
The First and Greatest 
Lithuanian Dailų in America

i

į
į

J

Chicago, Ill. — Penktadienis, ' nsario-February 4, 1977 
G r.

aS 197* 
/gmaip"

Brice 15cVOL. LXII
Library uf Congress
Periodical Division

The Lithuanian Dad y News
Published by The Liihuaman News Publishing Co., Inc. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

NR. 29

ŠLAPI SOVIETUOS GRŪDAI 
DERLIUS DAUG MAŽESNIS

Pereitų metų rudenį Sovietuose gautas grūdų derlius, oficia
liomis žiniomis, siekia 223.8 milijonus metrinių tonų. Bet paaiš
kėjo, kad tame milijonų metrinių tonų skaičiuje yra mažiausiai 
13% vandens. G -

Taigi, kaip Mineapolyje spaus
dinamas žemdirbių ir biznio sa
vaitraštis rašo, sovietuos tikras 
pereitų metų grūdų derlius te
siekia 195 mil. metrinių tonų. 
Jei tai būtų teisybė, tuomet ru
sai būtų priversti šiemet J. A. 
Valstybėse pirkti daugiau duonos

Mineapolio savaitraštis prime
na, jog dėl didelių rudenį buvu
sių sovjetijoje liūčių, vandens 
kažkurių rajonų grūduose siekia 
net 35%, žymiai daugiau kaip 
sovietuos valdžios grūdų san
dėlių administracija yra paskel
busi. ' j-,' ‘

Viso pasaulio žemės ūkio bė
das bei geroves nagrinėjančios 
Įstaigos ‘ USD A biuletenis rašo, - ——- . . -
kad 1976 m. rudenį rytų Euro- džios pranešimu, sutriuškintas 
pos daly j e, ypač Rusijoje, buvo j karių maištininkų pasikėsinimas 
tokios gausios liūtys, jog sunku užgrobti Juba aerodromą Pieti- 
buvo suimti iš- lauku sausite.ir-j 
neapdygįisius javus. Taipgi įmir 
kusi žemė apsunkino žemkenčįų 
javų sėją.

Pasaulinė duonos situacija f
Amerikos žemės ūkio depar

tamento surinktomis žiniomis-
• visame pasaulyje 1976 m. grūdų 

derlius pasiekė 1.4 bilijonus me
trinių tonų ir tuo būdu grūdų 
atsargos padidėjusios 51%. Ta
čiau grūdų kainos ne mažėja, 
bet didėja. Tai pasekmė 1976 m. 
buvusių ir numatomų būsimų 

,1977 m. sausrų. Antra vertus, 
kai kurie grūdus auginantieji 
kraštai sulaiko jų pardavimą ir 
išvežimą. Be to, pasauliniu mas
tu žymiai pabrangusios sojos pu
pelės bei alėjiniai grūdai ar sė
menys, Kinijos kviečių supirki
nėjimas užsienyje ir susitrukdęs 
transportas JAV dėl anksti pra
sidėjusios stiprios žiemos ir snie
go pūgų ■kelia grūdų kainas.

KONGRESO NARIAI ŠIAUŠIASI

Schlesingeris pakišo prezidentui pasirašyti

TRUMPAI IŠ VISUR

Airiai nušovė anglą

BELFASTAS. — Trečiadienį J 
šešiais šūviais Į galvą ir kruti-, 
nę nušautas Dupont Internatio
nal įmonės vedėjas anglas Jef
fery Agate, vadovavęs 1,700 dar
bininkų įmonei šiaurinėje Airi
joj e. Du vyrai j į pasitiko iš įmo- 
nės namo grįžus ir nudėjo beis- ’ 
lipant iš automobilio Londono 
priemiestyje. p

Sudane sukilimas nepavyko

' CHARTUM. — Sudano val-

WASHINGTUNAS, D. C. — Prezidentas Jimmy Carteris, 
bandymas pamėgdžioti buvusį prezidentą Franklin D. Roo- 

selveltą, praeitą trečiadienį pasakė kalbą krašto gyventojams apie 
pačias svarbiausias šios valstybės problemas ir apie jo paties rū-

< pėsčius. Laisvėj besidalydamas prezidentūros ir visos adminis-
< tracijos rūpesčiais, jis pareiškė, kad .šalta žiema gerokai padidino 

amerikiečių rūpesčius. Prezidentas kreipėsi Į kiekvieną krašto 
gyventoją, prašydamas taupyti visus degalus, reikalingus šilumai
gaminti ir pramonei mašinoms judinti

Geras jojikas privalo gerai užsilaikyti, joti tiesiai ir laikyti galvą vienodoje 
pozicijoje. Tik nepatyrusio jojiko galva linguoja su kiekvienu arklio žingsniu. 
Paveiksle matome Judy Frederickson, ramiai, jojančią savo bėrių Pu
erto Rico lenktynėse. Ant galvos jstovi stiklas, kurs buvo pripiltas šampanu. 
Nei vienas lašelis neišsiliejo, taip ramiai ji jojo.

' ' . t ■ . . ■ - . ■ ■

Libanas praleistų Sirijos 
kariuomenę

DAMASKAS, Sirija. — Prezi
dentas Hafez Asad trečiadienį 
pareiškė, kad .nepaisant Izraelio 
protestų Sirijos taikos gynimo 
kariuomenės daliniai žygiuotų 
bet kada į Izraelio pasienį, jei 
tik Libano prezidentas Elias Sar
kis pageidautų.

PATRICIA HARRIS 
Secretary of Hooting 
•nd Urban Development

, Patricia Harris, namp tfatybo* ir 
miestv augimo sekretorė. Prezidentas 
Carterii lino, kad keliose vietose i 
pavyzdingai tvarkius statybos reika
lus, todėl jis ją Ir paskyrė sekretorės 
pareigoms.

to Sayed' Abel Alier pravestu 
tyrimu nustatyta, kad maišti
ninkai už atsisakymą dėtis prie 
sukilimo nušovė 8 aviacijos ka
rius ir du svetimšalius, dirbu
sius prie statybos aerodromo ra
jone. Maišttninkų tikslas bu- 
'vęs “sunaikinti nuosavybę, mo
ralę ir tautinę vienybę”.

Afrikoje vis neramumai
LONDONAS. — Vakarų Af

rikos valstybės Sierra Leone 
prezidentas Siaka Stevens pa
skelbė išimties (bėdos) stovį po 
to, kai studentų demonstracija 
pareikalavo, kad atsistatydintų 
ir būtų pravestos kai kurios re
formos. Britų žinių agentūros 
BBC pranešimu, po ceremonijų 
sostinės Freetown universitete 
studentai iš prezidento pasišai
pė ir tarp demonstruojančiųjų 
ir Stevenso rėmėjų Įvyko mušty
nės, kurias policija išsklaidė aša
rinėmis dujomis. Uždrausta 
naktimis vaikščioti, nors mieste 
viskas ramu.

AKCIJŲ RINKA
Paskutinėmis dienomis verty

bės popierių vertė krito iki 952 
intdustrinių taškų. Ekonomistų 
tvirtinimu, šalta žiema, energi
jos krizė ir prasidėjęs darbinin
kų, kad ir laikinas atleidinėji
mas ir sulaikė vertybės popie
rių -maklerius supirkinėti akci
jas. Antra vertus, nėra aišku, 
kaip greit prez. Carterio bilijo
ninis ekonominis stimulas bei 
akstinas pradės veikti ir kokia 
įtaką jas turės ekonomijai — var
žo akcijų biržą.

Amerikos maistas Egiptui
WASHINGTONAS. — Kon

greso Paskirstymų subkomisija 
iš numatytos $700 milijonų pa
skolos sumos nutarė $190 mili
jonų skirti maistui ir trąšoms 
Egiptui, kadangi Valstybės de
partamento perspėjimu neseniai 
įvykusios Egipte riaušės ir ne
ramumai dėl maisto stokos gre
sia prezidento Anwar Sadato po
litiniam pastovumui pačiame 
Egipte ir arabų pasaulyje.

Brangiai kaštuoja l Priešinai mokesčių Dują truks ir vasarą 
namąšildymas

WASHINGTONAS. — Kon
greso bibliotekos išleistoje studi
joje sakoma, kad dėl stiprios ir 
šaltos žiemos kiekvienas namu 
savininkas šildymo reikalams 
šią žiemą išleis 139 dol. daugiau.

Pasak studijos, visos Amerikos 
padidėjusios energijos sąskaitos 
bus šįmet didesnės 8.4 bil. dol. 
Tai maždaug lygu prez. Carterio 
9.6 bil. dol. sumoje mokesčių 
dovanoms. Reikia nepamiršti, 
Į.6 bil. dol. mažesnio uždarbio, 
uždarius įmones ir atleidus dar
bininkus. Iš viso į Amerikos 
ūkį bus mažiau įlieta 10 bil. dol., 
kas sudaro % 15-kos bil. dol. su
mos numatytos šiemet Amerikos 
ūkio pagyvinimui, sumažinant 
tokiai sumai mokesčius.

Atsižvelgiant į nenumatytai 
susidariusią padėtį, ekonominės 
tarybos patarėjų pirmininkas 
Sh. Schultze valstybės kabine
to posėdyje, tad ir priminė, kad 
greičiausiai dar šiemet ekonomi
nį stimulą bei akstiną reikės pa
didinti iki 31.2 bil. dol.

dovanoms
WASHINGTONAS. — Prez. 

Carterio planas, dovanoti kiek
vienam Amerikos piliečiui 50 
dol., susilaukia daug priešinin
kų kongrese. Respublikonai tie
siog to nesupranta ir nenori su
tikti, o kažkurie kongreso de
mokratai nori kitoje formoje 
mokesčių mokėtojus patenkinti.

Respublikonų senatorių kon
ferencijoje, vietoje vienkartinės

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė energijos komisija numa
to, kad-ateinančią vasarą ir kaž
kurioms Įmonėms bus tiekiama 
mažesniais kiekiais dujų. O Mas- 
sachutsetts technologijos insti
tuto kompiuterių skyrius apskai
čiavo, kad ir tuo atveju, jei du
jų kainos būtų pakeltos %, vis- 
tiek dujų trūkumui išlyginti rei
kėtų penkių metų laiko. Tech
nologijos institutas mano, jog 
dujoms nepabrangus, dujų trū-

50-ties dol. dovanos, nutarta pa-, įumas dar padidėtų.'
siūlyti Įstatymą, kuriuo būtų tei
kiama mokesčių mokėtojams 
nuolatinis mokesčių mažinimas.

Nukentėjo admirolas
Neprileidžiami JAV 

mokslininkai
MASKVA. — Sudarius kultū-

■ Ulinojaus gamintojų sąjunga 
kviečia visus vartoti daugiau an
glių norint sustiprinti Ulinojaus 
valstijos ekonomini ūki.

Hnojaus valstjoje yra gausūs 
anglų klodai ir jas gausiau var
tojant, hlinoj us ekonomiškai 
pirmautų visoje Amerikoje. Bė
da tik, kad Ulinojaus anglis tu
ri daug sieros priemaišų, kurias 
plačiau vartoti, oro taršos^ su
metimais, įstatymas yaržo, To-

gos prezidentas. O. Y. Bergren 
ir sąjungos reikalų vedėjas T. 
J. Reid yra labai nepatenkinti, 
kad gub. Thompson nepatenki
no sąjungos prašymo laikinai at
leisti anglių vartojimo varžanti 
Įstatymą. Sąjunga prašė gu
bernatoriaus, leisti plačiai varto
ti daug sieros turinčią Ulinojaus 
anglį. '

Energijos krizės metu Dlino- 
jui svarbu laisvai vartoti sulfu- 
ringą anglį, kuri dabar išveža
ma Į kitas Amerikos valstijas, 
kur Įstatymai nėra tokie griežti. 
Fats minojus yra priverstas 
pirkti anglį iš Pietų Dakotos, ku
rios. anglis yra žymiai švaresnė.

