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DANAI PASITIKI VYRIAUSYBE
KOPENHAGA. — Danų piliečiai balsavimo keliu pareiškė I 

pasitikėjimą dabartiniai Danijos vyriausybei ir jos iškeltai pro 
gramai — stipriai pasireikšti prieš infliaciją ir bedarbystę.

Ministerio pirmininko Anker TRUMPAI IŠ VISUR 
Joergensen vadovaujama vyriau- i 
sybė žada leisti atlyginimus pa-' 
kelti tik 6%, bet užtat pažadė
jo išdirbti specialią krašto ūkio 
programą darbams išugdyti. Vi
sų balsavusių danų, renkant par- Į 
lamentą, 60% pasisakė už Joer-1 
gehseno vyriausybę, paremda-- 
mi jo programą.

Danijos ministerio pirminin
ko vyriausybė ir jos Social De
mokratų partija rinkimus lai
mėjo žymia dauguma, bet vis-' 
dėlto parlamente neturės balsų 
daugumos. Ministeris pirminin
kas Joergensenas turės suda
ryti mažumos vyriausybę arba 
turės eiti į koaliciją su kokia 
nors kita partija. Social demo
kratai vieni, gavę- 60% balsų, 
parlamente turės 65 atstovus iš 
179 atstovų.

Danijoje ir visoje Skandina
vijoje piliečiai nevertina politi
kos siūlomos iš kairės ^r deši
nės, bet lie vęrtniąpinnoje Me" 

- toje socialinius ir krašto ekono
minius reikalus. ‘ /

Žymi danijos liberalų partijai 
rinkimų metu pasisakė prieš mi-5 Jugoslavijos komunistų “linija’ 
nisterio pirmininko Joergenense- * 
no ar prieš Socialdemokratų par
tijos socialinę ir ekonominę pro- Vakarus, kad artėjant
gramą ir todėl Danijos rinkėjų 
buvo nubausta. Pralaimėjo par-

Bėga ir nuo Lenkijos komunistų
LONDONAS. — Politinių pa

bėgėlių iš “Lenkų Liaudies Res
publikos” į Federalinę Vokiečių 
Respubliką (Vakarų Vokietiją) ( 
skaičius pernai buvo rekordinis,, 
praneša DP iš Londono. Iki 1976 _ 
metų galo 1,200 Lenkijos pilie-1 
čių .paprašė Vokietijos politinių' 
pabėgėlių teisių. Tai yra d vigu- 

’, bai didesnis pabėgėlių skaičius 
kaip 1975 metais.

■ Urugvajus nuteisė amerikiečio 
žudiką

MONTEVIDEO, Urugvajus.
— Kariškas teismas nuteisė te
roristų organizacijos Tupamaru 
narį 30 metų kalėjimo už 1970 
metais nužudymą amerikiečio, 
JAV policijos pareigūno Daniel 
Mitrone iš Indianos, tarnavusio 
Urttgvajau^-poH^o^pątarėju. 
Tupamaros įtarę, ~kad Mitrone 
yra ČIA agentas. ”

BELGRADAS. Jugoslavija

birželio mėnesį Įvykstančiai Hel
sinkio nutarimams patikrinti

lamente pusę savo atstovų. Li-, konfefrencijai, jie savo laikyse- 
beralai rinkėjams siūlė sumažin
ti mokesčius ir vyriausybės iš
laidas. *-

Užginčija kaltinimus
riausybę sudarančios Darbo Par
tijos pareigūnai paneigia kal
tinimus, kad jie vertė konstruk
cijos bendrovės pirmininką suda
rinėti Darbo Partijai piniginį 
fondą. Opozicinė Likud Parti
ja reikalauja tą skandalą nuo
dugniai ištirti.

Asher Yadlin vasario 14 vie
šai pasakęs, kad Darbo Partijos 
pareigūnai jį 1973 m. vertė su
darinėti partijai rinkimų rei
kalams fondą, įskaitant ir fi
nansų ministerį Y. Rabinovičių. 
Rabinovičius kaltinimus atme
ta. ‘ •

ha žmogaus teisių atveju “tik 
nuodija atmosfęrą”, parašė Ju
goslavijos ..komunistų partijos 
laikraštis “Borba”, pabrėžda
mas, kad Jugoslavija atmeta bet 
kokias pastangas primesti jos 
žmonėms Vakarų laisvės sąvo
kas.

-t

■?

Didžiosios Britanijos karalaitis Charles kreipėsi J kral- 
to gyventojus, kad imtųsi žingsniu jauniems žmonėms pa
dėti. Jis nori sudaryti I didelį fondą, kurio pinigai eitu jau
nimui, norintiems atsistoti ant kojy ir Įsitraukti į kultūri
nį ir biznio gyvenimą.

NESIRAŠYS STRATEGINĖS SUTARTIES, 
I “VIDAUS REIKALUS”

Mozambikas prisipažino
Mozambikas -jau aiškiai pasu

ko ir įkrito j rusišką krepšį, šio-

Leido Dolores Tberruri grįžti
MADRIDAS. — Ispanijos val

džia suteikė identifikacijos kor
telę ir pasportą Ispanijos kom
partijos šefui Santiago Carrillo, 
kuriam nuo 1939 metų buvo už
drausta grįžti, bet jis grįžo slap
tai, buvo Madride suimtas ir už 
užstatą paleistas. Komunistų ži
niomis, jų partijos pirmininkė 
Dolores Iberrurri, 82 metų am
žiaus, pagarsėjusi Ispanijos civi
liniame kare kaip Pasionaria, 
grįžta iš Sovietijos.
Atitirpsta įšalę Kinijos fondai

HONG KONGAS. — Spaudos 
pranešimais, Kinijos lyderiai pa-Kv ir ĮKriLO j rusisną Krepšį, siu-« pianesiniais, kiuijus ijuentu pa- 

mis dienomis Mozambikas pa- Į reiškė JAV bankininkui David 
skelbė, kad jis esąs “Marksizmo- 
Leninizmo” šalininkas.

Sovietų karinės gėrybės di
deliais kiekiais įplaukia į Mo
zambiko uostus. Net pats So
vietų prezidentas Podgorny ža
da kovo mėn. atvažiuoti į Mo
zambiką ir kitus Afrikos kraš
tus ryšiams sustiprinti ir pasi
žiūrėti kaip vyksta ginklų iškro
vimas ir kaip apmokomi juodųjų | lijonus. 
partizanai bei žmonėms žudyti 
teroristai.

Rockefeller, kad jie nori išspręs
ti seną ginčą dėl “įšalusių” Kini
jos kapitalų Jungtinėse Valsty
bėse ir dėl privačių JAV-bių pi
liečių pretenzijų Kinijoje. JAV 
įšalusių Kinijos fondų suma sie
kia $76.5 milijonų, o Kinijos ko
munistų konfiskuotų JAV kor
poracijų ir' privačių amerikiečių 
kapitalų suma siekia $196.9 mi-

Ne toks šaltas
Saulė teka 6:48, laidžias! 5:22

WASHINGTONAS. — Vasa
rio 16 dienos minėjime, latvių 
salėje, Washingtone, sveikino 
dr. Bačkys ir valstybės depar
tamento atsiųstas atstovas To
mas Gertz. Pagrindinę minėji
mo kalbą pasakė Alto pirminin
kas dr. K. Bobelis.

PRETORIA. — Pietų Afrika padedama Amerikos mokslinin
kams ir gaudama iš JAV reikiamų žaliavų uranijui gaminti, su
gebėjo išvystyti savo nepriklausomą atomo pramonę, bet iki su
gebės atominę bombą pasigaminti, reikės sugaišti dar 2-4 metai. 
Tokios nuomonės yra amerikiečiai, betijie mano, kad P. Afrika 
atominę bombą galėtų pasigaminti per kelius mėnesius, jei ji tam 
reikalui paaukotų daugiau lėšų. O Britanijos specialistai mano, 
kad P. Afrika jau gailinanti atominę bombą.

P. Afrikos vidaus informaci
jų ministeris C. -Mulder atsisakė 
atominės bombos gamybos rei
kalu kalbėtis, bet tik pridūrė, 
kad iškilus reikalui mirti ar gy
venti, bus panaudotos visos tu
rimos priemonės apsiginti. Tei
sybė, kad P. Afrika nesenai už
baigė svarbią atominę įmonę, pa
sinaudodama moderniausia tech
nika, ir kad krašte yra pakan-į 
karnai uranijaus žaliavų. (

P. Afrikos atominė įmonė ’ 
Valindaboje arti Pretorijos ga-| 
Ii pigiai praturtinti uranijų, pa
sigaminti į metus 20-40 svarų 
plutoni j aus — pakankamą kie1 
kį atominei bombai pasigamin
ti 1981 m., — pasak vieno ame
rikiečio.

Kariniai ekspertai nevertina 
atominės bombos kovoje su po
grindžiu ar prieš sukilusius juo
duosius , bet atominės bombos 
turėjimas atgrasys kaimynų už
puolimą ir suteiks tvirtesnę po
ziciją derantis su JAV ar su So
vietais. Taipgi P. Afrika galės j 
į metus uždirbti mažiausiai 500 j 
mil. dol. parduodama apdirbtą 
uranijų užsieniui.

Pasitrauks teisėjas 
Warren Burger

WASHINGTONAS. — Wash
ingtone sklinda gandai, kad vy
riausio Amerikos teismon teisė
jas Warren Burger greitu laiku 
pasitrattksias i- pensiją, nors 
pats teisėjas draugams sakosi, 
jog jis į pensiją išeisiąs tik po 
penkių "metų. Manoma, kad At 
lanto advokatas ir artimas pre-‘ 
zidento draugas Ch. Kirbo už-

Ne tik P. Afrikoje
Ne tik Pietų Afrikoje verdama < 

“ košė, bet jos jau pakankamai yra '
j privirta ir šiaurės rytų Afrikos 
i dalyje, tai Etijopijoje ir Soma- 
i lijoj, Etiopiją ginkluoja J. A. 
’ Valstybės, o Somali joj e pogrin- 
! di organizuoja ir jį ginkluoja 
•Maskva. ’’
i Etiopijoje ties' Kagnew mies- < oagrindines žmogaus teises. Valstybės sekretoriaus Cyrus R. 
i teliu Amerika tebeturi įsiren
gusi sekimo bei ryšių centrą.

*' Būk tai jis yra jau uždaromas
. b°t rinktai į Adis Abebą tebe- 
plaukia.

į •: Somalija dar tebesiskaito Pran 
Į.cūziios kolonija. Somali jos gy
ventojai birželio mėnesyje bal
savimo keliu basisakys ar jie

Įnori būti nenriklausomi. Bet jau 
dabar Maskva mainais už gink
lus yra vavusi teisę įsirengti jū
rų b*ze Barberoje, ką ji ir pada
rė. Iš tos jūrų bazės Barberoje 
rusai kontroliuoja savo karinį 
laivyną Indijos vandenyse. Rusų 
kurstomi somalai nori pasiimti

. Djibouti uostą ir pakraščius.
Jei jiems tai pavyktų, tuomet 

rusai pilnai galėtų kontroliuoti 
ir valdyti visą Raudonąją jūrą 
ir laivų- kėlią per Suezo kanalą.

Rusai tame rajone ruošia pa
dėtį, kuri kiekvienu neramiu at
veju gali Ameriką ir Sovietų im
periją Įtraukti į rimtą, karinį 
konfliktą.

Ne tiktai Afrikoje
Ne tik Afrikoje, bet ir kitur 

pasaulyje, kaip Pietų Ameriko
je, Azijoje ir Filipinuose dan
gus niaukiasi. Tailandijoje nau
joji vyriausybė turi pilnai už
imtas rankas kovodama su ko
munistais.

Nors Malazija ir Tailandija 
susitarė bendrai kariauti prieš 
komunistus, bet Kombodijoje ir 
Vietname paruošti komunistiniai 
daliniai, iš ten atsiunčiami, jau 

i spėjo naikinti ir deginti kaimus 
lir žudyti žmones. Jie jau 
ėmė salas Mekongo upėje.

2įtik komunistų pasiruošimai
• glemžti Tailandija.

PREZIDENTO SŪNUS 
. KONGRESMANU

GEORGIA. — Prez. Carterio
29 metų amžiaus Jack, prakti-

* kuojantis advokatas Calboun, 
I Ga., numatytas kandidatu į kon- 
Igresą ateinančiais metais. Tą

Nebus naujo 
Kisingerio

j WASHINGTONAS. — Prez. 
Carteris yra pasakęs, jog prezi
dentavimo metu nebus “Carteri- 
nio Kisingerio”. Esą, jo laikaisi 

I Amerikos užsienio politikai va
dovaus keliu asmenų grupė, ku-l 
. rie išnagrinės klausimus ir duos 
natatimus pačiam prezidentui. 
Jie snręs karinius, politinius ir| 
ekonominius Ameriką su užsie
niu liečiančius klausimus.

