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ultimatumas
SPRINGFIELD AS, III. — De

rybos tarp demokratų ir respu- į

KRUVINOS KOVOS LIBANE
BEIRUTAS. — Vasario 10 gyvos kovos staiga prasidėjo arabų- 

dalinių taikai palaikyti Libano taip vadinamu palestiniečių ne
pripažįstančiu bei taiką atnešančiu frontu. Priešlėktuviniai pabūk
lai, minosvaidžiai, kulkosvaidžiai, automatai ir visų rūšių gra- __ ___ _ _________
natos buvo naudojamos kovoje su priešininkais palestiniečių sto- blikonų ffrakcijų Illinojaus Le- 
vykloje Sabra į pietus nuo Beiruto. ,

Arabų taikos dalinių pribuvę 
pastiprinimai apsupo kovų apim- j 
tą sritį, pašalino fotografus ir). ,
spaudos atstovus, nieko neišlei
do ir neįleido. Penkioms valan
doms buvo nutraukta elektros 

- srovė. Sanitarinės auto maši
nos lakstė į vieną ir kitą pusę. 
Mažiausiai 12 civilių buvo sužeis-

I ta.
Kovos prasidėjo anksti iš ry- 

. to. Sirijos kariai, kurių Liba
ne yra per 30,000, pilna mūšio 
apranga tikrino kryžkeles ir ki-

x gislatūroje dėl Senato pirminin- i
■, 1 ko išrinkimo vėl sugriuvo ir gu-į

TDIIMPA! IČ VICIID , bernatoriųs Thompson pagrasi-Į
i RUITir AI 1j vidun jno tai neleisti 'baigti sesiją, kol ‘

senatoriai nesusitars dėl Sena
to pirmininko.

“Vienintelis būdas Senatui 
išsiskistyti yra mane nešte iš- 

J nešus iš rostrumo”, griausmin- 
(gai pasakė gubernatorius, kelin
tą kartą pareikšdamas, kad ne-

Indija duos pasirinkti — 
demokratiją ar diktatūrą

NEW DELHI. — Liaudies 
partija, vadinama Jonata, pa
skelbė savąją rinkimų platfor- Senatui išsiskirstyti, kol ne- 
mą sūkiu “Duonos ir laisvės”. Zbus. išrinktas senato pirminin- 
Parrija.prižada išlaisvinti Indi-. kas brinkimui terminą jis nu- 

- . 13 is 'risų ligšiolinių bėdos de-j> jįį ateinančio antradienio,
tus kelius. Kryžkelėse buvo išr krętų ir kitokių suvaržymų iri ____ ______ ____
statyta priešlėktuviniai pabūk-’duoti tautai naujas ekonominėsĮpasakė- “Pasakykite jiems (se- 
---- į direktyvas. Platformoje patei-.^toriams), kad atsineštų

nreračo Vari TkslaoH-1 STnamaS ODOZlHlOS. bllVirnJLQ -----In ’ • _______• •__ L

Vienam legislatures- nariui jis ■^ --' Kenluc^y valstijoje, MadiscnvHIe miestelyje Goo
dyear bendrovė turi pastačiusi didelę padangų dirbtu
vę. Paveiksle matome darbininką, gaminantį stiprias 
padangas mašinoms žolei p’auti. Darbininkas privalo 
dirbti gana skubotai. Foto aparatas vienu šūviu nu
traukė kelis ranku judesius, reikalingus geroms padan- 

-goms pagaminti. ' ’

/lai. . ■ - - -
Spauda praneša, kad. palesti-‘sinamas opozicijos buvimas —1 

. niečių grupė Al Eaiųa rėmė Si
rijos karius prieš palestiniečių 
prieštaraujančios grupės popu
liarų frontą. Palestinai išlais- 
vinti, vadovaujamos George Ha-

. basko grupė niekad nebuve^ su-
*’ tikusi su Libano taikos planu, 

kuris užbaigė 19 mėnesių trukusį
, ' civilinį karą. -

duoti balsuotojams galimybę pa
sirinkti demokratiją ar diktatū-

įmo
kamuosius maišus, nes nė vienas 
jų neišeis namo,' kol mes turėsi- 
sime Senato prezidentą”.

derėtis su arabais

sakė Jungtinių - Tautų gentral. 
sekretoriui Kurt Waldheim, kad 
jis esąs pasiruošęs pradėti de
rybas su arabais, kad ir tuč tuo
jau, bet atsisako kalbėtis su PLO 
(Palestinos Išlaisvinimo Orga
nizacija), nors arabų valstybės 
reikalauja, kad PLO būtų leista 
derybose dalyvauti.

Už suokalbi nužudyti Marcos 
gavo po 6 metus kalėjimo

MANILA, Filipinai. Vienas 
amerikietis, ‘August M. Lehman, 
26, iš Nashville, Tenn., ir trys 
filipiniečiai nuteisti po 6 metus 
kalėjimo ir $1,333 baudos už 

(suokalbį nužudyti prezidentą

Ispanijos karalius
Vatikane

VATIKANAS.’ — Vasario 10 
Ispanijos karalius Joan Carlos 
de Burbon ir karalienė Sofia lan
kėsi Vatikane, kuriuos. priėmė 
popiežius Povilas VI. Karalius 
pasisveikindamas pabučiavo po
piežiaus žiedą. Popiežius kalbė
damasis ■ su karaliumi išreiškė 
viltį, kad tvirta taika atsakin
ga laisvė bus atsiekta Ispanijo
je.

Ispanijos ir Vatikano santy-; Ferdinandą E. Marcos. Visi ke- 
kiai gen. Franco valdymo metu | turi jau atsėdėjo po daugiau kaip 
buvo pairę. Dabar manoma, kad 4 metus ir’ jų advokatas' tiki, 
karaliaus apsilankymas Vatika-. kad po keleto mėnesių bus paleis- 
ne tuos santykius pagerins.

Nuo 1923 joks Ispanijos valdo
vas nesilankė Vatikane. Pasku
tinį kartą popiežius Pius XI . bu
vo priėmęs minėtais metais da
bartinio karaliaus dėduką kara
lių Alfonsą XIII.

Pereitais metais karalius Car
los atsisakė nuo penkių šimtine- ,
čių teisės parinkti Ispanijos vys- ’£ke S tįeaįn T^štybėlėje,

Siūlo Afrikai bendras pajėgas 
apsiginti .nuo svetimšalių

• ADDIS ABABA, Etiopija. — 
Afrikos Vienybės Organizacijos 
generalinis sekretorius Eteki 

IMboumona, primindamas nese
niai įvykusias kautynes Mozam-

kupus. Popiežius sveikindamas 
dabartinį Ispanijos karalių bal
siai taręs: “Arriba Espana!” — 
šūkį, kurį vartojo generolo Fran
ko falangistai, Popiežius šūkį iš
tarė matyti nežinodamas tikros 
jo prasmės.

BEIRUTAS. — Sirijos domi
nuojamos Arabų Lygos 30,000 
vyrų taikai ir ramybei saugoti 
kariuomenė pačioje užuomazgoje 
sustabdė beprasidedančias kau
tynes tarp pačių Palestiniečių 
dviejų grupių. Pabėgėlių sto
vykla Beiruto priemiestyje Cha- 
tila, kur kautynės prasidėjo, vi
siškai izoliuota.

ragino steigti bendrą Afrikos 
valstybių karinę jėgą,' kuri pa
dėtų apsiginti nuo svetimų mer- 
cenarų (samdomų kareivių) ata
kų-. Mboumona sveikino Jung
tinių Amerikos Valstybių amba
sadoriaus Young apsilankymą 
Afrikoje.
Egiptas balsuoja prieš riaušes

Vėsus
Saulė teka 6:54, leidžiasi 5:19

CAIRO. — Egipto piliečiams 
balsuojant už prezidento Anwar 
Sadato griežtas priemones prieš 
riaušes, Egipto miestuose išbars
tytos proklamacijos, skleidžia
mos uždraustosios komunistų or
ganizacijos ir Nacionalistų są
jūdžio. Prezidento Sadat priemo
nės turi tikslą, kad nepasikar
totų praėjusi mėnesį sukeltos 
riaušės dėl maisto produktams 
kainų pakėlimo. Tose riaušėse 
buvo 79 žmonės užmušti, 700 
sužeista ir 1,200 areštuota.

J. Cart eris klausimus 
atsakinės per radiją

WASHINGTONAS. — Kovo 5 
d., šeštadienį, nuo 1 iki 3 vai. 
(Chicagos laiku) prezidentas 
Carteris per CBS radijo stotį at
sakinės į piliečių paklausimus. 
Spaudos sdkretoriūs Jody Po
well žinią paskelbdamas pabrė
žė, kad naujasis prezidentas no
ri-palaikyti kontaktą su balsuo
tojais ir pažinti jų kasdieniškus 
reikalus.

Piliečiai galės savo paklausi
mus prezidentui nemokamai 
skambinti telefonu, kurio nu

meris bus paskelbtas.

Nėra vietos unijoms
WASHINGTONAS. — Gyny

bos departamento civiliai tarnau
tojai, kuriems atstovauja Ame
rikos valdžios federacija, pradė
jo varyti akciją uniformuotų ka
riu tarpe įsteigti karių unijas. 
Bet pėstininku, jūrininkų ir avi
acijos karininkai tam priešinasi. 
Jie senato ginkluotos tarnybos 
komitetui pareiškė, kad kariuo
menėje unijoms neturi būti vie
tos. Unijos iš kariuomenės turi 
būti pašalintos specialiu įstaty
mu. . Y

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
sekmadienį, vas. 13 d. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjime pasakys pa
grindinę kalbą.

Sovietai medžioja Pasitrauksiąs atst
S M. F. Murphy 

JASHINGTONAS. — Priėmus 
įstatymą, kurs' suvaržytų atsto
vų pašalines pajamas bei už
darbius, atstovas M. F. Murphy 
sakosi tada pasitrauksiąs Į civi-

'uvivi luu
MASKVA----- Sovietų imperi

jos maskviškiai ponai, išalkę do
lerių, siunčia į JAV Įvairias gru
pes jų pamedžioti. Grupė spor
tininkų: tik ką baigė dolerių me-] 
džioklės turą J., A. Valstybėse,; linį gyvenimą, nes jis neišgy- 
rusų boksininkų grupė tebeke-1 vensiąs iš valdiško atlyginimo, 
liauna po Ameriką ir, kaip pra
neša iš Maskvos, ruošiasi i JAV 
atvažiuoti tais pačiais tikslais 
teniso žaidėjų. ;

Riaušės Bostone
BOSTONAS. — Bostono ra

siniai maišytoje kolegijoje Hyde1 
Park High School įvyko riaušės, 
kurių metu buvo sužeistų moki
nių. Mokyklų direktorius J. Kel
ly sako. kad riaušės prasidėjo ne
lauktai ir netikėtai, ir kad jos 
baigėsi žiauriai.

Policija suėmė 16 baltų ir 2 
juodus studentus.* Mokykla už
daryta.

MASKVOJE SUIMTAS J. ORLOVAS, 
NEAPLEIDŽIA GINZBURGO, RUDENKOS 

Gen. Grigorenko kaitino sovietu valdovus 
' pagrindiniu žmogaus teisių laužymu

MASKVA, Rusija. — Washington Post koresp. Peter Osnos 
praneša, kad sovietų, policija suėmė pradedantį garsėti kovotoją 
už pagrindines žmogaus teises Juri Orlovą. Policija tikėjosi jį 

I rasti namie, bet nerado. Vėliau pradėjo krėsti priemiestyje esa- 
4 raus Orlovo draugų butus. Viename bute 8 policininkai rado Or

lovą. Jis jau buvo kelis kartus anksčiau tardytas, o dabar jis bus 
apklausinėjamas kelių tardytojų, paskutinį kartą policija buvo 
suėmusi ir klausinėjusi Orlovą praeitą savaitę, bet tada jį palei
do. Nemanoma, kad dabar jis vėl būtų paleistas.

Kremliaus valdovai rimtai su- 
‘sirūpind artėjančia Belgrado 
konfefrėncija. Jis įsitikino, kad’, 
JAV/yra pasiryžusios kelti pa
grindinių žmogaus teisiu laužy
mo klausimą. Jie dabar žino, kad 

dirdrton“ul TleBridT'škelbMl“ valstybės .sek-

laimėjęs rinkimus į visų plieno 
darbininkų unijų prezidento vie
tą, kurią iki šiol buvo užėmęs- 
I. W. Abel. Jo oponentas 31 dis
trikto plieno unijos direktorius 
Ed. Sadlowski Čikagoje pareiš
kė, kad jis manąs kreiptis į teis
mą, kadangi rinkimai buvo'klas- 
toiami.

