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cūzijos prezidentu/ Vėliau iš-

Paskutiniais metais populiariausia Hollywood artistė 
yra Sofija Loren. Paskutinėmis dienomis naujas josios 
filmas pirma, kartą buvo rodomas Romoje. Pasižiūrėjus į 
premjerą Romoje, ji tuojau skrenda į Montreal!, kur jai 
teks vaidinti "Angelos" vaidmenį.
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SPEIGAMS GALO DAR NESIMATO;
GRESIA NATURAIJŲ DUJŲ KRIZĖ

Vidurvakariai su Chicagos miestu 
kenčia sunkenybes, kurios nemažėja

CHICAGO. — Arktinė žiema sukaustė Chicagą, Vidurvaka-v 
rius ir žymią Jungtinių Valstybių dalį iki Atlanto pakraščio Į Ry
tus. Žmonės tokių dalykų nesitikėję nebuvo pasiruošę, dėl to daug ’ 
kas jau nukentėjo, bet gali dar daugiau nukentėti, jei speigai dar 
kiek nusitęs, o kaip Oro Biuras skelbia jokio atlydžio artimiau
siomis dienomis nepastebėta.

Federalinė Energijos Komisi
ja dar penktadienį paskelbė, kad 
dėl speigų ir susisiekimo bet ko-' 

. kiomis priemonėmis (automobi
liais, busais ir net traukiniais) 
suirimo apie 8,000 pramonės įmo
nių užsidarė ir 548,000 darbinin
kų atleista iš darbo, natūralinių 
dujų (gas) atsargoms kritiškai 
sumažėjus. ,

“Mes tiek darbų netenkame, 
kad baimė ima, jog kai kurių tų 

z pramonės įmonių vėl darbą pra
dedant nebesulauksime”, pesi-

*■ mistiškai pareiškė Pensilvanijos 
gubernatorius Milton J. Shapp.

•/‘Natūralinių dujų krizė ardo vi
są Pensilvaniją. Darbo sėkreto-

Teisininkams svarbi: 
problema

.metų amžiaus Naomi Nicely tu 
tėjo susituokti su 49 metų am-, 
žiąus ūkininkaičiu Robertu Nei- 
dęrhoseriu. Viskas buvo aptar
ta ir sutarta. Rugsėjo 11 dieną 
turėjo įvykti sutuoktuvės nedi
delėje vietos presbiteri  jonų baž
nyčioje. Viskas buvo paruošta 
sutuoktuvėms, suėjo liudininkai; 
jaunevedžiai. nuėjo prie alto
riaus, dvasiškis pradėjo kalbėti 
maldas..

sirūpihimą, dėl speigų staiga žy
miai padidėjęs bedarbių skaičius 
labai pakenks naujojo preziden
to Carterio administracijos pa
stangoms pagyvinti krašto eko
nomiją.

Pilnos 50 stambiųjų firmų, 
naudojusių Peoples Gas Co. na
tūralines dujas, drastiškai su
mažino dujų naudojimą. Ta pa
ti Peoples Gas kompanija tri
juose Illinois valstijos apskri- 
čiuose arčiau Chicagos drastiš
kai sumažino 50,000 vartotojams 
dujų tiekimą. - -

Koks yra susisiekimas iki 20 
laipsnių žemiau nulio šalčiuose, 
su arktikinio aštrumo vėjais iki 
56 mylių per valandą gatvėse ir 
vieškeliuose' važiavimo sąlygas 
padarė tokias, kad dvi Illinois 
moterys netoli Joliet nakties me
tu važiuojant River Roąd auto
mobiliui pusnyje Įklimpus, ei
damos pagalbos ieškoti rastos 
nebegyvos. Viena moteris grįž
dama iš darbo automobiliui įklim
pus nuėjusi prie artimiausių na
mų pagalbos ar prieglobos pra
šyti, nuo 3 namų buvo pavaryta 
ir tik ją beišgelbėjo pravažiuo
jantis suntkvežimio šoferis.

Net geležinkeliai pasirodė be
jėgiai su speigais kovoti. Vie
nas . Amtrak traukinys išvažia
vęs iš St. Louis į Chicagą turė
jo sustoti ties Alton, DI., ir grįž
ti atgal. Kitas Amtrak trauki
nys išvažiavęs iš New Yorko į 
Chicagą, Įstengė atpuškuoti iki 
Cleveland©.

Tik vienas prekinis traukinys- 
Illinois Central Gulf RR išgel
bėjo tuzinus Įklimpusių plente 
45, kurs eina lygiagrečiai su ge
ležinkelio bėgiais.

Laimingais šiomis dienomis 
skaitomi žmonės, kurie turi par
komis vadinamus kailinius arba 
vatinius su šiltais maišais galvai 
apmauti.

jaunavedys susisuko, nukrito ir 
mirė prie altoriaus. Jaunoji da
bar reikalauja, kad jaunojo tė
vai atiduotų jai josios vyrui pri
klausančią ūkio dalį, tuo. tarpu 
jaunojo tėvai nenori - jai nieko 
duoti, nes sutuoktuvės nebuvo 
baigtos; ■’

Dabar byla pateko Į teismą, 
kurią teks teisėjui Kari Klein 
spręsti. Dvasiškis teismui liudi
jo, kad jis jaunuosius paskelbė 
vyru ir žmona, vos jaunajam 
nukritus prie altoriaus. Tuo tar
pu tėvai aiškina, kad jaunojo jau 
nebuvo, jis buvo miręs, kai dva
siškis tokį sprendimą paskaitė. 

Patarimai nuo šalčio
CHICAGO. — Chicagos svei

katos komisionierius Dr. Murray 
C Brown paskelbė jau antrą ap
linkraštį, kaip apsisaugoti nuo 
persišaldymo žiemos metu, bū
tent turint reikalo ką nors da
ryti lauke, šiltai apsirengti ir 
saugotis neperšalti ausis ir no
sį

su prancūzais
PARYŽIUI, Prancūzija. — 

'‘’rienreridentas Walter F. Mon
dale atskris i Paryžių ir tuo- 
'au-pradėio nasitarimus su aukš
tais užsienio reikalu ministeri- 

■’os nareivūira’s.’ Mondale pri- 
minė prancūzams, kad Prancūzi-1 sovietll šnipų tinklas jau seniai veikė visame krašte. Sovietų

ir JAV. yra’senos sąjunginiu- < ^"ais susižavėjo 65 metų amžiaus užsienio reikalų ministerijos 
.kės. iis nurodė, kad ir ateityje!tarnautoja Gunvor Galiung Haavig. .

Ir—4"i, r!,—„nvi t.1., - ■—.k— 

SUĖMĖ SOVIETŲ AMBASADOS
SEKRETORIŲ, TARNAUTOJUS
Užsienio ministerijoje tarnavusi moteris 

Į senatvę susigundė sovietų pinigais
OSLO, Norvegija. — Norvegų vyriausybė praneša, kad pra

eitą šeštadieni norvegų policija suėmė šešis sovietų ambasados 
tarnautojus slaptų dokumentų perdavimo metu, paaiškėjo, kad

’teks kartu dirbti, jeigu nori Eu- 
rona matyti laisvą.

Bet vicenrezidentas pasakė 
-rancūzams kelis nemalonius da- 
Ivkus. Jis primetė jiems labai 
'kubų ir bereikalingą teroristo 
Abu Saoud paleidimą.-Vokiečiai 
ir Izraelis labai nepatenkinti to
kiu prancūzų vyriausybės nuta
rimu: Palestinietis Daoud vado
vavo Miunchene Įvykdytomis 
sportininkų žudynėmis, bet jis 
nepatrauktas teisman, nes su
skubo pasislėpti ir pabėgti.

Penktadienį Mondale kalbė
josi su vyriausybės nariais, o

Tanaka ašaromis 
plauna kaltinimus 
TOKIO. — Buvęs Japonijos 

ministeris pirmininkas Kakuei 
Tanaka ašarodamas ir nosine 
akis šluostydamas teisinosi teis
me, kad jis iš Lockheed lėktuvų 
gamybos korporacijos nepriė- 
męs $1.7 milijono kyšio, nors ši 
korporacija paliudijo išmokėju
si 12 milijonų dolerių kyšiams, 
kad galėtų daugiau savo garny-

Policija nustatė,-kad su rusais 
ji pradėjo bendradarbiauti, kai 
prieš keliolika metų buvo pa
skirta Į norvegų ambasadą Mas
kvoje. Ji užmezgė ryšius su so
vietų agentais betarnaudama 
Maskvoje, o paskutiniu metu ji 
teikė jiems žinias ir narine Nor
vegijos sostinėje. Norvegų vy
riausybė pajuto, kad slapti 'do
kumentai labai greitai buvo ži
nomi sovietų valdžios atstovams 
ir pradėjo tyrinėti, iš kur jie tas 
žinias galėtų gauti. Galų gale 
jie nustatė, kad tas žinias jiems 
galėjusi duoti užsienio ministe-

Jspanljos policijai duota teisės krėsti 
kiekvieną Įtartiną žmogų

MADRIDAS; Ispanija. — Ispanijos teroristai nušovė dar tris 
policininkus, saugojusius taupymo bendrovę, esančią pietiniame

Labai šaltas
Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:68

šeštadienį jis kalbėjosi su Prah-lb03 lėktuvų parduoti, Japonijai. .. . .
“Japonijos ir Jungtinių Valsty- 
bių garbei tvirtinu, kad tokie da
lyko nebuvo” teisinosi Tanaka 
-prieš;-tris teisėjus^ prašydamas 
jo bylą išmesti.

Japonijoje jury teismo nėra.

skridp tiesiai į Japoniją, kad ga.- 
lėtų —4»fermuoti japonus -apie 
prezidento Carterio planus pa
judinti Amerikos ir kitų valsty
bių pramonę ir tarptautinę pre
kybą. Iš Japonijos jis rengiasi 
grįžti į Washingtona.. .■

tMadride. Kaip ketvirtadienį teroristai nušovė du policininkus, sau-1 
gojusius pašto taupymo įstaigą, taip vakar jie įžengė Į taupymo 
bendrovę pietiniame priemiestyje ir automatišku revolveriu nu
šovė tris policininkus. Iš viso šių neramumų metu jau žuvo 10 
žmonių. Tuo tarpu dar nežinomas pagrobto karo teismo pirmi
ninko gen. Emilio Villaescusa likimas. -'

Pentakdienio rytą pesėdžiavo 
kabinetas ir apsvarstė krašte su
sidariusią įtampą. Premjeras 
Suarez Gonzales pareiškė, kad 
vyriausybė suspendavo du kon
stitucijos paragrafus 30 dienų. 
Iki šio meto policija privalėdavo 
gauti teismo leidimą kratai,-bet 
nuo šios dienos jai toks leidimas _ 
nebus reikalingas. Vyriausybė' 
yra pasiryžusi nuginkluoti tero- ’ Į' 
ristus ir neleisti jiems sauva
liauti. , *•’

Prašo krašto gyventojus 
būti ramiems ,

Premjeras Suarez Gonzalez 
tuojau po posėdžio pasakė kalbą 
krašto gyventojams, kviesda
mas juos būti ramiems ir padėti 
vyriausybei suimti tvarkos ar
dytojos.' /,

Vieno kito valstybės tanauto- 
jo nužudymas neprivers vyriau
sybės keisti politikos. Gyvento
jai referendumu didele balsų 
dauguma pasisakė už demokra-

Ieško priežasčių 
kiaulienai branginti 

šalta žiema daugelį ūkininkų 
atbaido nuo vežimo kiaulių Į gy
vulių turgų parduoti. Tie, kurie 
nepaisydami šalčių savo kiau
les veža, dažnai turi nuostolių 
dėlto, kad kiaules vežant nuo 
šalčio ginasi spausdomosi i r 
glausdamosi prie viena kitos ir 
neretai, tos kurios likosi kitų ap
gultos. liko apačioje dažnai nu
trokšta. Rezultate pirkėjai turi 
išlyginti mokėd'ami pakeltas kai
nas. <•“' '■» ■ -- - z

Taip pat esą galima laukti jau
tienos naujo pabrangimo, kadan-

Niksonui nesiseka 
atgauti juosteles 
WASHINGTONAS. — JAV 

Apeliacijų teismas atmetė Nik- 
1 šono pastangas iš Baltųjįj Rūmų 
/.atgauti savo įkalbėtas magneti- 
. nes juosteles, kad jos negalėtų 
būti naudojamos viešose bylose.

j Teismas nusprendė, kad Nikso- 
nas turi grąžinti visas juosteles
kain kriminalinio taip civilinio Į gi sausa vasara ir šalta žiema 
turinio.
juostelių yra skirtos panaudoji- darė daug žalos.- 
mui civilinėse bylose, kurios yra 
užvestos prieš Niksoną ir prieš 
kai kuriuose jo prezidentavimo 
laikų pareigūnus.

