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MADRIDAS. Nepatenkinti Is
panijos ūkininkai, kad vyriausy
bė neleidžia jiems išvežti žemės 
ūkio produktų j Europos bend
rąją rinką. . -

siekti New Yorką, Washingto- 
ną ir gal būt toliau j miestus yra 
padidėjusi.

Pasak dienraščio, Das Bild, Va
karą’ Vokietijos karinės žvalgy
bos viršininkas, brigados gene
rolas Paul Albert Scherer, pareik 
kęs parlamento komisijai, kad 
Sovietą, ir čeką slaptoji tarny
ba labai įdomaujasi Vakarų Vo
kietijos radaru naudojamu nai-" 
kintuvuose Phantom.

Gen. Scherer paneigė gandus, 
kad žvalgyba seka V. Vokietijos 
karo lakūnus skraidančius mi
nėtais Prantom naikintuvais.

Iš Paryžiaus ateinančios ži
nios sako, kad ir rusų okup. Lieu- 
voje buvo sudarytas komitetas 
Helsinkio aktams remti. Mani
festą, kaip jie vadina, pasirašė 
Tomas Venclova, šiomis dieno
mis pasiekęs JAV, ir dar kiti 
keturi žinomi Lietuvos piliečiai. 
Jų tarpe yra vienas Lietuvoje 
gimęs ir augęs žydas. Praeitų 
metų lapkričio pabaigoje paverg
toje Lietuvoje platintas toks at
sišaukimas :

Amerikos Lietuvių Tarybą se
nato iškilmėse atstovavo Dr. Ka
zys Šidlauskas, Teodora^ Blins- 
trubas ir Dr.. Jonas Genys.

The First ar.d Greatest 
Lithuanian Daily in America

Grenlan
Grenlandijos ir Ellesmere salos, 
kuris, po ledais plaukiant, su-

BRIUSELIS. — ‘Nato organi
zacijos štabas yra gavęs žinią, 
kad rusų povandeninių laivų ka
pitonai surado po ledais trum-

WASHINGTONAS.
dos konferencijoje Kanados mi- 
nisteris pirmininkas Trudeau 
pareiškė, kad Kvebeko atsisky
rimas niekad neįvyks, bet jeigu 
įvyktų, tai labai pakenktų Ame
rikai. Iš politinio taško žiūrint, 
Kvebeko atsiskyrimas reikštų 
Kanados padalijimą, blogiausia 
kas atsitiktų.WASHINGTONAS

Carterio parinktą kandidatą' P. 
C. Warnke, vadovauti nusigink
lavimo deryboms su rusais, jam 
pakeitus kai kuriais klausimais 

| nuomonę, senato komitetas be- 
;veik vienbalsiai priėmė. Mano- 
>ma, kad ir senato kvorumas jį 
patvirtins.

Bet senato ginklavimosi komi
teto dauguma narių nepatenkin
ti Warnke kandidatūra vadovau
ti nusiginklavimo deryboms. At
rodo, ginklavimosi komiteto na
riai pdnu Warnke nejparitiki.

Lietuvos grupės Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti 

manifestas

Potvyniai apsėmė Camiguin, 
Samar, Misamis, Agusan, Suri
gao provincijas.

LONDONAS. — Britanijos 
administracija suėmė du žur
nalistus, kurie neteisėtai išgau
davo valdžios paslaptis. Jie ne
teisėtai gautas žinias perduoda
vo kitiems asmenims. Už tai jie 
gali būti patupdyti dviems'me
tams į kalėjimą.
-.Atrodo, kad'paslapčių išdavi

me'bus įsipainiojęs Britanijos 
vidaus sekr. M. Rees, kurs sako, 
kad pagal 1911 m. aktą, asme
nys suteikę žinias negali būti 
persekiojami.

TEL AVIVAS. — Izraeliodar- 
bo partijos veikėjas ir buvęs 
kandidatu i Izraelio valstybės 
banko prezidentus Asher Yad- 
lin teismo nubaustas penkius 
metus atsėdėti kalėjime ir su
mokėti 25,000 dol. baudos. Jis 
buvo apkaltintas kyšininkavimu 
ir sukčiavimu.

ir pačioje Rusijoje; Sovietų val
džia nusigando griežtos naujos 
JAV vyriausybės linijos. Sovie
tų spauda ir žinių agentūros pa
sisakė prieš sekretoriaus Cyrus 
R. Vance pareiškimus apie pa
grindines žmogaus teises, bet ne
siryžta imtis griežtesnių prie
monių. Paskelbė, kad preziden
tas Carteris ir sekretorius Vance 
kišasi į sovietų vidaus reikalus, 
kelis disidentus suėmė, bet griež
tesnių žingsnių nesiima prieš 
Helsinkio aktus. Helsinkio aktai 
suskaldė rusų komunistų par
tiją, kariuomenę, gyventojus. 
Vieni reikalauja, kad būtų vyk
domi Brežnevo Helsinkyje pa
daryti pasižadėjimai, o kiti jų

Mes, Tomas Venclova, t. Ka
rolis Garuckas, Ona Lukauskai- 
tė-Poškienė, Viktoras Petkus ir 
Eitanas Finkelšteinas, skelbia
me, kad sudaroma Lietuvos gru
pė Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti. Grupė kreips di
džiausią džmesį į Helsinkio su
sitarimų humanitarinius pąra- 
grafus, liečiančius sąžinės, reli
gijų, minties ir įsitikinimų lais
vę, taip pat žmogiškųjų kontak
tų’ (Šeimų susijungimas, giminių 
lankymas ir t. t.) laisvę.

Mes pasirengę priimti atskirų 
asmenų, jų ' grupių ir organiza
cijų' pareiškimus, liečiančius 
Helsinkio susi tarimų pažeidimą

Kvebekas gali 
pakenkti Amerikai

Yadhn buvo nuteistas keliom 
valandom anksčiau priešišren
kant darbo partijos lyderį, dėlei 
kurib posto pesasf Izraelio mi- 
nisteriš pirmininkas Ytzhak Ra
bin ir gynybos ministeris Shimon 
Peres. - -

atsikersydami ųz valdžios var
žymo priemones prieš Ispanijos

mokslininkui. ir kovotojui ui 
žmogaus teises, sako, kad Car
teris padaręs tuo savo veiksmu ; ultra-dešiniuosius: valdžia, su- 
klaidą.

“Aš sutinku su prezidento sim
patijomis . pagerinti disidentų 
padėtį Sovietų Sąjungoje, — sa
ko sen. Baker, — bet aš manau, 
kad tuo laišku prezidentas tik 
pablogino disidentų reikalą”. 
Sen. Baker mano, kad disidentų 
reikalu tyla būtų geresnė byla, 
negu laiškų siuntimas.

Warnke patvirtino 
komitetas

Žydai protestuoja
MASKVA, 

žydų vienu ir tuo pačiu laiku 
bent 12 Sovietų Rusijos mies
tuose surengė demonstracijas, 
sėdėdami vietos seimelių bei ko
munistų partijos posėdžių ha
lėse. žydai reikalavo, kad raš
tu jiems vyriausybė paaiškintų 
kodėl neduodama leidimai išva
žiuoti į Izraelį.
' Suimtų žydų nebuvo, bet val

džios organai atsisakė paaiškin
ti raštu ir žodžiu kodėl neišduo
dami išvažiavimo leidimai.
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Sovietų viršū
nes kritikavo prezidento Carte
rio pasiūlytą $11.9 bilijonų biu
džetą krašto gynybos reikalams, i 
esą rinkimų kampanijos metu jis» 
žadėjęs gynybos biudžetą suma
žinti penkiais bilijonais doleriui 
ir jau savo pažadų išsižadėjęs/ 
Sovietų apsaugos ministeris Di- į 
mitri j Ustinov pasigyrė, kad. 
sovietų raudonoji armija esanti! 
aprūpinta moderniais ginklais* 
ir “imperialistaii” turėsią su f 
tuo skaitytis.

Ispanijos dešiniųjų riaušės
MADRIDAS. — Kraštutiniai 

dešinieji ekstremisįtai Madrido 
universitete sumušė profesorius

Lietuvos teritorijoje, sąryšyje 
su Lietuva ar su specifiškomis 
lietuviškomis problemomis.

Mes tikimės, jog šalys — Hel
sinkio susitarimų signatarai at
sižvelgs į tai, kad dabartinį Lie
tuvos statutą nulėmė TSRS ka
riuomenės įėjimas į jos teritori
ją 1940 m. birželio 15 d., ir rū
pinsis, kad Lietuvoje nebūtų 
pažeistos humanitarinės teisės.

' Tomas Venclova, gyv. Vil
niuje, K. Požėlos 38 bt. 60 
t. Karolis Garuckas, Ignali
nos raj. Ceikinių klebonas. 
Ona Lukauskaitė-Poškienė, 
gyv. Šiauliuose, Kleinario 
32, bt. 37.
Viktoras Petkūs, gyv. Vil
niuje, Garelio 16, bt. 4.
Eitanas Finkelšteinas, gyv. 
Vilniuje, Liepos 21 g. 10 
bt 10.

Vilnius, 
1976.XI.25

P reziduoto Jimmy CsMurio akono. 
miniu problamy patar*ja$ Charles 
Schultze yra Įsitikinės kad iieis me
tai* aamyk* padidės 6.7%, o gal dar 
kiek daugiau. Visi supranta, kad He
mo* šaižiai pakenkė kraite transpor
tui ir pramonei, bet Schultze mano, 
kad vyriausybė neturėt 
skirti koktu sunap, nes r*i 
turės savaime Htoilyjinti.

Arafato atsišaukimas į arabus

BEIRUTAS. — Palestiniečių 
partizanų vyr. vadas Yasir Ara
fat telegramomis arabų kara
liams, lyderiams ir Arabų Lygai 
atsišaukime užprašė ginti pieti
nį Libaną nuo "grėsmės iš Izrae
lio”. Arafatas prašė "pietinio 
Libano klausimą aptarti arabų 
valstybių viršūnių konferenci
joje, kuri įvyks Cairo mieste, 
Egipte, ateinančio kovo pradžio-

Potvynis Filipinuose
•MANILA. — Prasidėjusios 

stiprios liūtys Filipinuose ’-už
liejo vandeniu kelias 'Filipinų 
provincijas. Keletas asmenų 
spėjo jau prigerti ir kokie 4,000 
neteko pastogės. Jie lietaus mer
kiami, gyvena po atviru dangu
mi.