Rezultatai tuo tarpu yra ne
kokie. Užsienio uolitika yra su- 

| jaukta. Pavyzdžiui, prez. Carte- 
rio pareiškimai ir norai iš pa
grindu keisti Amerikos užsienio 
politika, ypač derantis su rusais Igresą ateinančiais metais, 
dėl ginklu anribojimo, iššaukė vietą kongrese dabar jau antrą 
siaubą patarėjų ‘ tarpe, o Ame-

uz-
Tai
pa-

Negalės dirbti su Amerikos vyriausybe, 
kertančia komunistinės valdžios šaknis

MASKVA, Rusija. — Diplomatiniai sluoksniai patyrė, kad 
sovietų valdžia pranešė prezidentui Jimmy Carteriui savo nepa
sitenkinimą dabartinės administracijos skelbiama politika apie

, Vance ir paties prezidento pareiškimai apie negerbimą pagrindi
nių žmogaus teisių Rusijoje skaitomi nedraugingais, tai esąs įsi
kišimas i Sovietų Sąjungos “vidaus reikalus”, praneša Chicagos 
Jaily News korespondentas Robert C. Toth.

L. Brežnevas

Jeigu prezidentas Carteris 
nepristabdys šios politikos, tai 
Sovietų vyriausybė nepasirašys 
jokios strateginių ginklų sutar
ties su JAV, — praneša tas pats 
korespondentas. Tai reikštų, kad 
abi šalys bus priverstos išleisti 
nepaprastai dideles sumas pini
gų atomo ginklams toliau tobu
linti. Ąr sovietų valdžia šitaip 
pasielgtų, tai jau kitas klausi
mas, bet tuo tarpu sovietų val
džios sluoksniai tvirtina, kad jie 
ne pageidauja jokio susitarimo 
su vyriausybe, kuri yra pasiry
žusi pakirsti komunistinės .val
džios šaknis.- Maskva buvo pa
siruošusi pasirašyti naują stra
teginių ginklų sutartį bet dabar
tiniu metu atrodo, kad' ji vargu 
sieks tos sutarties.

Nori tikrinti FBI
WASHINGTONAS. — Ame

rikos Civil Liberties Union ir 
dvi kitos civilinių teisių '”*upės> 
vasario 15 pasiūlė tikrinti ir 
kontroliuoti FBI. Įstatymas, ku
rio 'rėmėjai greitu laiku iškels 
kongrese, atidarytų publikai tik
rinti ir beveik kontroliuoti FBI, 
įvedant generalinį inspektorių. 
Įstatymas uždraustų FBI sekti 
politines grupes, nenusikaltusias 
kriminaliniais veiksmais, netu
rint teismo leidimo. FBI nega
lės be teismo sutikimo infiltruo
ti agentus jr tikrinti sąjungų bei 
grupių dokumentus ir užrašus.

Svarbiausias tokių pasiūlymų 
ir įstatymų autorius yra anks
čiau prie prez. Johnsono buvęs 
prokuroras Ramsey Clark.

FBI tikrinti ir prižiūrėti in
spektorių skirtų prezidentas ir 
kongreso atskaitomybės įstaiga.

terminą užima demokratas L. 
McDonald, medicinos daktaras 
ir John Birch sąjungos narys.

ANDREW YOUNG 
Ambassador 
to the United Nations

rikos saugumo taryba, nagrinė
janti tą klausimą, dar nesuran
da teisingos išvados. Arba, JAV 
ambasadorius prie J. Tautų pa
reiškęs. jog Amerika norinti 
greit priimti Vietnamą nariu į 
J. Tautas, bet valstybės depar
tamentas atkirtęs, jog tai netei
sybė. Ambasadorius Andrew 
Young pasakęs, kad Kubos karei 
viai Angoloje atnešė pastovu
mą, tvarką ir ramybę. Tačiau 
valstybės departamentas pareiš
kė: “Niekas, nei ambasadorius 
Young, nei valstybės sekreto
rius nedovanoja kaltes ir patei
sina Kubos kareivių buvimą An-i

Andrew Young, JAV ambasadorius . _ . .
prie Jungtiniu Tautv. Ji» bwo nuvy- goloje”. Ir taip visą eilę pneš-

imtų Burgerio kėdę vyriausia- kęt į Afriką, tarėsi su abieju pusiu va- taraujančiu pavyzdžiu galima 
iA^ar^A Jam atrodo, kad Afrikoje klau-’ .. . . \ .me teisme. limu» iUprHti klr0> butų pnnnkti.

šios Kremliaus valdovų nuo
taikos pasiekė ne vieną užsienio 
valstybės ambasadą Maskvoje. 
Sovietų vyriausybė supranta, 
kad prezidentui Carteriui šian
dien būtų labai sunku keisti sa
vo politiką žmogaus teisių at
žvilgiu. Sovietų diplomatai ieš
ko būdų, kaip jie galėtų patarti 
pfrezidentui Carteriui užmiršti 
Helsinkio, aktus ir pagrindines 
kiekvieno piliečio teises. Jeigu 
diplomatai negalės surasti for
mulės šiam klausimui išspręsti, 
tai valstybės sekretoriaus Cyrus 
Vance kelionė į Maskvą gali būtį 
bereikalinga. Sovietų valdžia ne
sutiko pasirašyti prekybos su
kakties, kurioje buvo reikalau
jama išleisti iš Sovietų Sąjungos 
norinčius išvažiuoti žmones. Ji 
nepasirašys strateginės sutar
ties, jeigu bus bandoma prie 
jos prijungti pagrindinių žmo
gaus teisių klausimas ir JAV vy
riausybės atstovai kalbės apie 
Rusijos disidentų reikalavimus.

Sovietų valdžios atstovai ma
no, kad dabartiniu metu Wash
ington© Valdžios sluoksnių nuo-

Vyriausias teisėjas 
pagyrė prez. Carterį

SEATTLE. — JAV Aukščiau
sio Teismo vyr. teisėjas Warren 
E. Burger Amerikos Advokatų 
Susivienijimo (ABA) konvenci
joje savo kalboje pagyrė nau
jąjį prezidentą ir jo administra
ciją už parodytą prijautimą fe- 
deralinių teismų reikale, bet pa
peikė Kongresą už jo berūpės- 
tjngumą. Kongresas mėgstąs 
įstatymais dauginti teismų 
darba, nepaisydamas parūpinti 
daugiau žmonių tiems darbams 
dirbti. Burger dar pagyrė prez. 
Carterį už Griffin B. Bell pa
skyrimą general, prokuroru.

taikos yra labai jau antisovieti- 
nės, kad galima būtų kalbėti apie 
detentės politiką. Vyrauja įsiti
kinimas, kad sovietų vyriausybė 
atsisakytų ratifikuoti strategi
nių ginklų sutartį tuo atveju, 
jei ta sutartis ir būtų pasirašy
ta. So . i etų vyriausybė negali 
pakęsti Washington© kritikos 
apie pagrindines žmogaus teises. 
Prof. Andrei Sacharovas padarė 
griežtus pareiškimus prieš da
bartinę sovietų vyriausybę, jis 
nepatenkintas naujais disiden
tų areštais. Jis reikalauja, kad 
sovietų valdžia pildytų Helsin
kyje padarytus pasižadėjimus ir 
gerbtų kiekvieno piliečio pagrin
dines teises. Sovietų valdžia ne
paleido Ginzburgo. Ji planuoja 
suimti daugiau nepatenkintų di
sidentų, bet apie paleidimą ir 
kalbėti nebenori. Užsienio diplo
matai labai atidžiai seka visą 
Helsinkio sutarties keliamą kon
fliktą pačioje Rusijoje.



Sūduvos žemių, kurios pagal

Bostonietis

nieko aiškesnio atsakvli. Ma-

Lmerica,

vardą. Sakykit, ar ne garbin
gesnė už notere lo krašto var
do kilmė?

vėliava bus iškelta prie miesto 
savivaldybės rūmų.

Iškilmingas minėjimas ren-

Ordino žinioje, atiduodama 
tiesiog be jokio ginčo lenkams 
kolonistams. Ar tai ne nonsen
sas!

damas plačiau šios knygelės 
įdomaus, turinio ir menkų trū
kumų, norėčiau atkreipti do
mės į vienų mūsų spaudoje 
(mokslinėje literatūroje) daž- nešė bitės. Yra išlikęs I>:avėsc Vasario 16 d. 12 vai. Lietuvos 

k. vardas.

▼ JA SAfl

GŪDUMŲ AB GUDŲ GIRIA?
G. laokas. Lietuvos giriose. riaT Paprastai mūsą priimta 

~Minti«”. Vilnius. 1976. m. 90 .gudais (kaip tautą) vadinti 
pal. ir 46 psl. fotonuotraugų. misrainį rytini lietuvių su at- 
Minkšti viršeliai papuošti gra_ sibasčiusiais slavais, kurie pro 
šiais, skoningais gamtos vaiz- istorinės senosios Lietuvos Ry- 
dais. u

Leidiniu pristatyme rašo
ma ’’Knygų* autorius Gedimi- taus. Kelių šimtmečių bėgyje 
aas Isokas yra gamtininkas, ra

tų plotuose, atsirado tik šeš- 
taiu-septintam amžiuje po Kris

stipriai veikiant slavų (pravus 
šytujas, išleidęs visą eilę kny- lavų — stačiatikių) graikų re-, 
gelių aprašančių gamtą, gyvū- ligijai, jie asimiliavo čia sės- 
niją, augaliją ir žmones, šioj e liūs aborigenus lietuvius. Juos 
knygelėje autoriaus panaudo- dabartiniai rusai (maskoliai, 
ta per kelerius metus sukaup-Į moskovitai bolševikai) vadina 
ta istorinė, etnografinė ir ki-l bietorusais, o jie patys save 
ta medžiaga, aptikta senuose vadina krivičiais.
leidiniuose, archyvuose, ran
kraščių fonduose ir užrašyta' 
kelionių metu pas žmones.! 
“Lietuvos giriose” nušviečia
ma ištorinė miškų praeitis ir 
dabartis, aprašomos: Kazlų 
Rūdos, Gudų, Rudininkų-Val. 
kininkų, Labanoro ir kitos gi
rios.

raistais. Dėl te ir Gudagojus 
(už Vilniaus) ir Gudkaimis 
(prie Kybartų) bus ne gudo 
(bieloruso) gojus, kaimas, bet 
gūdus, gūdumų pilnas gojus, 
kaimas.

Toks klaidingas, tiesiog iš
kreiptas vietovardžių prasmės 
aiškinimas yra etniniai ir ypač 
iš politiniu 
mums labai 
nuostolingas, 
kviniai rusai 
sukurtos LTRS sienas, versda
mi Gudagojų i Ruski j (ergo 
Rieloruskij) gaj, jį padarė pir 
maja Rielorusijos SR stotimi 
gelžkely iš Vilniaus j Minsku, 
o Gūdumų, sulyg jų Gudų (Bie 
larusų), girių, nors ji visa pri
klauso Lietuvai, didelę jos da
lį priskyrė jų vadinamai Bie- 
lorusijai.
Tų pat tenka pasakyti ir apie 

senųjį Sūduvių-Galindų ežery- 
■hą, kuris pas mus vis dažniau 
pradedamas vadinti Mozūrų 
(kolonistų) ežeryno vardu, vien 
dėl to, kad taip suskaito jį va
dinti lenkai, rusai, o kartais 
ir vokiečiai. Te jie vadina, 
kaip jie prasimano, bet mums 
jis nuo amžių buvo, yra ir tu
ri palikti jų tikru senu vardu. 
Dar didesnė nelaimė, kad šis 
aklas svetimųjų sekimas (bez- 
džioniavimas), privedė prie to, 
kad šis ežerynas su išlikusiais 
gražiausiais lietuviškais var
dais, bijoma priskirti prie et
nografinių lietuvių žemių, 

veikiamas

taško žvelgiant, 
kenksmingas ir 

Pavyzdžiui, mas 
pravesdami jų

, Aiški etnografinė siena tarp 
j lietuvių ir šių bielorusų-krivi- 

čių (mūsiškai gudų) buvo iš
vesta 1564 m. taip vadinama 

; Lituania Propria (Tikroji Lie 
tuva) siena. Tad būtų tikras 
istorinis ir geografinis nonsen.

• sas, jei “Tikrosios Lietuvos” 
i plote būtų Gudų (BieloTusų) 
girja- Nėra čia nė Vokiečių, nė 
Lenkų ar Latvių vardu girių, 
gali būti tik Dzūkų, Sūduvių, 
Žemaičių, Aukštaičių, ar ki
tais vietos vardais vadinamos 
girios. Taip ir šios girios tikra- 

įvertina net 48 psl. talpinamos,’sis senoviškas vardas yra Gū- 
įvairios sū knygelės turiniu su-i dūmų girios, ką sutrumpinus 
rištos fotonuotraukos. Nelies- lengvai virto Gudų giria, rusų 

caro laikij geografams tai iš
vertus ir žemėlapiuose rašant- 
Ruskij lies.