Kvebeko provincija 
skelbs referendumą
KVEBEKAS. — Kanados mi- 

■ nisteris pirmininkas Pierre Elliot 
tinę tvarką, demokratija ir bus. Trudeau pareiškė, kad turės 
įvesta. Policija turi teisę krės-(įvykti referendumas idant Kve- 
ti ne tiktai gatvėje įtariamus as- beko provincijų® gyventojai ga- 
menis, bet turi teisę įeiti į na- lėtu pasisakyti ar jie nori at- . U-L ’ ’ • 1 • TT J • I »

PucinskiįDaley vietą
Du demokratų partijos komi- 

tetininkai paragino Apskrities 
Tarybos prezidentą George W. 
Dunne kandidatuoti rinkimams 

;į Chicagos miesto merus. Kitas 
komitetininkas Anthony Lami
no pareiškė, kad jis jau yra 37- 
tąsis, kurs rinkimams indorsuo- 
ja dabar laikinai mero pareigas 
einanti Bilandic.

Pagarsėjęs negrų baptistų ku
nigas, savo Įsteigtos ir vadovau
jamos organizacijos PUSH va
das Jesse Jackson pasiskelbė, jei 
niekas kitas iš juodžių bendruo
menės nekandidatuos, tai jis 
pats kandidatuosiąs Daley vie
ton., /;/ ' f

Roman Pucinski, 41 apylinkės 
.seniūnas (aldermanas) pats pir-liicxxiuiv wlip VlVlIllllU i oduba Vctodičl 11 'died z<lUllia | ov^iiay iiiuiiao/

Apie pusė tuzino tų I Vidurvakarių ūkininkams pri- masis paskelbė savo kandidatū

mus ir patikrinti, ar nėra gink
lų. Vyriausybė nori krašte ra
mybės. todėl ir ėmėsi priemonių 
tai ramybei palaikyti

Diplomatas John E. Reinhardt 
yra paskirtas JAV informacijos 
įstaigos direktoriumi. Anksčiau 
jis buvo JAV ambasadorius Ni
gerijoje, jam gana gerai yra ži
nomi Afrikos valstybių reikalai.

siskirti nuo Kanados, ir to refe
rendumo pasisakymas bus galu
tinis. Dabar viešpataująs neti
krumas kenkia Kvebeko provin
cijos ekonomikai, kuris keičia 
nuos nedarbo, investmentų su
mažėjimo ir infliacijos. Referen
dumą sušaukti prašo pats Kve-

SVARAS ŽEMAI NUKRITO
Britų sterlingų svaras, kurs 

bebuvo lygus $1.75, paspartin- beko provincijos premjeras Ro
tai krenta dar žemiau. Tačiau ne Levetsęue, kurs pats yra se- 
finansinės problemos nereiškian-lparatistas. tai yra siekia Kve- 
čios, kad artėja koks politinis ’ beko nepriklausomybės nuo Ka- 
katakhzmas. ’ nados. >.-

rą.

Aflinfos advokatas Grifin Bell prezidento Carterio buvo parink* 
tas JAV prokuroro 1pareigoms. Atrodė, kad kongreso komitetas j 
jo peraleit, bet praleido. Sunkiau buvo Teodorui Sorensonui. kuris 
nepanoro būti klausinėjamai. Jis praneiė prezidentui, kad nenorįs 
eiti ČIA ^direktoriaus pareigu.

ministerijos dokumentus.
Nusikaltimo metu'buvo su

imtas sovietų ambasados sekre
torius A. K. Principalov, trys 
sovietų prekybos skyriaus tar
nautojai, sovietų ambasados šo
feris ir dar vienas Norvegijoje 
dažnaį atvažiuojantis rusas. Vi- 

/ si šeši sovietų šnipai buvo suim
ti nusikaltimo metu, kai sena 
tarnauja perdavė jiems pluoštą 
paruoštų dokumentų. Kiekvie
nas rusas buvo išklausinėtas, 
nuodugniai ištardytas. Tarnau
toja Haavig yra atiduota teismbi, 
o visi rusai privalo tuojau išsi
kraustyti iš Norvegijos, kaip 
nepageidaujami elementai.

Norvegijoje yra didokas bū 
rys sovietų tarnautojų. Vieni 
dirba pačioje ambasadoje, o kiti 
verčiasi Įvairiais prekybos rei
kalais. Karo pabaigoje rusai bu
vo atėmę iš Norvegijos didoką 
ruožą pasienio žemės, miškų-Ir 
pajūrio. Rusai aiškino, kad se
nais laikais tose srityse gyvenę 
rusai, todėl jie tas žemes ir pa
ėmę. Bet svarbiausia, rusams 
buvo reikalingas vandenyno pa
kraštys, kad galėtų pasinaudoti 
neužšąlančiais vandenimis. So
vietų strategai 'aiškino, kad 
jiems reikalingas saugus Mur
manskas. Jiems reikalingi di
džiausi šiaurės Norvegijos plo
tai^ kad galėtų laiku apginti Mur
manską. Panašiai sovietų stra
tegai aiškino, kad jiems reika
linga Lietuva šiaurės Rusijai 
apsaugoti. Lietuvą jie buvo pa
grobę, bet Sovietų Sąjungos jie 
neapgynė, kai vokiečiai pradėjo 
veržtis į Rytus.

Tarnautoja Haavig nuo 1947 
iki 1960 metų tarnavo norvegų 
pasiuntinybėje Maskvoje. Nor
vegų policija nustatė, kad ji vi
są laiką teikė žinias rusams. Da
bar ji turės aiškintis norvegų 
teisme, o vėliau jai teks dienas 
baigti kalėjime.. Ji neturės pro
gos pasinaudoti tais pinigais, ku
riuos už Šnipinėjimą gavo iš so
vietų agentų pačioje Maskvoje, 
o vėliau ir Norvegijoje. Norvegų 
policijai pavyko išaiškinti kelis 
norvegus, teikusius žinias so
vietų agentams.
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(Tęsinys)

dysiąs sudaryti chorą. Greitai atsiskyrėme ir daugiau

torius Gražvydas Lazauskas,

mo

PĖSTININKŲ PULKAS

NAUJIENOS, CHICAGO

place that is made 
And, U.S. Savings

1918—1920 metais kėlėsi Lie
tuva. Savanoriai jai laisvę sky
nė kovų laukuose, o taurieji ano 
laiko patriotai dirbo valstybės 
atstatymo darbą viduje. Dabar,

tenantu karo laive ’’Pirmūnas”. Į Vokietiją pasitraukė 
1944 m. ir 1948 m. atvyko į Austrąliją. Ten mirė 1962 m.

pareigas. Jis labai mėgo dainas, tai ir pirmai pažinčiai 
skambiai sudainavome Suvalkijoj mėgiamą dainą t ’’Kai

ūzų,, bet ir italų, ispanų bei ki-

ropoję lankantis viceprez. Mon-į 
dale?

Šiame idėjų ir propagandos 
mišinyje mes privalome nepasi
mesti ne tik savuose reikaluose, 
bet ir būti, kelrodžiais kitiems. 
Deja, taip nėra. Kai kurie poli
tikuoją kultūrininkai bei visuo
menininkai klaidžioja besikei
čiančio komunizmo mituose ir. 
prisideda prie keitimo pastangų,1

Lietuviškuose gyvenimo sek
toriuose grimoriais tapo ir tą 
darbą net perdaug gerai atliki
nėja tiltų su sovietais statyto
jai ir jų ginklanešiai bendradar
biauto jai bei pseudopolitikieriai, 
kurie tik dabar pradeda atsipei
kėti, kad vykdo Sonnenfeldo dok
triną, kuriai patys prieštarauja, 
čia reikia pabrėžti, kad bendra
darbi autoj ų ir tiltų su sovietais 
statytojų įtakos visiškai išliko 
nepaliesta tik Amerikos Lietu
vių Taryba, nekalbant apie nežy
mius susvyravimus viename sky
riuje.

Tryliktame Socialdemokratų 
suvažiavime praeitą rudenį Že
nevos mieste šie klausimai bu
vo svarstyti. Socialdemokratai 
ir jų žymiausi vadai — vokietis 
Willy Brandt ir portugalas Ma
rio Soares juos gerai suprato. 
Ar juos teisingai supras JAV

jų klausiau, ištikimai mokiausi, o jie mane tėviškai auk
lėjo ir įvertino. Šiandieną jau esu pilnai paruoštas karys 
ir turintis pasitikėjimą, kad tinkamai atliksiu man pave-'J 
stas pareigas. Bet užteks, svajoti apie praeitį ir tenka rū
pintis ateitimi. -Tad sudiev Marijampolė, sudiev didieji*' 
kareivinių mūrai. Ir spalio 27 d-, tai buvo sekmadienis, iš-' 
važiavau į Kauną. .

sąskaita, nr. 593-0. Adresas: 
Midland Savings,, 2657 W. 69 
Str. Chicago, DI. 60629. Su aukų

te proi. Stepono Mino ir m- riai ir U]kininkak Pagerbiant 
M Lietu- ^.uos taurius lietuvius, visuome- 

atstatant, hek jos klėstoji- kviečiama prisidėti savo auka, 
metuose; tiek ir dabartinės p

nizmo veidą. Džiaugdamiesi Prancūzijos ir 
ta paviršutine komunizmo kai
ta, veido grimoriais daugumoje 
tapo Romos ir New Yorko pse
udopolitikieriai, kurių taukais 
apaugę pilvai vertė ieškoti bū
dų padaryti komunizmą švel
nesniu bei nepavojingu partne
riu.

vedami greta vienas kito. Jie 
savo veikloje -neišskiriamais 
draugais paliko ligi paskutinių 
gyvenimo dienų. Apie jų dar
bus ir tautai nuopelnus jau ne
mažai buvo rašyta mūs spaudoj. 
Be to, ir jau tremtyje jų para
šytos stambios atsiminimų kny
gos apie tai byloja. Prof. S. Kai
rio yra išleista; “Lietuva budo” 
ir ‘Tau Lietuvą”, gi K. Bielinio 
“Penktieji metai”, “Dienojant” 
ir “Gana to jungo”, šių dviejų

laisvės reikia laikyti įprasta pro
paganda, nužiūrint, kad jis de
monstratyviai nedalyvavo 25-me kagos jauno jėzuito 
kongrese ir atsisakė proletaria
to diktatūros

Coffee made simple. Brews 4 to 10 cups by fla. ^rul 1 
drip method. Simply regular or drip grind, then 
water—push a lever and brewing begins. Superfine 
filter traps sediment. No pumps to clog up. Carafe 
holds coffee on wanning tray. Thermostat control, 
Brewing fever, On-off switch, Warmer light. Brewing 
light, Removable basket Also heats water for cocoa, 
tea, instant soups. Compact size. Takes less coun
ter space than a 10* plate. Harvest Gold color with 
woodtone trim. «.

mą, jis žinojo, kad bus įvykdyta.

