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BRANGŪS AMERIKOS LIETUVIAI
Vasario 16 dienos rimtis mūsų mintis neša į pavergtą Lietuvą. 

, Ten mūsų buvusioje tautinėje šventovėje — Karo muziejaus so
delyje — okupantai nugriovė Laisvės statulą, išardė Nežinomo 
Kareivio kapą, nutildė Laisvės varpų garsus.. Lietuva paversta 
Maskvos kolonija, kur iš jaunimo širdžių siekiama išplėšti meilę \ 
savanorių krauju laimėtai laisvei, o jų galvose užgesinti Min
daugo ir Gedimino Lietuvos atminimą bei Vytauto žygių garsą, / 
vieton to skleidžiant rusifikaciją.

Kelkime galingą protesto bal
są prieš kruvinas skriaudas mū
sų pavergtai tautai. Protestuo
kime Vasario 16 minėjimuose, 
radijo bangomis, televizijoje, ki
tataučių susibūrimuose. Mes ne
galime pasilikti abejingi, kada 
Maskvos okupantai gabena Lie
tuvon kolonistus, skriaudžia ūki
niu išnaudojimu, ryžtingesnius 
patriotus žudo vergų darbų sto
vyklose, psichiatrinėse ligoninė
se.
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TVIRTINA, KAD ALEKSEJEVAS
NIEKU NENUSIKALTO

Skundžiasi, kad amerikiečiai nesilaiko 
Helsinkyje padarytu pasižadėjimų

WASHINGTONAS, D. C. — Sovietų vyriausybei labai nepa- 
prezidento Jimmy Carterio nutarimas išvaryti iš JAV VIa-tiko

dimirą I. Aleksejevą, vyriausią sovietų žinių agentūros TASS at
stovą. Jie .dabar šaukia, kad Aleksejevas nieku nenusikalto, ne-
sulaužė veikiančių įstatymų ir nesulaužė tarptautinio susitarimo?

šiemet Vasario 16 yra drauge 
ir minėjimas 50 m. sukakties 

. nuo mirties Smūsų didžiojo gai
vintojo dr. Jono Basanavičiaus. 
Jis 1916 m. liepos 1 d. iš Vil
niaus kreipėsi tokiu atsišaukimu 
į Amerikos lietuvius-: .‘‘Siunčia
me jums, aiksi, gal paskutinį 
šauksmą, mirštančios Lietuvos. 
Išgirskite, atjauskite jūs jį! Jei
gu Lietuvos žmonėms iš bado 
priseis numirti, atminkite, jie 
mirs su mintimi, kad jūs, ame
rikiečiai, galėjote juos gelbėti, 
bet negelbėjote”.

Sukruskime, kad. nei vienas 
okupanto priespaudą kenčią lie
tuvis negalėtų mūsų pakaltinti, 
jog galėjome gelbėti,^ o negelbė- 
jome. . . •

Amerikos Lietuvių Taryba 
jau 37-to metai sėkmingai vado-' 
vau ja 'Lietuvos laisvinimo pa
stangoms, dėka Jūsų, Amerikos 
lietuviai, pritarimo ir paramos. 
Dėkodami už paramą praeityje, 
tikimės visapusiškos paramos 
ateičiai,ypač šiais metais, kada 
iškils nauji pavojai Lietuvai ry
šium su Belgrado konferencija. 
Tai pareikalaus uolaus darbo ir 
lėšų. Amerikos Lietuvių Taryba 
savo darbus remia aukomis, su
rinktomis Vasario 16 d., ir ta 
proga skirtos aukos yra pagrin
dinis lėšų šaltinis Amerikos Lie
tuvių Tarybos vedamiems Lie
tuvos laisvinimo darbams vyk
dyti.

Paminėkime šią brangią šven-,

Amerikos Lietuvių Taryba, jun
gianti visų pasaulėžiūrų patrio
tus lietuvius bendrai laisvės ko
vai. . \ . i /U.

V ~ .
. Amerikos Lietuvių Taryba 

Dr. K. Bobelis,
. ■. . Pirmininkas

1977 m. vasario mėn. 1 d.

N. B. Aukas prašome siųsti 
Jūsų vietiniam Altos skyriui ar
ba į ALT centrą, 2606 W. 63rd 
Street, Chicago, Ill. 60629.

- Komitetas dar-

Komitetas Lenkijos 
darbininkams ginti

VARŠUVA.
bininkams ginti, kurs komunis
tinės Lenkijos vyriausybės vadi
namas nelegalių disidentų gru
pė, paskelbė, kad jis likviduotų- 
si, jei vyriausybė visiškai ir be 
jokių sąlygų dovanotu kaltes vi
siems be išimties darbininkams, 
dalyvavusiems riaušėse pereitų 

(metų liepos mėn., protestuojant 
prieš vyriausybės pakeltas mais
to kainas.

/

Jau buyo rašyta, kad komu
nistinė Lenkijos vyriausybė, iš
sigandusi darbininkų neramumų 
bei jų pasipiktinimo, pakeltas 

K maisto kainas sumažino, bet 
tę visi, parodydami savo vienin-I svarbiausius riaušių kaltininkus 
gumą ir nepalaužiamą ryžtą Lie- tebelaiko kalėjime, 
tuvos laisvinimo reikalauose. 
Lietuva turi būti laisva ir ne
priklausoma, o to mes greičiau 
pasieksime visų bendru uoliu 
darbu, pasišventimu ir aukomis. 
Prisidėkime darbu ir lėšomis, 
nes tik turėdami užtenkamai fi
nansinių išteklių mes galėsime 
savo veiklą stipriau išvystyti.

Karo muziejuje laisvės me
tais buvo pastatytas paminklas 
poetui Maironiui su įrašu: “Be 
aukų ir be kovos laisvos nebuvo 
Lietuvos. Nebuvo ir nebus”.

Tai gairės bendram visų dar
bui, į kurį nuoširdžiai kviečia

Ne toks šaltas
Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:11

Paleido politinį kalini
NEW DELHI. — Indijos mi

nistrei pirmininkei Indira Gan
dhi pažadėjus sušvelninti rėžimą 
ir paleisti politinius kalinus dar 
prieš parlamento rinkimus, vasa
rio 7 buvo iš kalėjimo paleistas 
Socialistų lyderis Raj Narain ir 
buvęs parlamento narys M. Li- 
maye. i

R. Narain sėkmingai kėlė aikš
tėn Indiros Gandhi suktybes In
dijos teisme, pralaimėjus jam 
prieš I. Gandhį parlamento rin
kimus 1971 m.

Susivienijusiam socialistų 
frontui paskelbus, kad R. Narain 
ir kalėjime būdamas kandida
tuos į parlamentą, Indijos vy
riausybė paskubino jį ir kitus 
socialistus paleisti laisvėn.

Havajų sostinės didelio judėjimo gatvėje pesirodė taip sutvarkytos trafiko linijos 
ir nurodymai vienos krypties automobiliu judėjimui. Tepliotojas darbą atliko gerai, 
kiekvienas Honolulu automobilistas anojo, kur jis privalo sukti [mašiną, bet visi ma- 

; djrbo pagal vietos žmonių tarmę, bet ne pagaltome, kad linijy ir žodžiu piešėjas 
gramatikos ir žodynu dėsnius.

Kremlius ginkluojasi f Izraelis atmeta
uWASHINGTONAS — Krem-j 
liaus ponai neatsižvelgdami gin- i _ _
kluojasi paspartintu greičiu, vi-! , £ |
siškai neasižvelgdami ir nesijau- JERUZALĖS.“ J. Tautų gen. 
dindami JAV veiksmais. Bet P. Wa»hehnaš važinėja po 
C. Wamke, prėz. Carterio išrink- Mažąją Aziją, stengdamasis Šil
tasis nusiginklavimo deryboms i-a^kyti arabus u izraelitais, bet 
vesti, jei ji kongresas patvirtins,. •^zrae^° užsienio reikalų minis- 
nori jei nesumažinti, tai bent ati
dėti Amerikos apsiginklavimą, 
tikslu parodyti Sovietams pavyz
dį. ų

P. G. Warnke nėra patenkin
tas skiriama tarnyba; Jis norė
jo būti gynybos ekretoriumi. Jis 
atmetė kiek anksčiau prez. Car
terio siūlomą vietą būti ČIA vyr. 
viršininku. .

IŠGELBĖTI TYRINĖTOJAI

GEISLINGEN. — 4 Vakarų 
Vokietijos mokslininkai 'ties 
Geislingen miestu norėjo ištirti 
rastą seną usvą, bet jiems kelią 
atgal uždarė tirpstančio sniego 
ir lietaus vanduo.

[Gelbėti pasišovę narki. juos 
rado mirkstančius vandeny, bet 
dar gyvus 1.5 mylios ilgio ur
ve.

teris nepripažįsta jo taikos.da
romus žygius, kadangi JT netu
rinčios izraelitų pasitikėjimo, 
priėmus J. Tautoms rezoliuciją, 
kuri prieštarauja JT priimtoms 
rezoliucijoms — 339 ir 242, ku
riose sakoma, kad taika Tolimuo
se Rytuose turi būti rasta susi
ginčijusių šalių derybų keliu.

Izraelis vengia Jungtinių Tau
tų, kadangi jose vyrauja, kar
tu paėmus, arabų, trečiojo 
šaulio ir Sovietų blokas.

pa-

Pasipktinę turistai
NAIROBI, Kenija. — Į Keni

jos sostinę Mairobį atvykstanti 
iš Tanzanijos amerikiečiai ir ka
nadiečiai turistai yra jabai pasi
piktinę Tanzanijos vyriausybe, 
uždraudus lėktuvams skristi į Ke
niją.

Turistai į Nairobį atskrido spe
cialiu Pan American World Air
way lėktuvu, kurį jiems parūpi
no Amerikos valstybės departa
mentas ir kuris kaštavo bran
giau, primokėjus priedo 50 dol. 
Europiečiai turistai iš Tanzani
jos bus išvežti kitu lėktuvu.

Iš viso Tanzanijoje daugiau 
kaip 1,000 turistų negali išva- 
žiuo-ti, uždarius Tanzanijos-Ke- 
nijos sieną. ,

Porto FVco nu;:: gubernatorius 
Carlos Romeo Barcelo pataria nesku
bėti keisti dabartinės Porto RJco tei
sinės padėties. Jis rinkiminė|a kam
panijoje gynė valstybinę poziciją, bet 
patarė neesubėti, kad nekilty nesusi- 
pratimu. Jam atrodo, kad reikia išsi
aiškinti visą eilę klausimy, o tiktai 
vėliau balsuoti.

Komunistas 
išrinktas pirmininku

PARYŽIUS. — Vakarų Eu
ropos Unijos suvažiavimo pirma 
kartą politinio komiteto pirmi
ninku buvo išrinktas Italijos ko
munistų partijos politinių reika
lų vedėjas Sergio Segre. Vaka
rų Europos Unijos politinis ko
mitetas yra svarbiausias veiks
nys svarstant Helsinkio sutar
ties vykdymą bei jos laužymą. 
Komitetas, išnagrinėjęs Helsin
kio sutartį ir jos vykdymą, tu- 

Irės parašyti ir patiekti raportą 
visuotinam Vakarų Europos Uni
jos suvažiavimui.

KREDITO SUSIVIENIJIMAI

WASHINGTONAS. — Federa
linė administracija, kuri prižiū
ri kredito sąjungas ir kurios tu
ri 33 milijonus narių, siūlo keisti 
įstatymą, kuriuo būtų leidžia
ma kredito sąjungoms išdavinė
ti paskolas gyvenamiems na- 
pirkti 30 metų terminu ir 15 me
tų terminu namų pagerinimui.

Boyle pasilieka

Prezidento Jimmy Carterio tikroji 
sesuo, ponia Ruth Carter Stapleton,

MEDIA. Pa. — Buvusiam ang
lių kasėjų unijos prezidentui 
Boyle, kurs buvo nuteistas ka
lėjimo bausme, nužudžius ang
liakasių kandidatą į unijos pir
mininkus J. A. Jablonskį, pereitą 
mėnesį bausmė buvo panaikinta. 
Tačiau Delaware apskrities tei
sėjas įsakė ir toliau Boyle laiky
ti kalėjime, iki Pensilvanijos vy- pr»d«jusi garsėti gydytojos galia. Ji 
riausias teisinas išnagrinės pro- ‘ 9*do žmonos tikėjimu. Jo*®* broliui 
, , , , , \ tapus prezidentu, Ruth Carter rvoiia
kuroro skundą, kurs paduotas sp,usdinti knyg<, kaip žmonės g^li 
įsakius teismai iš naujo nagri- pagydyti tikėjimu. Ji tvirtina kad
nėti Boyle bylą. reikia tikėti pagyjimu. tai tada žmo

gus lengviau pasveiks.