Nebuvo sąmokslo
C

WASHINGTONAS. — Tyri
nėjęs keletą mėnesių kun. Kingo 
nužudymo bylą, teisingumo de
partamentas prieina išvados, 
kad kun. Kingo žudikas Ray vei
kęs vienas ir jokio sąmokslo ne
buvo. Tokia teisingumo depar
tamento išvada išdėstyta išleis
tame departamento 148 psl. ra
porte, kurį paruošė direkt. M. 
Shaheen.

• Gironde srities gubernato
rius parodė didelę drąsą ir tei
singą atsakomybės supratimą. 
1659 m. Prancūzijos kariuome
nės vadovybė Įsakė susprog
dinti gražųjį Si. Michel bažny
čios bokštą Bordeaux mieste, 
nes iš jo laike neramumų šaudė 
slapukai. Gubernatorius oficia
liu raštu pranešė apie bokšto 
nugriovimą, bet jo nenugriovė

WASHINGTONAS. — Buvęs
Amerikos kariuomenės štabo na- į ^nę tarpusavio pasikeitimo su
rys admirolas A. A. Burke sa- tartį, nuvažiavę į Maskvą JAV 
ko, kad jis yra nukentėjęs, vy- mokslininkai daugiausiai laiko 
riausybei pavedant, išvogus jo praleidžia viešbučio kambariuo- 
asmeniškus dokumentus 1963 m. jse- rusais neprileidžia prie 
iš’ privataus kabineto.

Adm. Burke pasitraukė iš pa- Greičiausiai todėl, jog Sovietai 
reigų 1961 m. Jis buvo jūrų bijo jiems parodyti savo kari- 
karinių jėgų veiksmų viršininku, j nių “paslapčių”. Juos rusai už- 
Bet admirolo asmeniški doku- ima priėmimais ir kitokiomis 
mentai nebuvo leista išsinešti. į ceremonijomis, kaip, rašo U. S. 
Jie pasiliko jūrų jėgų žvalgybos News and World Report žuma- 
skyriuje.

į Kodėl pašalintas redaktorius? 
' MILANAS. Vieno vadovaujan
čio Italijos žurnalo L’Europeo” 
vyr. redaktorius pašalintas iš 
pareigų ir atleistas iš tarnybos,1 
kaltinant jį politiniais motyvais, 
bet žiniomis iš tarnautojų štabo, j 
redaktorių Gianluigi Melega pa
šalino kadangi leidėjas Andrea. 
Rizzoli buvo nepatenkintas ke- [ 
liais straipsniais, kurių viename į 
buvo teigiama, kad mažiausiai 
ketvirtadalis viso Romos neju- 
domo turto yra- Vatikano nuosa
vybė. Vatikanas pareiškė, kad 
straipsnyje yra netikslumų ir 
iškraipymų ir kad straipsnis yra !

> antiklerikalinės kampanijos da- 
i lis. Į tarnautojų štabo protestą 

buvo atsakyta, kad red. Melega j
» neleidęs leidėjui tą straipsni “na-1

mokslinio tyrinėjimo darbų.

Biznieriai 
nepatenkinti

SPRINGFIELDAS. — Illino- 
jaus biznieriai labai nepatenkin
ti darbininkų kompensacijos įs
tatymu. Jie sako, kad jis yra 
daug liberališkesnis kaip kitose 
valstijose, pavyzdžiui Wiscon- 
sine, Ulinojaus biznieriai ir fa
brikantai moka darbininkų drau- 
dos premijų 4 kart daugiau kaip 
Wiscbnsine.

Ulinojaus gamintojų sąjunga 
sako, kad Ulinojaus kompensaci
jos Įstatymas turi būti sušvel
nintas ir negali būti toks plėši
kiškas, jei norima, kad Ulinojaus 
gamybos ir prekybos padėtis pa
gerėtų. Dabar, esą, daug bend
rovių su savo įmonėmis išsike-. 
lia į Milvvaukę.

las.

BROCK ADAMS
Secretary of Transportation

Brock Adams prezidento Jimmy 
Carterio kabinete eina transporto sek- 

. . , .... .. . . . „ .rotoriaus pareigas. Tvirtinama, kad
neleidęs leidėjui tą straipsnI “pa-i lis yra geras administratorius ir pa
taisyti”. 1 **** transporto reikalus pavyzdingai

tvarkyti. ■ -<

ambasadoriumi
WASHINGTONAS. — Pasak 

U. S. News and World Report 
žurnalo, Amerikos senatas pa
siuntęs į Baltuosius Rūmus raš
tą, kuriame prašo prezidento pa
skirti Kinijon ambasadoriumi į 
pensiją išėjusį senatorių M. 
Mansfieldą. Prezidentas būk tai 
ųėra priešingas.

Prezidentas pareiškė krašto 
gyventojams, kad jis pasirašė 
kongreso priimtą Įstatymą ir įsa- 
kė energijos administratoriui 
tuojau permesti naturalįas dujas 
iŠ vakarų valstijų į rytus, kur 
jau kelinta diena jaučiama dujų 
stoka. Prezidentas prašė visus 
taupyti gesą, benziną, žibalą, alie 
jų, elektrą ir Įvairiausios rūšies 
aliejus bei degalus. Jis priminė, 
kad energijos administratorius 
James Schlesingeris jau ėmėsi 
priemonių iš' Vakarų valstijų 
pergabenti degalus Į Rytus. Ge
so vamzdžiai yra išraižę visą _ 
kraštą. Vamzdžiais galima per
leisti didoką dujų kiekį Į Rytus, 
kur dujų yra didelė, stoka.

— Prezidento pareigos nėra 
tokios jau lengvos, kaip jos atro
dė rinkiminės kampanijos metu, 
— pranešė krašto gyventojams 
prezidentas Jimmy Carter. — Ir 
noriu pasakyti, kad iš Baltųjų 
dūmų neišeis joki patvirtinti 
stebuklai... Kelios dienos Bal
tuose Rūmuose mane įtikino, kad 
yra labai daug dalykų, kurių pre® 
zidentas negali daryti. Aš ne
galėsiu parūpinti kiekvienam 
krašto gyventojui, ko jis nore- . 
tų, Esu tikras, kad padarysiu 
keletą klaidų... Užsimojimams rei 
kės žymiai daugiau laiko, negu 
man pradžioje atrodė...

Prieš kelias dienas preziden
tas Carter pasiūlė duoti kiek
vienam krašto gyventojui po ūO 
dolerių, kad pagyvėtų krašto 
prekyba ir pramonė. Dabar pa
aiškėjo, kad tokį dalyką gali
ma padaryti tiktai kongresui 
pritarus. Kongreso nariai detntf- 
kratai pradėjo šiauštis, kai pa
tyrė apie prezidento pasiūlymą. 
Kongreso nariai respublikonai 
nenori ir klausyti apie pinigų da
linimą. Jiem atrodo, kad jau daug 
geriau kiekvienam gyventojui su
mažinti mokesčius tokiai sumai, 
negu duoti grynais. Kongreso 
atstovai žino, kad daug sunkiau 
iš mokesčių mokėtojų išrinkti pi
nigus, negu juos išdalyti..Be to, 
jeigu kiekvienam duosi po 50 do
lerių, tai dar nereiškia, kad kiek
vienas doleris bus sunaudotas 
pramonei ir prekybai padidinti. 
Dalis šių pinigų gali patekti į 
kojinę, kas pramonės nepagy
vintų ir prekybai nepadėtų.

Prezidentas priminė klausy
tojams, kad jis planuoja sustab
dyti federalinės valdžios tarnau
tojų skaičiaus didėjimą. Jis pa
ruoš aplinkraštį šiuo reikalu.

Šaltas
Saulė teka 7:03, leidžiasi 5:06

i%25c5%25a1dalyti..Be


JACKUI SONDAI APSILANKIUS
Metų laikotarpis po 1904— 

1906 revoliucinių metų iki 1914 
metų Pirmojo Pasaulinio Karo 
pradžios buvo Lietuvoje, kaip 
kokio Mesijos laukimo metai. 
Ar tai kad tie metai supuolė su 
kai kurių mūsų pačių jaunystės 
pražydėjimo metais, jiačiau ir 
lauke ir viduje žiemą ir vasarą 
kvepėjo pavasariu, o pavasaris 
gamtoje ir politikoje skatina vi
sa, kas gyva laisvintis iš žiemos 
jungo. Lietuva viltingai laukė 
laisvės.

'Japonai buvo ką tik aplaužę 
Rusijos meškos nagus ir dantis, 
ir nors po revoliucinių metų caro ną mėnesį po kits kito vyresni 
valdžios reakcija šėlo ir siautė, 
norėdama padėtį grąžinti į bu
vusią, bet “nebeužtvenksi upės 
bėgimo, nors ji tekėtų pamažu”; 
caras pritrūko žandarų, uriadnin- 
kų, šimtininkų ir dešimtininkų 
lopyti barbarizmo imperijai, ku
rios siūlės iro visose pusėse, 
o ypač pavergtosiose tautose, ku
rių tarpe Lietuva buvo pačiame 
avangarde. Lietuvoje gaivališ
kai prasidėjo tautinis kultūrinis 
sąjūdis, kurio židiniai ėmė dygti 
lyg grybai šiltesnio lietaus su
jaukę.

Vienas tokių židinėlių buvo 
žemaičių Kalvarijoje (dabar per 
miestelį tekančios upės Vardu
vos vardu pavadintoje) Ten jau 
veikė vartotoj ų kooperatyvas, 
kurio vedėjas buvo neilstantis, 
idealistas jaunas visuomeninin
kas Adomas Miką iš Gečaičių, 
plačiai tais laikais pagarsėjęs 
slapyvardžiu Adomas iš Rojaus. 
Jis turėjo talentą lyg magnetas 
traukti jaunimą ir jį įkinkyti į 
šakotą tautiniai kultūrinę veik
lą, kurios sėkmingiausi aksti
nai buvo per visą vasarą (nuo 
pavasario iki rudens) iškilos ir 
gegužinės gražioje gamtoje, jose 
platinant lietuvišką spaudą, ypač

iškeliavo į Ameriką;
■ Pronskų Juzė 1911 metais jau 
rašinėjo vaizdelius Liudviko Ja- 
kavičiaus Rygoje leidžiamoms 
Rygos Naujienoms, 1913 metų 
žiemą jau Vilniuje perrašinėjo 
Lietuvos Žinių redaktorės Gab
rielės Petkevičaitės-Bitės ištai
sytus rankraščius ir korespon
dencijas. Tais pat metais Juzei 

i išvykus į Petrapilį, Trijų Drau-

gausėjančią lietuviams, savo 
spaudą atgavus. Dar daugiau 
už gegužines lietuvius — žemai
čius sudomino kaimo teatrai, 
parinktose ūkininkų jaujose su
vaidinant patriotiško tufnio vei
kalus. šalia viso kito\ 
aistringai pratino mieste,
kaimų jaunimą skaityti lietuve 
kas knygas, kurių jis pats ir pa, 
rūpindavo išrašydamas nebe \ 
vien iš Prūsų, bet ir iš Seinų, 
Rygos ir svarbiausia iš Vilniaus

Tame jaunimo sąjūdyje veik
liai dalyvavo trys jauni “muške- 
tieriai”, vienmečiai, tik per vie-

*nas
Trikampis baigėsi, ir po po- 
gentkarčių atsinaujino Nau- 
mę Pasaulyje tėvynėje žiau- 
. iedų gadynei gnžus: visi

trys iš savo jaunystės “hobby” 
(laisvalaikiu' rašinėjimo) išsi
dirbę profesiją kas Naujienose, 
kas Keleivyje.