Nors dar atmintyje neišblė
so Pragos pavasaris' ir čekų de
mokratėj ančio komunizmo liūd
nas finalas, vistiek atsiranda ti
kinčių demokratinio Eurokomu
nizmo idėja, tikrumoje apgaule. 
To tikėjimo komunistams pilnai 
pakanka, siekti tolimesnius tiks
lus. Todėl ir Prancūzijos kom
partijos sekr. Georges Marchais 
teigimą apie respektavimą dau-

cnenca ri the 
jus of dreams. 
Bo;«ds have been helping to make 
nappy dreams come hue for years.

Now, Bonds mature in less than 
■mx years. That means your dreams 
an come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
3end-a-Month plan where yon. Bank.

Before you know it, your Amencen 
” .rill be a reality.

jo biografinių žinių.
Albinas Kijauskas-Vingela gimė 1905 m., II-jų Kark- 

lųpėnų k., Kaupiškių vis-, Vilkaviškio aps. Baigęs Vilka
viškio gimnaziją, įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė 1929 
m. ir buvo paskirtas į 9 pėst. pulką. 1932 m. baigė Vytau
to Didžiojo karininkų kursus aviacijos skyriaus III-čią

COFFEEMASTER DELUXE 
10-CUP 

DRIP COFFEEMAKER.

Šešių pėdų trofėja
St. Petersburg Times prane

ša, kad to miesto gyventojas 
James Hubbard, 23 metų am
žiaus, Naujų Metų išvakarėse už
miesčio krūmuose iš saidoko nu
šovė 6 pėdų ilgumo barškalinę 
gyvatę, vadinamą “deimantine”. 
(Diamondback). Gyvatė turėjo 
6 . barškalus, po vieną kiekvie
nam metui savo amžiaus. Seniau 
jis yra nušovęs kitą 6% pėdų 

tauriųjų lietuvių pelenai stovi j barškalinę su 17 barškalų. Hub- 
greta L Tautinių kapinių krip- bard žadėjo dabar nušautą pats 
tose. '"-1 [valgyti, kadangi jos mėsa esan-

Yra sudarytas.platus komite- jti kaip viščiuko. Evening Inde- 
tas jiems abiems įstatyti jung- pendent ir St. Petersburg Times 
tini paminklą. Komiteto pirmi- įsidėjo Hubbardo foto nuotrau-

Tačiau nežiūrint geriausių 
grimorių ir jiems pritariančių 
lengvatikių, komunizmo veidas 
būyo ir paliko biaurus. Pro jo 
šj-psnius matosi randai taip pat 
dažnai, pasirodo Įgimtas rūstu- 
n^š ir žiaurumas. Todėl imtasi 
visai naujų metodų ir visai nau
jos taktikos, paliekant šešėlyje 
rusiškąjį komunizmą, o kuriant 
naują su žmonišku veidu Euro
komunizmo vardu.

kas Juozas Skorubskas. Kasi
ninkai J. Krutulis ir M. Prane
vičius. Prof. Kairio paminklui 
aukos pradėtos rinkti anksčiau, 

pagarba juos prisimename, nes1 K. Bieliniui nesenai Midland Sav- 
okupuotoj Lietuvoj jų vardui l ings atidaryta aukoms rinkti 
vietos nėra

pasikeitė.

Esu jau anksčiau rašęs, kad 
šio rašinio pradžioje minimas 
komūhizmo teoretikas Kolakows- 
ki savo raštuose teigė, jog atei
ty religijos taps tiktai partijo
mis. Stebint Tėvų marijonų su
darytą katalikiškos spaudos klu
bo sąstatą ir beatodairį vienos 
partijos norų bei planų vykdymą, 
prie to smarkiai artėja, gi či- 

išpuolis 
prieš patriotų.delegaciją ir pa- 

Tas pareiškimas j skalos apie altorium vadinamą 
visai nepalietė ir nepakeitė esą-į stalą, esantį problematiškai įgy- 
mos padėties, nes ne tik. pran-' tų daiktų sandėlyje, reiškia sto- 

pagarbos religijai ir tikintie- 
tų tautybių kompartijose nėra Įsiems, o duodant pirmenybę sve- 
demokratijos žymių: nebūna vie-] timiems reikalams ir idėjoms.

mwtufwty < fc ye-rą, 10 muntc* if, the c 
yr»r are rep^wd hm. r 
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matė savo svajonių miražą — 
komunizmą su žmonišku, net de
mokratiniu veidu. Eurokomu
nizmo vadai, norėdami įgyti sim
patijų žmonėse ir laisvuose kraš- 

tolimesne komunizmo ekspansi-1 tuose, neneigia parlamentinės 
ja taikos meto sąlygose. Tam' demokratijos, netgi Nato. šiu- 
reikėjo pagražinti biaurų komu-‘ je kryptyje aktyvumą parodė 

Italijos kompar
tijų vadai.

Eurokomunizmo vadų klasta 
jau buvo progos įsitikinti Por
tugalijos krizės metu. To kraŠ- -prez. Cbrteris, Valst. departa 
to kompartijos sekr. Aivaro Cun- • mento sekr. Vance ir dabar Eu- 
hal prisipažino, kad rusų atsto
vas Ponomariovas vienoje kom
partijos konferencijoje įsakė Eu- 
rokomunistų vadams nesimai- 
šyti į Portugalijos realizmo rei
kalus ir visi pamaldžiai pakluso 
tam santykių su nekomunistinių 
kraštų komunistais eksperto rei-

Nauja komunistę apgaulės taktika. Eurokomunizmas
— trumpalaikė ir dekoratyvinė sąvoka. Keisdami 

komunizmą patys pasikeitė
Prancūzų kompartijos ideolo- Pseudopolitikieriams Euroko- 

gas Rcger Geraudy ir Lenkijos Imunizmo idėja patiko. Jame jie 
komunistų partijos teoretikas 
Laszek Kolakowski taip pat kiti 
Vak. Europos bei satelitinių 
kraštų kompartijos vadai po An
trojo pasaulinio karo susirūpino

Tuo laiku į pulką iš Karo mokyklos atvyko ir Itn. 
Antanas Malakauskas, kuris buvo paskirtas būrio vadu į 
4 ar 5 kuopą. Jis buvo kilęs iš
vis., Vilkaviškio aps. Jį irgi gerai pažinojau, ries kartu 
mokėmės pradžios mokykloje ir bažnyčioje ruošėmės 
prie pirmosios komunijos. Vėliau jis buvo paskirtas pul
ko adjutantą.. Tolimesnis jo likimas man nežinomas.

x Darbingoji savaitė priartėjo prie pabaigos. Gavau 
visus tarnybinius ir kelionės dokumentus- Man paliko ka
rinę uniformą, baltinius, o visą kitą turtą atidaviau į 
sandėlį. Atidavė ir mano nuosavus drabužius, kuriuos 
kiek ankščiau gavęs vieną dienązatostogų parvežiau į sa
vo namus. Atsisveikinau ginklo draugus, viršininkus ir į 
kelionę. Paskutinį kartą žvilgterėjau į savo rajoną, kur 
buvo gyventa ir mokintasi. Lyg filmoje bėga trumpo, bet 
įdomaus gyvenimo vaizdai, žėruoja kareivinių langai,

Malonu prisiminti ir savo pulką,, kuriame man te
ko mokintis žengti pirmuosius karinius žingsnius. Be 
to, dar tenka primintą, kad šio pulko organizavimosi 
pradžia buvo žymiai skirtinga nuo kitų mūsų kariuo
menės dalių, nes jo branduolį sudarė lietuvių, milicija 
ir partizanai, boleviškų užimtoje Lietuvos dalyje.. Ir 
kokia buvo šio pulko kūrimosi pradžią?. Štai truputis 
jo istorijos.

Kai 1918 m- .gruodžio mėn. vokiečiai pasitraukė iš 
Joniškėlio, tai susidaręs apskrities komitetas pradėjo 
organizuoti miliciją.. Bet kai-1919 m j pradžioje bolševi
kai užėmė Joniškėlio, Biržų, Šiaulių ir Panevėžio apy
linkes, tai milicija jau negalėjo-viešai eiti savo pareigų. 
Tuomet buvo pradėti organizuotis partizanų būriai, 
kovai prieš bolševikus. Tai buvo slapto organizavimosi 
pradžia, o kai partizanai sustiprėjo, v tai jau atvirai 
pradėjo pulti bolševikus ir juos vyti iš Lietuvos. Svar
biausia buvo įsigyti ginklų, demoralizuoti bolševikų 
kariuomenę, ardyti jų administraciją, žadinti gyvento
jų tarpe greito išsilaisvinimo viltį ir p- Partizanų veiki
mo dėka, sukilo prieš savo vadovybę esantis Joniškėlyje 
8 raudonųjų žemaičių pulkas (bolševikų) ir buvo par
tizanų nuginkluotas- *

Partizanai veikė priešo užimtoje teritorijoje ir ne
turėjo jokių ryšių su, Kaune įsikūrusia Lietuvos vy
riausybe. 0 ryšių užmezgimas partizanų vadovybei bu
vo gyvybinis reikalas. Nuvažiavimus į Kauną buvo su
sijęs su mirtinais pavojais, nes reikėjo pralįsti pro ga
na tankų bolevšikų apsupimo tinklą. Pirmąją pavojin
gąją kelionę sutiko atlikti dvi merginos: Paulina Na- 
vakaitė ir St Klungevičiūtė. Partizanų vadovybė api
budino esamą padėtį žodžiu ir išleido į pavojingą kelio- 

B A'tfini J rnrmiTfl ^rnn nę- Pakeitusios »vo išvaizdą ir aprangą, su vežimu 
V M Si U ’j r lt idllUiUiiNnUilLuUa laimin^ai pervažiavo fronto linijas ir pasiekė Kauną 

(Bus daugiau)

tų diskusijų, o nutarimai prii
mami vienbalsiai. Be to, yra dar 
daug įrodymų, kad naujoji ko
munizmo išvaizda yra tik deko
ratyvinė ir trumpalaikė.

