 

paroda atidengė lik vieną pusę 
medalio — abstrakčios tapybos 
pusę, o tradicinės dailės kaip 
x nieko, todėl neaišku, ar Ži
lius tikrai yra ‘ atsiskyrėlis' , 
Kaip nepageidaujamas . Sovietų 

Buvo išstatyta 50 paveikslų,' Sąjungos socialistinio menu 
didžiąja dalimi tapyba, tik 8‘principams?
graiikbs darbai. Tapyba yra kos- 
niopolitriės linijos rėmuose. At
rodo. dail. žilius nėra giminin
gas aniems vilniečiams kole
goms. kaip Mackevičius, gra
fikas Ant. Kučas, Tarabilda, Ja-1 for 
siulionis ir daug

IVH/LS YOU EARN S1/2% to
•IN OUR SPECIAL ACCOUNT

-     - - ----- . . _ . _ _ . ................. _ _, ■ _

.19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

v™ $i ,500
You can have this 19'* RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,895.54 in 72 
months.

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

Or With $5,000 ,
And four money grows to $5,408.95 in 
2'A years. .

Or With $1 0,000 j 
And your money grov/s to $10,551.99 
in 154 years.

Or With $20,000
ArW vour money grows to 
$20,890.22 in 1 year. A

kl© IOAN

17” Diagonal COLOR

With §1 ,500-
You cah nave this 17" RCA XL-100 
COLOR TV. . .and ybur money grows td 
$1,897 in 72 months*.

$2,000
And your money grows to $2,283.08 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2!6 years.

Or With $10,000
And your money grows to $10.691.«fn 
1 'A years.

l Or With $20,000
And your monėy grow* to 
$21.024 31 tn 1 year.

IjWj
1

• ’L'i ■;

a



LIETUVOS PRISIMINIMŲ BANKETAS IR

BUS VASARIO 6-tą D., MARTINIQUE SALĖJE, EVERGEEN PARKE • ŠOKIAMS GROS WALLY TSNCLINGER ORKESTRAS

A. SVILONIS

IŠDIDUMAS APTEMDO PROTĄ
(Tęsinys) - įlyg būtų “būdoje sėdįs buldo

gas”.
Be to, nesmerkia ir Bostono yaį p-ktas ir kenksmingas 

lit..mokyklos vaikų nuvežimą į SVaisčiojimas. Niekas nepuola 
pionierių stovyklas; jis nesmer- atvykusių giminių ar lankančių 
kia, kad šios ekskursijos orga- mirštančios motinos. Apgailes- 
nizatoriai prašė “Tėviškės” taujama, koks sunkus kelias 
draugijos vado “draugo” Petro-Įjųos pasiekti, arba jiems čia at- 
nic malonės,, kad jiems padėtų vykti. Bet visai kita kalba yra 
Dėl tokio J. Kojelio daromo pa- bendradarbiavimas su atvyku- 
reiškimo, patriotinė išeivija.' siais Maskvos agentais, arba ten
griežtai atsiriboja nuo J. Koje
lio ir ųiekad jam nepritars. 
Priešinkai, ji jį tik pasmerks. •

Jam pagaliau ir okupanto 
ruošiami išeivijai koncertai nė
ra plinklės ir kunigų delegaci
jos iš anapus' atrodo normalus 
dalykas, net ir apie kursų orga
nizavimą Vilniuje, jo išmany
mu turėtų būt tylima, nes kitaip 
bus savitarpinės kovos objek
tas. Pagaliau, jis taip nusmaili
na savo samprotavimą, kad esą 
tokių, kurie susitikimą su gi
minaičiais ar draugu atvyku
siais iš Lietuvos laiko tėvynės 
išdavimu. Jam Cleveland© de
klaracija atrodo, kad ne visų 
vienodai suprantama ir atrodo

'nuvykus bendravimas su oku- 
: panto tarnais, rašymas pagyrų 
‘okupantui jo spaudoje. Juk oku 
pantas laikydamas Lietuvą oku
puota jr paversta Sovietų Są
jungos dalimi sudaro kliūtis 
laisviems lietuviams' normaliai 
bendrauti su Lietuva.

I Laisvieji lietuviai akyliai se- 
ika pavergtos Lietuvos gyveni
mą, juo domisi ir giliai išgyve
na jos vargus ir skausmus. Re
mia siuntiniais savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, o taip 
pat išlaiko visas Vakaruose 
esančias organizacijas bei in
stitucijas, kurios rūpinasi lietu
vių tautos likimu ir pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimu.

Neaišku, ką-J. Kojelis norėjo

pareikšti tuo, kad pati tauta su- juos palyginant su išeivijos ra- 
ratlo sąlygas - geriausias san- šytojais. Tikrai būta protingo 
tykiavimo formas. Kokias? Ar žmogaus. ' :
jis gal turi mintyje “Tėviškės” 
draugijos sudarančias sąlygas? 
Ar jaunimo siuntimą į Vilniaus 
politrukų kursus, užmaskuotus 
lituanistika?

Jis piktinasi, kad kaž kas nu
suko kultūros sąskaiton 
politikos “purvo”. Tokio dalyko 
niekas nėra daręs ir niekam 
vairo nesukinėjo, tai tik jo ple- ir net kjti keturvėjininkai. Bet 
palas. Priešingai, visi yra kvie- nėra ko stebėtis, .iš jo pokalbio 

atrodo, kad jis yra didelis bend
radarbiavimo šalininkas. Be to, 
šių tautos išdavikų paminėji
mas yra kartu ir puiki reko
mendacija siųsti savo vaikus 
Vilniun į “politrukų” kursus.

Tie jo pokalbyje padaryti pa
reiškimai yra daugiau griaunan 
tieji, išeiviją migdantieji, ir mū-

Kiekvienas galėtų didžiuotis 
savo Lteratūfrinio'skonio subren 
dimu, kurį padėjo suformuoti 
kaikurie m ūsų. gar bingi rašyto
jai, bet didžiuotis tais ir juos 
minėti, kurie yra musų tautos 

nuo pasmerkt, kaip jos išdavikai, k. 
a., V. Remeris, Petras Cvirka, 
Antanas Venclova, A. Gudaitis

čiami pavergtosios Lietuvos 
iaišvinimo talkon, tik žinoma, 
organizuotai, vieningai ir koor
dinuotai. Ir tai tik tie, politinėje 
laisvinimo veikloje turi daly
vauti, kurie žino kokiu tikslu 
okupantas išeivijai ruošia kon
certus, Vilniuje jaunimui kur
sus, rodo Jaunimo Centre fil
mus. tsų laisvės kovai, visai nieko ne- 

Tikrai, reikia pagirti J. Koje- padedantieji. Bendras įspūdis, 
lio minimą mokslininką, kuris' perskaičius jo pokalbį, dvelkia 
jam atsisakė parašyti vertinimą Į jo išdidumu. O išdidumas visa- 
bolševikinių rašytojų romanų, da aptamsina galvoseną, nelei-

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, i 
150 psL Kaina $2J0.

■ ■ .-z ,'5< ■ i -‘i..-. . ...U: . 1
V 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 kaimynu istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. ' .

Dauguma Sų knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UL 6060S

NOW AT OAK SUPPLY
• ... -

lPOWER breeze

FINE TOTH FUSTIC COMB

CGttS£ TWU FUSTIC COE

Pradžia ~ —’5-tą valandą popiet

Jėjimas 15 doL asmeniui
Ruošia------ LIETUVOS VYČIAI

'Bilietai gaunami skambinant:
737-8500; 598-6193;

. 37G-C789; . 476-6399:

tižia gerai išmąstyti minčių, to- priimti įstaigų — hetelių, mo
del tokie '‘-pamokymai” būnaf 
labai lėkšti ir skysti.