Pirmadienį ir antradienį Baltuose rūmuose svečiavosi Kanados 
premjeras Pierre Trudeau ir jo linuna. Premiere žmoną sostinėje 
pasitiko prezidento Carterio žmona rr viešniai įteikė raudony ro- 
Sįf puokštę. Paveiksle matome iš šaltos Kanados atvažiavusia po
nią Trudeau ir prezidentienę Rosalyn. Premjeras Trudeau pareiš- 

'bė-JkMŪrpsui, kad Kanados vyriausybė neleis atskirti Kvebeko 
-prevlbciios - - ->

Nelson Rocktehr daugiausia pra
laimėję* pKkutiniy rinkimy metSJI* 
buvo krašto v-ceprciidentąs, o dabar 
neturi je’tij atsakisgy pareigy. Jis 
būty galėjęs pasilikti viceprezidentu, 
bet nepanoro. Ji* būty neriję* būti 
perfijo* kandidatu prezidente perei
goms, bet nominacijos negavo, Ji* bu
vo linkęs pritarti Reegano politikai, 
bot nedrįso joaio* ginti. Jam -foke 
pradėti Is predHee, l«teu noria poli* 
tikuoti. * * • -.

Stručio logika
WASHINGTONAS. — Vadi

namieji stručiais arba strausais 
Afrikos paukščiai kartais nuo 
pavojaus mano išsigelbėti įkiš- 
dami galvą į smėlį. Lygiai pa
našios strausų logikos laikosi ir 
senato respublikonų lyderis sen. 
H. H. Baker. Jis kritikuodamas

vokiečių policijos žinioje. Jam 
pavyko Vokietijon išvežti savo 
žmoną ir vaikus. Jis dingo pra
eitą pirmadienį, bet čekų val
džios atstovai jo pasigedo tik
tai vakar. Svetozar Simko prašo 
Anglijos vyriausyę leisti jam iš
vykti į Angliją ir ten pasinau
doti tremtinio teisėmis. Mano
ma, kad jis tas teises gaus.

Be Čekoslovakijos, gautos žL 
nios sako, kad protestai ir ne- 
pasttenkinimas ro&mas fne tik

SOVIETAI SIŪLO 4 MIL DOL UŽ LĖKTUVĄ
BONA. — Vakarų Vokietijos dienraštis Das Bild rašo, kad 

Sovietų Rusija siūlo bet kokiam lakūnui 4 mil. dol. atlyginimo, 
kuris nuskraidys už geležinės uždangos Vakarų Vokietijos ka
riuomenėje vartojamą naikintuvą (Phantom.

AMERIKA AKLA, SAKO AMBASADORIUS
HOUSTON. — Amerikos ambasadorius J. Tautose Andrew 

Youngi kalbėdamas Afrikos Episkopahnės bažnyčios vyskupų 
tarybai, pasakė, kad Amerika paskutiniais metais neįsteigė vado
vauti pasauliui, kadangi ji nekreipė dėmesio į daugelio pasaulyje 
vietų susidariusius uždavinius.

Pasak Youngd, JAV: turi ūž-i 
miršti Watergate, Vietnamą ir 
rasizmą bei militarizmą, bet pa
žvelgti į pasaulį nauju žvilgsniu, 
naujomis viltimis ir suteikti pa
sauliui naują vadovavimą, kuris 
yra taip reikalingas; ..

Amb. Young įspėjo, kad rasi
nė neapykanta, dabar esanti 
kažkuriose Afrikos valstybėse; 
gali lengvai įsigalėti Amerikoje.

Sovietai didžiuojasi 

MASKVA.

Kaip išsimaitina 
800 mil. kinų

Los Angeles Times aprašinė- 
damos Kiniją sako, kad raudono
ji Kinija sugeba savo 800 mili
jonų gyventojų masę išmaitinti 
apdirbdama 250 mil. akrų žemės, 
sodindama joje pakaitomis įvai
rias maistingų augalų pamainas 
ir naudodama natūralią biologi
ją kovoje su kenkėjais, koope
ratyvais suskirstytuose ūkiuose. 1 har rusų karinė galimybė pa- 
Kinai tokiu būdu iš to paties že
mės ploto sugeba užauginti net 
3 derlius. Kr .

Senatas paminėjo -
Lietuvos laisvę

WASHINGTONAS, D. C. — 
Vakar, vasario 24 dieną, JAV 
senatas labai gražiai paminėjo 

ietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 59-tą sukaktį. Svar-

vams,- nešantiems raketas su 
atominėmis bombomis, beveik 
nepastebėtiems atsirasti arčiau 
J. A. Valstybių kariškai svar
bių vietų.' ",■ ■ ' .

Sovietu karinės jėgos dabar 
neturi povandeninių laivų didelio 
skaičiaus, kurie galėtų’iš Mur
mansko jūrų bazės pasiekti ir 
apšaudyti New Yorką,' bet su
radus naują po ledais kelią da-

Britai suėmė du 
žurnalistus

Vokietijon atbėgo įtakingas čeky šnipas, 
prašo leisti jam apsigyventi Anglijoje

WASHINGTONAS, D. C. — Prieš pusantrų metū Helsinkyjg 
pasirašyti Europos valstybių galvų aktai šiandien čaižo Kremliaus 
valdovus skaudžiau negu,bet kuri kita sovietų valdžios nelaimė, 

ūausią kalbo pasakė sen. Char-(Qajvas pradėjo .kelti čekų opozicija, reikalaujanti pripažinti pa
les, Percy. Jis viską suorganni-.< grindines žmogaus teisės. Sovietų karo jėgų kontroliuojama čekų 
’7-avo- (vyriausybė bando mažinti 77 Čekų pasirašytą dokumentą, bet

krašto nuotaikų negali apraminti. - - 5- • “ *■ ‘ # -
Okupantams labai smarkiai 

pakenkė iš Čekoslovakijos į Va
karų Vokietiją pabėgęs 36 metų

Jie taip pat turėjo progos da- amžiaus Svetozar Simko. Jis tu- 
lyvauti kongreso komiteto posė-lrėjo aukštą ir įtakingą vietą če- 
dyje, tyrinėjančiam pagrindinių (kų žvalgyboje, o dabar jis yra 
žmogaus teisių ir bendradarbia-

• vimo klausimus. Jie girdėjo To- 
Imo Venclovos'parodymus komi- 
i tetui. Jie tvirtina, kad Venclo
va padarė labai įdomius pareiš
kimus apie pagrindinius žmo- 

Įgaus teisių midžiojimą paverg
toje Lietuvoje.

Panamos kanalo problema

WASHINGTONAS. — Trečia
dienį grįžę iš derybų su Pana
ma dėl Panamos kanalo JAV de
legatai pareiškė, kad svarbiau
sios to kanalo problemos tebepa- 
silieka neišspręstos. Tos proble
mos atsirado .po to, kai kanalo 
kontrolė buvo perleista Panamos 
valdžiai. Kada derybos bus at
naujintos, dabar nežinoma.

VILNIUJE SUDARYTAS KOMITETAS 
HELSINKIO AKTAMS REMTI

radusi jų slaptą ginklų dirbtuvę, 
areštavo jų vyriausiąjį vadą 
Mariano Sanchez Cbvisa ir 10 
kitų, ši dešiniųjų organizacija 
vadinasi “Karaliaus Kristaus 
partizanais” ir per praėjusius 3 
metus yra padarę daugiau kaip 
200 atakų.

Sovietų imperializmo šventė
MASKVA. —Praėjusį trečia

dienį buvo Sovietų Sąjungos ka
riuomenės — Raudonosios armi
jos ir laivyno diena. Ta proga 
kalbėtojai baugino "agresorius” 
ir "ramino” Sovietų piliečius, 

kad Kremlius turįs pakankamai 
ginklų jiems “apginti”. Buvo 
demonstruojami oro, sausumos 
ir jūrų karui reikalingi ginklai. 
Egipto prezidentas optimistas

PARYŽIUS. Egipto preziden
tas Ativar Sadat kalbėdamas per 
radijo pareiškė viltį, kad dar šie
met bus išspręsta tebesitęsian
ti krizė Viduriniuose Rytuose, 
"Aš esu optimistas ir galiu už
tikrinti, kad nepaisant sunku
mų, kokie jie'bebūtų, mes juos 
nugalėsime”, pasakė jis. Sadat 
pasisakė ateinantį mėnesį pasi
matysiąs su JAV prezidentu Car- 

Vasario 21 d. 1401 teriu.



Dr. Jurgėlos knygos sutikimas Cleveiande

(Tęsinys)

“Vienuolis“ (Tapyta)

savumas

Stasys Juškėnas

(Bus daugiau)

CoBpMfiM

■statistikos, Lietuvos žmonių ge
nocidą. Knyga skirta angliškai 
skaitančiai visuomenei, kurioje, 
amerikonas greitai be ilgo skai
tymo susiras ir pastebės, paverg
tos lietuvių tautos komunistinę

Dr. K. Jurgėlos knygą prista
tė Cleveiande žinomas veikėjas 
Al. Kasulaitis, buvęs . Lietuvių: 
Krikščionių demokratų Centro

pulke. Tai pačiospirmosios mūsų kariuomenės kruvino
sios aukos, kurios praliejo savo kraują laikinosios so
stinės gatvėse- . • -

Centro kavinėje įvyko operos 
pastatymo reikalu pasitarimas. 
Pasitarimą pradėjo Vytautas Ka
džius. Pasveikino atsilankiusius. 
Pasidžiaugė, kad pasitarime da
lyvauja iš Kanados solistai Gina 
čapkauskienė ir Rimas Strimai-

PASSBOOK 
SAVCMSS... 

the best way to 
CV4%^

CHICAGO, ILLINOIS 50601

PfeMt VTrshria 7-7747

Toliau papasakojo savo, rūpes
čius bei bėdas, susijusias su ope
ros pastatymu. Pastačius operą 
Jūratė ir Kastytis buvo išleis
tos šios operos plokštelėmis. Bu
vo tikėtasi už jas šiek tiek už
dirbti ir tuo pačiu sudaryti nors 
nedideli kapitalą lietuviškų ope
rų pastatymui. Deja, lietuviai

kurie suaukojo nuostolių paderu 
girnai 26,OOO' dol. Bet vistiek 
opera dar turi apie 12,000 skolų. 
Parengimais, loterijomis ir šias

. U.S. POSTAL SERVICE
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lietuviškų" knygų, išleistų išei
vijoje, pasitarnaują Lietuvos va
davimui, o ypač Dr. :K.r Jurgė
los knyga, gerai dokumentuota 
svarbiais šaltiniais, pasitarnaus

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES 

EARN UP TO

Maronek. Operoje reikės ir špa- 
■ gomis kautis. Lietuvių fechtavi
mo specialistų neturima. Tai ir 

| šo meno pamokymui paprašytas 
amerikietis Wright. O kad fech
tuotojai besimokindami vienas 
kito tikrai nenudurtų, tai ant

Saliamonas ŽfTaitis. Jiems praeinant. Vytauto prospektu 
pro namą Nr. 19, kur buvo kažkoks viešbutis, sargybi
niai pamatė stovintį prie namo durų vokiečių kareivį su 
ištiestu šautuvu. Nieko nemanydami sargybiniai žygia
vo toliau. Staiga pokštelėjo šūvis ir krito J. Kalasiūnas,

kad jis susitaręs operos pasta
tymo reikalu liepos 8 d.