Lietuvių kaitoje plačiai var-jTaip sventimųjų 
tojamo žodžio — gūdus, gūdi Lietuvos Tyrimo Institutas Sa

nai pasireiškiantį neapdairų sąvoka reiškia: liūdnas, nykus, vo išleistame lietuvių etnogr. 
istorinių vietovių pavadinimų skurdus, baisus, klaikus, o gū- žemėlapy šio ežeryno žemių 
traktavimą, gal tikriau - pa- durna, gūdumos reiškia vidų- plotus paliko už lietuvių etni- 
prastą “beždžioniavimą”. rys, nykuma, giluma (nakties, hės sienos. Tokiu būdu dalis

Knygelėje, bet ir bendrai mū miško gūdumoje). Iš da gūdi 
su geografijėš vadovėliuose ir gūdumų pilna giria-bus klaiki, 1422 m. Melno taikos sutartį pa 
smulkesniuose žemėlapiuose, sunkiai aprėpiamam plote pa- 7ko prie Lietuvos skaitomos 
i-asčme didelės Dzūkų krašto slaptinga, krūmais apaugusi, lietuvių etninėm žemėm, o ki- 
girios pavadinimą “Gudų gi- su sunkiai pereinamom balom, ta dalis, palikusi Kryžiuočių

Iš tiesų, kiekvienas gamta be 
sidomintis, jų perskaitęs, pri
pažins, kad autoriui pavyko pa 
tiekti daug įdomios ir vaiz
džios apie Lietuvos girias me
džiagos. Jų pagražina ir labai

r-*
i '

.į -"i - 3'.

' Moty Pitcher loved her husband- Savings Plan at work, a litde is set aside from each
So much so, that when he went into battle paycheck to buy Bonds. Regularly. Automarirally- į

tJuriagjhe Revolution, she did too. Right by his side. That way, you re making a ręal investment in
your future. And in America s, too.

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

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

Today, when its time to take

buy US. Savings Bonds.
L. When you join the Payroll

Bo-Acanbc^repbi-ediftrcords m provided.

£->

VIKTORAS VYTENIET1S

New Yorko dangoraižiu pavėsyje

BOSTON, MASS.
Kaip čia bus minima Vasario 16 

| Bostone Lietuvos nepriklauso-
Taip pat mums paliko iki mybės atstatymo paskelbimo su-

šiol tiesiog užkeiktais, kaip kakties minėjimą visą laiką mi- 
koks tabu Mažosios Lietuvos ni Amerikos ■ Lietuvių Tarybos 
trijų shričių vardai — Nadru-( skyrius, kuriam šiuo metu 
va, Semba, Natanga. Nors lie. pirmininkauja inž. Aleksandras 
tuvio klausai jie kaž kaip keis’Čaplikas. ' . ,
tai skamba, bet jiems uždėjo^ Altos delegacija jau buvo pri- 
savo antspaudą kalb. K. Bū- įmta gubernatoriaus M. S. Duka- 
ga ir baigta... Atrodo, jam rie-j^ (graikų kilmės), kuris pa
buvo žinoma,-kad tuos sulen-^ sįrašė deklaraciją, vasario 16 
kintus ir sulotimntus vardusskalbiančią Lietuvos nepriklau- 
kryžiuočiai vokiečiai gavo iš somybės diena.
lenkų, jiems atsibasčius į Pa-I v
vvslj. Tas NA, atrodo, tikrai! Panasii» «leraeija kasmet 
bus slaviškos kilmės. Vieton Paskelbdavo ir meras, bet šie- 

, v . •! • t met nebuvę šiuo metu skelbtiNadruva ar nebus tikresnis PaĮ, - _, - . . - _ . . .. , • -i • *kitu deklaracijų, todėl vieniemsdraves vardas. Tai miškingas . .. . .. ,. ... , °, lietuviams neturejes laiko to pa-krastas, gausus medžiu drave- , .. ‘. . : daryti.ims, kuriose gyveno ir medų

Tas Sam, Seni kilęs iš loty
niško Samogituš :— žemio, že-l 
maičio vardo o žemės, žeme- ^amas vasario d-

10:15 min. bus pamaldos sv. Pe
tro lietuvių parapijos bažnyčioje, 

i po pamaldų Lietuvos vėliava bus 
iškelta prie So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos namų,, kur 2 

_ vaL popiet vyks iškilmingas su- 
a sirinkimas. Į ji specialiai iš Wa-

* shingtono atvyks kongr. John

lės kraštas — vokiečių {areno
je Semfel-Iand, Samland. Dau-j 
giau neaiškumo sukelia tas keis 
tas Natangos vardas. Bet ir 
čia pakeitę slavišką Na, lietu
višku Pa, gausime 
Patauka. A.
Kaip iš kryžiuoju kronikos iž:'MokIey. Pakviesti dalyvauti lat- 

noma-Priegulos /upės ženiūpy.est^ ir ukrainiečių atstovai, 
buvo dideli Tvd^os-Tvanks- Susirinkime pagrindinę kalbą 
lės miškai. Tad visas kraštas pasakys SLA prezidentas, Al- 
prisišliejęs siu miškų buvo va įos centro vicepirmininkas Pė
dinamas Patvankos kraštu, vė vilas Dargis. 
liau dėl kirčio raidei v iškri-1 
tus virto Patankos— Palangos’ 
kraštu. Kalb.x Salys, griežtai 
įkibęs K. Būgos, siūlo vadinti 
ne Natangos, bet Notangos kraš 
tu, nes, girdi, to krašto var
das kilęs nuo žolės - noterės 
(dilgėlės). Toks ?menkavertis 
taip didelio kraštu yąrdo aiški 
nimas visai jau jį kompromi
tuoja. - * *

Aš vieton kalb.^ Salio note- Lietuvių Tarybai, tik vienas ki--j 
rčs, pasiūlyčiau šiam kraštui įmeta voką, nurodydamas, 
daug garbingesnį vardą, suriš- Lad savo auką skiria kam kitam, 
tą su istorine didvyrio Palemo 
no legenda. Karvedys Palemo
nas su savo gausia burlaivių 
ekipa pasiekęs d a b. Piliavos 
uostą, čia pailsėjęs, vyko to
liau šfaurėh link' Klaipėdos 
uosto,' bet dalis ekipos drąsių 
vyrų atsisakė drauge su- Pale
monu vykti, jie per Aistmares 
pasiekė Baigos uostą, kur ap
sistojo ir išsikrovė savo gausu 
atsivežtą lobį, kurį -saugojo 
pastatyta sargyba. ' Vielos gy
ventojai lietuviai — prusai už 
vedė prekybos mainus su atvy- gramos anglų kalba transliuo- 
kėliais ir pradėjo įdomauda-' jamos sekmadieniais nuo 1:30 
iniesi liesti kaip kurias jiems iki 2 vai. popiet iš stoties WBUR 
nepriklausančias prekes. Sar- 90.9 FM Vasario 20 d. visa pro- 
gybiniai, būdami Romos pilie- grama bus skirta Vasario 16 pa
čiai lotynai šaukė: no tangere minėti.
(nelieskit! Tai girdėdami vie-| B<_ lo VMarjo J6 d; M<) x 
Urna, gyventoj pradėjo juos .*. 1:;o Vasario
vadmd nolM>j;er.ą.s, Vvhau skjrta programa transliuos st(> 
jie pal.kę susibičiuliavo su v,e tij 13g0 banga jr vasa
■tos kilmingaisiais, laip nuo jų 20 d J]uo 3;30 vaI 
ir visas kraštas gavo nolangtj ,totis WWEL 1.430 banga.

; Meninę programą atliks litua
nistinės mokyklos, kuriai vado
vauja rašytojas Antanas Gustai
tis, mokiniai ir.Brocktono lie
tuvių parapijos choras, kuriam 
vadovauja komp. Julius Gaide
lis.

Susirinkime bus priimta re
zoliucija ir renkamos aukos Lie- 

: tuvos laisvinimo reikalams. Pa- 
' prastai čia visi aukoja Amerikos

Vasario 16 bus paminėta lietu
vių ir nelietuvių radijo progra
mose. ,

Vasario 13 d. pusę valandos 
lietuviškai davė Laisvės Varpas, 
kuriam vadovauja Petras Višči
nis, ir stotis WBET angliškai.

Vasario 20 d. nuo 1:35 vai. 
angliškai transliuos stotis WO- 
KW banga 1410. Abi programas 
paruošė Garso bangų radijo ko
lektyvas. (Birutė Vaičjurgytė, 
Romas Šležas ir Perkūnas Kru- 
kcnis). Garso rrcijo pro-

Kad kalbininkas K. Būga (oniai, vokiečiai- nenorėjo jam 
menkai pažinojęs Maž. Lietu-1 paaiškinti taip vokišknmu 
vos vietovardžių vardyną, ma- dvelkiančio Schwein (Kiaulė) 

| lyti ir i* to, kai jis. viešai pa- vardo, o jis pats nežinojo, kad 
: klaustas paaiškinti kilmę Al- minimas upelis išteka iš Ašvi- 
I nos upės įtako vakltečių vadi-!; • • ’ ' * * *
• namo Sveitie, iština, negalėjo nės, Ašveinės vardą.

Naujoko atsiminimai
(Tęsinys)

Nukauti kovose su lenkais: 7 p. p. kareivis S. Budrys, žu
vęs ties Širvintais 1920 m. lapkričio 21 d. ir šaulys — gim
nazistas S. Klimavičius, žuvęs kovoje su lenkų raiteliais 
ties Troškūnais 1920 m- lapkričio 21 d. Vietos šauliai ir f 
visuomenė 1926 m- jų palaidojimo vietoje pastatė akme
ninį paminklą — kryžių, šonuose papėdės vaizduojami 
armotų vamzdžiai, viduryje sukryžiuoti kardai ir žemiau 
šautuvų emblemos. Bendro paminklo šonuose pastatyti 
akmens kryžiai atskirai S. Klimavičiui ir S. Budriui jų 
giminaičių rūpesčiu. 1930 m. visa paminklų vietovė buvo 
aptverta tašytų akmenų stulpeliais ir apsodinta medelių 
ir gėlių gyvatvore.

Lindynė. 1919 m. gegužio 22 d. vejant bolševikus, 7 
km atstume nuo Panevėžio Raguvos link, prie Lindynės 
dvaro kautynėse žuvo 2 p. p. 7 kuopos kareiviai: Pranas 
Mačiulionis, Bronius Sidabras, Vincas Šukaitis, Jonas 
Kilikevičius, Kazys Kulikauskas, Vincas Sniečkus, Anta
nas Mikolaitis ir Antanas Kereževičius. šiurpulinga čia ap 
rašomų karių žuvimo istorija, kuriuos žiauriai nukanki
no bolševikai Apie tuos bolševikų žiaurumus viršila J. 
Markelis rašo taip:

.. Nelygioje kovoje minėtieji karžygiai atiteko į 
bolševikų rankas. Dalis jų buvo nukauta, kiti sužeisti- 
Sužyėrėję bolševikai nukautųjų kūnus ciniškai niekino 
ir tyčiojosi- Sužeistuosius budeliškai nukankino, sukapo
dami kardais ir daužydami šautuvų buožėmis. Nelaimin
gieji šaukėsi Aukščiausiojo pagalbos- Prašė vandens 
troškuliui nuraminti, krauju apkepusioms lūpoms pavil
gytu Deja, niekas jų išklausyti negalėjo... Vietiniai gy
ventojai nebuvo prileidžiami; buvo grasinama sušaudyti, 
jeigu imtųsi pagalbą teikti”. (“Karys”, 1930 m. Nr. 32.)

Kai bolševikai pasišalino, tai keli apylinkės žilagal
viai seneliai surinko kankinių lavonus ir palaidojo senuo
se Lindynės kapeliuose. Ir ten juos apraudojo svyruonė-- 
liai berželiai. O po kiek laiko vietinė jaunimo organizaci
ja pastatė ant žuvusiųjų kapo akmeninį kryžių. K

1930 m. šie kapai buvo sutvarkyti ir pastatyti cemen- ■va
tiniai kryžiukai. Kapams padalyta apie 20 metrų pločio 
ir tiek pat ilgio graži aikštė. Viduje, užpakalinės eilės vi
dury — kapas Lietuvos kariuomenės Nežinomam Karei
viui. Abejose’pusėse dvi eilės kapų greta po du. 0 pačiam 
priekyje supiltas didelis Vyčio kryžius- Tvarkymo dar
bams vadovavo 4 pėst pulko kapelionas kun- Jurkus. Taip 
pat didelę paramą teikė aplinkinių kaimų jaunimas, ku
ris stengdamasis surasti lėšų, ruošė vakarus ir .kitas pra
mogas. Daug pasidarbavo Liudynės mokytoja Sprangaus 
kaitė, Velžio mokytojas Katelė ir valsčiaus viršaitis Kau
pas. . •

1930 m. liepos 13 d. įvyko šių kapų iškilmingas paš
ventinimas. Dalyvavo 4 pėst. pulko dvi kuopos karių, šau
liai, organizacijų atstovai ir apylinkės gyventojai. Pamal
das laikė ir pasakė graudingą pamokslą 4 p. p. kapelio
nas kun. Jurkus; Kalbėjo karinės vyriausybės ir organi
zacijų atstovai. Ant kapų buvo sudėta daugybė metalinių 
ir gyvų gėlių vainikų. O viena šeima laimingai sugrįžusi 
iš Rusijos į atvaduotą tėvynę, padovanojo sukombinuo
tą iš trijų kryžiukų, apsuptą vainiku ir papuoštą Vyčio 
kryžiumi kilnojamą paminkliuką.