šakyje, gvoltu rėkia. Jų areš
tai gausėja.

Nors terorizmas beveik ne
įmanomas stipriai suvaržyto
je policinėje Sovietų imperi
joje, bet, višdėlto, gali būti 
grupių, kurios bandys keršyti 
savo viešpačiams. Keletą bom 
bų jau sprogo Maskvos centre 
šių metų saūsio mėn. pra
džioje. 1 /.

Vakarų stebėtojai Maskvoje 
mano, kad tai buvo pačios ru
sų slaptos milicijos KGB dar
bas, tikslu stipriau prisika
binti prie disidentų ir patei
sinti jų areštus. -Mokslininkas 
Sacharovas rusų milicijos jau 
čiupinėjamas ir manoma, kad 
jis gali būti greita laiku suim
tas.

Kai kas mano, kad sprogu 
jos bosas Brežnevas turi da- sios Maskvoje bombos galėjo 
bar pakankamai darbo betvar būti padėtos Kaukazo gyven- 
kydamas imperijos namus. Va; tojų, kurie nepatenkinti rusiš- 

ja,, agniai, pxooxwju;, mujum-u dinamieji disidentai laisvės irį ku jungu ir siekia išsilais- 
skaičiai padaugėjo, bet turistams teisių varžymą turėdami prie vinti. . j. ,

Susilpnino spaudos 
cenzūra

BEIRUTAS. —■ Libano vy
riausybė susilpnino užsienio 
spaudos atstovų siunčiamų j už
sienį žinių bei straipsnių cenzū
rą. Jie tik turės siunčiamų ži
nių kopiją įteikti cenzoriui die
ną prieš išsiunčiant.

Vietos Libano arabų laikraš
čiams cencūra pasilieka .tokia 
pat kaip ir buvus.

Turizmui neblogi metai
St. Petersburg, Florida. — 

Nors daug šaltesnių valstijų ir 
Kanados provincijų gyventojams 
Floridos oras tebėra nepalygina
mai šiltesnis ir, kas gali, tikra
jai žiemai prasidėjus turistų

telių ir pramogų savininkai jau
čiasi kaip tie, kurie suruošė puo
tą, tik niekas neatvyko ar per
manai atvyko'
7 Floridos ‘valstybinės turizmo 
įstaigos sostinėje Talahassee 
direktorė Pat Farmer pareiškė, 
kad nepaisant pesimištikos pra
džios, šis sezonas bus rekordi
niai pelningas; bus kokie 29 mi
lijonai turistų, kurie Hondoje 
išleis apie §10 bilijonų. .

Ligšiolinis rekordas buvo- pa
siektas 1975 metais su 27.8 mi
lijonais turistų ir §8,.8 bilijonais 
pajamų.

Brežnevas susirūpinęs 
. namais

'Maskva. — Sovietu imperi-

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.
' ■ ■ Z . ... .*■

Juozės Vaičiūnienės knyga

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’grupėsf užsakiusios 10-ar daugiau egzemp- 

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu:' • #’

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

NAUJIENOS.
1739 S. Ralrted SL. CMearo. IR. KOfiOR. — Tel. HA 1.6100

RIMTA KNVGA — ORRTAUSTA DOVANA
Niullene<ft ©<»nrltf įmygu, kuHot psixiel bet koki*

Vnvern %otnt» • r lentyna.
Aleksandras PakalnlJkls. MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienu 

atsiminimai Ir iwHu b*i vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas 3R7 rnd Kaina £5.

A. Pakalniškis. META! PRAEITYJE. Netolimu fvvkin prisimint 
ir laiko iwkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 daliu. pst. kaina S5.

Dr. Kmtvs arūhf<. ATSIMINIMAI IR MINTYJ n tnmes. Gr«-
Mal« viršeliais 33R psl Kaina MinkŠtaU <5^

Prof V*f|.'RMnv* CPMUJU > iPTUVIilHJ ITNV^U ISTO- 
QUA. T Hnll< VOfl r>«1 Tr>5»,Wtnis vlr.
IaUsI. — «? nū: n dalis. 225 ud . įrišta — «?.ūū rninlri- 
♦»l«. _ to 00

HenrikM Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalni Ir Lab^uvoc apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
strarHomic ir dokumentacija 33K psL. kaina $6.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triiu daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3

Janina NtrOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
170 Psl ______  _________________________SX00

M. Gudelis. POVILAS MILERIS biomfiios himnai 235 
mitlanlal . ___ _ . . ........ ...  . ...........:_  <3.00

Knygas užsakant neikia pridėti ?5 <*f n»?tn išlaidoms

! HAIR DRYER
v & STYIER

J*-' - _
Pure power, 70C

; speed you through thick, long hair really fast Or 
choose “low” setting for smooth styling and con
trol. 3 extra-size attachments handle most styl
ing needs: bristle brush, coarse tooth comb and 
fine tooth comb. Slim, easy to
hold shape. Hi-Low-Off switch in EASY 
handle. Soft white color with
orange arid brown accents. • TERMS

i ©SUNBEAM'IM POWES BREEZE ©1&4 SWBEAM COSPORAUCi

Keat/Btawer

BtJHME BMSTU S2SSS Taupykite dabar 
pas mus

FSLfC
Midi i »Un ■ iinfW

Ca-mpa •*»OOB,

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
gytu ;

Taupykite dabar.SUPPLYAND FURNITURE CO. Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. *

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

rm KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

tV Juon« Dairo*r«*. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS Stodlto WeU 
t» Chicagoje I960 metais paties autoriaus lėnomis. Knv» rtvtefn da
liu: 3*mto Akio Švietimo problemos ūkininku krašto. n dalis: žemės 
Akio Švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodyje ražo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklausotnybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai Raugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekohomi- 
niu ir kultūriniu laimėjimu Šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiltosioms Enronos tautoms”

Knvgot anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%1 buvo ūkininkai ir no **• 
šauti išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia. kad M knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei paražvta. kad pradėtus skaityti nebesinori pertraukti. Knvra 
autoriaus skiriama Lietuvai Hats žodžiais: "Dėkingas sūnus — myii- 
01,1 Knygos 900 puslapiu su daug vatedelhi ir lentelių, kaina tik JB 00. 

Gaunama Naujienoje.
Čeki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

. NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 6060S 

Gevp pinigus, tuojau knygą pasfcjsitne.

711 West Jackson 454-1110
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. ,

Investavimo knygelės sąskaitos neša

rv jIsrwinniL i m i

Jau kuris laikas atspausdintu Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
• Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 00 (18894950) metu 

Cbicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. ISleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chtcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos talpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
EulietRki chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių btografi- 

Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių. laisvamaniškų Ir 
organizacijų atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji iU knyga Įsigyti, prašomi parašyti čeki artu Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, ID. 60608

R S
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

(nteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070
JctaigM pietaoM Henuu automobfliami pastatyti.

• <UI

— NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— Saturday, January 29, 1977
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žemę ir jos žmones, daugiausia ma ir LKD susiorganizavimas 
apie lietuvių tautą. Pateikiama darbia, taipgi parodoma jų (He
ir Lietuvos valstybės istoriniai tuvių krikšč. demokratų) akty- 
bruožai, iki jos panaikinimo vos dalyvayima$ visuose tuose 
1795 metų padalinimu.

Antroje dalyje aprašomas Ypač dėmesio verta LKD 1918.-
sunkus ir varganas lietuvių gy- XL20 d. konferencija, kurioje trimis
venimas po rusais, netekus sa- baigtas LKD partijos susiorga- mokslo kūrėjų ir skleidėjų, di~ 
vo valstybės. Čia parodomas ir alsavimas ir nusistatyta vykdy- dėlių politikų, augštas pareigas 
lietuvių krikščioniškosios de- ti savo programą, tarp kitko ir, j valstybės valdžioje ėjusių asme* 
mokratijos sąjūdžio išsivysty- M. Krupavičiaus pasiūlymu, nų.

reigąs. Norintieji Nainiui duoti aukas galėjo jas tie- mas nuo XI-jo šimtmečio pir- priimtąją radikališką žemės re- 
siai jam atiduoti.