Pamidorai iš
Meksikos

CULIACAN, Meksika. — Ank
styvam šalčiui užpuolus J. A. 
Valstybes ir iššaldžius vaisius 
ir daržoves, Amerikos maisto 
biznieriai pradėjo daržoves ga
benti iš Meksikos. Meksikos EI 
Valle de Culiacan rajone pami- 
doru augintojai suskato jų dau
giau auginti, nes jie pajuto ge
rą uždarbį. Kiekvieną dieną iš 
Meksikos į JAV atvežama pa
ini dorų už 1 milijoną jr 200 
tūkst. dol. ,/

Pradžioje Meksikos pamidorų 
augintojai-gaadavo- 0.20 dol. už 
svarą, bet vėliau jie jau gauna 
po 0.50 dol. už svarą.

Bandoma užkinkyti 
saulės energiją

WASHINGTONAS. — JAV 
erdvės ir energijos administraci
jos bendroje 1.75 mil. dol. su
moje bandys aulės energiją pa
naudoti penkiose valstijose erd
vės ir energijos administracijų 
namus apšildant ir sušildant 
vandenį.

Minėtos administracijos nori 
įrodyti kad brangūs saulės 
energijos panaudojimo įrengi
mai, naudojant saulės šilimą, lai
kui bėgant visiškai išsimoka, 
nes mažiau sunaudojama elek
tros, dujų ir alyvos.

Alyvos įvežimas
WASHINGTONAS. — Ener

gijos administracija sako, kad 
Amerika šiemet įsiveš alyvos iš 
užsienio už 40 bilijonų dol. arba 
net už 6 bil. daugiau. Pereitais 
metais -alyvos buvo įsivežta už 
34 bil. dol.

Alyvos kiekvieną dieną įveža
ma 8.7 mil. statinių arba 30% 
daugiau už pereitus metus.

New Yorko Consolidated Edi
son elektra gaminanti bendrovė 
sako, jog ji sausio mėnesį įveža
mos alyvos suvartojusi už 75 mil. 
dol. Ssą, šiais metais mažiausiai 
700 mil. dol. sumokėsianti var
todama įvežamą alyvą.

JAV rolė Afrikoje
NAIROBI. — JAV ambasa

dorius prie J. Tautų Andrew 
Young vasario 7 pasakęs, kad 
Amerika turi noro lošti Afrikos 
.reikaluose svarbesnę rolę, bet 
nepadės juodųjų partizanams 
karu išmesti Rodezijos ministe
rs pirmininką lan Smithą. Amb. 
Young tai pasakęs Zanzibare ir 
Tanzanijoje valstybių preziden
tams ir kitiems juodųjų lyde
riams.

Washingtone esančios Sovietų 
ambasados oficialus pranešimas 
spaudai šiuo reikalu šitaip skam
ba: “Nutarimas išsiųsti iš JAV 
Vladimirą I. Aleksejevą, sovietų 
žinių agentūros Tass Washing
ton© biuro korespondentą, yra 
visiškai be pagrindo. .Be to, jo 
išsiuntimas laužo Helsinkio su
sitarimus. Aiškinimas,, kad šis 
nutarimas padarytas sąryšyje su 
sovietų valdžios nutarimu išmes
ti Associated Press Maskvos biu
ro narį George Krimskį visai ne
priimamas, nes Krimskiui buvo" 
įsakyta, apleisti Sovietų Sąjun
gą už nelegalų veikimą, įskai
tant nusikaltimus pinigų įsta
tymams”.

- Helsinkyje sovietų vyriausybė 
pasižadėjo sudaryti sąlygas už
sienio korespondentams rinkti ir 
išsiųsti žinias, tuo tarpu sovie
tų valdžiai nepaitiko Krimskio 
pranešimas apie kratas Ginz
burgo bute, tardymus ir areštą. 
Nespėjus sovietų saugumo poli
cijai išsivesti į kalėjimą Gins- 
burgą, Krimskis pranešė žinią 
Amerikos ir britų laikraščiams. 
Sovietų valdžia pastatė specia
lias dolerines krautuves Mas
kvoje ir kituose didesniuose 
miestuose, kad galėtų surinkti 
galimai daugiau dolerių, o dabar 
kaltina Krimskį dolerinių čekių 
davimu. Visi užsieniečiai moka 
čekiais, veik visi naudojasi do
lerinėmis krautuvėmis, bet so
vietų valdžia kaltina tiktai Krim
skį.

Sovietų valdžia apkaltino 
Krimskį nesamais nusižengi
mais. amerikiečiai tokius kalti
nimus atmeta. Jie yra priešin
gi keliems Helsinkyje padary
tiems susitarimams. Sovietų Są
jungai sulaužius Helsinkio nuta
rimus, liečiančius žurnalistų lais
vę rinkti žinias. Sovietų policija 
negali pakęsti, kad žurnalistas 
Krimskis, pats su Ginzburgu ne
kalbėjęs, gavo tikslias žinias apie 
sovietų policijos pastangas pa
kenkti vadinamiems disiden
tams, kovojantiems už pagrindi
nes žmogaus teises, dar Stalino 
įrašytas sovietų konstitucijoje. 
Sovietų vyriausybė negerbia pa
grindinių žmogaus teisių, todėl 
ir persekioja tuos žmones, ku
rie ryžtasi kovoti už pagrindi
nius šios teisės nuostatus.

Sovietų valdžia, išvydamas iš 
savo teritorijos žurnalistą Krims
kį, bando jį skelbti nusikaltėliu 
sovietų įstatymams, tuo tarpu 
amerikiečių nutarimas aiškiai sa
ko, kad didžiausiu nusikaltėlių 
yra sovietų valdžia, nesilaikanti 
pagrindinių žmogaus teisių įs
tatymo. Ji • neleido žurnalistui 
Kriskiui rinkti žinių apie dabar
tinį gyvenimą Sovietų Sąjungo
je. Šuo atveju turi sovietų vy
riausybė, o ne amerikiečiai.
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Reikia stebėtis, kaip kartėiši U^fadiMravo 
ir tiems, kurie reiškia dideles Centro. Jis tai dengia Šipaitos 
pFfetenzijas būti kdltOrintekais1 karikatūRa, kad tai buvo na- 
ir mokyti kitus kultūros, pro-, 
tas pifcimaišo. Vaizdingiausias 
pavyzdys yra tėvų marijonų 
leidžiamas Draugo kultūrinis 
priedas. Jo redaktorous K. Bra 
ūnas jame atskleidė save, savo 
veidą ir -savo “kultūrą”. (žiūr. 
Draugo kultūrinis priedas š. 
m. sausio mėn. 30 d.-). įtalpin-

prie Jaunimo

xdai ir komunistai, kurie už
puolė jėzuitus ir kurie Reikala
vo reformuoti Jaunimo Cent
rą. Bet jis nutyli ir nusityžioja 
iš kaltininko, kuris buvo de
monstracijos priežastimi. Ko
dėl jis nesityčioja iš to, kuris 
davė’ leidimą Jaunimo Centre 
demonstruoti komunistinius

tas ritinėtame priede šeriftnfe!filmus? Ar gi šitokia jo laiky- 
pawikslelis, rodąs deiriorištra-] sena nerodo, kad jis kun. A. 
ei ją prie Jaunimo Centro, ku-iKezio veiksmui pritaria? Grei
tis rodo redafctdriaūk kidtūri-] ėiaiisial pritaria ir tai dėl to, 
rij nūoshiūkį. Nėtosmukį kokį 
paprastai įšaukia neaptvardo- 
mo pykčio aistra.

Jo noras buvo pašiepti Chi-‘ 
cagos lietuvius, kurie išėjo ^n-: 
Ii Jaunimo Centrą nuo Lietuvos 
okupanto mėginimo jį paversti 
savo propagandos centru. Jis 
patriotinių organizacijų na
rius padarė nacių bei komunis
tų karikatūromis xir Draugo 
kultūriniame priede pristato 
skaitytojams. Jis šią kankatū-: 
rą nutepliotą kažkokio nežino-; 
mo šipailos talpina šalia mū
šų žilėgalvio mėnininko Vik 
Pėtrayiaaūs.. Ir lai talpina riet 
gi pirmame puslapyje.

Tai yra pasityčiojimas iš tų 
lietuvių, kurie afšklėidė ko Liė 
fuvos pavergėjas siekia savo 
propagandiniais filmais, pasi
rinkęs savo tikslui kun. A. Ke
ži o vadovaujamą Jaunimo Čen 
mą. Nežinia kokiais sumetimai | K. Bradūnu pasipiktinimas 
kuri. A. Kėžys davė j šutikSftą yra'pamatuotas, ypač kad jis 
p'anaūdb'fi laimimo Centrą Lie: mok d kiltis kultūros, 'o pats el- 
tuvds ’okupanto propagandai.| gtesi Vfeii kultūringai. Nlisit- 
Vieni kalba, dėl sūvo naivu-j S-ėręs''■dėtiiionstranlus pasiėpian 
mo, o kiti šipailos — “didžių- tį šai'žėlį, juo papuošia pirmą-’, 
jų rankų’’spaudžiamas. ' ji Draugo kultūrinio priedo pus

K. Bradūhas sąmoningai nu-1 lapį.j Pajuokia garbingus mū- Jauriitoo ’Centre reformų, o tik 
tyli, dėl ko čikagiškiai lietuviai šU viktromėnės ašfnėnis, našle- jariiė neleisti - urodėti ikupanto

, L- ~ - h . ■■■- '■ . _

I kad K. Bradūnas kun. A. Kezį 
laiko savų talkininku kultū- 
riai skleisti žinoma, tik iš:

i skirtingų pasviečių. Vfenas iš! 
tėvų marijonų pastogės, kitas 
iš jėzuitu okupanto jau imp or-' 

Huojamą Amerikon.
Kun, A. Kezį, atrodo, “didžioi 

sios rankos” laiko jam užčiau
pusios burną. Keletą kartui 
spaudoje buvo jis klausiamas,! 
kokie moty7vai jį vertė Jaunimo I 
Centre leisti rodyti bolševiki-į 
niūs filmus Deja, iki šiol jis j 
tyli. Tik neseniai Drauge pat-1 
Virtino M. Ramojaus paskelti-, 
tą pilną netiesos parašytą re
portažą. Man rodos, kad demo
kratiškame krašte galima pa
klausti ir prašyti* paaiškinimų j 
ypač kai nei šiokie, nei tokie- 
gandai gandeliai plinta ir ke
lia kontraversinius įtarinėji-: {jeuionsų^cijos tikslą ir ke propagandinių filmų, kurio-kėtus skelbimus. Kodėl? Kokia
rims,. k^iė erzina visuomenę, .-a suaes{jjas? įacĮ tai demons- mis jis mulkintų mūsų išeivi- čia politika Amerikos 
žemina riet patį vienuolyną. 1 — ' ■

VIKTORAS VYTENIETIS

HtHĮl KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

Taip tragiškai baigė savo dienas garbingas 9 pėsti
ninkų L K. Vytenio pulkas- Bet stipri pulko dvasia ir 
graži praeitis, turtinga savo žygiais ir kovomis amžinai . 
pasiliks kiekvieno lietuvio, o ypatingai kiekvieno Vyte- 
niecio širdyje, nes 9 pėstininkų pulkas tapo visos Lietu
vos kariuomenės pasididžiavimas.

9 pėstininkų pulkas ant tėvynės aukuro sudėjo 
daug kraujo ir gyvybių aukų. Pulko aukos ir kovos lai 
stiprina dabartinius mūsų laisvės žygius ir pastangas 
vėl atgauti;savarankišką valstybinį gyvenimą.

Baigiu savo naujokystės dienų atsiminimus ir . di
džiuojuosi, kad ir man teko tarnauti tame pagarsėjusia
me ir pasižymėjusiame pulke.

ŽUVUSIŲJŲ te MIRUSIŲJŲ
KARIŲ KAPAI LIETUVOJE

Nuo Gakdino ligi Baltijos’ jūros, nuo Dauguvos ligi 
Vokiečių pasienio mūsų savanoriai, partizanai ir šau
liai savo krauju pašventino mūsų tėvų žemę, savo žaiz
domis ir savo gyvybės aukomis suteikė garbingą vardą 
jos kareiviui. Apie tai skelbia karių — gynėjų kapai ir 
paminklai, pastatydinti ištikimų Lietuvos vaikų.

■ Tie panafrikhįfeaip lietuvių tauta moka bran-
K r-T’W- - " - • * r - « «•- - » v —

įvykis musu valstybės atstatyme savos kariuomenės su
darymas. (Ištrauka iš įsakymo kariuomenei 1928 m.