Praėjusį savai^ralį Keleivio 
redaktorius Jackus Sonda-Son- 

;deckis lankėsi Chicagoje, kur suar jaunesni, būtent;
Sondeckų Jackus iš šašaičių draugais Naujienose praleido 

kaimo, gimęs 1893 m. sausio 15 keletą valandų ir štai kokia pa- 
lieną, lankantis gimnaziją Vii- sirodė reliatyvybės teorija: -am- 
liuje studentas; ” i

Kostas Augustinavičius, iš pa
čios žemaičių Kalvarijos, lan
dantis Panevėžio miesto mokyk- 

’.ą, gimęs 1893 m. vasario 20 die
ną, ir -

Pronskų Juzė, gimęs 1893 m. 
covo 20 dieną, iš Rumšaičių kai
mo, kurs neturėdamas išteklių-

• gimnazijoje savo mokslo alkį rą-‘ 
mino “švedaudamas” už mokyk
lų sienų. Vienas iš jo pasišven
tusių geravališkų mokytojų pa
tarėjų pirma ž. Kalvarijoje, vė
liau Vilniuje, bu-vo trimis mė
nesiais amžiumi vyresnis Jac- 
cus Sondeckis (Sonda).

Jie vįsi trys turėjo vieną ben- 
’.rą pasiją iš ankstybos jaunys
tės — rašinėti lietuviškiems laik
raščiams:

Jackuą Sonda jau nuo 191C 
metų pradėjo rašyti Lietuvos 
Ūkininkui, Lietuvos žinioms ir 
Aušrinei;

Kostas Augustas nuo 1911 me
tų pradėjo rašinėti Lietuvos 
Ūkininkui ir Lietuvos žinioms 
Vįlniuje, bet jau 1913 metais

SKAUTAI MOKYS JAUNIMĄ PLAUKTI

Lietuvių Jūrų Skautijos pa
vasariniai ^plaukymo kursai 
prasidės, keturiolikti metai iš 
eilės, š. m. kovo 19 d. (šeštadie
nį) ir tęsis per dešimt sesijų 
iki gegužės 21 d.-* Instrukcija 
bus nuo 6:30 iki 7:30 v. v. Kur
sai apims tris pagrindines gru
pes: pradedančius* .pažengusius 
ir mokančius plaukti. Baseino 
vieta yrą Homan 'YMCA, 6235 Cormick rūmuose, o dabar ruo

šia gražios programos vakarų.
Dalyvauja zarasiškiai, suval

kiečiai, žemaičiai, dzūkai, aukš
taičiai, uteniškiai, demokratai 
ir respublikonai, profesionalai 
ir ūkininkai, visos Chicagos ir 
jos apylinkių Bendruomenės 
apylinkės, spaudos klubas, jū
ros ir sausumos šauliai ir visi 
geros valios lietuviai. Kas dar 
neįsigijo bileto, prašomas tuo
jau kreiptis Į ponią Repšienę ir 
užsisakyti vietas. Savo laiku 
Repšienė išsiuntinėjo svarbius 
laiškus. Gavėjai prašomi tuojau 
jai pranešti.

Susitiksime šeštadienį šaulių 
salėje. Vakaro ruošėjai

žiumi pora mėnesių “seniausias” 
Sonda, “norėdamas sų profesi
jos kolegomis pasimatyti”, kaip 
jis pats pasakė, tūkstančio my
lių kelionei ryžosi arktinės žie
mos metu per speigus ar sniego 
pūgas atskristi į lietuvių žurna
listų balių, Chicagoje, kai tuo 
tarpu kiti du “trikampio” nariai 
čia pat Chicagoje “susičikino” 
r dėl blogo oro balių j e nebuvo...

J. Sondos ilga biografija pil
na jo per gražų 84 metų amžių 
nuveiktų naudingų darbų Lietu
vai ir lietuviams, tad Keleivį jis 
nerėmė visomis tam darbui rei
kalingomis kvalifikacijomis ap
rūpintas.

Turėjo praėjusią vasarą mie
lasis kolega rimtą širdies per
spėjimą, bet visada nuosaikiai 
jyyęndamas jis sunegalavimą 
puikiai nugalėjo ir tebėra kaip 
buvęs pilname fiziniame ir psi- vedėjas Julius;.v Butkus regis- 
rhiniame pajėgume, dėl to juoba truoja dalyvius.
maloniau jam linkėti dar daug. Nuotrauka V. Kubilo
metų laimingo, sveiko ir kury-1 „./ S
bingo gyvenimo, ka jis ir daro.

J. Pr.

So. Homan. Registracijos mo
kestis vienam asmeniui $18.00, 
kitiems toj pačioj šeimoj $15. 
Baseine vietos ribotos. (Basei
no reguliaminas reikalauja gu
minės kepuraitės).

Tryliktųjų plaukymo kursų

Chicag-os organizacijų 
vakaras \

šeštadienį, vasario 5 dieną, 7 
vai. vakaro, šaulių salėje ruo
šiamas didelis Chicagos lietu
viškų organizacijų vakaras, šios 
organizacijos gražiai paminėjo 
Amerikos 200. metų sukaktį Mę-

VIKTORAS VYTENIETISPIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI A i 
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

Karių žmonų pastangomis buvo pulke įsteigtas vai
kų darželis ir pakviesta vedėja. Vadovybė parūpino tin
kamas patalpai, kuriose priešmokyklinio amžiaus vai
kučiai buvo prižiūrimi ir auklėjami. Taip pat pulko mo
terys didžiųjų metinių švenčių progomis suaukodavo pi
nigų ir nupirkdavo sergantiems kareiviams papildomo 
maisto- Jos atėjusios į pulko ligoninę pasveikindavo ser
gančius su šventėmis ir jiems dalydavo savo nupirktą 
maistą. B

Kareivių biblioteka turėjo apie 3,000 knygų. Be to, 
kelis šimtus vadovėlių ir laikraščių komplektų. Knygas 
skaitė 250 — 300 skaitytojų per metus. Karininkų biblio
teka turėjo apie 2,250 knygų

Pulkas gaudavo:
-Lietuvos Aido
Lietuvos Žinių 
Ryto J i 
Kario
Trimito
Mūsų Rytojaus 30 
Tautos Kelio

i . Noviny .
Šaltinio 

Pavasario 
s Ūkinin. Patar.

Sargybos
Naujo žodžio
Kardo
Mūsų Žinyno 
Švietimo darbo 

t Židinio
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Kviečiami visi .lietuviai tėve
liai registruot savo sūnus ir 
dukreles paplaukyti ir pabend
rauti su bendraamžiais lietuviu- 

’kąjs. Platesnėm informacijom 
mielai prašome skambinti j. ps. 
Povilui Mintautui £71-1792 ar 
j. ps. Antanui Butkevičiui tel. 
3/6-6256 po 5 v. vai., arba pri
siųsti vardą, pavardę, adresą 
telefoną, ir mokestį LJS Inkaro 
Tarybai 4750 So. Rockwell St., 
Chicago, III. 60632. Atsiminkit, 
kad “Nereikia būti jurų skautu

kui būti .geram plaukyto jui”!
i W

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvestį 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 N'auijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 

• padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

* Molly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

billed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

stock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when its time to take

Savings Plan at work, a little is set aside from each, 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically j

That way, you’re making a real investment in 
your future. And in Americas, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal 

opportunity investmenr.

Paid and 
Compound*^ 

Quarterly 

OUR SAYINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO

Ilgametis pątyri.nas — sąžiningas darbas
~ Jiieipkitėš i Lietuviu Jšlaigą:

nWriran Travel Service Bureau
S. Western Ate.. Chicago Jli. 60643 

/į - Teief- ^12 238-9787 
p.ttąnravitnns užsakant lėktuvu, traukiniu, la 

^viešbučiu h iMilnnhibiliu mnmav iu*> r< 
kelionių draud mus; Organizuojam 

RHitmrx į ! ir' luljus kraštus: Sudarome iškvietiinūs g iii
pru apsi-anl:\ nvii Amvi'fluifc ir teikiame informacijas visais k'

PAS3E>00ii 
SAVINGS... 
the best way to

Hrtanclng.
AT OUR LOW RATES

buy U.S. Savings Bonds.
L . When, you join the Payroll

r

needed. Bonds an be cashed at yoor hank- Inoar 
txx subject to statt or load Brome M

E A puWe of pubFeafct f 
tatf TMAFMMng Cmmniį. I

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Pirn SūzAMArnm,
BOOTSt Mon.Tue.Er1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60KS

Phone t VTrgial* 7«7747

Thur.9-8 gat. 9-1

Šitas sąrašas aiškiai parodo, kokią spaudą ir kiek 
gzempliorių tais "metais gavo pulkas. PinHOję vietoje . 
•ra karinė spauda. Taip reikia ir dėl to nesiginčysime.

Antroje vietoje tuomet Lietuvą valdžiusios tauti- 
, tinku partijos spauda.. Trečioje — ūkininkams skirta 

pauda. Bet'- tik tokia, kuri nelietė anuometinės tauti- 
dnk į partijos Santvarką. Juk žinome, kad ir kitos orga- 
izaijoš leido ūkininkams gėfal panioštiį, laikraščiųf ~ 
’av. “Lietuvos Ūkininką’*, “Ūkininką”’ir k, Bet jų 0^ 
'uomenės puikus neužsakydavo, nors jie gerai .mokė 
•įaip reikia kultūringai tvarkyti žemės ūkį.

Bet tautininkams labai nepatikdavo, kad kartais jie 
keldavo aikštėn jų daromas klaidas .ir pamokydavo, 

taip ty'klaidų reikia išvengti Todėl tiems-laikraščiams j 
kareivių skaityklas buvo uždarytos durys- Sąraše yra 
ainimos ’’Lietuvos Žinios”, “Rytas“, ir kiti opoziciniai 
aikraščiai. Bet tokių laikraščių . kareiviai nematydavo 
" jie, tiesiai nueidavo į pulko archyvą. Tai skaityk tik 
aut ninku partijos spaudą ir nieko negalvok.* .

Laikraščius pulkui užsakydavo ir skirstydavo švie- 
imo vadovas^ Knygas ir laikraščius aptaisydavo ir jriš- 
avo pulko rišykloje ’ - -•

Pū kas turėjo šžVoHtrautUVę, kurios vedėju buvo 
-ptAL Baršauskas Joje, buvo galima pirkti įvairių kas- 
' eilinio naudojimo prekių ir žymiai pigiau negu mies- 
e. Maisto produktai buvo gėrai pagaminti ir atskirai 
"dėstyti stiklinėse spintelėse. Kareivių patogumui bu- 
'0 Įrengta ir'arbatinė. Arbatos stiklinė kainavo 5 cen- 
'iiš.

* X,

Kirpyklą tvarkė prityręs ir atsakomingas kirpėjas, 
kareiviams mašinėle plaukų nukirpimas kainavo 20 et. 
Barzdos skutimas taip pat — 20 et. Paviršutiniškai žiū- . 
•int atrodo, kad yra pigu. Bet kai paskaičiuoji, jeigu 
tas antrą dieną turi skusti barzdą ir kas savaitę kirpti 
'laukus, tai bus mėnesiui apie 3,80 lt- O dar kareivis tu
ri nusipirkti rūkalų, batams tepalo ir . parašyti laišką. 
Tai gaudamas 5 litų mėnesinę, algą apie tokia prabangą 
risai negalvodavai. Tuomet pats skūsdavaisi barzdą ir 
/ienas kitam nukirpdavome plaukus.