VERTINGA KNYGA ANGLU
KNYGOS TURINYS

A. J. Kasulaičio knyga nėra 
labai didelė, bet ji parašyta tiks
lią, suglausto žodžio kalba, to- bendros žinios apie Lietuvą, jos

dėl joje pasakyta daug. Ji su
skirstyta į šešias dalis.

Pirmoje dalyje duodamos

Lietuvių Tarybos skyriai eitų Nainiui laiškanešių pa-

valstybės atstatymo darbuose.

Penktoje knygos dalyje i^kfe- 
liiama daug žymių partijos 
veikėjų, jos narių, pasižymėju
sių Bažnyčios hierarchijoje, 
moksle (kaip pav., kuo. šuttė su 

mokslo doktoratais),

15 cents per copy. w ...

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams----------------- ~ $30.00
pusei metu ----------------------L $16-00
trims menesiams  $8.00_____ __ _ ___ ____
vienam mėnesini $3.00 drovė, 1739 So. Habited St.. Chicago

Kitose JAV vietose: 
metams_____
nusei metu 

Užsieniuose:
metams ... . —
pusei metu ------
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskirtam
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben

$26.00 
S14.00

UI. 60608. Telet HAymarket 1-6100 
Pinigus reikia -siusti pašto Mone’

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*. nc«
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki ii vaL

Nainys taikosi prie pinigų
Amerikos lietuviams girdėtas inžinierius Bronius 

-Nainys jau viešai ir aiškiai taikosi prie Vasario 16-tos 
dienos Amerikos lietuvių duodamų aukų Lietuvos laisvės 
kovai Jis pirmas pradėjo laužyti lietuvių susitarimą, lie-

šešta ir jau paskutinė knygos 
Jeigu negali SU juo susitikti ar na- mosi°s pusės iki XX-jo šimtme- formą. Čia autorius skaitytoją dalis pradedama nemalonių pri 

muose rasti, tai gali jam čekį pasiųsti. Bet naminiai no--čio, Pradžios’. kada iau buvo su-1 supažindina dar ir su LKD Ho-įsiminimų aprašymu... Gi ten 
v, . T , .. redaguota ir priimta pirmoji ko nariais: Lietuvos Darbo Fe- aprašomas Kr. demokratams

rejo.Tcad jiems skirtas mažas aukas ALTo skyriai per-1LKD demokratų) aeracija ir su Liet.
ttB.00; duotų. Kol nesusiorientavo kai kurie skyriai, tai. Vasa- programa [Sąjunga.

- rio 16 šventės proga priimdavo ir naininiams duoda-'- Trečioje dalyje aprašomas! Ketvirtoje dalyje aprašomi
’ damas aukas, O vėliau jas persiųsdavo, bet kai nustatė 'Didysis Vilniaus Seimas ir LKD’visų valstybės Seimų darbai, 

Nainio tikslus, tai tokiems aukotojams patarė atiduoti 
aukas tiesiai Nainiui arba jo organiazcijų žmonėms.
Šitokį patarimą naininiai skaitė nusikaltimu, pradėjo 
šaukti, kad Amerikos Lietuvių Taryba neleidžianti au
kotojams skirti aukas toms institucijoms, kurioms jie 
norėtų- Tai buvo gryniausias naminis melas. Kai ke
liuose ALTo skyriuose buvo paskelbtos žmonių sudėtos

Ūkininkų

Lietuvių Bendruomenes centro valdybos pirmininko pa-

pinigų Įvairiems jo vadovautos Bendruomenės reikalams.

Gi ten 
demokratams 

nemalonus prisiminti I rinkimų 
į trečiąjį Seimą pralaimėjimas 
ir dar nęmalonesnis tų metų 
gruodžio 17 dienos perversmas 
šiandien nemalonus prisiminta/ 
jau net ir tiems, kurie tame 
perversme dalyvavo ir anuomet 
džiaugėsi jo “pasisekimu”..... 
Bet, kaip ten bebūtų, to irgi is
torinio įvykio knygos autorius 
negalėjo išleisti iš akių, rašyda
mas šią savo studiją. Tik, reikia

pradedant Steigiamuoju. Dau
giausia sustojama prie St. Sei
mo priimtos Valstybės Konsti
tucijos ir prie žemės reformos. 
Dar specialiame skyriuje aiški
nama LKD politika įvairiais 
klausimais, kurios LKP partija 
laikėsi ir praktikoje, būdama 
valdžioje, čia paliečiami, pvz. I pasakyti kad jis faktus dėsto 
jaunuomenės švietimo ir auklė
jimo, darbo ir socialinės apsau- 

Aprašomas Petrapilio } gos, mokslo ir, apskritai, kultū
ros, tarptautinės politikos ir ei
lė kitą klausimų. Parodomi 
Lietuvos valstybės ano meto 
santykiai su Sovietais, su Len
kija, su Vokietija ir su Vatika-1

i. Kitų tautų dėmesiui paste-[kovotoju dėl Lietuvos nėpri-

P. Stravlnska

aktyvus dalyvavimas jame- 
Taipgi aprašoma pagyvėjusi 
LKD, ypač jaunų lietuvių kuni
gų veikla, nežiūrint rusų dide
lio lietuvių persekiojimo po mi
nėto Seimo. Toliau, duodamas 
lietuvių politinės veiklos ir ko
vos dėl savos valstybės atstaty-

, . . . . „ . , - ri»o vaizdas, tiek iš Lietuvos,aukos ir kai viešumai buvo parodyta, koks nedidelis tiek k iš Rusijos Ljo pas karo

mėnuo, bei jis tokiems darbams neturėjo laiko. Jam 
riau patiko prisitaikyti prie Lietuvos laisvinimo! ras0’

lietuvių skaičius naminiams skyrė aukas ir kokias ma
žas sumas, tai jie patys šito klausimo jau daugiau ne
bekėlė, nors pats Nainys šito nelemto klausimo vis dar 
nepadeda ten, kur jis padėjo jaunimo surinktus tūks
tančius parašų. Vj

Šių metų pirmame Pasaulio Lietuvio numeryje
Nainys ir vėl aiškina, kad jam reikia pinigų. Jis nepa-»išrinktajai Lietuvos Tarybai, nu
sako, kokiems tikslams jis tuos pinigus naudos, betjką ana savo 1918.11.16 d. Aktu‘bima, kad Lietuva nuo 1921 'klaasomybės. 

tiktai skundžiasi, kad jis jų neturi. 1
bet jo vadovaujama organizacija. Apie pinigus jis ši-

audros nublokštų lietuvių gyve
nimo.
1917 m. Seimas ir lietuvių Vil
niaus konferencija, pirmoji 
mūsų tautos atstovybė, nuspren 
dusi atstatyti Lietuvos valstybę, 
pavesdama tą deklaruoti jos

sąžiningai ir juos vertina tei
singai, stengdamasis niekam 
nepadaryti moralinės skriau
dos. Net A. Smetoną, prieš ku- 
rio autoritetinį rėžimą pasisako, 
jis savo knygoje stengiasi kain 
asmenį pristatyti kitoms tau
toms teisingu žmogum ir dideliu

S “° uauuw, ------ - - ---------— —, — —------ --- — -
Ne jis asmeniškai, Padare- Lygiagrečiai aprašo- Į metų buvo Tautų Sąjungos

JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė, vos pra
dėjus organizuotis Amerikoje, ne tik nesikėsino į lais
vinimo darbui skiriamas aukas, bet ji net- buvo pasiža
dėjusi pati dalį savo pajamų skirti laisvinimo darbui ir