Manė, kad gal bus galima pa
statyti Dariaus Lapinsko rašo
mą, pagal Oskaro Milašiaus Mi
guel Manara lietuvišką operą, į 
Pasirodo, kad Darius Lapinskas 
vos tik dešimtąją dalį šios ope-

apima labai daug klausimų, isto
rinių, geografinių, politinių^ekp* kavą ir saldumynais, taip-pat

bėgo dar keletas vokiečių kareivių, suėmė likusius ir 
juos nuginklavę nuvarė i belaisvių stovyklą. Vėliau, pa
leidus mūsų sargybinius ir kitų žmonių parodymais pa- 
aiskejo, kad tuo laiku vokiečių kareiviai buvo girti.’Tuo-

the atebantW 
handlejget bigger eve<yyear. 
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Nežiūrint huOStolių, .ir šiais 
metais* bus statoma opera. Šioje 

Dr. K. Fautienis’ operoje dalyvaus 60 choristų, 
(šokėjų, solištų & bendras jų 
[ skaičius šios operos pastatymui 

■ bų^ apie 130 asmenų.
Dar pastebėjo, kad "bilietų kai

nos paliktos tos pačios, bet išlai
dos bus didesnės. Pav. Marijos’ 

1 Auditorijos salei; anksčiau bu
vo "mokama už kiekvieną-seansą 
1,000 dol., dabar reikės 1,500 dol. 
mokėti. Muzikantėms irgi rei
kės daugiau mokėti.; Tai ir šios 
operos pastatymui, be dosnių 
mecenatų, bus- sunku išsiversti. 
Iš viso pastatyta 19 operų. Pa
staroji bus 20-ji.v

1 Baigdamas žodį prašė žurna- 
{listų, Spaudos, radijb'ir'TV pa
ramos, kad šios opens pastaty
mas būtų publikos gausiai lan
komas ir galima būtų išeiti, jei 

j ne lygiomis, tai* nors -su mažais 
nuostoliais. A—.

vasario 16 d. Jaunimo plokštelėmis neperdaug .intere
savosi ir jokio pelno nedavė. Nors 
esą labai skaudų, bet reikią ir

dotas gimtosios parapijos kapinėse.
1931 m. gegužio 30 d. Nemune nuskendo šarvuočių 

rinktinės tankų kuopos eik Petras Gustaitis. Kūnas ras
tas po trijų dienų išmestas vandens netoli Vilkijos. Pa-

užlenka. Laukiamas ta knyga susidomėjusių paskirų asmenų 
ir organizacijų atsiliepimas, kurie galėtų savo finansinių 
įnašu prie Šios knygos išterdimo prisidėti. Pinigų dabar .pra
šau nesiųsti. Snsidarius pakankamai -paramai, knyga bus iš
leidžiama. Smulkesnės detalės būtų praneštos atskirai. Susi
domėję šia knyga prašomi atsiliept* šiuo adresu: Jonas Janu- 
laitis, 2339 West 71st Street Chicago, 01 60636. Jūsų skubesnis 
at^Iiepfmss paspartins -šio reikalo išsisprendimą.

... Jonas JctUtthAis

Dr. Jurgėla savo knygą, pra
deda nuo 1563, kada Rusijos 
kunigaikštis Ivanas IV Baisusis 
pirmą kartą įsiveržė į Lietuvos 
valdomas žemes ir žiauriai iš
naikino 20,000 lietuvių. Knyga 
baigiama šių dienų Lietuvos gal- 
gota ir kova už Lietuvos laisvę.

Dr. K. Jurgėla berašydamas 
šią knygą įdėjo daug darbo, daug 
istorinės mokslinės patirties, 
įdėjo daug lietuviškos širdies ir 
patriotinio lietuviško jausmo, 
kas atsispindi knygos tekste. Už 
tai jam priklauso didelė pagar-' 
ba ir didis dėkingumas, O kaip 
su atlyginimu, už darbą? Rodos 
Dr. K. Jurgėla taip pat niekome- 
paėmė. Su pagarba ir dėkingu
mu, prisimename J. Švobą, bu
vusį Ukmergės gimnazijos di-Į 
•rektorių istoriką, kuris yra šios ’ 
knygos sumanytojas, daug pasi-į 
darbavęs', šitos knygos išleidi
mui. Taip pat su dėkingumu pri
simename ir kitus komisijos na
rius, kurie prisidėjo prie šios 
knygos išleidimo, tai V. Tamo
šiūnas, ’ istorikė S. Kaunelienė 
ir V. Mingėla. -

Mes visi šauliai-Iės privalome 
Šitą Dr. K. Jurgėlos knygą įsi
gyti ur visokiomis progomis ar 
vardinių ar kitų švenčių proga, 
vieton gėlių dovanokime šitą 
knygą' savo amerikonams drau
gams ir pažįstamiems, tai tokiu 
būdu būsime pavergtos tėvynės 
ambasadoriai, nes Alto n Vliko 
neužtenka, aiškinti apie Lietu- 
vos pavergimą ir kančias.

Po knygos pristatymo šaulės šaulės Al. Smelstorienė ir -M. Ja- 
J. Vencįenė pavaišino svečius rašūnienė aukojo saldumynus.

taus parapijos kapinėse.
1931 m. gegužės 17 d. karo ligoninėje mirė 2 ulonų

jos kapinėse.
1931 m. liepos 26 d. Simno vis., Kalesnykų dvaro 

prūde nuskendo 2 ulonu pulko eil. Jonas Alekna, kilęs iš 
Daukųčių km-, .Radviliškio vis. Šiaulių aps. Palaidotas 
Alytaus parapijos kapinėse. .

iidBfcMMfrirr.. - r J-ATI.n
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valdžioje , užimąs aukštą postą, 
Cleveland^ -geriausiai Auksabur
nis kalbėtojas.. -Kalbėtojas pa
brėžė, kad šiandien reikia, dau
giau angių kalba/knygų, , kurios 
duotų pilną vaizdą-Arperikos vi
suomenei, kas darosi' okupuoto
je Lietuvbje ir' pavergtose tau
tose už geležinės uždangos.

Knygos.-pristatyto jas Al. Ka-

e

bus galima apie jos pastatymą 
galvoti. Buvo kreiptasi į Lietu- 

Į vių Fondą, prašant paskirti ko
kią nors sumą operos parašymui. 

! Iš ten negauta nei teigiamo, nei 
! neigiamo atsakymo.

Tai jr buvo nuspręsta staty- 
’ti linksmą ir nuotaikingą Char- 

1 les Gounod “Romeo ir Julija” 
operą. Dar papasakojo apie įvai
rius vargus ir rūpesčius statant 
operą. Buvo kalbinta, net kelio
lika lietuvių, atlikti scenos’ de
koravimą. Visi prašomieji, dėl 

(vienokių ar kitokių priežasčių, 
i atsisakė. Teko samdyti tikrą

|g

t. m. vasario 6 d. Cleveiande nominių, geros dokumentuotos 
naujos parapijos virš, salėje 
kar. A. Juozapavičiaus šaulių 
kuopa suruošė LšST išleistos ir 
Dr. K. Jurgėlos parašytos kny
gos sutikimą. Susirinkus gra
žiam būriui žmonių Dr. K. Pan- 
tienis, šaulių kuopos pirm. ati-.‘ priespaudą ir pagalbos šauksmą 
darydamas knygos sutikimą, pa
reiškė, kad Dr. K. Jurgėlos pa
rašyta knyga apie Rusijos carų 
ir komunistų persekiojamą ir 
kankinamą Lietuvą, daug padės 
prieš komunistinę melo propo- 
gandą, kuri slepia savo terorą, 
kankindama žmones už geležinės 
uždangos.

Sovietų Sąjunga įveža į Ame
riką daug tūkstančių komunisti
nių knygų ir didina komunisti
nę ‘įtaką Amerikoje. Bet į Lie
tuvą ir bendrai už Geležinės už
dangos į Sovietų valdomus kraš
tus neįleidžiama jokia knyga, net 
ir maldaknygės negalima nu- 
liųsti į okupuotą Lietuvą.

mos kamščiai. Dar pasiskundė, 
kad nors kai kurie labai sąži
ningai atlieka savo įsipareigo
jimas (pažymėjo Stefan Wicik 
ir Momkienė), kiti pusiau pa
reigingi, bet blogiausia esą su 
mėgstančiais ir patinginiauti. 
Bet repeticijos vyksta ir visi 
—- gerieji, ne taip geri ir mėgė
jai patinginiauti, finale operoje 
skirtas roles atliks geriausiai ir 
publikos tikrai neapvils, užtikri
no pranešėjas;

‘ Toliau buvo įvairių paklausi
ųjų. Kiek opera skolinga ame
rikiečių institucijoms? Vaclo
vais Momkus atsakė, kad nei 
vieno cento amerikiečių institu
cijoms nėra skolingi. ’ Su visais 
atsiskaityta. Minima skobi yra 
lietuviams ir su jais lietuviškai 
tariamasi. -

Pasitarime dalyvavo 38 as
menys.