Kučiūnai. 1931 m. liepos 11 d. IX šaulių rinktinės va
das kpt- Aksomaitis apdovanojo Šaulių žvaigždėmis žuvu
sio partizano Martyno Petrevičiaus motiną Mociukienę 
Viktoriją ir žuvusio partizano Taraso Fiodorovo brolį 
Savasciejų Fiodorovą. Po žvaigždžių įteikimo, būrio pirm- 
V. Launikonis apdovanotųjų ir viąo būrio vardų padėko
jo šaulių vadovybei, kad būry spindės tos žvaigždės am
žinam atminimui žuvusių, o gyviems bus paskatinimas į ■ 
šaulišką darbą. .

Vievis. Parapijos kapinės randasi tuojau už mieste
lio, prie vieškelio į Vilnių. Jose yra medinė koplyčia, ku
rioje būdavo laikomos pamaldos. Prie Vievio buvo kauty
nių su balševikais ir lenkais. Kapinėse ilsisi 3 p. p. viršila 
V. Mikalauskas, psk. Jonas Kriščius ir eil. Povilas Po
cius, 1920 m. ir jaun. psk. Augustas Giedra, žuvęs 1921 m. 
4 p. p. eik Juozas Martinonis ir eil. Juozas Vinkus, žuvę 
1920 m- rugpjūčio 4 d. 5 p. p. eil. Antanas Gačkus, žuvęs 
1920 m. spalio 26 d. ir eil. Kasparas Jurkšus, žuvęs 1920 
m. spalio 29 d. 9 p. p.eil Pranas Belskis, miręs 1921 m. 
gegužio 8 d. ir vienas nežinomas kareivis. Jų kapų prie
žiūra daugiausia rūpinosi Vievio patriarchas provizorius 
Jurgis Milančius.

nio ežero ir nuo jo gavęs Ašvi- (Bus daugiau)
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MAN1T0B0S NAUJIENOS
Marijos Daubarienės laidotuvės

WINNIPEG, Manitoba, Kana
da. — Šių 1977 m. sausio 23 d., 
sekmadienio rytą, Winnipeg© 
Misericordia ligoninėje mirė Ma
rija Daubarienė, sulaukusi 71 
metus amžiaus. Iš Lietuvos, Ma- 
lėtų miestelio ir valsčiaus, Ute
nos apskrities j Kanadą atva
žiavo 1926 metais. Kadangi ve
lionė priklausė prie Winnipego 
Lietuvių klubo, tai pavyzdingie
ji klubo pirmininkas Bob Urbo
nas ir vicepirmininkas Tadas 
Yuška per telefonus, su kuriais 
galėjo susisiekti, pranešė, kad 
klubo narė Marija Daubarienė 
mirė ir kvietė sueiti į klubo sve
tainę pasitarti dėl velionės, klu
bo narės palaidojimo. Nariams 
susirinkus, pirmininkas papra
šė atsistoti vienai minutei mi
rusiai klubo narei Daubarienei 
apgailestavimu pagerbti. .Po pa
gerbimo, pirmininkui paprašius, 
nariai sudėjo gėlėms nupirkti po 
doleri— $23 ir iš klubo iždo, pa
gal klubo nuostatus buvo pridė
ta $20. Viso $43.

Velionės kūnas buvo pašarvo
tas Cropo Funeral koplyčioje. 
Penktadienį — sausio 28 d. 8 
vai. vakaro koplyčioje kunigas 
Justinas Bertašius — .prie gra
bo atsiklaupęs pasimeldė. Buvo 
susirinkę daug žmonių — arti- 

' mųjų giminių, draugų ir pažįs
tamųjų lietuvių — senųjų emi
grantų ir naujųjų ateivių .

šeštadienį sausio 29 d. 10 vai. 
ryto velionės kūnas buvo atvež
tas į Winnipeg© lietuvių švento 
Kazimiero parapijos bažnyčią. 
Čia parapijos klobonas kun. Jus
tinas Bertašius atlaikė labai il-

gaš mišias ir dar mišios buvo 
užpirktos visai savaitei kasdien 
laikyti. Grabnešiai buvo: Nor
man Steponas - Steponavičius 
(vienintelis lietuvis aldermanas 
Winnipego miesto valdyboje); 
Joe Frigo — italas (Petro Gu
džiūno kitatautės žmonos sesers 
dukters vyras) j Walter Mellen 
— kitatautis (našlio Petro Blusio 
dukters Stasės vyras) • Walter 
Ozuk — kitatautis (Mykolo Vid- 
ruko našlės Marijos Vidurkie- 
nės dukters Virginijos vyras) 
ir naujieji ateiviai — Alfonsas 
Balčiūnas ir Algis Radzevičius.

Velionės Daubarienės kūnas 
buvo palaidotas Elwood kapinė
se. Ant kapo liko sudėta labai 
daug gražių gėlių vainikų ir bu
kietų — nuo šeimos, giminių, 
draugi] ir nuo Winnipego Lietu
vių klubo. Tos gėlės galėjo kai
nuoti keli šimtai 
dabar gėlės labai

Kadangi velionė 
barienė priklausė
tinės lietuvių parapijos, tai kle
bonas kun. Justinas Bertašius 
velionės dukters Viktorijos var
du užprašė visus palydovus va
žiuoti į parapijos bažnytinę sve
tainę pusryčių, kuriuos kun. Jus
tinas Bertašius trumpa malda 
palaimino. J

Pusryčiams patarnavo senųjų jai Daubarienei mirus, nuliūdi- 
lietuvių žmonos kitatautės He- me liko: jos du sūnūs — Afre- 
len Yuškienė, Helen Beniušienė,, das (Al) Winnipege ir Henri- 
naujojo ateivio p. Mečio šaraus- kas (Henry) Vancouveryje; vie
ko žmona Ema — imigrantė ir na duktė Viktorija (Vicki) Win- 
kęturios kitatautės — velionės (nipege, penki anūkai ir viena se- 
dukters Viktorijos, draugės iš ‘ šuo Vilniuje — Lietuvoje. Ve- 
‘The Swinging 69-ers Square^ lionis vyras Vincas Daubarasmi- 
Dance Club”: Freda Kozak, Elie Į rė 1964 metų sausio 21 dieną. Jis 
& Paul Kostuck, Marjorie Robin-

dolerių, nes 
brangios.
Marija Dau- 
ir prie vie-

Kauno senamiestis J. Dobkevičiutė Paukštienė

pasilikt! valdyboje iš pereitu • vicepirmininkas ryšiams palai- 
invtŲ. Įkyli su amerikietiškai kalbah- .

P. Ingaunis to irgi negąjėgė čia visuomene ir Įstaigomis; L. tl 
išaiškinti. Jis tiktai skubino už- Gudelienė—parengimų vadovė; 
baigti susirinkimą, kad niekas Ai lierltilis— kasininkas; S. Si- 

kelti kokius Irutis — sekretorius; M. Mozu- 
;railis ir 1. Sirutienė komisi- .

metais išrinktų jos nariai Įiagelbėti ligos ir ki-

son ir Alice Ozoį. gerą pavyzdį paliko daktarui Al- tj turi būti išrinktas prezidiu-
(Asmenų įvardinimas apypla- i fonsui Yauniškiui mirus — jo mas, norint išvengti buvusios

čiai aprašau, kad skaitytojai ma- nuliūdime likusi žmona Marga-'valdybos šališkumų( jų visada 
tytų kaip čia Winnipege lietuviai. rita .— kitatautė našlė Yauniš- yra). Šiame susirinkime to ne-, 
yra su kitatautėmis bei kitatau-. kienė, paprašydama vietoje gė- buvo išvengta. Pav., '
eisis susigiminiavę... Malonu pri-1 lių aukoti universitetui, kur jos 
minti, kad jauni lietuviai ir lie-į vyras daktaro mokslus ėjo, kaipo 
tuvaitės pratina kitataučius “lie-. stipendiją kuriam nors į dakta- 
tuvėti” atsivedant į lietuvių baž- ro mokslus einančiam studen

tui šelpti. K. Beniušisnyčią bei į lietuvių klubą, su
pažindinti su lietuvių tautos 
draugiškumo- kultūra...).

Brangiai vaikų motinai Mari-

Korsępondentė slapxwar-

neturėtų progos 
nors klausimus. 

Į Iš Pereitais 
valdybos narių valdyboje turėjo tais neiaiaies. atvi>kolonijos 
pasilikti p. Ingaunis ir kurie ’ nariams, 
gavo daugiau balsų.

Toliau Dalyvė korespondenci
joje rašo

%iais metais aldybą sudaro 8 
asmenys. Jų tarpe Zubavičius.” 
Tas yra neteisybė.

Susirinkimo nutarimu valdy
ba buvo renkama iš 7 asmenų. 
Zubavičius į valdybą nei kandi
datavo, nei buvo išrinktas. Jis 
sutiko būti knygininku ir susi
rinkimas tam pritarė. Bet p. In
gaunis pareiškė, kad pagal tra- 

jdicijas knygininkas dalyvauja 
valdybos posėdžiuose ir jis da
bar tai vykdo. Tai yra neleistini 
sauvaliavimai, kurie ardo sugy-- 
venimą.

\ I
susirinki-. Taip pat, pagal p. Ingaunį, 

mas, Ingauniui pasiūlius, nuta- valdybos posėdžiuose dalyvauja 
rė sudaryti valdybą iš 7 narių. Į revizijos komisijos pirmininkas 
Ingaunis pareiškė, kad du val
dybos nariai — p. Ingaunis ir 
Mozuraitis,išrinkti perėtais me
tais, pasilieka valdyboje ir rei
kia darinkti 5 naujus narius.

Ingąunio parėdymu, prezidiu
mo sekretorė Sirutienė visą tai dybą išrinktieji nariai savo po- 
užrašė lentoje ir pareiškė, kad sėdyje pareigomis pasiskirstė 
ji nežinanti, kodėl tik tie du vai [Sekančiai: St. Ingaunis—pirmi-1 
dybos nariai, o ne kiti turėtų ninkas; Tarnas Dambrauskas—

Kaip jau anksčiau minėta, A. " 
I Zu.bavičids išrinktas knyginin
ku. Bevizijos k-jos pirm. P.Bal- 

.čiūnas, nariai B. Gudonis ir Z.
Užėmis.

Bendrai, Hot Springs apylin- 
kėje nesantaika yra kasdieninė 
duona. Ne visiems tai patinka. , ‘

Stebėtojas - /
P. S. Bev. kom. pirmininkas P. • 

Balčiūnas, B. G.udonis ir B.Ūžė- 
nris.

būk lai Krašto valdybos parė
dymu, išskyrus atvejus, kai val
dyba randa reikalą juos pakvie- 
sti.-Susirinkime dalyvavo ne 69, 
bet 59, balsavo 57.

Apylinkės susirirfkime į val-

• Palikime kitas tautas ir pa
žvelkime į save, lietuvius, ko ' 
trūksta mūsų bendruomenėje ir 
organizacijose. Mes visi norime *’ 
būti architektais, norime nu- At
plėšti ką reikia daryti, ir tada - ‘i 
hebeatsiranda statytojų, be ku- - vr 
rių architektas yra nereikalin- ■ 
gas, ir liekame tuščiomis ran- • 
komis. Mūsų bendruomenėje ir 
organizacijose retai kada užbai 
gimė svarbi gyvenimo trijulė- 
mintis, žodis ir veikimas.

Rasa Lukoševičiūtė, 1971 m
Liepsnos.

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

' aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai ctilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $250. f <

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

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

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

buvo į Kanadą atvažiavęs 1927 
metais iš Lietuvos, Šniuraičių 
k., Radviliškio valsčiaus,' Šiau
lių apskrities.

Nuo savęs nuliūdime likusiems 
reiškiu gilią užuojautą, o tau, 
Marija, lai būna lengva, naujos 
tėvynės, Kanados žemė.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608
• f

Kazys Beniušis
Mano nuomonė: Ar nebūtų ge

riau, mirusio pagerbimui pini
gus vietoje gėlių mirusiam au
koti labdaringiems tikslams, kaip 
— ligų tyrinėjimo laboratori
joms, labdaringoms organizaci
joms ir savo tautos spaudos pa
ramai.

Pavyzdys:

Hot Springs, Ark.
š. ,m. sausio 8 dieną čia įvyko 

visuotinas vietinis Hot Springs 
L.B. apylinkės nariu susirinki
mas.
džiu ^Dalyvė” lietuviškoje spau 
do j e pateikė faktus apie tą su
sirinkimą. Ji rašo: ^Susirinki
mo nariams vienbalsiai pasisa
kius, pirmininkavo S. Ingaunis 
ir sekretoriavo LSirutienė’.Taip, 
tas teisybė. Bet ji neparašė, kad 
tas įvyko tik todėl, kad buvęs 
valdybos pirmininkas S. Ingau
nis, atidaręs susirinkimą parei
škė, kad pagal JAV LB Krašto 
valdybos nurodymus susirinki
mams pirmininkauja valdybos 
pirmininkas ir todėl susirinki
mas neturėjo jokio kito pasirin
kimo.

