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SEKRETORIŲ VANCE BEIRUTE 
LYDĖJO STIPRI APSAUGA

BEIRUTAS. Pereitą savaitę Beirute buvo susektas są
mokslas nužudyti Amerikos valstybės sekr. Vance. „Užsienio ste
bėtojai bei spaudos atstovai Mažojoje Azijoje manė, kad sekr. 
Vance nedrys-lankytis Beirute, bet jų buvo apsirikta: sekr. Vance 
vežąs lėktuvas, skridęs Viduržemio jūros pakraščiu, tikslu iš
vengti raketos, laimingai nusileido tuščiame Beiruto aerodrome.

Aerodromas ir kelias iki pat 
Libano prezidentūros durų buvo 
stipriai saugomas Sirijos kariuo
menės dalinių Sekretorių Vance 
vežąs limuzinas turėjo iškirstą 
stogą pro kurį išlindęs kareivis 
su kulkosvaidžiu akylai stebėjo 
pravažiuojančią aplinką.

_ Sekr. Vance 'Libano preziden-' 
to rūmuose kelias valandas kal
bėjosi su kitų arabų Valstybių 
įstatyta Libano vyriausybe, už
sibaigus : pereitą - rudenį civili
niam karui. Selęr. Vance apsilan
kymo tikslas buvo sustiprinti 
bano vyriausybės prestyžą bei 
padėtį ir aptarti taikos reikalus 
tame r egi j one,

Amerikos valstybės sekreto
rius pažadėjo libaniečiums 50 
milijonų dolerių sumoje pagalbą 

: atstatyti civilinib karo sųgriąu-
- tą kraštą, kuriame 30,000 Siri

jos kareivių prižiūri paliaubas 
ir neleidžia musulmonams iri 
krikščionims vėl susipešti.

TRUMPAI IŠ VISUR

Kainų kilimas Anglijoje { 

LONDONAS — Kainos Angli-' A 
joje per sausio mėnesį pašoko 
2.6 nuošimčiais. Tai aukščiau- * 
sias vienu mėnesiu kainų pakili
mas beveik dviejų metų bėgyje.) 
Šis kainų pakilimas padidino 
metinę inffiacfiją Anglijoje iš 
15.1 iki 16.6. nuošimčių.

Sovietai kabinėjasi kur ' 
įmanydami

V. BERLYNAS. — Sovietų 
Sąjunga perspėjo Vakarų sąjun
gininkus, kad Pan-American 
World Airways planuojami kas- 
dieniniai skęąįdymąį. iš Vakarų 
Berlyno į -Zarichą, Šveicarijoje, 
būtų nelegalūs ir kad tokiems 

, nelegaliems skraidymams sau- 
^klntrAm^rikorv^stybės!negalima garantuoti. -Iš 

sekretoriaus apsilankymo vieta Vakarų sąjungininkų pusės _bu- 
buvo Jordane. Sekretorių Vance Y® ąoyiętams. atsakyta:^ Sąjun- 
vežąs lėktuvas, pakilęs iš Bei
ruto aerodromo, tuoj pasuko Vi
duržemio jūros link, prisibijoda
mas priešlėktuvinės raketos, ku
ri galėjo būti paleista iŠ kokio 
nors Libano kalniuko.

W<

Brzezinskiu. Brzezinskis yra Sovietu Sąjungos reikaly specialistas.

PIRMAS SIGNALAS S RUMUNIJOS
Astuoni signatarai protestuoja prieš komunistu 

nežmoniškus veiksmus
BELGRADAS. — Organizatoriai Belgrado konferencijos,

kuri

Mažai vilties
RIYADH. — Mažai vilties, 

jog Saudi Arabija nusileis že
mės alyvos išvedančių šalių or-, 
ganizacijai OPEC ir padidins 
kainą iki OPEC nustatytos — 
10% brangiau, — pareiškė Sau
di Arabiios alyvos ministeris šei- 
kas A. Z. Yamani vasario 15 d. 
Ministeris Yamani pasakęs, kad 
politiniai klausimai, kaip taika 
su Izraeliu, nustelbė alyvos kai
nų klausimą.

Pereitų metų gruodžio mėne
sio OPEC suvažiavimas Oatare, 
paliko dvi alyvos kainas. Pavyz
džiui, Saudi Arabijos sunki aly
vos statinė kaštuoja 1.12 dole
riais mažiau už tokią pat Irano 
alyvos statinę.

Pasak ministerio Yamani, vi- 
. sos kalbos apie alyvos kainų su

derinimą yra tik gryna laikraš
tininkų spekuliacija.

Protestas prieš maisto 
“prieskonius”

WASHINGTONAS. — Ameri
kos Agrikultūros Tarybos pra
vestas apklausinėjimas parodė, 
kad pusė vartotojų yra nepa
tenkinti maisto pramonės super-

gininkai ir ateityje naudosis, sa
vo teisėmis irpildys, savo parei- 
gas oro" koridoriuose kaip kad 
darė praeityje”.

Pastangos sutaikinti
Graikiją su Turkiją -

ATĖNAI, Graikija. — 
prezidento .pasiuntinys Clark M. 
Clifford atvyko į Atėnus pradė- 
pasitarimus dėl graikų ir turkų 
taikingo sugyvenimo Kipro (Cy
prus) saloje. Iš Atėnų jis skris 
į Ankarą, Turkijoje, o po tam 
į Kipro salos sostinę Nikosia "tar
tis su Kipro prezidentu Makarios 
ir turkų vadu Ėauf Denktash.

Mokesčių Įstaigai rėkia pinigų

WASHINGTONAS. — IRS 
(Mokesčių Įstaigos) comr. Don
ald C. Alexander pranešė Atso- 
vų Rūmų apropriacijų subkomi- 
sijai, kad bus reikalinga papildo
mai $135.7 milijonų Mokesčių 
Reformos 1976 metų Aktui įgy
vendinti, narkotikų trafikui nai
kinti, valdžios tarnautojams al
goms pakelti ir t; t.

Uždrausti atominių ginklų 
bandymus

GENEVA, Šveicarija. — Šve
dijos pareigūnai pranešė, kad 
jie Genevos nusiginklavimo kon
ferencijai pateiks planą, kad bū
tų visiškai uždrausti bet tokie 
tolimesni atominių ginklų bandy
mai. švedų delegacijos pirmi
ninkė Inga Thorson pabrėžė, kad 
pateiktuoju planu siekiama baig-

JAV

valstybių galvos, pasižadėdąmos vykdyti žmonių ir piliečių asmens 
teises, šiomis .dienomis . gavo astuonių Rumunijos piliečių pasi
rašytą laišką. ■

Laiškas skaitomas pirmuoju 
signalu, kad ir Rumunijos žmo
nės nebeištveria komunistų prie
spaudos, prasidėjusios 1947 me
tais, kuomet komunistai-pasigro
bė tos. šalies valdžią.

Laiške," kurį pasirašė žinoma
sis rumunų 'apysakų rašytojas 
Paul Goma ir kiti rašytojai, ar
tistai ir kompozitoriai, rašoma:

. “Nedaro skirtumo, kuriame, 
krašte yra praktikuoj ami nežmo
niški veiksmai, protestuojamfr 
prieš visokias fizinio, ^moralinio 
ir intelektualinio persekiojimo 
formas- vykdomas politiniuose 
kalėjimuose, koncentracijos sto
vyklose ir taip vadinamose psi
chiatrinėse klinikose, kur varto
jant jėgą ir melą laisvė kojomis 
trypiama.. . į-:

Daugelyje šalių, kur laisvė ir 
žmogaus vertybė tikrai egzis
tuoja, žmonės žino, kad yra 
tokie kraštai, kur piliečiai yra 
priversti tarnauti valdžios inte
resams dažnai priešingiems pa
čių piliečių interesams.

Konstitucinės asmens teisių 
garantijos dabartinėse diktatū
rose yra paverstos tuščiais žo
džiais, tu diktatūrų ideologine 
propaganda”; savo parašais pa
tvirtina laiško autoriai.

Turi būti brangesnė

marketuose praktikuojama mai- i 20 metų trunkantį nesutari- 
sto produktų paruoša. Tai yra! Kaip išvengta apgaudinėji- 
visi tie priedai “adityvai, prezer- įmU- 
vatyvai, pesticidai, dažai, vaška- 
vimai ir perdėti papuošimai, 
taip, kad norėtųsi mieliau val
gyti supakavimą, o jame supa- 

. kuotą valgį išmesti laukan”, kaip.
pasakė viena šeimininkė iš Den
verio. 't (

A VATIKANO MIESTAS. — 
Neginčijama, kad pakartojus 
draudimą moteris .Šventinti į 

kunigus sukels Jungtinėse Vals
tybėse nusivylimą, bet feminis- 
tai gali būti patenkinti to Vati
kano dokumento teiviamaia pu
se. Kaio Vatikano laikraštis Os- 
servatore R oma no . praneša. Cin
cinnati arkivyskupas. Josenh L 
Bern a rd i n nsreiškęs: “Vyskupai 
ir kunigai turėtu energingai'ir 
jautriai priimti iššaukimą ati
darant moterims bažnyčioje' to
kias tarnybas, kur nereikia or- 
dinatijos, kurios tačiau iki 'šiolVėsesnis I buvo patikimos tik .ordimie-

SauM-Uha 6:it, leidžiasi e tiewiR”. ■ « *

< KYŠININKAVIMĄ SUSTABDYTI
Be Jordanijos karaliaus, kyšius ėmė 

Mobutu, Kenyata ir Willy Brandt
WASHINGTON, D. C — Didieji Amerikos laikraščiai paskel

bė žinią, kad užsienio valstybių karaliai, prezidentai, premjerai 
ir Įtakingi politikai imdavo kyšius iš JAV už teikiamas žinias ir 
Įvairius patarnavimus. Žinias rinkdavo ir pinigus užsienio val- 

• džios atstovams gyvais doleriais. mokėdavo Amerikos centrinė 
agentūra žinioms rinkti — ČIA.

Tarptautinis skandalas iškiloj 
viešumon, kai Vitor Marchetti ir 
John D. Marks baigė spausdinti 
knygą “ČIA ir inteligentijos kul
tas”. Kaip šie du jauni vyrai pri- • 
ėjo prie ČIA kyšius ėmusių žmo-l 
nių sąrašų, tuo tarpu dar neaiš-

Pranašauja karą
WASHINGTONAS. — Buvęs 

Kenedžio 'administracijoje paJ 
sekretoriumi ir diplomatu G. W. 
Bali, dabar Lehman Brothers - _ . • -

kratų partijos politikos šulai, 
Minesotos universitete prof. 
ekon/W. W. Heller ir buvęs am
basadorius prie J. Tautų ir Ke
nedžio administracijoje pasėkre- 
toriumi G. W. Bali, spaudos kon- 
fereincijoje abu sutiko. kad 
energija turi būti brangesnė. 

; Esą, brangesnei energija vers 
vartotojus daugiau su ja skaity
tis ir ja taupyti. Iš antros gi pu
sės; pabrangusi energija paska
tins- bendroves ieškoti naujų 
energijos šaltinių bei būdų Pa
sak minėtų politikos šulų, rem
tis vien žemės alyvos energija 
ir priklausyti nuo alyvą išvežan- 
čių šalių yra daugiau negu ne
protinga. Toks energijos atžvil
giu priklausymas n uo užsienio 
malonės Amerikai yra labai pa
vojingas. A , .

Prez. Carteris energijos 
doms spręsti programą pažadėjo . 
kongresui patiekti š. m. balan
džio 20.