McBride laimėjęs

St. Luis 34 distrikto unijos

tautinis biuras Pittsburghe Sa
ko, kad rinkimai buvę tvarkin
gi. Išimtį tesudaro Alabama, 
kur 47 balsai yra suklastoti.

retoriųs Vance,yra pasiryžęs Ši
tą klausimą kelti, bet ir pats 
prezidentas nori, kad reikalas 
būtų nuolat judinamas. Maskva 
šiandien žino, kad “nesikišimas- 
į vidaus reikalus” šiuo atveju 
nieko nepadės. Brežnevas, pa

Jis sakosi, kad būdamas Kon
grese, jis uždirbęs Čikagos tei
sės firmoje, kurią jis yra Įstei
gęs, 30-50,000 dolerių.

Maždaug 75 kongresmanai, pa
sak kongreso priežiūros komisi
jos, 1975 m. kiekvienas uždirbo 
virš 5,000 dol., bet tai lieka pa
slaptyje nesant tą klausimą tvar
kančio Įstatymo.

Žudynės Rodeziio je
. SALISBURY. — Atrodo, kad 
terorizmas Rodezijoje plečiasi, 
Nespėjus palaidoti septynius te
roristų brutaliai nužudytus mi
sionierius, kuriuos nužudė Mo
zambike apmokinti teroristai, 
kaip Rodezijos vyriausybė pra
neša, jog kovose su teroristais 
žuvo 41 asmuo, žuvo 18 tero
ristų ir 8 civiliai gyventojai.

Pradedant 1972 m., teroris
tams pradėjus Veikti, iki šiol 
žuvo 2,487 asmenys, buvusių 
Rodezijos karių priskaitoma 219.

Nenori palikti 
respublikonus

WASHINGTONAS. — Gene
ralinis prokuroras G. B. Bell 
vis dėlto nori respublikonus pa
šalinti iš tarnybų, pakeičiant 
juos demokratais. Jis sako, kad 
ir nauji tarnauto jai gali būti tiek 
pat geri ir, gal būt, net geresni 
už senuosius, šis klausimas iš
kilo respublikonui adv. Skinner 
stengiantis pasilikti valdiškoje 
tarnyboje prie demokratų admi
nistracijos.

Katalikų Bažnyčia 
prieš baltuosius 

į SALISBURY, Pretoria. — 
Rymo katalikų Bažnyčia oficia
liai vasario 10 pasmerkė bal
tųjų Pietų Afrikoje valdymo sis
temą, kuri remiasi priespauda ir 
prašo greičiau ją pakeisti, no
rint išvengti kraujo praliejimo. 
Tai paskelbė Romos katalikų 
Bažnyčią atstovaują vyskupai 
Pietų Afrikoje, Swazilande ir 
Botswanoje. Jie buvo suvažia
vę į Konferenciją politinius Pietų 
Afrikos ir Rodezijos reikalus ap
tarti.

Bažnyčios atstovai vyskupai 
taipgi reikalauja, kad būtų iš
tirti nepateisinami Pietų Afri
kos veiksmai raminant neramu
mus.

suprato, kad jis aitdaro duris 
■žyflgsniuI^Į ‘sotf^riU* valdymo 
metodą. ?

Sovietų S-gos valdžia jau yra 
Įsakiusi diplomatams ir užsienio 
ministerijos tarnautojams veng
ti Helsinkio aktų pažadų, bet nie
ko sovietų diplomatai negalės pa
daryti. Gromyka patarė Brež
nevui nepriimti JAV, pasiūlymo, 
bet jis nekreipė dėmesio Į Gro- . 
mykos patarimą.

Sovietų armijos generolas 
Piotr Grigorenka tvirtina, kad 
sovietų valdžia areštuoja žmones 
nusikaltimams paslėpti. Sovie
tų valdžia negerbia pagrindinių 
žmogaus teisių, jas laužo per 
akis.

Kad nebūtų šių nusikalti
mų liudininkų, tai sovietų valdžia 
areštuoja disidentus, kovojan
čius už pagrindines žmogaus tei- 
ises pačioje Rusijoje ir rusų val
domuose kraštuose. Sovietų val
džia bijo, kad patys rusai neliū- 
dytų Belgrado konferencijos da
lyviams apie pagrindinių žmo
gaus teisių laužymą. Sovietų po
licijos sauvalė yra tokia didelė, 
kad jie be jokios atodairos lau- 

vžo žmogaus teises. Praeitą sa- 
' vaitę sovietų valdžia suėmė poe- 

Uir- tą Aleksandrą Ginzburgą. Ori
mas iš amerikiečių pasiekęs 1956 cia>iaį jain neįteikė jokio kalti
ni. lėktuvų Navy R-4 pietų aši- njmo> nes jjs nieku nenusikal- 
galį admirolas G. J. Dufek mirė to, bet jis suimtas, tardytas ir 
sulaukęs 74 m. amžiaus. Jis mi- išvežtas Į Tūlą. Nepaleistas ir 
rė vasario 10. . ukraimetis Nikola Rudenka.

Kilęs iš Rockfordo, III., 1939 
m., kaip lakūnas admirolo R. E. 
Byrd, lankėsi pietų ašigalyje 
laive Bear. Amerikos jūrų aka
demiją jis baigė 1925 m. Būda
mas pensijoje, tvarkė ir vado
vavo Newporto jūrų muziejui.

WASHINGTON AS.

Sen. Stevenson - 
pirmininku

WASHINGTONAS. — Nau
jai pertvarkyto senato etikos ko
miteto pirmininku demokratai 
išrinko Ilinojaus atstovą sen. 
Adlai E. Stevenson HI. Steven- 
soną į tą pirmininko postą pa
siūlė kongreso daugumos lyderis

F. RA Y MARSHALL
Secretary of Labor

Prezidentas Jimmy Carter darbo 
sekretorium pasirinko Texas advoka
tą Ray Marshall!, kuris ruošia kelis 
projektus keisti dabartinius darbo 
jatatymu*, '

Nugalėti raupai
Tik ką grįžęs iš 10-ties metų 

“karo” su raupais — “smallpox” 
pasaulinės sveikatos organi

zacijos WHO amerikietis daly
vis pareiškė, kad “karas” su rau
pų liga yra baigtas — raupai 
nugalėtu Jie daugiau nebevar
gina žmonijos.

Sovietų valdžia Įsakė Ameri
kos žurnalistui išvažiuoti iš So
vietų Sąjungos už paskelbimą ži
nios apie Ginsburgo areštą. An
gliją pasiekęs George Krimskis 
pareiškė, kad sovietų policija jį 
išsiuntė už santykius su vadina
mais Rusijos disidentais, nepa
tenkintais dabartine sovietų si
stema, duodančia privilegijas 
tiktai mažam komunistų parti
jos narių skaičiui. Orlovas pa
reiškė, kad pačioje Maskvoje ir , 
kitose Rusijos vietose prasidės 
masiniai areštai. Sovietų valdžia 
bijo, kad nepatenkintieji nebūtų 
pakviesti vykti į Belgradą ir liu
dyti Helsinkio komisijai.



Lentai mokytojų nesusigaudymas 
at bloga valia <

Kanados lenkų mokytojų są1 Jadvyga kai atvyko į Len- 
j ingos, išleistoje Toronte 1966? k i jų lulrejo vos 14 metų. Len

kijos didžponiai sužavėti jos 
grožiu vieningai stojo -jai į 
pagalbą savo patarimais valdy 
ti kraštą. Po kiek laiko pasiū
lė jai vedybas su D. L. K. Jo
gaila. Jadvyga atsisakė. Ji pa
gal tuometinius papročius, nuo 
vaikystės buvo jau sužieduota 
su Wilhelmu iš Habsburgų. 
Apie vedybas su Jogaila neno
rėjo iš viso girdėti. Jogaila ta-

baimė*. Pradėjo su noru pri- Į 
‘ imti krikščionybę. Vietoje pa- , 

joniškų statulų, pradėjo sta
tyti kryžius ir bažnyčias. Pa- 

»sekinėje, Vilniuje buvo įkurta

ut, knygoje “Ksiąžka o Polsce” 
— “Knyga apie Lenkiją”, re- 
dagota Barbaros Giogowskds,, 
apie Lietuvą ir jos valdovus jo 
je rašoma neteisingai.

Sąjungos pirmininko Woj
ciech Kočiok įžangoje jaunie
siems skaitytojams rašoma. 
“Duodame jums į raukas knygą 
apie Lenkiją, kad dėka jos ga
lėtumėte daugiau žinių gauti
apie kraštą ir giliai kultūringą da buvo 40 metų vyras. Be to, 

’ pagonis, barbariškos tautos 
kunigaikštis... v

Lenkijos ponai ir Jadvygos 
patarėjai, gerai suprasdami po 
litinę vedybų naudą, spaudė 
ją, kad ji padarytų tą tautos 
labui. Jų prikalbėta su sunkia 
širdimi sutiko. Jogaila priėmė 
krikštą ir vardą Vladislovą ve
dė Jadvygą ir po 15 dienų, 
1386. L 18 d. buvo karūnuotas. 
Jogaila tapo Lenkijos karaliu
mi, tuoini sujungdamas dide
lius lietuvių, rusų ir lenkų plo 
tus po viena Jogailaičid karū
na. -

Neužilgo Jogaila su didele 
didikų ir dvasiškių svita nu
vyko Į Lietuvą, kad ją privers 
tų prie krikšto. Palyginus su 
Lenkija, kraštas atrodė mažai 
apgyvendintas ir. niūrus. Jo
gaila atvykęs Į krašto sostinę 
Vilnių’ išdėstė savo pageidavi
mą. Reikalavo mesti pagonys
tę ir priimti krikščionybę, ža-’ 
dėdamas už tai Įvairių privile-j

tautą. “Toliau įvade tęsiama. 
“Stengsimės perduoti tą, ką 
Norėtumėm, kad mūsų vaikai 
žinotų apie mūsų protėvių tė
vynę...

Liudvikas, Vengrijos kara-. 
liūs karūnavosi 1370 m. Lenki 
tos karaliumi Krokuvoje. Ta
čiau jis Lenkijoje negyveno ir. 
ja mažai domėjosi. Ten jis pa
liko savo motina Elzbietą, ku
ri galima sakyti valdė Lenki
ją. Po mirties, 1380 metais val
džia buw pavesta vietininkui 
Krokuvos vyskupui Zawiszai. 
Liudviko laikais lenkų šlėkta 
išsikovojo sau įvairias privile
gijas. Vėliau karalius be jų su
tikimo negalėjo uždėti jiems 
jokių mokesčių. Tai buvo pri
vilegija panaši, kokią turėjo 
anglai pagal Magna Charta Li- 
bertatnrn 1215 m.

Tiro laiku lietuviai vis daž
niau pradėjo puldinėti ir plėš
ti rytines Lenkijos žemes. Len 
kijoje buvo prasidėję neramu
mai. Karalius Liudvikas minė, 
1.^6 metais nepalikdamas vy-- 
riiSc?6 įpėdinio. Po to sekė be

Lietuvai priėmus krikščio
nybę, iš jos turėjo pasitraukti 
kryžiuočiai, kurie ten vertė lie 
tuvius pagonis prie krikščk)- 
nvbės. Krvkžnuvčiauis tas ne
patiko. Jie pradėjo skleisti gan 
dus, kad Jogaila priėmė krikš
čionybę apsimetęs, kad gautų 
Lenkijos karūną ir atitrauktų 
Lenkiją nuo krikščionybės.

Nors lenkai su lietuviais skai 
tesi kaip broliai ir lygus su ly
giu, tačiau dauguma lietuvių 
negalėjo užmiršti prarastos sa 
vo nepriklausomybės ir politi 
nio savistovumo. Kurstomi 
kryžiuočių, kurie norėjo suar
dyti lenkų-lietuvių sąjungą, su 
kėlė Lietuvoje sukilimą. Suki
lėlių vadu pasidarė energingas 
kunigaikštis Vytautas.

j su kryžiuočiais, su 
Valenrodu

Vilnius — Gedimino pilis

Kartu 
i Konradu 

Vytautas padarė į 
žygius tikslu pasi-

plėšti.
Jadvygai

gaila su Vytautu susitaikė. Vy
tautas tapo Lietuvos valdytoj u 
bet buvo nepatenkintas antra 
vieta. Elgėsi lyg jis būtų Lie
tuvos valdovas, o ne Jogailos 
vietininkas. Priėjo net prie to, 
kad 1398 metais liepė karūnuo 
ti save Lietuvos karaliumi. Su 
manymą pakeitė Vytauto ka
ras su totorais. Prig Dniepro 
Įvyko didelis mūšis, kuriame 
Vytautas buvo smarkiai sumuš 
tas. Ten žuvo kelioliką lietuvių 
kunigaikščių. Tai buvo pogro
mas, kokio senai nebuvo. Tas

tarpininkaujant Jo

Protestuojame prieš nelega
liai veikiančią LB-nę Cicero lie
tuvių kolonijoje ir vystančią lie
tuvius erzinančią ir skaldančią 
veiklą 1

Protestuojame prieš šios ne
legaliai veikiančios organizaci
jos piktą siekį-^sunaikinti vietos 
ALTos skyrių, dublikuojant jos 
veiklą.
Griežtai pasisakome prieš šios 

organizacijos, vartojančios L. B. 
vardą, pastangas pakartotinai 
rengti viešą Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą, toje pačioje. 
Cicero lietuvių kolonijoje, kur 
ALTos skyrius, talkinamas, vie
tos R.R. LB-nės apylinkės ir Jū
ros šaulių dalinių jau yra > su
rengęs šį L. N-bės sukakties mi-

PROTESTAS i
nėjimą vos tik prieš savaitę, va
sario mėn. Q <L, ir toje pačioje 
vietoje, Šv. Antano parapijos 
salėje.