Charles Gounod opera..“Ro- 
meo ir Julija” bus pastatyta š, 
m. kovo 26, 27 ir balandžio 3 d. 
Operos statytojai yra šie: Alek
sandras Kučiūnas ?— dirigentas, 
meno vadovas ir režisierius. Al- 
vydas Vasaitis — chortneiste- 
ris. Alfonsas Gečas — chormeis
teris. Alice Stephens — talki
ninkė chorvedyboje. Jaunutis 
Puodžiūnas — chorėagrafas, Ka
zys Cijunėlis — apšvietimas, 
Romas Račiūnas — asistentas, 
Jonas Faronia.— scenos reikalų 
vadovas, James Maronek — de
koracijos. Solistai: Gina Čap
kauskienė — Julija, -Margarita 
— Momkienė, Stefano pažas, Ge
novaitė Mažeikienė, . Gertrūdo, 
auklė, Stefan Wicik Romeo; 
3imas ‘Strimaitis, — Rome) tre
čiame spektaklyje; Algirdas Bra
ss ■>— Capulėtas, didžiūnas; Jo
nas Vaznelis — tėvas Latrrėnci- 
jus, vienuolis; Valentinas >Lio- 
rentas — Verono princas; Julius

Tybaltas, Capuleti 
vaikaitis, Bernardas Prapuole
nis — Mercuto, Romeo draugas; 
Vaclovas Momkus — Gregorio, 
Capuleto giminaitis; Marius 
Prapuolenis—Paris, Capuleto gi
minaitis. Be to, dar solistas lat
vis Matson. ' . :

Geriausios sėkmės.

plokštelių platintojai, iki šiol 
dar nėra atsiskaitę.

Apgailestavo, kad į lietuyiškų 
operų pastatymą atsilankė ma
žiau, negu į kitas tarptautines 
operas. Mano, kad publiką dau
giau domisi tarptautinėmis ope
romis. _

-
Lietuviškų ,operų pastatymas 

davė apie 40,000 dol. nuostolių.

reivis Bronius Žukauskas, kilęs iš Lavėnų km., Pumpė
nų vis., Panevėžio aps- Palaidotas Panevėžio naujose ka
pinėse. -

1931 m.Kepos 11 d. širdies smūgiu mirė žymus spor
tininkas, 7 pėst. pulko Itn. Adomas Ožinskas, kilęs iš

2ZD WEST CERMAK ROAD

Prm Kawusoui,

BOtntSi Mon.9-4 Wir.R-8 m. *•!

SERVING CHTCMGO AM) SURCRBS SINCE 1905

LAUKIAMAS KARIŲ KNYGOS PRISTATYMAS
Su “Naujienose” spausdinamais V&L. Vyteniecio atsirui- 

nhnais” Pirmieji- kariški žirų^niai” skaitytojai gerai susipa
žino ir įvertina kaip kruopščiai paruoštos ir be jokios ten
dencijos lengvu stiliumi parašytus, kurie tarsi fotografija 
mums aiškiai vaizduoja anas mūsų šaunioje Lietuvos Kariuo
menėje tarnybos dienas ir žuvusių -už tautos laisvę karių ka
pus.

see us for 
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Anglijos naujienos

A. a. Dail. Adomas Galdikas prie ■ molberto.

< J3S Halsted Street, Chicago, Illinois $0608

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

nuo 1878-ikil900 m

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-

lamos, leidinėlio spausdinimo 
ir Lt.). Reikalinga Jūsų parama 
mums užsimotą darbą atlikti, 
ir mūsų pastangas piniginiai pa 
remti. Aukotojų .pavardės bus 
įrašytos į IV dramos festivalio 
spausdinamą leidinį, kaipo liet 
teatro rėmėjai. 'Aukas prašome 
siųsti: A; Mingėla, 183 Napier 
Et., Hamilton, Ont. L8R, 1S9.

G. Repšienė, Kultūros
skyriaus pirmininkė ’ nizmo link, pateiktoje

BENDRUOMENĖS CICERO 
APYLINKĖS NAUJA 

VALDYBA

Taupykite dabar. •
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

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

NAUJIENOS, ’
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dz. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis
ta Chieagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviejų da
lių: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. U dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaistais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemė* ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių 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 900 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $9.00. 
Gaunama Naujierroee.

Cek| arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gave pinigus, tuojau knygų pariųshM.

įsteigtai 1923 metai*.
I*talgo« pietaoaų Hemas automobiliam* pastatyti.

Valdybos ir Revizijos komisi
jos rinkimai pravesti organiza
ciniu demokratiniu principu, 

-slaptu balsavimu. Išrinktieji pa 
■siskirstė pareigomis ir pradėjo 
j dirbtu Jau buvo sušaukę vieną 
oficialų posėdį ir visą eilę tele
foninių pasitarimų.

Cicero apylinkės valdybos

minių įteikimo vakaras. Žymi
niai bus paskirstyti sekančia 
tvarka:

1 žyminys už geriausią Pa
ruoštą veikalą.

2 žyminys už geriausią vaiz
dinį ‘ pastatymą (dekoracijos, 
rūbai), iš visų veikalų.

3—4 žyminys už vaidinimo 
atlikimą (aktorius, aktorė).

5— 6 žyminys už antraeilio 
vaidmens atlikimą (aktoriui, 
aktorei).

Taip pat bus pagerbti _kolek
tyvo režisoriai ir vadavai.

Kad kultūros skyriui gerai 
pavyktų įvykdyti IV dramos fe
stivalį, reikalinga ir Jūsų, mie
li tautiečiai, visokeriopa para
ma ir dėmesys. Kviečiame daly 
cauti visuose veikaluose, tuo 
paremsite visų teatrų mėgėjų 
didelį pasišventimą, ir įvertin
site liet dramos teatro svar-

SL Pranckeviėius — pirm., Z. 
Juškevičienė — visepirm., vi
suomeniniams reikalams, A. Zu 
maras — vicepirm. švietimo rei 
kalams, L. Ęubauskienė —sek
retorė, B. Dunda — iždininkas, 
S. Norkienė *— finansų sekreto
rė, Aug. Ašoklis — renginių 
vadovas, D. Liepienė ir E. Pur- 
tulienė renginių organizatorė, 
vadovo talkininkės. Kandidatai 
į valdybą: Kv. Runimas, St. Du-> 
bauskas, K. Giniotis. Į revizijos

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga 

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

Įdomi fenvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovsns globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

V»r čekį arba Money Orderį tokiu adresų:

Kultūros skyrius džiaugiasi, 
turėdamas savo tarpe pajėgių 
žmonių, kurie padeda suruošti 
šį festivalį, aukodami savo lai
ką, energiją, sugebėjimus. Bet 
to negana. Susiduriame su dide
lėmis išlaidomis: (kaip salių 
nuomos, kelionių išlaidos, rek-

• žmonės juokiasi, kad laiš
kus ir laikraščius per paštą grei 
čiau gaudavo, kol nebuvo maši- 

nė komputenų. Taip Vessi- 
bro ir Askome apylinkių gyven-

koniUją 
šiene, S. Palionienė, A. Taugi- 

jnas, Susirinkimas jiems paliko 
teisę pareigomis pasiskirstyti 
patiems. Išrinkti atstovai ir į 
vietos ALTos skyrių, į valdybą 
— Br. Motušienė, nariai: Z. Ju
škevičienė ir A. Zumeris.
Nauja apylinkės valdyba veikia

Apylinkės valdyba oficialų po 
sėdį turėjo, buvo sušaukusi š.m. 

| vasario mėn. 12 d., va Id. narės 
' ponios Purlulienė bute. Posė- 
jdžiųi pirmininkavo St. Pranc- 
kevičius, sekretoriavo — L. Du- 
bauskienė; ji perskaitė ir seno
sios valdybos paskutinįjį proto
kolą, kuris ir buvo priimtas. 
Mat, posėdyje dalyvavo ir seno
sios valdybos kai- kurie nariai; 
buvo kviesti 'visi.

KANADOS NAUJIENOS
KANADIEČIAI STATYS 
“PAVASARIO GIESMĘ*

Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos kultūros 
skyrius praneša, kad IV-as lie
tuvių; dramos festivalis įvyks 

Vasario 16 d. vakarė minėji- 1977 m. gegužės mėn. Toron- 
mas vyko Lietuvių namuose.Ja- fe. —
me dalyvavo spaudos, mums į Gegužės mėn. 20 d. 7:30 vai. 
draugingų kitataučių ir lietuvių1 festivalio atidarymas. Hamilto- 
organizacijų atstovai. Tai buvo 
kitataučių supažindinimas su 
mūsų nepriklausomybės šven
te ir dabartine Lietuvos padėti
mi. V. Vytenietis

Navickis perdavė kasos knygas 
naujai išrinktam* iždininkui,' B. 
Dundai. Vicepirm. Z. Juškevi
čienė Pateikė valdybos metų 
veiklos planą, kurį valdyba nuo 
dugniai apsvarsčiusi vienbalsiai 
priėmė. Veiklos plane yra skir
tas didelis dėmesys jaunimo rei 
kalui, siekis jį arčiau pasitrauk 
ti prie tautinio kamieno, jį įt
raukti į organizacinę veiklą, su 
daryti reikiamas sąlygas ir jau
nimui įnešti savo duoklę į L. 
B-nės veiklą, parodyti savo su- nų, 
gebėjimus, pareikšti pastangas.
Atsižvelgiant į aplinkos, laiko'tojai Švedijoje buvo patenkinti, 
sąlygas ir okupanto dedamas* kai jų laiškanešis Otto Christof 
klastingas pastangas viliotis išeijfo^P11 pasdien. pristatydavo lai- 

j vijos jaunimą savop — komu-skus ožkos traukiamu vežimė-
progra

— šiemet Anglija mini da
bartinės karalienės Elzbietos II 
25 metų karūnacijos sukaktį. 
Šioms iškilmėms stropiai ruo
šiamasi, kurios bus plačiai mi
nimos šių metų vasarą. Vasa
rio 2 d. paštas išleido su karalie
nės atvaizdu, 4aip vadinamus 
definitive 4 pašto ženklus. Bet 
jų kaina irgi yra karališka. Tas 
komplektas kainuoja 8,50 svar. 
Vasarą žada kasdieniniam nau
dojimui* išleisti pigesnį komp
lektą.