Nežinomo kareivio Karo muziejaus sode, Kaune

travo naciai ir komunistai, ku
rie nori reformuoti Jaunimo 
Centrą. Tai grubus apsilenki- 

į mas su tiesa ir sąmoningas

jų rankų” spaudžiamas. ■ j jį feraugo kultūrinio priedo pūs

Visos Kattūriftgos baW>s ^ėrijia'savo mirusius, sta
to jiems ^ammkiū», puošia žr tvarko jų kapus. YpatTn- 

atžvii-' g^i-Yisos Wutos gėfb^. tuWsius dėl tėvytfeš karius, nes 
ją ir jos jaunimą Užuot ĖJ giū? Iki šiol taip ir neaišku, ji® paaukoja -savo gyvybę VISOS tautos gėrovei.
Bradūnas pagy^s demonstranį Nors tame minėjime buvo at- j ^eiYO^jė b^iai savo karžygių lavonus
lūs, kaip gynėjus lietuviškos likta aukšto lygio menine pro- t , -L , ,r degindavo arta laMotravb/o ant jų kapų supildavo kai-kultūrinės įstaigos, jp.s juos ap-.Į grama, bet kultūrinio priedo 

klaidinimas lietuviškos visuo- . rengė Šipailos pasiūtomis .na-'redaktorius nesiteikė jos pia- 
ciams ir komunistams unifor- čiau paminėti. Juk ten buvo 

atlikta mūsų didžiojo lietuvio 
kompozitoriaus VI. Jakubėno 
kūrinių išpildymas. Tai buvo 
jo aukščiausio lygio triumfas. 
Jo kūrinius išpildė Chicagos . - .
simfoninis orkestras, turįs pa- -Fįkartoję ir kitų tautų patriotai • ' ■

Kiek kovose žuvo Lietuvos kariu?

■ T

than

•.America ii thb place that is made 
aut of dreams. And, U£ Savings

Now, Bonds friaturė 
sue years. That &« 
can eorefe trie

You can buy thares in ybiir parti
cular dream by joining the Payroll E Bo»dSi payT»% hito* b*ld to 

maturity «f S ymrx 10 month* <4*1 the ftrtt 
an* rrpteiied if VmbC, «tnlen, c 

d*«troyfd. When needed tory aw be cwhed 
M ytter Baudt Tnter^t m not ruhjeet to rtrtr 
ar Ineal kxxxQf tuaw, and fWrrtl tel may 
•e MkM NdKnpetoa.

yėė ^AEMfcdLa
'OriB be MV^Stity. \ , '

menės. z
Demonstrantai nereikalavo ,. ■ i, - . ,i pavadinu tikru svaridu —niek

šybė. ė* į
’Jis Draugo skšftj’lbjams ro- 

db ‘nacius,’ bet kodėl ūepaaiš- 
kina kas tą grupelę, ten alkvie
tei Patikrintomis žiniomis, jie 
šusiriiiko pasiskaitę Drauge 
skelbimus, kad Jaunimo Cent
re bus rodomi iš Vilniaus at
vežti filmai. Draiigas tokį kvie 
tinią skelbė ne viebą kartą. 

‘■O" -y j ■
4‘Paveiksliukyje^/ro<fonii ko 

inunistai. Bet gi įie nedemons
travo, o tik stovėjo prie Jau
nimo ' Centro didžiųjy. durų, 
fotografavo demonstrantus ir 
>ios ūzgaūimjo kdidjahciais, žo 

kodėl juo| l£. •’Bradų-' 
jas sipaiios pagalba įrusiuvo- 

lietuvių deniosiraatų eiles?{ 
ouk lai daugiau begu juokiu-j 
ga, kad komunistai 'Oeįuons- 

j trupiu prieš savo komunisti- 
Į funs filmus. z

Tokias tai išdaigas fati ku
ris laikas rodo Chicagoje Drau - 
go redaktoriai. Tuo-tarpu isei- 

i vija is ju laukia 'objektyvios 
tiesos skelbimo, žino kad ten 
sėdi vienuolis marijonas cen
zorius. Teisingai kalbėjo vie
nas mūsų 
tani vien 
simetime, 
išeivijos 
niežai >_ ___ __ ____ ___ „ .. r
tyli okupanto kė^us įžėivių pmj šaržą Draugo knltūrinia 

i atžvilgiu, štai kad ir šis pavyz 
I dys su okupanto bandymu Jau 
. nimo Centrą paversti propa
gandos centru.

Dar ne visai seniai Ameri
kos lietuvius nUsteMno vieno 
Draugo redaktoriatrt paskelbi
mas, kad tarpe tą, kurie 
už Judošiaus sidabrinius Hel
sinkyje pardavė Lietuvjį ir po
piežius. Tai šlykštus melas, 

įlki šiol neteko spaudoje paste
bėti, kad šis redaktorius būtų 
tą šmeižtą atšaukęs.

Ar ir vėl praeitųjų metų Va
sarą Chicagos lietuvių organi
zacijos pasišovė paišinėti JAV 
200 metų nepriklausomybės 
jubiliejų. Draugo redaktoriai 
atsisakė lai garsinti, net -apmo.

momis. Tokį jo veiksmą reikia

ėikagietis, kad škrii-j 
Draugą 'atsiduri pa- ~~ 
nežinai!kas vyksti 

gyvenime. Draugas į 
„ko arba ir Nišai Hu-

Žuvusių karžygių darbus vaidilos ’apfdaihtfddavb ,ir ra
gindavo gyvuosius sekti jų pavyzdžiu Ir kaip išsireiškė 
vienus mūsų senovės vaidila: “Žuvusio karo Jauke.ka
rio kūnas yra.tautos šventenybė, -yo -dvasia1^ šaltinis*.., 
tautos ateičiai gaivinti”. Tą išmiftĮų vėlesniais. laikšaiš'

saulinio masto garsą.
Taip pat, neseniai ’ buvo pa

siųstas laiškas Draugui su ke
letą parašų, tos delegacijos 
vyrų, kurie ėjo prašyti kun. A. 
Kezį, kad neleistų Jaunimo 
Centre rodyti bolševikinius fil 
mus. Deja, Delecija buvo Draū 
ge VL- Ramojaus apšmeižta. 

■ Bet Draugo reidak toriai to 
laiško hėp'aškėibė iki šičl. K6 
dėl? Juk tie asmenys jei rie

i i ai dauguma y-, a Draugo
skaitytojai, zmomi . Chtošgos. šąūliai, ^olMnBrkai ir lt. “td, a$iė 2.000 La-
netiivių orgamžacijų veikėjai. įJv . . -.t -.v . >1 <7.^. . .iv.

Ar ne keista, kad kulVūriftiA 
vas K. Bratiūnas atsistoja kun. ■ 
A. 'Kez.’o pusėje, kuris primai
šė tiek “pni velib“, suerzino 
kariškius lieluvičs. -ritelė tkrft- 
s:ą dėmę visam vienuolynui ir 
’> .;a”e g dą garbingiems se
nesnio amžiaus tėvams juzui- 

o ,k. bradūnas nerado 
■(iki o jam k Kiškai, kultūrin 
gai tari! žodžio, bet jis mėgi
ni pajuokti tuos, kurie gina 

i Jaunimo Centrą, kad okupan- 
n ne v-v*! * ! savo propa- 

■andos “pei ykla'’.
i \ j L..z’ri<'žn<; įial-

Dažnai mane domina klausimas, kiek, žuvo Lietuvos 
karių nepriklausomybės kovose? Bet tikro skaičiaus taip 
ir nepavyko, sužinoti -štai pora tub klatfšiSiū- ištraukų 
ir pirtniausia šusi^ažinkamė rašo karinė špaiida:

Kiek iki šiol tenka patirti, iš viso (su savanoriais, 
mobilizuotais ir pėšaūktaiš) žuvo kovose dėl tėvynės 28 
karininkai ir apie 600 kafeivių. Kiek iš minėto skaičiaus 
butų ša^nbrrų, ‘siihku štfšekti Bet :Ar tai faū Višos mū-- 
sų neprikte.ūsomybėš kari} autos t Re I Kūr įfer žūvę par "

riį riliūe h’ūb Įvairių Ti£ų bei epidemijų’\ (Savanoris” 
Kaūūas. 19^9 m.)

0 'čTvtĖne špaūcta rašoHip:
--‘er heprfK&^omybės karą žuvo ir mirė nuo 

žaizdų 40 karininkų, 4.-292 kaVeiriai IT 67 šauliai. 'Sužeis
tų buvo: karininkų — 2.438, šėulitį — 146. DiWgb be ži
nios 16 karininkų ir 813 kąrėivii^. Mirė Yitio užkreČianiiį 
ligų 297 kareiviai”. (Pimasis nepriklausomos taėCtivdš 
desinitftrdtis 1918-1928 m.”, Kaunas. 1930 m.)

Panašiai ir kiti šaltiniai‘ nurodo vis skirtingus-žu
vusiųjų ir mirusiųjų karių skaičius. Jeigu tikrojo skai- 
ctėus nesužinojome gyVėbdaml nfe’priklausomoje Lietu
voje, ‘t’Ai šiandieną, būdami tremtyje, tikrai nesužinosi
me. Tai nors prisiminkime tuos, kuriuos žinome.

Tai ir noriu pasidalinti žiniomis, kur yra palaidotų 
Lietuvos karių. Mano turimos žinios daugiausia, palies 
pirmąjį nepriklattšdVnos Lietuvos dešimtmetį. Tai . bus 
tik maža dalis iš daugelio tų mūsų žuvusių ir minišfų ka
rių. Tikiuosi, kad ir kiti tautiečiai, P ypatingai buvusieji 
kariai papildys savo turiteomis žTiiiomis. Tegul Pė vfė- 
ftas žuvęs ar įnirus karys būna neužmirštas. Lagerbkimė 
ir įamžinkiine jų garbingą vardą, šiam rašiniui naudo

.ne priede, atrodo lyg tikrai 
kažkokios btfidžidsiot rankos“ 
šipai'os išbraižvtds, Šiuos re- 

Idakldtffe tanipb siūlais; užuot
> k leidę r^Vnybę ieškoję būdų 
susiipVrn-i Vienybei Tr kovai 
až latites laisvę. Jte nepasfner- 
ria Ho-T<e\-5kj'f.ių fiteių rorikmo 
fauniifto Centre, z Jie talpina 
pirmerėse puslapiuose Tokį sar juosi: 1930 ir l&šl m. v<Ėarfo” kdfriptektais, kartiniu

1^30 m. leidiniu “Mūsų karių l&'pai* It sav'd %‘tsftrtfni- 
mais. " ■ ’ 7 , , . -

žą, kuriame Jauninto Crfitro 
fasadą puošiąs muši’ tJrtdos 
V v is, Si p ai los purvinais piri
tais subi atmintas, atvaizduotas 
b gančiu šunimi. ant kurio už
sėdęs raitelis ir užsimojęs laz
da. Matyt tekia daužyti lietuvių 
patriote galvag. Tat, ar dau- 
dten reikia kWirtitanj? Ir 
ktetisi kur stovi musų Draugo 
ktdfūrirfrd, ^rtedd tcttekfcfrtes

(Bus daūgi^ti)

K. Kradūnas^ ’ kti akis ir žuYėfi, kas . dcdėsi
Man rodos, k'hd pin ^YiišM po jos sparnu if kas šio garbin 

pribrendo laikas levų irtaAjd-lgo vienuolyno autoritetą gran- 
nų vadovVbei plačiati įirdmčr- žte.

— «
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MENO ŽINIOS
kinti estetinius jausmus, grožio 
pajutimą. Lotynų posakis;— 
“Ars longa, vita brevis ėst”. Tik 
sliau būtų pasakyta; “Ars bre
vis, vita brevis”, — menas kar
tu miršta su žmogum, a Gle rijo
se “dži unko” gal pasiliks, bet

kankini! Ka tai reiškia “neiš 
kankinti”? Bet kurioj meno ša 
koj reikia pastangų, žinojimo 
ir tam darbui meilės. Architek
tas skaičiuoja, planuoja, skulp
torius, tapytojas taip pat suka 
galvų, poetas savo eilėraštį ke-

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

KULTŪRA, MENAS IR LAIKAS
Kai mes manome 

milžinų pečių, laikas pagalvoti j jungiamas 
apie savo dvasinės kulūtros ver mos naudai,
tybes. Gal mes, stovime milžl- lieka nustumta į antrąją 
nų šešėlyje? Reikia pasverti sa- tą. 
yo ir praeities humanitatis ere

stovį ant stinei filosofijai, nes žmogus pa 
materialinės siste- 

o dvasinė kultūra 
vie- ’ Pažaislio Vienuolynai

Žmogus-yra visa ko sumany-
do— dvasinės kultūros laimėji- tojas, kūrėjas ir savo kūrybos
mus ir pralaimėjimus: Iš vie
nos pusės yra nemažai laimėta, 
iš antros — pusiaukelyje susto
ta. .Mūsų pasaulis charakterin
gas materialine prasme, tatai 
netikslu manyti, kad pasivijo
me ir pralenkėme senąją kul- 
tūrą.Marksistai besąlyginiai pas 
merkė gotikos periodo aspira
cijas, kaip naujosios eros pra
banginę kūrybą.Maksizmo filo
sofija tolygi Epikūro materiali-

nori esi disputandimi”. Tačiau 
sktHiis gali būli siauras, uaivus 
ir skonis turįs svorį, - rafiiuio 
tas. intelekto skonis turįs kultū
rą.