■ Aišku, šitoks veiklos dublika- 
virnas yra tik Cicero lietuvių or
ganizuotos veiklos griovimas, 
žmonių erzinimas ir skaldy
mas. O tam tikra prasme ir pa
čios Lietuvos Nepriklausomy
bės šuniekinimas...

Tad pakartotinai griežtai pro
testuojame prieš šią nelegaliai 
veikiančią LB-nę, Cicere ir vys
tančią didžiai kenksmingą veik
lą kolonijos lietuviams, o tuo 
pačiu ir visai išeivijai.

Reorganizuotos ir Registruo
tos L. Bendruomenės Cicero 
Apylinkės Valdyba.

(Pr.)
” Lietuvius apėmė baimė, kad ii”
jų kunigaikštis pametė tėvų ti 

karalystės laikotarpis. Neužil- kėjimą ir pradėjo gaibinti “vo 
gč ą Lenkijos šė«tą bu'vo pak- kišką dievą”. Pamatę nūpiau- 
vięsta karaliaus Liudviko dūk tą jų garsiausi ir galingiaūsį 
te Jadvyga. ^dievaitį' Perkūną, atsikvėpė iš

tauto karstus užsidegimus. Ta
da jis suprato, kad prie Len- 

‘ kijos šono Lietuva gali tik klės 
tėti.

ABųs daugiau)
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EAST CHICAGO, IL. ..
“Naujienose” A 976 m., gruo

džio mėn. 27 d. nr, 300 patalpin
tas East Chicago, L.B. provizo
rinio komiteto vicepirm. Bro
niaus Ginčaūsko. o-kartais titu-’ 
% Ojaitias piltai niriko net su L>r. 
laipsniu laiškas, kuriame puo
lamas korespondentas R.N..K d 
jis neigiamai asiliepęs apie L.B. 
provizorinio komiteto suruoš
tą balių, Įvykusi East Chicago j, 
Indiana. . .

Bronius Gmčattskas -aiškina, 
kad East Chicago L. B. provizo
rinio komiteto valdybą sudaro 
vien tik jaunosios' kartot žmo
nės. Tai — nėtiesa.

Kiek man yra žinoma, -provi-
zorinio komi te to . valdybą suda
ro du jaunosios kartos -ir trys— 
•pasiekę beveik pensininko am
žiaus A-

GinčaUskas skrodžia apie pa
kviestus litaanisffiSės mokyklos 
buvusius mokintas, kėrie baigė 
•arba mokėsi šv. Pranciškaus li- 
tuamštinėj niokyiduj. Man tik Į

Tanistą mūsą apylinkėje vi-' 
si labai gerai pažįsta ir jūsų dar. 
bais veikloje nesidžiaugia,

Su pagarba, 
Raimundas Pečiulis

Mire lėktuvų 
konstruktorius

MASKVA. — Sovietų -Imperi
jos lėktuvu konstruktorius inž. 
S. V. Hiušin mirė -sulaukęs 82 m.- 
amžiaut. Jis yra 'sukonstrukta- 
vęs bent 50 Įvairių tipų lėktuvų.

Suvo karierą pradėjo 1914 m.i 
dirbdamas lėktuvų hangare. Vė
lesniais laikais, jau po revoliu
cijos, lėktuvu mechaniku ir 1926 
m., baigęs oro pajėgų inžinerijos 

■akademiją, pradėjo -dirbti kaip, 
lėktuvų konstruktorius.

17” Diagonal tOL0R

wth $1,500
Vou can have this fiCA XL-100 
COtdft W. .at¥d your ?ndney grows to 
$1JB97 in 72 hfronths. ; ' ■ * - *

Or With $2,000
And yotir morrey grows to $2,283.06 in 4 
years.

OrWfth $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2% years.

Or Wrė> $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

O r With $20,000 
And yotfr money grows to 
$21JO24.81 in V year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

wth $1,500
You can have this 19' BCA -XV10O 
COLOR TV. . .with Remote Control, 
.end your money grows to $1,655.54 in 72 
months. r-" Za

Or Whh $2,000 
And your money grows to $Ž,112J3 in 4 
years. '* *

wth $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2% years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99
In years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year.

Laisvės dekretas Ispanijoje 
Ispanijoje

MADRIDAS. Karaliaus įe-i 
kretu legalizuotos visos Opozi
cinės politinės partijos, kad ga-? 
lėtų dalyvauti pirmuose per 41 < 
■metus visuotinuose balsavimuo-1 
se.

Keletą valandų prieš dekreto 
peršasi paklausti Bronių Ginčau Į paskelbimą Socialistų darbinin

kų partija paprašė ją lėgalizuo-
Sekančios prašyti ruošiasi 

Krikščionių demokratų, Libera-' 
lų ir Komunistų partijos.

ską, o kodėl gi aš nebuvau kvie
stas Į ŠĮ balių ? Ar nepatiko Yna- ti
no patriotiniai nusistatymai?

■Be to, ir daugiau baigusių ir 
•lankiusių lituanistinę mokyklą 
nebuvo pakviestoj Jūsų cirką, 
tai kod ?! ? -JkŠ ?

Aš, kaip jaunosios kartos žrno- 
ghs, norėčiau Brortftii ’Ginčąus- 
krri patarti nemaišyti balto su 
juodu... Ifc* V

• Vykdant lygybę, prancūzų, 
revoliucionieriai buvo įsa k : ntt; 
griauti garsiosios Strasburgo ka 
tedros bokštus, liet revoliucija, 
baigėsi prieš to jsakymo įvyk
dymą.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

v*INSFP1C£:62<5 SOUTH W£ST€SK 4YE»UE ,'CHICAGO, H. LUKUS S»635 TELEPHONE: 475-7575

member mes taip pat 
PJ jp~ t_ Q SUS CHlCAGOS

SKAMBINKITE DABAR

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-tos)

JŪSŲ NAMA
ERWIN J. 7 ’

254-8500 '
PARDUODAME VI- 
PRIEMYESCIUS TR 

r ttoo MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0

VIKTORAS VYTENIETES

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

(Tęsinys) .

Rumšiškės. Parapijos kapinėse palaidoti: 1 p- p. eil. 
Jonas Apanavičius, miręs 1919 m., 5 p. p. eit Peleksas 
Stankus, miręs 1920 m. ir 7 p. p. Itn. Petras Kaulavičius, 
nuskendęs Nemune 1922 m. liepos 6 d. Jų kapų žymių ne 
rasta. Vietos klebonas, kuris ilgas laikas kaip Rumšiš
kėse klebonauja, bet apie palaidotus karius nieko neži
nojo. Tik vietinių gyventojų parodymu, pavyko maždaug 
apytikriai nustatyti kapų vietą. Jiems padaryti vienoje 
vietoje kapai, apdėti velėnomis ir pastatyti cementiniai 
kryžiukai- Kapinės yra sausoje ir gražioje vietoje, bet 
labai apleistos, netvarkingos ir apaugusios krūmais.

Darsūniškis. Tai jaukus miestelis stovįs ant dešinio
jo Nemuno kranto. Jame yra senoviški vartai, stebuklin
gas paveikslas, o vietovė turi istorinę praeitį. Darsūniš
kio kapinėse ilsisi 6 p- p. eil. Adomas Ančiūnas, miręs 
1922 m, liepos 10 d. Jie buvo palaidoti viename kape, ką 
liudijo ąžuoliniai kryžiukai su juose išdegintomis palai
dotųjų pavardėmis. Kapas atnaujintas ir pastatyti ce
mentiniai kryžiukai.

Kaišiadorys. Netoli geležinkelių stoties yra senosios 
ir naujosios kapinės. Naujosiose kapinėse ant gražaus 
smėlingo kalniuko yra palaidoti šie mūsų kariuomenės 
kariai: 2 p. p. kpt. Jonas Tamasionka, nuskendęs 1920 
m. liepos 2 d-, 3 art. p. karo valdininkas J. Olšauskas, 
miręs, 1922 m. lapkričio 29 d., 4 p. p- eik Petras Padkama 
ris, miręs 1920 m., eil. -Jonas Mockūs, miręs 1920 m., eil. 
Eduardas Pivaras, miręs 1920 m. vasario 7 d., eil. Stasys 
Antanaitis, miręs 1920 m. sausio 20 d., 1 p. p. eil. Vincas 
Paužą, miręs 1919 m. gruodžio 15 d., .6 p- p.' eil. Jonas 
Makarevičius, miręs 1920 m', 7 p. p. eil. Stasys Leskaus- 
kas, miręs 1922 m. kovo 3 d., Kaišiadorių korriendantūros 
eil. Tadas Damarkas, žuvęs 1919 m. kovo 3 d., 4 art. p. 
Bronius Slivinskas, miręs 1921 m. vasario 14 d. ir 3 art. 
p. eil. Jonas Demaitis, žuvęs 1920 m. Kaimelio kaimo lau
kuose. Kapai rasti aptvarkyti, nes juos prižiūrėjo skau
tai, vadovaujami sk- J. Me’tėlicino. Viši kapai pertvar
kyti ir pastatyti kryžiukai Komisijai talkininkavo Kai
šiadorių komendartūros kareiviai. ■?>.,

Žasliai. Parapijos kapinės yra kiek toliau nuo 
miestelio, prie vieškelio į Vievį. Jose yra palaidotas 7 p. 
p. eil. -Telesforas Šnaras, nuskendęs 1^22 m. gegužio 15 
d. Abromiškio dvaro tvenkinyje. Netoli dar buvo rastos, 
kito kareivio kapo žymės ir sprendžiant-iš kryželio likų-i 
čių, Įsitikinta, kad čia yra kareivio kapas. Sutvarkius šį 
tapą,, buvo-pastatytas kryžiukas su įrašu: “liet, karino v 
menės Nežinomas Kareivis”. Vėliau, tvarkant Merki
nės apylinkėje kapus buvo atsitiktinai sužinota, kau čia 
yra palaidotas 2 p. p. jąun. psk. Miškinis, kurį nukovė 
lenkai 1920 nu spalio 31 d.

Cineikiai- Tai kaimas, kuris .yra-prie vieškelio iš Ža
slių Į Vievį. Kaimo kapinaitės ant gražaus medžiais ap
augusio kalniuko ilsisi iš šio kaimo kilęs 2 p. p. eil. Stasys 
Kmelnickas, miręs 1920 m- rugsėjo 5 d. Sutvarkius jo ka- 
pą .giminės ir kaimynai labai džiaugėsi, kąd Valstybė 
neužmiršta savo žuvusiųjų ir mirusiųjų karių.

.AuŠeniškiai. Netoli Vievio prie vieškelio į Žiežma
rius yra AuŠiėnišldų kaimas. 'Čia kaiiūd ’kapinaitėse yra 
palaidotas 5 p- p. eil. Simas Želvys, nukautas 1919 m. bir
želio '9 d. -Jo kapas jaū būvo išnykęs. Tik ats. Vyr. psk. 
Stasio Butkaus hurOdyTPū, pavyko jo kapą surasti. Iš 
Vietinių gyv’entojų sužinota, kad tose pat kapinaitėse, už 
koplyčios ant kalnelio yra ir kitas kareivio skapas. Bet 
kas ten palaidota, nepavyko išaiškinti. . N

Sabališkiai. Prie vieškelio į Žiežmarius, netoli Abro
miškio dvaro yra Sabališkių kaimas- .'Žiežmarių Vargo
nininkas pranešė komisijai, kad šio kaimo kapinaitėse 
yra palaidotas vienas mūsų karys. Bet kas ten palaido
ta, tuo laiku nepavyko išaiškinti.

žiežmarai. Tai nemažas ir gyvas miestelis, kuris yra 
didelių kelių kryžkelėje. Parapijos kapinės yra prie Vil
niaus vieškelio. Bet jos labai apleistos, apaugusios me
džiais ir krūmais, tarp kurių guli nuvirtę mediniai kry
žiai. Vidury kapinių palaidoti žuvę kautynėse su bolše
vikais šie kareiviai: 2 p. p. eil Vincas Nenortas, žuvęs 
1919 m. kovo 7 d., 5 p. p. jaun. psk. Jokubausk'as, žuvęs 
1919 m. balandžio 5 d. ir Inžinerijos pulko eil. Jonas Vac- 
bergis, žuvęs 1919 m. balandžio 1 d.

Liutonys.Prie vieškelio iš Žiežmarių į Kietaviškes, 
netoli Stravininkų yra didelis Liutonių kaimas- šio kai
mo kapinaitėse yra palaidotas 3 art. p. eil. Antanas Ma- 
lašauskas, miręs 1927 m. vasario 12 d. Nors čia pat kai
me gyveno velionies tėvai ir broliai, tačiau kapas apleis
tas ir neprižiūrėtas. Komisija kapą atnaujino, apdėjo 
velėnomis ir pastatė kryžiuką Susirinkę giminės ir kai- 

1 mynai labai nustebo, kai pamatė sutvarkytą kapą ir pas
tatytą kryžiuką su velionies pavarde ir už visą tai dėko
jo kariuomenės vadovybei.