Niekad JAV Lietuvių Bendruomenė nesiuntė aukų Vil
kui, nesiunčia jų ir šiandien- Bepirmininkaudamas

tą pinigų, tai kaip jis galėjo kitoms organizacijoms 
duoti. Ką Bendruomenės vadai buvo pasižadėję, tai 
jam visai nesvarbu. Svarbu, kad jis tų aukų nesiuntė. -j 

Kelis metus Nainio žmonės skelbė, kad Amerikos 
lietuviai turi teisę skirti savo aukas tiems žmonėms ir 
toms organizacijoms, kuriems jie nori.' Jie bandė suda
ryti Įspūdi, tarytum kas nors būtų draudęs Amerikos 
lietuviams skirti, aukas, kam jie nori. Tokio dalyko nė- 
biivo, bet Nainio advokatai tvirtino, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba draudžianti lietuviams skirti aukas Lie
tuvių Bendruomenei Niekad Amerikos -Lietuvių..Tary
ba tokio nutarimo nebuvo paskelbusi ir nei vienam 
ALTo nariui neatėjo mintis uždrausti lietuviams skir
ti aukas, kam jie nori. Lietuviai savo darbu pinigus už
dirba, jie turi teisę tuos pinigus duoti tiems žmonėms, 
ar organizacijoms, kam jie nori. Jeigu jie nori duoti 
Nainio vadovaujamai organizacijai, tai niekas neturi 
teisės jų sustabdyti Gražiausi, kad niekas jų nestabdė.

“Dalis jų gali ateiti iŠ Vasario 16 minėjimų.
Todėl į tuos minėjimus ir kreipsime išeivijos dė- l 
mesį. Lietuvių Bendruomenės padalinius kviečia-' 
me .organizuoti Vasario 16 minėjimus, rinkti juose, 
aukas ir kviesti dalyvius aukoti Lietuvių Bendruo-I 
menei. Neraginame, -neitaigojame . neaukoti ir ki
toms institucijoms. Gerbiame aukdtojų laisvą va
lią ir pripažįstame teisę jam pačiam apsispręsti, 
kokiai institucijai jis nori savo auką skirti- Nepri
tariame tik tokiems minėjimų rengėjams, kurie są
moningai vengia sudaryti sąlygas aukotojui savo 
laisvą, valią pareikšti.” (PL, 1977 m.- saus. Nf./ 
727 psl.)
Niekas aukotojui negali uždrausti skirti aukas,: 

kam -jis nori. Niekam nereikia tokių sąlygų Amerikoje 
sudaryti. Amerikoje jau seniai yra sudarytos tokios są
lygos. Tos sąlygos buvo sudarytos, kai jos buvo įrašy
tos į krašto konstituciją. Kiekivėhas Amerikos pilietis

jam patinka. Kas to nesupranta, toi nežino ipaeių pa
grindinių kiekvieno žmogaus teisių-

•• Bet savo atsišaukime Nainys nueina toliau. Jis nai-Į 
ninius kviečia organizuoti Vasario 16 minėjimus, rink-; 
ti aukas ir skirti jas Lietuvių Bendruomenei. Jis nepa
sako, kuriems tikslams tos aukos bus -sunaudotos. Kaip 
praeitais, taip užpraeitais metais nainimai surinko 
stambias sumas ir jas išleido. Kuriems tikslams jas it-; 1

Naminiai išgalvojo tokių antį, kai pamatė, kad didelė leido — niekad viešai nepaskelbė. Jie viešai aukas reh-i
ka, bet slaptai jas išleidžia. Niekas Nainiui negali už
drausti Vaasrio 16 minėti, bet didižosios Amerikos lie
tuvių organizacijos, draugijos, susivienijimai ir Įdubai, 
susiorganizavę į Amerikos Tarybą, kaip ALTo konfe
rencijoje buvo paskelbta,, šiais metais Vasario 16 Uli
nės organizuotai. Chiagoje-šis minėjimas ruošiamas

Amerikos lietuvių dauguma jiems tų aukų nesiuntė- 
Nesiuntė todėl, kad nežinojo, kuriems tikslams tos au
kos bus naudojamos. Amerikos lietuviai žino, kad dide
lė dalis tų aukų sunaudojama bereikalingoms ir tuš
čioms kelionėms, todėl jiems aukų ir nedavė

Bet nainiai visą laiką bandė prisitaikyti prie
Vasario 16-tos dienos minėjimo aukų. Jie norėjo, kad Vasario 13 dieną Maria High mokyklos salėje. Chica- 
prie Vasario 16-tos dienos aukų būtų pridedamos ir gos ir jos apylinkių organiazcijos rengiasi dalyvauti 
naminiams skiriamos aukos. Jie norėjo, kad Amerikos Maria High ruošiamame minėjime-

na-

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 hįgher- 
than-benk 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 
Question's, your money may be ready for a safe 
and profitable‘move.
Our plan fs^caBed money for living. When you 
come to Standard Federal ask to see one of our 
MčneyFor Living Counselors. They are 
experienced In giving you a variety of savings 
-plans to choose from. They care what happens

Standard Federal's Money For Living Plan

| Howto 
make your money move 

and still keep it safe.

to you and they 
know how To 
make yoūr 
money really

§ .work for you. 
By taking into 

į consideration 
your income, 

your budget and 
how much interest you want to 

make, you can choose the plan that fits ytm 
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 yea money.
Standard Federal is a 67- ^ year- 
old community savings and 
loan—built for the individual.

rIt s a plaqe where your money can 
be safe and really pay you more. 
Stop by. You’ll see why more and 
more people are coming under our wing.^

Come under our wing.

VALERIJONAS JAKAS

MAŽIAUSIA RESPUBLIKA
(Kelionės ^spūdžiai is San Marino)

(Pabaiga)
* ■’

Be to, literatūros mėgėjams yra įdomu žinoti, kad 
sanmarinietis vyskupas G. Bertoldi 15 amž. išvertė į 
lotynų kalbą ir komentavo Dantės “Dieviškąją Ko
mediją”

Susikūrusi respublika savo patronu ir dangiš
kuoju globėju pasirinko Mariną, kuris čia yra pali
kęs amžinai gyvą savo atminimą ir niekad neišblė
stančių šlovę. Marinas tapo iškeltas į bažnyčios alto
rius, iliuminuotas dangiška šviesa, Šv. Marino palai

kai ilsisi bazilikos altoriuje. Taip pat nuo pirmosios 
Marino bendruomenės įsteigimo pradėtas San Mari
no respublikos kalendorius, kuris, nors tik tradici
niai rodo 1667 metus.

17 amž. respublikoje prasidėjo vidujiniai nera
mumai, kaimynų — kunigaikščių blokados Ir Intry- 

gos. Bet sahirariniečiai užgrūdinti ankstyvesnių ko
vų ir vėl tęsė kovą už savo laisvę. Pasaulyje pakilo re

spublikos auoritetas griežtai atsisakant priimti Na

poleono siūlomų kaimyninių plotų, bet tik buvo su- ^. 
I tikta priimti Napoleono dovaną — 1000 tonų kvie
čių. Vėliau San Marino respublika tapo prieglauda 
persekiojamiems. Karą pralaimėjęs.Garibaldi, kuris 

vis dėlto vėliau sujungė Italiją, tada austrų kariuo- 
ntenės persekiojamas rado prieglaudą San Marino 
respublikoje. Net tų pačių sanmariniečių slaptai bu
vo per stipriui austrų saugojamą sieną pervestas į 

laivą.
Per Pirmąjį Pasaulinį karą respublikos savano- J 

riai kariavo Italijos pusėje, o 1923 m. Italijos pavyz- ( 
džiu sanmariniečiai į valdžią buvo išrinkę fašistus, ’ 
o Antrojo Pasaulinio karo metu respublika buvo neu- i', 
trkli. O vis dėlto karo eigoje, o ypač 1944 m. pakan- Į 
karnai prisiklausė karo pabūklų trenksmo, kai visiš- Į 

kai respiddikos pašonėje vyko tiacių ir sąjungininkų 1 
lemiamos kovos. Per klaidą ‘respublika 4 kartus bri

tų lėktuvų buvo bombarduota. Per tuos bombarda
vimus 60 žmonių buvo užmušta ir daug sužeista. D.
Britanija pokariniais metais atlygino visus nuostolius. 