Ar toks Krašto valdybos pa
rodymas yra, nežinau. Bet jeigu 
Krašto valdyba tokį parėdymą 
išleido, jis yra visiškai priešin
gas . demokratiniams princi
pams. Visuotiniams, ypatingai

Winnipegieciams1 metiniams, susirinkimams ves-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos Į krašto politiką. 102 psl. Kaina 51.50.

-l
Knygos bus išsiųstos, jei 51.50 čekis arba Money Orderis 

bus pasiųstas tokiu adresu:

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA į
NtuIIenose galima gauti puikiu knygy, kuri c t papuos bet kokią i 

knvgu spinta ar lentyna. » z j
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų g 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- y 
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykiu prisimini- § 
ir laiko Įvvkių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- > 
tyti i 12 dalių. 296 psl. kaina $5.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas,
žlais viršeliais 338 osl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl.. Įrišta — $3.00. minkštai*? vir
šilai s — $2 f)0: U dalis. 225 psl.. Įrišta — <3.00. minkš
tais viršeliais -------- ------------ ---- 2

Henrikas Tom^s — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. £ 
Pakalnės ir Labguvos .apskritys su idomiais aprašymais, iliu- S 
straciiomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6. £

P. Keri Ona s, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos į 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!
170 psl. _____________________________________

M. Gudelis. POVILAS MILERIS biografijos bruožai 235 
puslapiai _.--------------------------------- ---------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

1739 S. Halsted St. Chicago. BL 60608. — Tel. HA 1-5100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Daupaw. ŽEMėS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvpa dvieiu da
liu: Jemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli Išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais 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:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę ptnlrni, tuojau knygą paahjrfae.

1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
40 i dideli puslapiai, daug nuotrauką
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekj arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knypa aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

Chicagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. .

Knvgoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Lietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, aocailistinrų. laisvamaniškų ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, jatelgtoa mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. “

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knygaDAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato,- 151 psl-, kainuoja 82. Užsaky
kite dabar.

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

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

orderi-tokiu antrašu: C

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

* — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. — Thurtd.y, F.breary 17, 1977

RS A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 meUi*. TEL. 421-3070

Įftilgot jMetuoM klemxc AutomobUianu putatytl

Taupykite dabar

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-

pas mus

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos, prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki 

7%%

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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Amerikos miškuose savo laiku mito, gyveno ir veisėsi rakūnal, į mažą laputę panašūs 
gyvuliukai. Bet ir šiandien miškuose ir brūzgynuose Amerikoje galima užtikti dideli rakūny 
būriai. Paveiksle 'matome vienais metais išaugintą rakūny Šeimą.

* Algimantas Gečys, JAV 
LB pirmininkas, vasario 4 pa
siuntė JAV prezidentui Jimmy 
Carter telegramą: “Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė remia 
Jūsų tvirtą poziciją žmogaus 
teisių klausimu visuose kraš
tuose, ar jie silpni ar galingi. 
Mes esame įsitikinę, kad Jūsų 
rūpesčio išreiškimas pristab- 
dys visame pasaulyje, tas vy
riausybes, kurios naudoja prieš 
paudą. Mes didžiuojamės, kad 
šis kraštas vadovaujasi savo 
moralinėmis vertybėmis. Ame 
rikos lietuviai tikisi, kad tinka 
mu laiku Jūs taip pat rasite 
galimybę priminti pasaulio 
viešajai nuomonei apie nesi
liaujančius religijos persekioji 
mus ir kitus žmogaus teisių pa 
žeidimus Sovietų okupuotose 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos

Žiema Lietuvoj 
nešalta

(Iš laiško, rašyto vasario 4 d.)

Tai,' broleli, tokia šalta pas 
jus ši žiema, šiandien skaičiau 
Valstiečių laikraštyje apie ne
sibaigiančius Amerikoje Šalčius 
ir trūkumą naftos ir dujų na
mams šildyti. Aš dar galvoju, 
kad visados nebus š alta. Bus 
;r šiltesnių fiemų. Aš ir mėgstu 
pasiskaityti laikraščių ir žur
nalų, tad kažkur skaičiau, kad 
yra buvę’ tokių metų, kad buvo 

■ Baltijos jūra užšalusi, kad pirk- 
Į liai iš Danijos į Švediją arkliais 
, važiuodavo Baltijos ledu. Tai aš 
į manau ir pas jus bus tai laiki
nai, o vasarą manau bus labai

1 šilta.
Pas mus nesunki žiema. Va-

NAUJLENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus aekmadienina, xmc ,

■—   — " " 1 ■ ■'1 i

Reikia atlikti pareigą
Amerikos lietuviai, turėdami teisę ir progą laisvai 

pareikšti savo nuomonę pačiais pagrindiniais Lietuvos 
laisvės klausimais, visuomet pasirinkdavo teisingą ke
lią. Praeitą savaitę pravesti gausūs nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimai rodo, kad amerikiečiai eina tei
singu, daugumos priimtu ir nubrėžtu keliu. Jiems aišku, 
kad pati galingiausia yra Amerikos Lietuvių Taryba, ku
ri aiškiausiai dėsto šio krašto lietuvių pažiūras ir nuro
do priemones, kuriomis galima padėti pavergtai tautai.

Naujai atvažiavusieji gudragalviai buvo pasišokę 
išgriauti Amerikos Lietuvių Tarybą, sunaikinti jų sky
rius ir primesti Amerikos lietuviams 'naują politiką“, 
bet jie nepajėgė nieko geresnio pasiūlyti. Jie viską kriti
kavo, bet konstruktyvaus nieko nepasiūlė. Jie kalbėjo 
apie “rezoliucijų komitetus”, bet nei vienos rezoliucijos 
nepajėgė pravesti. Tuo tarpu Amerikos Lietuvių Tary
ba pravedė ne tik atstovų rūmuose, bet ir senate rezoliu
ciją, kuri šiandien yra privaloma ne tik valstybės sekre
toriui, bet ir naujai išrinktam prezidentui. Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadovybė pravedė minėtas rezoliucijas be

tvenkinys. Chicagos Lietuvių Tarybą sudarančių orga
nizacijų vadovybė keičiasi. Visa eilė naujai atvykusių 
lietuvių, susipažinusių su pagrindiniais Amerikos Lietu
vių Tarybos veiklos principais, Įstojo į lietuvių organiza
cijas ir įsitraukė į Amerikos Lietuvių Taryos vedamą 
darbą. Visi bendromis jėgomis parodė ne tik amerikie
čiams, bet ir šuntakiais norintiems pasukti lietuvius,, 
kad ne laikas skaldyti savo jėgas- Kaip ne laikas atidary
ti naujas fronto linijas prieš lietuvius, kada priešas ban
do pavergtiems lietuviams duoti skaudesnlus smūgius, 
taip pat ne laikas šaudyti į naudingą darbą dirbančius 
lietuvius, laiku primintą generalinės Lietuvos konsulės.

Lietuviai mokėjo didelius renginius suorganizuoti 
prieš 30 metų, kai suprato, kad reikalinga vienybė Lie
tuvos- laisvės kovai. Praeitą sekmadienį jie taip pat pa
rodė, kad gali suderinai savo jėgas ir suruošti pavyzdin-'' šio 27-28 dalyvavo Washingto-

lenkai, latviai, vokiečiai ir ukrainiečiai padėkojo už pa
kvietimą ir pareiškė apg; 
renginių nepajėgia suruošti .

Didelė Amerikos lietuvių dauguma žino, kad Lietu
va ir kitos Pabaltijos valstybės dar yra pavergtos. Jiems 
taip aišku, kaip vienas kalbėtojas pasakė,: kad Amerika 

jokio triukšmo ir pagyrų- Lietuviams geriau patinka pir-!ar kuri kita valstybė nesiūs i Pabaltijį karo jėgų oku- 
ma atlikti darbą, o. vėliau apie j j pasakyti, ,Dar»geriau1 pantams iš Lietuvos vyti. Jie žino, kad reikės vartoti ki

ti metodai ne tik sovietų karo jėgoms, bet ir -visiems ko
lonistams iš kviekvierio Lietuvos kampelio iškraustyti. 
Jie turi naudoti lietuviams’palankią tarptautinę teisę ir 
didelę moralinę jėgą. Teisė yra lietuvių pusėje. Lietu
viai už savo teises kovojo ištisą šimtmeti, jiems teks tą 

I kovą vesti dar ilgus metus- Rusų pavergti lietuviai turi 
’ reikalauti tų pačių teisių, kokias turi kiekviena kultū- 
. ringą tauta. Lietuvosje rusai privalo gerbti pagrindines 
kiekvieno lietuvio teises, Už pagrindines žmogaus teises 
pasisakė visos Europos valstybės. Pats Brežnevas buvo 
priverstas tas teises. pripažinti kiekvienam sovietų im- 

(perijos gyventojui. Lietuviai turi labai stiprų moralini j 
1 argumentą, kuris smerkia ne tik okupantą, bet ir jo ben
dradarbius.

Kiekvieno lietuvio pareiga kovoti, kol bus gerbia
mos pagrindinės lietuvių teisės, o pati Lietuva bus lai
sva.

Vliko darbai
• VLIKo ;valdyba suorgani

zavo lietuvio žmogaus teisių 
komisiją. Jos pagrindinis už
davinys—rinkti medžiagą apie 
Sovietų Sąjungos lietuvio žmo
gaus teisių pažeidimus Lietu-

valstybėse”. Panašaus turinio nuo stogų lašėjo ir lediniai 
telegramą A. Gečys pasiuntė “varvekliai” prieš vakarą susi- 
ir JAV- valstybės sekretoriui darė, o šiandien biški vėsesnė. 
Cyrus R. Vance. (Elta)

• Anicetas Simutis, Lietuvos miau nulio pagal Celsijų. Aš nž 
generalinis konsulas New nušalintus obelis, trešnes ir vais- 
Yorke, Antanas Sabalis, VLI- krūmių pinigus iš kelių statybos 
Ko valdybos narys jaunimo rei valdybos gavau keturis šimtus 
kalams, ir Daiva Kezienė, Lais ir tris dešimtis’ rublių.

Bado neturiu. Jei ką krautu
vėje pamatau, ar dešros ar svies
to pasiimu dėl. savęs. Tik tai,

Dabar pavakarys 3 laipsniai že

voj ir kitur, paruošti memo- vės Žiburio radijo angliškos Ja 
raadumus ir kitokius rastus lies vedėja, moderno jant Ri- , 
vyriausybėm, tarptautinėm ins hard H. Roffman, vasario 16,!. 
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titucijom ir žmogaus teisėmis 8,30 vai. vakaro kalbės per de§rOs labai retai beatve- 
besirūpinančiom organizaci- I cable televizijos J kanalą. Pro-- 
jom, ir siūlyti VLIKo valdybai gramą išrūpino VLIKo tarybos 
kitus būdus tai medžiagai nau- narys ir BATUNo pirmininkas j 
doti.

• Prof. dr. D. Krivickas, V1L 
Ko valdybos paprašytas, sau-

Kęstutis Miklas. VLIKo valdy
bos prašomas, išlaidas paden
gė Tautas Fondas. ( (Elta)

• Dr. J. K. Valiūnas, Vilko

ža. Pasitaiko krautuvėse ir sū
rių, bet jie nėra tokie “skanūs 
kaip mūsų mamelė kad padary
davo. ‘ .

Jungiasi kooperatyvai
DENVERIS. — Du didžiausi 

Amerikos žemės ūkio kooperaty- 
tąsias tautas ir kt Svarsh'bas' kuris yra Paryžiuj ir netrukus va*’ ® aPyvar^> nu- 
globojo

gą renginį, kurio pavydi ne tik gausesni lenkai, bet ir ki- ■no svarstytose apie JAV ir SS r pirmininkas, vasario 3 kalbė
tos rusų pavergtos Rytų Europos tautos. Salėje buvę J?0 detentės akio, apie paverg-Į j’q telefonu su Tomu Venclova,

. .j .. giuwju darbininkų u n i jos; žada pasiekti Washingtoną. T. susijungiu^ Jungiasi FAR.
ailestavimą, kad Jie panašių aplcjq vykdomasis komite-1 Venclova vra okupuotoj Lietu- '. ___ _MAR-CO su Kansaso miesto apy- 

tas ir 15 kitų organizacijų, voj susiorganizavusio lietuvio kooperatyvą Farmland In- 
Prof. Dobrianski kalbėjo apie žmogaus teisių gynimo komi-: us^r1®^ . /-^11aS1S Vlso,’e
pavergtąsias .tautas, jų tarpe teto narys, o dabar komiteto , . , . „, „į..o ±- j [ skyrius, kuriems priklauso 2a0,-

29 iš

leisti kitiems atliktus darbus pasakoti. 'Tuo tarpu nauji 
politikai pirma kakariekavo, o vėliau, kai nieko iš to dar
bo neišėjo, labai jau negražiai nutilo, net atskaitos nepa
skelbę...