(Bus daugiau)

J — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. Saturday, February 12, IW



Kanados naujienos
Šauliu kuopos St. Catharinėje įsteigimo istorija

P. Polgrimas rašo 1976 m.ibaitį kaip sekėsi įsteigti šaulius 
gruodžio 15 d. “Nepriklausomo- St. Catharinėje? Atsakė, kad ėjo 
je Lietuvoje”, kad J. šarapnic- sunkiai; “net tris kartus specia- 
kas 1976 m. spalio 25 d. Naujie- liai iš Toronto vykau į St. Ca- 
nose rašė apie Niagaros Pusiasa-1 tharine šaulių steigimo reika- 
lio Povilo Lukšio šaulių kuopą,' lais”. Išeina, kad šaulių įstei- 
bet neparašė teisingai, kieno pa- gimo reikalais suvažinėjo virš 
stangomis ši kuopa buvo įsteig- 400 mylių, o kiek darbo vala.n- 
ta. I dų sugaišta.

Apie Povilo Lukšio šaulių kuo- • Kad nenuskriaustų P. Polgri- 
pos 5-kių metų veiklos sukaktį mo darbuotės, o labiausiai gar- 
žinias straipsniui ėmiau iš vy- bės, kur pastarasis savinasi 
kusio minėjimo, suruošto 1976 įsteigęs Povilo Lukšio šaulių 
m. spalio 2 d. Per minėjimą bu- kuopą. St. Catharinėje, ištirti 
vo pareikšta, kad šaulių atsiradi- reikalą nuvykau į Torontą ir pa- 
mas St. Catharinėje buvo St. tikrinęs St. Jokūbaičio, buvusio 
Jokūbaičio iiniciatyfva. Tą pa- šaulių rinktinės pirm. Kanado- 
reiškė nuo pat šaulių įsisteigi- je, posėdžių prbtokplus. (Tiesa, 
mo pirmininko pareigas einąs rinktinės posėdžių originalai pro- 
A. šeškas. Taip pat pareiš- tokolai priklauso tą metą ėju- 
kė, kad steigiamasis susirinki-' šiam Rinktinės pirmininko na
mas įvyko P. Polgrimo bute. ireigas).. Pas St Jokūbaitį radau 
St. Jokūbaitis kaip šaulių vie- posėdžių protokolų foto kopijas 
neto St.- Catharinėje įsteigėjas ir kitus šaulių vienetų steigimo 
buvo kuopos pirmininko A. še-1 susirašinėjimo raštus, 
tiko pakviestas minėjime pasa
kyti pagrindinę kalbą.

Švenčiant Povilo Lukšio šau
lių kuopos 5-kių metų veiklos su
kaktį buvo sudarytas garbės pre- 

• zidiumas iš vietos organizacijų

K T-l

Naujasis Karo muziejus, Kaune

j 2. Kalbės buvęs Sibiro kanki- 
' ny.s Jonas Kreivėnas, kurį bus 
i visiems svarbu išgirsti gyvtr žo-

St. Jokūbaitis gavopadėkos ir no viršininkui-apie steigiamą 
Įvertinimo raštą iš ‘T 
vaidybos už iniciatyvą įsteigti 
šaulius St. Catharinėje. Raštą 
pasirašė J. Vyšniauskas' pirm, ir 
Z. Jokubonis sekret.

1971 m. St. Jokūbaitis ir vėl 
AV V AWWVW VX UkAAAAAfcWA. J 4^. ‘

ir atvykusių šauliu kuopų at- Tais metais šaulių rinktinės atvyksta į St. Catharinę saulių 
stovų iš Kanados ir Amerikos, posėdžio protokole už protoko-. steigimo reikalu. Aplanko Z. Ja-

.. Pirmieji konkretūs darbai St. 
I Jokūbaičio padaryti steigiant 
šaulių vienetą St. Catharinėje

• minimi 1968 m., jam esant šau
lių rinktinės pirmininku Kana
doje. :

luotas St. Jokūbaičio praneši- ■ kubonį, A. 'šetiką'; paprašo vie- 
mas, kad yra daromi žygiai' nuolyno viršininko J. Liaubos 
įsteigti šaulius St. Catharinėje,OFM steigiamam susirinkimui 
Sudburyje, Ottawoje ir kitur, j patalpos, bet negauna, nes “Ro-

1969 m. lapkričio 29 d. šau- ‘ niovs” skyriaus būstinė yra vie- 
lių rinktinės posėdyje St. Jo-j nuolyno patalpose. Paprašė, kad 
kubaitis savo pranešime mini,; paskelbtų per pamaldas apie 
kad šaulių St. Catharinėje įstei- į šaulių steigiamą susirinkimą, 
gimo reikalu yra-pasiųstas įga
liojimo raštas K. Galdikui. Pa
gal šaulių statutą, norint Įs
teigti šaulių vienetą, reikia tu
rėti iš šaulių dalinio ar rinktinės 
tam įgaliojimą. P. Polgrimas 
nėra gavęs jokio įgaliojimo iš 
šaulių rinktinės ir apie P. Pol
grimą nėra iš viso užsiminta 
rinktinės posėdžių protokoluose j 
prašant talkos.

1970 m. spalio 21 d. šaulių, 
rinktinės posėdyje pirm. St. Jo-, 
kubaitis raportavo, kad nuvy
kęs į St. Catharinę su “Ramo-- 
vės” pirm. J. Vyšniausku ir ki- j 
tais plačiai išsikalbėjęs šaulių

stą,'kurį pasiunčiau dienraščiui I steigimo reikalu ir gavęs palan-. 
“Naujienoms”, kur ištisai at>lkų atsiliepimą.
spausdno. Paklausiau St. Joku- T970 m. gruodžio mėn. 2 d.

Visi prezidiumo dalyviai pasa
kė sveikinimo kalbas, bet nė vie
nas neišsitarė, kad šaulius būtų 
įsteigęs P. Polgrimas. Tiesa, bu
vo ir P. Polgrimas tame prezi
diume, bet ne kaip šaulių at
stovas ar steigėjas, bet kaip 
SLĄ 278 k. atstovas, nes kuo
pas pirm. A. Ališauskienė, būda
ma ir Bendruomenės pirm., ne
galėdama atstovauti SLA kuo
pą, pavedė tas pareigas P. Pol- 
grimuL Kitaip P. Polgrimas ne
būtų patekęs į prezidiumą.
-- Apie Povilo Lukšio šaulių 

■ kuopos penkmečio sukakti ra
šiau į “Naujienas” ir j ’ “N^>ri- 

. klausomą Lietuvą”, bet P. Pol
grimas mini tik “Naujienas”. 
Kodėl?. ,‘J.

Po oficialios minėjimo dalies 
priėjau prie St. Jokūbaičio, pa
sveikinau už pasakytą patrioti- 

' nę kalbą ir paprašiau kalbos tek-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA į 
NaolIanoM galima gauti puikiu knygp, kuries papuoš bet kokią į 

knveu spinta ar lentyna. B
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu S 

atsiminimai Ir Įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- S 
manas. 367 psl. Kaina $5. ' 3

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu ivvkiu prisimint S 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, sustirs- > 
tyti l 12 daliu. 296 psl.. kaina S5. '

Dr. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomas... Gra- § 
Bais viršeliais.. 336 n si. Kaina -S660. Minkštais drš. S5.0C 3 

Pref Vacį. BlrWra. SPNUIU UETUVHVU KNYGv'iSTO. )}
RIJA.
šellais — M 00: D dalis. 225 psL. įrišta 
tais viršeliais _. .. ._ ... > 97 OO

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos. apskritys su idomiais aprašymais, iliu- 
stradiomis ir doknmentadia. 336 nsl.. kaina 36.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 wl ______________________________ S3.06

M. Gud-Hs. POVILAS MILERIS biograflios bruožai 232 
puslapiai . ___ __ ___ ___ _________ S3 P6

Knvgas užsakant rnUda pridėti 25 et pašto Išlaidoms

T ?n$l rysi.. MEfn — S3 00. TninWafa vir.
<3.00 roinkš-

1739 S. HaMed St. Chicago. TIL 6066R. — Tel. HA 1-61M

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

CM Juozai OiuMFBt. ŽFMėS 0K!O ŠVIETIMAS. Studija 
t* Cbicasoie 196K metais uatf(*s autoriaus lAsnmls. Knvra drieiu da
liu: ūkio Švietimo problemos ūkininku kraite. TI dalis: žemės
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo fodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs jrražiai teaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėlimu. Šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta olėtu didžiuotis ir džiūvanti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilvrti pačioms iškiliosioms kronos tautoms”.

Knvffos aule žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po *'a- 
sauli ižblažkytu lietuviu absoliuti dauguma vm arba uatvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku valkai. reŪHrfa. kad Si knyva bus branei abso
liučiai lietuviu daugumai, voač kadangi knvsra su tokia meile Lietuvos 
žemei pandhrta. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knvtra 
autoriaus skiriama Lietuvai žiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

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

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gtrę pinigus, tuojsu injtA pariųrin«.
*

V

ROCKFORD, ill.
Minėjime Vasario 16-ją.

Vietos Altos valdyba šiais me- džiu iš žmogaus, kuris pats ant 
tais ruošiasi Vasario 16-ją pa- j savo pečių pernešė didžiausias 
minėti, vasario mėn. 20 d. Lietu- ' Sibiro kančias ir panieką.
vių klubo didžiojoje salėje, esan-1 
čioje 716 India Avenue.

12 vai. 15 min. Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių bažnyčioje atnašau
jamos šv. mišios už žuvusius ka
rius - šaulius bei visus mirusius 
kankinio mirtimi dėl tėvynės.

šv. mišias atnašauja žymus 
svečias, atvykęs iš Čikagos kun.
kanauninkas Vaclovas Zakaraus-

i ’ .

kas, kuris pasakys tai dienai pri
taikintą pamokslą. Jis yra vie
nas iš garsiausių pamokslininkų 
ir kuris sąžiningai tarnauja Die
vui ir tėvynei Lietuvai, nešdamas 
šviesą ir tiesą.

2 vai. po pietų klubo salėje 
įvyks pats minėjimas su sekan
čia programa:

1. Inyokaciją sukalbės šv. Pe
tro ir Povilo lietuvių parapijos 
klebonas Thomas C. Brady.

Pavergtųjų viltys 
nukreiptos Į mus 

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimas, paskelbtas 1918 m. va-

3. Lietuvos Nepriklausomybės sario 16 d., pasiliks visiems lai- 
Aktą perskaitys p-lė Giedrė Špo- ka'ms lietuviams brangi, kas- ' 

asistuojant, vietos sa- met minėtina diena, jungianti vi
sus demekratimo patriotinio nu
sistatymo lie uvius į bendras 
pastangas išlaisvinti Lietuvą < 
iš Maskvos okupantų, kad mūsų 
broliai vėl galėtų džiaugtis poli
tine, kultūrine, religine laisve 
ir nepriklausomybe.

Amerikos Lietuvių Demokra-

kaitė
vanoriams kūrėjams, V. .Keršiui, 
Br. Nekrošiui ir Br. Daukšiai,1
b, be to, jie bus ir pagerbti.

4. Aukos renkamos prie įėji
mo ir aukų rinkimui vadovauja 
V. Keršys su pagelbininkais.

Meninę programą išpildo V. D. 
šaulių Rinktinės sesės šaulės Bi- 
letavičiutės, kurios padainuos ^^a’, ^yven(^anJa laisvės ir 
keletą sutartinų, o šaulys Paš 
kauskas pritars akordeonu.

Po programos šokiai ir vaišės, 
naujos -pažintys, malonūs pasi
kalbėjimai su atvykusiais mie-' 
lais svečiais.

Kartą metuose mes švenčia
me tą savo Nepriklausomybės 
šventę, ir mums lietuviams būtų 
didžiausia gėda joje vieningai 
nedalyvauti ir savo kuklia auką 
neparemti bendros kovos už Lie
tuvos laisvę.

Vietos Artos valdyba dirba 
kiek sugebėdama ir kviečia kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, ne 
vien tik rockfordiečius, bet ir iš 
apylinkių.

Atvykę jauskitės esą vienin
goje šeimoje tarp mūsų mielų) 
svečiu šauliu. Augis

demokratybės idealais, skatina 
visas lietuvius gausiai dalyvau
ti Vasario 16 minėjimuose, skir
ti auką Lietuvos laisvinimo rei
kalams, atmenant, kad jau per 
37 metus Lietuvos laisvinimui 
sėkmingai vadovauja Amerikos 
Lietuvių Taryba, apjungianti 
įvairiausių pažiūrų lietuvius ir 
kad tam jos vadovaujamam Lie
tuvos gelbėjimo darbui yra rei
kalingos lėšos.