Tenka stebėtis, kad tokia maža respabKka karo me
tu buvo nenutrūkusį nuo karo rūpesčių ir buvo pri
glaudusi daugiau kaip 80 tūkst Italijos k aro pabėgėlių, * 

su kuriais dalinosi paskutiniu duonos kąsniu ir pa
stoge.

FUDZR/J.
Home Office; 4192 Archer Avenue, Chicago, Winois S0€32 phoner847-1140 

Downers Grove Office: 5100 Forest Avenue, Downers Grove, Illinois 60515 phone: 963-1140 
Lombard Office: 23 North Main Street, Lombard, Illinois 60148 phone: 627-1140 

Aurora Office: 301 West Galena Boulevard, Aurora, Illinois 60507 phone: 892-1140 
Boulder H1H Office: 21 Boulder Hill Pass, Boulder HHl, Pfinois 60538 phone: 897-1166

Lietuvos nepriklausomybės lai np|Xąouz ft)aure sągjamąn sreų
NAUJIENOS, CHICAGO t, tU___Saturday, January », 1977
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KIEKVIENA DIENA BŪTINI K2IKSCI0NIU1

SUSIRINKIMŲ

čauskui, nes R. N. nėra buvęs įš-

S

I
I r

DR. LEONAS ŠULAS
MAGDALENA IR PRANAS ŠULAI

Apdraustas j>*rkr*ustym*i - 
iš įvairiu atstumų

ANTANAS VILIMAS

Tėl. 376-1882 arba 376-5996

mačios.
Visos keturios tų iškilmių pro

gos — JAV 200 metų bei

— primesti East Chicagos apy
linkės lietuviams frontininkų 
viešpatavimu, ardantį darbo dar- 

• na — nepripažinimas intapati-

nės 25 metų sukaktys, Lietu
vių Fondo . vajaus užbaigimas

DR. ANNA BAUUNAS
AK IV- AU6V. NOSIM, 
IR GM.XL6S LIGOS

2858 W. 63rt Street

valandos pagal susitarimą

mokyklos buvusių mokinių su
važiavimas — yra dėmesio verti 
dalykai. Tačiau tatai buvo pik
tai panaudota dangstymui fron
tininkų užmačioms, siekian-

“aukšto lygio” apsižodžiavimo

reikia lauktis Amerikos teismo 
paslaugų. .

Į Už mauro darbą Bronius Gin
čauskas via dėl to neįstengė nu-

P. ŠiLEIKlS, 0. P.
uK 1 rtureUA^PRu I txo.T AS 

Aparatai tezai. Axeu. iian 
Utual SpACJth pagalba io|onu 
lArch SuH>err») ir 11

EAST CHICAGO, IND
Apsakymas ponui Broniui Ginčauskui

namas su “tautinės pareigos” sipelnyti iŠ frontininkų laurų 
neatlikimu? "Jūi tyrinėjote Raštus^ nes tariatės juose turj amžinąjį gyvenimą; 

jie tai Ir yra, kurie liudija a^e mane". — Jonu 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį' 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Ras-

REZ.* Gl 8-0873 v r T KUS ---- UAV 4VU 1HVLU Utl
Daw VV -ililfeliNi Ab JAV-bėse Lietuvių Bendruome-
AKUŠERMA IR MOTERŲ LIGOS

G4NtKOLOGINĖ CHiHURGUA
6132 So. Kedzie Ave., wa 5-2670 jr Chicagos lituanistinės

Valandos pagal susitarimą, jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-6001.

Teief. BE 3-5893

DR. A. B. GuEvECKAS
gydytojas' ir chirurgas
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
VriAsdos pa<ęai susitarimą

i

1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

•X LIŪDESIO VALANDOJ 
žsskfte

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. K. G. BALUKAS 
AKU8ERURA JR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Puiaeki Rd. (Crawford

Medical Building). Tei. LU 5-6446 
p.-uma ligonius pagai sua'tuua*

* ei neauiliep-s. skambinti J74^KX.

1 Kai tik siuvėjas stukteli kiek 
j stalą, tuoj iš po siuvinio atsilie
pia ir žirklės, nos jų ir nereikia.

Vos tik R. N. "Naujienose” 
(1976.11.30 d. Nr. 278) kiek pa
tikslino J. Kauno “Drauge” 
(1976.1120 d. Nr. 274) išspaus
dintą frontininkų išvykos į East 
Chicagą aprašymą, tuoj atsilie
pė “tautinės ir šio krašto pilieti- 
tlnės pareigos” apologetas Bro
nius Ginčauskas, savo laiku la
bai šauniai reiškęsis moterėlių 
apsižodžiavimo ir lietuvių “ben- 
ruomenės garbe” energigai gy
nęs bei jų 4£vienybės” siekęs 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
teismuose.

Savo laišką “Naujienų” Re- 
DR PAUL V DARGiS daktoriui (1976.12.27 d. Nr.. 

UYDYTUJAS IR CHIKUKGas 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius.

Civilizuoti žmonės avo elgsė- r •**R***r Jl-ir . ------------ -
nos negrindžia kazuistiniu dės-f ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
niu -» tikslas pateisina priemo
nes. Kitaip yra su frontininkų 
pastumdėliais: jie prisipažįsta 
ir išpažįsta šį dėsnį, apvilktą iš
virkščiais kadmiais — savo pik
to tikslo — išsiviešpataUti East _ __ ___________ __ __ __
Chicago® lietuvių bendruomenėje te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. 2mo- 
— siekia jos darbo darną ardan
čiomis priemonėmis. R. N

vainiko. Pats turėjo jį nusipin- 
Bronius Ginčauskas, prikišęs ti ir ant galvos užsidėti, save ap- 

frontininkų viešpatavimui nekius siskelbdamas “milžiniškų pastan
gų”, atstatant suskaldytą lietu
vių bendruomenės apylinkę ir 
irkluojant ją šiais metais į visą 
iš pavyzdingiausių apylinkių tar
pą, “žinomuoju visuomeninin
ku” (“Draugas”) 1976.1222 d., 
Nr. 300). Bet Ri vainikas nu
pintas "iš netikrų, iš padirbtų, 
laurų — apsivainikavusysis, kaip 
frontininkų užmačios aklas įran
kis, tikrai žymiai prisidėjo prie 
apylinkės lietuvių^ darnos ardy
mo. Deja, ši “viena iš pavyzdin
giausių apylinkių” neįstengė 
daugiau kaip per aštuonis mė
nesius (nuo 1076.4220 d.) nei 
visuotinio susirinkimo sušaukti, 
nei iš provizorini© komiteto ke
valo išlįsti; nore viešai laikraš-

niems lietuviams nepagrįstą ir 
juos įžeidžiančią insinuaciją dėl 
tautinės pareigos neatlikimo, nu
stumia R. N. atsakyti klausimą: 
kodėl East Chicagos lietuviai ne
dalyvavo frontininkų iškyloje? 
Nedalyvavimo priežastys kyla iš 
dviejų šaltinių: iš frontinin
kams neklusnių vietos lietuvių 
ir iš frontininkų ardomo Bend
ruomenės darbo pastumdėlių.