Nežiūrint gan patrauklios 
amerikiečių ausiai retorikos, eu- 
rokomunistų ir rusiškų sovietų 
yra tie patys pagrindiniai tiks
lai — panaikinti Amerikos įta
kų Vak. Europoje ir ją paversti 
Suomijos tipo satelitu, išardy
ti Nato ir išjungti amerikiečius 
bei jų kapitalą iš Bendrosios 
rinkos.

Naujoko atsiminimai 
Į kareivines žengte marš!



LENKU ŽURNALAS APIE LIETUVI 
■ 
Paryžiuje leidžiamas lenkų 

žurnalas Kultūra 1976 lapkričio 
numerio skyriuj “Lietuviška kro
nika" (red. E. Zagiell) duoda to
kių žinių.

Į Lietuvą atvyksta vis daugiau 
rusų, kurią pradeda užimti ris

septynias dienas, savaitėje. Arba 
melžėjos, dirbančios nuo keturių 
ryto iki aštoonių vakaro (su per
traukomis), gyvulių šėrikai, ku
rie, pasitaiko, turi tiktai 30-40 
laisvadienių per metus. <

Yra grupinių gyvenviečįų, bet 
daugiau ir daugiau vietų gele- fų koncepcija yra kitokia Ame- 
ž:nke’iuose, milicijoj, pašto įs-trikoj ir kitokia Sovietų Sąjum- 
taigose, butų kontrolės įtaigose gOj. Lietuvoj trobos tebėra iš- 
ir naujai steigiamuose.fabrikuo- 1 mėtytos, ė grupinės gyvenvietės 
se. 'Z. tb’j viena #uo kitos.- Kartais

Yra išleistas labai suktas lat2i
ttnaas: leidinį, butui mieste gali d3znaI ,darbl”akas 7’
pauti tiktai tas. kas turi ten dar-1'1 ,^ '^£a^a’tamaū1e kąst len tū
ta* o darb, gali gauti tiktai už-1",“*”*• ™ keIetą

• j kilometrų, skiriančių jo gyven
vietę nao darbovietės. , \

4 " • ' A. : i
Vėliaųšiofpis žiniomis, dėl kri

to aprūpinami butais. Iš provin- zėš sovietų žemės ūkyj^, sustab--
Has žemės ūkio — pramonės 
idesnių gyvenviečių steigimai.
1940 du žemaičių -dvarininkai

siregistravęs miesto gyvento
jas. Tos taisyklės neliečia im
portuojamų rusų, kurie iš kar

ci jos atvykęs lietuvis užsiregis
truoti tegali išimties keliu arba 
per suktybes. Vienas lietuvis,

ŠALTA LR GTL1 ŽIEMA

Blogai su sveikatos 
draudimais

V/avhingtonas. — Amerikos 
sveikatos draudimai yra atsi- 

- . * w t iiiv jie, num
dūrę katastrofiškoje padėtyje drau^ turj. bQfi 
labai sparčiai; beveik be ribų 

‘ didėjant sveikatos išlaikymo, 
.kaštams. 1976 m. amerikie- yr« • v* • •
I čiams sveikatos reikalai kas hmietiai stiprina 
‘ tavę 135 bil. doler ų, keturis ,
kartus daugiau, kaip prieš 10 pasienio sargybas.. 
metų, kad kaštavo. Medicare r 
ir Medicaid 1977 m. kaštuose PEKINAS, Kinija. — Kinijos

i dabar padengiama, Esą sen! 
j Amerikos pensininkai turi tik 
' apibrėžtą Medicare ir Mędic- 
aid patarnavimą. Prezidentas 
pažyųiėjo, kad sveikatos ap- 

. _—----  —i visuotina ir
visiems privaloma.

atkalėjęs Sibire, gavo leidimą ap- anketoj parašė, kad jie gimi-
sigyventi kur norįs, iškyrus Lie- niuojasi po 1863 sukilimo iš- 
tuvbs respubliką. Apsigyveno (Prolearezyk>. Vienam, žveL;

taio u?sitarna'’usŲ dė- nas, vaizduojantis Vytauto lai- vių spaudoje buvo jau keli atsi- zas autorius pastebi, kad, prie- 
dę, palikta 30 hektarų. Kitas, kų Lietuvą, siekiančią toli už liepimai apie šį leidinį. Sako, šingai lietuvių-lenkų paaštrė- 
kaip kilęs iš nepataisomų len- j Dniepro. Tai sukelia didelį pa- kad knygos autorius pastebi, jog jusiems santykiams emigra- 
kų maištininkų šeimos, deportuo-j sipiknimą muziejuj besilankau- Lenkija esanti Vakarų tvirtovė, * ei joje, Tcrašte tarp tų dviejų tau-

nemažiau 31.3 gil. -dol.
Sen. Rubikoff ir sen. R. B. 

Long todėl-ir pradėjo tyrinėti 
gydymo ir sveikatos nesupran 
taniai didėjančias išlaidas. Iš 
tyrę jie pasiūlė įstatymo pro
jektą, kuris tikrintų ir prižiū
rėtų sveikatos draudimus ir, 
kitas išlaidas, kurį remia ir 
prez. Carteris. -c

Prez. Carteris pažymėjo, 
kad Medicaid programa yra 
tapusi visos Amerikos skan
dalu. Pasak prezidentą, tik 38 
proc. Medicare išlaidų tėra

kur tik žingsnis į Kauną. Tačiau 
ne ilgam. Buvo smarkiai nubaus 
tas už apsigyvenimą Lietuvos 
respublikoj.

Kaimuose rusų jau nebedaug. 
Padėtis ten tokia. Yra kolcho- 
zininkai — žemės ūkio darbi
ninkai— baudžiauninkai. Bet ir 
jų tarpe yra aristokratų, kurie 
gyvena pasiturinčiai. Yra tai kai 
kurie administracijos darbuoto
jai, ypač tokiose vietose, kur ga
lima uždirbti iš šalies. Tam tik
ri specialistai, kaip traktorinin
kai, uždirba daug, bet retai už
tinkamose Vakaruose sąlygose, 
pavyzdžiui, skubių darbų laiku 
dirba po 12 valandų per dieną.

pasakyta, kad jie eventualiai ga
lėtų gauti vietos Rygos dvasinė
je seminarijoje, jeigu latviai su-

tas. Toks interpretacijos nevie^-; <*ių sovietų inteligentų tarpe, nes kur Bažnyčia, sėkmingai atšilai- tybių yra vieningas bendradar- tiktų užleisti vietą iš savo taip 
nodurnas pastebimas ir po karb. I jie nėra susipažinę su tikrąja is- kė prieš komunistų spaudimą, biavimas, bent tarp tikinčiųjų, pat apie 10 klierikų kvotos. Lat- 
Pirmaisiais pokariniais metais, tori jos raida ir nenori žemėlapiui Lietuva tai avanspostas jau Jei- * ’ j-
!863 sukilimas, kaip revoliuci- tikėti, o kartais net skundžiasi toje sovietų sienos pusėje. Ne- 
nis judėjimas, buvo toleruoja- Maskvai, kad eksponatai klaidi- žiūrint spaudimo, tas avanpos- 
mas. Bet dabar sukilimas yra. ną sovietų lojalius piliečius. ! tas tebesilaiko tvirtai. Lenkų pa- 
išbrauktąs iš istorijos, kaip ir j 
viskas, kas vyko Lietuvoj prieš r 
1917.

Kalbėti apie Nepriklausomąją 
Lietuvą, Didžiąją Lietuvos Ku
nigaikštystę'— yra tabu. Vil
niaus etnografiniame muziejuje 
yra daug senų, žemėlapių, bet 
lankytojams prieinamas tėra vie-

tas tebesilaiko tvirtai. Lenkų pa-
E. Žagiell apžvelgia prancūzų sipriešinimas palaiko Jietuvių 

rašytojo Andre Martin knygą' dvasią, o lietuviškasis prisideda 
“Lituanie”-/ Pamini, kad lietu- prie Vakarų saugumo. Prancū-

t, j ... . .. i visi sutiko, bet valdžia kandiKauno ąvasmeje seminanjo-*
je yra 10 vietų. Jeigu lenkas iš 
vilniškės mokyklos nori į ją pa
tekti. turi gauti lietuvišką bran
dos atestatą. Lenkams iš Bie- 
larusijos paprašius, jiems buvo

dato nepatvirtino. KGB akimis 
žiūrint, labiausiai pageidautinos 
kandidato ypatybės yra silpnas 
būdas ir lankstus nugarkaulis.

(Bus daugiau)

vyriausybė nutarė sustiprinti 
pasienio sargybas visame Kini- “ 
jos-Sovietijos- pasienyje. Oficia
lus pranešimas sako, kad sovietų • 
kariai labai dažnai mėgsta įkišti 
nosį Į Kinijos teritoriją. Visur 
jie įsiveržia į kiniečių erdvę, o 
kitur įsibrauną į miškus ir pau-

i pius.
Kinijos karo vadovybė įsakė- • 

sustabdyti Šnipinėjančius ir
krašto vidun nosį kišančius rusų 
karius. Instrukcija sako, kad 
•Mėnulio metams prasidėjus, apie 
vasario 18 dieną, kiekvieną me
tą vis didesnis sovietų karių., 
skaičius laužo pasienio nuosta- ? 
tus. Vyriausybė šiais metais yra. 
pasiryžusi sustabdyti sovietinių 
karių sauvalę.

. Amerikiečiai taupo
Amerikos taupymo ir sko-■ 

linimo bendrovių sąjunga prar 
neša, kad amerikiečiai 1676 m.- 
pasistengė sutaupyti 51 bilijo
ną dol. arba 18,3% daugiau 
už 1975 m.

pas mus
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

.J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
surašymai, paimti iš gyvenimo.. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $250. ‘

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija 
santrauka irao 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 istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

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-

1739 South Halsted Street, Chicago, TIL 60608
t imi rvn ^_t ir r-T r or hwb < n r t r- ~ ~i r

RIMTA KNYGA — CERIATTSTA DOVANA
£ NiulfenoM knygų, ki>r!o< oarnjol b*f koku
į Įmycrv <olnf» ar hnfvna.
4 Aleksandras Pakalniškis. MES GRĮŽTAME. įdomūs iaunn dienu

atsiminimai ir iwkin bei sietu aprašymai, skaitomi kaip ro- 
J manas 3S7 d«1 Kaina $5.

A, Pakalntlkls. M^TAT PRAgfTYJF. Netolimu įvykiu prisimint 
ir laiko iwkiu Tiefuvoie tr Vokietijoje aprašymai, suskirs^ 
tvti i 12 daliu. 2PR psL. kaina $5.

Dr. Karys Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tnmns Gra- 
UaU virsim* S3* nsl Kaina SROO S5 OO

? Prof V^rl. C*Nf HU I » VNVCIJ 1ST O-
RIJA. T n«l <r*efn _  00 .

I Mki« — w OO- n 225 u«l.. IriSfa — 00 minkJ-
» falo rii-ŠolInls _ ■ OC

HenrilrM Tom*» — T.m*i«tnlr»s, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalni ir T^abenvoc anskritv* įdomiais ©prašymais, fliu- 
straciiomi« ir dokumentacija 33* nsl.. kaina $6. ..