Atentatas prieš 
prezidentą -

BUENOS AIRES. — Vasario 
ku/JAV’vįaųšybė“ patyrusi bomba sprogo greta
apie paruostos knygos ir kysius 
ėmusių žmonių sąrašų spausdini
mą, tuojau kreipėsi Į teismą ir. 
prašė, kad Įsakytų išbraukti ky-1 
sius gavusių pareigūnų vardus. 
Amerikos teisėjas pegali skelb
ti spre ndimo, jeigu neturi tiks
lių duomenų. Be to, teismui duo
dami duomenys yra vieši. Kai 
reikalas perduodamas teismui, 
tai jis skelbiamas viešai. Maty- 
'tiį kad" perTeišma žinios pateko

”.. . . J. - y M. 'V

rybose Iraelis su arabais nesu- jau nuaidėjo visoje spaudoje.
_ . . ... . . _ .

naujo karo, kurs gali iškilti 2-3 
metų bėgyje.

V Taipgi. Bali numato rimtų bė
dų Afrikoje: Rodezijos ir Pietų 
Afrikos regi jone.' Pasak BaR, 
Amerikos-ambasadoriaus prie J." 
Tautų Andriaus- Young kelionė 
į Afriką buvusi didelė klaida. Jis 
kelionę turėjęs.ątidėti iki sėdė
damas J. 'Tautose, būtų geriau 
susipažinęs su Afrikos reikalais 
ir bėdomis.

Bali prez'. Carterio užsienio po
litikoje mato paniavą ir maišatį. 
Kaipo pavyzdį Bali nurodo So
vietų civilinių teisių klausimą. 
Atrodo, kad tuo Bali neaiškiai 
smerkia prez. Carterio adminis
tracijos veiksmus, keliant civi
linių teisių klausimą Sovietuose.

Augins kavą Izraely
Iš Sovietų “rojaus” atvažia

vęs Izraelio tautietis Gindel sa
vo paties iniciatyva išaugino Re- 
hovath ūkyje kavos rūšį, kuri 
atspari žiemos sezono šaltai drėg-

. ’mei ir vasaros karščiams.

Būsimi automobiliai
. WASHINGTONAS; — Ame
rikos administracija jau dabar 
sprendžia kokie automobiliai tu
rės 1985 metais. Susisiekimo se- 
kretorus Rrock Adams sako, kad 
mašinos ir joms dalys, dabar ga
mintos. turi išsilaikyti iki 1985 
metų, kad mašinos 1981 m. turi 
nuvažiuoti vidutiniškai vienu 
benzino galionu 27.5 mylių per 
valandą ir kad mašinos turėtų 
būti gaminanmos mažesnės, leng
vesnės — tik iš plastikinių me
džiagų ir lengvo metalo.

Taipgi oro maišai ir kitos pa
tobulintos saugumo priomanės 

'naujau • maMwoM.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security 
Attain Adviter

Pre< Brerin^kr, ii Lenki
jos ir Anwrjkot piliečiu te-
Pfo lenkti, perkirtu preci<Mmto Jim
my CtrHrlo pati re Į v kriitoę Mugu- 
wie relkelamu, »

Teisėjas įsakė autoriams ir lei
dėjui iš spausdinamos knygos 
išbraukti tas vietas,.kurios gali 
pakenkti interesams..

Iš paskelbtų žinių aiškėja, kad 
siaubiausias sumas paskutiniais 
20 metų gavo dabartinį Jordani
jos karalius Huseinas. Jis in
formuodavo ČIA apie arabų va
dų nutarimus ir vykdė JAV poli
tiką Artimuose Rytuose. Prieš 
8 metus Huseinas jau išvarė iš 
Jordanijos palestiniečius, pasi
traukė iš kariškos arabų lygos ir 
bendradarbiavo su amerikie
čiams taikos Artimuose Rytuose 
siekiančioje politikoje. Jordani
jos karalius ir jo vyriausybė, pa
tyrusi apie Amerikos spaudos ži
nias, jas paneigė ir atsisakė da
ryti bet kokius komentarus.

ČIA mokėjo stambias sumas 
ir Kenijos prezidentui Jomo Ke- 
nyata.' ’ČIA. duodama pinigus 
Kenyatai, tikėjosi iš jo gauti 
reikalingų patarnavimų, bet jis 
uinigus panaudojo saviems tiks
lams, o prižadėtus patarnavimus 
užmiršo. Tada ČIA agentams te
ko padidinti Kenyatai teikiamą 
sumą pinigų Paaiškėjo, kad pi
nigus gaudavo Pietų > Vietnamo 
prezidentas Thieu. Zairės prezi
dentas Joseph Mobutu, Filipinų 
prezidentas Magsayasy, buvęs 
Pietų Vietnamo prezidentasĮ 
Diem. Syngman Rhee, Kinijos 
prezidentas gen. čiang Kaišekas 
ir buvęs Vokietijos kancleris 
Willy Brandt. Pastarasis paė
męs pinigus Vokietijos socialde
mokratų partijos rinkiminei ko
vai

šie reikalai iškilę aikštėn, kad 
naujas prezidentas Jimmy Car- 
teris, patyręs apie ČIA pareigū
nų gyvais pinigais išmokėtas su
mas, įsakė tuojau sustabdyti vi
sus kyšius užsienio valstybių įta
kingiems pareigūnams. Bet vy
riausybės atstovų tarpe vyrau
ja didelis pasipiktinimas apie 
teikiamų sumų paskelbimą. Pre
zidentui nepatikę, kad vietomis 
CĮA njokėjusi pinigus, užsienio

, lėktuvų tako, Bueno® A ae- 
rodrome. Tuo taku kam tik kilo 
lėktuvas su Argentinos prezi- 

jdentu gen. Jorge Rafael Vidėla. 
i Vyriausybės pranešimas sako, 
jog nebuvo sužeistų nei užmuš
tų sprogus bombai, bet sprogu
sios bombos šrapnelis — skevel
dra pramušo lėktuvo liemenį.
Bomba buvo padėta drenažo ka
nale šone lėktuvui pakilti tako.

Prez. geii. Vidęla turėjo skris
ti Į.pietų Argentinos BahiaBlan- 
ca miestą, bet Įvykus sprogimui, 
lėktuvas tuoj nusileido karinės 
bazės Palomar aerodrome, no
rint patikrinti lėktuvą.

Kaip toli bomba sprogo nuo 
vežančio prezidentą lėktuvo, nė
ra aišku, bet mačiusieji sprogi
mą sako, kad bombos sprogimas 
buvo labai stiprus Netoli esan
tieji pastatai stipriai sudrebėjo 
ir išlėkė visi langų stiklai.

Policija tuoj apsupo aerodro
mą ir ėmė tikrinti ir ieškoti įvy
kio kaltininkų, kurie taip leng
vai nesurandami.

Norint nužudyti Argentinos 
prezidentą gen. Videlą, jau 1976 
m. viena bomba sprogo kariuo
menės štabe sužeisdama keletą 
asmenų. Taipgi tų pačių 1976 
m. kita bomba sprogo Campo de 
Mayo karinėje bazėje.

Bandė erdvėlaivį
EDWARDS AIR. Kalif. — Va

sario 18 buvo iškeltas į orą ir 
paleistas skraidyti automatiškai 
valdomas erdvėlaivis Jis gali 
nusileisti ant sausumos. Erdvė
laivis skraidė be žmogaus. Toki 
bandymai bus 6.

Tokių pat erdvėlaivių bandy
mai su žmonėmis numatoma bus 
5.

BELGRADAS, Jugoslavija.— 
i Soviet” bloke pagriežtinta poli
cijos kampanija prieš disiden
tus rekordiniu greičiu išplėsta 
ir Rumunijoj. Vakarų diplomatų 
Bukarešte žiniomis, tik spėjus 
Jugoslavijoje viešai pasirodyti 
devynių Rumunijos aktyvistų 
laiškui, kuriame protestuojama 
prieš politinius persekiojimus ir 
reikalaujama tarptautinės kon
ferencijos žmogaus teisėms gin
ti. visi laiško signatarai buvo po
licijos surankioti. Laišką pasi
rašė rumunų rašytojas Goma ir 
po kelis artistus, muzikus ir kt.

pareigūnams, vietos Amerikos 
ambasadoriams nieko nepraneš- 
dama.



ANTANAI MAJIMa

Reumatianas ir a. '«os Arizonoje
{Tęsinys)

Vieną savaitę prieš a tos. ts

man pradėjo skaudėti kairė ra 
ka per riešą. Bet pabuvus 1L 
savaitės ‘Phoenixe skausmas pra-\ 
ėjo. Savaitgaliui nuvažiavau pas 
pusbrolį Povilą Kriščiūną į San 
Diego. Iš po nakties mano ran
kos sąnarys buvo patinęs ir skau
dus. Bet sugrįžus į Phoenix per 
savaitę sąnarys vėl pasveiko. 0 
Chicagoje užėjus pirmam snie
gui sąnarį vėl pradėjo skaudėti. 
Taigi atrodo, kad sergatiems re
umatizmu geriausias gydytojas 1 
yra Phoenixo oras.

Pensininkų miestelis
Be to 12 mylių nuo Phoenix 

yra pagarsėjęs pensininkų mies
telis Sun City su 30,000 gyv. čia 
jaunų šeimų ir su vaikais neįsi- 

neK s ir karšta saulė
je, be» « nė kiek ne-*
sustoja, vai>i. M a dvira
giais, žaidžia -esnie-

krapštosi apie namt^. -bi-
■i dirba įvairius dariK. ’ I 

rių. Ir niekas-nesme^
gi k o dar vis naujų pri-r 
važib. Iki antrojo pasauli
nio karox izona pasidarė viena 
iš greičiausiai augančių valsty
bių Amerikoje. Bet nežiūrint 
to, Arizona vis dar tebėra laLai 
retai apgyventa: 19 gyventojų 
1 kv. mylioje. Kalifornijoje 132 
gyventojai. •

Daugumas Arizonos nemačiu
sių, įsivaizduoja šią Amerikos 
pietvakarių valstiją, kaip didžiu-į 
lę dykumą. Tačiau tikrumoje ■ 
yra visai ne taip. Didesnė Ari- j 
zonos dalis yra kalnuotą, Kai

leidžiama. Viskas labai gražiai 
sutvarkyta. Yra iškastas ežeras, 
kur galima .laiveliais plaukioti,, yra labai gražūs — apaugę pu
žu va uti; gulbės plaukioja, pa- 'šimis arba kitokiais medžiais bei 
kraščiai apsodinti įvairiais me-, krūmais. Valstybiniai miškai 
džiais. Golfo laukai, maudymosi j (National Forest) Arizonoje už- 
baseinai po stogų vidui, sporto nųa virš 11 milijonų akrų plotą, 
salės, boling. ■ Yra rankdarbių Dėl krašto kainuotume oro 
kambariai su mašinomis tekini- temperatūra Arizonoje yra la
mui. Mačiau net šeštadienį dįr- bai nevienoda. Kalnuose yra vė- iškrenta.

kurie kalnai siekia iki 12,0001
pėdų aukščio, Daugumas kalnų (kalnų kurortuose. Kalnuose nor-. Phoenix ir apylinkėse, pasižymi

Dėl to čia suvažiuoja 
tūkstančiai žmonių, kuriuos var-

salės, boling. ■ Yra rankdarbių
Arizono’e lietaus nedaug te. i ^ro 86'X visų dienų per metus 

_______ Saulės slėnyje vidų- (Palyginti, Toronte 53%, Chica- 
(tinis metinis lietaus kiekis suda-(=0Je 57/< , Los An-
ro tik 7*/2 colio. Aukštesniuose 2’e'-es 73%.