Pirmieji nėjo į cirką dėl to, 
kad ji nebuvo vietos Sėtuvių 
Veiklos išraiška (vaisius),, bet 
buvo Chicagos frontininkų išky
la, siekianti primesti jų viešpata
vimą ir griaunanti mūsų bend
rą darbą. Antrieji nė nekvietė 
frontininkams neklusriiųjų (pav., 
nei R. N., nei jo artimieji nebu
vo kviečiami). Kviesliai, ner
damiesi iš kailio, gaudė “savus 
žmones” (tik šešis tepavyko su-, 
medžioti) ir kvietė iš bet kur 
kitur toliau • gyvenančius, kad 
tik oriau išrodytų frontininkų 
iškyla ir jos padariniai būtų sėk- 
mingesnti jų įsiviešpatavimui 
East Chicagos lietuvių bendruo
menėje.

Bronius Ginčauskas vadina R.
_ __ _ „ įžeidžiai patriotu. Bet gi to- 

čioms ^EaiTČhi^gre. lietirių Prasmės^ vardas kur kas la- 
bendruomenėje įtvirtinti fronti- ^iau limpa pačiam Broniui Gin- 
ninku viešoatavima. čauskui, nes R. N. nėra buvęs įš-

I Jei iškylos organizatoriams-ne- mestas jš lietuvių bendruome- 
būtų rūpėjusi ši užmačia, tokios nės pareigų, neįsivėlė į moterėlių ■ , . _- i—_ _____________±_ _
iškilmės galėjo įvykti su tokiu ’ 
pasisekimu ir bet. kur kitur, kur reikalėlius, nėišpuolė gin ti lie- 

; visai nėra lietuvių, ne būtinai- garbes’ Amerikos tefs- 
East Chicagos apylinkėje, kū- me’ pagaliau negriovė vietos lie- 
rioje, be vadinamo organizacinio išrinktosios bendruomenės 
komiteto narių, iškilmių sve-. vadovybės, kaip, kad yra nuti- 
čiąis tesu žvejoti tik šeši žmo- užgauliojo patrioto inši- 
nės. Juk tai nėra reikšmingas ’ nuacijos autoriumi.
indėlis į taip didingą frontinin- * - Broniaus Ginčausko laiškas 
kų iškylą. ' būtų vaizdihgesnis ir įtikinames-

Broniaus Ginčausko prakilny-; r^s- bet 4?s iškraipalioja R. N.
^ei ir savo šlovei skirtus aplin- mintis. <Savo korespondencijos

. > *-kybiu iškraipalioįmus mėginsiu N. nei buvusių lituanistinės'
DR. LIONAS SE8UT1S ištiesinti ir juodinančius praši- mokyklos mokinių, nei amerikie-1 

•MKSTŲ, PŪSLĖS IR^/C|įV' ' a._.
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

V*L: nOb 1—4 po pietų.
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso tolofu 776-2888
Nsuįas roz. talaf.: 448j5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ngos 
Ofiwu: 2651 WEST 59th STREfet 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antraci.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6^ vaL vak. šeštadie- ■ 
niais 2-4 vat po4 Ptetd if kitu laiku ; — 

pagal susitarimą. I f-1

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLĄP1MO TAKU 

CHIRURGIJA * 
JMtef. 695-0533 

Po« Valley Medical Center 
8: 0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

300) pradeda, taikstydamasis 
užkalbėti lietuvių visuomenei 
dantį ir nukreipti jos dėmesį 

1933 SJAanh«lm Rd.,westcb.sst«r, lit nuo pagrindinio dalyko — nuo 
Valandos: 3—9 darbo dienomis ū frontininkų iškylos tikrosios už

kas antrą šeštadienį d—3 vai.
T«L 56x-2/2A arba 562-2728

----------------- 1.—.

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGUA 
IUU2 N WESTERN AVE. 
5ŽĖ4 N. WESTERN AVE 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DK. FkANK rittKAS
OPTOMETRISTAS 

KAU5A LIETUyBRAI
MIS W 71s» St. — Tai.’ 737-5119. 

. IT trini skis. Pritaiko akinius ir 
contact lenses'’

’«l. pasai susitanmą. Uždaryta treė ]

»50 West 63rd 5t., Chicgo (II. 6O6ry 
TeieL Prospect S-5084

Gėles visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2444 WEST OJrd blKČ&l
Telefonais PR. 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishię krautuvė

THE DAISY STORE 
$918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

’ Tel. 499 ) 318

rcKNKAUOl TMAi

L4tdlm*l — -PMn£ apdr.ud* 
KfcMA KAINA

tol WA 5-8043

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vito* programos it WOPA, 

1490 ML A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL «— šeštadieni 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

TaUf.: HEmlock 4-2413 _ 

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO, ILL. 60629

nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų Ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Visi lino, kad mirtis yra £aun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rutl.įi? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST- 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO. ILL 60629
i V. RAITO TYRINĖTOJAI

— JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir Kui- > 
tūros klubo metinis nariu susirinki
mas vyks antradien, vasario 1 d.. ‘ 
šauliu namuose.’ 1:00 vai. popiet, 
2417 W. 43rd St. Visus narius ir sve
čius. norinčius būti nariais, prašome 
pasitarimu ateities reikalais. Po su- 

. sirinkimo bus draugiškas pobūvis ir
čiuose neteisingai. ir skelbiasi gausiai dai^.autl. Turėsime svarbių 
esanti apylinkės valdyba. Į vaišės. A. Kalys

. ’ . ~ . -_________________

IfVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tele!.: GRovehffl 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cieero 
Tele!.: TOwnhall 3^2108-S

Agronomui-
- . ALFONSUI MŪRELIUI
mirus, ELENĄ MURELIENĘ, jos sūnų adv. dr. Klaudijų 
Kulvinską su žmona, brolį Leopoldą ir gimines užjaučia 
ir kartu liūdi

manymus atremti ta pačia pa- čių niekur nevardina ‘lyg ir ne- 
drika tvarka, kaip jo skelbiama reikalingu importu”. Tai mela- 
afvirame laiške “Naujienų” Re- &inBas Broniaus Ginčausko iš- 
daktoriui. Kas apdovanojo Bro- misiąs. R. N. tik apgailestauja, 
nių Ginčauską nepaprasta galia kad ffrontihinkų pastumdėlių_pa
nūsta tinėti “tautinės pareigos”. sirihktieji veiklos būdai (įskai- 
standartus ir jais matuoti-East taut ir šią iškylą) ardo darbo 
Chicagos apylinkės lietuvių elg-, darną.
seną? Kokiu_pagrindu ketinimo . pašaipiai “garsiajame” laiške 

užkliūdamas ir Medžioto j ų-Meš- 
keriotojų klubas, tur būt, vien 
tik dėl to, kad R. N. yra jo na
rys.. Šis klubas yra teisėta or
ganizacija (Amerikos įstatymų 
pripažinta), turi _savo, kad ir 
kitoniškus nei frontininkų užda
vinius buriančius kai kuriuos lie
tuvius ^-iidraugon. Taigų nė
ra jokio pagrindo iš jo šaipytis, 
juo labiau, kad jo. nariams ne-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių. Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, III- 60643 

Telef. 312 238-9787
Nemokamas- patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, lai

vų kelionių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo re
zervacijas; Parduodame kelionių draudimus; ' Organizuojame 
keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
nių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais.

LAIDOTUVIŲ DIKHTORfAJ
6845 So. Wester* Ave. Air Conditioned Chapel sad

REpublic 7-8600-8601 FaciUtiet
ssrt, trresa Uttee adeeto <ta£r« toptySą «8»« i*«R

Dip into batter Use as a frypan, too

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

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

llgaine^to UAUrO pii mmioMu, 
efrliit* >. B. ^<»NCIAU.<’ kh><6 

atsimimmai is bAi^X) veiklos
■ dideli pUnlnpiHi, daux nuotraukų. 