— Rytų Londone jau pasibai
gė pašto tarnautojų streJcas, ku 
ris tęsėsi apie 3 savaites.Pirmiau! 
šia sustreikavo Whitechapel 
centrinio pašto tarnautojai ir 
.atsisakė skirstyti laiškus. Po to, 
streikas pradėjo plisti ir kitose 
rytinio Londono pašto zonose. 
Paštai nepriėmė jokių siuntų ir! 
uždarė tame rajone pašto dėžu-; 
tęs. Tai siunčiamą koresponden ' 
ciją teko vežti į vakarinį Londo
ną ir ten- paleisti. Nors ir var
gingai; korespondenciją dar ga
lėjome pasiųsti. Bet į namus jos 
niekas mums neatnešė.

— Vasario 5- d. Londone įvy
ko nepaprastas DBLS atstovų 
suvažiavimas. Dalyvavo viso 29 
atstovai. Suvažiavimą atidarė 
sąjungos pirm. J. Alkis ii- paai
škino darbų eigą. Pirmininka
vo S. Kuzminskas, sekretariavo 
A. Ručinskienė ir V. Dargis.

Svarbiausi suvažiavimo punk 
tai. buvo DBLS įstatų pakeiti
mas ir patikėtinių rinkimai. 
Nes išrinkus patikėtinius Lietu
vių Sąjunga įgys juridinio as
mens teises. Tai reikėjo atatin
kamai pakeisti įstatus ir juos

no “Aukuras” stato Balio Sruo
gos “Pavasario Giesmę” 3 veik, 
smų lyrinę dramą.

Gegužės 22 d. 3:30 v. Toron
to “Aitvaras” stato Stasio Pil
kos “žemės Rojų”. 3 veiksmų 
komediją.

Gegužės mėn. 28 d. 3:30 vai. 
Cicero vaidintojų būrelis, stato 
Kvirino Runino “Laisvės Kai
ną”, 2 veiksmų dramą.

Gegužės mėn. 28 d. 7:30 vaL 
Los Angeles vaidintojų sambū
ris stato Birutės Pūkelevičiūtės 
“Palikimą” 3 v. dramą.

Gagužės mėn. 29 d. 4 vai. 
Čikagos vaidintojų vienetas sta
to Anatolijaus Kairio “Didyjj 
Penktadienį”, 3 veiksmų kome-

Donisj Br. Motu- moję yra skirtas didelis dėme
sys jaunimo visti*-meniniam 
švietimui, liksiu jaunimą ajisau 
goti nuo ok upunto vyliaus...

Vienas pirmųjų veldybos už- 
dav nių yra surengti talentų v.: 
karą, skirtą mokyklinio am
žiaus vaikams ir jaunimui, nuo 
septynių IX metų amž., imti
nai. Pramatyta skirt iir atatin
kamas premijas, tau. idailės dir 
binėlius, knygas, kitas mokslo 
priemones, neišskiriant nė pini
ginių dovanų. Kai kurie valdy
bos nariai galvoja net ir apie 
reikalą kokio nors dydžio sti
pendiją vietos jaunimui, norin
čiam studijuoti lituanistiką ar 
visuomenės, teisės mokslą, tai 
ateities rimtas klausimas, ža 
dantis didelę kompensaciją or
ganizacinei veiklai.

Valdyba nutarė. veiklą vysty
ti artimame, glaudžiame kon
takte su R. L. B-nės aukštesnė
mis institucijomis: apygardos 
valdyba, centro ir taryba.

Spaudos atstovė
Z. Juškevičienė

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

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 5G c. egzemplioriui/
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

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

orderį tokiu antrašu:

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

DR. ANTANO J. GUSEN0 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. ______ ___ ' __________ _ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________ $3.00
Minkštais viršeliais tik___________________________ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiaL Dabar tik __________  $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.____

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

' CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1999) metų 

Cblcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 684 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Uetuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvi*, pinuos 
lietuviu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų org»ntzaciju atlikti darbai, Įsteigto* mokyklos, skaityklos, ben- 
kai Ir kt ' ’

Norintieji šią knyga lygyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1789 Ro. Halsted SL, Chicago, HL $0608

pritaikyti Anglijos įstatymams. 
Tas sukėlė daug kalbų ir dis
kusijų'Naujasis projektas prin
cipiniai priimtas. Patikėtiniais 
^rinkti: A. Ručinskienė, S. Ku
zminskas ir K. Bįvainis.

Pabaigoje buvo priimt? rezo
liucija, skelbianti šiuos mt-.us 
Anglijos Uetuvių jaunimo me
tais.

— Vasario 1 d. Londone ofi
cialiai minėjome Nepriklauso
mybės paskelbimo šventę. Ji bu 
vo pradėta pamaldomis Londo
no lietuvių bažnyčioje, kurias 
užprašė nepriklausomos Lietu
vos atstovas V. Baliukas.

Tos dienos vakare Eishopsga- 
te salėje buvo suruoštas akade
minis šventės minėjimas..]is bu
vo pradėtas Malda už tėvynę, 
Šventės proga tarė žodį ir svei
kino susirinkusius tautiečius 
Lietuvos atstovas V. Balickas. 
Meninę dalį atliko viešnia iš Not 
tinghamo V. Gasperienė, tauti
nių šokių grupė “ Lietuva” ir 
Londono lietuvių choras, vado
vaujamas J. černio.

Pasibaigus minėjimui, dalis 
tautiečių nuvyko pasisvečiuoti į 
Londono lietuvių bažnytinę sve 
tainę.čia buvo' suruoštas šeimy
ninis pasivaišinimas ir pasitar? 
ta veiklos klausimais.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA | 
NauffoneM galimi gauti puikiu knygų, kurios papuoš b«t kokią J 

! knygų spinta ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų S 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 2 
i manas. 367 psl Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- S 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- ,< 
tyti 1 12 dalių 296 psL. kaina $5.

[ Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra- S 
Hals viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 S 

Prot. Ved. BlrHlke, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- § 
RIJA, T dalis. 208 psL. Įrišta — $3.00, minkštais vir- §
teitais — $2.00; H dalis. 225 psl.. Įrišta — $3.00 mlnkš- ?

f tais viršeliais ---------- ------- ---------- - ------- ---------$2.00 S
I Henrikas Tomas — Tamašauskas, L1ETUVI5KASIS PAMARYS. į 

Pakalnės Ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu- S
f stracBomis ir dokumentacija. 338 psl., kaina $6.
’ P. Kasi Onos, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos f 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. 3
Janina NerOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 4 

170 psl------------- ------------------------------------------------- $3.0® ę
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 233 

puslapiai_______ _____________________________ S3.M 5
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms’.

NAUJIENOS, - i

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

TEL. 421-3070

ič kadangi knyga su tokia meile Lietuvos

šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus
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Parinko pačią jautriausią vietą
Daktaras Jonas Basanavičius

(Tęsinys)

Karnavalas Rio de
Janeiro

MIDLANDMASKVA.

Brežnevas pasirašė ir apsiverkė. Jis žinojo, kad pažadų 
jis negalės pildyti. Jam, kaip ir kiekvienam komunistui, 
jau tada buvo aišku, kad komunizmas remiasi pilietinių 
teisių atėmimu. Jeigu valdžia bus verčiama gerbti kiek-

$7.50trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

čiams mindžiojamos teisės. Tašo 
žinių agentūra net paskelbė iš

laukė dienos, kada sovietų valdžia pradės vykdyti tarp- 
tinius pažadus. O kai Brežnevas neskubėjo, tai patys ru
sai pradėjo reikalauti, kad būtų vykdomi Helsinkyje 
pasirašyti pasižadėjimai. Jų pareikalavo prof. Andrejus 
Sacharovas. Jų reikalavo poetas Aleksandras Ginzbur-

Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naajtenu Ben
drovė. 1739 So. Halsted St Chieaio 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigua reikia austi pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Pattbeolr Savlnf*. 
All accounts con*>

Amerikos diplomatai, Helsinkyje išaldę Brežnevo 
uodegų, visai nesirengia jos paleisti. Brežnevas pats pa
sirinko Suomiją, jis pats prasikirto eketį, Amerikos dip-

esančio maudymosi baseino pra 
kiurusio vandens šildymo pale' 
sti garai.

Komunistinės Rusijos vadai, pavergę Rytų Europą, 
nenorėjo iš jos pasitraukti Kaikurie jų tebegyveno viso 
pasaulio pavergimo iliuzijomis, o kiti žinojo, kad be darb
ščių ir pareigingų Rytų Europos vergų vaisiaus sovieti
nė imperija neatsilaikys, nes neturės labiausiai reikalin
gų maisto ir aprangos produktų. Antrajam Pasaulio ka
rui pasibaigus, sovietų karo jėgos turėjo pasitraukti iš 
Rytų Europos, kaip iš Europos pasitraukė amerikiečiai, 
britai ir kitos sąjungininkų jėgos. Amerikiečiai liko Vo
kietijoje, nes sovietų valdžia laikė gausias divizijas Ry
tų Vokietijoje ir kitose Rytų Europos valstybėse- Ameri
kiečiams buvo aišku, kad rusus tiktai JAV atominė ar
tilerija sulaikys nuo žygio j Vakarus. Šią padėtą suprato 
ir Vakarų Vokietija, todėl ji ir prašė amerikiečių nesi
traukti iš Europos.