Bet ir vasario pradžioje keliose Amerikos kolonijo
se jie skelbė, kad Vasario minėjimus ruoš skyrium. Vie 
tomis tuo reikalu net laiškus keliems šimtams lietuvių 
išsiuntinėjo. Ne tik Ciceroje, bet ir Chicagoje jie ruošė
si šaukti savo ‘’nepriklausomybės minėjimus”, kad tik
tai atitrauktų nuo Chicagos lietuvių bendro šios lietuvių 
šventės minėjimo. Jie sulaikė savas organizacijas ir at
kalbėjo kelis Įtakingesnius pareigūnus neiti kartu su lie
tuvių dauguma, bet tas jų darbas buvo bergždžias. Chi- 
caga suruošė patį didžiausią ir tvarkingiausią minėjimą, 
kokio jau seniai nebuvo.

Naujų politikų, norinčių kalbėti visų lietuvių vardu/ 
galvos neišnešė- Jie manė, kad laiško pasiuntimas pa
veiks senus amerikiečius, išsuks juos iš teisingo kelio. 
Jie nežino, kad lietuvis nepames kelio dėl takelio. Jiems 
net ir Į galvą neatėjo mintis, kad Amerikos lietuvis yra 
galvojantis žmogus, Jie nerado pakankamai argumentų 
skaldomai savo veiklai pateisinti. Jie nenaudojo Įtikinan
čių argumentų. Kai Amerikos lietuvis pamato šviesą, jungtų tautų rusifikaęiją, iš-. 
kai dėstomas argumentas jj Įtikina, kad nauji metodai skiriant pradžioje jo teigimą, 
yra geresni, kad jais toliau nueisime ir daugiau padary- kaxi '’lenintelė kryptis buvo piet- 
sime, tai jis nebijo prisipažinti prie buvusios klaidos ir 
pasirinkti naujus metodus. Bet kai naujas politikas tik-’ 
tai pasakoja, ką jis padarys, bet nepasako, ką jis pada-1 ryžtingą Lenkijos . pasipriešini- 
rė, tai daugelis pakrato galvą ir nusisuka. Neužtenka — n— 
pasigirti, ką tu padarysi, bet reikia pasakyti, ką tu iki 
šio meto esi padaręs.

Skaldyti Lietuvos nepriklausomybės minėjimus A- 
merikos lietuviams yra labai svetima. Net tamsiausiais 
lietuvių tautos laikais Amerikos lietuviai rasdavo bend-į 
rą kalbą jų žodį visuomet sekdavo darbas. Tuo tarpu 
šiandien, kada kraštas dar tebėra pavergtas ir lietuvių 
išnaudojimas neatleidžiamas, ruošti atskirus minėjimus1 
lietuviam yra kenksminga- Susiskaldymu visuomet pasi-j 
naudoja lietuvių tautos priešas. Juo būtų pasinaudojęs 
ir šiais metais, jeigu tas susiskaldymas būtų buvęs rim
tas. Po Chicagos Lietuvių Tarybos suruošto minėjimo 
galime pasakyti, kad Amerikos lietuviai nėra susiskaldę. 
Nuo jų atskilo viena atplaiša. Bet ta atplaiša tokia ma
ža, kad daugelis jos visai nepastebėjo. I

Ckmaeros Lietuvių Tarybos suruoštas minėjimas pa
rodė, kad ši crganizacija yra gyva, lietuviams brangi. 
Gyvos yra ir vi’os tos organizacijos, kurios sudaro Chi- 
ergos Lietuvių Tarybą. Tai nėra nejudomo vandens

PAJUNGTŲ TAUTŲ RUSIFIKACIJA
Autoriaus Vladislovo Stepien iš idėjinės pusės. Į rytus jie ne- 

straipsnis Dziennik Zwiazkowy 
š. m. sausio 31 d. nr. “Apie pa

vakariai ir vakarai, kur Mask- 
(vos kunigaikštystės ambacijos 
įtapti didžiąja galybe atsimušė į

ša kultūrą, į vakarus ir Balka
nus eina ginti tikėjimo, pansla- 
vizmo, o dabar internacionaliz
mo ir komunizmo. Grobuonis-' 
kūmas ir imperializmas glūdi vi
sų rusų širdyse, jam literatūra 
tarnavo ir tarnauja, prieš jį ne- 
sispyrė net tokio masto vyrai 
kaip Puškinas, Lermontovas, 
net dabartinio režimo opozicio
nieriai, vadinamieji “disidentai”. 
Net toks Amalrikas pasakė: 

■“Jei būtų vedama išmintinga po
litika. kuri skaitytųsi su Ukrai
niečių ir Lietuvių tautiniais in-

•ir ąpie Lietuvą, Latviją ir Es
tiją . .

• Dr. J.,K./Valiūnas, VLIKo 
pirmininkas, ir prof. dr. B. 
Nemickas, VLIKo vicepirmi
ninkas politikos ir teisių reika
lams, sausio 31 New prke ta
rėsi su Ukrainos egzilinės vy
riausybės įgaliotiniu JAV W. 
Bilajew. .Pasikeista informaci 
jomis apie Lietuvą ir Ukrai
ną, aiškintasi tampresnių san-1 
tykių ir suderintos veiklos tar 
plautinėse institucijose reika
lais.

atstovas užsieny. x_- -J . 000 seimų, o antrasis
Kiti komiteto nariai: Ona tjjose 500,000 nariais ūkininkų. 

Lukauskaitė - Poškienė (tarp, Kooperatyvai turi savo dujų 
kitko, Poškienė yra -visuome- jr žemės' alyvos šaltinius, rafi- 
nininkės Sofijos Jasaitienė, gy nerijas, sieros ir fosfatų kasyk- 
venančios New "Yorke, sesuo), las, trąšų įmones ir 18 maisto 
70 metų amžiaus, devynerius] bei pašarų Įmonių. Jie turi, tarp 
metus praleidusi SS darbo sto kitko, grūdu elevatorius 110 mil. 
syklose, dabar gyvenanti šiau- bušelių talpumo ir 1,000 vago
nuose, kur. Karolis Garuckas, 
jau seniai besirūpinąs religi
jos laisve, gyd., Eitan Finkel
stein, aktyvus žydų teisių ju
dėjimo dalyvis, jau šešeri me
tai gyvenąs Vilniuje, ir Vikto
ras Petkus, tikėjimo laisvės 
gynėjas buvęs suimtas per. Ko
vai evo teismą Vilniuje. Poetas, 
kritikas ir vertėjas T. Venclova, 
40 metų amžiaus, jau 1975 no
rėjęs atvykti į laisvuosius vaka 
rus, bet tik dabar gavo leidimą.

(Elta)

Raštininkių bėdos
Jeigu sakysime, įmonės direk

toriaus .ar prezidento sekretorė:

lių grūdams vežioti,

Svaras tebekfnta
LONDONAS.—.Britanijai pa

skelbus, kad praėjusį mėnesį tu
rėjo rekordinį $927 milijonų pre
kybos deficitą, sterlingų svaras 
nukrito iki rekordinio žemiau
sio §1,699 lygio, tai yra dau- . 
giau kaip 1 centu per vieną pa
rą: iš $1.7125 iki $1.699.,Gruo
džio mėnesį svaras buvo kritęs 
iki $1.6955.

Doleris irgi juto stiprų spaudi
mą pirmadienį ir pastebėtinai 
krito prieš vakarų Vokietijos 
markę, šveicarų franką ir japo
nų jeną.

teisinti Įpareigoja visas pajung
tas tautas, bet neliečia rusų tau
tos. Dabartinė rusifikacijos ak
cija yra vedama viso. pasaulio 
internacionalizmo ir komunistų 
solidarumo vardan, dėlto, lenkai, 
lietuviai, čekai ir kitos pajung
tos tautos turi išsižadėti savo 
istorijos, kultūros, tautinės sa
vigarbos, bet visa tai neliečia 
(nėra taikoma) rusų tautos.

Perleidžiu tuo reikalu balsą
rusų sociologui A. Cholmogoro- dėl ligos ar laukdama vaiko, pasi- 
vui, kurs rašo kad “internacio- trauks iš darbo keliems mėne- 

] nalizacija” garantuoja etninį | siams, ji gali ir nebegauti tos pa- 
tautybių susimaišymą ir tų tau- | čios vietos sugrįžusi į darbovie- 
tybių rusų kalbos Įsisavinimą 
kaip tėvynės kalbos, mišrių tau
tybių .-santuokų didėjimą ir vi
suomeninius saitus, nerusiškų 
tautybių persiėmimą rusų kultū
ra, net religijos i šsižadėjimą 
ateizmo naudai, čia dar pridur- 
tinas Kistanovo pasisakymas 
Maskvos mėnesiniame žurnale 
“Voprosy Ekonomiji”, kur su- 
gestuojama, kad ateityje vals
tybinės organizacijos pagrinde 
turi būti praktiškieji ūkiniai in
teresai, o ne ~ kaip iki šiol — 
“tautiniai teritoriniai”.

Iš to seka, kad ateityje Silezi
ja turi apimti čekus, sileziečius, 
pietinius ir rytinius vokiečius 
ir, gal būt, slovakus. Pabaltijo 
apygarda apimti dalį Rytų 
kietį] os, šiaurinę Lenkijos 
ir Pabaltijo kraštus.

Rusijoje laisvos spaudos 
sant, dėlto aukščiau cituoti
sisakymai tuo pat atspindi Krem 
liaus planus ir regėjimo tašką. 
Rusijos planai dėl pajungtų tau-

tę. Priežastis ta, kad šiandien 
biurų technika taip sparčiai pro

gresuoja, tiek daug ir greit nau
jų išradimų raštinių darbams 
pritaikoma, jog grįžusi sekreto
rė nemokės jų naudoti ir nebe
galės prisitaikyti reikalavimams.

ma (lyg Lietuvos karų su Mas- 
kohja nebūtų buvę-) straipsnis 
vertas atpasakoti.

Rusijos grobuoniškumas nėra 
naujas reiškinys. Trunka jau 
penkis šimtmečius. Maskvos ku
nigaikštystės ambicijos pa tap- Į teresais, sprendžiu, kad tos tau- 
ti didžiąja valstybe reiškėsi pa-Į tos galėtų gyvuoti Sovietų Są
junginiais visomis kryptimis.] 
Vienintelė kryptis j pietvaka-] 
rius ir vakarus susidūrė su ryž-( 
tingu I>enkijos pasipriešinimu.
Deja, ir ta kryptis tapo pralauž
ta Chmi ei niekio pasidavimu 
Maskvai, pagaliau Grzymultows- 
kio "taika (1681 m.). Nuo tų lai
kų tęsiasi Maskvos persvara, pa
sibaigusi lenkų tautos drtama.

Rusų užkariavimams talkinin
kavo barbarizmas ir ištautini-| rusinimu, išimčių jlėra, yra tik 
mas. Kai kurios čiabuvių gen
tys Azijoje tapo išnaikintos, ki- vj8tJ tikrumu tvirtinti, kad bet, tų, įskaitant ir Vidurinę Ėuro- 
tos surusintos. Savo užkariavi- kokie šūkiai ir obalsiai rusų iš- pą, yra ganėtinai aiškūs, kad dar 
mus rusai stengiasi pateisinti keliami savo užkariavimams pa- būtų galima abejoti. J. Pr.

jungos rėmuose”. Po to, kai Ru
sai turi teisę į “didžiosios vals
tybes” (titulą), Ukrainiečiai ir 
lietuviai net į nepriklausomybę' 
neturi teisės. Taip galvoja rusų 
inteligentija, būdama opozicijo
je dabartiniam režimui, pana
šiai galvoja ir kiti rusai su la
bai mažomis išimtimis.

Užkariavimai rusų planuose 
turi baigtis pajungtų tautų su-

♦kirtingi laikotarpiai. Galima
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Eduard v Rawabw

Buvęs prokuroras 
iiomif dienomis liudija 
tery centre, ten rastus 
su teroristais. Hanrah... f--------------
padarytus pareiškimui, Jis pasakė teismui, kad 
italių apie panterą gurkly $4 
Ii FBI vadovybės Chicagoje.

Edward V. Hanrahart 
^isrne ’Pie pan- 
ginidus Ir lusilcovtmą 
n patvirtino ansZiau

mMĮ j N patyrėt



lėktuvai oali

žmonių

R E Z.: GI 8-0373

iškėlus rimtą,

idėjas ir' veikiu prieš’ tautinį

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
T ei.; 56x-2727 arba 562-2728

?. ŠILEiKiS, 0. r.
UKTnortLMi-rRj i EZiSTAS 

Aparatai - Protezai. Atcu. Ban
dažai. speciali pagava xojoms 
(Arch Supports) ir L t.

CR. LEONAS SEiBUTiS 
inrA.SlV, ruSLfcS »K 

FRU3lAfOS CHIRURGU A 
Ižce wvfcS) K3rd STREET

#50 Wist 63rd St., Chicago, in.
T«lgf.: PRosp^ct

489-4441 ■ 56I-46U5
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

«UT2 «. WESTERN AVt. 
521« r*. WESTERN AVE.

Telefonas stiakomoj 12 vai.

DR. FftAfiK mCKAS
OPTOMETRISTAS

KAL3A
<015 W- ! 1st
riorum akla.