Pv Karūnas. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triiu daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 2P2 puslapiu. Kaina $3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 . wi ____ __ __________ —v__________ _____ W.00

M. Gudria. POVILAS MILERIS biografuos brWai 232 
nnslaniai ...---  _ ------ - __ ------------- S3.00

5 Knygas tinkant reikia nridAtl 25 et išlaidoms

NAUJIENOS,

NOW AT OAK SUPPLY

FIXE TOOTH FUSTIC COMB

1HAIR DRYER
' & STYIERr- •

Pure power, 700 watts strong. Power enough to 
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 
handle. Soft white color with 
orange arid brown accents.

■ ©SUNBEAM TH POWER BREEZE ©1374, SUMBEAM CORPORATia

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILĖ 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juozas Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS Shidila 15W« 
ta Chlcaffoje 1966 metais paties cutoriau« lėšomis Krmss dvfein dn- 
Itn: Sėmės Akio švietimo problemos ūkininko krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo Indyje rašo: “Jei liūdnas lietuvio tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos netmiklansomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išauffusiu ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu lainiėilmn šiandiena, drąsini galima sakvti lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilvgti pačioms Iškiliosioms Huronoc tautoms”

Knvgos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaltvti. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma <68.12%'. buvo Ūkininkai ir oo •» 
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vilkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
ItaHa! lietuviu daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta kad pradėtus skaltvti nebesinori pertraukti. Knvcm 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais torfflats: Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lieta vai".

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, karna Hk S3 00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi akuti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1733 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 80608 

Gavę pinigu, tuojau knyga paritjslrae.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-199S) metų 

Cbtcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbu* 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Uetuviq Istorijos Draugija.

Knygoje a pirmą* Cbicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonij jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, (steigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, aoeailistlniu. laisvamaniškų ir 

• kitų organizacijų atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą (atgyti, prašomi parašyti čekį, arba Money 
Orderi '**’ #13

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1733 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai ’pas^ru0®h.

Juozės Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
-■ r ■ e'

ateina pagelbon organiztoriams, choru 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 čekj arba Money 

orderi tokiu antrašu: ■

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

Taupykite de TIC

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

RSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Strigta 1923 meUta. TEL. 421-3070

IstalgM pietuotą kiemai antomoblUami pastatyti.

IK11»
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Jeigu kas važiuotų į Lietuvą, tai tevažiuoja 
drąsieji, kad nebijotų prasižioti ir žinotų, kaip ir 
ką kalbėti Ne vienas neapgalvotas pasisakymas pa
sitarnauja komunistiniams žurnalistams, kurie vė
liau iš šiaudo priskaldo propagandinį vežimą... Kita 
labai neaiški tų aplinkybių pusė — tai Jų beveik ty
lėjimas grįžus iš tėvynės. Beveik niekas nieko nepa
rašo vaizdžiai ir detaliai, koks Lietuvos jaunimas; 
kokia bendra lietuvių tautos nuotaika... Kaip atro
do dabar tėvynės miestai ir miesteliai, ar tėvynė 
yra labai surusinta ir kas vyrauja mūsų tautoje — 
optimizmas ir pasipriešinimas, ar baimė ir pasyvu
mas.” (Vilnis, 1977 m. saus. 26 d-, 2 psl.)

Nuvažiavusiems lietuviams partijos specialistai ir 
įvairūs palydovai pripasakoja įvairiausių, būtų ir nebū
tų dalykų. Nedrąsūs, nepriklausomo Lietuvos gyvenimo 
nepažinusieji, net lietuvių tautos praeities nepažįstan- 
čios mokytojos, „patiki toms pasakoms ir džiaugiasi 
naujoms “žinioms”. Kai atsiranda vienas kitas drąses
nis turistas, neiškenčia, prabyla ir palydovą sustabdo. 
Jam paberia kelis faktus, kurie net ir atkakliausią pro
pagandistą pristabdo, bet mums šiuo atveju įdomu; 
kaip- tą paprastų 'bobelkų ir mokytojų tylą' ir nežinojimą 
aiškina pelėdos slapyvardžiu prisidengęs Lietuvos polit- 

Stasys Jokubka, praleidęs tris savaites rusų paverg- biuro narys, jau kelintas metas siekiąs “dialogo” su lais
to je Lietuvoje ir gyvenęs iš pavergto lietuvio prakaito, va jame pasaulyje gyvenančiais lietuviais, bet nepajėgęs 
parašė tris straipsnius Vilnyje, vieną straipsnį į savaitę. J° užmegzti. Nepajėgęs dialogo užmegzti, nes laisvame 
Manėm, kad jis iškels daugiau matytų vaizdų, bet, atro- pasaulyje gyvenantieji lietuviai jį skaito svetimiems die- , _
do, jam nepatiko Naujienų kelti klausimai. O gal Jis yra yams tarnaujančiu mūsų tautiečiu. Kad jie tun pagrįn-. LaiŠkūI iŠ pHVCf^tOS'LlStllVOS

“Mums atrodo, kad toks tylėjimas gana iškal-- Vienas ilgametis naujienietis i Lv/os pareigūnas, okupanto
• .mtas, ilgus metus laikytas 

irę, o dabar ‘amnestuotas”
-ragintas į sukolchozintą ir rusų 

rri ’^naudojamą T ietuvą. 
taip rašo:

lielas broli,

Norėjau ką nors plačiau pa? 
’Jyti bet žinau, kad ešatė gė- 

. ji informuoti apie mūsų gyve
nimą. Vienas tautietis, atvykęs 
iš Jūsų šalies į Lietuvą, prašė 
am nepasakoti apie Lietuvoje 
y . enančius, nes jis net gerrin1

1 Daily Except Sunday by The Lithuanian Newv Pub Co. id>

1739 So. Street, Chicago, lit. Telephone HA 14100
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Slapukų pasiūlymai

Tifonas, didysis Venecijos tapytojas, kuriam suėjo 500 metų

pasiryžęs atsakyti į Naujienų prašymą, kiek Jam asme
niškai ta kelionė į Vilnių ir Druskininkus kainavo, bet, 
matyt, Jis dar nebaigė skaičiuoti. Mes žinome^ kad vizi
tas į Vilniaus dolerinę krautuvę Jam kainavo šimtą do
lerių. Jis pats apie tai pasigyrė, bet kiek Jis mokėjo už 
skridimą ir giąžimą, kiek Jam kainavo savaitė Druski
ninkuose ir kelionės po Vilniaus apylinkes, tar mes dar 
nežinome. Reikia manyti, kad jis laikui bėgant tži pa- 
dąiys- ....

Tuo tarpu Vilnyje Jokubkos savaitinių įspūdžių nė
ra. Savo susitikimų su žmonėmis “tarybinėje“ Lietuvoje 
Jis daugiau neaprašinėja, Jis net nepamini savo draugų 
“žurnalistų“ sutiktų Vilniuje ir Druskininkuose. Jis 
užsiminė apie nepaprastai užimtą Šarmaitį, bet apie Jį 
mažai tegalėjo pasakyti, nes Jokubkai toli gražu iki

do taip galvoti, štai politinis tylos aiškinimas:

brolio įdomų laišką, kurio minti 
mis norime pasidalyti su Ameri
kos lietuviais. Rašo aukštas Lie-

kurie tos Draugovės susirinkime 
atidžiai klauso to vaikėzo viso

bingas, kad tai savotiškas protestas /prieš melagius, 
šmeižikus, drabstytojus purvais ir kitomis nešvan
kybėmis, protestas prieš tuos, kurie gamina reak
cingai blizgančią spaudą- Mūsų nuomone, būtent 
tokia, nes jeigu žmogus sąžiningas, — tai jis tegali 
parašyti tik tai, ką matė, ką patyrė. Kita vertus, jis
šito darbo negali padaryti dar ir todėl, kad real- kių pamokymų apie ūkininkavi- 
cingų laikraščių redaktoriai tokių straipsnių, ku- mo metodus. Kai išėjęs iš baž- 
riuose tikroviškai piešiamas tarybų Lietuvos -vaiz- nycios pripuolamai susitikau su 
das, žmonių gyvenimas, visai nebenori spausdinti ir eojaTįklausė mane, ar aš 
Jų nespausdina.” (Ten pat.) I girdėjau tą pamokslą. Ir jis dar

pasisakė, kad nesutinka su pa

se
Si-

WASHINGTONAS. — Sovie
tų ambasadorius Anatoly F. Do
brynin pareiškė prezidento Car
ter adnrnistracijai, kad Krem
lius yra nepatenkintas, kad Jung-

Valstybės remdamos disi- 
e^tą ^T'dre,ų ‘"acharovą “ne- 
- -’’t t'?! Vi'3'i ; "ovietų vi- 
aųs reikalus”.
Dobryninas savo nepasitenki

nimą pareiškė per telefoną Vals- 
t'Aės sekretoriui Cyrus R. Van- 
”6 ro to kai Valstybės departa
mentas pasisakė užstodamas ato
mo fiziką, vadovaujantį Rusi
jos disidentą prof. Sacharovą. 
Departamentas perspėjo sovie
tus liautis Sacharovą gąsdinus ir 
'/andžius jį nutildyti”. Tai yra 
rirmas susierzinimo ženklas tarp 
Carterio administracijos ir So
vietų Sąjungos.

Atrodo, kad Dobryninas ban- 
4ė rerspėti naujojo ^rezidento 
administraciją, kad “užstojimas 
sovietų disidento gali pakenkti 
įstangoms išriesti santykius 
trr' TAV ir Sovietų”.

\alst. sekretorius Vance pla
kuoja kovo mėnesį vykti į Mask
vą atgaivinti įklipusias derybas 
’ėl atominių strategir/ų ginklų 
^mažinimo. .
Tuo tarpu keturi sovietų ra- 
tojai disidentai Naskvoje at- 

ĮBaūltė į prezidentą- Cai cerį ir 
'Lni”s tyJeri"s pra- 

ti Hut’ ariu-

<s Nojelio taikos premiją. “Jis 
sinėniškai yra mirties pavoju
je ’ pasakyta minėtame atši

lkime.

Amerikos lietuviu spauda spausdina įspūdžius tų Pasis^> a _ . p. , in0) negu Jus patys. Tik pra-
. ... - „r . .5 . . ' . mokslininko išvadomis, pndur-L. , .. . • •1—-- ---- -----* •’—, J—r-- ------ —- sepapasakoti apie gimines ir ar

iamuosius. kur ir kaip gyvena, 
.yvi ar mirę.

Taip, mūšų gyvenimas sudė-

: turistų, kurie juos parašo. Amerikos lietuvių spauda mi- damas dartokius žodžius: “Juk, 
Šarmaičio. Pastarasis pajėgia daryti karjerą Lietuvą ui ir to didelio tylėjimo priežastis. Jos yra visai kitokios nies visi esame patenkinti tams-
okupavusių rusų tarpe, 6 Jokubkai dabartinėje Lietuvo- negu dialogo siekiantis politbiuro narys aiškina. Nir vie^ paskaitėlėmis Apie ūkiniu- 
Je būtų nepaprastai sunkū. Amerikoje jis gali būti nau- nas turistas užčiaupė burną dėl baimės. Jis bijo, ka';iffi0 metodus”.
i. -r., i---------- •----- ---------L t .z t-. I- _ _ _ ... - ------- - - tingas. Net visą gyvenimą gy-

ISIS 13-lK.idIS AŽII IkLULlC AU111- _ . . » - 2 į., i , vene Lietuvoje nevisi galėtugai, sakydami savo pamokslus, J
I buvo įpratę pareikšti kai ku
riems žmonėms kokius nors prie
kaištus; bet šiais laikais pana
šus įprotis priekaištus daryti 
yra išnykęs.