4 Yetn 
Certificate

Rusai iš Rytų Europos nesitraukė, bet jie ir taikos 
sutarties nesirašė. Sovietų diplomatai naudojo įvairiau
sius argumentus taikos sutarčiai atidėti. Vienas pasku
tinių buvo Europos gyventojų paruošimas taikai. So
vietų diplomatai norėjo taikos ir saugumo. Jie negalėjo 
būt saugūs, kol Vakarų Europoje buvo žmonių, norinčių 
laužyti dabartines Sovietų Sąjungos sienas. Amerikos 
diplomatai pripažino, kad taikos negalės būti, kol bus 
žmonių nesutinkančių su Sovietų sistema.' Jie nurodė, 
kad pati sovietų valdžia, kontroliuodama spaudą ir ra
diją, skelbia melus apie savo kaimynus, kalba apie norą 
pulti Sovietų Sąjungą, kada niekas josios pulti nesiren
gia. Sovietų spauda net JAV skaito pavojingomis taikai. 
Amerikiečiai patarė sudaryti sąlygas tikslioms informa
cijoms pasikeisti, leisti žurnalistams aplankyti visas pa
sienio vietas ir sudaryti sąlygas jiems nekliudomai in
formuoti apie gyvenimą žmonių ir jų nuotaikas taikos ir 
saugumo klausimais.

dernokra- 
'atstatvfi

Sovietų laikraš
čiai pradeda spausdinti griež
tus straipsnius prieš vakaruose 
skleidžiamas kalbas ir straips
nius apie disidentų persekioji
mu Sovietų Rusijoje ir apie ne
siskaitymą sn žmogaus teisėmis.

Sovietų spaudoje pradėta 
spausdinti sugalvotos istorijos 
apie persekiojimą Amerikoj juo
dukų, komunistų, Amerikos in
dėnų ir apie prieš karą nusiteiku
sius aktyvistus. Sovietų laikraš-

minčių pareiškimą žodžiu ir spaudoje. Jie privertė Brež
nevą pasižadėti leisti žurnalistams aplankyti visas So
vietų Sąjungos vietas laisvai informuoti apie visa tai,

rm So. HARLEM AVĖ., 
BddaavHw, IMinoH 40455 

tai. JW-MOO

dėjo’ kamantinėti Ginzburgą. Iškrėtusi jo butą, jį patį su
ėmė ir išsivedė tolimesniam tardymui. Paaiškėjo, kad so
vietų valdžią nenorėjo nieko skelbti apie Ginzsburgo 
areštą, bet Amerikos žurnalistas Krimskis Žinią pranešė 
Londonui ir Washingtonui Sovietų valdžia išvarė žurna
listą Krimskį iš Sovietų Sąjungos, o sekančią dieną prez.

Vienoje du metu didelei komisijai teko posėdžiauti, 
kol buvo priimti keli nuostatai, prišaldžiusieji Brežnevo 
ir viso sovietinio komunizmo uodegą Amerikos diploma
tai komunizmą gana gerai pažįsta, žino kuo jis remiasi 
ir aiškiai mato jo veiklos vaisius. Rusijos komunistai 
pirmiausia panaikino pagrindines žmogaus teises pa
čioje Rusijoje ir sudarė brutalią jėgą savo privilegijoms 
ginti. Ta suorganizuotoji jėga šokdina ne tiktai pačią 
rusų tautą, bet visus kaimynus ir galingas pasaulio vals
tybes. Amerikos diplomatai panaudojo Vienos pasitari
mus Brežnevo ir kitų komunistų pinklėms spęsti. Jie 
paruošė tokius paragrafus “taikos nuotaikoms įgyven
dinti”, kad būtų kirstas pagrindinis smūgis toms privi
legijoms, kuriomis naudojasi dabartiniai sovietų vadai. 
Jie pareikalavo sąžinės, tikėjimo ir minties laisvės. Jie

Ištirta, kad kafeino neturin
čio kavos puodelyje, taip vadi
namos Senka kavos, yra visdėl- 
to 3 miligramai kafeino. Gi prie
šingos, tikros kavos’puodelyje 
yra net lOO miligramų kafeino.

šiuo kafeino skaičius miligra
mais turint omenyje^ galima iš
skaičiuoti kiek katino miligra
mų žmogus sugeria kiekvieną 
dieną.

pasižadėjo minėtas teises duoti gyventojams. Žmonės 
jau nebelaukia valdžios malonės, jie reikalauja savo tei
sių. Įdomiausia, kad jie ryžtasi kovoti už sato teises. Kas 
ryžtasi kovoti, tai tikslo pasiekia.

4M ARCHER AVENOI 
CMCAM, UINOtt MM 

RHOME* S4-44M V

kaip ir Krimskiui, atsakė Valstybės Departamentas.
Dabar paaiškėjo, kad Vienoje buvo padėti pagrindai 

pačiai silpniausiai komunistinės sistemos stygai patemp
ti. Brežnevas pasirašė ir pasižadėjo gerbti kelias pagrin
dines žmogaus teises, o dabar nebežino, kaip ištraukti 
prišalusią uodegą iš Helsinkio aketies. Jis gali sustabdy
ti detentę, jis gali netekti prekybos su JAV, bet jis jau 
nebegali sustabdyti pačių rusų ir rusų pavergti} tautų 
reikalavimų laisvės ir Yespekto pagrindinėm kiekvieno 
žmogaus teisėm- L

Pagrindinių teisių reikalauja ne tik rusai, bet ir ki
tos tautos, šiandien Naujienose skelbiamas manifestas 
aiškiai rodo, kad ir lietuviai, rizikuodami savo asmeniš
ka laisve, reikalauja sąžinės, tikėjimo ir minties lasvės 
pačioje Lietuvoje. Stalino laikais kiekvienas balsą pakė
lęs žmogus būtų suimtas ir išsiųstas prievartos darbams.

nės nei vienos dienos nelaikys tos valdžios, kuri tas tei
ses per 60 metų jiems buvo atėmusi ir laisviausiai visame 
krašte sauvaliavusi

Čekoslovakijos persekiotojams, 
kad jie paleistų ir nekankintų 
suimtųjų 4 disidentų. Prašymas 
paskelbtas Frankfurter Allge- 
meine Zeitung laikraštyje.

Keturi Čekoslovakijos suim
tieji yra žurnalistai, muzikai, ar
tistai. Jie suimti pereitais me
tais, . pasirašius ir paskelbus 
Chartą 77.

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namp 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės.' Dėkojame 
Jums ui moms parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
tr ateityje.
SąsksitM apdraustos Iki 

$40,000

$31.00
$18.00

54.00

$30.00
$16.00

$3.00

Sovietų laikraščiai 
atsikerta

reiškusiomiš partijomis ar 
jas kuriuo nors būdu niekin
ti; jis labai giliai suprato jų 
būtinybę siekiant 

išsirinko Iškaiš pagrindais
šie politiniai Litauvos Nepriklausomų Val- 

daugiau išrys- sfybę. Jam niekada nekilo 
kėjo ir pasirodė pirmosios mintis suvaryti Visą lietuvišką 
mūsų politinės organizacijos visuomenę į vieną ideologiniai 
-^partijos. i bespalvę minią ir tvarkyti ją

Ir taip Basanavičiui savai- bedvasės bendruomenės pa
ine atsirado puiki proga tiek grindais. Jis didžiavosi mūsų 
seimeįtiek konferencijoje iš-'tautos politiniu subrendimu ir 
kilti daug augščiau virš visų tikėjosi, kad -tik tokia tauta 
dienos nuotaikų ir parodyti gali būti priimta į civilizuotų 
visiems savo -didelius įgimtus tautų šeimą. Bet jis, giliai ver.

Kanadoje: 
metams ____
pusei metų _ 
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

sutartį buvo toks didelis, kad jis sutiko paskelbti Pravdo- 
je ir Izvestijose visą Helsinkio susitarimą.

Nieku Rusijos gyventojai taip nesidomėjo, kaip Hel
sinkio aktais. Jie išgraibstė visus sovietų valdžios laik
raščius, paskelbusius Helsinkio aktus. Jie džiaugėsi It

šiais politi
niais asmens privalumais be
galėtų’varžytis su Basanavi
čiumi. / V

Jis niekada nebandė nunei
gti ar suniekinti mūsų tautos 

nie-

Brazilijos sostinėje karnava
lai sutraukia daug turistų. Šį
met, sakoma, turistų buvo pri
važiavusių koks 250 tūkstančių, 
bet toks pat skaičius Rio de Ja
neiro gyventojų išvyko į užmie
sčius ar Tineas’ (mažus ūkius) 
jieškodami ramybės ir poil
sio.

Keturių dienų karnavalas pra 
gyvenimo sidėjo vasario 19 riebiam kara

liui Momo ir 800 asmenų orke
strui žygiuojant Rio de Jaineiro 
avenidomis.

Bet šįmet karaliui Momo ati
darius karnavalo pasilinksmi
nimus, linksmybių dievaičiui 
Bachui nekaip sekasi: antrą pa
silinksminimų dieną buvo su
žeista 2,500 asmenų, iškilus pa
nikai pasirodžius viename nak- 
tiniame klube dujų dūmams. Iš 
klubo turėjo prasidėti šešioli
kos valandų 25,000 Sambos šo
kėjų paradas, bet, dėja, jis bu
vo pasirodžiusių dūmų sutruk
dytas.

Kitose JAV vietose: 
metama ____

pusei metu ____

SubscriptiM
m Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
ax month. $8.50 per 3 months. In 
jther USA localities $26.00 per year. 
114.00 per six months. $7.00 per 
chree months. Canada $30.00 per year; 
>ther countries $31.00 per year.

augščiausių tautės idealų įgy
vendinimo, darė visas pastan
gas visų skirtingas pažiūras 
pajungti bendram darbui ir 
sutartinai kovai '

Savo šakota asmenybe jis 
tuojau iškilo virš visų grupių, 
savo įgimtu taktu, ramiu bū-j 
du ir visuomeniniu džentel-i 
meniškumu jis labai greitai1 
visur įgydavo besąliginį pa
sitikėjimą, o savo gražiu pa- 
pąvyzdžiu privertė statyti ben 
drą tautinį idealą augščiau- 
sia , veiklos gaire ir sutartinai 
tarnauti didiesiems tautos šie 
kimams, kurie jo paties iš
sakyti Vasario 16 dienos akte.

Vasario 16 dienos aktą be 
paties Jono Basanavičiaus yra . 
dar pasirašę 19 to laiko veikė- j 
jų. Jie visi ir šiandien yra 
skaitomi mūsų nepriklauso
mybės paskelbimo akto signa
tarais mūsų tautos valstybinės 
nepriklausomybės gimdyto
jais. Peržvelgę šį sąrašą, tuo
jau galime pastebėti, kad visi 
šie žmonės yra labai įvairaus 
amžiaus, įvairių profesijų, 
skirtingo išsilavinimo ir griež
tai Skirtingų pasaulėžiūrinių 
bei politinių ideologijų atsto
vai. Ot kaip tik vien dėlto jie 
ir galėjo atstovauti visą lietu
vių tautą ir reprezentuoti vi
sus jos socialinius luomus. Ir 
tik Basanavičiaus politinė iš
mintis ir jo politiko genijus 
galėjo juos visus surinkti ir 
išskirti tautos bendrai politi
nei valiai visam pasauliui pa
reikšti.