[ kalnuose vidutinis metinis kri- 
Centrinis Arizonos slėnis yra Otulių kiekis yra 20 colių. Arizo- • * Z • K. » i

ba, tekina žiedus, apyrankes irįsiau, o slėniuose šilčiau.
t. t. ■ . 'fj 1 -

O dėl pasipirkimo yra, didelių i \ 
krautuvių, bankų-ir jei kas ne-Į i 
turi mašinos, gali išsinuomoti1 vadinamas Saulės slėniu. (Valev ^uoje yra nuostabiai gerai sa

Saulės slėnis

mažus triračius varomus bate- of the Sun), šitame slėnyje yra ; tvarkyta irigacijos sistema, kun giaUsiai įvairių rūšių kaktusai. kūryba studijas daktaratu
ri jomis. Statybą labai graži ir įsikūręs 'Phoenixo miestas ir dau-1 aprūpina vandeniu žemės ūkius, 
įvairi, pagal skonį%t Yra * namų, guma Arizonos žemės ūkių. Sau- ’ citrinų vaismedžių plantacijas, 
visas blokas be žolės, ‘ apipilta lės- slėnyje normaliai vasaros Vanduo yra atvestas septyniais 
stambiais akmenukais. Kas no- į temperatūra yra nuo 72 iki 110° ’ kanalais iš ežerų. Per miestą ka
ri su žaluma, tai kįtamė . bloke. F. Normali žiemos temperatūra' nalai neįleisti į žemę, bet bėga 

Todėl. virš žemės. Tokiu būdu atida
rius skyles, vanduo nuleidžiamas 
į mažus griovius, o iš griovių

viškas žaliuoja. ;Jei .netingi tą yra nuo 39 iki 67°F.
žolę laistyti ir plauti. ; Phoenixe augmenija žaliuoja iš

Bendrai, Phoenix mieštas yra tisus metus.
Saujas, . moderfius' su plačiom' Pačiuose aukščiausiuose kai- ūkininkai aptvindo savo laukus, 
fatverh ir didėliais moderniais nudse žiemą nemažai prisninga. Net ir mieste užtvindomi parkai 
prfekybbš 'Centrais. Gyventojų Tad slidinėto jams yra tikras ma-. ir privatūs namų kiemai.
tire 800,W0. ^ub^liĮnos niekas lonuinas praleisti savaitgalius Arizonos klimatas, ^ypatingai

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

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

killed by a British bullet. . ' t
Molly knew theįtime had come to tike 

■stock in her country. So she picked up 
Hercher husband left of£ And when A

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regulady. Automatically; |

That way, you’re making a ręal inypstrnenrin'
your future. And in Americas, too. , ,

So buy United States Savings Bonds.

t/ 5 years («% Ae firs y«ri L™ ~
Today, when it s time to take 

<ttodc in their tottotry, Americans 
buy U.S.Savings Bonds. ‘ - _ ,

"fdu jointijfcftyiioi • £

Susivienijimo Liet. Amerikoje 200 kp. 8. 31, 75 gegužinėje iš k. į d. pirmoje eilėje stovi pirm. A, Su- 
kauskas, R. Rinkevičius, sėdi šaulių Švyturio kp, pirm. A. Šukys, Bukšniai, A, Šukienė, Lungienė, -į 
šaulių stovyklos komendantas S. Lungys ir A^iurkus. Antroje eilėje J. Kinčius, G, A, Rimkūnai, V, šiur- 
kienė, Petrauskienė, M. Kinčienė ir V. Lorencas. __ Nuotrauka K. Sragausko.

mali žiemos temperatūra svyruo > ne tik savo sausumu, bet ir sau
ja nuo 14 iki 44°F., o .vasarą ] lėtumu, 
nuo 44 iki 78° F. Arizonos oras
yra labai sausas. Todėl tiek va- gina reumatizmas ir kvėpavimo 
saros karštis, tiek žiemos šaltis
yra labai lengvai pakeliami.

ligos.
Saulėtos dienos 'Phoenixe sū

OSKARO MILAŠIAUS 
KŪRYBA

Oskaras Vladislovas Milašius 
(1877 — 1939), prancūziškai ra 
šęs lietuvių poetas, lifosofas, 
Lietuvos diplomatas. Jo kūry
bos išskirtinumą rodo ir tai, 
kad jis ir šiandien tebėra gyvas 
prancūzų rašto žmonių tarpe. 
Prancūzijoje veikia jo gerbėjų 

(klubai, leidžią naujas jo raštų
Arizonos gamta yra labai įvai- laidas. Savo ruožtu keli jaunes- 
Kur nėra irigacijos, slėnuo- nės kartos lietuviai mokslinin- 

se auga dykumų augmenija, dau-^ai para§? apie O. Milašių,

Kylant aukštyn,į kalnus gam- fezes.
tovaizdis palaipsniui keičiasi, pa-.Į q y. Milašiaus šimtojo gimta 
sorodo kadugiai, o vėliau tankūs jienjo pj-pga, Chicagoje Lietu- 

■ pušynai. Miestai Arizonoje yra Tautiniuose Namuose (6422 
erdvūs, nesugrūsti. Phoenix 1 g Kedzie Avė.), 1977 m. vasa- 
kv._ myliai vidutiniškai tenka rjo 27 d. rengiama sekmadienio 
2,->50 gyventoj^ {15,130 gyv. poping, skirta jo kūrybai. Po- 
Chicagoje). Įpietėje dalyvauti kviečiami vi-

Pragyvenimas Arizonoje yra si.
pigesnis negu kitur. Nuosavybių' Birutė Pūkelevičiūtė, rąšyto- 
kainos labai prieinamos, mokes- ja ir aktorė supažindins popie
čiai nedideli. Lietuvių Arizono-Jtės dalyvaus, rečituodarha jo pb- 

įje daugiausiai yra Phoenixe, ta- eziją lietuvių’kalba (A Vaičiu- 
(čiau jų yra įsikūrusių*ir Sun laičio ir kt. vertimai). Popietę 
City, Scottsdale, Tucson bei Pres- rengia: Lietuvių Moterų Fede

racijos Chicago? klubas ir Lie
tuvių Tautiniai. Namai.—— V.

■ cott miestuose.-
'‘Tai tiek trumpai apie Arizo- 

ną tą nuostabaus:ir.įvairaus gro- j 
žio valstybę. Tikrai gaila,-kadi 

J mūsų tautiečiai, per mažai do- , 
misi šiuo sveiko ir švelnaus kli-j 
mato Amerikos kampeliu.

(Bus daugiau)

Taupykite pirkdami iš fabriko sandėlių 
^ĘKMAjpiENĮ, VASARIO 20 D., NUO 9 RYTO IKI 4 V AL. POPIET 

Pirkite dabar Velykornš, ankstybam pavasariui ir dovanoms j Lietuvą 
- Didžiausias už bet kada’ buvusi išpardavimas Philmaid Lingerie -y 

5 pižamos, suknios, darbo-apranga namuose, pilno ir pusės dydžio apatinukai. 
1 Įvairūs gabalai medžiagos, ąpsįuyinėjimąi, elastiškos juostos. Nailono, sa- 

tiubš,-trikotažo ir kitokie ’drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio.
SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 c. iki $1. 
Tai tik labai maža dalis^ krautuvių kainos. Specialus chalatu išpardavimas.; 

Douglas fcAL” sustoH" prie 'Racihė ir Morgan stočių.
I 1022 VAN BUREN ST. :
. > Didelė automobiliams aikštė veltui.

PRAKEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTBL4ISLAIS. . ,1 I Žiemos sezoMd/pąbaigos proga išpardavimas
® Moderniški žieminiai’ batai ir batukai, importuoti iš Vokietijos, vy

rams ir moterims.

\72 kainos.

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

.310.00

Amerikoniški moteriški patukai “American Giri” pora už,

' $5.00

• F "■‘tanas i’•kst~Ias ir kiti dovaniniri dalykai, Įskaitant irius, 
s. z a Vc.zžls xF ,t. L su

20% nuolaida
Norden imports3059 1N. Lincoln Ave., Tel. 243-2646

SODYBŲ PIE V E L 6
į Nieku nerh gratėsmo apie namus kaip gražiau Žaliuojanti ėte- 

telė. Kiekvienas Iietlivai didzruojabi savo plėvele. Amerikoje ne 
ntur galima gražias Mklybų pieveie^ išauginu Reikia patynEic 
LU.>ar yra išėjus; nedidelė K) puslapių agronomo ‘A. Šeštoko ^nygele. 
kuri vadinasi ' A : *

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje suriršyta' viskas, kad liečia pieveles k prasyta kaip 

I žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir pnžnirėti. Naujienos šią knygelį 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $l,2b. Jeigu 

j Kaš toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gab atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, o xaes -knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
mušti tokiu adresu: ... -

NA U J I E N OS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, tLl. 60608

jaw——aaUeJ1     iurTriw ■ fm mm inm n n

VIKTORAS VYTEN1ET1S

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

(Tęsinys)

Perloja. Tai bažnytkaimis, stovįs ant dešiniojo Mer
kio kranto- Visi gyventojai šauliai, daug kovoję su len
kais; Žuvusieji šauliai palaidoti kapinėse, kuriose stovi 
dar Vytauto laikais statyta iš maumedžių sienojų bažny
čia. Šaulių kapai sutvarkyti tikrai kariškai, vienoje ei
lėje, išlygiuoti ir pastatyti paprasti mediniai kryžiukai 
su parašais. Kapus tvarko patys šauliai ir jie pastatė 
savo žuvusiems draugams gražų paminklą — koplytėję.

Mardusava- Šitas kaimas yra tarp Perlojos ir Mer
kinės, ant dešiniojo Merkio kranto. Čia' kautynėse su 
lenkais 1920 m. spalio 2 d. žuvo 7 p. p. kareiviai Matas’ 
Petraitis ir Antanas Bukauskas. Vietiniai gyventojai 
juos palaidojo kaimo kapinaitėse, bet jų kapų niekas net
varkė ir nerasta jokių žymių. Apytikriai padaryti kapai 
ir pastatyti kryžiukai. - '

, Merkinė., Tai garsi istorinė vietovė Nemuno deši
niajame krante, 28 km. atstume į pietus nuo Alytaus. 
Parapijos kapinės gražios ir tvarkingos. Jose palaido
tas 12 p- p. eil. Benediktas Trakimas, žuvęs 1922 m. lie
pos 8 d. Jo kapas rastas tvarkoj ir pastatytas kryžių- . 
kas. ’

A

Ryliškiai. Kaimas yra 1-1 km. atstume į šiaurės va
karus nuo Merkinės- Jo kapinaitėse yra palaidotas ka
reivis Pranas Kinderas, žuvęs 1919 m.

Kučiūnai. Gauta žinių,- kad šiame Merkinės vals
čiaus kaime yra palaidotas 12 p. p. eil. Matas Pakutka, 
miręs 1922 m. Tačiau vietos gyventojų liudijimu, ten nė
ra palaidota jokio kareivio. Tai palikta išsiaiškinti, ku
riuose Kučiūnuose jis yra palaidotas.. ■ ~

Subartonys? Ši vietovė yra 5 km. atstume į šiaurę 
nuo Merkinės. Tai tylus miškų ir ežerėlių apsuptas kai
mas,, mūsų rašytojo V. Krėvės — Mickevičiaus gimtinė. 
Kaimo kapinaitės gražiam pusinėlyje, bet labai apleis
tos. Jose palaidotas iš šio kaimo kilęs eil. Vincas Gaidų- * 
kevičius, miręs 1923 rii- Kario kapas rastas apleistas, ku-. j 
rio sutvarkymu net nesirūpino čia;pat gyvenantieji gi
minės. • ... .

žuvusieji ir mirusieji

1930 m. “Kario 17 numeryje viršila Bražinskas pa
mini trijų brolių Atstopų mirtį. Jie visi trys karžygiškai 
žuvo už savo tėvynę Lietuvą- Tai susipažinkime su jų 
žuvimo aplinkybėmis. ’ \:

Brolis Julius žuvo tolimame Sibire. Jis drąsiai pa
sakė bolševikams, kad jis yra lietuvis ir nori tarnauti • 
tik savo tėvynei. Už 'tai niekšai bolševikai jį sušaudė.