Sunki okupuotos Lietuvos 
priespauda, kolonialinis išnaudo
jimas iš visų išeivijos lietuvių 
reikalauja didelio, vieningo ryžto 
mūsų tėvų žemės Lietuvos lais
vinimo reikaluose.

St. Balzekas, Jr.
Amerikos Lietuvių Demokratų 

Lygos Pirmininkas

Ramovės” šaulių susirinkimą, nes dėl pa
skelbimo jau būvo susitarta.

1971 m. gegužės 9 d. įvyko 
šaulių steigiamasis susirinkimas 
P. Polgrimo name. Bet į susi
rinkimą labai mažai atvyko: bu- 
šauliai nepriklausomoje Lietuvo
je A, Šetikas ir P. Dauginas ir 
D. Dauginienė ir A. Alšauskienė. 
Jokūbą®ui prašant D. Daugi
nienė įsirašė į šaules ir tokių bū
du įsteigė šaulių vienetą-gran- 
dį iš'6 asmenų ;.3 šauliai ir 3 šau
lės. .

Gerai, kad grandies pirminin
ku išrinko darbštų patriotą lie
tuvį A. Šetiką, kurio pastango
mis iš grandies iki kuopos su
siorganizavo .šauliai Niaga
ros Pusiasalyje; P. Polgrimas 
kaip ir P. Dauginas, D. Daugi
nienė, A. šetikas yra šaulių vie
neto steigėjai, o įsteigėjas yra

tuo metu buvęs šaulių rinktinės 
pirm. St. Jokūbaitis.

P. Polgrimas rašo, kad St. Jo
kūbaitis niekur nerašė, kad jo 
pastangomis buvo įsteigta šau
lių kuopa St. Catharinėje. St. 
Jokūbaitis yra plataus masto vi
suomenės veikėjas ir tokie as
menys save nereklamuoja, kaip 
P. Polgrimas, kurs mėgsta gir
tis ir kitų atliktais darbais.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje Taupykite dabar
pas mus

j - - - *■ .\ - •» - »v. -**' - ■

Pažadėjo. Vietos prašė A. Šėri
ko, bet dėl vykstančio kapitali
nio namų remonto irgi negavo. 
Tada kreipėsi į P. Polgrimą ir 
gavo vietą. Be to, St. Jokūbaitis 
paprašė P. Polgrimą, kad pa
duotų raštu pranešimą vienuoly-

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI <

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

' ‘. J V. •

Sekmadieninė programa iš WJOB 1230 AM stoties, Hammond, Ind.,
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

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

Dr; Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 51.50. 

Knygos bus išsiųstos, jei 51.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

f

' Įdomi fcnvgs kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovAns globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si f r čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintu ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Abrose knyga aprašanti paskatiniu 90 (1R69-1959) meta 
Chicagos lietuviu gyvenimą ir Ju atliktus darbus 664 pat Kalni 
ŠIO. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija. _

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos 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 dokumentai' katalikišku, aocaflistlnru. laisvamanišku ir 
kitu organtadri atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos;__ban
kai Ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halfrted St, Chicago, IR. 60608

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja $2. Užsaky- 

' kite dabar. , -■ * .. .
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzem'p- 
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

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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

f

r
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*UNIVERSAL
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION 

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

TEL. 421-3070Įsteigta 1923

1

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

— NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — Saturday, February 11, 1977
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyras sekmadieninę m 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki vaL

Parodykime, kad laisvė mums tikrai rūpi
Šį sekmadienį/ vasario 13 dieną, lygiai antrą valan

dą Maria High mokyklos salėje iškilmingai bus paminė
ta Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 59-toji sukak
tis. Chicaga yra pati didžiausioji Amerikos lietuvių kolo
nija, todėl visa Amerika kreipia ypatingą dėmesį į čika- 
giečių renginius. Kiekvieną metą Chicaga suruošdavo 
gausiausius Lietuvos laisvės minėjimus. Turime ameri
kiečiams parodyti, kad Lietuvos laisvė šiandien mums: 
tiek ar labiau rūpi, negu bet kada praeityje.

Iki šio meto Amerikos lietuviai Lietuvos iiepriklau-; 
somybės sukaktį minėjo vieningai. Chicagoje minėjimą 
organizuodavo Chicagos Lietuvių Taryba. "Jai priklauso 
visos didesnės Chicagos lietuvių politinės grupės, frater- 
rialės ir profesionalinės organizacijos, įvairūs klubai, 
draugijos ir kitokį visuomeniniai ir kultūriniai junginiai. 
Chicagos Lietuvių Taryba minėjimą ruošia ir šiais me
tais. Josios darbui pritaria visos didžiosios lietuvių orga
nizacijos, klubai ir draugijos.

Chicagos Lietuvių Taryba yra. paruošusi iškilmingą 
minėjimą. Bus sugiedoti Amerikos ir Lietuvos himnai,

/Lietuvoj’e lietuvius jis gali čiupti, kada tfletai jam užeina 
noras. Jis pavertė lietuvius vergais, išnaudoja jų darbo 
jėgą ir verčia juos dirbti sovietų kariuomenei bei polici
jai. Jis bandė uždėti savo leteną ir Vokietijon išbėgu
siems lietuviams, bet Amerikos lietuviai, išaiškinę rei
kalą Washingtone ir įtikinę vyriausybę neleisti rusams 
kankinti iš Lietuvos išbėgusių lietuvių, juos apgynė. Pa
čioje Amerikoje, kol vyriausybė laikysis kongreso nus
tatytos politikos, sovietų agentai negali liesti laisvos 
Amerikos lietuvių spaudos negali kibti prie jų organiza
cijų ir negali uždrausti lietuviams organizuoti pagalbą 
pavergtiems lietuviams- .

Rusai negali Amerikos lietuviams nieko padaryti, 
bet rusų skelbiamos idėjos paveikė kai kuriuos musų tau
tiečius. Jie buvo paveikę kelis senus Amerikos lietuvius, 
susispietusius apie Vilnį ir Laisvę, bet jų įtaka šiandien 
yra bereikšmė. Seni Vilnies skaitytojai jau nieko nepa
jėgia, daugelis net skaityti negali, o jaunimas sovietiniu 
komunizmu nesižavi ir nieko iš jo nelaukia. Bet lietuvių 
tarpe atsirado keli garbėtroškos, kurie iki šio meto dar 
nesuprantamais sumetimais, pradėjo vykdyti rusų ves
tą darbą. Jie bandė pagrobti kelias organizacijas savo 
kontrolėn, bet jiems nepavyko. Jie planavo visus Ameri
kos lietuvius apjungti į vieną organizaciją, bet tarp sa
vęs susipyko. Jie bandė visus žurnalistus sukišti į maišą 
ir atiduoti vienuoliui virvutę maišui užrišti, bet ne visi 
žurnalistai panoro lįsti į maišą. Jie bandė pakenkti sek
madienį ruošiamam Vasario 16-tos dienos sukakties mi
nėjimui. Skleidė gandus, kad jis bus ruošiamas kitoje 
vietoje ir kitu laiku. Bandė prieiti prie laisvinimo dar
bui skiriamų aukų... .

Bet Amerikos lietuviai suprato ilgarankių tikslus. 
. Jie ėmsi priemonių apsisaugoti nuo pasikėsintojų- Jie 
suprato priešo norą pakenkti lietuvių ryžtui padėti lie-;__ _____
tuviams atgauti laisvę Sekmadienį parodykime lietuvių daliai vieno nuošimčio) buvo 

į laisvės priešams, kad esame vieningi. Parodykime ame- Amerikos indėnai, 7,429 (1.4%) 
rikieciams, kad mes visi prisimename pavergtus musų c 
brolius ir seseris ir norime jiems padėti.

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės ryšininkai

Chicagos 15 distrikto 
rasinė sudėtis

CHICAGO___ Baigus Chica
gos viešųjų, mokyklų patikrini
mą rasių atžvilgiu nustatyta, kad 
baltaodžių mokinių nuolat ma
žėja, o juodžių ir kitų mažumų 
daugėja.

Praeitų metų spalio mėnesio 
29 dieną baigtu patikrinimu bu
vo nustatyta, kad iš bendro 524,- 
221 mokinių miesto mokyklose 
skaičiaus 130,785 (24.9%) bu- 

; vo baltaodžiai, 311^261 (59.4%) 
i buvo juodžiai, 914 (du dešimta-

i .u SuuKisbi Ohic&£ros mokyklų jiioduiu.
Sekmadienį visi vykime į Maria High mokyklą ir problemas pavyzdžiu pa

dalyvaukime Lietuvos nepriklausomybėm sukakties šū-l
ruoštame minėjime.

~ ."K

Antano Kučio kalba Cicerbje
(Tęsinys)

tavos generalinės konsolės ponios Juzės Daužvardienės, 
kalbą pasakys Kr. Kazys Bobelis ir Chicagos meras Mi
chael Bilandic. Lietuvių draugui merui Richard J. Daley 
mirus, laikinu Chicagos meru išrinktas aldermanas Bi
landic. Paaiškėjo, kad Chicagos administracijos reikalus 
jis gana gerai pažįsta ir yra pasiryžęs pavyzdingai juos 
tvarkyti. Politikon jis nenorėjo kištis, bet kai didelės Chi
cagos demokratų centro komiteto narių dauguma pasisa
kė už Bilandiką, tai partija jį paskyrė kandidatu miešto 
mero pareigoms. Mero pareigoms daugelis norėjo kandi
datuoti, bet kai jie įsitikino, kad demokratai savo kandi
datu pasirinko dabartinį merą Bilandiką, tai atsisakė 
kandidatuoti Meras Bilandikas, būdamas kroatų kilmėš, 
pareiškė, kad jis norįs su lietuviais bendradarbiauti, to
dėl jis sutiko atvykti ir savo, nuomonę pasakyti apie lais
vę ir pavergtų tautų kovą laisvei ir nepriklausomybei at
gauti.

Pagrindinę kalbą pasakys Dr. Kriaučeliūnas, Ame
rikos lietuviams žinomas savo darbais ir ryžtu padėti 
lietuviams atgauti Antrojo Pasaulinio karo pradžioje 
prarasta nepriklausomybę. Stalino valdoma Rusija ir 
Hitlerio valdoma Vokietija susitarė pagrobti .nedideles 
Pazaltijo tautas, sunaikinti jų sudarytas valstybes ir pa
versti jų žemes savo kolonijomis. Lietuviai priešinosi na
ciams ir komunistams, bet jie negalėjo apginti savo vals
tybės ir išvengti okupanto primetamos vergijos. Gelbė
dami savo gyvybę, jie bėgo į vakarus, pasiekė Ameriką 
ir kitas laisvojo pasaulio valstybės. Lietuviai tremtiniai 
ir toliau veda kovą už gimtinio savo krašto laisvę. Jie 
stengiasi įtikinti laisvąjį pasaulį, kad nepripažintų prie
varta pagrobtų tautų įjungimo į naujas imperijos Im
perializmo laikotarpis jau praėjo. Veik visos buvusios 
kolonijos atgavo laisvę ir nepriklausomai tvarkosi, tuo 
tarpu rusai steigdami naują imperiją, naudoja komunis
tinę santvarką naujai vergijai pridengti.

Kalboms pasibaigus — bus meninė proprama. Pir
myn Choras padainuos, o Frank Zapolio vadovaujami 
Vyčių šokėjai pašoks kelis gražius tautinius šokius. Šios 
šventės proga lietuviai patriotai įdės į vokelį auką Lie
tuvos laisvinimo kovai. Visos aukos eis Amerikos Lietu
vių Tarybai- Tokia tvarka buvo įesta Antrojo Pasauli
nio karo pradžioje, kai sovietų karo jėgos įsiveržė į Lie
tuvą. Amerikos lietuviai pasižadėjo šios tvarkos laiky
tis, kol gimtihis mūsų kraštas vėl atgaus laisvę ir nepri
klausomai tvarkys visus Lietuvos reikalus. .

Okupantas pirmas pradėjo vesti kovą prieš Ameri-

Menininkai, be abejo, turi 
naudotis pilna kūrybos laisve. 
Savo priekaištais mes jų nė- 
prievartaujame. Tik norime 
pasakyti, kad beidėjiškumas 
niekad dar nėra patraukęs mi 
nios. Jis gali suteikti tik trum
palaikį džiaugsmą, laikiną su
sižavėjimą. Menas tik dėl me
no yra atskiro individo pasis
maginimas. Tai yra prabanga 
šiame liūdname mūsų tautos 
laikotarpyje. Toks menas ne
atskleidžia mūsų tautos tikro
vės. Tikroji meno kūryba re
miasi realybe, tikrojo meno

imtas miesto pietvakarių Dis-i skaičius pernai (1976) sumažėjo 
triktas 15:

Kaip grupė, šio distrikto 28,- 
861 mokiniai skaitomi gerai in
tegruoti: iš jų 5.2 nuošimčiai 
yra juodieji, 40.4 nuoš. yra bal
tieji, likusieji yrą lotynai (kili
mo iš Centrinės ir Pietinės Ame
rikos), orientalai (kilimo iš Azi

jos) ir Amerikos indėnai. Bet 
Į šio distrikto mokyklos pavieniai 
imant yra beveik visiškai pa
gal rases segreguotos. Iš keturių 
15-jo distrikto aukštesniųjų mo
kyklų keturiose — Bogan, 3939 j 
W. 79th street, 97.4 nuošimčiai! 
yra baltieji; Harper mokykloje, i Patirta, kad praėjusią savaitę 
6250 S.Wood st, 99.9 nuošimčiai) Sovietų Sąjungos niisijbje įvy- 
yra juodžiai; Hubbafb mokyklo- ko retas toks atsitikimas — li
ję, 6200 Š. Hamlih, 93% yra tai- raelio ir SpviėĖų Sąjungos am-.