Jono Basanavičiaus gyveni
mo pavyzdys mums ryškiai 
rodo, kad tinkamam laikui ątė 
jus ir lemiamai akymirkai 
priartėjus, lietuvių tautoje vi
sada tuojaū'iškyla į gyvenimo 
paviršių tikrieji jos veidai, 
tikrieji, jos likimo pranašai, 
tikrieji politikai pilniausia to 
žodžio prasme. Jie pajėgia 
sujungti visą tautą bendriems 
siekimams siekti ir ilgų šimt
mečių lietuvių tautos svajo
nes ir sapnus paverčia dienos 
gyvenimo realybe.

Jų asmeninės didybės šešė
liuose pranyksta tie, kuriemš 
politika yra tik pasivaidijimo 
ar pasiginčijimo priemonė, jų 
išminties žodžiai sutramdo 
tuos, kuriems tautinė veikla 
yra tik asmeniško pasigarsini- 
mo priežastis, jų 
istorija, darbai ir pastangos 
priaugančioms tautos kartom 
suspindi šviesiausiais pavyz
džiais.

To kaip tik ir moko mus 
visus ištisai ir vispusiškai gar
bingas Lietuvos patriarcho 
Jono Basanavičiaus gyveni-

MAŽIAU TAUKŲ, BET 
DAUGIAU RAUMENŲ

WASHINGTONAS. Senatorius 
Henry M. Jackobson pareiškė, 
kad paremia prezidento Carte- 
rio pastangas sumažinti gyny
bos biudžetą, ypač personalinį. 
“Aš remsiu siimažinimtK nest- 
rateginėse srityse ta Prasmejkad 
sumažintume taukus, o sustip
rintume raumenis”, pareiškė se 
natorius per NBC-TV.

politiko gabumus ir asmeni
nius privalumus. Tik jis sa
vo dideliu autoritetu ir pagar
ba, kurią jam reiškė visų pa
žiūrų lietuviai bei pasitikėji
mu sugebėjo išlyginti visus, 
pasaulėžiūrinius skirtumus, nu' 
raminti karštokus ginčus ir 
visus suburti bendram darbui 

ve-, ir vieningai veiklai. Vargu ar|

ne A Aleksęjūi važiuoti namo. Maskva nustebo, kai 
patyrė apie Ąleksejevo išsiuntimą, tokiam elgesiui ,ne-

WASHINGTONAS. Char
les L. Schultze, prezidento Car- 
terio ekonominis patarėjas, 
pasikalbėjime su U. S. T(ews 
and World Report pareiškė, 
kad jis yra tikras, kad Ame
rika per keletą metų turės 
spartų ekonominį turtėjimą 
ir gerovės klestėjimą. Vien 
šiais metais jis tikisi gamybos 
ir paslaugų (services) padau
gėjimą 6 nuošimčiais. Tokį 
gerovės augimą jis skaito “svei
ku ir antifliaciniu”. Schultze, 
taip pat tiki, kad Kongresas 
priims pritarimą visiems mo- 
mokesčų mokėtojams, turin
tiems metinių pajamų ma 
žiau kaip 825,000, grąžinti po 
$50 mokesčių

'"Mt LITHUANIAN DAILY NEW*

1905 metais Vilniuje buvo 
sušauktas Didysis Vilniaus 
Seimas. J. Basanavičius, po 
ilgų emigracijos metų vos su
grįžęs į savo tėvynę, nudžiu
go suradęs visoje tautoje atgi
jusią tautinio susipratimo dva 
šią ir jos politinių užmačių 
gyvą pasireiškimą. Jau buvo 
pūstelėjęs vakarų laisvės 
jas, jau pradėjo labai plačiai* bet kuris kitas žymiųjų mūsų 
reikštis visų pavergtųjų tau- tautos politikų 
tų bruzdėjimas prieš monar
chų despotiją ir jų imperia
lizmą. Visa tai brandino tau
tinę sąmonę ir tai savaime Iš
šaukė jos politinį pasiskirsty
mą. Vilniaus seime jau labai politinio (pasiskirstymo, 
ryškiai pasireiškė kairiųjų ir kada nebandė kovoti su pasi- 
dešiniųjų srovės su visais sa
vo pasaulėžiūriniais skir
tingumais O vėliau,' jau su-

-šaukus 1917 metais Vilniaus 
konferenciją, kuri 
Tautos Tarybą, 
skirtumai dar

Nuo\ 
1914 metų

žengianti į politinės valstybės 
kategoriją.

Vakarų stebėtojai mano, kad 
Sovietija prisiruošia Belgrado 
konferencijai, kur bus svarsto
ma nusikaltimai Helsinkio ak
tui, turint omenyje žmogaus tei
ses.

Vakarų Vokietijoje gyjvenąs 
Nobelio premijos laureatas ra
šytojas Heinrich Boell ir kitil 
Vokietijos rašytojai paskelbė at-'

mas.
Prieš 50 metų mirusio mū

sų garbingo ir ištikimo tautos 
sūnaus žemiškieji palaikai 
jau seniai galutinai susijungė 
su gimtosios ir širdingai my
lėtos žemės dulkėmis, bet jo 
dvasios didybę dar ir šian
dien jaučia viso pasaulio lie
tuviai, jo kilnus prisiminimas 
gaivina ir tuos mūsų brolius 
ir seseris, kurie dar ir šian
dien neša okupacijos ir vergi
jos naštą.

Dienraščio kilnot:
Chicagoje ir priemiesčiuose: ♦ 

metams_________________$30.00
pusei metu ______________ $16.00
trims mėnesiams ________  $8.00
vienam mėnesiui ________ $3.00
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Laidiniai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAUNA 

lt i E Rt N Ai 
Tai. WA 5-0003

M O V I N 4
Aparatam perknruštymai 

iVi^rnę teUTvm^.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1832 arba 376-5996

į£XJS~ 1 -.-M. .g'1

SOPHIE BARČUS | 
RAOUO ŠEIMOS VALANDOS j, 
Vito* programos ii WOPA,

1490 ML A. M.

Llaturip kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9.30 
vai ryto.

TataL; HEmtock 4*2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 40429

25 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

N ARI Al;
Chicagos
Lietavlų 
\>aidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

bit K. G. BALUKAS
IKLaĖRlJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Puiaoki Rd. (Crawford

gyvenimas j 
žymes. Ne 
apie dailini] 
žaus veidai 
pozuoti Kiši

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2549 W. 71st SL. Chicago. Ill. 60629,
TeL 776-3140. (Pr.)

IrnvaiŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2650 WEST S3rc STREET 

l ai.: d«2aa. nuo T—4 po pietų. 
{• kętvirtaa. nuo 5—7 vaf. vak. 

77O-2S80 -

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

WVWaViAVIAMNVUVVVWWVVWVWANWMVWWWWVVVWVb

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Veido išraiška
Ne visti veterinarijos

ANTANAS M. PHILLIPS.
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

pinigų kosi
saro veido g
limu, pirmiausiai veido
žai grąžintini elgsena i TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
L j 2533 W. 71st Street 
K Telef.: GRovehfll 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2168-9

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

P. ŠILEIKIS, O. P.
ry. QRTHur-fcUAa-HKUl bZibTAS
A5 Aparatai - riftezai. Meu. Ban

dazaL Speciali p«gaina aojonu
k lArch Support*) t L

Vau. a—a ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
■050 Wasr bSrc St., Chicago tti.

leraf.: Pftospect

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpnblic 7-8601

DR. ViT. TAURAS 
■ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Sandra praktika, spec. MOTERŲ lipei 

Ofisas; 2052 WEST 59th STREET 
<• TaU PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm.. antrai!, trečiad. 
ir penirt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. seštadie- 
aiais 2-4 vaL po pietų ik kitu įmini 

pagal eusitarima.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S Manheim Rd..Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienom^ b 

kas antra šeštadieni a—3 vai
• Tok? 562-2727 >rba 5672728 -

Gėlės visoms progoms 
BEVčRLY HilLS GĖmNYČIA

Telefonai; PR 8-083$ ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gena Mnshiy Krautuvė 
TflE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
lei. Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas

Jei ruošiatės kcJiauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:
American Travel Service Bureau 

9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643
Telef. 312 238-9787

Nemokamas palarnavhnas užsakant lėktuvų, traukinių, lai
vų kelionių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo re
zervacijas; Parduodame ^kelionių draudimus; Organizuojame 
keliones į Lietuvą ir fotus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
mų apsilankATruri Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais.

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

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

REZ.: Gl 8-0873
DR. W .riiSlIN -EISI N AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHUXGIJA 
6132 So. Kedzi. Ave„ WA 5-2670

Valandos pagal si tarimu Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-H38-1139b O D Y B U F 1 E V E L Ė o

Nieku nėra gjažesniv apie imamus kaip lahuojann r4*-
&iekvieftas lietu v u d*UZiuujasi savo pievele. Amerikoje ae 

ptev4ue* išauginu. Keikia p*tynLit 
pusiap*!) agronomo A Šeštoko *nygek,.

drevė Anglijoje yra numačiusi 
šiais metais išleisti riukon ina-

1698), būdamas 5 metų, nukri
to nuo stogo ir buvo galvojama, 
kad užsimušė. Ruošiantis laido
ti, ant jo veido nutūpė bitė ir įgy
lė. Žmonės pastebėjo, kad su
judėjo berniuko blakstienos, to- 

nuotaika. Temą* turėtų rutulio- į dėl atšaukė laidotuves. Jis iš- 
ti gydytojai, p^cliiatrai, moty- buvo be sąmonės 70 dienų. Mirė 
tojai, scenos meno darbuoto- Į sulaukęs 58 metų, išmokęs septy- 
jai. M. Miškinytė niasdešimtą kalbą.