Duonos kepykla aptarnavo 9 laisvai samdomi darbi
ninkai. Paprastai gamindavo tik tokį kiekį, koks buvo 
reikalingas pagal žmonių skaičių. Bet reikalui esant per 
dieną galėjo pagaminti apie 3 tonas duonos.; Duoną į pul
ko sandėlius iš kepyklos išduodavo į antrą dieną, o ka
reiviai gaudavo trečioj dienoj- , .1 ’ c
' Skalbykloje 10 moterų per dieną išplaudavo apie 

1,CCO štukų baltinių. Būtinos tarnybos kareiviams bal
tinius plaudavo nemokamai, tik reikėjo atiduoti ptisę 
normos gaunamo muilo. Kitiems plaudavo už ūkio da
lies viršininko nustatytą mokestį.

Pulkas turėjo moderniškai įrengtą pirtį — vonias, 
batų dirbtuvę, drabužių siuvyklą, stalių dirbtuvę, foto 
atelję ir k. šiose dirbtuvėse galėdavai užsisakyti reika
lingus dalykus ir nereikėjo eiti į miestą, kur viskas žy
miai brangiau kainavo.

(Bus daugiau)
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JUZĖ DAUŽVARDIENĖ Mielas Žemaiti! iš tų dienų būk veikas ir likis
Padamu kaip Tamsta sakei.1 sveikas.

bebūdama* Worcesteryje, paskir-. 
ta North American Civic Lea-' 
gue for Immigrants Worcesterio^ 
srities direktore, dirbo jaunimo 
teisme, o vėliau buvo Worceste- 
rio miesto viešosios gerovės de
partamento pareigūnė. Buvo gy-

Pa rašiau Maltese Gross l*ress, 
įdėjau čekutį ir šiandien gavauLietuvos generalinę konsulę 

Chicagoje Juzę Daužvardienę 
pagerbs Lietuvos Vyčių Dlinois- 
Indiana apygarda metiniame sa
vo bankete, kuris įvyksta -Mar
tinique restorane šį sekmadie
nį, vasario 6 d.

Juzė Rauktytė-Daužvardienė . vai įsijungusi į Worcesterio kul- 
gimė Worcesteryje. Jos tėvai, tūrinį gyvenimą. Taip pat buvo: 
gimę Lietuvoje, pajėgė įskiepy- atsidariusi kelionių biurą. Kaip 
ti jai meilę lietuviškai kultūrai tik per šį biurą susipažino su

tuometiniu Lietuvos vicekonsuir Lietuvai. Lankydama savo
parapijoje kursus, ji pagilino lu New Yorke, Petru Daužvar- 
lietuviškų žinių lobyną. Tebe-idžiu, ir vėliau už jo ištekėjo, 
būdama vidurinės mokyklos mo- 1937-tais metais abu su vyru at- 
kinė, jau dirbo “Amerikos Lie- isikraustė į Čikagą ir nuo to lai-; 
tuvio” redakcijoje bei adminis- ko Čikagos lietuvių visuomenė j ė 
tracijoje Worcesteryje. Tada aktyviai reiškiasi.
ji padėjo paruošti knyga “Vai-,.. Juz. Daužvaritoė Balfo 
gių gaminimas . .toj. knygoje,. Antrojo' pasaulinio karo'
buvo maisto gaminimo receptų į 
iš viso pasaulio, jų tarpe ir iš, 
Lietuvos. Kulinarija domėjosi 
nuo pat jaunystės, tad ir nenuo
stabu, kad netrukus lietuviškoji į 
visuomenė sulaukė jos knygos’i r-it. - * n • » >Kauaonojo Kryžiaus Kaioeiojų“Popular Lithuanian Recipes .„ . . ,. ... , ,biure, ir buvo Amerikos Raudo-Ponia Daužvardienė lanke. . * v. , , ,,, , ' .v noio Krvziaus karo fondo kal-Masachusetts universitetą, is- , . “ . . . , . TT. „,. . . , . .. ... betojų biuro pirmininke. Lz paklausė psichologijos ir sociolo-... , - . ,. ... . ... t sizymejimą tame daroe buvo ap-gijos kursus, o vėliau baigė i . 1
t-x* c -X X x • dovanota. Northeastern universiteto tei
sės fakultetą. Taip patp ji dirbo lietuvių ko-

Is pat jaunystės ji gyvena ypa- mitete, kuris rūpinosi imigrantų 
tingai aktyvų gyvenimą. Dar te- būkle Čikagoje. Ruošė koncer-

JTB

■ metu ji atstovavo Balfą Jungti- 
nių Valstybių šalpos organiza-l 
cijose, ir buvo tų organizacijų i 
kalbėtoju biuro narė. Buvo pa- . , , , ,„ tus, programas ir talentu vaka- sisventusi darbininke Amerikos ’ F s rust Raudonojo Kryžiaus kalbėtojų ‘ .' Ponia Dauzvardielie yra buvu

si programų organizatorė, pir
mininkė, bei programų pravedė- 

I ja Chicagos mugėse, ir tautinių 
šokių šventėse, Amfiteatre.

Ji yra viena iš Chicagos kon- 
suliarinio korpuso ponių klubo 
organizatorių. Klubo narėmis 
yra konsulų žmonos ir konsulės, 
moterys.

Popia Daužvardienė yra ne
mažai prisidėjusi prie lietuviš
kos Kalėdų eglutės papuošalų 
išpopuliarinimo. Jau virš tris
dešimties metų ji padeda suor
ganizuoti lietuvių dieną. Mokslo 
ir Pramonės muziejuje Chicago
je, kai vyksta ten “Christmas 
Around the World” programos.

Ji yra dabar kasmet įvykstan
čio “Gintaro Baliaus” iniciatorė. 
Lietdvaitės šiame baliuje išeina

Taip patp ji dirbo lietuvių ko-

Hair formula' JTB is in Switzerland and W
Registered in USA, Canada Iteures Dandruff, Falling
Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL. HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be RAW nr 106 Guaranteed. Listed in
Druggist Red-Blue Book. Drug’s-Ch emist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J J, 2557 W. 69th SU, 1640 W. 47th St., So. 50Ui 
Ave. & 14th SC~> Cicero, HL, 1147 N. Ashland Ave., 2884 N<x» 
Milwaukee Ave^ Chicago, 42. JIB Medicine Liquid 8 oz^ 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Sena Today;

LABORATORY, 1437 So. 49th Ave^ CICERO, ZLK 60650 x
■ ui bmiwih i i n ■iibw i ' - ' - - ------------ ■ -

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiij 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psLv Kaina SZJiO: v ‘ii pj’.-• •• *'<f J . ; . > . ■

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3,00. Kietais viršeliais $4.00. '

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

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60508

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA f
Naufhnose galima gaut! puikiu knvųų, Irarlor papue? kokią g 

knvau tolnfa ar lentyna. ž
Aleksandras Pakalnllkls, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų S 

atsiminimai ir iwkiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip n> į 
manas. 367. psL Kaina S5. . '

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu iwkiu prisimini- $ 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- > 
tyti i 12 daliu. 296 psL. kaina $5.

Dr. K»TVS ATSIMINIMA! IP MINTYS.
' iiais vir^pliafs. _ ___ _

Pret V»el. SENU HJ I IFTUVKYU KNYGŲ ISTH- ~ §
PIJA. T 70S rtej.. ;— S3 00 rrunlrShHR vir- «

— S9JY)t n dalis 225 nsl.. Įrišto — miukL g
visliais < . B

Henrikas Tomas — Tamašauskai LTETUVI5KASIS PAMARYS, į 
Pakalnės ir Labguvos anskritvs su idomlais surašymais, Hiu- g 
straciiomis ir dokumentacija 336 nd„ kaina 36.

P. Karūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triiu dalių Lietuvos | 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3. r

Janina Nar0«4. TRYS IR VIENA, jaunvstės afsiminimaJ
170 psi ...___ ____ ........... .... .... ..................... ________ _ ».00 1

M. GotWIs. POVILAS MILERIS biografiios bruožai 232 Ą 
puslapiai ___ ...___ _______________ 53.00 g

Knycas užsakant r*<Va nrfdAfl 25 rt pašto išlaidoms

TT tnmfin. rZrn-
R3R nsl. Kaina ssno. Minkštais virš $5 00

1739 S. Halsted St. Chicaro. Hl. 6060R. — Tet HA 1-6100

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Juonį Dauparas. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija TSlpI* 
ta Cbfctcoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis Knv^a dvfeiu rin
ito? lemA* ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

Knvgos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams ckaitvti kadand 
absoltatt lietuviu tautos dauguma fP8.12%l buvo ūkininkai ir po Pa
sauli Išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knwa bus brand abso
liučiai lietuviu daugumai. vuač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašvta. kad pradėjus skaitvti nebesinori pertrauktt Knvra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių kaina tik $5.00 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

naujienos
1733 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60605

Gtvę pinige*, too jau knygĄ p«frj«taa.

. JOZŠ DAUŽVARDIENĖ

šalia organizacinės veiklos, po
nia Daužvardienė daug padėjo 
savo vyrui, a. a. Petrui Dauž- 
vardžiui, atlikti konsularines už
duotis. Ji buvo paskirta gene
raline konsule Čikagoje, vyrui 
mirus, šalia darbo konsulės pa
reigose, ji rašo straipsnius į Ame 
rikos paudą, gindama Lietuvos 
reikalus. ‘

Ponia Daužvardienė yra labai 
vaišinga, maloni moteris, ir la
bai myli Lietuvą. Ji yra ne tik 
šių metų, bet ir visų laikų iški
liausia lietuvė moteris.

, Paskaičius kelis puslapius, 
susidarė įspūdis, kad autorius 
turi būti žemaitis arba kokio 
nors gero žemaičio reinkarna
cija. Nežiūrint į tai, kad jis sa- j 
kosi esąs prancūzas, jam tikrai 
reikėtų įteikti Vytauto Didžiojo) 
ordeną. Kaip reik sužinosite ką : ajccjjaj 
nors apie jį, parašykite.

I 5^ : T w ’
Prancūzai turi tokį posakį, 

i Kada jums kas nors neaišku, 
! jis sako “Cherehez femme**- 
Tai esti už kiekvienos paslap
ties ieškok moterį. Nors jis sa
kosi esąs prancūzas, bet kas bu
vo jo motina, jo žmona, bobu
tė etc. etc.? ~ Įdomu, kas jį pa
skatino rašyti apie žemaičius, 
aistus>, rusus, prūsus? Ir dar 
pozityviai. Visi svetimšaliai, ar 
tai būtų vokiečiai, lenkai, ar ; 
rusai, visi jie tiktai negatyviai!’ 
apie mus rašė. Ir mūsų rašyto- v 
jai’istorikai mažiau ar daugiau 
rėmėsi tokiais negatyviais šalti-'z 
niais. Žinoma, tokiais nei Dau- į 
kantas, nei Basanavičius nei1 
Gedgaudas nesirėmė.