, not! viršeliai 84.Vb, minkšti — $3.U(l.

(doin' '.o.ąp* kiekvienwni heluviuh ypač trenitiuiui Aiviftnr. 
sia globėjui, Mutttu-stam siuntinius į VokfeHj^ ir ki
tas vietai. (Msrustrne adresatnt, pmių-

,>r. rrl) irt, Mouet Orėdri sUrrs.:

r SUNBEAM ELECTRIC CREPEMAKER
Controlled heat for perfect crepes the easy electric way. 
Simple, dip-heat-eat method: (1) a quick dip evenly coats 
c6oklnq surface with batter; (2) flip pan and rest over heat 
surface; (3) crepes cook quickly, slip off Teflon II pan. Heat 
is distributed over entire surface for even 
cooking action. Use reverse side as a 
gourmet frypan^ Colorful 48-page recipe 
book. Dial settings for “Warm,” “Frying,” 
“Crepe.”
© SUNBEAM TM M*SIEUR CREPE 
© SUNBEAM CORPORATION, 1976

EASY 
TERMS

and FURNITURE CO
711 WEST JACKSON 4544110

i < J* ■'*>. H&lsted Street, Chicago, Illinois 60608

Chicagos
Lietuvių 
laidotuvių
^rektorių
Assočiacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

tomas ik Laurynas labainauskas
3307 So. L1TUAMCA AVEaNUE. Phone: YArds 7-3401 b

BUTKUS ■ VASAIT1S
14lC So. doth AVe, Cicero, Iii. Fhune: ULjmpic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CAJL1FOKN1A AVE. Phone: LAfayette 3-3572

. ? GEORGE F. RŪDMLNAS
3319 So. L11UAN1CA A VE. Tei.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET R£ pubi c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667t
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Mills, UI. S74-44W

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArcU 7*1911

NAUJIENOS, CHICAGO t. ILL — Saturday, January 29, 1977



VISI I VASARIO 16-TOS MINĖJIMĄ' — Kanados

Vasario 16-tos minėjimas sparčiai artėja. Jis jau visai netoli, 
ve .k tik pora savaičių teliko. Šiais metais Chicagos lietuviai va
sario 16-tcs dieną paskelbtą Lietuvos Nepriklausomybės aktą 
minės sekmadienį, vasario 13 dieną, lygiai antrą valandą po pietų 
č.laria High mokykloje.

Turime paruošę Įdomią šventės programą ir trumpas kalbas 
pasižadėjo pasakyti keli' kalbėtojai.

Kiekvieną metą šios šventės minėjimas darosi vis svarbesnis. 
Amerikos lietuviai kiekvienais metais šią šventę iškilmingai pa
minėdavo. Tą šventę visuomet minėdavo mano tėvai, prie jos 
pripratino ir mane. Bet turime konstatuoti, kad mūsų tarpe atsi
rado ir tokių, bandančių susmulkinti šį minėjimą. Man at
rodo, jog tai yra klaida. Šiais metais turime minėjimą padaryti 
iškilmingesnį ir gausesnį. Aš norėčiau, kad visi Chicagos lietu- 

' viai dalyvautų Vasario 16-tos dienos minėjime. Man, Amerikoje 
gimusiai ir nepriklausomą Lietuvą tiktai vienos ekskursijos me
tu mačiusiai, teks šias iškilmes pravesti. Aš žinau, kad vyresnio 
amžiaus lietuviai, mano tėvų pažįstami ir draugai, šioje šventėje 
dalyvaus. Atano pažįstami ir draugai taip pat atvyks. Bet aš no
rėčiau, kad visos Chicagos lietuvių organizacijos dalyvautų Maria 
High mokyklos salese minėjimo metu. Turime šias sales pripil
dyti, kad kiekvienas pamatytų. Kai kurie minėjimą ruošia kitą 
dieną, bet Vasario 13 dieną kviečiu visas organizacijas-ir pavie
nius narius dalyvauti Maria High mokykloje ruošiamame minė- 

, jime. Tikiuosi su Jumis susitikti minėjimo dieną.
Kristina Austin,

Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė

lietuviai domisi 
jas rvuiia* Ha- 

milUąuo šaulių kuopos pirm. 
P. Kanopa, pralodamas prcųu- 
ralų, atsiuntė peukinę Naujienų 
paramai. Tiek pal įteikė Anta
nas Raslanas iš Toronto. Tos 

i apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 niėn., 1x4 pavardės 
prašė neminėti. Dėkui visiems. 
Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipaži
nimui 2 savaites nemokamai pa
gal gautus pageidavimus arba 
platintojų atsiųstus galimų skai 
tyloj ų adresus.

— Romas Kinka paruošė stu
diją “Lithuanian Customs and 
Traditions’’. Ją išleis Balzcko 

į Lietuvių Kultūros muziejus ne- 
; seniai įsteigtas skyrius — Tyri
nėjimo taryba.

— Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje išleista anglų kalba 
dę. K. Jurgėlos knyga “Lithua- 
ma: the outpost of Freedom” 
jau platinama. Užsisakant paštu . 
kaina $10.60. čekius siųsti cv 
iždininkui: Stasys Bernatavi
čius 1513 So. 48th Court Cicero, 
I1L 60650. Knyga vertinga — 
įsigykite. (Pr.)

Sereika iš Amsterdam, N. Y. 
Dėkui visiems už aukas ir už an
kstyvą prenumeratos pratęsi
ma, v •*

— P. Sirgėdas, spaudos dar
buotojas. iš Cicero apylinkės, 
pratęsdamas prenumeratą, pa
rėmė Naujienų leidimą 810 au
ka. Kalendoriaus proga po du 
dol. atsiuntė Kostas Juška iš 
Detroito, J. Mikeląitis aš- 
Brighton Parko, E. Hermanas. 
L. Juodelis ir A. Varaneckas iš 
Marquette Parko, Vytautas Ur- 
bona> iš Los , Angeles. Jonas 
Lazutka iš Kenoshos ir Bronius

— Povilas P. Hargis kalbės 
Bostono' lietuvių Lietuvos ne
priklausomybės minėjime va
sario 20 d. 2 vai. Piliečių salėje. 
Programoj dalyvaus kompoz. 
Juliaus Gaidelio vadovaujamas 
Brock tono lietuvių parap. cho
ras. Iškilmingos pamaldos bus 
10 vai. šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje. Minėjimą ruo
šia Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius. -■

— ; r-j

SODYBŲ PIEVELĖS i
Nieko nėra gražesnio anie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- | 

▼eiė. Kiekvienas lietuvis didžiuotasi savo uievele. Amerikoje ne Į 
visur galima gražias sndvbu pieveles išaugjntt Reikia patyrime* | 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS f |
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žole užaurieti, kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygele 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS. > |
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6050S

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

MAUJTZNOHS Hemet fuėjo 60 metų. Minint tą sukaktu gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmfl- 
aui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui zkel- 
biamaa Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvei ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidama ir neridėdamoi i sandėrius ra okupantais ar jų Jgallo- 
tirdali /

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, Ju 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 {domios, 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 i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesa*».
KAINUOJA: Chicago]* Ir K*n«do|e metams — $30.00, pvsal metų — H 8.00, 

trims min. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei matų — $14750, vienam min. — SL50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę ne mokama L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą 
am ■» m ■* m* «•» jaw. mm mm m m«s "M «m> am mt mb» imk «m

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, DI. 60608

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

[~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDfi IR VARDAS -------------------- - -----------------------

1DRESAS -------------------------------------- —-----------------------

— Kiekvien?* lietuvis gali ap- 
>Hlr»ustl-gy\■- !>► uuuT $>UU iki 
fl(MMK) SusiLietu
viu Amerikoje-(SLA) orguoi- 
zacijoj. Vaikams ir jaunuo- 
iauis pigi TEHM a|xlrau<ia: 

51,1X10 lik už 3 dol. metams, 
hems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
a pd raudą organizacijų na
riams — lik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių In
formaciją skambinkite Kristi
nai Austin % 
l ef 421-ttlH)

HfeLP WANTED — FEMALE
D«rbininkiy reikia

HELP WANTED — M> LE-PEMALE 
Reikia Darbir:nky ir Darbininkių

Naujienos

• REIKALINGA MOTERIS 
DRABUŽIŲ TAISYMUI 

.(ALTERATION)

Pageidaujamas patyrimas prie suk
nelių. 4

PILNAS LAIKAS
Nuolatinis darbas. Geras atlygini

mas, 
įvairūs priedai ir tarnautojams nuo

laidos už perkamas prekes.
Reikia suprasti ngliškai.