Lietuvos jaunuoliai tada lab.ai 
mėgdavo paruošti kokius nors 
teatrinius vaidinimus. Dažniau
siai buvo vaidinama pjesė “Ame
rika pirtyje”. Buvo statomos ir 
kitos pjesės. Bet žmonėms la
biausiai patikdavo “Amerika 
piftyjė”.

Tenka dar čia pasakyti, kad 
tie mūsų išsimokslinę jaunuo
liai mėgdavę dalyvauti visokio
je draugi jošė ir visokiuose po
būviuose. Jėigii į visa tai žvelg
ti, vad galima būtų pėsakyti, kad _______ T. __________ ,__
tais laikais musų jaunuoliai Lie-'' Vilniaus grindinį, nes iš mies-

dingas Lietuvą okupavusiems rusams, bet pačioje Lie
tuvoje Jam būtų sunku įsitraukti į ‘‘kūrybinį darbą”.

Savo įspūdžių Jokubka nesuskubo parašyti, bet Jis 
įdėjo vieno slapuko paruoštus komentarus ne tik apie 
patį Jokubką, bet ir kitus Jokubkas, vis dar važiuojan
čius į pavergtą Lietuvą ir norinčius ‘‘užmegzti dialogą” 
su “tauta“. Iki šio meto dialogai nieko naudingo nedavė; 
Jie ne tik neišaiškino pagrindinių kovojančios lietuvių 
tautos problemų, bet Jie nepajėgė net svarbiausių faktų 
nustatyti. Vienas prisidengęs pelėdos slapyvardžiu, o 
antrasis net ir slapyvardžio bijodamas pasirinkti, vie
name lietuviškame savaitratyje dviem raidėm pasirašy
tu straipsneliu bando spręsti kelionių į pavergtą Lietu
vą klausimą. Ieškodamas dialogo, jis, matyt, priėjo iš
vados, kad tos kelionės prie geriausių norų yra maža
vertės. Jei neskaityti susitikimų su artimaisiais, palik
tais Lietuvoje prieš 30 mėtų, tai Joks pasikalbėjimas ar 
klausimų aiškinimas neįmanomas. Pirmiausia, laikas la
bai trumpas, tik penkios dienos. Antra, pokalbininkai, 
daugiausia giminės^ kalbėti bijo. Vienur Jie bijo “Ginta
ro” sienose įrengtų mikrofonų, o kitur privengia ir kal
bėtis su žmonėmis, nes ne vienas užsieniškis yra perda
vęs okupanto agentams kai kuriuos pasikalbėjimus- Sta
linas užsienio komunistų liudijimus naudojo įtakingiems

kad okupantas dar labiau-nepersekiotų Lietuvoje gyve^^ Tais laikais kai kurie kuni- 
nančių ir. vargstančių jo artimųjų. Patys Maskvos agen
tai,, leisimi pamatyti nepaprastai vargingą rusų vergų 
gyvenimą, primena, kad apie vargą niekad niekam ne
užsimintų. Nenorėdami pakenkti skurde esantiems arti
miesiems, — jie tyli. Norėdami dar kartą nuvažiuoti ir 
aplankyti savauosius, — jie tyli; Kerėdami dar kartą 
vargstantiems padėti, — jie tyli. Tai ne viCiio “tarybi
nėje” Lietuvoje buvusio turisto baisios tylos priežastis. 
Okupantas primetė lietuviams didžiausią skurdu, bet 
Jis jiems primetė ir tylą, kad apie tą vargą mažiau 
kalbėtų. * - ... .

Mes slapuko melą pacitavome, kad laisviš Hetuvis ži
notų. Tegu tas pats prisidengęs pacituoja inūsiį šurriinė^ 
tas tikrąsias tylos priežastis.

Kuo pasireikšdavo mūšy išsiniokšlintisių 
jaunuolių elgsena atgavus lietuvių 

spaudą. Lietuvoje
Senais laikais, kai nebuvo leis

ta lietuvių spauda (ligi 1904 m.), 
komunistams nuteisti, lietuviai bijo, kad nepaprastai nebuvo Lietuvoje tokių drau- 

Įgijų, kuriose mūsų žmonės bū
tų galėjo aptarti šavo visokius 
reikalus. Bet kai buVo panaikin
tas lietuvių spaudos draudimas, 
tad viskas pasikeitė. Tenka čia 
pasakyti, kad tada mūsų išsi- 
iribkslinę jaunuoliai ypatingai 
buvo suirūpinę visokiais pažan- man tekdavo susirinkusiems ūki- 
gos reikalais.

Tais laikais įvairiose vietose 
buvo sulenkėjusių lietuvių, ku
rie stengdavosi įrodinėti, kad 
visi žmonės pramoktų lenkų kal
bos ir nekalbėtų, “pagoniškąjA” 
lietuvių kalba. Bet mūsų paau
gusieji ir išsimoksliitę jaunuo
liai stengdavosi visose vietose 
pasirodyti tikraisiais lietuviais. 
Daugelį e vietų teįkdavo man 
pačiam pastebėti, kad vienur ki
tur tie jaunuoliai surengdavo 
pobūvius, kuriuose aptardavo 
lietuviškų spektaklių parengi
mus, o taip pat ir tokius reika
lus, kuriuose būtų pagvildena- pamokslo nuginiau padarytą 
mi ūkininkavimo dalykai. priekaištą tiems ūkininkams,
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galingas dabartinis sovietų valdžios saugojančios polici
jos vadas Andropovas panašiai nepasielgtų. Kaip ten 
bebūtų, grįžęs iš pavergtos Lietuvos slapukas šitaip 
samprotauja:

Praslinkus tam tikram laikui, 
Marijampolėje daktaras K. Gri
nius patarė įsteigti Ūkininkų 
Draugovę. Tokia draugija tuo
jau buvo įsteigta. Ir tokios drau
gijos skyrus atsirado Kalvarijos 
mieste, kur ir man pačiam tada 
teko gyventi. Tuo metu aš te
turėjau 17 metų amžiaus. To
se Ūkininkų Draugovėse skyriuj

Pramonės kampelis

ninkama davinėti visokių paaiš
kinimų apie žemės ūkio kultū
rą, apie javų auginimo techni
ką, nes tokie dalykai iš mano pa
ties patirties jau buvo žinomi. 
Tekdavo tada man paaiškinti, 
kokiu būdu galima pakeisti pla
čiai vartotą senąją trilaukio ūkio 
sėjomainą į tinkamesnę dangia- 
laukio ūkio sėjomainą. Tie ūki
ninkai, klausydami mano pata
rimų, nekreipdavo jokio dėme
sio į mano amžių.

Kai aš vieną kartą iš tokio 
ūkininkų sustinkime buvau nu
vykęs į bažnyčią, tad iš kunigo

1 tiksliai nupasakoti apie mūsų 
gyvenimą, nes pas mus viskas 
gerai, o blogo nėra. Tai daug 
kas nesusigaudo, kas gera ir blo
ga. ;

Neseniai viena Lietuvos pilie- 
. tė mokytoja buvo nuvykusi į jū

sų šalį. Grįžusi nusiskundė, kad 
lietuviai ją pavadino komuniste; 
Ii teisinosi, kad esanti lietuvė, 
katalikė, einanti į bažnyčią, o jie 
mane Įžeidinėję komuniste ir 
tiek.

O čia visai paprastas nesu
sigaudymas mūsų gyvenimo 
džiunglėse.

Prieš mėnesį buvo atvykęs 
mūsų giminės artimas asmuo. 
Atrodė netvirtai mina Lietu
vos žemelę. Ką ten Lietuvos, tik

NEW DELHI. — Ministerė 
mrmiiimkė Indira Gandhi sukė
lė prieš save naują audrą paskir
dama naują teisingumo viršinin
ką (minfs'teri), apeidama Indi
jos aukščiausiojo teismo vyriau
sią teisėją Hans Raj Khanną, 
kurs yra aiškiai pasisakęs prieš 
ios valdžios veiksmus, paz,ėidžian 
Sius civilines laisves. Paskirda
ma savą žmogų toms pareigoms 
Tndira nepaisė trylikos Aukš
čiausiojo Teismo narių rekomen
dacijos skirti Hans Raj Khanna.

tuvoje buvo savo pažiūromis 
skirtingi nuo tų jaunuolių, ku
rie yra patekę į kitus kraštus, 
daugiausia į Ameriką. Tuos pa
tekusius į kitus kraštus jaunuo
lius yra priversti kiti suaugę 
žnionės ugdyti ta prasme, kad 
tie jaunuoliai nenutautėtų, kad 
jie išliktų tikrais lietuviais, my
linčiai savo kalbą.

A. Kelmutis

Giedrė Žumbakienė

to jam išvykti buvę draudžia
ma. O ne tik iš miesto, bet ir 
viešbučio po 22 valandos išeiti 
negalima. Net viešbutyje nelei
do pernakvoti su žmona,’kurios 
nematė virš 30 metų. O tai juos 
ir baido būti kaip sugautiems. 
Jis visą laiką buvo apsuptas gi
minių ir artimųjų. Ir prie jo pri‘-
eiti ir pasikalbėti nelengva. Vis I ir meile 
dėlto apie pusvalandį teko su juo'

trumpą laiką, lyg kopūstuose iš
gąsdinti zuikiai, gali pasikalbė
ti. Atrodo, jis grįž nesusipaži
nęs su Lietuva ir mūšų gyveni
mu.

Galėtum ir pats, broli, nors 
esi ir senyvo amžiaus, apsilan
kyti savo gimtinėje. Kaip Jums 
ten gerai bebūtų, vis savas kraš
tas mielesnis. Ne vienas išeivis 
sielojosi, kad svetimoj Šalelėje 
nemalonu, nė, tėviškėlę brangią 
vis regi sapne.

Tikiu, kad Helsinkio susita
rimais atverž varžtus, ir galėsi
me laisviau vieni pas kitus ke
liauti. juk dabar tokš technikos 
amžius. Manoma, kad'ir toliau
siai galima susitikti.

Jums ir artimiesiems karšti 
lietuviški linkėjimai. Su pagarba

Birelis Stasys



GEORGE F. RUDMINAS 
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

S — NAUJIENOS, CHICAGO < ILL.— Monday* January 3L Tf77

MAISTO INSPEKCIJA

AMERIKOS

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Use as a frypan, tooDip into batter

Ml"

OAK SUPPLY
and FURNITURE CO

711 WEST JACKSON

EASY

TERMS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

šia (1* 
ta* ii

Chicago*
Lietuvių 

-aidotuvię 
direktorių 
Ašsociaci jos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBMAMS PASTATYTI

• Dabar Amerika kitiems sko 
liną pinigus arba juos duoda, o 
pati brenda vis į didesnės sko
las. 1836 m. JAV ižde buvo 28 
milijonų dolerių santaupų arba 
perteklius.