Ar jūs skaitėte Česlovo Ged-' 
gaudo “Mūsų praeities beieš
kant”? Tikrai mūsų protėviai 11 
ir jų žygiai pozityviai atpasako-' 
tL ’

Tagi nėra reikalo nusiminti, j 
Anot Vydūno — Tu karžygį,

GERAS PELNAS

J AMERIKOS telefonų-telegra- 
fo bendrovė pasigiria, kad jos 
pelnas 1976 m. padidėjęs 21.6%, 

j lyginant jį su ankstyvesniais 
metais. 1976 m. bendrovė pel
no apturėjo 3,829 bil. dol. arba 
6.05 dol. kiekvienai bendrovės

Bausmė už vandens nuodijimą

RICHMOND, Va. — Distrik- 
to teismas bausmę Ailed Chemi
cal korporacijai iš $13.2 milijonų 
sumažino iki 35 milijonų. Ta 
korporacija nubausta už parazi
tams naikinti chemikalų Kepene 
ir kitų nuodų išpylimą-į Virgini
jos vandenis. Bausmė sumažin

ėta, kadangi Ailed savo noru pri
sidėjo S8 milijotnais į Virgini
jos aplinkos svarinimo fondą.

Charles Schultze prezidento 
yra parinktas pačiu vyriau
siuoju krašto ūkio reikalų pa
tarėju. Jis reikalauja, kad kiti 
dirbtų, bet jis ir pats įdeda po 
18 valandų į savo darbo dieną.

Lietuviška' radijo programa 
' LIETUVOS AIDAI

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

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. /I St., 
Chicago, III. 60629. Tel. 778-5374.

APIE SAMOGITUĄ

Apie Wilkes Barre, Pa., auto
riaus Chas L. Thourbt Pichel 
neseniai pasirodžiusią 320 pus
lapių knygą “SAMOGITIA. The 
Unknown in -History” mūsų is
torikai tebetyli, bet skaitytojuo
se, ypač žemaičiuose knyga ra
do dėkingą salį auditoriją. Iš 
pirmųjų atsiliepusių .. vienas 
laiškas yra ■ Mažosios Lietuvos 
patriarcho Martyno Jankaus 
dukters Edės laiškas J savo se
nam draugui: Torontas, 1977 
sausio 25 d. / ;

■ i viešąjį gyvenimą.
Vienu metu ponia Daužvardie

nė dalyvavo “Lithuanian Lore 
Trio” grupėje,. kartu. su soliste 
Ona Piežiene ir pianiste Zita Si
mutiene. ši grupė apkeliavo vi
są Čikagos visuomenę su progra
momis, kuriose buvo paskaitos, 
dainos ir parodėlės.

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Vofare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
.prelato J. B. KONČIAUS knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi *<nvga kiekvienam lietuviui, ypač tremuniuL Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
.tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu Čekį arba-Money Orderį tokiu adresu:

173S So Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Jan kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą Ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirais. Chlcagon atvažiavęs

(186W959) metu
564 psl. Kalni

Ueturis. pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinoj. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt ' ■« TVW

Norintieji šia knyga įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį 1

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

Artėja Dainų šventė. 'Reikia jai tinkamai pasiruošti

Juoze s Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriąms, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psb, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar.

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

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

orderi tokiu antrašu:NAUJIENOS
.1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

laupykite dabar 
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka, di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
sekti asmeniškus jūsų užsimojimus. .Antra, 

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4%

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
’-. jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

51/4%

UNIVERSAL
- SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

TEL. 421-3070Įsteigta 1923 metai*.

Irtalgcx pietuose automobiliam* pastatyti

— NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— Friday, February 4, 1977



riką, čia gauti darbus savo profesijose ir įsikurti Didelė

lūs, amuniciją ir vaistus bei mais

Jiems pasipriešinti Rodezija

nuo

raa

SS!

Dr. V. P. Dangis, Valdybos pirmininkas 
Augustinas Orentas, Sekretorius
Dr. V. Plioplys, Tarybos Prezidiumo Pirm, 
Antanina Repšienė, Sekretorė

pastatyti maždaug 120,000 vi
dutiniškai ginkluotų, bet gerai 
paruoštų karių. Vakariečiai ma
no, jog vargu ar panorės.Ame
rika bei Europos sąjungininkai 
ateiti su pagalba. Esą. brangiai 
kainuotu.

• Mums reikia’didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta.

Tad, Vasario 16 proga kviečiame visas lietuviškas organi
zacijas ir kiekvieną pavienį lietuvį jungtis į atstatytos Lietuvių 
Bendruomenės suderintą ir vieningą darbą ir stipriai paremti 
ALT pinigine auka.

la Lietuvos nepriklausomybės ir pavergtos lietuvių tau
tos laisvės klausimai, tai tada lietuviai yra vieningu Jie 
primiršta skirtumus. Pirmon eilėn tada jie stato tuos 
savo įsitikinimų aspektus, kurie jungia visus lietuvius 
dideliam darbui. r -■

Visi vasario 13 dieną vykime i Chicagos Lietuvių 
Tarybos ruošiamą Lietuvos nepriklausomybės sukak
ties minėjimą. Tai kiekvieno lietuvio pareiga.

Valio viena ir vieninga — JAV Lietuvių Bendruomenė! 
Valio mūsų sąjungininkė ir mūsų svetinga Amerikai 
Valio kovojanti ir busimoji .Nepriklausoma Lietuva!

ap- 
va-

Zambija, Botswana ir kiek ato
kiau Angola ir Namibija, turi 
visdėlto žmonių skaičiui ir ru
siškais ginklais neblogai paruoš
tą karinę jėgą. Mozambiko vals
tybė. turi 12,000 karių ir kelioli- 
ką sovietiškų šarvuočių, Zambi
ja — 7,800 vyrų kariuomenę ir 
24 karo lėktuvus, Tanzanija — 
14,600 karių, 33 kovos lėktuvus 
ir 34 šarvuočius, Angola — 30,- 
000 karių 20 naikintuvų ir 178 
šarvuočius ir Botswana — nežy
mias pajėgas.

tuvos vyriausybės sutikimo priimti šį ultimatumą. Mo
lotovas tuojau pareikalavo, kad Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. Vinas Vitkauskas birž. 15 d., 2 vai. po pietų 
Gudagojuje susitiktų su sovietų gen. Pavlovu, Lietu
von pasiruošusios įžengti sovietų kariuomenės vadu,, ir 
įsakytų Lietuvos kariams nesipriešinti Lietuvon besi
veržiantiems sovietų kariams.,

1940 metai sujungė Amerikos lietuvius vieningai 
lietuvių tautos kovai už krašto laisvę. Amerikos lietu
viai grupuojasi pagal savo politinius, filosofinius, reli-

hnpulsą vieningam darbui davė, sovietų valdžios 
ultimatumas Maskvon iškviestam tuometiniam Lietu
vos ministeriui pirmininkui Antanui Merkiui ir užsie
nio ministeriui Juozui Urbšiui Molotovas 1940 m. bir
želio 14 dienos naktį išsikvietė į Kremlių abu Lietuvos 
valstybės atstovus ir pareikalavo, kad jie atiduotų teis
man du pareigingus Lietuvos valstybės tarnautojus, su
darytų Maskvai priimtiną Lietuvos vyriausybę ir leis
tų sovietų karo jėgoms nekliudomai įžengti į Lietuvos 
teritoriją- Molotovas pareikalavo, kad sekančios dienos
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Kai Urbšio telegramos tekstas pasiekė Amerikos 
lietuviškų laikraščių redakcijas, ir kai lietuviškų dien
raščių redaktoriai pareiškė savo pasipiktinimą tokia 
sovietų valdžios sauvale, tai Amerikos lietuviai užmir
šo visus tarpusavius nesusipratimus ir nuomonių skir
tumus įvairiais klausimais. Dr. Pijus Grigaitis ir Leo
nardas Šimutis jau anksčiau susitikdavo ir tardavosi 
apie artėjantį pavojų Lietuvos laisvei. Jiedu pradėjo 
pasitarimus žymiai anksčiau prieš sovietų valdžios ul
timatumą Lietuvos vyriausybei- Pasitarimai prasidėjo, 
kai į Lietuvą įžengė sovietų karo jėgų garnizonai. Pra
džioje vyko tiktai dviejų redaktorių pasitarimai, o vė
liau į pasitarimus pakviestas ir M. Vaidyla, Sandaros 
redaktorius.

• Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

• šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 —» 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei*'

Muzikas Arminas ankstyves
niais metais vargoninkavo Me
delyno vienos parapijos bažny
čioje, kūrė mišioms muziką ir 
vedė bažnytinį chorą. Už savo 
sukurtas mišias jis gavo bažny
tinės vyriausybės pagyrimą ir 
nedidelę piniginę dovaną bed 
pagyrimo diplomą. Jis ir dabar 
neatsisako kūręs mišioms bei 
giesmėms gaidas. Be to, jis rašo 
vaikams apsakymėlių kny^ą is 
panų ar lietuvių kalbose —ne
žinia. Pereitą 1976 m. vasarą jį 
aplankius, jis nepasisakė kokio
je kalboje rašo ir nepaaiškino 
apsakymėlių turinio.

1918 mt pasiskelbus Lietuvai 
nepriklausomai ir kuriantis 
Lietuvos kariuomenei, muzikas 
Arminas stojo savanoriu Lietu
vos ginti. Jis kariavo su įsiver
žusiais Maskvos komunistų da
liniais. Juos iš Lietuvos išvijus, 
jam teko dar pasipešti ir su len
kais.

• šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

* T*o trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir 
mokėta apdrauda (Paid up

Su atvira 1r pilna meilės lietuviška širdimi šaukiame 
jus į vieningų darbą lietuviškos kultūros ir lietuvybės 
išlaikymo srityse ir laisvės kovai mūšy tėvy žemei, 

vadovaujant VLIK ir ALT.

merikos lietuvių informacijai, bet ir organizuotai Ame
rikos lietuvių veiklai. Redaktorių aptarta ir sutarta 
politinė kampanija tinkamai nuteikė Amerikos lietu
vius vieningam darbui. Tiktai vėliau buyo sudaryta A- 
merikos Lietuvių Taryba, kurion įėjo visos didesnės A- 
merikos lietuvių organizacijos ir fraternalūs susivieni
jimai. Nuo 1941 metų Amerikos lietuviai pradėjo orga
nizuoti vieningus Lietuvos nepriklausomybės sukakties 
minėjimus. Tuose minėjimuose jie pasižadėjo vieningai 
dirbti, kol pavergtas kraštas ir vėl bus išlaisvintas.

Politinių Amerikos lietuvių grupių vadai keitėsi, 
senstelėjusių ir mirusių vieton stojo kiti, jau
nesni ir pajėgesni- Į Amerikos Lietuvių Tarybos darbą 
įsitraukė naujai atvažiavusių tremtinių dauguma. Jie 
įsijungė į veikusias politines grupes ir susivienijimus, 
užėmė vyresniųjų vietas, ne tiktai Amerikos Lietuvių 
Taryboje, bet ir politinėse grupėse. Jeigu neskaityti ke
lių vyresnio amžiaus veikėjų, tarybos skyrius, politinių 
grupių vadovybes sudaro jauni vyrai ir moterys, su
pratę Amerikos Lietuvių Tarybos svarbą ir visų politi
nių grupių vieningos veiklos reikšmę.