Šių dienų aukštosios meno mo
kyklos neturi estetinio auklėjr 
mo programos. Stiprią įtaką da 
ro incxnlanguotas tech
nolog’j a, eksperimentai, naujo
vės, o pasėkoje pasikartoja tos 

Į pačios idėjos, tie patys elemen
tai. Iš buvusių meno srovių sro 
veliu pasidarė viena kosmopoli- 

’’’tinė abstrakti linija — susilieju- 
J si į vieną masę. Iš tos masės at- 
sirando ajnatų mokykla, taiko
masis, praktiškas menas.. Gera 
tapyba darosi retas dalykas.

to “džiunko” autorius vargia ar; lis kartus perrašinėja, muzikas, 
Į aktorius ir režisierius daug pra
kaito išlieja tobulindamas, sie
kia geresnių rezultatų. Paviršu i 
tlniški efektai nepadaro, gero- 
kūrinio. Mokytojas studentams 
kartą pasakė: Kai jūs manote, 
kad padarėte gerai, tai žinokite, 
kad dar nėra gerai.

Dar vienas dvasinės kultūros 
smugdymo šaltinis yra, tai tas, 
kad pilnos krautuvės pigios rū
šies paveikslų, daugiausia su
darkytos kopijos nuo gerų pa
veikslų, popierinių reproduk
cijų parduodama. Greras meni
ninkas ne valandomis, bet mė
nesiais dirba prie vieno paveik
slo ir jo savo prakaitu neiškan- 
kinta.Be prakaito kūrybos nėra. 
Deja, šiandien yra visokių mė- 

: gėjų, diletantų, nemokšų, kurie 
t save vadina menininkais ir at-

istorija atsimins.
Negalima pakęsti melo ir veid

mainystės, kokie. dabar dalykai 
dedasi net* aukštose meno insti
tucijose. Pav., meno muziejuje 
vienas paskaitininkas skaitė pa
skaitą apie moderniojo meno 
pranašumą. Jo žodžiais tariant: 
žiūrėkite šią skaidrę, koks pui-

dinamiškoji gotika, jos stilius Mūsų laikais technika suge- kus linijų integralumas, esteti- 
išsivystė iki aukščiausio laips- ha kelias dešimt kartų aukštes- nės dimensijos, girdi kaip var- 
nio, vad. Flamboyant (liepsno-nes “piramides”, dangoraižius, pai skambina, chorai dainuoja, 
jaučio) stiliaus. Dirbo geriausi pastatyti, kurie saulę užtemdo, gatvės minios, procesija eina, 
to laiko menininkai, kurių dar-'bet tie darytum bičių koriai ne-, muzika groja! Žiūrovai šaiposi 
bu pasikeitė Vakarų Europa J turi meninio grožio, tiktai atstu ir kraipo galvas,maty darni, kad 
Viduramžiams ilgai ir sunkiai 
mirštant (15 šimtmety), atgijo 
senųjų graikų klasika Florenci- 

Ijoj, tai buvo renesanso lopšys.

vertintojas, pagal sąlygas bei 
aplinkybes. Išlieka tiktai kūry
bos vertė, ne kaip trumpalaikė 
istorinė užuomina, bet tokia, 
kuri išlieka būsimom kartom ir 
turi visapusiškos reikšmės su 
gyvenimo tiesa,— kilusia iš pa
ties gyvenimo faktų.

Jau gerokai pamiršome tam Renesansas tęsia Romos impe- 
siuosius viduramžius. Bet 13-sis rijos inkais atneštas graikų me 
amžius nebuvo toks tamsus. no tradicijas ir temas. Giotto 
Tame amžiuje gimė ir prašvito

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

r—American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill- 60643

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

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

J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku 'ir intvmiu nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $230. . ■>

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

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

Dauguma šių 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 60608

(1267 — 1337) pirmas 13-tam 
šimt. atmetė ortodokcinės Bi
zantijos ir meno stilių. Teologi
nis rytų menas Europoje pasi
liko mažiau reikšmingas.

Artimam kontakte tarp dvasi 
ninku ir valstybės teologinis nie 
nas tarnauja bažnyčiai, o privi
legijuotas luomas menininkus 
samdėsi dirbti ųiems.Vakarai at 
sigauna: Liudvikas XIV stato 
Versalį, dygsta puošnios pra
bangios pilys, vystosi tapybinis 
reljefas, bujoja religinės ir le- 
gendarinės temos. Buvo naujo
jo meno poviduramžinis vysty
mosi periodas. Ypač gotikinė ar 
chitektūra plačiai plinta Vaka
ruose, išskiriant Italiją, kuri 
niekad nepriėmė barbarų me
no. Gamtovaizdis keičiasi Pran
cūzijoj: Cartres katedra, seka 
Amiens, Notre Dame, Vokieti
joje Koelno, Anglijoje Westmin 
sterio Flamboyant (liepsnojan
čių linijų) katedra ir t.t.

Senosios civilizacijos pamink 
liniai palikimai — Egipto pira
midės, sfinksai, Pietų Amerikos 
majų ir inkų maldyklos liudija, 
kas ten gyvejio, kas valdė tuos 
kraštus, kokios tradicijos bei 
tikybos buvo prieš tūkstančius 
metų.

menti ir bauginanti fizinė s truk tame paveiksle nieko nėra, tik- 
tūra, liudijanti mūsų tirštą susi tai raudoni, žali dryžiai... Kitas 
telkimą miestuose, lyg nebūtų, episodas, kurį man teko gatvėje 
kur kitur gyventi. Čia ir yra ei- matyti vieną evangelistą meluo 
vilizacijos tragedija, — užsi
miršimas apie bet kokį meninį 
skonį. Greta materialinio pato
gumo ir ekonomijos, blėsta 
žmogaus dvasinis jautrumas ir 
humanizmas.

jant, Jis sako, depresijos melu 
aš ieškojau darbo, bet buvo la-: 
bai sunku bet kokį darba gauti/
Bet čia pat atėjo Jėzus Kristus •sako: Jus nleko neišmanote apie 
ir pasakė: Eik tenai, gausi dar-! “ūmiąją daile. Quo vadis? 
bo. Jis man davė penkiolika cen I \,s‘io^enės ak>'se. vlsi ‘^ni
tų nuvažiuoti darbo gauti... Imn ’ Des ma^ kas atskiria 

meną nuo pseudo meno.
Nutolimas nuo kultūros jau į

. . . . . Kiekievnas žmogus mažiau
Nustembi muziej uose žiūrė

damas į senųjų meistrų kūrybą per ^ug^'akiplįiŠcasTkai kai-j _
ir susimąstai nors valandėlei su Lama meno sąskaitom Pasitai-iar daugiau turi savo skoni. Bet 
sikaupęs, kodėl mes neturime to jr mūsų spaudoje matvti į- skonis skoniui nėra lygus, daž- 
kio didingo meno. Kokia puiki, vajrjų kritikų išsireiškimai la-,nal naujovėmis mėgaujantis 

bai perdėti net su sarkazmu; klaidingą įpratimą įsigijama, 
“prakaito darbu paveikslai neiš;nors yra sakoma: “De gustibus

technika, tiksliausias piešinys, 
spalvos ir forma.. Msų laikų me
no parodose matai rėkiančiom 
spalvom nudožytas drobes, ku
rios neturi nei temos, nei pozi
tyvios reikšmės. Dar geriau, pa
skutiniame dešimtmetyje gerą 
vardą turinčiuose meno muzie
juose buvo rodomas įvairiau
sias džiukas: arutomobilių lau
žas, geležinkelių sąjos, metali
niai raguoti daŠktai. akmuo, su
veltos bovelnoš, virvagaliai, kai 
kėse virinti marškiniai, moteri
ški apatiniai drabužiai ir dar 
ko... Savo laiku norėta tarp lie
tuvių parodyti savo modernu
mo išmintį Jaunimo Centre bu
vo Neumano padarytas iš lentų 
kažkoks tiltas ir patiestas per 
visą parodos salę ant grindų. 
Buvo degutu ištepti nuplyšę 
batai... Sveikas protas sako, kad 
tokius dalykus daro kažkoks 
slaptas pagrindis, kad sudemo- 
ralizuoti žmonių moralę, sunai-

Susirūpino auto
- ■ . ■ »

saugumu
WASHINGTON AS — Susisie- 

kimo sekretorius Brock Adams 
mano, kad įmontuoti automobi
liuose oro maišai gali išgelbėti 
Amerikoje bent 10,000 gyvybių, 
todėl jis manąs Įsakyti automo
bilius gaminančioms. įmonėms į 
naujai statomas auto mašinas 
įmontuoti oro maišus. Jie ypač 
reikalingi kongresui panaikinus 
privalomą automobiliuose diržų 
naudojimą.

Sekretorius sako, kad daugė
jant apyvartoje mažiems auto
mobiliams, iškylą reikalas įves
ti griežtesnes saugumo normas.

r

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA | 
Nauilanosa galim* gauti puikiu knygų, kurie* papueš bet kokia g 

knvuu minta ar lentyna. ji
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu £ 

atsiminimai ir iwkiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl Kaina $5. (

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

Dr. Kanns Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra- ? 
. r Bais viršeliais ? 336 psl. Kainu $6 00 Minkštai virš SS 00
Prof. V»cl. Biržyk*. SPNU.IU 1 iPTUVJcKU KNYGŲ ISTO

RIJA. T dali* ?OR tkI. 00. mInHtnis vlr. , ii[
Wiai* — $9 00: D dalis. 225 psl.. įrišta — $3.00 minkš- » 
falg vir^Aliaig _ .$9 00 f 

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. <
Pakalnės ir Lab^nvns apskrity? su įdomiais nurašymais, iliu- * į 
stracHomis ir dokumentacija 336 nsl_. kaina $6.

P. Keslūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Tnju daliu Lietuvos Į 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

JanIn* Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.! S 
170 usb _____ ____ ___________________ ______  $3.00 S

M. Gudelis. POVILAS, MILERIS bioerafiios bruožai 235 »
nuslepia! ....     —------------- .-------------------- $3.00 į

Knyvas užsakant rMlda pridėti 25 <*t pašto išlaidoms g

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 6060S
V

1739 S. Halsted SL. Chicago. TIL 60608. — Tel. HA 1-6100

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką, 
E ietį viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi Urivga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas trinties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekj arba Money Orderį tokiu adresu:

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Juozai Dnuparai. ŽEMČS ŪKIO ŠVIETIMAS. StndHn Išlėto 
t* Chtcatfote 1966 metais paties autoriaus lėšomis. dvieiu da
liu: Mėmės Akio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo fodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu «u- 
crioves mfiai išaueusiu fr suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta olėtu didžiuotis ir džiūgauti savo Žemės ūkio kultūros vaisiais 
fr prilvcti pačioms Iškiliosioms Euronos tautoms”.

Knvcos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvtl kadanei 
absoliuti lietuviu tautos dauffuma (88.12%) buvo ūkininkai ir no Pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyra bus brane! abso
liučiai lietuviu daugumai, vnač kadanei knvo su tokia meile Lietuvos 
žemei parašvta. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knvra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 35.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Give ptalfni, tuojau knygą puftjrfne.

I73S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

—------ -

Jan kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu M (1869-1959) metu 

Cblcagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija. .

Knvgoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, jų suorganteuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokutnentai katalikišku, socailistinrų, laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi ’ ?? W

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, m. 60608
VMM

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoją ?2. Užsaky
kite dabar. ' tr ... t

Persiuntimui paštu reikiaj>ri<Įėti 50 c. egzemplioriuL_
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

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

orderį tokiu antrašu:

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

• — NAUJIBNOS, CHICAGO I, ILL, — WeWn.wlay, February 9, 1977

Taupykite dabar 
pas mus

'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-

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša 
51/4 % ’

-RSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 meUta, TEL. 421-3070

[ftalgoc pietuoti kienuu antomobiiiamj part&tytL

kinta.Be
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Visi privalome laikytis įstatymų
Jeigu Žemėje gyventų vienas žmogus, tai jam jokių 

įstatymų nereikėtų. Įstatymu būtų jo noras. Ką jis norė
tų ar galėtų padaryti, tai ir būtų įstatymas. Bet vieno 
žmogaus Žemėje niekad nebuvo. Net Rojuje Adomas bu
vo su Ieva. O kur yra du žmonės, ten turi būti įstatymas, 
tvarkąs tų dviejų žmonių santykius. Jeigu-yra daugiau 
žmonių, tai reikės daugiau įstatymų tų žmonių santy
kiams tvarkyti.