Brolis Antanas tarnavo Joniškėlio partizanų atski
roje mirties kuopoje. 1919 m. rugpiūčio mėn. kūopa bu
vo bolševikų ^apsupta Dūkšto miškuose. Kuopos 'Vadas 
stengėsi kuopą išvesti iš apsupimo. ;0 Vyr. psK- Antanas 
Atstopas, būdamas lengvai sužeistas, negalėjo su kuopa 
pasitraukti. Tai su'dviem kareiviais pasiliko apkasuose, 
kad galėtų sutrukdyti bolševikų puolimą. -Jo draugai 
buvo sunkiai sužeisti ir greitai mirė apkasuose. Antanas 
vienas likęs apkasuose, pasiryžo kiek galėdamas sutruk
dyti bolševikų veržimąsi ir nepasiduoti gyvas priešui 
tol, kol leis jo jėgos ir Šovinių išteklius. Iššaudė šovinius 
ne tik savo, bet ir nukautųjų draugų ir pagaliau jo jė
gos visai nusilpo. Bolševikai manė, kad jau visi yra nu
kauti ir drąsiai puolė. Bet kada bolševikai priartėjo prie 
apkasų, tai Antanas sukaupęs paskutines jėgas pnetė 
granatą ir nukovė 3 bolševikus. Pagaliau matydamas, 
kad pateks į bolševikų rankas, paėmęs paskutinę gra
nata pats ant jos atsigulė ir susprogdino.

Įširdę bolševikai durtuvais badė sudraskytą Anta
no kūną ir kimšo išautas tūteles jam į gerklę. Kaip liu
dijo vietos gyventojai, tai nuo Antano rankos žuvo du 
bolševikų dalinio vadai ir aštuoni kareiviai- Išvarius bol
ševikus, Antano ir jo dviejų draugų lavonai buvo iškas
ti ir palaidoti Latvijoj, Sventenės dvaro kapinėse.

Brolis Adolfas irgi tarnavo Lietuvos kariuomenė ir 
žuvo kautynėse su lenkais, netoli Libanoirų miestelio. 
Taip karžygiškai žuvo visi trys broliai Atstppai. Jų tėve
lis jau buvo ankščiau miręs, tai juos apraudojo likusi 
viena močiutė sengalvėlė. ■ ' - j- • ■■ ■ ■ ■

Kauno “Aušros” berniukų gimnazijos sąrašuose bu
vo įrašyti šie trys žuvę moksleiviai, bovydaitis, žuvęs 
1920 m. spalio 19 d. Valkininkuose, kautynėse su lenkais.

(Bus daugiau). . .
*  - - j - i - - —u jj 1. iiuMwi ■ , j i - ji . - .■"■yaw
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Lietuvių tautinės vėliavos prie 
miesto valdybos iškėlimo apeigos

šiandien, kai šią koresponden- menininkė Alena Devenienė; Pa
riją rašau, yra vasario 16 d. Ji vergtų tautų organizacijos pir- 
lietuviams reikšminga sukakti- mininkas, lenkas Algird Kleinot; 
mi — 1918 m. vasario 16 d. bu- Amerikos Lietuvių Tarybos L. 
vo paskelbta nepriklausoma Lie
tuvos respublika. Poroje kores
pondencijų mėginau nupasakoti, 
kaip Los Angeles mieste pradė
ta minėti Lietuvos respublikos 
paskelbimo diena ir dabar — ra
šau, kaip šiendien vyko iškilmės 
pačiame Los Angeles miesto 
centre.* prie miesto valdybos na
mo (City Hali) pakeliant Lietu
vos trispalvę vėliavą.

iškilmės pradžia skelbta 11 
vai. Diena labai graži, tikrai va
sariška, oro pranašai sakė, jog 
sušils oras iki 89 laipsnių. Gra
žioje miesto aikštėje, lyg par
ke, lietuvių šiemet susirinko ga
na daug. Nemažai ir praeivių 
parkelyje ar ant šaligatvių sus
toję stebėjo ir klausėsi per gar
siakalbius perduodamos progra
mos.

Laiptų pakilime išstatytas 
kalbėtojams stalelis,- svečiams 
kėdės. Į miesto valdybos namą 
žiūrint, kairėje ant aukšto stie
bo yra iškelta Amerikos vėlia
va. Kitoje pusėje aukštas stie
bas dar “tuščias” — tebelau-

A. skyeriaus pirmininkas V. Če
kanauskas; šv. Kazimiero para
pijos vikaras Olšauskas; L. A. 
miesto burmistro atstovė Ms. 
Lavery; tautiniuose drabužiuo
se pasipuošusi solistė J. čeka- 
nauskienė; Estijos konsulas Mr. 
Laur.

Visos kalbos, visi sveikinimai 
buvo angliškai. Pradėjo iškilmę 
Alto pirm. Čekanauskas, pakvies
damas kun. Olšauską paskaityti 
invokacij.ą. Amerikos himnas 
perduotas per garsiakalbius iš 
rekorduotos plokštelės. Lietuvos 
vėliavą kėlė du pirmininkai: Al
to — V Čekanauskas ir L. Ben
druomenės — V. Vidugiris. Vė
liavą keliant buvo per garsiakal
bius grojamas ir-publikos gie
damas Lietuvos himnas.

Vilnius dar ir šiandien yra akiai patrauklus...

I,. A. miesto burmistro 
pasirašyta prcSlamarija 

X
Whereas, 726 years ago Li

thuanian regional 'principalities 
were united into a strong, inde- 

tuviams perdavė mero Tom Brad- pendent kingdom; and 
ley ir miesto tarybos sveikini-! Whereas, at the end of the 
mus. .

Mero atstovė Ms. Lavery lie-

Ji perskaitė Los Angeles 18th century czarist Russia in-

Brighton Parkas
Brighton Parko Lietuvių Mo

terų klubo metinis susirinkimas 
įvyko šių metų vasario 3 d. Ane 
lės salėje. Susirinkimą pradėju
si pirmininkė Nellie Skinulis 
pranešė, kad nąrė Katie Yotka 
yra mirusi. Narės pagerbė ją at
sistojimu vienai minutei tyla. 
Velionei buvo suteiktas paskuti 
nisi atsisveikinimas — gėlių vai 
nikas ir garbės grabnešės, ją pa

rlydėjo į amžino poilsio vietą.

globėją Anna Klimas, kuri ma
loniai priėmė visas ir skanią ’.a- 
karienę surengė. Narės tarė jai 
ačiū.

1977 m. valdyboje dabar yra: 
pirm Minkė - - Nellie Sk . nulis; 
vicepinn.
nutarimų

— Julia Sadauskas; 
rustiiijnkė — Ilstelia * * ‘ 
linansų laštminkė 

Bernice ŽeniguEs; kasos globė
ja Anna Klimas; kasininkė— 
Em iy Suruill, korespondentė— 
Ilstelia McNamee; šeimininkės 
— Della Ketvirtis ir Bernice

Klubas jai pareiškė didelį ‘ačiū’., Wilkas. 
užuojautą.

Buvo pranešta, kad narė An- ’ žaidimą Dariaus - Girėno salėj „.. o:_ _______ ___ i- _ _ . v.[na Bimbienė prisiuntė su savo 
duoklėmis $3 klubo vaišėms. 
Klubas jai parašė didelį ‘ačiū’.

the right of self-determination zutienė, tautiniais drabužiais ap-! 
for the people of Lithuania. Į sirengusi ir atsivežė nemažą bū- 
February 16, 1977. Antspaudas, ri bczmiuku ir mergaičių, taip 

Parašas Tom Bradley, Mayor I pat tautiniuose rūbuose. Tai lie-

Kiti sveikinimai ir
laisvės linkėjimai

Knygų revizijos komisija, ku 
! ri susidarė iš Antoinette
I Emily Sucwill ir Peggy Davi
dauskas, pranešė, kad ’— 

Įauga turtu ir narėmis,
yra tvarkingai vedama. Patikri
nimas knygų buvo pas kasos

Kalys,

klubas 
viskas

Kaip darbadienį, reikia pasi
džiaugti, jog nemažai lietuvių 
suvažiavo. Buvo proga prašne-

Perskaičius miesto mero

Klubas rengia Bunco ir kortu

4416 S. Western Ave., gegužės 
(May) 1, 1977, pradžia 1:30 v. 
vai. po pietų.

Į komisiją apsiėmė — Antoi
nette Kalys, Nellie Skinulis, Ber 
nice Žeingulis, Estella McNa
mee ir Paggy Davidauskas.

Narė Emily Dagis, kuri vis 
dirbo klubo gerovei ir dabar 
jau negali, narės nubalsavo ją 
pakelti Į Garbės nares.

Buvo pranešta, kad sunkiai 
serga narės: Zelma Janusas, 
Marv Nebereza ir Mrs. Aukštai- 
tienė. Klubas linki joms greitai 
pasveikti.

tuvių kalbos pamokų ir tautinių
‘šokėjų jauniausieji dalyviai. Iš- ____

. j rikiuoti tarp publikos ir kalbė- kjnti Alto iždininką, klausimu, 
^^ef^>uvo o^ažus papuošalas, f kaip einasi aukų rinkimas? “Ge- 

’ riau negu pernai”, -— sakė iždi- 
siuntę. Miesto valdyba vėliavos, pjnkas K. Prišmantas. Jau gau

ta 3,920 dolerių Amerikos Lie
tuvių Tarybai; 335 doleriai Vli- 

pasipuosusias geltonomis suk- jr Lietuvių bendruo- 
čiais. ' «menei. u------------- -

- - - - - . _ . _ pro- gauliai (buvo savo vėliavą at-
mero paskelbta proklamaciją. vaded Lithuanian and held it klamaciją, prie kalbėtojo stale-. , į*. , . A siuntę. Miesto valdyba vėliavos,

for 123 years; and . I ho pakviestas Estijos konsulas [ iškilmėn atsiuntė §ešias moterig> |
Whereas, Lithuanian struggle} Mr. Laur trumpu nuoširdžiu. neIėmis ir spaiVoteis-kaklos raiš-'Proklamacijos tekstas išpuoš-

kiąs, kai ant jo bus iškelta Lie- tas Los Angeles spalvotu rotu- for freedom was won on Februa- žodžiu reiškės užuojautos lietu- 
šės vaizdu, Los Angeles miesto į ry 16, 1918 by re-establishing vių tautai dėl okupacijos ir ža- 
herbu, antspaudu ir burmistro‘an independent republic; and

Whereas, that freedom lost 1 Tokia pat tema prašneko- ir pa- 
JllYlP 1940 hv tllA Sxnvipf. I VArcrfn wcranivuniiAC TkT-r-

tuvos vėliava.
Laiptų apačioje išdėta kėdžių 

publikai. Nemažai jų, bet neuž- parašu, šį proklamacijos tekstą Whereas, that freedom lost Į Tokia pat tema prašneko-ir pa
teko, o be to daug kam buvo : (gražiai, lyg knygon įrištą) mie- in June 1940 by the Soviet 'vergtų tautų organizacijos pir-
maloniau ir medžių pavėsyje iš- sto mero atstovė. įteikė Alto pir- Union’s occupation arid annex- mininkas Algird Kleinot.
kilmę sekti Už kalbėtojų stale- mininkui Čekanauskui. Gi Alto ation of Lithuanian into USSR,
lio susėdo: V. Vidugiris, Liet, pirmininkas ją paskolino man, and
Bendruomenės Vakarų Apygar- turinį 
dos V-bos pirmininkas; visuo-

nufotografuoti ir duoti 
Naujienose išspausdinti.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas* dienas ir susi- 
■ rūpinimą. __ _ ____ -__ _____ *------------ 3____ \;__ L **** 3

Dr. A. J. Gusson — 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 Europa įspūdžiai. Dabar tik
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderį prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

NAU J I E N O S.
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL, 60608

S3.00
$2.00

$2.00

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA g
NauĮknose- galimi gaut! puikių knygų, kurios papuoš bat kokią 

knygų spinta ar lantyną.
Aleksandras PakalnEHcfs, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienu 
' atsiminimai ir Įvykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro

manas. 367 psl. Kaina $5.
A. PakalnHkiv META! PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimink 

ir laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 daliu- 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.0Č

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $2.00, minkštais vir- . 
Sėliais — $2.00; U dalis. 225 psl.. Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais __ ___________ $TCe

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos. apskritys su įdomiais aprašymais, fliu- 
straciiomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos
> partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.! 
170 psi.___ —..... ....................:------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 235 
puslapiai ____________________________

Knycas užsakant reikia pridėt! 25 et pašto Išlaidom*

I

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted SU Chicago. IR. 60608. — TeL HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juozas Dauparas. ŽEMĖS .OKIO ŠVIETIMAS. Studija Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieiu da- 
lip: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n 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 vairiais 
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 
aaulj Išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki-- 
nlnkat 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 ra daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik $5.00 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi Mušti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80608 
Girę ptalffa*, tnojin knyn

dino viltis laisvam gyvenimui,

Keletą minučių kalbėdamas 
Alto pirmininkas Čekanauskas, 

Whereas, Lithuanians in the pateikė vieną kitą žiaurios oku
pacijos bruožą ir apeliavo ne tik 
i susirinkusius lietuvius, bet ir 
į 'svetimtaučius, kviesdamas ko
von prieš rusiškąjį bolševikinį 
okupantą Ta pačia proga Alto 
pirmininkas pasakė, jog jam mi
rusiojo konsulo dr, J- Bielskio 
našlė Ona Bielskienė pranešusi, 
kad konsulatan esąs atėjęs iš 
Kalifornijos sostinės/ iš Sacra
mento miesto, lietuviams sveiki
nimas pasirašytas valstybės se
kretorės.