’ietuviškos knygos pristatymu, 
poezijos vakarėliu ir panašiai.

— Atsiminkime, kad mes vi
si, ar tai būtų maža kuopa, ar 
apskritis, turime populiarinti 
Lietuvos kultūrines tradicijas, 
lietuviškas dainas ir papročius. 
Dabar yra pats geriausias laikas 
rentgti įvairiausius parengimus. 
Ir kai Susivjenijimo kuopos ar 
apskritys pasižymės savo lieLn- 
viška kultūrine veikla, bus leng
viau pritraukti mūsų jaunimą į 
savo gretas ir taip pat lengviau 
prirašyti naujų narių. Tik nenu
leistame rankų, bet su nauju už
sidegimu veikime virš minėtomis 
gairėmis Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje ir Lietuvos gerovei!

Į panašą veiklą turėtų įsi
jungti ne tik SLA kuopos bei 
apskričiai, bet ir gausūs Ameri
kos lietuvių tau oai bei organiza
cijos taip pat politinės partijos. 
Amerikos Lietuvių Taryba yra 
sudariusi paskaitininkų įvairio
mis temomis sąrašą lietuvių ir 
angių kalbomis, bet niekas į tas 
galimybes neatkreipė rimtesnio 
dėmesio.

Apdraustas p*rkr«vstyma» 
H i»airit» atstump.

-ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996
_____ ;______________ i______

ios atsišaukime minimų dalykų 
SLA kuopos Įvykdytų, o jas pa
sektų kitos lietuvių organizaci
jos, tai prasidėtų lietuvybės ir 
lietuviškumo renesansas išeivi
joje. K. Fetrokaitis

l(!>AY THE HHEAPPLE ON 1T5 

SIDE .WITH A LARGE, SHARP x. f 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM - 
THE BCHTOM THROUGH THECROWW.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI H PAAKKMMA* 
KIEKVIENA DIENA BOTIN) KRIKŠČIONIU)

DR. K. G. BALUKAS 
AKUSERURA ir MOtERŲ LIGOS 

GlweKOLOGIN* CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

laical Building). Tel. LU 5-6446 
PriUDA liguuus pa&JU buyuniM 

ci skambinu

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO THE SHELL AND 
OJTALLTHE MY AROUND.

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS PELfCACV.WELL.ITCOULPN’l 
BE EASIER.

dutėfr daut; nuolmuKu

vtrĄehai $4.01^ minkšti — $3.0U

1ETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pašiau 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina £1.50

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHiKUkuaS

Bendra praktika, spec, MOI>KV ligos 
Ofisas; 2652 W£ST 59tb STREET 

TaU PR £-1223 '
OFISO VAU: pirm-. aucracL. trečiac 
tr penkt. 2-ė ir vaL vak. šesiadie 
ilsia 2r4 vai. po piety ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

w£51 aira oiKtti
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-083* 

Taip pat naujoji Barbaros ii 
Gene Dnshiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn 

TeL 499-1318

DR. G K. BOBBIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tele*. 69541533 

Fox Valley Medical Cwnter 
& 0 SUMMIT STREET 

ROUTE $8, ELGIN. ILLINOIS

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

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TeL: YArds 7-1741-1742

x <UmueCH> HALkU pliimouiKo.

prelato J H KtJNCiAUb knyga 
AFSIMiMAlAl 1Š BALED VEIKLOS

BUTKUS - VASAITIS
144C So. oUUii Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

Lietuvybės ir lietuviškumo 
renesansas yra galima

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje seime buvo įkurta ir pa
tvirtinta SLA Kultūros komisija 
iš Onos Jokubaitienės, Demie 
Jonaitis ir Liongino • Kapecko. 
“Tėvynės’’ .1 nr. komisija pa
skelbė atsišaukimą, kuriame taip 
rašoma:

;— Praeityje SL'A kuopos dau
gumoje vietovių, turėjo net pa-' 
grindinį vaidmenį lietuviškame 
veikemt Laikui bėgant, SLA 
veikėjų pagalba kitos lietuviš
kos organizacijos perėmė vado
vavimą. 1

Kadangi mūsų organizacija 
yra pati turtingiausia ir viena 
seniausių laisvame pasaulyje, tai 
ir mes turime įrodyti savo veik
lą, ypač kultūrinę, kad mes esa
me gyva organizacija, kad mes 
judame ir veikiame: Nebūtinai 
turime pradėti ar atgaivinti kul
tūrinę veiklą su dideliais koncer
tais ar literatūros vakarais, bet 
galima pradėti: paskaitomis kul
tūrine tema, mūsų jaunimo ta-

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

P. SiL£lKIS> 0. P.
v* KI rt v r Ku I bjL i T A.

X 2 Apmauki i i 'Lezai, Ateu. 
iiaxai 494100 <ojon

V .Arch Supports) ir L k

> ir 0—& Šeštadieniais 9—j 
>1 04rd Ctifcąoo Hi. 606k 

PHospeer tL508*

HU LEONAS SEiBUTIS 
iMKSTŲ, PŪSLĖS Ifc 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valu anwad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso tolofu 776-2380
*“ Naujas raz. talef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 

1490 HI. A. M. 
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popeL - šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Tetef^ HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

rckKKAUJl TMAI

MOVING 
L6fd)cnai — Pilna apdraudė 

2EMA KAINA 
fe. i E R 6 N A t 

T< WA 5-8063

ht-uivjui, ypač treniniiiui Genau- 
<>bęjui sj.untu5tain siuBtHUUb } ki-
u-i** Knygą pasiusime adrvsatm, jei pf-isiu- 
-k) irbp Miuirv Order) Uifclti adresu*

*Ai gyvasis, ai buvau numiręs ir itai esu gyvas par amžty •mžius*. 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: 44Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

Visi fino, kad mirtis yra ils u n Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra ml- 
rusieli? | t< klausimą atsako knygute "Viltis po mirties^, kurią gausite

• Senovėje Vokietijos, Švei- nemokamai. Rašykite:
carijos įr Austrijos smulkus va ZAVIST^ 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO. ILL. 60629
giliai buvo patalpinami į gele- RArro tyrinėtojai
zmais grotais narvą ir jį pasta----- ----------- . —--------------------------------------------------
tydavo turgaus aikštėje. Praei- ~ ~
viai galėdavo vagį ne tik maty- . W *3^ T
ti, bet ir sukti tą narvą, kol ja- j S3® ■ S I
me esantis vagis parvirsdavo. B B--4 lt Jt

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 2-3572

REZ.: Gt 8-C873
DK» VV .juisiiiY-iuuSLN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CH1HURGUA
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neaU 
siuepia. skambinti Ml 3-000 L

— JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir Kul- 
įtūros klubo metinis nariu susirinki- 
'mas vyks antradien, vasario 1 d., 
į Šauliu namuose. 1:00 vai. popiet, 

Chicagos miesto sveikatos ko- J2417 w- st-
.... TX YF r- cms, norinčius būti nariais, prašomemisionierius Dr. Murray _ C. pasitapimu ateities reikalais Po 

Brown informuoja, kad miesto sirinkimo bus pobūvis ir
inspektoriai Kasmet patikrina dalyvauti. Turėsime svarbių
apie 5 bilijonus svarų pieno, ku vaišės. A. Kalys

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GiuE v ECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West T03rd Street 
p3%al susitarimą

DR. PAUL V. DAROS 
vrDYlvJAS IR CHiKUKGx> 

Westchester Community klinikos .
Medicinos direktorius.

i938 S.Manheun Rd..Westchester. HL 
VaLaNDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

Kas antrą šešLadieni 8—3 vai.
leU 5ox-2/27 arba 562-2728 „

Remove the pineapple from both shells, halve 
FKUIT LENGTUWSe. SLICE OFF CORE (TOP PORJTTOH) 
Or EACH QUAKTEt. CHUNK FKOlT. PUT BACK M THE 
SHELL IT MAKES AH ATTCAC.TNE 5OVIN6 WSH -B

< SUNBEAM ELECTRIC CREPEMAKER
Controlled heat for perfect crepes the easy electric way. 
Simple, dip-heat-eat method: (T) a quick dip evenly coats 
cooking 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.” 
ftrSUMBEAV TM M'SIEUR CREPE 
© SUNBEAV CORPORATION. 1976

TĖVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOMF 

il/^ 2533 W. /ist Street 
K Telef.: GRovehill $-2345-6

Knygos bus išsuisti**, jei 61.50 čekis arbs Money Orderi; 
bus pasiųstas tokiu adresu;

~ ’ N A U J I E N O S.
1739 So. Halsted SU Chicago, iii. 60608

.. 18 ŽMONIŲ PU R C OS irįo apje 2.6 bilijonai svarų pas- 
VALANDOS ELEVATORIUJ , teorizuojami ir pakuojami, o vi 

sas kitas kiekis sunaudojamas 
ledams (ire cream), sūriui, svie
stui ir kL produktams. Inspek
toriai patikrina pieno produk
tams priemones bei įrankius 12-

UŪDĖSIO VALANDOJ į
šttkftt Ii

MAŽEIKA& EVANS 
| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 1
I 8845 S®. Westen Ave. Air Conditioned Chapel and 

' Republic 7-8600-8601 raciUtiefc 
Sean. O’®* ’tUo« «ies“ rB’utee tovtj<s* *ta"

Ml wa?

DR. ANNA BALIONAS
AKIU- AUSŲ. NOStM. 
IR GLa 3.CS LIGOS

2CM W. 63rd Street
*eUpdo« P*S*1 susiUrūną

Chicago Sun-Times sausio 26 
d. laidoje aprašo, kaip praleido 
laiką 18 čikagieėių vyrų ir mo
terų, kurie šeėtadienio naktį 
11:15 vai. John Hancock Center 700 pieno ūkio farinose ir' 2,308 
dangoraižyje eievaloriu kėlėsi į pieno suėmimo stotyse bei pas- 
96 aukštą j Sybaris Lounge kok teurizavimo įmonėse. Visa tai 
teilio iSgerti-A4ti»niuolika suau padidina pieno ir pieno produk- 
gusių žmonių viename elevato- tų kaina vos po 0.03 iki 0.1 vie- 
riuje skaitosi “pilna”, bet kai no cento pieno produktų sva- 
elevalorius nei dti pusės neiš- rui. 
kilęs sustoja ir pradeda leistis 
ar kristi žemyn, staiga sustoja 
ir pustrečios valandos išstovi, 
kol inžinieriai per elevatoriaus 
stogelį nuleistomis koĮiėčiomis 
visus aštuoniuoliką asmenų išlai 
pina pro kito elevatoriaus du
ris, pergyvenusieji tos scenos 
kol gyvi nepamirš: Išstovėti, 
kaip silkėms statinėje susispau 
dus temperatūrai iki 100 laips
nių pakilus ir kvėpuoti orui su
mažėjus. “Kvėpuoti oro visiškai 
nebeturėjome, jokios ventiliaci
jos nebuvo. Moterjs pradėjo iš 
sivilkti sukneles, vyrai išsirengė 
vienmarškiniai, ir kai buvome 
pagaliau išlaisvinti, visi buvo
me prakaitu varvančiai permir
kę,” — pasakoja pergyvenusie
ji. Bet dar buvę blogiau tai, kad 
pusiau antrą valandą nakties ne 
bedavė išgerti nei atsisėsti pa
silsėti.