EVANS

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

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

— H VIUaUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI. 110 psl. 
dar galimą, gauti Naujienose, 
prisiuiičianl 5 dolerius.

36 Soutį State- St. 13 Floor 
Tel. 855-2160

RENTING IN GENERAL 
N u o m t « »

(Sk.) IŠNUOMOJAMAS miegamas. kambarys 
____ su virtuvės privilegija rimtam vyres- 

nio amžiaus vyrui, pageidaujami pen-
AL. IR IGNAS 

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas. 

' kaina nebrangi.
Tefefunuoti 737-3988 — TEXACO 

5&-tQs Ir Western Avenue kampai

sininkui. Tel. 254-7036.

MISCELLANEOUS FOR SALS

PABDUADAMA: 3 gabalų Sectional 
stiliaus sofa žalsvai auksinės spalvos 
už $250. Norge automat’nė skalbimo 
mašina $50: garo šilimos radiatorius 

f$25 ir karšto v-^dens radiatorius 
Motertį laisvės ir lygybės Teira'utis tel 773-2023.

--------------------- ;---------------- ’ sąjūdžiai yra ne tik Amerikoje,
— Mažosios Lietuvos Lietu- į>et ir visame bent kiek laisves

nių Draugija ruošia ir šiemet niame pasaulyje. Arabij bei mu 
savo tradicinę Užgavėnių šiupi- zuhnonų kraštuose nuo senų se-* 
nio puotą Lietuvių Tautiniuo-! novėš moterys, 
se Namuose vasario 19 d., 7 vai. (viešose vietose, turėdavo užden- ję071snTaf,,Oę. 
vakaro. Staliukus prašoma už- gti savo veidus, kad jų grožis siias 
sisakyti kiek 
pas 
Buntiną, 3440 W. 64 PI. Tel. • dekalogo paragrafui. Prieš šį

. Pens< rr iš VokiP
tiins h* Vir»t ponio
riai. jv?>iTnn fr»T-TYju pildv-

pasirbdydamos ma*? intp^antu lankosi
valdžiom iv cav5<’*»i^hės istaiffnse be» 

ciitva^kvti nen 
b^i kitU« 

galima anksčiau'neužkailyb, karštą ayru kraują. “"E™' . s"^
vicepirmininką Ramūną ’ ir negundytų nusikalsti 9-tam giems ?? ir kitu istai-
~m * — — - 1 _ - _ _ . — gu įvairias buto nemokamo

. i . . . . a n p m d m n maisto kortA-
PR 8-4282. Veiks baras 'ir nuo- paprotį nusistačiusių sąjūdis les .ir kitką Tam nat paruošia imi-

" “ ■ ’ ■ - ' -s’‘ ' ? | graClninstaikingas orkestras. Programos ’vieną dieną Moroko gatvėse pa-
smulkmenos bus paskelbtos vė- leido būrį vištij su 
liau. .. I , . . - A, . vualiais, ir asm^nn naipšlrni’’nai. Be to išrū-

Draugija Į dehgianėiajs snapą iki pat akiu. &ei>

— Illinois valstijos loterijos' *• AmerikBS himnas “Star — Tax oTcnot-1 tS
sausio 27 d. Bonanza traukime Spangled Banner” buvo kon-! Porsnu^

! už 1972-trus, 3-čius, 44us ir 5-tus me
tus. .>

GalimGa prašvti-noruos dar ir už 
1972-76-tiis metus -imtinni.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 6060e <
(Pirmas aukštas. Klimas iš kiemo)
* Tek LA 3-1387

WJWJWMVMWWW^fi^,

1 imėjo 29, 049 ir 5582, spalva greso priimtas tik 1931 m. kovo 
raudona. Grand Prix traukime 3 d. Anksčiau Amerika oficia- 
laimėjo 43, 29, 19, 2572, 78153, lauš himno neturėjo, nors mi- 
spalva raudona. nimas buvo parašytas 1814 m.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėj^ nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės. 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

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

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

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 Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai mu
štruota. 300 psL Kaina 7 doL ; . 7

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Katine, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. £1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

M. Zosčenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2. ;

D. Kuraitis. KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna. Tnturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakark Ii s, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $L50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami '* ,
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060Ė

atsilankant darbo valandomis arba užsakant piltu ir pridedant 
ček| ar piniginę perlaidu.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiai* »u‘Jemėlaplu Ir paveilcalala apralo Pamirt Įo 
gyventoju* ir gamt^. 1,200 lietuvilky vietovardi!ų Mraio*. Knygo* 
kaina $6.00, minkJti virlallai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna-

J ma ^Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Fn legališko-,

i mis formomis — 53.50.
Užsakvmus su Money orde- 

• riu siusti: “Naujienos”. 1739 S. 
.Halsted St^ Chicago UI. 60608.

PULKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa- 
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 Į vakarus nuo Calif or
gijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

FRANKFORT, ILL., 33-acre mobil 
home park site on RL 45. Also other 
small and large acreages. PAT GUZIK 
479-2299 or (815) 469-5444.

SAVININKAS PARDUODA 10 unitų 
motei - apartmentą. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
ji priinfsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808- Beach Blvd. S., Gulf- Hanning Pi^us port. Fla. 33707 Tel. (813) 345-9054/ g

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 Marquette parko už Kedzje. 
Virš S5.500 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 $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. TJž viską įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke. .

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 muro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus

______________ 4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
i garažas iš geru ranku priešais parką.

PERRY PLAZA MOTEL ‘Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 
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^

ra. $8,500 pajamų. Veltas $50,000,

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

3208V2 W. 95th St 
GA 4-3654

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

VOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m, 60609 Tel, VI 7-3447

BUILDERS AND CONTRACTORS 
' Namu Statyba ir Remontas

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštus t 

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

'Tel. 927-3559

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

.4612 S. Paulina SL
(Town of Loke)

Dažo namus IŠ buko Ir IŠ vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIA NOREIKTENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Chicago. DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Oideili pa»lrlnklma» geros rOiloe įvairiu preldg. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

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

’ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu»»en — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančias 1905 

meta Įvykius, Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimu. ■........................- $8.00

Dr. A. J. GusMn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ______— $3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00 I

Dr. A. J. Guswn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik -____ ____ $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba money orderi, prio 
nurodyto* kainos prldadant 50c. parsiuntimo Išlaidom*.

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

..!L III...., - ' « ■ ..... ■ ' r « . ...... ................. ...

į MALMIRMO*. CHICAGO I, HA,“* January 1W

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telef onųoti:
. 476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

>■ DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

! Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
LAURAITIS 

So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. 
4645

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

M. ŠIMKUS 
j * Notary Public ' 

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pno vieninteli 
lietuvį taUUuinJci 7^ 

Chicago jeNORMANĄ
26S-5826 ‘ 

(įataigoe) ir 
677-MS9 

(buto)

185 North Wabaah Aranoa