Los. Angeles area, observing the 
59th anniversary of the re-esta
blishment of an independent re
public and, 726th anniversary of 
the establishment of Lithuanian 
state, will raise their national 
flag on February 16, 1977, at 
the Los'' Angeles city hall:

Now, therefore, I, Tom Brad-, 
ley, Mayor of the city of Los An
geles, do hereby -proclaim Wed
nesday, February 16, T977 as 
“Lithuanian Day”, and urge all 
citizens to join with the Lithu
anians in observance of the two 
anniversaries and their conti- •

Aukos tebeatsiunčiamos j. 
1

anniversaries ana meir uvnvi-1 Vėliavos pakėlimo iškilmėn 
nued quest for the freedom and 'buvo atvykusi mokytoja Ona Ra

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

f f

Knygos bus išsiųstos, jei SI.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, III. 60508

Ilgamečio RALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ B ALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

įdomi fcnvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana Globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremiips vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

<ūte čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173F So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima rauti knycų rinkoje

CHTCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyza aprašanti kutintu PO (1869-1939) metu 

Chtcasos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos OrauĮtija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolnntios. ju suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti lalkra-Sčiai, kuriu rišo buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. DVoti dokumentai katalikišku, socaillstinių. laisvamaniškų ir 
kitu organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
knf ir kt. _ '

Norintieji šia knyga įsigyti, prašomi parašyti čeki ’arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, DŪL 80608

Susirinkimui pasibaigus bu
vo užkandžiai.

Klubo susirinkimas Įvyks ba-
J. Klauseikis I landžio 7 dieną. E. McNamee .

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti

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

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

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

orderį tokiu antrašu:

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

Taupykite dabar 
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- i;-X 

asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
. jie<padeda sukurti geresnę apylinkės ben- » 
druomriię. ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite daSar... .

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ,ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

R
1 SAVINGS & LOAN ASS OCIATION
> 1800 So. Halsted St Chicago, HI. 60608
I VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
t
■ ' pdeigta 1923 metai*. TKL. 421-3070

I ”^8i I Į*taigo« pietuoM kiemai automobiliam* partatytL

• — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, — Monday, February 21, 1977
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Vasario 16-toji gražiai paminėta
Praeitą savaitę rašėme apie gausų ir nepaprastai 

gražiai paminė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą 
Chicagoje, pačioje didžiausioje Amerikos lietuvių koloni
joje. Patys čikagiečiai stebisi, iš kur tiek daug senų ir 
naujų lietuvių atsirado, kaip jie pripildė didžiąją salę ir 
balkoną. Daugelis pastebėjo, kad senieji lietuviai didelę 
dalį programos suruošė. Kada pradeda pūsti šaltesnis vė
jas ir susidaro pavojus lietuvių vedamam laisvinimo dar
bui, tai visuomet didesnis lietuvių skaičius savo petį ir 
prisideda prie talkos.

Dabar jau turime žinių, kad šios lietuviams brangios 
šventes minėjimas buvo panašiai pravestas ir kiekvieno
je didesnėje Amerikos lietuvių kolonijoje. Lietuviai nesi
tenkina kolaborantų siūlomais ruso nugraužtais kauliu
kais. Jie nori, kad rusai visai išsikraustytų iš Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos ir išsivežtų visus savo kolonistus. Di
džiausi Amerikos Lietuvių Tarybos vedamo darbo prie
šai yra okupantui tarnaujantieji lietuviai komunistai. 
Vilniuje jie turi kelis gerai apmokamus pareigūnus AL
TO darbams sekti. Jie nesigaili lėšų ALTO darbui nuver
tinti. Nemalonu konstatuoti, kad Amerikoje atsirado keli 
okupanto talkininkai. Asmeniškos ^garbės ar kitais sume
timais, jie taip pat atsuko savo fronto artilerijos ugnį 
prįeš lietuvius- Bet jų ryžtas nuėjo vėjais.

Iš Washingtono, Los Angeles, Detroito ir kitų vietų 
ateinančios žinios aiškiai rodo, kad Vasario 16-oji buvo 
vieningai ir entuziastingai paminėtos didesnėse lietuvių 
kolonijose. Vienur buvo susitarta dar kartą pabandyti ir 
leisti aukotojams pasirinkti pageidaujamus “veiksnius”. 
Kitur buvo ruošiami du skirtingi minėjimai, nes vietos 
lietuviai nerado bendros kalbos ir nenorėjo daugiau laiko 
leisti-bereikalingoms diskusijoms. Trečiur atsakingi pa
reigūnai nutarė kišti galvą Į paties liūto nasrus ir paju
dinti kąsti galandamus dantis-

Los Angeles lietuviai, vietos tarybos vadovaujami, 
sudarė komitetą Vasario 16-tos dienos sukakčiai pami
nėti. Nutarta dar kartą leisti kiekvienam aukotojui “pa
sirinkti veiksnius” aukoms atiduoti. Komitete buvo visų 
grupių atstovai, įskaitant ir frontininkus, garsiai šūkau
jančius apie varžymą laisvės “ pasirinkti veiksnį”. Vie
tos ALTO skyrius nutarė dar kartą leisti aukas rinkti 
pagal frontininkų išgalvotą propagandinį trafaretą. Au
kos buvo renkamos Amerikos Lietuvių Tarybai, Vlikui ir 
frontininkų vadovaujamos grupelės “veiksniui”. Visi 
klausė kalbų, visi davė aukas, o visų grupių pareigūnai 
jas skaičiavo. Paaiškėjo, kad praeitais metais Los Ange
les lietuviai Amerikos Lietuvių Tarybai sudėjo virš 3,000 
dolerių, o šiais metais jie sumetė $4,000. Barzdukinei Ben
druomenei jie sudėjo tik $92.00. Kai buvo paskelbti sudė
tų aukų duomenys, tai labiausiai nustebo mažiausiai ga
vusieji. Jie niekad nemanė, kad absoliuti lietuvių daugu
ma jų skelbiamom pagyrom netiki.

Dr. Kazys Bobelis buvo nuvykęs į Washingtoną, kad 
papasakotų sostinės lietuviams apie ALTO vedamą dar
bą ir kokią tolimesnę pagalbą lietuviai gali duoti paverg
tai tautai. Savo laiku Washingtone buvo stiprus ALTO 
skyrius, bet paskutiniais metais jis susilpnėjo, sostinėn 
prigūžėjo kitokiomis mintimis mintančių “politikų”, ku
rie savaip rengėsi “vaduoti Lietuvą”. Dr. Bobelis išdėstė 
ALTO principus, atliktus darbus ir paskutiniais dviem 
metais Washingtone ir visam krašte vestą darbą, ginant 
pavergtos Lietuvos teises- Ne griauti ALTO vedamo dar
bo, bet jam pritarti ir padėti pasižadėjo sostinės lietu
viai. •

Detroito lietuviai, kaip ir čikagiečiai,-nerado bend
ros kalbos su ALTO niekintojais, bet didelė Detroito lie- 
tuviaų dauguma pritaria ALTO vedamam darbui ir ry- 
žori suruošti minėjimą. Jis buvo gausus ir gražiai prave
stas. Bet gražiausiiai buvo Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbas minėjimas Connecticut valstijoje, Waterbury 
miestelyje, kurįrme nuo senų laikų gyvena didelis būrys

Kongreso atstovas Frank Annunzio padėjo latviui OlaįBruver (vidury) ištrūkti iš rūsy okupuotos Lat
vijos. Kongreso atstovas rūpinasi rusu pavergtomistautomis. Jis padeda lietuviams, padeda ir kity pa
vergtu tautu atstovams. Kairėje pusėje stovi vertėja Ingrida O'Brien.

ALT vicepirm. dr. Kazio Šidlausko žodis, minint Lietu
vos Nepriklausomybės šventę, Chicago}, 1977 vas. 13

MIELI CHICAGOS LIETUVIAI, .
Amerikos Lietuvių Tarybos ir himną įrašė ne koks svajingas 

jos pirmininko dr. Bobelio var-, poetas, o tautos praeitį ir jos 
du (kuris šiandieną kalba Va- būdą gerai pažinęs realistas me- 
šingtone) noriu pasveikinti Jus, dicinos daktaras.
gausiai susirinkusius į Vasario Įkūrus senosios Lietuvos vals- 
16 d. paminėjimą. ; tybę, palyginti nedidelė lietuvių

Lietuvos naujųjų laikų isto- tauta., buvo išplėtus tos valsty- 
rijoj 1918 m. Vasario 16 d yra bės sienas nuo Baltijos iki Juo- 
pati svarbiausia mūsų tautos dujų jūrų. Šį. laimėjimą gali- 
šventė. Ima buvo pasiekti, tik nepapras-

šitokia iškilminga proga mums! tomis lietuvių ‘tautos ir jos va- 
dera sustiprinti mūsų dvasią ir. dų savybėmis. ’ Senosios Lietu- 
pasiryžimą, kovoj už tautos lais« l vos valstybės gyvavimas truko 
vę, metant trumpą žvilgsnį į pra< šimtmečiais. Net susijungus į 
eitį, iš kurios, Lietuvos himno, bendrą valstybę su gana didele 
žodžiais tariant, mes turime sem-! lenkų tauta, vistiek Lietuvos pil
tis sau- stiprybės, ypačiai, at- nas valstybingumas buvo išlai- 
kreipiant į tai mūsų jaunimo dė- kytas.
mesį. Lietuvos himno žodžiai ■ Ne viena, bet kelios Lenkijos 
“Tu didvyrių žemė”, nėra koks; Lietuvos kaimynės turėjo susi- 
tuščias posakis. Juos į mūsų dėti, kad privestų tą bendrą mū

lietuvių. Vietos Lietuvių Tarybos pirmininu yra Adolfas] 
lietuvių. Vietos Lietuvių Tarybos pirmininku yra Adoflas 
yra toki geri, čiampės draugystė su Waterbury meru ir 
kitais pareigūnais toki šilti, kad miesto meras Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo dieną paskyrė Adolfą Čem- 
pę vienai dienai Waterbury meru. Pastarasis, pradėjęs 
eiti pareigas, ne tik pats pasirašė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo proklamaciją, bet ją atnešė į minėjimo 
salę ir perskaitė. Minėjimas buvo gausus, gražiai praves
tas ir sumesta gerokai aukų'

Be Dr. Bobelio kalbos Washingtono lietuviams, kal-

sų valstybę su lepkais prie žlu
gimo.