Amerikos lietuviai pajėgė tiek daug padaryti vien 
tik dėl to, kad jie mokėjo vieningai ne tik tarp savęs 
veikti, bet jie sutarė vieningai lietuvius atstovauti. Ame
rikos lietuviai suorganizavo tremtyje esantiems mūsų 
tautiečiams ne tik reikalingą ekonominę pagalbą, išrū
pino jiems reikalingą protekciją nuo Europoje siautu- 
sios sovietų poli rijos, išrūpino jiems teisę atvykti į Ame-1

Medellin’o miesto priemies
tyje, Kolumbijoje, katalikių 
vienuolių vedamoje ir prižiūri
moje senelių prieglaudoje visų 
užmiršti nuobodžias dienas lei
džia du lietuviai seneliai: buvęs 
Kauno Valstybės Teatro akto
rius Stasys Poškus ir dviejų ka
rų dalyvis savanoris muzkas 
Antanas Arminas. Aktorius Po
škus dar nebūtų jau taip senas, 
jis tėra sulaUkęs vos 65 m. am
žiaus, bet visa bėda, kad jis yra 
visiškai apakęs. Muzikas Armi
nas tikrai jau yra senelis: jis 
skaičiuoja jau 83 metus ir yra 
ligotas. Jį vargina atraičiai ar 
gal net ir vėžys.

Nežiūrint visų ligų ir. kitų bė
dų, Antanas Arminas yra, pa
lyginti, dar žvalus, nors paeiti 
tai jau sunkiai gali. Bet sekma
dieniais iš lengvo nueina prie 
senelių prieglaudos esančion 
bažnyčion ir tenais pagraina 
vargonais savo ar kitų sukurtas 
mišias ir padiriguoja bažnyti
niam chorui.

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar. '

bą ir pamačiusi Lietuvos laisvei padarytus žygius, įsi
jungė- į Amerikos Lietuvių Tarybą ’ar ją sudarančias or
ganizacijas ir vieningai dirba. Amerikos Lietuvių Tary
bą sudarančios grupės yra- įsitraukusios daugelį .Ameri
koje gimusių, nepriklausomoje Lietuvoje- niekad negy
venusių, bet savo tėvų gimtinių kraštų labai susidomėju
sių lietuvių. . -

Niekam ne paslaptis, kad lietuvių tarpe atsiranda 
žmonių, kuriems Lietuvos reikalai mažai terūpi Jiems 
asmeniška garbė, noras pasirodyti, daryti kitaip negu 
dauguma daro yra svarbiau negu Lietuvos, laisvės reika
lai. Vietoje vieningo Lietuvos nepriklausomybės sukak
ties minėjimo, kad susidarytų didesnis įspūdis amerikie
čių tarpe, jie bando organizouti minėjimus mažuose bū
reliuose. Tuose minėjimuose jie ne tik patys turės pro
gos parodyti savo “patriotizmą”, bet jie -dar bandys pa
sipinigauti iš geraširdžių lietuvių. Bet didelė Amerikos

...

Lietuvių bendruomenės darbo barai yra platūs: tik nuoširdžiai 
surenkime pečius ir tuo užtikrinsime mūsų politinio pavergtos 
Tėvynės vadavimo veiksnius, sudarydami jiems stiprų ir pastovų 
užnugarį. Lietuvybės^išlaikymas išeivijoje yra aukščiausias mūsų 
uždavinys ir pirmoji pareiga. Tarpusavis sugyvenimas ir vienybė 
yra pagrindinė garantija mūsų darbų pasisekimui.

Darbo pasidalinimas sritimis: Tėvų Krašto vadavimas — 
Altas ir Vilkas, vargstančiųjų sesių ir brolių šalpa — Baltas, gi 
kultūros ir švietimo puoselėjimas, lietuvybės išlaikymas JAV- 
Lietuvių Bendruomenė. Bendradarbiavimas vienų su kitais, bet 
ne konkurencija sugrąžins mums vienybę ir darbų našumą.

Mes nepripažįstame ir kritikuojame bet kokį bendradarbia
vimą su okupantu ir ateityje.

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės konferencijos pri
imtas federaciniais pagrindais sudarytas naujasis JAV LB sta
tutas užkerta kelią atskiros grupės įsigalėjimui Bendruomenės 
vadovybėje, iškelia reikšmę paskirų jau senai veikiančių orga
nizacijų, sudaro sąlygas veikimui seniūnijose ir garantuoja tin
kamas sąlygas bendro darbo derinimui..

valstybių karinės jėgos, kartu 
su Kubos 10-15,000 karių ruo
šiama Rodezijos nacionalistų 
armija, kurios 5,000 yra Mo
zambike, 4,000 — Tanzanijoje 
ir 3,000 — Zambijoje, turės 
sprendžiamą balsą, jei Rodezijos 
taikos derybos galutinai nutrūk
tų. Atrodo, jog ta kryptimi pa
siruošimai ir eina. Sovietai, iš 
vienos pusės per Angolos uos- 

V. Pr. tus, iš kitos

merikoje lietuviai nėra toki gausingi, kad galėtų žaisti 
Lietuvos reikalais. * "

Šių metų vasario .13 dieną Chicagos Maria High mo
kyklos salėje bus visų Amerikos ■ lietuvių minima Lietu
vos nepriklausomybė paskelbimo sukaktis. Chicagos Lie
tuvių Taryba yra paruošusi puikią programą, pakvietu
si geriausius amerikiečių ir lietuvių kalbėtojus, gerus 
dainininkus, kad įspūdingai galėtų paminėti šią visiems 
lietuviams svarbią sukaktį.

nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metimus mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo- 

kreiptis j SLA aekretorę:
MRs. G. ME1UCNAS

307 W. 30 Street
New York, N. Y. 10001

AP pranešimu iš New Yorko, 
buvęs prezidentas Gerald R. For
das pakviestas' kuriam laikui 
NBC News televizijos progra
mų komentatorių; be to, Fordas 
yra paskirtas Academy for Edu
cational Development Los An- 
les skyriaus tarybos pirmininku, 

Ta akademija, turinti apie $16 
milijonų metinių pajamų, yra 
ne pelno organizacija, padedanti 
kolegijoms ir universitetams, 
valstijų ir vietinėms administra
cijoms bei svetimų valstybių val
džioms išspręsti įvairias proble
mas švietimo, susisiekimo ir 

per Mazambiko, I tarptautiniais klausimais.

1976 m. spalio 19 d. jį prieki Kaimyninės Rodezijai juodųjų 
glaudoje aplankė La Voz de valstybės, kaip Mozambikas, 
Medellin radijo reporteris ir 
prašė Arminą supažindinti ra
dijo klausytojus ne tik Lietuva, 
bet kad pakalbėtų truputį lie
tuviškai. Reporteris, perduoda
mas pasikalbėjimą radijo ban
gomis transliaciją pavadino 
“Lietuvis — dviejų karų daly
vis senelių prieglaudoje”.

šia proga tenka pažymėti, 
kad lietuviai Kolumbijoje yra 
aukštai vertinami ir gerbiami. 
Viena kolumbiečių radijo trum 
pu bangų stotis siūlo lietuviams 
nemokamai pasinaudoti radijo 
stotimi, perduodant transliaci
jas okupuotai Lietuvai. Mūsų 
veiksniai turėtų šiuo pasiūlymu 
susidomėti. Smulkesnes žinias 
gali nuteikti kun. Tamošiūnas 
Medelyne.

Laiškus muz. A. Arminui 
prašom siųsti adresu: “Mūsų 
Saitai”, Apartado Aereo 37-19, 
Medellin, Columbia S/A.
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DR. K. G. BALUKAS JIS NEPASAKĖ SUDIEV
AKV.ERURA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
M49 So. Puteski Rd. (Crawford

Mad.<al Building). T»L LU 5-6446 
Prii.na ligonius pagal swriaruiM 

<ei neatsiliepia. skambinti 374^04

DR. C. K. BOBELIS
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CH|RURGIJA 
Telef. 695-0533

Fa» Valley Medical Center 
STB SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S-Monheim Rd.,Westchester, lit 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomig į» 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL
TeU 562-2727 erbe 562,2728

REZ.; GI 8-0873

DR. W.EISiN-EIS LX AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
6132 So. Kedzia Ava. WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliepia. skambinti Mi 3-000»

Stasiui Gudui atminti

Stasys Gudas
Kai žmogui miršta, jo darbai 

tampa jo paminklu. Kas anks-
čiau buvo atvira, tampa amžinai 
uždaryta. Chronologija yra per- 
žiūroma ir įvertinama.

Stasy Gudas, Lietuvos kari
ninkas ir diplomuatas ekonomis
tas, gimęs 1907 m. gegužės 16 d.
Garžduose, Kretingos apskrity

se Navarėnuosę, Tauragėje ir 
Kaune 1929-31 m. Buvo mokes
čių inspektorius Kaune įr Ra
seiniuose 1935-37 m. ir Žemės 
ūkio ministerijos direktorius 
Kaune 1941—1944 m. Dirbo bu
halteriu Vienoje Austrijoje 1944 
—1945 m. Buvo Muehldorfo sto
vyklos Nr. 3355 UNRRA rašti
nės vedėjas 1045—1949 m.

1949 m. gegužės 4 d. atvyko 
į Ameriką ir dirbo sunkų darbą 
uoste New Yorke prie prekių 
pakrovimo Domino Sugar Co., 
vėliau dirbo rūbų siuvykloje, 
kur pasiekė buhalterio ir vedėjo 
vietas. Be to, baigė nekilnoja
mo -turto kursus ir įsigijo par
davėjo teises, šioje srityje dir
bo iki mirties, >

Stasys Gudas nesiribojo vien 
tik mokslu ir darbu. Jo svarbiau
sia veikla buvo visuomeninė.' Iš 
pradžių priklausė Telšių moks
leiviams ateitininkams 1923 m., 
sekančiais metais tampa skau-

"Ai padarysiu S tavfs didely tautą ir palaiminsiu tave ir tu būsi 
palaiminimai — 1 Mozės 12:2.
Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad IŠ

—LIETUVIŲ BRIDGEPORTO NAMŲ, 
Savininku, susirinkimas Įvyks šešta- j 
dieni, vaasrio 5 d. 1:00 vąl. popiet, Į 
3808 S. Union Avė. įėjimas iš kiemo.' 
Visi nariai kviečiami atsilankyti, nes 
bus įvairiu pranešimi?. Po susirinki
mo vaišės. Kviečia Valdyba

— NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ ir Pavienių |

Undą vakaro ^turės susirinldnią Vy- Mmokamal. Rašykite: 

bo nariai ir prijaučiantieji yra kvie-

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

— UPYTĖS DRAUGBKO Klubo 
j susirinkimas įvyks penktadieni, vasa- 
’rio 4 d. Bataan salėje. South 

Western Ave. Pradžia 1:00 vai. po
piet. Visus narius ir aveėius. noriu-, _ _
eius būti klubo nariais, prašome gau-1 tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa- 
šiai dalyvauti. Turėsime svarbių pa- Į ftuL Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą pasišventimą^ at- 

kimo bus vaišės
sitarimu ateities reikalais. Po^usiriJi- gyvinu j, mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi- 

*________ nimas žadamas tik n ugalėto ja mg.
___ _____  _ _ - - j VW žino, kad mirtis yra žiaun Ir pelleČia kUkvTeną. Bet kur yra mi

klu bas vasario mėn. 11-tą dieną 7 va- rūšie|i? j t< klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 1 _ J_ __I___  _ i__ - * • 1-7, TTvr ■ ■ . — w • ..
eių salėje. 2455 W. 47th St. Visi klu
bo nariai ir prijaučiantieji yra kvie-i 
eiami gausiai dalyvauti Po susirinki- Į

3
kestini grojant

Telef. BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
pastai susitarimą

L’K. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N.' WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK KECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
UU W. Tįsi St. — Tat 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

■contact lenses”.
♦I. pagai susitarimą. Uždaryta tre<

Ott LfOHAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

prostatos Chirurgija . 
2654 WEST 63rd STREET 

v*L.._>uiwtmL nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 val.vpk
* -*?***• '.376&«U ,

re*. telef4 448-5545

DR. Vi T. TAURAS 
gyoy jojas ir Chirurgas 

6*aar« praktika, spec. MOTERŲ lipo 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET 

’' - TeL: PR 8-1223
OFISO VAJU; pirm., antrai, trečiac 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
uiaia 2-4 vaL po pietų ir kitu Imki 

pagal susitarimą.

p. Šileikis; o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA5 

X>J Aparatai - Protezai. Med. Ban 
5C dažai. Speciali pagalba kojoms 

k (Arch Supports) ir 11
VaL; 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—j_ 
2*50 West 63rd St., Chicago. Ui. 6067

Tele f.: PRospeet 8-5084

je ir miręs 1976 m. lapkričio 7 
d. New Yorke nuo vėžio ligos, 
lieka atmintinas kaip besąlygi
nis kovotojas dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės.