Šiandien dar turime laukinių žmonių, bet ir jie turi 
papročius, atstojančius įstatymus. Senos tautos ir vals
tybės turėjo savo įstatymus. Jie skyrėsi nuo šių dienų 
įstatymų- Jie buvo žiauresni ir griežtesni, bet jie buvo

Gamtos stebuklas •

turėjo net mokslo laipsnius, o iš senųjų ne visi ir rašyti 
mokėjo. Nepriėmus senų Amerikos lietuvių patarimų, 
nauji politikai nuėjo savais keliais, o amerikiečiai pasi
traukė pažiūrėti, kas iš to viso reikalo išeis.

Naujai atvažiavusieji politikai atsivežė Amerikon 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę- JAV jie ryžosi įsteigti

visiems taikomi' Įstatymus paliko Mozė, Egipto farao
nai- Asirijos karo vadai, graikų politikai bei filosofai ir 
romėnai. Pastarieji, suorganizavę didžiausių, imperiją, 
paruošė tai imperijai valdyti įstatymus. Patys svarbiau
si romėnų padėti teisės pagrindai dar ir šiandien galio
ja. Dabar kiekviena valstybė turi savo įstatymus, bet 
be romėnų pagrindinių teisės nuostatų nei viena moder
ni valstybės dar neapsieina.

Amerikiečiai teisės pagrindus paveldėjo iš britų. 
Bet ir britai gerbė romėnų teisininkų nustatytus teisės 
dėsnius. Per britus amerikiečiai taip pat vadovaujasi 
romėnų padėtais teisės pagrindais. Ne viską, aišku, ir 
romėnai išgalvojo. Jie naudojosi kitų tautų patirtimi 
teisės srityje.

tos Pasaulio bendruomenės skyrių. Jie surado žmones ir 
Jungtinių Amerikos Lietuvių Bendruomenė užregistra
vo Connecticut valstijoje. Niekas jiems ned raudė veikti 
Registracijos dieną jiems buvo įteiktas registracijos įs
tatymas, kuris liepė steigiamos bendruomenės skyrius 
registruoti ir kitose valstijose, jeigu jie nori plėsti savo 
veiklą. Betų registracijos įstatymą jie nekreipė jokio 
dėmesio. O gal jie nenorėjo kreipti dėmesio; Jie pamatė, 
kad Amerika yra didelių laisvių kraštas, čia įgalima veik
ti ir be registracijos. Kai kuriais atvejais /jiems buvo 
net geriau veikti be registracijos- Gali daryti ką nori, 
nereikia niekam duoti jokios atskaitomybes. Viskas pū- 
tų buvę gerai, jeigu visi naujai atvažiavusieji būtų Ben
druomenės steigėjų klausę. Kai atsirado neklaužadų, tai 
centras juos išmetė. Jie būtų daugiau laimėję, jeigu bū-

Lietuviai, atvykę į šią šalį, privalo susipažinti su 
šio krašto pagrindniiais įstatymais, savivaldybių laisve 
tvarkyti vietos reikalus ir valstijų bei savivaldybių vei
kiančiais nuostatais. Geri advokatai susipažįsta net su 
teisės filosofija, jie stengiasi išstudijuoti ir įstatymui 
paruošti tikslus. Kai advokatas žino, kuriam tikslui vie

tų atsisėdę ir išaiškinę, kuo skiriasi jų nuomonės, ar 
kartais negalima jų suderinti ir rasti bendrą- kalbą. Bet 
nei Barzdukas, nei Gaila tartis nenorėjo.’ Jiems leng
viau buvo įsakyti, o jeigu kas neklauso, tai — mesti lau
kan. » f.

Išmestieji susipažino su Amerikos draugijų įstaty-

i dalinio draudimo aktas namų 
ruošos darbo nepripažįsta ir ne- 
apdraudžia. Moterys gauna ir 
socialinio draudimo mažesnę 
pensiją — pagal uždarbį. Bet ji 
negali daugiau uždirbti už vyrą, 
kadangi darbdaviai nepripažįsta 
ją esant pajėgi darbu lygintis 
su vyru, nors ji dirbtų tą patį 
darbą ir padarytų gal būt geriau 
ir našiau.

Moterų darbininkių Ameriko
je yra didelis skaičius. Tad jos 
pastebėjusios skriaudą, jei taip 
galima pavadinti, pradėjo nely
gybės klausimą judinti ir reika
lauti keisti socialinio draudimo 
ir kitus jas liečiančius įstaty
mus.

Naujų namų statyba
Naujų namų statybos pramo

nė visą laiką paskutiniais me
tais merdėjo, bet šiais metais, 
pasak naujų namų statytojų są
jungos, pradeda atsigauti, šiais 
metais numatyta naujų namų 
pastatyti 1.8 milijonai vienetų 
ar daugiau — 20% daugiau už 
pereitus metus. Tai gera nau
jiena Amerikos ūkio srityjevnes 
didėjanti namų statyba padidins 
kitų gaminių gamybą ir suteiks 
daugiau ūarbo.

Didesnis naujų namų skaičius 
palengvins benamiams įsigyti 
namus. Bėda tik, kad tie nau
ji namai yra, palyginti, labai 
brangūs. Jų kaina prasideda nuo 
50,000 dol, žymiai aukštesne ne
gu vidutiniai gyvenąs ar uždir
bąs amerikietis gali mokėti, ne
žiūrint federalinės valdžios pa
galbos, kuri siekia 15% namų 
statybos kastų.

Šaltis pakenkė 
auto bizniui

DETROITAS. — Naujų 1977 
m. modelio automobilių parda
vimas viršijo 1976 m. pardavi
mą 6%, bet atsiradęs anksty
vas šaltis automobilių pardavimą 
pradėjo stabdyti. Manoma, kad 
sausio mėnesyje liks nuo mėne
sinės normos koks 39,000 ne
parduotų mašinų. Pirmomis sau
sio mėn. dienomis naujų auto
mobilių pardavimas kritęs 7%.

Prieš savaitę automobilių pra
monėje dirbo 113,000 darbinin
kų, o jau šiandien dirba ma
žiau kaip 70,000.

SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI!
Dar tik prieš keletą dienų atafšaukirny | dus “Sesės 

ir Broliai Lietuviai į Vienybę T, pirmiausia paskelbtu 
“Naujienų” skiltyse, kvietėme aukoti TIKTAI ALTUI 
Vasario 16-tosios šventes proga. Prašėme kiekvieną są
moningą lietuvį auko ti tik Altui todėl, kad nebūtų ki- 
šenpinigaujama Alto sąskaitom bet kurių kitų lietuviškų 
organizacijų!

Kiekvienam sąmoningam lietuviui patriotui nemiela 
ginčytis ir rietis dėl Vasario 16-tosios aukų, bet laikas 
jau atėjo demaskuoti Connecticutto valstybėje registruo
ta J. A V. Lietuvių Bendruomenės dalį (šiuo metu sau
jelės frontininkų vadovaujamą!) ir jų be ribų užmačias 
dominuoti mūsų laisvinimo veiksnius ir finansų srityje! 
Pagaliau gana Altą sabotuoti!

Kodėl gi sabotažas? — paklaustų ant politinės tvo
ros besėdįs tremties tautietis- Tik paskaitykime vasario 
7-tos dienos tėvų marijonų leidžiamą frontininkų “oficio
zą” Draugą, šio “Draugo” laikraščio antro puslapio penk
toje skiltyje yra Connecticutte . registruotos J. A V- Lie
tuvių Bendruomenės “Vakarų Apygardos Valdybos” ne
va atsišaukimas, skelbiąs “mieliems lietuviams” apie ta
riamą” laisvą aukotojo apsisprendimo principą aukoti 
bet kuriam “laisvinimo veiksniui”, neišskiriant ir Cen- 
necticutte registruotos J. A V. Lietuvių Bendruomenės 
dalies!

Kokia arogancija ir nematytas politinis nachališku- 
mas! Nuo kada Connecticutte registruota J. A. V. Bend
ruomenės dalis yra skaitoma “laisvinimo veiksniu?” Gal 
“laisvina” tik politiškai nesusipratusių lietuvių smegenis, 
kad juos išplautų frontininkų politinėmis pamazgomis?

Pasėkoje šito fakto -mes (reorganizuota ir J. A V. 
registruota J- A V- Bendruomenė) protestuojame ir 
protestuosime oficialiu būdu prieš kišenpinigavimą AL 
to sąskaiton!

Tuo pačiu viešai deklaruojame, kad visos aukos, su
rinktos Connecticutto registruotos J. A V. Lietuvių 
Bendruomenes dalies Vasario 16-tos proga-jai nepriklau
so ir tik mes Altas esame teisėti savininkai jų praveda
mų rinkliavų!

Illinois ar kitam kuriame stąte neregistruota bend
ruomenės dalis neturi, jokios j teisės naudoti -mūsų ^regis
tracijos vardo! O ypač finansų telkimo vajuose! Reikalui 
esant, mes kreipsimės į atatinkamas _ valstijų oficialią 
sias State Attorneys įstaigas, kad reikiami žygiai būtų 
padaryti frontininkų sauvalei teisiškai sutvarkyti ’.

Tad dar sykį įspėjame Connecticutte registruotą J. 
A V. Lietuvių Bendruomenes dalį ir jų frontininkų 4<va- 
delius” nerinkti sau aukų, naudojantis pakelta Vasario 
16-tosios patriotine nuotaika!

Visos Vasario 16-tos proga renkamos aukos tik 
ALTUI! .

nas ar kitas įstatymas buvo paruoštas, priimtas ir tai
kytas praktiškame gyvenimui, tai jam tada lengviau 
nustatyti, ar minėtas įstatymas gali būti taikomas jam 
pačiam ar jo klientui- Kai šio šimtmečio pradžioje čia 
atsirado didesnis lietuvių skaičius, tai jie pajuto, kad 
jiems reikia susipažinti su šio krašto įstatymais ir pa
pročiais. Buvo įsteigtos kelios draugijos, kurių tikslas 
buvo supažindinti lietuvius su Amerikoje veikiančiais 
pagrindiniais įstatymais ir su valstijų ir miestų priim
tais įstatymais.7 Senuose Naujienų komplektuose galima 
rasti daug rašinių, kurie seniems amerikiečiams aiškino 
šio krašto papročius ir galiojančius įstatymus.

Atvykę į šį kraštą ir tapę šios valstybės piliečiais, 
privalėjome susipažinti sukonstitucija, įstatymų leidė
jais ir procesu įstatymams ruošti Mes taip pat pasiža
dėjome galiojančių įstatymų klausyti. Veikiančiu įsta
tymų turime klausyti ne tiktai patys, bet jų privalo pri
silaikyti ir mūsų sukurtos organizacijos. Senos Ameri
kos lietuvių organizacijos buvo registruotos, jos prisi
laikė veikiančių nuostatų. Amerikos lietuviai, steigda
mi Amerikos Lietuvių Tarybą, ją užregistravo Spring- 
fielde ir kitose valstijose, kuriose buvo įsteigti ALTo. 
skyriai- UNžregistruotos buvo ir Lietuvių Tautinės Ka
pines ir kitos įstaigos...