UETUVlSKAl
St. — Tat. 747-5149
Pritauo asinius ir 

\ couiaci .leiues’.
ži. pagm su^itarinią. Uždaryta tree

Ltiairn>i — Pilna dtpditucu 
ZEMA KALNA 

R. SERENAS 
Tel. WA 5-8V63

MAŠINOMS VIETA

bft. K. G. BALUKAS 
iKL.ERIJRA IR MOTĘRŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So- Pulaski Rd. (Crawford 

Med.cal Building). ToL LU 5-6446 
PrilTja UgOSUUS pagal SUS’Ur HIM 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8^04

J. GELEŽINIS

DR. C. K. BOBFXtS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fa* Velley Medical C-.nter 
8. 0 SvMMIT STREET 

ROUTE 50, ELGIN' ILLINOIS

1 . Kun. Al. Kezys sako, spaudo- liti gali būti nukreipti 
je skelbia netiesą, būk tai jis 
buvo užpultas prie altoriaus. 
Jis šį melą skelbia. Aišku, ko-

- dėl jis šitaip elgiasi. Viena, jis 
thrblinai iššaukia, kitą proble-

j _ ‘
♦
i dėmesį nuo išeivijai skaudaus

nacionaliniuose labirintuose bil. dol., Prekių pardavimo su- 
juos pražudyti tautai! Dieve? ma šiais metais yra 10% didespė 
juk tu pats sukūrei tautas, tad 

j savo galia, išmintimi ir 
gok jas nuo pražūties!

J. Geležinis

sau-

nėra juokas, vieuuoliai, ypač 
jėzuitai turi pakankamai iš
minties ir lankstumo žmonių 
religinius jausmus,' jų didelį 
pasitikėjimą kunigu ir (ai gali 
panaudoti savo politiniams sie
kiniams. '

Kada pasaulyje vyksta glo-

už 1976 m. tuo pačiu laiku.
Japonijoje taipgi šių metų 

sausio mėnesyje prekybos apy
varta kritusi 0.1%, lyginant tai 
su pereitais metais, kaip 
neša Japonijos bankas.

pra-

TAISOME KLANDĄ
1 I

Ame-* Rašinio apie Algirdo J.
1976 s u laiėio knygos pristatymą

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, but mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpati". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko

I ir Mcdovanptino fakto:
/ išnuoni;»'.imo okupanto alsius baljnis, politinis istorinis judė- 

taiu p< opagandin'-'m filmui
dyii. - ,

Antra, kunigas melu veikia ta j likiminj bandymą: gyven- 
j žmonių religinius jausmus,- ti-žūti, kiekvienas sąmolingas

vęs
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 

1 dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

VUI žino, k>d mirtas yra žiauri |r paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsake knygutė "Viltis po mirties'*, kurią gsuslte 
nemokamai. Rašykite:

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

sutaupyti kuro

WASHINGTONAS — 
rikos keleiviniai lėktuvai

i m. suvartojo kuro 800 mil. gal. i torius yra ne Richadr Gihot, bet
! mažiau kaip 1973 m., vienkart Richard Giloth. Kasulaičio ang- 
1976 m. perveždami daugiau 211 Hšką knygą “Lithuanian Chris

tian Democracy” galima gauti 
Naujienose. Minkšti viršeliai 
$4.00. Persiuntimas paštu 50 c. *

Ka- 
au-

<vksta moralinis chao- mUiiOT» keIeMli; Lsktuvai k“- 
sas ir mūsų laula vra BstatvJ r« .‘J“*-*“ «*? ,

* •: greitj. Pavyzdžiui, lėktuvas DC- 
8, sumažinęs greitj 14 mylių per 

. valandą, gali sutaupyti 164 ga- 
.... .. n.\. , lionus benzino skrisdamas iš či-deų supras .. Būtina kaupi. )e- u g Ange!es vos 4 
jas. Slipnnli ryžio dvas.ą, vMm}nlrtes dangiau sugaišSamas 

kelionėje.

DR. PAUL V. DARGiS
OTDY Tujas Ik CHIKUkGaS 

Wastcbester Community. klinikos 
Medicinos direktorius.

i93S S-Manbaim Rd.,Westchesier, HL kad susidarytų užtarėjų gretos. lietuvis privalėtų šią rimtą pa-' 
VaLANDOS: 3—9 darbo dienomis ii jr šitaip pasislėptų nuo kaltės

, ir kaltintojų.
Z Tad Kunigas pasitelkęs drau 

gus. ir kai kurią katalikišką
DIČ.VV .ElbUN-EiSLN AS spaudą ir veda melo karą prieš
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHlHURGIJA
x 6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001,

šokiomis pastangomis siekti 
tautinio išlikimo? Tai .kiekvie
no tauraus lietuvio šventa pa
reiga. Bet jokiu būdu nedera 
mėtyti po kraštus, mestis j abe- 

žaidimus,

SUSIRINKIMŲ
i

Teief. 6E 3-5693

Dit A. B. GlEvECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SRECIALYdE AKIŲ LIGOS 

3907 West i(J3rd Street 
pa$al susitarimą

patriotinę visnomenę. ši pyks
ta, niršta: nepasiduoda kuni
go-apgaudinėjama, tad ir vyks'jotinus politinius 
ta žmonių erzinimas jų’skal- sukti į internacionalinius labi- rikos prekybos departamentas 
dyinas, kaip pagal įsakymą iš rintus. Būtina atsiminti realią praneša, kad šižiš metais sausio 
anapus...

Tad kunigas, sie-kciamas už
maskuoti pirmąjį

gy venimo tiesą, kad lašas visa
da paskęsta jūroje, bet nieka- 

‘ * "j, daro kitą dus neatsitinka atvirkščiai...
tautinį nusikaltimą nemažesnį* Jėzuitams

pirmąjį. Okupanto kėslai! grėsmingą tautinę, problemą

Sumažėjo prekyba

WASHINGTONAS. — Arne-

BLRZENŲ KLUBO valdyba, s. m. 
vasario mėn. 27 i 2 vai. popiet ruo
šia klubo 25 metu veiklos sukaktuvi
ni minėjimą su vaišėmis Chicago Sa
vings patalpose, 6245 S. Western Av.

Kviečiami visi biržėnai su šeimo
mis ir svečiais gausiai dalyvauti. E 
anksto prašome pranešti dalyvaujan-

Bet vis ’ pirmininkui Kaziui Mačiukui, adresu 
i 2549 W. 71st St.. Chicago. Ill. 60629, 
Tel, 776-3140. (Pr.)

TtVAS IR SONUS 
.MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W, 71st Street 
Tdel.: GRovehill 6-2345-S

. lanksto prašome pranešti daiyvaujan-mėnesyje prekyba aroa jos apy-j skaičių iki vasario mėn. 21 d. 
varta sumažėjo 2^. ~ 
dėlto, apyvartos padaryta už 56.6

į už pirmąjį. Okupanto kėslais grėsmingą tautinę problemą,
• pries išeiviją yra žinomi: okū- būtina bent prabėgomis pati-j 

W ■ Pantui svarbu išeiviją išeikvo-ukrinti, kas iš tikrųjų yra.jėzui-
DR. K. A. V. JUČAS ti vidaus erzelyje ir nesutari- 

h
ko, nei sąlygų matyti jo taut- 

j žudiškų veiksmų Lietuvoje ir 
įjuos keltų pasaulio politinėse tinių idėjų gynėsi ano praei- 
forumose, demaskuoti okupan ties meto valstybės, ypač Eu-

1 to tikslus, kėslus prieš tautą1 ropos'.'Būtina tik žvilgtelėti į 
ir reikalauti Lietuvai' laisvės. I praeitį ir pro istorijos ūkanas 

j Patriotinė, visuomenė ir sta-; pamatysime, kad jėzuitai am- 
Į to kun. Al. Keziuj klausimą,! žiu laiptais buvo tik išvaromi 
ko jis iš tikrųjų siekia šitokiudaugelio valstybių lauk! Ir 
nemoraliu, nekrikčionišku ir j išvaromi, nežiūrint jų turimo 
tautai' žalingu elgesiu, kanki-1 aukšto, akademinio išsilavini
mo aureolės, Lenino ordino, ar mo naudos kraštui ir jų dide- 

, abiejų drauge? lės diplomatinės gudrybės
Kaip žmonės nestatys šitokio greit susiorientuoti ir nuo kal- 

klausimo kunigui, kad jo^nie-|tčs pasislėpti...
i las jau yra įrodytas po šimtą
! ir x'innn boi’in kai vicvnono uc

tai ir ko jie siekia? Be didelių, 
muose, kad ji neturėtų nei lai- išvedžiojimų, trumpai jėzuitai 

į yra internacionalinės prigim
ties ir tikslo. Kaip nuo jėzui-

Brangiam vyrui, tėvui, seneliui

AUGUSTINUI NAGIUI

Telet: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

virtau.,Auo 5—"i vai. vuiu

VYT. TAURAS
GWYWjaS IR CHIKUKUAS

pr*KTikaf spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST S9th STREET 

T«L: PR £-1223
OFISO VAL;* pinzu. ancratL, trečiad. 
ir penxt. z-'x ir 6-8 vaL vax. seštadie- 

24 vai. po .pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

štai ir tie amžių laiptai, ku- 
varonrL

1977 m vasario mėn. 2 d. mirus susilaukėme daugelio mūsų artimųjų 
t pagalbos ir paguodos. Tokią valandą ištiesta ranka nepamirštama.

Dėkojame Tėv. J. Vaišniut S.J. už maldas koplyčioje ir kapinėse;' 
į prel. D. A. Mozeriui, aplankiusiam velionį šv. Kryžiaus ligoninėje bei
* laidojimo koplyčioje ir pasimeldusiam už jį; Kun. S Adominui. šv. 
| Šeimos Namų kapelionai, atlaikiusiam šv. Mišias ir visoms kazimie- 
j rietėms seselėms už maldas koplyčioje; seniems pažįstamiems — ben

dradarbiams Lietuvos geležinkeliuose p. p. šimanskiams ir p. p. Lau-
• kaimams, karsto nešėjams ir \nsiems aukojusiems šv. ^Ilsias, atšun- 
f tusiems gėles bei aukas, visiems atsilankiusiems laidojimo koplyčioje, 
į palydėjusiems į kapines.

Taip pat p. Petrui Petručiui, “Margučio” vedėjui, už paminėjimą 
| radijo programoje.

Liūdinti žmona Antanina Nagienė ir šeima.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublie 7-8600 REpublic 7-8601

Gėlės visoms progoms 
BEVėKLY hills gelinyčia 

wESl OJrd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR S-0834
- Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Unshių krautuvė
Tnt DAISY STORE 

991S Southwest Hwy, Goak Lawn, 
Tel. 499-1318

r'CKZXKAUil TlVLAl

Apdraustas perkrausfypub 
»s |Vdtr»v atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

• ir vieną kartą, bet-visyiena jis riais jėzuitai buvo 
J jį kartoja, skaido -savuosius, lauk už savo internacionalines 

Prieš Tvuni^o ifiėl^ fiudijii visa * i 
vienuolika žmonių buviisių de- interesą. Jėzuitai išvaryti, 1813 
lokacijoje. Padaryta šio įvykio — iš Belgijos, 1820-iš Rusijos, 

■ nuotrauka, kuri taip pat aiškiai 1830 — iš Prancūzijos, 1834 — 
liudija prieš kunigo mielą bet.. 
Patriotinė visuomenė kelia vie 
šumon kunigp melą, jo klastą, 
taip ir vyksta nuožmus erzelis, 
žmonių skaldymas. Ir ši tauti
nė t raged e ja vyksta jėzuitų vi r 
šininkų akivaizdoje jiems ty-į 
lint! Tai įrodo, kad kun. Al 
Kezys veikia ne vien tik savo 
asmenine politine nuožiūra.

‘ šitoks įtarimas tvirtinąs! atsi
minus Vatikano rytų politiką, 
Vatikano — Maskvos politinį 
sendėrį...

į šitaip reikalams vykstant,

■ iš Portugalijos, 1837 — iš Ispa
nijos ir pakartotinai — 1932 
niet. 1843 — 48 ■— iš Argenti
nos, 1847—iš Šveicarijos, 1848 
— net ir iš katalikiškiausio pa- 

' šaulyje krašto.— Italijos!...
Šie jėzuitų kaltės ir gėdos laip 
tai tęsiasi dar gana toli ir jie 
daug -liudija__  '

šitokiai tragiškai padėčiai 
esant, mūsų gerbtiems vienuo
liams aiškiai pasukus prieš 
tautos interesus, nieko kita, 
šiose sąlygose nelieka tik šauk: 
lis Dievo. Tad ir tariu; Dieve, 

net baisu ir pagalvoti kur niū-i jei tu esi danguje, apšviesk sa 
sų tautiniai reikalai mūsų gar-į vo vaikų protus, neleisk, jų 
binamu vienuolvnu ir vienuo-1 suvedžioti, suklaidinti ir inter-

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai.
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš Y/JO& 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.

I
Į
i

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

N A RI A I:
Chicagos
Lietuviu 
’^idotuvių 
Direktorių
A&sociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LU U AN LC A AVENUE. Phone: YArds 7-3401.