Jis buvo vienas iš Lietuvoje 
subrendusios inteligentijos, ku
riai yra būdinga nepasiduoti ir 
kovoti nedėkingose -sąlygose dėl 
aukštesnių idealų, šie žmonės 
būtų perėmę Lietuvą j savo tvir
tas rankas, jei ne žiauri okupa
cija pavergusi kraštą. Visa ta 
nedalia nesunaikino patriotų en
tuziazmo ir ryžtingumo.

A ’

Po Antro Pasaulinio karo pa
saulyje tėra tiktai pavergtos 
trys Pabaltijo valstybės. Nacio
nalizmas yra šio šimtmečio gy
viausia jėga. lietuviai siekia 
savo kraštui nepriklausomybės 
nemažiau kaip šimtmečio pra
džioje. Didžiausiose sostinėse no
rimą pamiršti Pabaltijį kaip ne
reikšmingas valstybes tarpkari- 
niame IfeUoWyj e. Stasys Gu
las savo gyvenimu įrodė lietu
vio tautinį sąmoningumą...

Pirmo Pasaulinio karo nute- 
riotoje Lietuvėje Stasys Gudas 
nuo ankstyvos jaunystės siekė 
mokslo ir šviesenio rytojaus. Be
veik savarankiškai pasiruošęs iš
laikė egzaminus į Telšių Saulės 
gimnaziją 1922 m., persikėlė į 
Telšių mokytojų seminariją 1925 
m. ir ją baigė 1929 m., baigė Ka
ro mokyklą Kaune 1930-31 m. 
(vyr. leitenanto laipsniu po uni
versiteto baigimo ), lankė ir 
baigė Vytauto Didžiojo univer
sitetą 1933-37 m. diplomuotu 
ekonomistu.

tu, dalyvauja Telšių moksleivių 
šaulių būryje 1924—1929 m. ir 
Geležiniame Vilke 1928 m. Ne- 
varėnų šaulių būrio vadas 1929 
—1930 m. Tauragės šaulių būrio 
vadas 1931—1933 m. Tauragės 
tautininkų apskrities sekretorius 
1931-33 m. Vėliau Stasys Gu
das buvo Kauno apskrities tau
tininkų sekretorius ir pirminin
kas, Jaunosios Lietuvos Centro 
Valdybos narys, Korp. Ramovės 
pirmininkas. Vokietijoje Muehl- 
dorfo stovyklos lietuvių dalies 
pirmininkas ir LB Muencheno 
apygardos narys. 1945 m. iš
leido knygelę Muehlendorfe “Li
thuania, Lietuva, Litauen” su
pažindinti amerikiečius ir vokie
čius su Lietuvos istorija.

Amerikoje pirmininkavo New 
Yorko Piliečių klubui, New Yor- 
ko tautininkų pirmam skyriui, 
New Yorko atsargos karių Ro- 
movei, Respublikonų partijos lie
tuvių divizijai New Yorke (už 
aktyvų rinkimų pravedimą iš
rinkti Gubernatorių Nelson 
Rockefeller apdovanotas auksi
niu medaliu 1970 m. lapkričio 3 
d.). SLA New Yorko 126 sky
riui iki mirties. Buvo ALT di
rektorius ir iždo globėjas 1963 
—1965 m. įkūrė Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos apy
gardą ir jai pirmininkavo. Pri
klausė Lietuvių Bendruomenei.

Stasys Gudas sukūrė šeimą su 
mokytoja Veronika ‘ Pikšryte 
1937 m. spalio 2 d. Abi dukros 
baigė aukštuosius mokslus. Vy
rės nioji, Gražina baigė City 
University of New York, chemi
jos daktarės laipsniu ir yra 
Assistant Professor Queensbo-

Jis dirbo mokytoju ir mo- rough kolegijoje. Jaunesnė, Au- 
kyklų vedėju pradžios mokyklo- dronė baigė sociologijos moks-

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318...

rcKfkfCAUdl YMmi

MOVING ’
Leidimai — Pilna apdrauda 
' ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063 

■■ —O—..............  I .«

M 0 ¥ I N G 
Apdraustas p*rkraustyfn»*

ii f va ir* v atstumu.
ANTAMAS VILIMAS 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
, j — ...... .. ............. —M. >

lus-dty College of New York ir 
dirba miesto darbą savo srityje.

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629 
IV. RATTO TYRINĖTOJAI

mo bus vaišės ir šokiai J. Joniko or-
V. Cinką

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

GEORGE F. RUDMINaS
33*9 So. L1TUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

paid quarterly.

Ali accounts com
pounded daily —

4 Years Savinqi 
Certificate 

(Minimum $5,000);

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAb IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

Nuo

ir aieiiyje.

džiausią konvejerį kuris Arizo
noje, Tucson apybukėje, turės 
versti iš Duval Sierrita kasyklos 
varį 'ir bereikalingus akmenis. 
Amerikiečiai tikisi pasigaminti 
didoką kiekį kraštui reikalingo 
vario. _ ' #-1

savęs paaukojimą Stasys Gudas 
galėjo tiek .daug nuveikti ir su
organizuoti. Net ir sunkiai sirg
damas jis išlaikė jumorą ir gerą 
nuotaiką. Mirdamas jis nei sa
vo mylinčiai šeiniai, nei savo 
pafriotiniems jsij^reigdj imąms 
nepasakė sudiev, nes visa tai lie
ka gyvenime.

rai pažįstu jo liūdinčią šeimą. 
Galiu tik pasakyti jog mes jau
nesnieji daug išmokome iš Sta
sio Gudo ir viliamės nuveikti 
bent dalį tiek, kiek jis padarė 
Lietuvai, kai mūsų laivai iš
plauks paskutinį kartą.

Saulius šimoliūnas

— Jonas Gt Evans praneša, 
kad konsolės Juzės Daužvardie- *~~1 _ 
nės pagerbime ir Lietuvos atsi
minimų programoje dalyvaus, 
miesto meras Nlichael Bilandic. 
Ruošia Lietuvos Vyčiai vasario 
6 d. Martinique restorane. Dar 
yra likę keliolika laisvų vietų, 
kurias kviečiama užsisakyti 
skambinant Jonui Evans tel.

Su Gudais man teko atvykti 737-8600, arba Irenai Sankutei, 
, Amerikon tuo pačiu laivu. Ge- tel. LU 2-6300. (?r*)

AUGUSTINAS NAGYS

Mirė 1977 m. vasario mėn. 2 d.. Chicagoj e. Šv, Kryžiaus ligoninėje. 
Gimęs 1892 m, spalio 23 d. Lietuvoje. Bukančių kaime. Mažeikių aps. 
Nuo 1919 iki 1944 m. tarnavo Lietuvos Geležinkeliuose. Gyveno Le- 
monte, Illinois.

Pašarvotas Gerharz Funeral Home, Lemonte, 501 State St. Telef. 
257-2123.

Laidojamas penktadieni, vasario mėn. 4 d. Koplyčioje 10:30 \val. 
ryto Tėv.-J. Vaišnys, SJ, atkalbės maldas ir po to palydės i Lietuvių 
Fautines kapines.

LIEKA: žmona Antanina, duktė Zinaida ir žentas Marius Katiliš
kiai. sūnūs — Martynas, Henrikas ir marti Birutė Vaitkunaitė, anūkai 
— Agnė ir Saulius Katiliškiai, Gintaras Nagy4. Sigitas ir Elizebeth 
Nagiai, 3 proanūkai, seserėnas Albertas Pračkauskas su šeima Angli
joje ir giminės Lietuvoje

1914 metų
Midland Savings aptar- 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi

Sąskaitos apdraustos iki 
S4Q,000

8929 So. HARLEM AVE, 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MB ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS MCI

PHONE: 254-401

A-

IEVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
'Telef.: GRovehill 6-2345-S 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwahaU 3-210S-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS rtrrOMOBILlAMS PASTATYTI

UŪDĖSIO VALANDOJMAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ave. Air’ Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600-8601 FacUttie&
kitose aiato daine nuMffie kopIyS* se£ss

GAIDAS - DAIMID
RENTA TĮSI A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvi?
F^aidotuvių 
direktorių
Associacijoa

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

BUTKUS - VASAITIS
141C So. 50111 Ave_ Cicero, UI. Phone: OLympic 2-1003

U.-J—1 —-T?1* Į

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS | 

Vitos programos iš W0PA, , 
' , 1490 kll. A. M.

i a :
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — šeštadienį ' 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Talof.: HEmlock 4-2413 _ 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Anything less than a 20-pound tarkey would be an Insult to 
your mother’s holiday feast With two favorite couples coming 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of Left
over turkey. Stave Top chicken flavor staffing mix forms a line 
mold and creamy tarkey a la king surrounds it Birds Eye 5- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine are all yot 
need for a post-holiday party.

* į TURKEY A LA KING WITH SWFHNG RING
1 package (8 os.) chicken 1 eops diced cooked tarkey ' 

flavor staffing mix 1 ean (10K <*-) condensed
fį( eeps water įk cream of mushroom soup
I l»cUrt* (It os. each) 2 tablespoons pimlente stripe

į 5-minute—epok froaen * • j tablespoons sherry wtM I
| s*c*4 green peas vater 1

prepare stafllnc n<x m directed ea package, using IM eupt 
water. Gently press into a greased 4-cnp ring mcM; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 

, Combine tarkey, soup, pimiento. wine, and K cup of the peas in 
a saucepan. Cook and stir until mixture just comes to a too. 
Uunwld staffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and tato center of dng. Sene with nomtaing peaa. Įtekto 

. •atntaga. ,

išėjusi iš spaudus v galima gauti Knygų rinkoje ‘

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtnkos į krašto politiką. 1(K2 psl. Kaina $1.50, 

Knygos bus jei $l|50 čekis arba Money Orderis
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS.
1739 So. H&iried SU Chicago, ill 80608

r<j— ~ ~~ .... - ~ - i_. i^~      l-ut—no

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIrginii 7-4G73
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4413

/ P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1 Ml
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vos hi vę bei j u šmeižimas 
paudo jt t r kalbose yra labai

,u .ii,.s ir \nierklinas daly
kas. Dikui poniai S. Palekie- 

.< sį ir už premiine-
— Dr. Leoitits šulas iš radi

ju stoties WOPA Lietuvos Ai
du programoje šį penktadenj, 
vusario I d., 9:30 vai. vak.

padariniai’'; t eis n inkusH* JOS 
lh*anas šulas toj pačoj Lietu
vos Akiu radijo programoj, 
vad. Kazytės Brazdžionvtės, 
WJOB 12>0 iš Hammond, Ind. 
šį sekmadienį, vasario 6 <L, 9 
vai. Iii) min. ryto skaitys pas
katą iš Socialinio draudimo ir 
apdraudos srities, 
klausiate, — mes

>ia D. Andrulis, Hart, 
il.-uiiptė tokį laišką:;

R atl baigiasi mano 
preiiiii)icr;ita.\Siunčiu metinę, 
o likul 
fondai).