Kai Ajnerikoje atsirado daugiau Antrojo Pasauli
nio karo tremtinių, tai jie nesitenkino senomis lietuvių 
organizacijomis ir sena lietuvių veikla. Jie norėjo dau
giau padaryti, viską geriau suorganizuoti ir Ameriko-; 
je išgarsėti. Jie Amerikon atsivežė planus visiems lietu
viams apjungti Didelės lietuvių organizacijos jų idė
ja buvo graži. Jeigu jie būtų susitarę su senais ameri
kiečiais, tai jiems, ko gero, būtų pavykę tokią didelę 
lietuvių organizaciją Amerikoje įsteigti. Seni amerikie-. 
Čiai, besivadovaudami Amerikos įstatymais ir sava pa
tirtimi, patarė atvykusioms priemones, kuriomis būtų 
galima tokią organizaciją sudaryti. Bet atvažiavusieji 
senų Amerikos lietuvių nepaklausė Jie buvo mokytesni,

mais. Jie tuojau nustatė, kad ir didžiausios laisvės kraš
te draugijas reikia registruoti. Jie patyrė, kad draugi
jos turi turėti pagrindinius nuostatus, kurių negalima 
kaitalioti prieš kiekvienus “rinkimus”. Barzduko iš Ben
druomenės išmestieji užsiregistravo, priėmė pagrindi
nius nuostatus, kurie nelnidžia frontininkams ar bet 
kuriai kitai grupelei mesti laukan kitaip galvonjančių 
žmonių. Amerikoje dabar turime dvi lietuvių Bendruo
menes. Vieną, barzdukinę, registruota Connecticut vals
tijoje, ir kitą, perorganizuotą ir užregistruotą visose ki
tose Amerikos valstijose. Vienos valstijos Bendruomenei 
vadovauja Algimantas Gečys, o registruotai JAV Bend
ruomenei vadovauja r- Vytautas P. argis. Įstatymas sa
ko, kad valstijoje gali veikti tik viena to paties vardo ir 
tų pačių tikslų organizacija, šis klausimas privalės būti 
sprendžiamas pagal veikiančius įstatymus. Visi Ameri
kos lietuviai dabar labai atidžiai seką, kuo pasibaigs šis 
dviejų Bendruomenių klausimas. Galutiną žodį atrodo, 
turės tarti Amerikos teismas.

Rėmėjai apleidžia 
ministerę pirmininkę

NEW DELHI. — Indijos rm- 
nisterė pirmininkė Indira Gan* 
dhi. kalbėdama tūkstančių mi
niai, kaltino savo Kongreso par
tijos šulus, kurie dabar ją ap
leidę, jie ir anksčiau buvę “iš- 
verstskūriai” oportunistai, kurie 
“tik’žiūrėję sau naudos, nepai
sydami ar tai kenks kraštui. 
Prie min. pirmininkės rūmų su
sirinkusiai kelių tūkstančių mi
niai .-ifikaųj«UBV>‘^ėgyvŲoja In-, 
dira Gandhi?*’ ji pasiūlė eiti iš 
namų į namus ir aiškinti ma
sėms, kad dabartiniai “detekto
riai” yra tie patys konspirato-

riai, kurie jai prieš 19 mėnesių 
priešinosi išimties stovj paskel
bus. Ypač Indira piktai ataka
vo vyresnį savo kabineto narį 
Jagjivan Ram, kurs šiomis die
nomis atsistatydino ir su pen
kiais kitais žymiais Kongreso 
partijos nariais paskelbė įsteigę 
naują partiją, kuri išeis opozi
cijoje Indirai šio kovo mėnesį 
įvyksiančiuose parlamento rin
kimuose.

Socialinis draudimas
Socialinio draudimo 1930 m. 

aktas, pagal.Jcurį. tvarkomi visi 
socialinio draudimo reikalai, iš
skiria vyrą nuo moters. Vyras 
— duondavys, moteris — na
mų šeimininkė. Svarbiausia, bo-

Reikalinga atsarga 
pakraunant batarėja

Policija ištyrė bene pirmą to
kį atsitikimą, kad elektros buvo 
užmuštas žmogus, kurs savo au
tomobilio batarėją pakraunant 
ranka palietęs automobilio durų 
rankeną buvo elektros užmuštas. 
Tai atsitiko praėjusią savaitę, 
ketvirtadienį, Deluxe gazolino 
stotyje, 520 N. Wells st. Tos sto
ties patarnautojas išgirdęs to 
auto savininko Jack Heflin riks
mą pribėgęs pamatė, kad Jack 
savo ranka apkabinęs rankeną 
ir negali atsiplėšti, jį pastumda
mas pats gavo stiprų elektros 
smūgį. Heflin susmuko vietoje 
ir pašaukti gaisrininkai nebega
lėjo atgaivinti.

Ambasadorius Young 
turi kitokią nuomonę

WASHINGTONAS. — Nauja
sis JAV ambasadorius Jungti
nėms Tautoms Andrew J. Young 
prieš išvykdamas avo pirmojo 
vizito į Afriką, pareiškė nuomo
nę, kad Kubos kareivių buvimas 
Angoloje “atnešė” tam tikrą pa
stovumą ir tvarką”. Ar tai yra 
jo privati pažiūra, ar tokia yra 
ir jo boso valst. Sekretoriaus Cy
rus R. Vance, aiškėja iš valst. 
sekretariato pareigūno Frede- 
Z. Brown pasakymo, kad “Nei 
ambasadorius Young, nei valst. 
sekretorius nepritaria'Kubos ka
reivių buvimai Angoloje”.

Kiek kaltuoju Kuba
WASHINGTON AS. _ Ameri

kos žvalgybos žiniomis, Krem
liaus ponams Kubos išlaikymas 
kaštuoja 4 mil. dol. kiekvieną
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Dr. Vytautas P. Dargis
Reorganizuotas ir Registruotos J. A V. Lietuvių 

Bendruomenės Centro Valdybos Pirmininkas.

dieną. Anskčiau išlaikymo kaš
tai tesiekė 1 mil. dol. per dieną.

Sovietai perka Kuboje cukrų, 
sumokėdami 3 kart brangiau 
negu jis kainuoja pasaulinėje 
rinkoje.

Energijos trūkumas 
truks nemažai metų

I” Y " ■

WASHINGTONAS. — “Ne
paisant ką Kongresas ir Carte- 
rįo administracija darys su kai
nų reguliavimu šiemet, natū
ralių dujų (gas) trūkumo sun-. 
kūmai kartosis kiekvieną žiemą 
gerokai į 1980-sius metus”, pa
sakė stambios dujų gamintojų 
kompanijos lobystas David Fos
ter. Transportacijos sekretorius 
Brock Adams pareiškė, kad jis 
bandys žvelgti toliau į ateitį, kur j 
Amerikos transportacijos siste-j 
ma bus ipo 10, 20 ir 30 metų ? > 
“Viena užduotis bus priruošti i 
kelią perėjimui palaipsniui j nuo
latinio energijos trūkumo erą 
ir rasti būdus, kaip su tuo susi
tvarkyti”, pasakė Adams.

Buvo dar didesnė 
traukiniu nelaimė

CHICAGO. — Didžiausioji 
traukinių kolizija Chicago j e 
įvyko 1972 metais spalio 30 
dieną vienam traukiniui visu 
greičiu atsitrenkus į kitą trau
kinį Illinois Central Gulf R. R. 
linijoje, kur 45 žmonės buvo 
užmušti ir daugiau kaip 300 
sužeista. Nelaimė įvyko 7:38 
vai. ryto žmonėms masiniai va 
žiuojant į darbus. Truko 6 va
landas, kol paskutinieji du gy
vi keleiviai buvo išlaisvinti iš 
sutriuškintų vagonų laužo. Ne* 
laimės priežastis nustatyta to
kia, kad 27 gatvės stotyje vie
nam traukiniui sustojus ir at-- 
sitraukiant, kitam pravažiuo
jančiam nebuvo signalizuota.

FORDAS KEIČIA KAINAS
DETROITAS. — Automobihy 

gamybos bendrovė Fordas nuta
rė keisti automobiliams kainas: 
mažiesiems 4-6 cilinderių auto
mobiliams kainą sumažinti 50, 
dci., o didžiosioms mašinoms — 
tiek pat padidinti.

Agrikultūros departamen
tas tirs ilgalaikes oro 

atmainas
WASHINGTONAS. — AP 

pranešimų, Agrikultūros sek
retorius Bob Bergland planuo
ja išvystyti naują ilgalaikę pro 
atmainų atspėjimo sistemą, 
kad ūkininkai būtų iš anksto 
perspėjami ir galėtų pasiruoš
ti kaip sutikti tokias gamtos 
blogybes kaip sausra, potvynis 
ir ilgalaikiai šalčiai. Tam tiks
lui bus tiriami oro permainų 
rekordai mažiausiai nuo šim
to metų.



DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius, 

<938 S-Manheim Rd.,Westche$ter, III. 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 
kas antra šeštadieni R—3 vai. 
Telu 562-2727 arba 562-2728 „

Vasario 16-tos ■

DR. K. G. BALUKAS 
4KU.ERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pvlariri Rd. (Crawford 

Mod.Ml BuiWint). Tol. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal «us*urun4 
ej neatsiliepia, skambinti 374-?oD4

DR. C. K. BOBEIIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 

Toief. 695-0533 

Fox Volloy Medical Center 
STD SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Liepsnos tapyba” Mikalojus Ivanauskas

■

REZ.: GI 8-0873

DR.W.EISIN-EISLNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS į

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
6132 So. Ked»e Ave, WA 5-2670

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

< ’ t r. k * •- •

milijonierius W. C. Stone sumo-j ne&oti prfe gedulo Sen-
kėjo 5 mil, doL, būtų įso- jjjyįyg. Tai būti labai didelis ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
din ta j AmenKos sostą suKta 
Nlksono-Agnew ‘administracija, 
bet dabar jis tenorįs išleisti vie- j 
ną milijoną doleriu, norėdamas» 
pašalinti tiek pat suktą Čika
goj demokratų partijos rėžimą.

patriotinis dvasios pakėlimas, o 
okupantui — nervų įtempimas.

J. Kreivėnas
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

" Ai pritraukiau fuo» žmoniškomis virvėmis, meilės ryžiais." — Ore. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas, Joje taip pat randasi perspėjimai ir 

' pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtu nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis teisingu
mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartmai Todėl visi, ku- 

-Lietttvos nepriklausomybės rje pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
šventės ALTo ruošiamas vfeuo- 
meninis minėjimas įvyks 11-13, 
sekniatfienį.

O kaip tik pačią Vasario 16 
d., trečiadienį, sekdama jau

WATERBURY. CONN
Vasario 16 d. šventė

pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mape, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: ^*Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam kąraliau- 
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Visi žino, kad mirtis yra ilaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL. 
rusiefi? Į tą klausimą atsako knygutė *rVHtis po mirties", kurią gausite 

keliolikos metu tradiciją, t>a- noi^okamai. Rašykite: V 

nutė Venciauskaitė ruošia su - 3715 WEST «fh STR*ET- Chicago, ill. 60629
... , . iV. RASTO TTRINĖTOJAIvaišėmis beį trumpute progra- 

mele pabūvį, kūno pelnas ski------
riamas VASARIO 16 d. gimna- 
žijai V. Vokietijoje paremti. j*

1 vyti iš savo Tėvynės Lietuvos, to ‘ Jos lėšomis paruošiamos vai- į 
žiauraus okupanto, tapome bena- §ės, o sVėčių (mokėjimai paski- 
miais-siratomis, Įneš neturime riami tos gimnazijos naudai, 
savo motinos Tėvynės. Gyvena- II. 16 pobūvis pyks lietuvių

Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpiu lietuvių tauta 16-tą Va
sario švęsdavo, kaip valstybės 
atkūrimo ir tautos laisvės atga
vimo džiaugsmo ir triumfo šven
tę. Mes tuomet džiaugėmės ir 
triumfavome, savo laisve, savo 
nepaprastatais valstybės ir tau- ‘

1

vCLVdAD w e o i_ jr AA yęi-ą.4

Klyvelandieciai pagerbė Dr. r. Jucaitį .tos laimėjimas. O dabar mes iš-

“Taip mano genai susidėję,] kui kaip simbolines dovanas 
jog mane visuomet daugiau1 įteikė šia proga lietuviško 
traukė mokslinis darbas, negu Į koplystulpio drožinį ir visų mi 
visuomeninis”, kalbėjo savo nėjimo dalyvių pasirašytą ad- j "e "s svetimoje klube -^Gran St^atertu-

> pagerbime.Glevelande jau po-
■ ra metų gyvenąs prof. Jucai-

resą. _
Akademijai sklandžiai vado- 

tis, “bet aš visą gyvenimą sten vavo pats KD skyriaus pirmi- 
giausi atiduoti savo dalį ir lie- Yiinkas A. Garka, kuris šia _ . . i . i . . . - ..

lyje lietuvių gimnaziją.

SUS1RINKIMV k TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMOBILIAMS PASTATYTI

Bernice ŽemguHs, 
Prot rast.
VI 7-2879

LIETUVIŲ Moterų Draugijos Ap- 
švietos metinis nariu susirinkimas į-

IEVAS IR SONUS
£TTE FUNERAL HOME

2533 W. 71št Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

j padangėse. j fy nuo 6 vai. vak,
Išeivijoje minime Vasario 16, » Visi maloniai kvieelaini da- 

s.auDt auuuvu ■ ^aa^cao •u«ao.u, aa^as džiaugsmo, ne triumfo šven- Jyvuti ir prisidėti paremti tą
~ tuvių visuomenei, o dabar, aki proga prisiminė ir kitus vete-^’ 0 ^Įaus ir skaudaus mūsų vienintelę laisvajame pasau- 

tvviam mokslo darbui pasibai-1 tano amžiaus sulaukusius vi- ^aa^°s ;ii^)riHausomos 'e- j 
kfi' _ _______ _ Ituvos nelanką. - Tad minėdami

į likti visuomeninėje srityje.”
Prof. dr. Prano Jucaičio 80 

i metų amžiaus garbingos sukak.
ties prisiminimas, jo asmens 
ir darbų pagerbimas įvyko š.