Atėjo lietuvių tautai sunkūs 
laikai. Lietuvos vardas turėjo 
visiškai būti išbrauktas iš toli
mesnės pasaulio istorijos. Virš 
130 metų tęsėsi suriki Rusijos 
carų vergija. Nuo lietuvių tau
tos kamieno buvo nutolus jos 
šviesuomenė* — bajorija; nuo 
tautos kamieno buvo nutolus jos 
sulenkėjus dvasiškija, o vistiek 
lietuvių tauta nežuvo. Jos liki
mą išsaugojo ir jos nepriklauso
mybę apgynė eilinis lietuvis kai-. 
mietis, vadovaujamas iš to Lie
tuvos kaimo kilusių saujelės lie
tuvių inteligentų.-—,
' Kokios yra lietuvių tautos sa
vybės, kurios lėmė sukurti vi
duramžiais galingą valstybę, o 
sunkiems laikams užėjus per il
gą šimtmetį, išlaikyti sunkiau
siomis sąlygomis tautos gyvybę 
ir atgauti lietuvių tautai laisvę.

Pats pagrindinis lietuvio cha
rakterio bruožas turėtų būtį jo 
nepaprasta ištvermė, toliau — 
drąsumas, atkaklumas, nekalbant 
jau apie darbštumą ir gerą sa
vo pareigų atlikimą. Tik turint 
galvoj šias lietuvių charakterio 
savybes, galima suprasti lietu
vių tautos istoriją

Dar II-jo Pasaulinio karo me
tu kalbėjo vokietis karys: “Aš 
mačiau Rytų fronte metant gin
klus ir bėgant italų karius, ispa
nų karius, Balkanų tautų karius, 
bet aš nemačiau ir nesu girdėjęs 
atsitikimo, kad priešo akivaizdoj 
būtų metę savo ginklus ir bėgę

bėjo didelis lietuvių draugas, kongreso atstovas Frank; iš mūšio lauko lietuviai kariai”. 
Annunzio. Šių metų Vasario 16 dieną jis pasakė turiningą 
kalbą JAV atstovų rūmams. Jis priminė Įstatymų leidė
jams, kad lietuvių tauta, okupanto ruso žiauriai išnaudo
jama, verčiama atsisakyti savo praeities ir tradicijų, bet 
lietuviai vykusiai priešinasi okupantui, bando atsispirti 
nepaprastai dideliam spaudimui, kad galėtų išlikti lietu
viais, apsaugotų savo kalbą ir kultūrą.

Frank Annunzio pranešė visam kongresui, kad jis 
praeitų metų gruodžio 9 dieną pasiuntė sovietų ambasa
doriui Anatolijui F. Dobryninui laišką dėl įkalinimo Ni
jolės Sadūnaitės. Jis priminė Dobryninui, kad Sovietų Są
junga Helsinkyje pasižadėjo gerbti kiekvieno žmogaus 
teises, tuo tarpu paskutinių dienų sovietų vajdžios veiks
mai griauna Helsinkyje duotus pažadus.

Kongreso atstovas Frank Annunzio nesitenkino vien 
laišku Dobryninui. Jis kreipėsi skriaudžiamų lietuvių rei
kalu į Valstybės Departamentą. Jis reikalavo, kad butų 
padarytas spaudimas į sovietų valdžią žmonių pagrindi
nėms teisėms gerbti- Jam buvo atsakyta, kad Valstybės 
Departamentas kreipėsi į sovietų valdžią tuo reikalu. Ru
sams buvo priminta, kad amerikiečiai apgailestauja So
vietų Sąjungoje valdžios persekiojimą prieš žmones dėl 
jų politinių, tikybinių ar kultūrinių Įsitikinimų.

Lietuvių ryžtas padėti pavergtiesiems broliams ver-

to fronto vėliava nuėjo niekais. 
.Šios idėjos yra svetimos lietuvii;
tautos charakteriui. Jos būvi 
pasiskolintos iš kitų tautų. Gal
būt jos tiko italams, vokiečiams, 
bet jos negali tikti lietuviams. 
Avių kaimenės vienybės nei lie
tuvių tautoj, nei tarp išeivijos 
lietuvių niekuomet nebus gali
ma pasiekti. Lietuvius galima 
suvienyti, tik juos įtikinant, kaip 
buvo padaryta siekiant Lietuvai 
laisvės, ją apginant arba, kad 
ir apjungiant šio krašto lietu
vius į Amerikos Lietuvių Tary
bą, kuomet jų tėvų kraštą išti
ko nelaimė.

Nereikia man aiškinti, kad 
pagal visas turimas žinias, lie
tuvių tauta pavergtoje tėvynė
je tinkamai išlaiko savo sunkų 
egzaminą, siekiant tautai lais
vės. Mums tik belieka rūpintis, 
kad ir išeivijos lietuviai tinka
mai paremtų tą tautos kovą už 
savo laisvę.

Vien tik kilnaus mūsų nusi
teikimo neužtenka, garsinant pa
sauly lietuvių tautos laisvės by: 
lą, bet tam reikia ir materia
linių aukų. Jei mes skelbiame, 
kad Lietuvos laisvinimo darbams 
finansuoti turėtų būti paauko
tas bent vienos dienos uždarbis, 
tai mes turėtumėm stengtis tą 
duoklę atiduoti arba bent prie 
tos normos priartėti

Į visokias aukas, ar jos būtų 
darbas, ar medžiaginė parama, 
mus įpareigoja sunkų vergijos 
jungą velkanti tauta. Tik šias 
aukas padarę, mes galėsime be 
jokio sąžinės graužimo vadintis 
didvyrių žemės vaikais.

NAIROBI 
susekus sąmokslą nužudyti 

\miną, dabar'Ugandoje vyksta 
masiniai areštai ir žudymai, kaip 
■akoma, “valomas” kraštas

Ugandos radijo pranešimu, 
inglikonų bažnyčios arkivysku- 
□as Janani Luwum, vidaus rei
kalų ministeris ir taipgi turtų . 
ninisteris buvo suimti, kaltinant 
‘uos ruošiant sąmokslą nužudy
ti Aminą. Jų areštas įvyko, kai 
to atviru dangumi, dalyvaujant 
kariuomenei ir publikai, trys ki
ti vyrai pasakė viešai, kad ar
kivyskupas ir ministerial ren
gėsi nužudyti Ugandos .prezi- 
■lentą.

Dalyvavusių tose iškilmėse 
3 000 karių masė ėmė šaukti: 
“Užmušk juosi Užmušk juos 
šiandien 1”

Ugandos bažnyčios pareigūnai 
sako, jog jie bijo, kad visi areš
tai gali būti nukreipti prieš krik
ščionis Ugandoje. Aminas pa
sakė, kad sąmokslas yra inspi
ruotas buvusio' Ugandos prezi
dento Miltbn Obote, kurs dabar 
gyvenąs Tanzanijoje.

Nužudytas

Ugandos radiją pranešimu, su
imtas Ugandos anglikonų bažny
čios arkivyskupas ir du ministe
rial žuvo mašinai apvirtus, kai 
jie vežami užpuolė sargybinį no
gėdami pabėgti. Bet anglikonų 
bažnyčia sako, kad istorija yra 
sugalvota: trys suimtieji buvo

uiuūiiJ ' j Užsienis neįtikėjo Ugandos
Buvusi žudiko Charles Manso-: pranešimu. Tuojau pasipylė pro- 

no pasekėja ir garbintoja Leslie testai. New Yorke Amerikos am- 
Van Houten, kuri pati dalyvavo basadorius prie J. T. pasmerkė 
vykdant žmogžudystę, nužudant arkivyskupo Luwumo nužudymą, 
Los Angeles filmų aktorius bei kurs vos tik pereitą savaitę gri- 
muzikus, žurnalistų klausinėja- žo iš kelionės po Afrikos valsty- ■ 
ma Sybil Brand Institute, pa
sakiusi, kad* ji žinanti,-jog pada
riusi-kažką labai baisaus. Ji. ne
laukianti, kad jai žmonės dova
notų, bet ji tiki, jog bus duoda
ma proga. Mat, jos byla dar 
kartą bus persvarstyta kovo mė
nesyje.

Ji prisipažįsta, kad ji buvo 
veikiama Mansono .asmenybės, 
bet tas viskas praėjo. Manso- 
nas, esą, neturi jokios viršžmo- 
niškos jėgos. Jis tik mokėjęs 
suvilioti. Leslie Van Houton var
gina sapnai buvusių baisių įvy
kių, kurių ji pati buvo dalyvė.

bes. Tokie veiksmai turi būti 
pasmerkti pasaulio viešosios nuo
monės teisme.. Tanzanija šako, 
kad Ugandos versija yra sun
kiai suprantama; /■'’

Canon Burges Carr; generali-i 
nis sekretorius viąos Afrikos baž-

, nyčių konferencijos, pavadino 
arikivyskupo žuvimą žudymo 
veiksmu, kuris sukėlė nuostabą 
ir baimę viso pasaulio bažnyčių 
ir krikščionių tarpe.

HAVANA.

Jūrininkai prašosi 
paleidžiami

WASHINGTONAS. — Aštuo- 
ni juodieji jūrininkai, kurie 1976 
m. lapkričio 13 užpuolė ir mirti-

j riai sumušė 7 baltus jūrininkus, 
Camo Pendleton, Kalifornijoje, 
apkaltindami juos Ku Klux Kla
no sueigos dalyviais ir kurie da
bar sėdi kalėjime iki karinome-' 
nėš teismo, paprašė teismo juos 
paleisti į laisvę. Jie jau 8 mėn. 
kaip sėdi kalėjime.

..KANADOS DAKTARAI 
PAMĖGO JAV SĄLYGAS

) Nežinau jokios kitos tautos, 
kurioj šios vertingiausios .žmo
nių giminės savybės būtų išsi
vysčiusios tokiam aukštam laips
ny. kaip lietuvių tautoj.

Nenuostabu, kad kaip tik šių 
tautos charakterio savybių pa
sėkoje, mes ir savo tarpe labai 
atkakliai grumiamės. Šitų grum
tynių mes, žinoma, turėtume 
kiek galima vengti arba jas bent 
švelninti. (

Taigi, prieiname prie tos tau
tinės vienybės siekimo, kurios 
mums nelabai vyksta įgyvendin
ti ir dėl kurios siekimo daugu
moj ir kyla tos mūsų tarpusavės 
grumtynės.

Netenka aiškinti, kad lietuvių 
tauta ir jos žmonės, pasižymėję 
tokiomis išskirtinomis charakte
rio savybėmis negali būti tvar
komi, kaip kokia gyvulių banda. 
Lietuvių tautą, prof. Pakštas va
dino karalių tauta ir tai ne vien 
tik dėl to, kad mes praeity buvo- j 
me davę ukrainiečiams, lenkams, į 
gudams ir kitiems valdovus.

I.igšiol visos pastangos suvie- i 
čia prezidentą ir Valstybės Departamentą spausti rusus, įnyri lietuvių tautą po vienos par- į cook apskrities tarybos pirmininkas George w. Dunne kalbe Marla High 
kad jie būtų žmoniškesni su pavergtoms tautoms. vėNava arta išeivijos lie-

 tuvius suburti po vieno arba kl- pirmininkė Kristina Austin, vadovavusi minėĮitnul.