Mich.

— Dail. Vladislovas Žilius iš 
New Yurko pakviestas pagriii-A 
diniu kalbėtoju Toronto lietu
vių Lietuvos nepriklausomybes 
minėjime vasario 20 d. 4 vai. 
popiet Anapilio salėje. Progra
moje bus Hamiltono lietuvaičių 
choras “Aidas” ir Toronto tau
tinių šokių grupės. Vasario 5 d. 
ten bus Tėviškės Žiburių savait
raščio Spaudos balius.

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
is tegul - erna Mašinų 
lLis mus labai šalta;

sniego. Mes tiesiog ste 
kad Naujienos tokiu 
orr kasdien išeina.
pusnys sudaro daug 

malonumų jaunimui. Jie lak
sto snow mobiliais po laukų 
j. kdvbes ir šalčio visai neat
boja Linkiu jums geros svei
katos”. Dėkui už. laišką ir už 
auka.

- Leonas Meilus, Detroit, 
Mich., kiekvienais metais pa
remia Naujienų leidimą stam
besne auka. Dėkui už dešim
kę ir ankstybą prenumeratos 
pratęsimų. Taip pat dėkui tos 
apylinkės dviem tauiečiams, 
užsisakiusiems Naujienas vie- 

kiekvienas Jie- neriems metams, bet prašiu
siems pavardžių neminėti. Vi
si skaitytojai prašomi remti 
ir platinti Naujienas. Visi lie
tuviai kviečiami į jas atkreip
ti savo asmenišką dėmesį, ge
rai su jomis susipažinti ir pa
reikšti savo asmenišką nuo
mone jas užsisakant

— Dėkui AL Sabaliauskui iš 
Los Angeles už palankius pa-

te;na: “Jūs 
a įsakome”.

Palckas iš— Ponia Stasė 
Brighton Parko apylinkės pri 
sidėjo prie sujčieižin tampan
čiu vajaus — skaityti ir pla
tinti Naujienas, užsisakyda
ma jas vieneriems metams. 
Vakar ji kreipėsi telefonu i 
administraciją, o šiandien, pa 
gerėjus pristatymui paštu, 
Naujienos buvo jos laiškų dė
žutėje. Dabar
tuvis gali lengvai patirti, kad 
mūsų nesantaikos bei nesusi
pratimo didžiausia priežasti
mi yra klaidinanti informaci
ja ir melak kurie ypatingai 
tapo ryškūs po demonstracijų 
bei intervencijos prieš skver
bimąsi į lietuviškas instituci
jas. Niekinimas patriotų ir be 
sąlyginių kovotojų už Le-

blot’ll

AUGUSTE RENOIR portretas

reiškimus, ankstybą prenume tams bet kurioje valstybėje ir 
ratos pratęsimą ir už $9 auką.pasaulio krašte. Mokslas išei- 
Naujienų paramai. Dėkui tos namas per 4 Semestrus, o speci- 
apylinkės tautietei, užsisakiu-jalus —„akademinis kursas už- 
siai Naujienas 3 mėn. Ihikotar’i trunka 6 semestrus. Norintiems 
piui tinkamesniam susipaži- studijuoti, prisiunčiama progra- 
tnui. Tuo tikslu Naujienos yra mų ir “sąlygų reguliaminas. 
sunčiamos dvi savaites nemo-1Kreiptis į PLI Neakivaizdinio 
karnai pagal gautus pageida-1 skyriaus direktorų Igną Bera
vimus arba platintojų atsiųs-1 pin% 2o43 W. 69 •St., Chicago, 
tus galimu skaitvtoju adre-iJU1 66629 ’ t _
6US ' ’ I — Skaitytojas J. A. iš Rbck-

fordo prie prenumeratos pri
dėjo 9 doL auką. Ten pat gĄ’- 
venąs St. .Šjfokas ir Marquet
te Parko gyventojas V. 
manas atsiuntė po $4. 
kui. . '“ į >

piui tinkamesniam

—Vasario 9 dieną prasidės du 
nauji 8 savaičių kursai St. Gall 
mokykloje, prie 55-tos ir Kedzie 
Avė. pietvakarių kampo. Pir
mas kursas vadinsis “Know 
your Community: Lithuanians 
in Chicago” nuo 6 iki 7:40 vai. 
vak. Antrasis kursas “Lithua
nian traditions, customs and 
crafts” nuo 7:45 iki 9:25 vai. 
vak. Lektorius Romas Kinka. 
Registruotis Dalęy (Southwest) 
kolegijoje, 
Rd. vasario 3 d. nuo 10 ryto 
iki vidudienio' ir nuo 2 vai. po
piet iki 8 vai. vak. Vasario 4 
d. nuo 2 vai. iki 8 vai. vak. Tel. 
735-3000, Ext. 223. Mokestis už 
vieną kursą $10, už abu $15.

(Pr.)

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

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

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

I DIDŽIULIS gražiausias 2 butu mū- 
2x5 ras Marquette Parko patogiausioj 

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

2 AUKŠTU namas ant plataus skly-
V tikrai GRAŽUS BUNGALOW. 3 P<> Prie Marquette parko už Kedzie,

7500 So. Pulaski --g__ ir valgomasis Labai patogus 
susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu Įdomaujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga

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

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

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

I vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne. 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime

I Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už §1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 

. arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime; Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

Į_ _ _ __________________________

— William Mustaikis, Mon
tague, Mich, atsiuntė tokį lai
šką: “Rasite čekį metinei pre
numeratai, $2 už kalendorių 
ir S3 Mašinų fondui. Labai ap 
gailestauju, kad tiek teišgaliu. 
Matot, aš esu senas, anksti iš
ėjau pensijon, tai ta pensija; 
yra maža. Esu gimęs 1890 m., 
taigi esu jau 86 metų. Naujie
nas skaitau su mažomis pert
raukomis nuo 1-jo jų nume
rio. Man smagu skaityti, kad 
atsiranda geni ietuvų, naujų 
skaitytojų. Gaila, aš surasti 
naujų negaliu, nes čia'ietuvių 
nėra. Priimkite mano gerus 
Ijjnkėjimus. Aš vėlinu, kad 
Naujienos gyvuotų kol bus lie 
tuvių šiame pasaulyje. Aš lin 
kiu to didžio supratimo išlikti 
lietuviais”.

— Dr. Vanda Sruogienė, kun. 
dr. J. Prunskis, kun. V. Bagda- 
navičius, dr. J. Puzinas, R. Drū
tytė ir Ign. Serapinas paruošia 
paskaitas ir pratybas Pedago
ginio Lituanistikos Instituto 
Neakivaizdinio skyriaus studen-

Vis- 
Dė-

Sekmadieni Banketas
Ateinantį sekmadienį Chi- 

cagoje turėsime “Lietuvos At
siminimų” banketą Martinique 
salėje Salė jau beveik užpil
dyta, bet daf5tgalima patalpin
ti ir tuos, kurie paskutiniu mo 
mentu apsispręs dalyvauti. 
Reikia tik paskambinti, GR. 
6-6399. ; j

“Lietuvos Atsiminimų” ban 
ketą Chicagoš vyčiai ruošia 
kiekvienais ’metais vasario 
pradžioje, ir visuomet toks 
banketas yra gražus ir iškil- 
Inihgas Dar /iškilmingesnis 
bus šimet, kadangi bus pa
gerbta visų Rietuvių mylima 
konsule Juzė, Daužvardienė. 
Graži salė, geras maistas, me
ninė programa, ir šokiai. Vy
čiai moka organizuoti.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio angliška 
knygą ‘Tjthuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų. 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

AR JAU PASIDaARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina; $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

BESTIK INGS IN LIFE

Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti §7,000.

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

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus hu|as gyventi. 50’. sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. UŽ vįska įmo
kėti apie §5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus jMarquette* Parke.

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

17 M. DIDĖT JS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. §38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro

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

72 IR TAT.MAN — 6 kamb. rezi
dencija. • Dalinai įrengtas pilnas rū
sys. 2 masinu garažas.

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

57 IR SACRAMENTO — 8 būtu 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in j 
vestavimas. i ____ T_________  _ ___ ______

63 IR AUSTEI — taverna ir 3 bu-. garažas iš geru rankų priešais parką.
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina—
5 metinės pajamos. .

BUDRAITIS REALTY CO.
. įvairi audrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200
- ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

SAVININKAS PARDUODA 10 unitu 
motei - apartmentą. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
ii priimsiu pradiniam imokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Ha. 33707 Tel. (813) 345-9054.

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

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 'arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR
CONDITIONING

' - DOMAS ŽUKAUSKAS .
4444 So. WESTERN AVE. y 

Chicago, HL 60609 TeL VI 7-3447

ELECTROS IRENGIMAi, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
AAUJIKNOSS šiemet rnėjo 60 metą. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietxrvfikos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui del
biamas Naujienų platinimo rajus.

i

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamo* ir nesidėdamof 1 sandėrius su okupantais ar fu |gall> 
tinlali.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ]u bendras Institu- 
eijas Ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

. NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lle- 
aivišku reikalu reness^ifc.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoje metam* — 830.00, pusei metu —. S1S.0C,

* trim* min. — $830, vienam mėn, 83.00. Kitose JAV vietose metam*
— $26.00, pusei mėty — $14-00,* vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokama L

Prašoma naudoti žemian esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 60608

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 Kepaeinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai 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 beįsi- 
kunanao ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gandini iliu
struota. 300 psL Rainą 7 doL

CIKAGIETŽS ĮSPŪDŽIAI 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 SI JO. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

M. Zosėenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu ctilinmi

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

Vincas Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE. 
84 psL Kaina Sl-50.

Šie ir. kiti leidiniai yn gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

atsilankant darbe valandomis arba užsakant paltu <r prldadant 
ėak| ar piniginę perlaida.

l^all Frank Zapolis 
120814 W. 95th St.

GA 4-8654

STATt Ul«

INJOtANCf

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŽAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su femehplu Ir paveikslai* aprašo Parnjrt senu* Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiu sarašat. Knypo* 
kaina $6.00, minkšti vi Heilai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu

ADRESAS 1739 So. Halrted St, Chicago, HL 60608

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

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

'KAITYK PATS IRP&RAGIN*
KITUS SK’TTYT"* 

s n t w w r c

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. _ Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halsted «t., Chicago, III. 60608. — Tol. 254-3320

SIUNTTNIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th SL. Chicago, DL 60629 • Tel WA 5-2787
Didelis petlrlnklmat pero* rūšie* {vairių p rėkly.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienu Ir susi- 
rūpinimą. ________ __________________

Dr. A. J. Gueaen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožiu.
Kietaia viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštais viršeliais tik___ ____________ ________

Dr. A. J. Gueien — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik - - -------

$8.00

$3.00
$2.00

$100
Galimi taip pat ūžiIlakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba money orderf, prla 

nurodyto* kalno* pridedant 50c. ptnluntlmo Išlaidom!.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60808

> f CHICAGO 1, FLL Frl<hy, F*

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

' Telefohuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

D Ė M ES r o
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
A. L A U R A 1 T I S

4645 So. ASHLAND AVĖ.
. 523*8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

» n į — ■ ....

Didžiausias kailių 
pasirinkimai 

vienlntelj 
beturi loUUnlnką 

ChfeAgojeNORMANĄ
el. 263-5826 

(jatAigoa) ir 
677-8489 

(buto)