• I basadbritį prie Jungtinių Tautų- 

riovskib pasimatymas, tikslu pa- 
*• - > x šitfcrti dėl artėjančibs konfėren-s«> Rinkto tryl^e » 29 Ky-

JylėU ne£aBM Gal ir būtų puriais 9CI nuošta^i ar dau-, w. Tftj***.
eapam alsipIeSU mintyse nuo pau yra baltieft o nenuolikoje K 

krašto, kūno la.syes grnitad.e- 90. nuosuncų ar aaug.au sadorius. kaIbėjosi apie
flį čia numme, užmiršti visk,, sudaro juodieji £ ' Vidurini, Hyt, problemas, pa
kas ten dabar yra, ir pakalbę- Penkiobktas dutnktu apuna 
ti saldžiai apie visų lietuviškas plotą nuo Racine avė. iki įmes- . , .
kilmės brolių vienybę, apiej fe ribos ir nuo 51 gatvės iki 90 .

ftaugūmas.'fcohitoilštų valdb- 
— Lietuvių Bendruomenės spar, to gyventojų Į pietus nuo West- mų kraštų.santykiai su Izraeliu, 
nu, apie nuolankų paklusnu-1 žvehuė yra juodžiai, 6 į va- jų 'tarps ir Sovietų, buvo nu- 
mą demokratiškai išrinktiems kanis dauguma sudaro baltieji, traukti nuo 1967 metų žyd^ąra- 
vadams. Tačiau yra principų, Baltieji palengva traukiasi ctI kare: ' 
kurie brangesni ir už bet kuria ■. ' ,x , I ; > •
kaina pirktą lietuvišką vieny-f Patriktas 15 vaizduoja if kas • Vaikai mėgsta laidyti muilo 
be tub« reikia Sinti npf if ta i darosi visame mieste: baltiejfap- burbulus; Javos saloje yra eze- 

’ leidžia. Dar 1975 metais tas ras, kurte išleidžia dujų pilnus 
distriktas turėjo 12,607 baltub- burbulus net 6 pėdų diametro.

iki 11,648 arba 40.4%. Juodųjų 
įsirašiusių 15-me distrikte per 
tą laiką padaugėjo 454, tai yra 
iki 15,922 mokinių. Tuo pačiu 
metu lotynų padaugėjo 328 iki 
1,081; Amerikos indėnų iš 7 pa
daugėjo iki 24, gi orientalų de
vyniais sumažėjo — iki 186.

Izraelio-Sovietų 
santykiai gerėja

Jungtinės Tautos, New York.

orientalai ir 73,832' (14.1%) lo- tųjų ir Lindblbom Technikos mo-1
tynau [kyldoje, 6130 S. Wolcott št., Chaimo Heržogo ir Olego Tfoja-

kas ten dabar yra, ir pakalbę-

pantams. NiėĖas tada negalė- glaudimąsi pdMenos motinos ito
jo ir pamanyti, kad ateis lai
kas, kai tremtinių (taip tada 
mėgomė save vadiiiti) vaikai 
bus siunčiami; į komunistinio 
auklėjimo stovyklas ar į taip 
vadinamus lituanistikos kur
sus Vilniaus universitete. ĮAr 
fe 
žinomas kultūrininkas ar vi-

kūrybos objektu visados yra ris savd tikslu laikytų griauti 
žmogus. Didieji kūrėjai suku- turimas Lietuvos vadavimo bf 
rė nemirtingus herojus, kurie ganizacijas, nuolat pulti jose 
kalba į skaitytojų širdis apie dirbančius asmenis ir stumti 
laisvės troškimą ir žmogiško- nuo lietuviško jaunimo ir ben- 
sios sielos didybę. Jei išeivijos drai nuo viešojo lietuviško gy-Į 
lietuvis rašytojas, dailininkas venimo bekomproinisiniai pa
ar muzikas stengiasi pabėgti vergtos tautos laisvinimui už» 
ntio lietuviško gyvenimo tikro siangažavusius žmones. , 

Tokioje atmosferoje buvo 
anuo metu suorganizuota Lie
tuvių Bendruomenė. Kad jung 
tų po pasaulį išsiskleidžiusius 
lietuvius ir juos-meriu, kultūra 
bei mokslu ugdytų būti ištiki
mais Lietuvos laisvės kovoto
jais. Kad niekad neišblėstų pa
siryžimas ir dvasia, kuri tada 
gaubė benamius *lietuvius Eu
ropoje ir kitur.

Bet kas pasidarė? Nepraėjo 
nei du dešimtmečiai, kai ėmė 
pūsti kitokie vėjai. Ir ne iš apa 
čios, ne iš masių, bet iš viršū
nių. Lietuvių Bendruomenės 
užuovėjoje susirado patogią 
vietą ir tie, kurie griauna Lie
tuvos vadavimb institucijas 
bei perša nepolitinę lietuvybę, 
ir tie, kurie skraidina vaikus 

nistu psttijai vadovaujant pi-į1 *;!cluv*» 
j L? ' . vadinamus lietuanistikos kUf-darytą progresą. .

r i8US Vilniaus Universitetą, ir
Palikę Lietuvą savo ar tėvų' tie, kurie stengiasi išgulti pat- 

ąpsisprefldimu, gerai žinojo-j riotizmą iš mūsų literatūrds 
mė, dėlko esame svetimoje že- bei dailės.
mėje. Rodėsi, kad iki mirties' Atvirom akim pažvelgiau į! 
būsirile tvirti už tėvynės laisvę’mūsų gyvenimd negeroves. Kai 

. .. . ir neatlaidūs okupantams ir fra ieškom to, kas stiprintų mūsų’
kos Lietuvių Tarybos vestą darbą. Tą kovą jis veda ir.yOS tautos parsidavėliams, iŠ- vidaus jėgas ilgame žygjųe už 
šiandien. Tiktai visa bėda, kad j*0 rankos per trumpos, tikimai tarnaujantiems oku- pavergtos tautos laisvę, jų riti-’

galėjo tada kas tikėti, kad štai kai tenk? “au
kultūrininkas ar vi- su Prare ėjusiomis gre omis. Į gjug kas sudarė 43^ iiilOšim- Tie burbulai vandens paviršiu- 

suomenininkas nuskris į Lie-Į (Bus daugiau) čių įsiregistravusių mokinių. Tas j e arba ore garsiai sprogsta,
tuvų ir ten viešai išgirs “komu 
nizmo statybos”, pasiektus Jai- 
mėjimus. Ir kas galėjo tikėti, 
kad tokioje tautinėje bendruo 
menėje galėtų kilti sąjūdis, ku

Standard EederaTs Money For Living Plan

. Howto 
make your money move 

and still keep it safe.

vės, jis veidmaihiaūja ir jo kū . 
ryba neišliks ilgam gyva.

Nusiskundžiant mūsų tarpe 
esančiomis negerovėmis ir ieš
kant kelio stiprinti savo vidaus < 
jėgas Lietuvos laisvės darbui 
tenka atsikreipti ir į Lietuvių 
Bendruomenę. Ji buvo įkurta 
tada, kai rodėsi, kad jokia ga
lybė mūsų nepalauš. Niekas ta 
<ia negalėjo ir pamanyti, kad 
ateis laikas, kada tremtinių 
(taip save tada Vadinome) vai
kai galėtų būti siunčiami į pio
nierių stovyklas ar į taip vadi
namus lituanistikos kursus Vii 
niaus universitete. Ar galėjo ta 
da kas tikėti, kad štai žinomas 
kultūfihinkas Šr visuomeniniu 
kas nuskris į Lietuvą ir ten vie I 
šai išgirs visasąjunginei komu į 7 *kU,,v siuaiuiua TdiA^

J, l LJetuv? ir propaguoja taip 
vadinamus lietuanistikos kut-

• sus Vilniaus universitetą, h*

At Standard, you 
don't have to do any 
more than you do at 
a bank—but your 
money will do more. 
It will move to higher- 
than-bank interest 
rdtes, # \
Ask yourself these 
questions, Is your money 
receiving top interest rates? Do _ 
regular plan for adding to your savings? Do you 
have someone to talk to who can help you with 
your money ptanfc?

If you answereckno to one or more of these 
questions, your money may be ready for a safe 
and profitable move.
Our plan Is called money for living. When you 
come to Standard Federal ask to see one of dur 
Money For Living Counselors. They are 
experienced tn giving you a variety of savings 
plans to choose from. They care what happens

you have a

to you and they 
know how- to 
make your 
money really 
work for you. 
By taking into 
consideration 

income, 
budget arid 

how much interest you want to 
make, you can choose the plan that fits you 
best. Tnen by moving your moheV to Standard 
Federal, you can take immediate advantage of 

z our higher-than-bank interest rates.

Moving your money will make you money. 
Standard Federal is a 67- V year* 
old community savings and 
loan—built tor the individual.
If s a place where your money can \ y®
be safe and really pay you more.
Stop by. You’ll see why more and 
more people coming under our wing?^ 

Come Under out Wlftg. 
\Me care whal happens toytML

SyiND/iRD FEDER/V. S/tt/lNGS
Homt Offlta: 3192 ArchorAtimt, Chicago. Ihlnots 60632 įHOh4: 3*7-1 1*0 

Domnan Grout OTftca: S1OO Forest Avenue. Downers Grove. Illinois 6O51S phono: 963-11*0 
Lombard Offfet:l3 North Main Street, Lombard. mAbH 40 lit ^Bo4e: 627-114O 

Aurora Office: 301 West Galena BouleverC, Aurora, IPinoit 60607 phone: 392-11*0 
Boulder HUI Office: t1 BouMef Hrft Pm, BotitMr MU, UMI ^nonh: h9f-1 Its
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bft. K. G. BALUKAS
AKL.ERURA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGUA 
6449 So. Pvlaski Rd. (Crowford

Me&COl Building). TeL LU 5-6446
Priitaa ligonius pagal sus’tarmu* 

e; nealsibepia. skambinti 374-8**04

DR. C K. B0RF1IS 
inkstų ir šlapimo takų 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medicel Č--nter 
8f0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos atsišaukimas 

♦

šiais metais sukanka 59 me- kuva už Lietuvos laisvę buvo
' tai, kai Lietuvos Taryba, susi-> suderinta, įsteigiant aukščiau 
rinkusi Vilniuje 191S m. vasa-:sią Lietuvos politinę vadovy- 

|rio 16 d. paskelbė atstatanti 
I nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

Geriausi tautos vaikai gink-
4 lu rankose ryžtingai gynė kraš- šiol vieningai gindamos Lietu-

. ■ B . W t < e < -B. e e . «b

j

bg — Vyriausių Lietuvos Is- 
laisvinHiio Kmuitetą. Šios abi 
Uėluvių (autos kovos organi
zacijos sėkmingai veikė ligi

tą. nuo,įvairių priešų, (> J. A. ,vos laisvės bylą: Amerikos

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

Valstybėse bei kitur gyvtu-anti 
jos dalis per savo organizaci
jas teikė materialinę paramą 
ir rėmė Lietuvos vaisinės -ats
tatymą lai-ptautinvje arenoje.

Tačiau bendro jnugitnio -dar 
bo vaisiais neilgai teko džiaug

SUSIRINKIMU ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Tiesiu* darykite taku* savo kojoms, kad kas šlubuodamas no- 
klysty". — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina.LIETUVIV Moterų Draugijos Ap

švietus metrfUs narių susino k ima s į- kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
vyKs šeštadienį, vasario 12 d. 2:00 v. stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini- 
po pietų, 2549 W. 71 St. Nares kvie
čiamos atsilankyti, nes yra daug svar- _ -■ ___. . . . . , .
Dių reikalu aptarū ir jau laikai užsi- muose • Mes tunme vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
mokėti duokles. Bus ir vaišės. _ pneš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai.

Rože Didžgalvi,s. rast. Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi- 
——------------------------------------------------stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai

sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ų- pagyrimą.
__________ ____________ _ Visi lino, kad mirtis yra ži*un h paliečia kiekviena. Bet kur yra mL 

d. 7 vai. vak. šaulių namuose, 2417 rusiep? j tą klausimą atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
W. 43 St.. Po susirinkimo .bus vai- Rašykite-.