Japonai nudegė 
pirštus

Diktatoriaus
Castro pasiųsti į Japoniją pre
kybos agentai užsakė labai daug 
prekių mirtinai reikalingų Ku
boje. Bet cukraus kainai kritus, 
Kuba neišgali tų prekių išpirk
ti Kuba mėnesiais vėlinasi su 
įmokėjimais išperkant užsaky
tas prekes. Tūkstančiai tonų 
plieno, mašinų dalių, auto mo
torų, tekstilės ir namams reikia-! TOONTO, Kanados Daktarų 
mų gaminių krūvos užkišo'Japo- Draugijos ' pranešimu, praėju- 
nijos sandėlius. Sandėlių išlai- siais metais 163 Kanados dakta- 
kyrno sąskaitos, mokesčiai ir ki- rai persikėlė į Jungtines Vaisty
tos išlaidos didėja dienomis. Ra* bes ir pradėjo praktikuoti. Iki 
ginama Kuba greičiau atsilygin
ti, atsikirsdama rašo: “Velniop 
mokesčiai ir kitos išlaidos- Grei- ravo į JAV-bes,o o praeitais me
čiau išsiųskite prekes!”

tol pradedant nuo 1965 metų 
apie 70-Kanados daktarų emig-

tais dvigubai daugiau.

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — Monday, February 21, 1977
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KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
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Everesto kalnas

H.
K

bR. K. G. BALUKAS 
IKL^ERIJRA ir moterų ligos 
ginekologinė chirurgua 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Mod.€11 Building). Tel. LU 5-6446 
PiL-ia Ilipnias pagal swrurim* 

ei neatsiliepia, skambinti J74-8%4

DR. C. K. BOBFHS 
INKSTŲ ir ŠLAPIMO JAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef 695-0533 

Fci Valley Medical C -nter 
8f 0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR.. PAUL V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W.«tch«»ter Community klinikos 
Medicinos direktorius.

• 938 SJHanheim Rd.,Westchester, III
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis b 

kas antra šeštadieni R—i vai
* Tol.: .562-2727 arba 562-2728

*

J 
t

REZ.: GI 8-0873
DR.W.EJLS1N-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave.j WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
' siliępia. skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

SUŽALOTA MITYBA LIGAS GAMINA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
V^tv4os pasai susitarimą

?R. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
<002 N. WESTERN AVE. " 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakoma^ 12 va L

DR. FRAHK FLECKAS
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26U W< 71st St. — TeL 737-5149 
fikruu akis. Pritaiko akinius ir 

contact lenses’
>L pagai susitarimą. Uždaryta tret

♦NKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

US6 WEST 63rd STREET t

Jtetvirtad. nuo 5—7 vai vak 
Ofiso telef.: 776-2380

Naujas rez. telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
-GYDYTOJAS ir chirurgas 

Scndrc praktika, spec. MOTERŲ ligoj 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR S-I223
OFISO VAL.; pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 yal. po pietų ir kitu laikt 

pagal susitarimą.

i 5vENI9 ..RAST0 WW0CTMAI IR PAAIŠKINIMAI
'sklerozė ir širdies ligos.

Dr. Edith Weir mitybos žino
vė sako, jei atsteigus mityboje 
prarastus veiksnius, tai širdies 
Egos sumažėtų 35 procentus. Nū 
dien širdies ligoms serga 6 miii- 
jonai žmonių. 65 procentai su
mažėtų dantų kartozmizmo, 50 
procentų rakįto ir kūdikių mir
tingumo, 53 procentai vėžio U- 
gų ir Lt. Tačiau 30 procentų pa 
kiltų jaunuolių mokslingumas. 
Nauda būtų ne tik bieduomenei, 
bet ir visiems šios šalies gyven- 
ojams, jei maistas būtų geres
nis.
Rašo Dr. A. J. Gusenas

"Dievas yra Šviesybė ir Jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano lakui“. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovaują man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri u paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

/ F. ZAVIST 3715 WEST 66th STREET CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJA*

• Amerikiečiai mano, jog jie min

Šiandien maisto tyrinėtojai 
specialistai pradėjo vis daugiau ką: kaip didelė ir turtingiausia 
kalbėti apie šių dienų žmogaus tauta visame pasaulyje, mes tu- 
•mitybą, kuri daugumą ligų pa- į rime labai gausų širdies ligų kie 
gamina ne tik pas augančius vai, ky ir didžiausj kūdikių maro
kus, bet ir pas suaugusius žmo-, mą. Trumpiau gyvename už la
nes.

_ ,. . , , ... u-- marumas nuo Įvairių ligų yraTačiau ir federalmes valdžios ; V- • - • ,... v. . . pats didžiausias šioje žemes platyn neto jai pnpazjsta, jog ame-jnet . 
rikiečiai serga tik nuo prasto. ‘
maisto, cheminių nuodų, kon- \ ^r- G. E. Weir, viena iš mi- 
servų sugadinto. ^os žinovių sako štai ką;

JANINA MARKS BUVO 
INDIJOJE

Dail. Janina ir jos vyras Ira 
Marks, brangenybių pirklys ne- 

' seniai grįžo iš kelionės po Indi-
> ta geriausiu maistu ir yra svei- ją) bur lankėsi turizmo ir biz- 

Mitybos-tyrinėtojai sako štai kiausi žmonės pasaulyje. Tačiau njo reikalais.
taip nėra. Pastarųjų keletos me
tųtyrimėi įrodė, kad šių dienų) A plunkė-senąją, naująją In- I 
žmogaus mityba tapo visiškai ^j°s sostinę New Delhi ir kitus | 
nemaistinga ir tik tiek naudos' 
kūnui duoda; kiek arkliui aviži
niai šiaudai. T . ■

Aplaukė. senąją, naująją In-

tų kraštų žmones. Amerikiečių

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
SPECIALUS VAJUS

e Šio vajaus sąlygomis gali-jums duos užpildyti 
_ _______________________V - • 'V. T T 1 • 1

P. ŠilEiKiS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA5 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Spocieij pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir Lt

:na apsidrausti tik Class V-2 —; 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

’Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 melų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia.

8 šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% ^nuolaidą nuo pir- 
mųj ų mėtų ‘ mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
mėtų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

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

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

ir pasira- 
pareiškimą 
mėnesinius

I—viso aplankė aštuonis mies
tus. Lankėsi ir Hongkonge, ki
nų kultūros mieste, esančiam 
anglų protėktoriate. Iš kelionės 

Surinktos sveikatos tyrimų grįžusi pasakoja, kad kai kurie 
centrų statistikos rodo, jog nū-.jn<Įjjos miestai viena koja stovi 
dien 35 milijonai amerikiečių ~~ — — - - -
serga sunykimo ligomis, kurios 
pasireiškia labiausia pas augan
čius vaikus.

syti Non-Medical 
taip -pat sumokėti 
arba metinius mokesčius.

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

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

• Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes-s 
čius

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

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, 'N. Y. 10001

Dr. G. M. Briggs, mitybos ty
rimo ekspertas Berkley univer
sitete, Kalifornijoje, sako štai 
ką; “Pagydymas~nuo ligų, pra
sidedančių iš -_ nemaistingumo 
daug daugiau kainuoja, negu 
nuo alkoholio, narkotikų ir va
gysčių. Kasmet 30 bilijonų do
lerių išleidžiama blogai sveika
tai atitaisyti; protinėms ligoms 
gĄ’dyti, apkūnizmui mažinti, jau 
nuolių fizinėms jėgoms atsta
tyti.

Šiandien mitybos tyrinėtojai, 
žinovai pripažįsta, jog nemais- 
tingumas palietė ne tik biednuo 
menę, kuri gyvena nepritekliuj, 
bet vidurinę ir aukštąją klasę, 
kurios gyvena pertekliuje.

Mitybos- tyrimo žinovai sako 
šai ką: 50 įvairių rūšių maisto, 
turinčių proteinų, vitaminų, mi 
neralų, būtiniausių
kūnui, kurie beveik 100 pro
centų būna sunaikinti, iki. pa
siekia valgytojo stalą.

Dr. Brown sako, jog amerikie 
čiai valgo šiukšles, o geriausius 
mitybos derinius—vitaminus ir 
mineralus, iš mitybos išimtus, 
gyvuliams sušeria.

Surinktų statistikų duomenys 
rodo,kad kasmet amerikiečiai iš 
leidžia 100 bilijonų dolerių ga- 
pilniams, kurie žmogaus kūnui vingę patalpose, 6245 S. Western Av. i 
nemaistingi ir tik įvairias ligas. . . . „ ims ir svečiais gauiuai uaiyvcuu. ao ,

gamina, o tai labiausiai pas au- anksto prašome pranešti dalyvaujan- į 
gančius vaikus. American Medi-! aL?;1pirmininkui Kaziui__Maciukui; adresu 

Tel, 776-3140. (Pr.) ’ .

. šešioliktame šimtmetyje, bet ki
ta jau dvidešimtame amžiuje, 
ypač šiuo pasižymi Jaipur mie
stas, Rajasthan provincijoje. 
Apie šią provinciją, Jaipur mie
stą yra plačiai rašoma ir vasa
rio mėn. National Georgraphie 
žurnale, kur pateikta ir to mie
sto nuotrauka. .

Ponai Marks grįždami namo , 
buvoz sustoję Londone ir aplan
kė savo sūnų Petrą, kur jis ten 
studijuoja. Savo laiku buvę iš
didūs anglai, šiandieną sunkiai 
sprendžia spalvotų piliečių prob 
lemą, kuri Londone jau sudaro > 
net du trečdalius gyventojų, tai, , 
Anglijos kolonijų žmonės, turin 
tieji Anglijos pilietybę ir reika
laujantieji savo teisių.

Dail. Janina ne tik puikiai 
piešia ir premijas renka, bet ne 
blogiau valdo ir plunksną, žada 
savo kelionės įspūdžius pateikti 
spaudoje, greičiausiai Naujieno i 
se. .Tai lauksime jos įdomios ke, 

žmogaus j Hones įspūdžių. Z. J.

i

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6 

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

6845 SO. WESTERN AVE;

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpuHic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

SUSIRINKIMŲ 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: I?Afayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

IK50 West 63rd St., Chica8o. III. 6062 
TeTef.: PRospecf S-5064

cal Associaion sako, nūdien pas 2549 W. 71st St.^Chicago. Dl. 60629, 
augančius vaikus pastebimi šių

BIRŽĖNŲ KLUBO valdyba, š. m. 
vasario mėn. 27 d. 2 vai. popiet ruo
šia klubo 25 metu veiklos sukaktuvi
ni minėjimą su vaišėmis Chicago Sa- j

Kviečiami visi biržėnai su seimo-' 
mis ir svečiais gausiai dalyvauti. Iš'

i

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

VLADUI NENIŠKIUI

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1511
«

M

Ra- pubPc 7-1213
VJrginh 7-6672

Remove the pineapple from both shells, halve 
fruit lengthwise-, slice off coke (top portion) 
CP EACH QUARTER. CHUNK FRUIT. PUT BACK IN THE 
SHELL — IT MAKES AH ATTCACTIVE 5SVU4G DISH .a

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA,

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50lh Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HiOs, III. $74-4410

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

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖuiNYČlA 

w£bt wd 5iKtefei
Telefonai: PR £-0833 ir PR 8-0334

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Dnshiy krautuvė

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwyz Ooak Lawn, 

i ei.

r-cKKKAUS i VMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustyma* 
rš jyaiHV atstump.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

HOW TO CUTANDSEfWE FTZESH PINEAPPLE

GfloW THAT A PLUMP AND FRESH- 

looking Vineapple has found 
AHOMEIN YOUR KITCHEN .YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 

.EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS PELlCACr’.WELL.ITCOULPNl 
BE EASIER.

KENT KEVIN VALANTIEJUI

f (SAY THE PINEAPPLE ON ITS 

SIDE .WITH A LARGE , SHARP' 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 

’THE BOTTOM THROUGH THECXOWN.

5?0 REMOVE THE TOJ IT, 
INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL TIE W AROUND-

nuirus, tėvams — dr. Jonui Valantiejui, žmo
nai Elizabeth ir šeimai reiškiame gilią užuo
jautą. —

*
Union Pier Lietuviu Draugijos nariai

O 

ir

Jis taip roli, Tavo brolelis, 
niekad nebesugrįš.—..