■

5 
I

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

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo £30 iki 9:30

I vai. ryto.
Tolti.: HEmlock 4-2413

! 7)59 So. MAPLEWOOD AVE.
QHICAGO, ILL. 60629

The home pictured above 
doesn’t appear much different 

! than any typical suburban 
ihomc. But it bicorporates en- 
; ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design^ materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
*New York's Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately 14,000 . * . projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

sulation within walls and-ceil-* 
ing as well as in earthen berms: 
around the foundation, orien-Į 
tAtion to seasonal sun atti-. 
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Hcatilator Fire
places. re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de-* 
signers-of "Centenergy

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts. Inc^ Floral 
Park, New York. Reatilator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc^ located in Mt. 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank* 
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 500 per servinf 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, alonfc 1 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRAXKFURTER SKILLET SUPPER 
(Make* 4 to 5 servings) 

cup* canned pitted 
California ripe rJrvea

1 (14b.) package 
frankfurter!

% cup sliced green onion!
2 tablespoons cooking oil
I (1-Fb.) can tomato wedge!
Cut olivet in wedges, cut franks in 1-inch diagonal ilices. 

Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five ' 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and aimmer, uncovered/five min
ute*. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
Into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickana

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave., Cicero, lib Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LLTUANICA AVĖ. Tel: YĄrds 7-1138-1139

1 (10% or.) can condemn! 
chicken broth

1 small bxy leaf, crumbled 
% teaspoon bawl, crumbled 
% teaspoon tall 
% teaspoon pepper

1% table a pooni corn* Larch 
Thin apachetti

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

- 2424 WEST 69th STREET R^pubPc 7-1213
' 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. S74-4410

.1154 So, HALSTED STREET

P. J. RIDIKAS
Phone: YArda 7-1311
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FH'LADĖLPHiA, PA.
Didysis Vasario 16-sios minė

jimas įvyks ateinantį sekma
dienį, vasario 20 d. K. Čiurlio- 
įJo vard ) Lietuvių Namų ben
drovės (2715 East Allegheny 
A\e.) patalpose. Minėjimas pra 
dedamas pamaldomis šv. Ondrie

drrsvn. Arizona. Eina Jakušo- 
\hne St Petersburg Beach, 
Hu., J. Šimkus iš Dearborn, 
Mich. Dėkui. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 
platinti. Visi lietuviai kviečiami 

o asmenišką 
johiis susipa

žinti ir pareikšti savo asmenis- 
k.i nuomonę jas užsisuka n t.N a u 
j ienos yra siunčiamos dvi savai
tes susipažinimui nemokamai.

't-ra i su

Almėjime- kalbas pasakys Mons. 
Geno Earoni (Washington, 1). 
(’.) ir p. Regina Žymantaitė _  Dėkui Vytautui Bildušui, i 
(New York). Minėjimą paįvai-' ją Auroros už ankstybą prenu- 
rins nuotaikingasis ilties” ! meraĮos pratesimą ir už tą pro- 

atsiųstus $9 Naujienų para-

crpiim . Bruno Gramont—sek- cių respublikonus ir 
irt., Adolfas Balionas 
du.

— Janina Juknevičienė, Kriau
tei i ūbų vardo Montessori 
klos vedėja, praneša, 
1 \ 5 naujoji progiaina 
World” prasidėjo vas. 13 d., gi 

.vasario 20 d. 10 vai. ryto bus 
rodoma Montessori Vaikų Na
mų Marquette Parke auklėti- 

darbe ir 
šešiolikta- v

niai kasdieniniame 
švenčiant Vasario 

■ja.

demokra-
izdin.fi- tus. Teisėjams mokama $35 už 

darbo dieną rinkimuose ir pri
dedama baigusiems specia-

i moky ^Us kursus. Kursai bus kovo 30 
kati NBC- *r balandžio 1 ir 2

j d. Prudential rūmuose. Teirau-
• j tis Hinkimy taryboje, tel. 269- 

71XX). W

Kasniūnie-

help wanted — male
Darbl/iinky Roltta

RE1KALINGI 
LATHE OPERATORIAI

Su patyrimu nusistatyti savo maši
ną. Reikalingas patyrimas įvairiems 
dirbtuvės darbams.

1900 North Clifton Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

- ------------- . ~
Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

• Sunny Hills, Florids ten- H0ELtP W^\ED “ 
I Reikia Darbininky ir Darbininkių 

giames aplankyti su automobi
liais š. m. kovo 5, 6, 7 <1. d 
Skambinkite M. Kieta (312) 
111-9655.

choras, vadovaujamas p. I-eono 
Kaulinio ir šaunusis tautinių 
šokių “Aušrinė“ sambūris, glo
bojamas pp.. Birutės Valašinie- 
nės, o vadovaujamas p. Marytės 
Radikienės. Pradžia 3 vai. p. p.

a. j. j...

— Ponia Rožė Zalatorius, Phil
lips, \Vis., pratęsė iš anksto be 
raginimo prenumeratą, o savo 
gerus linkėjimus atlydėjo $5 do 
vana Mašinų fondui. Juozas Pet 
kūnas iš Racine 
Tiek pat atsiuntė 
sius iš Detroito, 
tautietis užsisakė
mėn., bet pavardės prašė nemi
nėti. Dėkui visiems.

atsiuntė $4.
Albinas Ge-

Tos apylinkės
Naujienas 6

—Julija Pleirytė -
nė iš Beverly Shores apylinkės,1 

rnai. Taip pat dėkui T. Driskai- baigė studijas bakalauro laips-' 
čiui iš Melrose Pąrko ir M. De- niu labai gerais pažymiais Pur- 
nemark iš Hinsdale, M. Damb-, due universitete Ji buvo* garbės 
ros ir V. Girdauskui iš Marquet- - studentų sąrašuose, 
te Parko atsiuntusiems po $4. ’ 
Dėkui 
^užsisakiusiai Naujienas 3 mėn. 
tinkamesniam susipažinimui, 
taip pat visiems, pareiškusiems 
norą susipažinti.

i
» — Juozas Renters, Brockton, 
Mass., išrinktas LB’ apylinkės 
pirmininku, Mykolas Subatis— 
vicepir-m., Stasė Jančiauskienė 
-- izd., Liuda Šukienė — sekr., 
Vida Sužiedėlienė — valdybos 
narė.

pasiryžusi 
tęsti studijas, savo nuostabiai 

tos apylinkės tautietei, Į geru būdu ir darbštumu sugebė 
dama atlikti pareigas namuose 
ir šeimos biznyje Julija' ir Vy
tautas Kasniūnai laiko restora
ną. Jų darnioje šeimoje auga 
Vytukas ir Ninutė.

— Chicagos Rinkimų Taryba 
praneša, kad balandžio 9 ir bir
želio 7 d. rinkimams reikalinga

Netikros maisto kortelės
ČIKAGA.L- Čikagoje yra su

sekta netikrų maisto kortelių pa
dirbėjų ir platintojų grupė, ku-' 
ri Čikagoje ir apylinkėje netikrų 
maisto kortelių . yra išplatinusi 
už milijonus dolerių. Šalpos įstai
gai ir šelpiamiesiems maisto kor
telių sukčiai yra padarę mažiau
siai už 25 mil. dol. nuostolio.

COSMETICS
EUROPEAN TRAINED 

COSMETICIANS
To work in Georgette. Klinger’s 

Skin Care Salon.
Opening in Water Tower Place

Spring 77
Send Resume in confidence to:

Box 686-N
225 W. Washington St.
Chicago. Ill. 60606

PERSONAL
Asmeny Ieško

—C. Beinoras iš Clearing apy 
linkės, prenumeratos pratęsimo 
proga, atsiuntė penkinę Mašinų 
fondui. Po du dol. už kalendo
rių atsiuntė: V. Petraitis iš Hen-

— Vincentas Semaška, nuo 
pat jaunystės dienu dalyvavęs 
“Ateities” tautiečių šokėjų gru
pėje. Lietuvos Vyčių ir kitose A- 
nierikos Lietuvių organizacijo
se, veiklus bendruose lietuvių 
darbuose, išrinktas Illinois Lie
tuvių Prekybos Rūmų pirminiu 
ku, Teodora Kuzienė, Juozas Ba 
cevičius ir Jonas G. Evans — vi-

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

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

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

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

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

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ______________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštais viršeliais tik ________________________-

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik 

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 50608

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
5FAUJIEROMS šiemet nėjo ^0 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel- 
biamas Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už LIetuvor ir pavergtų lietuviu lairrę. 
neidamex ir neįidėdamoa 1 sandėriui su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupei, jų bendru institu
cijas ir remia visu 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 
ikelbdama platinimo vajų kreipiasi l 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 renesto®.
KAINUOJA: Chlcigo|» Ir KmidoĮe rnetimi — 130.00, puMl rr*tų — $11.00, 

trims mšn. — $850, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $ T 4.00, vienam mėn, — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Suslpažlrrtmul siunčiama savalty nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, HL 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
• y *

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

ŽIŪRĖKITE!

Sakoma, kad j tą neteisėtą biz
ni yra įsivėlusios kaikurios pi
nigu .keitimo agentūros. Tyri
nėjimai ir tardymai tebevykdo-' 

virš 15,000 teisėjų, atslovaujan- mi. Yra jau sjiimtų. , ’knygą

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

c/o Naujienos, 
1739 So. Halsted St., 
Chicago. IL. 60608

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

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis 
ir veikiantis biznis Arti 63-eios ir
Campbell Virš $500 pajamų mėne
siui

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

KELIONĖS I 
LIETUVĄ

GEGUŽĖS I IKI GEGUŽĖS 8 — $ 995.00 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪCIO 4 — $1089.00 
RUGPIŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00

Liepos ir rugpjūčio mėn. kelionėse (galima atsiskirti nuo grupės ir 
pasilikti Europoje iki dvieju savaičių be jokio atskiro 
primokėjimo. ;
f kainą įeina visa transportacija iš Chicagos, i vešbučiai (po du 
kambaryje), pervežimai ir maistas. I

6557 So. Talman Avė.
Chicago, III. 60629 

312-434-9655 v 
— arba—

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change) and government approval

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

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu 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 
išversta i anglu kalba.

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

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

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖ J E. 
84 psL Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
čekj ar piniginę perlaidą.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

Pamerk aanua |o 
«4raia«. Knyooa

336 putlapiai* so žemėlapiu Ir paveikite!* aprašo 
gyventojus ir pamtą. 1,200 liatuvišky vietovardžių 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu

1739 So. Halrted St, Chicago, HL 60608

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 

“Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti
viršeliai, §4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

Su legališkomis formomis
Knyga su. formomis gauna

ma *Nąujienų’ administracijoj 
Knygos kaina *3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.
i Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago Ill. 60608.

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

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

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

Perka motorus
- DETROITAS. — Ford Motor 
bendrovė perka Italijoje iš Fiat 
Bendrovės 10,000 diselinio ti
po motorų, kurie bus pritaikyti 
varyti laivus, elektros generato
rius ir kitką.

Ford Motor bendrovė tokių 
diselinių motorų pagamina j me
tus apie 6,000, bet to skaičiaus 
Amerikai neužtenka.

72 ER SAWYER — 6 kamb. 4 mieg. 
mūro rezidencija. Pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $37,900.

42 IR WESTERN — 12 butų po 6 
kamb. pilnai išnuomotas mūrinis na
mas. Tik $76,500.

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

66 IR MOZART — 4 mieg. mūras, 
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios. I

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 Kedzie. 
Virš 85.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

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

DELIKATESŲ PELNINGĄJĮ BIZ
NIUI puikus namas. įrengta patalpa 
ir gražus ‘butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską imo-. 
keti 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.

• i

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

įrengtas rūsys, muro garažas. $37,000. j 4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro • croro7^c ic ctahi ronlni nriočaic no-rL-ft
57 IR SACRAMENTO — 8 būtų . 

mūras pilnai išnuomotas. Geras in 5 
vestavimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY
CO

■ garažas iš gerų rankų priešais parką. 
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

. įvairi andrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
DELTONA CORP.

A famous name in Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

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

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 tek 
501-623-9814.

BEST THINGS IN LIFE

Lail Frank Za polis 
nOSVa w.95th St.

GA 4-8654 INtUtANCr v

'KAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SK,TTYT1
« i TT T '• V V i

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St., Chicego, III. S0629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Helsted Ft., Chicago, 111. 60608. — Tat. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Dldetlf patlrinttmat p*rot rūlUi Įvairių protty.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ. <

— NAUJUMO*, CHICAGO t, rt-L — ThvrW.y, F.brMty 17/1977

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Pigiai ir lengvomis sąlygomis par
duoda šildymo ir vėsinimo biznį. 
Skubėkite.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, Ui, 60609 Tel. VI 7-3447

ELECTRjDS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantrntai ir sąžiningai * 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

j Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

i Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 Sc. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

\ Telef.: REpublic 7-1941

I ■■■■■■■» I ■■ M
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

V II ■ H ■■ ■ .............. M*

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pus vienintelį
lietuvį kailininką

Chicago >NORMANĄ
ei. 263-5826 
(jataigoa) ir 
677-8489 , 

(buto)

185 North Wcb**h
Floor Oucągo, DL 60601