' A- Brokevlclu»» sekr. ZAVIST, 3715 WEST 66th STRSET, CHICAGO, ILL. 60629

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

mos ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy-

UTENOS DRAUGIŠKO KLUBO su
sirinkimas šaukiamas š.m. vasario 15

A. Brokevįčiuj, sekr.

i .
1938 S.Manheim R<LaWestchester, HL 1940 metais Lietuva vėl ne- 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir' ]ajsvi^? patekdama rusų

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

Amerikos Valstybėse, o Vyriau 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mi tetas globaliniu mastu.

Neužmirškime, kad mūsų 
tautos priešas nėra silpnas, ir
tolimesnė kova iš mūsų visų, 
pareikalaus didžiausių pastan-Į 
gų tą kovą privesti ligi galuti
no laimėjimo. Taip pat yra 
neginčijamai aišku, kad kraš-1 ras baltas, tik’jo dryžiai yra 
te esančiai lietuvių tautai dėl juodi. Tikrumoj zebras yra juo 
okupacijos varžtų negalint lais'das, tik dryžiuose auga balti

bolševikų vergijon. Bolševi
kams užgrobus mūsų tėvų že
mę, visa J. A. V. lietuvių vi
suomenė užmiršo politinių įsi
tikinimų skirtumus ir sutarė va^ reikšti sa\o valią tos ko- 
vieningai ginti Lietuvos laisvę Vos našta gula;didžiausiąją tau

REZ.: GI 8-0873
DR.W.EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIHURGIJA ______ ___________________ _
$132 So. Kedzie Avė., wa 5-2670 j panaudojant tam reikalui J į ^°s esančią už Lietuvos ri 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-,Ą Valstybių įtaką Tam tiks- būtent J. Ą. Valstybėse.... . , ... s.ekt..ig4o Nuo t0? ar mums sa pavyks
ną mūsų svarbiausios politinės Pa^en^ū J. A. V. vyriausybę, 

DR. A. B. GLEVECKAS h fraternalinės organizacijos kad sa\o xėdama politika pa- 
. apsijungė jsteigdanios Amen- ūėtų mūsų tėvų kraštui afgau- 
I kos Uetavhj Tarvbą, kurios fi Iaisv?’ ir Paklausys didžią- 
j pagrindinis uždavinys buvo.ja dalimi mūsų tautos kovos už 

veikti J. A. V. vyriausybę, kad 
ji susilaikytų nuo ' Lietuvos 
okupacijos pripažinimo. Jos 
pastangų dėka j. A. Valstybės 
ir šiandien nepripažįsta Lietu
vos okupacijos, o tas J. A. Vals 
tybių Lietuvos okupacijos ne
pripažinimas taip pat sulaikė 

i ir daugelį-kitų valstybių nuo 
Lietuvos valstybei žalingo ak
to, nors kai kurios jii jau buvo 
linkusios viena ar kita forma
tą okupaciją pripažinti. Į^uvių Taryba galės -atlikti -sa-s 

Lygiagrečiai su J. A. V. lietu vo šventą pareigą tiek, kiek 
vių visuomenės dedamomis lues j 3 paremsime. 
pastangomis, okupuotoje Lie- Amerikos Lietuvių Soęiąl-j 
tavoje atskirų politinių lorga- demokratų Sąjungos Centro 
nizacijų ir susidariusių kovos Komitetas A j
šamdžin vedama senaratim 1977 m. vasario 7 d.

siliepia, skambinti M i 3-0001.

Telef. SE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
siusi tarimą

IX K. A. V. JUČAS Į
489-4441 561-4605

ODOS LffeOS — CHIRURGIJA 
»GO2 N. WESTERN AVE. 
52U N. WESTERN AVE.

Telefonas arsekoma* 12 vai.

wt rtaKAS
OPTOM ETRISTAS

KALBA L.TETUVKKAJ 
24IJ W 71*f St. — TeL 737-5149 
H trina akis. Pritaiko akinius ir' 

'•contact lenses”
ei. pujaū susitarimą. Uždaryta tree,

Laisvės statula Kaune

• Dauguma galvoja, kad zen

plaukai. Zebrų pirm lakūnai bu 
vo juodi.

laisvę ateitis ir laimėjimas. 
Tai milžiniškas darbas, kuris 
iš mūsų visų reikalauja ryžtin 
gų ir vieningų pastangų.

Del to, šios Lietuvos nepri-j 
klausomybės atstatymo paskel 
Limo sukakties proga vienin
gai remkime visomis turimo-į 
mis priemonėmis — darbu irj - 
lėšomis — Amerikos Lietuvių į 
Tarybos darbą. - . I

A įsiminkime: Amerikos Lie. 1.... - i

Toronte

SLA 134 MOTERŲ KUOPOS susi
rinkimas bus vasario 12 d., 1 vai. po- . 
piet Chicago Taupymo B-vėje, 6245 S. 
Western 9ve. A. Halek, rast .

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO na- , 
rhj susirinkinias įvyks trečiadieni, 
vasario 16 d, 1:00 vaL popiet naujoje 
vietoje šauliu Namuose, 2417 West 
43 St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra svarbjū reikalu aptarti, taip
gi laikas užsimokėti klubo duoklės. 
Bus ir vaišės.

Didžgalvis, rast. < t

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
Ii/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoreMU S-2343-S

OLGAI KREGŽDIENEI
Telef.: TOwnhafl 3-2108-*

, kuratoriui KOSTUI KREGŽ-

ir visiems artimiesiems gilią

reiškia ir kartu liūdi
Reformatų Bažnyčios Kolegija

UGDĖSIO VALANDOJ I
šaakf^ I

MAŽEIKA s EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI I

<845 8e. WM» Are. Air Conditioned Chapel aa<^

REpublic 7-8600-8601
eras* rMi£»e taįflya* 1

BR. UOS AS SABUTIS 
■NKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHfflURGUA 
2654 WEST £?rd STREET 

v$L. Hn^/acL nuo 1—4 po pietų 
cefvirtaa mio 5—Fal. vak 

Ofisd ttlef.: 776-2830
fefcf.; 444-^5545 ,

■ -r---- '.-Į- I ir ~iw - ' - rwTi ‘

LR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

pralenk*, spec. MOTERŲ ligoj 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TgL: >R B4223
OFISO VAL.: pirm, anurad, trečiad. 
ir pėokt. 2-4 ir 6-8 veL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

, QKTHOefepA>PRO fEZISTAS 
į Aparatai - Protezai. Med. Ban 
> dažai. Specicli pagalba Kojorru 
k (Arch Supports) ir L t

jSSC West o3rd St., Chicago. 111. 6C629 
T.leL: PRospect »-5C6ą

i

CORPORATION
Licensed by, VNESHPOSYLTORG
M ' - - - .

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUSIĄ, LATVIJĄ,
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

I • Gėlės visoms progoms 
BEVERLY H1LLS GĖLFNYČ1A 

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

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene l/rishrv krautuvė 

THE DAISY STORE
9918 Southwest- Hwyz Ooak Lawn, 

TeL 499-1318

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.

‘ VLSI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS. -
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

ti tos kokybės prekių prieinamomis kainomis. x .

’ Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Į rfcK^kAUSf T/VLmlI

L.tdimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R. i E R t N A S
Tel. WA 5-8063

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)
FLOOR 21sL

NEW YORK, N. Y. 10022.
TeL: (212) 758-1150/1

MOVING
Apdraustas pec|<r«ustymas 

K įvairty a f stūmy.
ANTANAS VILIAUS

Tol. 376-1882 arba 376-5996
1 II I ■■ ■ ■

--------- 7—
SOPHIE BARČUS j
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ||

Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popct — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmloek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, fLL. 60629

• APPLE-VALLEY, Minn. 55124 7707—147 St.
• NEW YORK, N. Y. 10003 45 Second Avenue
• NEW YORK, N. Y. 10011 135 W. 14 St.
• So. BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway
• BRIDGEPORT, Conn., 06610, 1820 Seeview Ave.—Tel
• BUFFALO, N. Y. 14200,
• CHICAGO, Illinois 60622,
• CHICAGO, Illinois 60629,
• Cleveland, Ohio 44134,
• IRVINGTON, N. J. 07111,
• IRVINGTON, N. J. 07H1.
• FORT WAYNE, Ind. 46808. — 1807 Beimeke Rd.
• GRAND RAPTDS Mich. 49504,

• HARTFORD, Conn., 06106, 518 Park St. 1
• LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St.
• LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
• NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
• NEWARK, N. J. O71C6, 698 Sanford Ave.
• PASSAIC, N. J. 176 Market Street |
• PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th St.
'• PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
• PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero
• WATERBURY, Cctoiu, 905 Bank Street s
• WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Ave.
• WORCESTER, Mass. 01610, 144 Mi If bury Street
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

Tek: 612-432-7083 
TeL: AL 4-5456 

CH 3-2533 
263-006b 

: 203-367-2863 
TL 6-2£74 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
TeL: 374-6446 
TeL: 432-5402 

GL 8-2256

332 Fillmore Avenue 
2222 West Chicago Ave. 

2501 West 69 St. 
, 5879 State Road

762 Springfield Avenue 
10»2 Springrield Ave.

______ _____________ ____ , 636-38 Bridge St. N. W
• HACKENSACK, N. Y.r 07601 — 112 Maih iSt. — TeL: 201-342-9816 

246-9473 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 2-6387 

3-4818
5- 9586 
1-2750
6- 1571

PL 6-6766 
TeL: 441-4712 

SW 8-2868 
Rl 3-0440

Tel.: PO
Tel.: GL

HU
St. Fl

. ANNA OŠINTAS
■Gyy. Lietuvos Duktėry Draugijos namuose.

Mirė 1977 m. vasario 10 d., sulaukusi 86 metu amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje. * . -

Paliko nuliūdę: 2 dukterėčios — Marie Besam los vyras Charles- 
gyv. Bokeeba, Floridoje, ir Anne Mae Venckus, jos vyras Dr. Venc- 
ckus, gyv. Lemont, Illinois ir kiti giminės draugai bei pažįstami.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Priklausė Suvalkiečių Draugijai. . :
Kūnas pašarvotas Ridiko koplyčioje. 3354 So. Halsted St._
Pirmadienį1, vasario 14 diena 9:00 vaL ryto bus lydima iš koply

čios į Svč. Marijos. Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a ANNA ORINTAS giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: ‘ ,
Dukterėčios, giminės.

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. TeL 927-1911,

Didžio liūdesio valandą, mirus uoliam
Amerikos Lietuvių Tarybos veikėjui

A. t A.
JUOZUI BELIŪNUI

reiškiame gilią užuojautą žmonai SOFIJAI, 
duterims RIMAI ir DALIAI su šeima ir kar- 

' tu liūdime.
Amerikos Lietuvių Taryba

—ii TU JL-'IMIH II ■■linil MH—MM—

CRANE SAVINGS and Loan Association

ws»
vo

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

TeL LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokama 4 mėty
Certifikatams.

Mažiausia SS,000
9T daugiau.

47 and Rockwell Street.

Mokama 1 mėty 
Certifika fa ms.

Mažiausia $1,000 
ar dauęiau.

51 A 0/ ON INVESTMENT
/# ACCOUNTS

Tsupmenot p*dėtos j reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą ui visą mėnesi.

DtVfDENDAl MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

F=Tk VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. SCO ryto — 8:00 vak.; 
~-s~ A Antrai, ir peirtttadienj 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta- 
■'rr-y dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už- 
įjį/ daryta. *' ~ '

EUDEIKIS
/

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS i

NARIAI:
Chicagos
Lietavių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
14Xv So. 50th Avė., Cicero, ID. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginii 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-441^

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1811
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02, 8753 ir 71288,

TRUMPA!
—• Marius Siela turi paruošęs 

į Lietuvą kelionių tvarkraitfrper

, _  Ada Juškienė is Marquette
Parko apylinkės tapo ne lik Nau 
jienų pienu m era tore, bet ir rė
mėja. Vakar ji atvyko į Naujie
nas, pasveikino visus artėjan
čios Vasario 16 proga, užsisakė

pai'iukimą, prisidedame prie
sveikinimų ir gerų linkėjimų*

— V. Stabas registruoja jau- ^Gordon Travel Service, Chica
go. Kreipkitės tel. 312, 434-9655 
arba rašykite:

HELF WANTED — MALg 
Derb'Ainky ReiHe

_  Mokyt. Janinos Juknevi
čienės vadovaujami Kraučeliū- 
nų vardo Montessori mokyklos 
mokin.ai ir jų darbai bei žaidi- >(|je!lrvieneriems metams ir 
mai bus rodomi vasario 13 d. 10 dešimkę Mašinų fondui, 
va!, rytu W.MAQ TV-.) “Small tuksėčiau ji Naujienas skaitė 
World” programoje: To pat fil- • pirkdama paskirais numeriais,! 
mo tąsa bus vasario 20 d. t.....  .. . .
pąt laiku. Filmą gaminti reko
mendavo Lietuvos gen. konsule j ineratorius. Naujoji mūsų skai- 
J. Daužvardienė stoties atstovei tytoja p A. Juškienė priklauso 
Karen L. Kopeland ir jos asis- taj lietuvių patriočių daugumai, 
tentei barbarai Popovic. Su mo- kurios savo nujautimu ir elgse- 
kyklos vedėja J. 
kalbėjo Paula Gordon.