Prudential Bldg. S-ce Ass. supervisor Sta
sį Neniškį ir šeimą, jo broliui

Lietuvoje mirus, giliai užjaučia

Mėta ir A. Visackas

Chicagos
Lietuvių 
'laidotuvių 
iXrektoriu
Associacijos

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401



HELP WANTED — MALI 
D«rb>inkų Reiki*KUMPA!

—Dčkui marketparkiečiui Juo
zui Lekui, atsiuntusiam penkinę 
už kalendorų. Dėkui Lvs apylin 
kės tauliečiui, užsisakiusiam 
N tu j ienas <eneriems metams.

mon forumo kalbėtoju, šį ket- 
s n i.t<li< n:. Vitsario 21 d. 6:30 v. 
s ak į is kalbės socialiuose pie
tuose George Washington gim
tadienio proga Braigle’s resto
rane. 123(X> So. Nagle Ave., Pa
los Heights, lik, blokas j vaka
rus nuo Kidi>eland. Kalbos lenui 
“Detente with Monsters”. Pietų 
k.liną $7 asmeniui. Vietomis re-j 

‘zervuoti tel. 610-2925 arba 388-
nėti. Taip pat dėkui \įsiems, pa- 6511.
reiškusiems norą susipažinti su 
Naujienomis. Platinimo vajaus 

siuncia-vru
mos susipazminnn Z savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus arba platintojų atsiųs
tus galimų skaitytojų adresus. 
Visi lietuviai kviečiami atkreip
ti savo asmenišką dėmesį į Nau 
j ienas, gerai su jomis susipažin
ti ir pareikšti savo asmenišką 
numonę jas užsisakant.

— Rimantas PaulikaHis iš
rinktas Liet. Ev. Tėviškės pa
rapijos Jaunimo ratelio pirmi
ninku. Jurgis Lekšas — vicepir- 
inin., Rita Noreikaitė — Sekretu 
Kornelija Vincelytė ir Ingrida 
Kasiulytė — ifnansų reikalams, 
Dana Galinaitytė ir Lydija Ja- 
nušaitytė - ūkio reikalams. 
Na u j asis pi rm i įlinkas sėk m in
gai pravdė \ asario 16 minėji
mą.

— Midland Taupymo ir Sko- 
skvrius,

"Kombainas” ir kolchozininkat sėjos metu eiliniame pavergtos Lie
tuvos kolchoze, į kurį joks ekskursantas, net Jjoks bendradarbiautojas, 
nėra įleidžiamas.

REIKALINGI
UATHE OPERATORLAI

Su patyrimu nusistatyti savo maši
ną. Reikalingas patyrimas jvainems 
dirbtuvėj, darbams.

1900 North Clifton

HELP WANTED — M/OE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

riu. Bendrovė turi tris skyrius.t. w
New Yorko, vicepirni. Galina

COSMETICS
EUROPEAN TRAINED 

COSMETICIANS
To work in Georgette Klinger’s 

Skin Care Salon.
Opening in Water Tower -Place

Spring 77
Send Resume ;n confidence to:

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

— Vilkis Bražėnas/ iš Fort
Myers. Fla., spaudos bendradar linimo b-vės naujasis 
bis, knygos “Sąmokslas prieš prie G9-tos ir Washtenaw Ave., 
žmoniją” autorius, kovotojas savo paslaugumu ir imponuo- 
už Lietuvos laisvę amerikiečių jančiai mandagiais patarnavi- 
spaudoje ir informacijos semi
narų organizuotojas bei lekto-Įtraukė daug taupytojų, 
rius, pakviestas American Opi-įnešė virs dviejų milijonų dole-

mais per penkis mėnesius pri- 
kurie

PASSBOOK 
SAVINGS,., 
ths best way to

Ccmpamded

see us for
UQW financin9
1 AT OUR LOW RATES

jai vadovauja adv. Frank Zo- Gobienė iš Detroito, sekr. Van
da Stankienė iš Čikagos ir Ge
novaitė B’reichmanienė iš Ha- 

Juozo Prunskio miltono. Jos pakviestos dalyvau 
laišką Vasario 16 proga atspau-jti Gintaro ansamblio koncerte- 
sdino Sun-Times dienraštis. Ja-!baliuje Anapilio salėje. Dalį pro 
me primenama Lietuvos oku- gramos atliks sol. Vanda Stan- 
pacija ir gyventojų priespau- kienė.
da.

__ Klaudijus Pumputis, elek-i ta Toronto lietuvių studentų klu 
bo pirmininke. Ji taip pat pri
klauso- “Jaunimo žiburių” re
dakcinei kolegijai. Sekant jau
nimo spaudą ir veiklą, nesunku 
pastebėti, Kanados lietuvių jau- 

‘nimo sugebėjimus svarstyti ir 
! spręsti įvairias lietuviškumo, lie 
tuvybės bei išlikimo proble
mas.

gas. Minimo skyriaus vedėjas 
yra A. Norkus.

— Kun. dr.

tros įrengimų ir remonto kont- 
raktorius, savo profesiniu paty-

— Lilija Zenkevičiūtė išrink-

WE NEED EVERYTHING
• RESTAURANT 

HELP ♦
newest Me Donald’s RestaurantTte 

in the loop is now hiring for morning 
hours male and female. 20 to 40 hours 
per week. Convenient to “L” and bus 
transportation. /

Apply in person:
N.E. CORNER ADAMS and WELLS

ROOM 500
or call 235-0276 

between 10:00 AM - 6:00 PM 
Monday through Saturday

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

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

ŽIŪRĖKITE!PUIKUS 8 butų mūrinis, - arti šv.
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite. | DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 

GERAI I$I ATKYTAS mūrinis. 2x5 ras Marquette Parko patogiausioj 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir gatvėj, prieš 16 m. modermam^žmo- 
CampbelL Virš $500 pajamų mėne
siui

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

ŠIAIAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS £0^
Petes Kazan auskas. President Phons: Virginia ?«774T

HOOTS t Kon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. S-X

SERVING CHICAGO ŽĮR) SUBURBS SIKCE 1905

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraše Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas, 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

Knygos

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

^AUJDCNOHS šiemet suėjo ao metų. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybėj išlikimui skel
biamai Naujienų platinimo vajus.

• NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų Ueturių laisvę, 
neidamas Ir nesidėdamas i sandėrius su okupantai! ar jų [galio 
tirdiix.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendru institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
tikos 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 
crelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik *Iaikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietines ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes«L».
KAINUOJA: Chlatgofe Ir Ksnsdo|s meti m — $30.00, puse! — 1H.00, 

trlmi mėn. — $3-50, vlanim men. $3.00. Kitos* JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — S14JX), vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, Ill. 60608

nonis, greitai surasdamas kliū
tis ir greitai jas pataisydamas 
redakcijos bei spaustuvės patal
pose. Dėkui už tą darbą ir už 
paramą Naujienoms, atliekant 
jį visiškai veltui, netgi paauko
jant reikiamą remontui bei pa
taisymams medžiagą. Kontrak- 
torių Klaudijų Pumputį ir jo 
mielą žmoną Birutę teko pažin- i raS Bernotavičius, Tadas Buka- 
ti dalyvaujant visuomenės veik- jveckas, Ignas .Juzėnas, Jonas 
loję bei lankantis rėnginiuo-‘Martinkus, Vytas Mažeika, Vla

das Sinkus ir Mečys Šilkaitis, Re 
vizijos komisijon išrinkti: Kos
tas Burba, Juozas Sakalas ir Al
fonsas Pargauskas.

— Kasparas Vaišvila išrinktas

— Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų S-gos Chicagos 
skyriaus valdybon išrinkti: Pet-

se.
' —Laima Berčinytė iš Toron
to yra Guelph universiteto Lie
tuvių studentų klubo pirminin
ką. Klubas prisideda prie Lietu
vos ir lietuvių reikalų propaga- Liet. Ev. Tėviškės parapijos ta- 
vimo. Pabaltiečių studentų pas
tangomis ruošiama Baltic Night 
vasario 26 d. 7:30 vai. Seneca ko 
^egijos Minkler auditorijoje. Pro . o, 
gramoj dalyvaus tautinių šokių ' das Leipus, Jurgis Lekšas ir Hel 
grupė “Atžalynas”. jmutas Meijerisj— finansų rei-
— Lietuvių Tautinių šokių In- kalams, Jonas Gavėnia, Petras 

stituto valdyba posėdžiaus vasa į Genutis, Antanas Jankus ir Au
rio 26> d. Toronte. Dalyvaus rius šikšnius,.— seniūnas, J. 
pirm. Jadvyga Matulaitienė iš Baufeldas ir Aleksas Lingaitis—

rybos pirmininku, Petras Klei- 
naitis — picepirm., Ida Kaspa
rai tienė — sekr, Ričardas Šlei- 
teris, Silvija Juršaitytė, Edvar-

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 
aprašymai, paimti is gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina S2.50. -.r-

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
□iniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, BL 60608

RENTING IK GENERAL 
N. u m o s

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių bu
tas su baldais vyresnio amžiaus as
meniui. galimai su maistu ir su spe
cialia priežiūra. Tel. 925-7126.......

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis 

' Knyga su formomis gauna 
ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — 33.50.

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

ūkvedys, Jonas Anysius, An
drius Sedai tis ir Arūnas Kamin
skas — priežiūrai. Moterų drau
gijos valdybon išrinktos: Lydi- 
ja Klimienė, Olga Pauliukienė,. 
Adelina Anysienė, Marta Pauli- 
kaitienė, Ieva Panavienė, Marė 
švarkšlienė ir Marta Genutie- 
nė.

— Amerikos pilietybę gavo 
šios ponios bei panelės iš Chica
gos pietvakarių: Viktorija Kožu 
kauskas, Eleonora Lukas, Mari
ja Laurinavičius, ir Magdalena 
Akelaitis. Sąraše taip pat yra 
Rima Akel iš Izraelio.

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

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDĖ IR VARDAS

iDRESAS

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

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

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

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

ČIKAGIETĖS 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 anglų kalbą.

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

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

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina S1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILU 6O6OS 

etai lankant darbo valandomis arba užsakant paštu (r pridedant 
čok| ar pinigine perlaidą.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, S4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoj’e yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo

BESITHINGSIN LIFE
Lad Frank Zapolis 
120814 W. 95th St.

GA 4-8654

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 masinu garažas.

66 IR MOZARJ — 4 mieg. mūras, 
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios. [ 
įrengtas rūsys, mūro garažas. S37,000. '

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

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

BUDRAITIS REALTY
CO

gui statytas. Įmokėti apie $15,000.
2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly- 

3 po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš S5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

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

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

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra.

. įvairi aodrauda — 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 unitų 
motel - apartments. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
ji priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla. 33707 Tai. (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 tel. 
501-623-9814.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 6063i Tel. YA 7-5980

• Sunny Hills, Florida, ren
giamės aplankyti su automobi
liais š. m. kovo 5, 6, 7 d. d. 
Skambinkite M. Kiela (312) 
444-9655.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St, Chlcigo, III. 60627. — Tel. WA 5-2737 

1333 Se. Helcfed Ft, Chicego, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • Tel WA 5-2787 
Dldellt oe«lrlnklHMf perot rūšies h i Iri v prekių. z 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

NAUJUMO*, CHICAM S, ILL — M*nd«y, F«Vv»ry 2l'/l>77

$8,500. pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba ir Remontas*

Pigiai ir lengvomis sąlygomis par
duoda šildymo ir vėsinimo bizni. 
Skubėkite. *

DOMAS.ŽUKAUSKAS
t 4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, Hl, 60609 TeL VI 7-3447

‘ ELECTROS IRENGIMAl, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai S98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

h i ...

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

jae vieninteli 
lietuvį kailininką 

Chioagoje

NORMANĄ

26^5828 
(ptfliigoa) ir 
677^489 

(but*)

185 North W>ba*h Areno*

r