į iii. sausio 23 d. 11:30 vai. (tuo- 
; jau po tradicinės lietuviškos 
sumos) Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje,. Džiugu, kad 
virš šimtinės ' lietuvių nepabū
go įsisiūbavusios žiemos šal
čių bei jau gerokai įkyrėjusio 
sniego ir susirinko praleisti va 
landos su garbinguoju sukak
tuvininku.

Pats Sukaklūvininkas dar 
i judrus ir fiziškai ir ypatingai, 
j protiškai, šiuo metu pasinėręs 
Į į gilias evoliucionizmo studi
jas, praeitą rudenį skaitė pas
kaita šia tema Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos šuva- 
žjąyimę Ltetn>ite, ^ ' i -

Pagerbinte sukūktuvininką 
visuomenei pristatė buvęs il
gametis- Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos čenlro 

x koiniteto sekretorius ir ateiti
ninkų veikėjas Petras Kliorj’s.

, Prelegento paskaita buvo kon 
dėnsjiota, gerai paruošta,-info r 
matyvi, sklandžiai pateikia ir 
klausytojų su dideliu dėmesiu 
išklausyta. Pačio sukaktuvinin 
ko žodis buvo gvvas, didžiai; agentūra, 
įdomus, rodęs jo erudiciją, il
gą ir plačią gyvenimo patirtį, 
susikrovusių prisiminimų gau
są. (Reikėtų raginti profesorių 
prie memuarinių dalykų rašy-; 
mo). . ' ■

PagerJjimą savo bendramin
čiui suruošė vietos lietuviai 
krikščionys demokratai vado
vaujami valdybos pirmininko 
Antano Garkos. Ruošėjų var
du dr. D. Tamulionytič ir LK- 
DS Tarybos vicepirmininkas| Ed. Kaski, Chicago Sun-Times 
Pranas Razgaitis sukaktuvinin rašo, jog jis nesupranta, kodėl

. Telef. BE 3-5893 • • , - - V V
DR. A. B. GLEVECKAS gus, gal ir daugiau 'galėsiu at- 

gydytojas ir chirurgas
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
pa«al susitarimą

DR. K. A V. JUČAS 
489-4441 5614605 ■

ODOS LIGO/— CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE 
5214 N. WESTERN AVE. 

telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK HICKAS 
OfTOMETRISTAS

• KALBA LIETUVIŠKAI
16U W 71st StJ — Tel. 737-5149

rikrin* a£isv Pritaiko akinius ir 
‘contact Senses”

' •<. paktu susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBŪTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS +fe 

PROSTATOS CHIRURGIJA
WEST 63rd STREET

YsM.«'wiLthL nuo^I—4 oo pietų. 
ITreiVirtaO. nuo ~^—rl Vai vak

. N*<n'es rte. Telef.: 448-5545 <

DR. VYT. TAURAS
- GYDYTOJAS IR CH IRURG AS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ'ligos, 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET ' 

teU PR ai223
OFISO VAL.: pirnu antrad.. treėiad. 

, ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šešta die
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTMOreDAS-PROrEfciSTAS 

Aparatai - Protezai. Medi Ban
dažai. Speciali pagarba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

X350 West 63rd St., Chicago ttl. 60625 
Tefef.: PRospect 5-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HiLLS GĖLINYČIA 

Z443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 tr PR 8-0334 

Taip pat natijoji Barbaros ir 
Gene Drishiv krautuvė ' 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

tel. 499-1318

V c Kilkaus T V ma i

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
E R t N A S 

Tel. WA 5-8063
SI X

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

MOVING
Apdraustas 0erVr«uttyfotf 

iš fvairty atiffumį.
AnTanas vilYmas

Tei. 376-1882 arba 376-5996

A

SOPHIE BARČUS j 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS , 

Visos programos ii W0PA,

1490 kil. A. M.

Liotuvtv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet — šeštadienį ‘ 
h* sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Talof.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

sugenės ir moMo darbiniu-! -TacJ mta^ ,
Vasario 1'6-tą, visos musų tauti- 

o .... , — nės vėliavos, Kurios dalyvaujaPublika negailėjo plojimų! - -Z, V i,. ,7? ., / minėjimuose salėse ir įskeltos!
rtnrhirna /trv! naciroi l.r orne vrt .

i aikštėse -prie srtiebų. turėtų būti
_ . . ’ perrištos juodo kaspino šydu,!

— Lietuvos Seimų tautos gedulo ženklu. Ma- ■ I t i L. I f i /»y 11 *1 r»

kus.

pagerbime dėl nesveikatos ne
galėjusiems dalyvauti bendra
minčiams ■ 
nariui Vaclovui Kasakaičiuj ir t6k& Wu]o ženk]as ti_
Lietuvos kariuomenės kariniu iiūdyt? mūsu tautos 
kui-teisimnkui, buy. ALT pirA liūdesį ir skausmą dėl nepri- 
/tnininkui Lionginui Leknickui, klausomybės pagrobimo, dėl žu- 
bei pagerbime dalyvavusiems, vusių kovoje už 'tautos laisvę, j 
dap. labai darbštiems — istori-, kalėjimuose ir kacetuose ar trem- 
kui prof. df. Juozui Jakštui,1 tyje? - į
PLB garbės pirmininkui Sta- Toks mūsų tautos gedulas daug ;
sįiūi Barzdukui ir Lietuvos Ve- daū^au -atkreiptų didesnį dfr-LHHUANIAN National..Dėmocra-’ 
terfnarijns akademijos kūrėjtri' TniOMtT T ^mnsn toIVoTo tie klubo metinis susirinkimas įvyks
•prof. dr. Stasiui Jankauskui.

(Pagerbime taip pat dalyva
vo tik per neapsižiūrėjimą ne
išskirtas žynius visuomenės 
veikėjas, Lietuvos laisvės ko-

— NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ ir Pavieniu 
klubas vasario mėn. 11-tą dieną 7 va- ’ 
landą vakaro turės -susirinkimą Vy- 

| čiu salėje. 2455 W. 47th St. Visi klu- ( 
bo nariai ir prijaučiantieji yra kvie- l 

l čiami gausiai dalyvauti Po susirinki- ‘ 
1 mo bus vaišės ir šokiai *J. Joniko or- j 
: kestrui grojant. - V. Cinką

MAŽEIKA»EVANS
vUlDOmiU DIREKTORIAI

Air Conditioned Chapel tad

mes} j mūsą tautos reikalą sve
timšalių tarpe.

Visos Lietuvos atstovybės ir 
kitos įstaigos, tanios dabartiniu 
metu atstovau j a mūsų tautos ir 
valstybės reikalus, visos jų vė-

. trečiadieni. 7-ta vai. vak.. Šauliu na
muose, 2417 W. 43rd St. Kviečia visus 
narius apsilankyti. Po susirinkimo 

f j bus vaišės.

(845 $•. Western Ava.

REpūblie 7-86OT-8601 ri*“‘
fcitooe gdtato zanint irfix bmsz

v"ų savanoris dr. K. Pautienis).: liavos, kurioj yra iškabintos
Pagerbimas iravo trumpas,’PWe jų įstaigų; turėtų būti per- _________ ____ -------

prasnungna, skoningai supta-, nStos gedulo žfflMu, o okupuoto- 
riuotds ir jaukui. Po f o I^etuvoje y-asano lū-tą, ten
ka bavo pavaišinta kava ‘ir. ^v^n^ntieji patriotai ir kovo- 
skaaėstais A. K.

čiamos atsilankyti, nes yra. daug svar
biu reikalu aptarti ir jau laikas užsi- 

tojai už nepriklausomą Lietu- ”>“« ml

EUDEIKIS1
Kremlius perka 
JAV propagandą

U. S. News and World Re
port žurnalo pranešimu, Mas
kvos ponai derasi su ABC žiliių 

norėdami nupirkti 
Amerikos TV" kanaluose rodytą 
filmą “Roots” apie jūodąSu prie
spaudą J. A. Valstybėse. Mano
mi, kad Kremlius ’dori tai paro
dyti savo vergams, turedariias 
tišklą apraminti bebruzdancius 
pavergtuosius atba gaH siusti 
rodyti fr Afrikos juodiesiems šu 
savo išdirbtais komentarais.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

. AUGUSTINUI NAGIUI
■?*■■■ mirus,

Jo žmonai Antaninai, dukrai Zinai ir jos vj’rui Mariui Ka
tiliškiam, sūnums —- Martynui, ir Henrikui su žmona Biru
te ir skausmo prislėgtoms jiĮ šernioms Reiškiame gilią užuo- 
tą ir kartu liūdime.

Balfo. Lemento Apylinkes 'Skyriaus Valdyba

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

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

— jau 80 m«rv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYN1U5 MILIJONUS dolerių savo apdraus 
Uctns nariams. >

/

— didžiausia Lietuvių fra tern alinė organizacija — duoda gyvy
bes apdraudę ir hgo|e pasaFpj, kun yra pigi, nes SUS1VLE-' 
N1JLMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra jr saugL Kiekvienas Lietuvis čia gali 
gauti painų klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iKi $TU,000,U0.

-X . į | "X - K . J .

— jaunimai duoda gerą Taupomąją Apdraudę- Endowment In- 
turedčė, k£d j^undbfi^ gamų 0fnfg*us aukštojo mokslo kttKfi 
jdihs ir įy femtiM) pradhai.

SLA,— dudda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraūdą. 
ut $l,du0.00 apdraadds tik $3.U0 mokesčio inetafns.

SLA — AKCIDENTALt AP D RA ŪDA naudinga .visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama Hbtuviikp KLUBŲ Ir draugiu ni- 
runa. Ui $1,000.00 akddentales apdraudos mokestis $2 00 
; metus.

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

SLA

SLA

Gaubite spausdtatta ♦nfwrmwijha, jtfjrą paraAysH:, 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

MODERNIŠKOS AIR-CONDTHONED KOPLYČIOS

aaecaiCB

HOW TO ClfTMP SERVE FRESH PIKEĄPPLE

PrHetis nesupranta
Vienas Waukegano pilietis,

144C So. oOth Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

r.i

Phone: YArdi 7-U11
4B

"•r

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

KEMOV^ THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FRUIT LENGTHVISE. StiCE OFF CORE (TOP POKTIOH) 
CP EACH QUARTER. CHUNK TOUT. PUTBACK IN THE 
SHELL — IT MAKES AM AFTKACTWE SBV1M6 MSH-k

PETRAS BIELIŪNAS
U4S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelte 3-3372

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

AMBULANCE 
PATARNAVl- 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

GEORGE F. RUDJIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

NAUJIENOS, CHICAGO ILL — Wedn«s4ay, February 9, 1977

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgmh 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos MiHs, HL £74-4413

I

Dole
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EA5IE5T WAYTO CUT AND SERVE 
TH15 IWCACY. WELL.ITCDIXPN’I 
BE EASIER

0>AY THE PINEAPPLE ON ITS 

ISIDE.WTH A LARGE,SHARP 
'KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECKOWKL

^?O REMOVE THE TOUT, 
INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE VPy ARGONU

TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 Šo. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401



ca sė> vvks jaunatviškoje Už
gavėnių nuotaikoje, - Šokiams 
.pos L.ihala orkestras. Svečius 
egistruoja ansamblio vadovė 

j Ona Kuzulienė. Vas. 27 d. vi-
— šv. Kryžiaus ligoninė spe-į durdieni ten bus dr. J. Basana-; 

cialioje sueigoje ir priespiečiuo vičiaus minėjimas. Ruošia LB.J 
se pagerbs ponias ir paneles už 
jų pasišventimą savanoriškai 
Umybai. Tarpe pagerbtųjų 
l’Lva l>artulis, paaukojusi .>,000 
darbo valandų, Jozefina l^iba- 
nauskas ir Anne Sliteris 1,000 
vai., Lorraine Lukes—3,000 vai., 
Lorraina Pachankis ir Aldona 
Washievicz— 2,000 vai., Anne
Yanehus — 1,000 vai., Louise quette Park e, atnaujindamas lai 
Mažinąs — 509 vai., Josefina Pejku 
treikis,

TRUMPA!