— M. Stonie praneša, 
I^wrence, Mass., Amerikos Lie'jo sunkią ir atkaklią, kovą dėl 
tuvių Tarybos skyrius rengia Lietuvos nepriklausomybės. Dė- 
Lietuvos nepriklausomybės mi- kui už prenumeratą, palankius 
nėjimą vasario 20 d. 2 vai. po- ’ pareiškimus iir už auką, 
piet Lietuvių katalikų Tautinės 
parapijos salėje, 156 Garden St. 
Visi kviečiami dalyvauti.
....— A. C. Pocius, Denver, Co
lorado, Rocky Mountain Journal 
dienraščio pranešimu, pakvies-

tuo bet nutarė prisidėti prie sąjūdžio 
’ padvigubinti Naujienų prenu-

Juknevičiene na amžių bėgyje nedėkingiau
siose sąlygose išlaikė lietuvybe 

kad ir lieu visk ūmą, o jų sūnūs kovo-

— Matas Klikna, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas savanoris, 
gavo nuo savo mielos dukters ir 
žento Žukauskų dovaną Vasario 
16 proga. Ji sveikindami ir kar
tu su juo gyvendami- Lietuvos 
šventės nuotaikomis, pratęsė 

racijos projektų Koorcunato- jam Naujienų prenumeratą vie- 
rium. Jis bus kontakte su fede- neriems metams. į/ 
raline Aplinkos Apsaugos agen 
turą Washingtone tyrinėjant sin 
tentinės energijos medžiagas ir gos šiaurės vakarų apylinkės 
gamybos galimybes. Anksčiau tapo nauju metiniu Naujienų 
jis dirbo dviejuose Denverio skaitytoju. Jis yra 87 m. vetera- 
dienrašeiuose ir Denver Catho- nas, ilgą laiką gyvenęs Chica- 
lic Register. ^’goje ir dirbės siuvėjų dirbtuvė-

— Amerikos Lietuviu Tarv-’se’ PrikIaus^ Siuvėjų unijai,
bos pirm. Dr. K. Bobelis k vie-lBejęs P6“1)0"’ aPie 20 -nietP 
čia gausiai dalyvauti Vasario SJAeno Ąfianii mieste, Floridoj, 
16 minėjimuose ir aukoti Lie-;^6^ pasiilgo Chicagoje gyvenau 
tuvos laisvinimo reikalams.. arthnųjų, ypatingai gerosios 
Negali dalyvauti minėjimuose, ;duįers Genovaitės ię mielo žen 
prašomi savo aukas nukreipti l*0 ar<Io, pas kuriuos grižo 
vietos Amerikos Lietuviu Ta- pastebėjo, kad-jų tė-
rvbos skvriams arba atsiųsti i vehs dažnai kaIba aPie ^Givų, 
centrą, 26W W. 63 St., Chicago^ seniau buvusią Amerikos lietu- 
IL 60629 ir dabartinės painia-

{vas. Rūpindamies jo gerove, jie
— Illinois valstijos loterijoje užsakė Naujienas, sveikindami 

Bonanza traukime vasario 10 d. artėjančios Lietuvos šventės — 
laimėjo 51, 036 ir 9764, spalva Vasario 16 proga. Dėkodami už 
raudona. Grand Prix traukime tokį pavyzdžio vertą dovanos

n uosius filatelistus j alskii*ų bū
relį prie Toroirto lietuvių fila- 
relistę draugijos. Suinteresuoti 
prašomi teirautis tel. 76(r738-1.
— Eug. Smilgys, tautinių orga

nizacijų1 veikėjas iš Alarųuette 
Parko apylinkės, pratęsė iš ank
sto be raginimo savo prenume
ratų, o gerus linkėjimus atlydė- 

Į jo $5 dovana Naujienų para
mai. Tos_ apylinkės tautietis už
sisakė Naujienas vieneriems ine 
tams, bet pavardės prašė nemi
nėti. Dėkui, skaitytojai prašomi 
remti ir platinti Naujienas. Visi 
lietuviai kviečiami atkreipti į 
jas savo asmenišką dėmesį, ge
rai susipažinti ir pareikšti savo 
asmenišką nuomonę jas užsa
kant. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai pagal gautus pageidavimus 
arba platintojų atsiųstus gali
mų skaitytojų adresus.

60529.

MACHINIST—MILLING
Marius Kiela. Machin'st for milling department, 

ri i • a III Prefer vertical tracer exp. but not ne-i, l.liicago. Hl. cessary journyman set-up and ops- 
■ ? (Pr) rate Must have tools, union rate with

* v R01 7019

— Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. Dr. K. Bobelis kvie
čia gausiai dalyvauti Vasario 
16 minėjimuose ir aukoti lie
tu vos ląisiįĮim() reikalams.. 
Negalį daljRvauti minėjimuose, 
prašomi savoT aukas nukreipti 
vietos Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriams arba atsiųsti į 
centrą, 606 W. 63 St., Chicago, 
IL. 60629?:

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičfo anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy**. 214 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos^:

pro j ek tų koordinato-

— Juozas Mažeika is Chiča-

Taisome klaidas
Šių metų vasario 9 d. Nau

jienose atspausdintame Dr. Vy
tauto P. Dargiu, Registruotos 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos pirmininko at
sišaukime atspausdinta; “...vi
sos aukos, surinktos Connecti- 
eute registruotos JAV Lietuvių 
Bendruomenės dalies Vasario 
16-tos proga — jai nepriklauso 
ir tik mes ALTAS esame teisė
ti...”, o turėjo būti; “jai nepri
klauso, nes tik mes ir ALTAS 
esame teisėti savininkai jų pra
vestu rinkliavų!”

Šių metų sausio 29 d. nume
ryje, 4 psl., P. Stravinsko straip
snyje apie Algirdo J. Kasiulaičio 
knygą atspausdinta; “Čia paro-. 
domas ir lietuvių krikščioniš
kosios demokratijos sąjūdžio 
išsivystymas nuo XI-jo šimtme
čio pirmosios pusės...”, o turėjo 
būti

AR JAU PASIDAReTE
SAVO TESTAiMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legaližko- 
mis formomis — 83.50.'

Užsakvmus su Money orde
riu siusti: “bĮaujieuos”, 1739 S. 
Halsted SL Chicago UI. 60608.

— R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VEJAI, 11 O' psl. 
dar galima gauti Naujienose, 

nuo XIXojo šimmecio...” prisiunčiant 5 dolerius.

Ii bėrai fringe benefits, 521-3912,
1420 So, Rockwell St,

MAINTENANCE MAN 
wanted for apartment building.

Hours 7 to 3:30. Off Wednesday and 
Thursday. $879.65 per month.

APPLY OR CAL MRS. BRODY
256-2550

1616 Sheridan, Willmette.

PERSONAL
Asmeny Ieško

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

c/o Naujienos,
/ 1739 So. Halsted SL, 

Chicago, IL. 60608

LIETUATS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town Lake)

Dažo namus Iš buko Ir iš vidaus. 
Dirbąs garantuotas.

Skambinti YA 7-9107'
STASYS ŠAKINIS I

AL. IR IGNAS
TA(SOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas lr sąžiningas darbas,

kaina nebrangi.
Telefonuos 7374988 — TEXACO

58-ros ir WesHrn Avenue kampas

Siuntiniai į Lietuvą v 
ir kitus kraštus

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

Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. ŽIŪRĖKITE! 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa-4 ' 
jamų. Palikimas — nupirkit^. .

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 
ir veikiantis biznis Arti 63-eios ir 
Campbell Virs $500 pajamų mėne
siui r ■

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

Į DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
2x5 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 už Kedzje. 
Virš S5 500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. vonios, virtuvės pečius, 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 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

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 būtu 
mūras pilnai išnuomotas. <-------
vestavimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu-.garažas iš gerų_ ranku priešais Pąrką. 
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina—■, 
5 metinės pajamos. >-■

Geras inf igoninės Pigus.
4 BUTŲ MŪRAS'ir 3 auto mūro

metinės pajamos.
BUDRAITIS REALTY CO.

. įvairi andrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS —.parenkam 

nuomininkus
* 4243 W. 63rd St.. Chicago

■Tel. 767-0600.

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

REAL ESTATE'
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Žiemos sezono pabaigos proga išpardavimas
® Modemiški žieminiai batai ir ‘batukai, importuoti iš Vokietijos, vy

rams ir moterims.
l/z kainos.

• Žieminių batų ir batukų liekanos iš praėjusio sezono, taip pat im- 
portuoti iš Europos, pora už

.$10.00
• Amerikoniški moteriški batukai ^American Giri’* pora, u^

Jeigu jdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje gękilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės. 
Realtor, vadovaujama Eetuviška įstaiga Lr y...

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

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

Porcelanas, kristalas ir kiti dovaniniai dalykai, iškaitant indus, 
stiklus, vazas ir t. t. su

20% nuolaida
NORDEN IMPORTS

3059 N. Lincoln Avė., Tel. 243-2646

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo SI 00 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
H,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji —En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms? Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na 
riams ?- tik $2 už $1,000 ap 
draudą. Dėl šių ir kitokių in 
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin %. 
Pel. 421-6RKI

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNĄDOCHES 

Lithuanian Representative

SAVININKAS PARDUODA 10 unitu 
motel - apartmentą. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
u priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf- 
Port. Fla. 33707 Tel. (813) 345-9054

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR
.CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So., WESTERN AVE.

Chicago, HI, 60609 TeL VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
’ PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
ranteliai ir sąžiningai L

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

Naujienos
(Pr).

BEST THINGS IN LIFE

FRANKFORT.. ILL., APYLINK&TF 
nrie 5-to kelio parduodamas 33 akru 
sklypas, tinkamas Mobil home staty
mo aikštei, tain pat didesni ir ma
žesni žemės plotai. Teirautis PAT GU- 
ZIK. tel. 479-2299 arba (815) 469-5444.

1 --------- ^2

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

KAfTJIENOBrs šiemet nėjo 60 metų. Minint tą rokaktL gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoja nž Lietuve* ir pavergtų lietuvių laisvę. 
Beldame* ir neridėdamos į sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras inatltu- 
djM ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes«e.
KAINUOJA: Chk>go|t Ir KanidoJ* mefirm — $30.00, p<ne< rmfv — F8.00, 

trims men. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metame 
— $26.00, pusei metų — $1400, vienam mėn. — $250. Užsieni uo
si* — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama seveltg nemakemel

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. "

Juozas KapaČinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

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

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $150. Yra taip pat 
išversta i andu kalba.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Tnturisto ir agitprono 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 $150.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami O ** -
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu ly prldodarrt 
šak| ar piniginę perlaidą.

KNYGA
l^d Frank Zapolis 
320872 W.95th St 

GA 4-3654

STATI FARM

INSUEANCr

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

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

IEŠKOTE gražaus namo su gerom 
pajamom? Savininkas parduoda Mar
quette Parke 2 aukštu murini namą. 
Pamate įsitikinsite. Susitarimui skam
binti tel. 434-5074..

PARDUODAMAS 1C BUTŲ 
NAMAS

Senesnis, bet geresnis. Dviaukštis, ne
toli 60-tos ir Francisco. Pajamų 
$20,000. Kaina $90,000.

Teirautis angliškai.

J. PAUL STEELE

DĖMESIO «
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

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

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Tel. 445-8900
ARTHUR RUBLOFF & CO.

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

PRIE 1—55 IK eASS AVĖ.
Aplinkybės priverkė numušti kainą 
greitam pardavimui. Yra jums proga 
pirkti tikrai vertingą bargeną. 8% 
kambarių Colonial stiliaus namas su 
4 labai patraukliais miegamaisiais, 
2% vonios kambarių, šeimos kamba- z

riu, formaliu valgomuoju, virtuvė 
drauge su dainete. centrinio oro vė
sinimai. patio, pristatytas 2 masinu 
garažas už stebuklingai žemą kaina 
virš $60.000. Būkite andairūs ir ap
sukrus. Kreipkitės į Michaels.

Tel. 254-8500

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, Hl. 60608

Siunčiu dot Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujiena* dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jaipareigojimų.

□

PAVARDE IR VARDAS

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ pamarį
336 puslapiai* »u žemėlapiu Ir pavtlktlak apralo 
gyvantoius ir gamt,. 1,200 lietuvilky vi.tov.rdiiv 
kaina $6.00, minkiti viHaliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu

Pimvt f«nui I© 
MraUft. Knyga*

ADRESAS 1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Htlifed «t., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • Tek WA 5-2787 
Dideli* p»«lrlnklma, pere, rOilee Įvelti y preidy.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

MAUJI1NO1, CHICAGO », IU, *- Saturday, February 1977

Didžiausios kailių 
pasirinkimai

pa f rtenlntelĮ
Beturi iaUllnUką

Chie&goje

NORMANĄ

ei 26XS826 
(jitaigoe) ir 
677-S4A9

(bužo)

1&5 North Wab**h Arenoe