DK. K. A. V. JOCAS
489-4441 561-46Ū5

□DOS LIGOS -t. CHIRURGIJA 
•VOi h. WESTER^ AVfe.

N. WESTERN ĄVE, 
Telefonas atsakomas 12 vai.

Uk. rnANK l-UCKAS
O ATOME TRIS TAS 

KALBA LIETUVIŠKA;
26K W 7lst St. — Tai. 737-5)49 
sikrew aSis Fntaiko akinius ii 

‘contact lenses
si. pasu susitarimą. Uždaryta tree.

PMAPPlI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET fUpuhl'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€67X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL $74-4417

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911



—* - — židinius. Kalendoriaus pro-
'TRUMPA? ats.miiė po penkinę. Naujie-
~ ‘ ______ / - uų l,ara,nai: ^ Bjrtrtė>:(proc-

n u ........ k.enė iš Biehmond IIU1, N. Y,
t Viadas Bakūnas iš Los Angeles,

V’. Sincvičius, New Bri
tain, Conn., po ilgesnės pert
raukos vėl tapo Naujienų skai 
tyloj u. Jis buvo susirgęs, be 
to, negalėjo pakęsti blogo pa
što patarnavimo. Šiomis die
nomis jis atsiuntė tokį laišką: 
“Dabar šiek tiek paštas pagerė
jo, tad noriu atnaujinti savo 
prenumeratą. Išvis su lokiu ge
ru laikraščiu skirtis tiesiog ne
galima, o gal kas nors to ir te
laukia. Tik dabar aš grįžau iš li
goninės po akių operacijos ir 
jums greitu laiku atsiųsiu me
tinę prenumeratą”. Dėkui už 
laišką’ir už jame esanti svarbų 
pareiškimą.

— Ponia Liudvisia Miller, an
trosios kartos lietuvaitė iš La
Grange Park, Ill., iš savo drau
gių išgirdo apie Naujienų plati
nimo bei naujų skaitytojų vajų 
ir apie jų vedamą gerą darbą pa 
dėti okupuotai Lietuvai, taip 
pat ten gyvenantiems ir išei
vijos lietuviams. Nenorėdama 
atitrūkti nuo lietuvybės ir lietu
viškumo, ji užsisakė Naujienas 
trijų mėnesių bandomajam lai
kotarpiui. Dėkui už dėmesį ir už 
prenumeratą, dėkui už-gerą pa
vyzdį kitiems lietuvių kilmės 
amerikiečiams, kurie neskaito 
arba nebuvo susipažinę su Nau
jienomis. Platinimo vajaus pro 
ga jos yra siunčiamos susipaži
nimui’2 savaites nemokamai.
—Švyturio Jūrų šaulių kuopa 

Detroite paskyrė Naujienų para 
mai $10 ir juos atsiuntė per mū 
su bendradarbi A. Sukauską. 
Dėkui kuopos valdybai ir vi
siems to dalinio nariams ir na
rėms.

— Dėkui lietuviškos spaudos 
rėmėjams, savo aukomis pade
dantiems išlaikyti šviesos ir tie-

Cal., A. Mykolaitis iš Semono- 
le, Fla., Juozas Šalkauskas iš 
Waukegan, Iii.,

— Povilas Putrimas, 1446 So. 
18 Cl., Cicero, Ill.,žinonias gerų 
darbų rėmėjas ir maisto krau
tuvės savininkas, velydamas vi
siems lietuviams gero, atsiuntė 
$7 auką. Dėkui.. Jo krautuvėje 
yra platinamos Naujienos ir kiti 
lietuvių laikraščiai.

— Lietuvių Dienų žurnalo pir 
masis šių metų numeris yra skil
tas pagerbti rašyoją - laureatą 
Jurgi Gliaudą 70-jo gimtadienio 
proga. įžanginiam yra'gen. St. 
Raštikio Įdomūs ir realūs svar
stymai “Karas ar Taika”. Gre
ta J. Gliaudąs kūrybos išspaus
dinti Australijos lietuvaitės Al
donos Prižginlaitės naujausi ei
lėraščiai, taip pat išsami lietuvių 
kultūrinio gyvenimo bei įvykių 
iliustruota kronika. Žurnalo — 

■ “Lietuvių Dienos” adresas: 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, CA 
90029.

— Mikalina Baronienė, gyv. 
Virginijos valstijojs pas dukte
rį Milda ir žentą Antaną Vaiva
das kartu su jais lankė savo 
dukrą Lillian ir Antano seserį 
Eleną Vainiūnienę centrinėje 
Floridoje. Dukters ir švogerkos 
kviečiamo, o gal nujausdama 
šios žiemos nepaprastus šalčius, 
ji liko žiemoti Floridoje, naudo
damasi minimų Vainiūnų vai
šingumu ir gražia Floridos apt 
linka.

— Mark Kosminskas iš Kelly 
aukšt. mokyklos Brighton Par
ke parinktas atstovauti 4-.tą dis- 
triktą pavyzdingų jaunųjų Či
kagos piliečių konkurse.

— Robert Butkus dalyvavo 
McKay mokyklos mokinių mok

REIKALINGA MOTERIS 
DRABUŽIŲ TAISYMUI

(M.TERATI ?N)

Pageidaujamas patyrimas prie suk
nelių.

1 PILNAS LAIKAS
• -Nuolatinis darbas. Geras atlygini
mas. • ;
įvairūs priedai ir tarnautojams 

laidos už perkamas prekes.
Reikia suprasti ngliškai.

EVA N S

nuo-

36 South State St. 13 Floor 
Tel, 855-2160

RENTING IN GENERAL 
N u ? m *> s

IŠNUOMOJAMAS kambarys su wi' 
tu ve, atskiras Įėjimas, vyresnio am
žiaus moteriai ar vyrui. Skambinti 
776-3727. <4

X - -- ’ X

MISCELLANEOUS POR SALE

. . U .1. ... — — ™-

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- < 

vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę * 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu į 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki j 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome | 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, I

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

JUBILIEJINIŲ METU 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 30 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neldamor ir nesidėdamoi 1 sandėrius su okupantais ar Ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko rifas lietuvių demokratines grupes. Jų bendru 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 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 renesoa.
KAINUOJA: Chicago|e Ir Kanadoje metami — $30.00, pusti metų — STS.OO, 

trims mšn. — $850, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose metami

Viktoras Petravičius

HELP WANTED — -E-FfcMALE į 
RvikU DarbirifUty ir Darbininkių

Namai, Žemė — Pardavimui , 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

.DEL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS Į

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

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. Ž I C R E K I T E ! 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

l TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Iw vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

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 Kedzje. 
Virš S5 590 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.

DELIKATESU PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas, gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską Įmo
kėti apie S5.000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

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

PARDUODAMA 3 gabalų Sectional 
stiliaus sofa žalsvai auksinės spalvos 

■ už $250. Norge automatinė skalbimo 
I mažina $50; garo šilimos radiatorius 

: $25 ir karšto vardens radiatorius 
'$25. Teirautis tel. 778-2023.

’ į -..^=77----^-—, - — - ‘

čiams prieš puotą įteikdavo au
ksines karūnas, kurias svečiai 

8 Senovės Makedonijos kara- pasiimdavo į namus. .
liūs kiekvieną savo puotų sve- ( —---------:--------------------------
čia laikė karaliumi. Jis savo sve

, .  Šimtametis "mergininkas"

Linų rovėjos (Grafika)

slo populiarizacijos konkurse ir- trikto atrinktų darbų parodo
je grupės darbas— detektorinis f je.
radijo aparatas lamėjo 2-tą vie
tą. Jį bus galima matyti vasa
rio 9 ir 10 d. Ford City preky
bos centre 15-to mokyklų dis-

SUSIVIENIJIMAS'
LIETUVIŲ

SL1 — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams. - - •

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bes apdraudę ir ligoje paša I p*, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. -....

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis Čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00. ; ’

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi

joms ir gyvenimo pradžiai. ■ ■
SLA — duoda VAIKAMS ir. jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 

už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
SLA — AKCIDENTALŽ- APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. , Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus. '

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

PENSAKOLA. — Čia nuteis- 
. tas 2 mėnesiams kalėjimo 101 
: metų amžiaus Johnųny White, 
I kurs tvirtina, kad raktai į il
gą amžių yra “moterys ir gėri
mas”. Jis buvo kaltinamas ne 
dėl alkoholio gėrimo, bet dėl jo 
pardavinėjimo be leidimo. Tei
sėjas norėjo jį nubausti sąlygi
niai, bet jis bevelijo bausmę at
sėdėti.

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

PERRY PLAZA MOTEL

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

1007-Park . Ave., Hot Springs, Ark. PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav. į ligoninės Pigus.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 1 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
Spalvota TV, šildomas maudymo • E geru Jankų priešais parką, opoxwux x v, a V... Naujas gazo šildymas ir nauja elekt-
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi- ra $8,500 pajamų. Vertas $50,000. 
mo aikštelė. Galima rezervuoti te!.
501-623-9814. VALDIS

REAL ESTATE

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.

1 „ Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psC 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 iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
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 $1.50. Yra taip pat 

i L*versta i anglu kalba.
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 

60 satyrinių novelių, 199-pusl., kaina $2.
D. Kuraitis. KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna Tnturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE 
84 psL Kaina $150.

— $26.00, pusei metų — $14J50, vienam mirų — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metims. Suslptžlnlmul siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
—Į s S—m* •• mm — —

NAUJIENOS, r, s
1739 South Halsted St.

Chicago, UI. 60608

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

ŲJ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

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

ADRESAS _____________________ _______ —-----------------------

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 $o. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant pasta Ir prldadanl

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, J nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?' /

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa

žaki »r pinigine oorlalda.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — S3.50.

Užsakvmus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago ILL 60608.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted *t„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T t N A S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NORETKTENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

260R Wert 69th SL Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis peslrinklmas geros rūšies {vairių prekių.

MAISTAS II EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ------------------------ ---- —--------------$8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -_____ _—— $3.00
Minkštais viršeliais tik ________ ______________ — $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ĮMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ------------- $2-00

Gelime taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. WS08

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apralo Pem^rL senus |o 
gyventojus ir gamt|. 1,200 Jletuvilkų' vietovardžių sąrri**- Knygos 
kaina $6.00, minkltl viri* Ha L

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

NAUJIENOS'-
1739 So. Halsted SL, Chicago, IEL 60608

f _ NAUJIINOS. CHICAGO I, ILL** A»*»day> January 1*77

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

" HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

•ADOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 60609 ' TeL VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559
tr J JI, -ILL-------------- —---------------- -------------------- " 111 11

TAISAU NAMUS 
IK VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

I Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis •
_ A. LAURAITIS 
~4645 So. ASHLAND AVĖ.

s ' 523-8775
I ■«!■“ Į.JĮIIB I IIIRW J TTTI .1 111 1 .11

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
'Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TeleE: REpublrc 7-1941

4*" ....  '■
M. ŠIMKUS 

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

pas vieninteli 
įį lietuvį kai liniuką fe?

Chicago >

HkNORMANĄ
&BURŠTEINĄ

185 North W»W Avmmm

(i»taifo«) ir 
i 677-84M 

(buto)