1 "
— Marius Kiela turi paruošęs

Lūs ^le^uv^ kelionių Ivarkrašlį per 
j Gordon Travel Service, Chica
go. Kreipkitės tel. 312, 434-9655 
arba rašykite: Marius Kiela, 
6557 So. fa I man, Chicago, Ill. 

60629. (Pr.)
— Juozas Goceltas, gyv. Mar-

Rūmų 
trečia- 
v. vak

Susi-

Naujienų” prenumeratą, 
Izabelė Putrimas, Ge-- siunčia geriausius linkėjimus 

novaitė Shores ir Marija Wilkis»“Naujienų” redaktoriams ir lin 
po 100 valandų.

— Stepas Juodakis, Lukeside, 
Mieli., iš anksto be raginimo pra 
tęsė savo prenumeratą, o gerus 
linkėjimus atlydėjo $1 auka Ma 
šinų fondui* Petras Pagojus iš 
Detroito atskiru laišku atsiuntė 
penkine už kalendorių. Balys 
Narbutas, Vista, CaL, prie pre
numeratos pridėjo $4 Naujienų 
paramai. Dėkui visiems.

— Lietuvių Prekybos 
narių susirinkimas bus 
ideni, vasario 9 d.,’ 7:30 
Dariaus - Girėno salėje,
rinkinio metu bus paminėta Lie 
tuvos nepriklausomybės sukak
tis. Kalbės Amerikos Lietuvių 
Tarybos sekr. kun. Adolfas Sta
sys, meninėje programoje da
lyvaus dainininkės Giedraity
tės. Po susirinkimo bus vaišės

— Petras Mockaitis, nuolati
nis Naujienų rėmėjas iš Bridge- 
porto apylinkės, kalendoriaus 
proga įteikė penkinę Naujienų 
paramai. Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas pusei me 
tų, bet pavardės prašė neminėti, i 
Dėkui už auką ir už dėmesį.

— Los Angeles Jaunimo An-1 
samblio tradicinis balius bus va 
sario 19 d. 7 y. v. šv. Kazimie
ro parap. salėje. Programa ir

‘ki toliau su tokiu pat- pasiryži
mu kovoti su mūsų tautos ir Lie 
tuvos visokiais neprieteliais.

— Jonas Litvinas, Naujienų 
rėmėjas iš Town of Lake apyliri 
kės, iš anksto be ragininio pra
tikdamas prenumeratą, atsiun
tė penkinę už kalendorių. Po §4 
atsiuntė; Pąul Grižas iš Wauke
gan, ponia Julija Puknaitis iš 
Bellwood ir K. Riškus iš Bur
bank, Ill., Juozos Jezukaitis, is 
St. Petersburg, Fla., Algirdas 
Jonys iš Delanco, N.J., ii’ Albi
nas Klimas iš Grand Rapids, 
Mich. Dėkui už sveikinimus ir 
gerus linkėjimus, dėkui už ank
stybą prenumeratų pratęsimą ir 
už aukas.

— Bronius Skorupskis, Gulf
port, Fla., remdamas lietuvišką, 
spaudą, prie metinės prenume-

noms. St. Petersburg apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas vie 
neriems metams, • bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui už auką 
ir dėmėsi. Platinimo vajaus’pro 
ga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai.
—Stasys Grigaravičius iš Mar

quette Parko apylinkės savo lin 
kėjimus — toliau dirbti su ta

Nieko nėra gražesnio apie namas, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
yisur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 

-kuri vadinasi - ,. ..a.

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

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

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet nėjo 60 metų. Minint tą nkaktL gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui įkei
timas Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja nž Lletuvoa Ir pavergtų Uetarių laiivę. 
neidama* ir neildėdmof 1 sandėriui n okupantais ar jų įgallo- 
tinlaii

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupei. 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 Nauji©’ 
nas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzeftiais 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 renesMae.
KAINUOJA: Chlctgoft Ir KsntdoĮt — 130.00, putai matų — SI8.00,

trims man. — S850, vienam man. $3.00. Kifosa JAV vietose matams 
. — $26.00, pusei metų — S14J5O, vienam mėn. — $250. Užsieniuo

se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai
Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpų.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 60608

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

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži-
- nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAYARDS IR VARDAS

ADRESAS

Anatoly Karpov, geriausias Sovie
tu Sąjungos šachmatininkas. Scviety 
Sąjungoje buvo vedamas sachmaty 
turnyras. Išbėgus keliems sovietu 
šachmatininkams į užsienius, Karpo
vas tapo Sovietu Sąjungos čempio
nu.

la, — vicepirni., Aleksas Urbo
nas ir Pranas Zelha —- direkto
riais. I^iūna Jaknšovienė, Kazys

i Palčiauskas h- Alfonsas Plepys 
— priežiūrai.

— Mokyt. Elena Juciūtė iš Bo 
stono kalbės Waterbury lietu
vių nepriklausomybės minėji-

1 nie, vasario 13 d. 9 vai. ryto bus 
keliama vėliava prie miesto vai 
dybos rūmų, 11 vai. iškilmin
gos pamaldos šv. Juozapo baž
nyčioj, o po jų įvyks minėjimas 
mokyklos salėje. Dalyvaus kon- 
gresmanas Ronald Sarasin ir ma •Naujienų’ administracijoj 
miesto atstovai. Minėjimą ruo- Knygos kaina $3.. 3n legališko- 
šia Amerikos Lietuvių Tarybos nūs formomis — $3.50. 
skyrius.

— ‘‘Peikiu Žiburėlio” litera-j „ „ „
tūrinėje valandėlėje, girdimoj e jHalsted St., Chicago Ilk 6060b 
per Margučio radiją tarp 7—8 
vai. ryto iš .WNIB stoties, šj ket 
virtadienj girdėsite Vincą My
kolai (Į, skaitantį savo eilėraš
čius. ”

• AR JAU PASIDARĖTE |
SAVO TESTAME.\T4?

lūu reikalu Jums gab daug * 
pade U leisiniuko Prano šulo pa

- ♦

ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleistą 
knyga — j .

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna

mis formomis — $3.50.
Užsakymus su Money orde

riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
?212 W. Cermak Goad Chicago, Ilk Virginia 7-7747

pačia energija ir ryžtu dėl Lie
tuvos išlaisvinimo bei jos žmo
nių gerovės, atsiuntė penkinę 
Mašinų fondui.- Ona Barauskie
nė iš Cicero, atsiuntė S3 už ka
lendorių. Dėkui už aukas ir už 
ankstybą prenumeratos pratęsi
ma. V

— J. Inčiūra iš Town of Lake 
apylinkės kiekivena proga pa
remia Naujienas. Dėkui už ank
stybą prenumeratą ir už penki
nę Naujienų paramai.

— Chicagos Tautinių grupių 
festivalio tąsoje vasario 12 ir 13 
de 1 vai. popiet The Century sa
lėse, 2828 No. Clark St., daly
vaus vokiečių, žydų tautinio me 
no vienetai ir lietuviu tautiniu 
šokių grupė “Švyturys”. Vasa
rio 19 bus kiniečių programos, 
o 26 ir 27 d. dalyvaus italu, ven- 
grų, čekų ir norvegu chorai bei 
tautinių šokių grupės, šalutinė
se patalpose bus Įrengtos užkan 
dinės su tautiniais valgiais. Ruo 
šia The Hanlėn organizacija, 
informacijas teikia Helen Jo
seph, tel. 222-1060.

— Albinas Kamius perrink
tas St. Petersburg© Lietuvių klu 
oo pirmininku. Taip pat per
rinktas bei išrinkti kiti klubo 
valdybos nariai Klemas Jurgė-Įtos, sus

Kriminalistai gaiety 
kaitės išairkti darbu

WASHINGTON AS. — Valdžia 
paskyrė $2 milijonus ištyrimui, 
ar negeriau kad piktadariams 
būtų priteista savo darbu at
lyginti už padarytus nuostolius. 
Keli pavyzdžiai jau pateikti, kur 
savo kaltę išlyginę piktadariai 
vėliau bendruomenės buvo priim
ti kaip padorūs visuomenės na
riai. Svarbiausia kas dar neiš
tirta, ar tokie per darbą atsi- 
verteliai yra ilgalaikiai ar trum
palaikiai. j‘

Leista laikinai naudoti 
siera turtingą gazoliną
Naujasis gųb. Thompson ir. 

Illinois Taršo^JMfintrolės Tary
ba, tikslu pageltai pergyventi 
šaltos žiemos sukeltą kuro krizę, 
leido laikinai vėl pavartoti daug 
sieros turintį gazoliną. Numaty
ta, kad daugiau kaip 50 indus
trijos, apartmentųį, ir kt. kom
pleksų tuo leidimii pasinaudos, 
tokių tarpe Chicagos ir Girele 
universitetai, Daiey Centras, 
Plieno kompanija Ęepublic, ligo
ninės ir butų valdybos apartmen- 
tai. ’ ■

Kalifornija.. —\ Kalif orui j os 
Coldwell Banker CB., daranti į 
metus per^lSO lnH. dol. apyvar- 

jnfianė nupirkti Čikagos

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto' laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš zardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose,

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, b’ėgimą 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- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS 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 $1.50. Yra taip pat 
icvpycfii t atidIii taTha

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

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

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina SL50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6O6OS
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čekĮ ar piniginę perlaidą.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraže PamsrĮ, tonus |o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lletwiikp vietovardiiy strata*. Knygoa 
kaina $6.00, minkžti virieliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

BEST THINGS iii UFE

f Jaii Frank Zapolis 
120814 W.95th St 

GA 4-8654

State FarnrCLife

STATE FARM

ztHSUBANCV

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

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

didžiausia nekilnojamo turto pir
kimo-pardavimo firmą Thorsen 
Realtors, kuri pereitais metais 
pardavė, arba, geriau tariant, 
tarpininkavo parduoti nejudomo 
turto už 380 mil. dol.

Izoliacija sutaupo pinigą
WASHINGTON  AS. — Fede

ralinė energijos administfącija 
apskaičiuoja, kad gerai izoliuo
tas namas ir gerai sutvarkyti 
langai bei durys gali savininkui, 
sutaupyti 10-20 procentu nuo 
mokamu už dujas ąskartų.

Taip vadinamos apšildymo sąs
kaitos nuolatos augą, ir jos na
mu savininkams kaštuoja šim
tus dolerių į metus. Kongreso bi
blioteka apskaičiavo, jog šiemet 
šalčiai ištraukė savininkų kiše
nės viršaus 139 dol.

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. ŽIŪEŽKITE! 
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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public . I

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

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

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

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

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

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus. '

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro

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

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

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

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

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu- ‘ garažas iš gerų rankų priešais parką, 
tai Gazo šilima, pilnas rūsys kaina— ‘ Naujas gazo šildymas ir nauja elekt-
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY CO
. įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ 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 unitų 
motei - apartmentą. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
jį priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla. 33707, Tel. (813) 345-9054.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas

Turkai siūlo
WASHINGTONAS. — Vals

tybės sekr. Vance privačiai ga
vo žinią, kad Amerikos kongre
sui patvirtinus turkams karinei paštu kainuoja dar 50 centų- 
ir ekonominę pagalbą, gan grei- Knygoje yra daug geros lįetu- 
tai išsispręstų Kipro salos rei- viškos visuomeninio gyvenimo 
kalai. informacijos.

SIUNTIMAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE - 
2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
J333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320  

V. VALANTINAS
.................. —— ■ .......... i r

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIENft — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, IR 60629 • TeL WA 5-2787. 
Didelis pasirinkimas paros rOiles {valrlp p rėki v. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ, 
i ■ ■■■■■■■■ m in ■ ——

DR. ANTANO L GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI fDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO, ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guswn _ MINTYS IR DARBAI, 259 psL, llečianaus 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimu. -_________ ■ $8.00

Dr. A. J. Gus««n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais virieliais, vietoje $4 00 dabar tik -------------- $3.00
MlnkJtais vigeliais tik ______________________ — $2.00

Dr. A. J. GutMn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik -------------- $2.00

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus ček| arba monay ordarl, prla 
nurodytos kalno* pridodant 50c. parsiuntimo Hlaldoma.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6ŪG08

-----< 4 MAUJIVMOf, CHICAGO 1, ILL, — W»dn®«d«y, Febrwry 9, 1977

ra. $8,500 ^pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas v

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 60609 Tel. VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

- Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantijai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

1 Tel. 927-3559I -------------------------

TAISAU NAMUS
Telef onuoti: 

476-7727 arba 523-9367
ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

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

AL 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

V - ■ 11■ III   

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

p^« vieninteli 
lietuvį <xllinlaką

Chi&Lgoje -

NORMANĄ

el. 263-5826

677-848S 
(buto)

185 North Waboh Arena*