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET RFpubFe 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7467J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hills, HL 974-4413
WMtW mn.u.M.. ll Hi

atgal, prispausk* prie galvos ir 
sprando. Nulenkus ausis j prie
kį, yra panaflcmanios ir kitos 
piktumo žymės. Sakoma, kad 
panašiai yra ir au kitais gyvu
liais, net su pieši cisiais žvėri
mis..

Jau scuiį 
kad žmogau

• Kjniętiškų skanumynų tarpe 
yra tūkstanties metų kiaušiniai.

augančią pie- Tikrumoje tie kiaušiniai yra lai 
žemynuose. Tą komi fermentuotis aPie 6 savai

tes kalkėse. Būdami kalkėse, jie 
įgauna savotišką skonį ir labai 
seną išvaizdą.

• Australijos vienuolis Men- 
delis, vienas iš žymiausių bota-

mėgo

"Pasirenk pasitikti save Dievu". — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą fi- 
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi lino, kad mirti* yra žJrvn Ir pallefi* kiekvieną. Bot kur yra mL 
rusteji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

Garsus vokiečių kalbLnin-___ _______________________ _————j--------------------------------------------------------------

Telef. BE 3-5893

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

3907 West 103 rd Street
VrAondns pagal misi tarimą

PETER PAUL ZELVIS i
Gyv. St Joseph, Mich. Ilgus metus gyveno Stickney, Illinois,

MirA 1952 m. vasario 25 d., sulaukęs 57 metų amžiaus,
Palaidotai Lietuvių Tautinėse kapinėse. Gimęs Lietuvoj, Panevėžio 

apskr. lavenHIxtvare, Pumpėnų valse, Amerikoje išgyveno 39 metus,
Paliko liūdt ;: žmona Kazimiera (Zenkevičiūtė), sūnūs Algird, 

dri dukterys — Bertha ir Milda, anūkai, brolis Antanas ir sesuo Gra
silda su šeimomis; Lietuvoje ir daug sūnėnų bei dukterėčių Lietuvoje 
ir Amerikoje, - m .

Prikalusė Chicagos Lietusių Draugijai ir ±elephone Pioneers of 
America Ass’tt. s

Ilsėkis ramybėje.
Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukterys, giminės.

• Konservuoti vaisiai ir dar
žovės stikliniuose arba skaitli
niuose induose nepraranda ge
ros kokybę per metus ar net 
dar ilgiau, jei yra laikomi sau
soje vieloje,' ne Šiltesnėje, kaip 
Y5 laipsniai Farenheito.

• Amelija Bloomer ne tik pir 
moji išėjo gatvėn su plačiomis

• Daugelis sėkmingai bando kelnėmis, bet ir išleido pirmą
auginti medžius vietoje įprastų moterų žurnalą “Lily” 19-to 
gėlių savo salionuose. Dabar šimtmečio pabaigoje, 
madoje auginti ir viduje laiky
ti Norfolk salos pušį — arauca 
ria heterophylla 
tų Pacifiko 
minimą pušį yra lengva prižiū
rėti: sodinti į smėlėtą juodžemį, 
laikyti saulėtoje vietoje ir lais
tyti kiekvieną dieną. Taip pat 
gerai laikosi ir bujoja Austra
lijos šilkinis ąžuolas, kaučiuko nikų 19-me šimtmetyje, 
medis rr'kiti medžiai,kurių plen pats pasigaminti maistą. Dar ir 
cus laiko kai kurie sodininkai dabar Australijos moterys kar- 
savo pusiau atvirose parduotu- ta iš kartos perima receptą Men 
vėse. delio metodu kepti kiaušinienę.

To recepto jokiam virimo va-
• Maisto ir Vaistų Admiuist- dovėlyje nėra. Jis laikomas šei-

racija ^pataria nemažinti kolo- mos į>ei .asmeniška nuosavybe, 
rijų pusryčių sąskaiton. Tos įs- įgyjamas pagal seną lietuvių 
taigos tyrinėtojai nustatė, kad principą: ženykis — tai gau- 
geri pusryčiai yra butini kiek- 5j. ' ?
vienam asmeniui atlikti darbus •„ jį
ir tinkamai egzistuoti. Dauge
lis pusryčių metu planuoja die 
nos darbus. Ne veltui lietuviai jai nė zoologal~žrno, kad piktas 
turi patarlę: valgyk pusryčius arklys negali spirti ar kąsti, jei 
vienas, pietus su šeima arba jo ausys prievarta atlenkiamos 
draugais, *o. vakarienę atidiiok į priekį. T^kčitf^rfra atakos me- 
sayo priešui. Žinoma, stiklinė tu arklio ausys būna atlenktos

Votere P'srrėer Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis j

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Gyveno 10207 Teshtigo Brook Rd^ Suring, Wis.

Mirt 1973 m vasario 25 dieną, 3:15 vai. po piet. sulaukęs 83 metu 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Manampolės apskr.. Gudelių valsč„ Rudenų 
kaime. Amcr koje išgyveno 63 metus.

Pasiliko nflliOdę: žmona Anna M. (Stankevičiūtė), du sūnūs—An
ton J, marti Micky, gyv. Palatine, III. ir Joseph C„ mart; Bianca, 
gyv. Oak Park, Ui., S anūkai — Anton R„ jo žmona Janice. James L, 
su žmona L>an. ir Shawn, dvi anūkės — Linda Blum su vyru Steve 
ir Cynthia, irya proanūkės—Amy, Beth ir Lrsa, daug sūnėnų ir duk
terėčių, Lietiiwjje liko broliu vaikai ir kiti giminės, draugai bei pažį- 
staflū Lietuvoje it Amerikoje.

Velionis buvo pašarvotas Mažeika Evens šermeninėje ir palai
dotas Lietuvių Tautinėse Kapinėse.

Visi A. X ANTANO K. V AL ŪKO giminės, draugai bei pažįstami 
kviečiami šios sukakties proga gražiu žodžiu prisiminti ši gerą mū
sų tautietį.

BIRŽENV KLUBO valdyba, š. m. 
vasario mėn. 27 d. 2 vai. popiet ruo
šia klubo 25 metų veiklos sukaktuvi
nį minėjimą su vaišėmis Chicago Sa
vings patalpose, 6245 S. Western A v. 

ia J vedą savoj ^ečiaan viri biržėnai su seimo- 
ui pasakojamai^, ,r gausiai dalyvauti. Iš
pasirinkusį gra . ankOn prašome pranešti dalyvaujan
ti zdos jaunuolį irių skaičių iki vasario mėn. 21 d. 

į j>aveikslui. Po pirmininkui Kaziui Mačiukui, adresu 

fkingo gyveni* 
Į jaunuolis po
liu daitininkm

o tinkamai sutvarkius dėti į šal
dytuvą. Renkantis maistą krau- keliolikos net 
tuvėse, paskiausiai imti mėsą ir nw metų tas, 
kilus šaldytuve . esančius pro- zavo tam f* 
duktus. ‘ paišant Judą.

. Amerikoje irvvisanie Pasauly- 
je dabar moterjfe išleidžia daug 

, ypatingai 
Mano supra 

bruo- 
gera

DR. C. K. B0BF1IS 
INKSTŲ tft ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tetof. 695-0533

V.iley Medici C ntwr 
8f D SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

APLINK MUS IR MUSU NAMUS 
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Elektronikos reikmenų ben šilto pieno ir lengvas užkandis 
a kare nepakenks. .

• Greitai gendančio maistu li- 
žą televizijos aparatą, telpantį kūčios nelaikyti ilgai ant stalo, 
palto kišenėn. Jo ekranas yra 
tik 2 colių dydžio, žiūrimas žvai 
ruojant To aparato, kaina bū
sianti apie $165.

• Nėra reikalo pirkti bran
gius medžiagų minkštintojus 
skalbiniams. Tokį pat darbą at
liks pusė Puoduko baltojo acto, 
įpilto į skalbiamąją mašiną ga
lu tinarfi plovimo procese. Jūsų 
skalbiniai bus ne tik minkštes
nį, bet ir įgaus kvapnumą už ke 
lėtą centų.*

CR. K. A V. JUČAS 
♦89-4441 5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
IW2 TL WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakoma* 12 vai.

'ŠR. FKANK fUCKAS
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
UH W- /m SL — TeL 737-5149 
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 

coiltact tenses
'll pagai susitarimą. Uždaryta tree

rele 
ruur gaiiuu gražias sodyl 

yra iSCjusa nedideie 
kuri vaumasi

somuv l’IEMilJSS
Knjgefejc sartšy’a viSfchs, kad liečia pieveles Aprašyta kaip 

žolę užauginu, kaip žemę tręau u prūUureU Nauj.euos M knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali Knygelę įsigyti už S 1,25. Jeigu 
Kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti. Ui gali atsiųsti ai 50 cejų 
arba Monej Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime Pinigus prašome 
riųsti tokiu adrera: '



t AL ESTATE

Darius ir GirėnasM. Šileikis

taverna ir 3 bu

.CTORS

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

PAVARDE IR VARDAS

6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706 
Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

MISCELLANEOUS 
(vairūs Datyksl

ROCKFORD, ILL
Ruošiami pusrycaii

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

l^il Frank Zapolis
3208t4 W. 95th St.

GA 4-8654

ST* PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybe, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

INSURANCE 
parenkam BUILDERS AND CONT 

Namv Statyba ir Remontas

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykio 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina S2.50. - . ~ J _ . '

Dr. Juozas 8. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. . . - .

PARDUODAMA 7 AKRŲ FARMA 
su moderniu gyv. nemu 75 mylios 
nuo Chicagos. $39,500. Kinderis, tel. 
436-7878 arba 925-9571.

M. š I M K U S 
Notary Public 

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

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai. 
iš W0PA stoties 1490 AM banga. ..
Sekmadieninė programa iš WJOB .1230 AM stoties,Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdzionytė, 2646 W. 71 St.,
Chicago, Ill. 60629. Tel. 773-5374. -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60831. TeL Y A 7-5980

PRIE 63-ČIOS IR WASHTENAW 
labai ištaiginga 3 miegamųjų reziden
cija. Didelė virtuvė ir valgomas to
je. nauji riešuto medžio kabinetai, 
nauji kilimai. Ityį vonios, gazo šili
ma. įrengtas beismantas. nauja ap
sauga nuo potvynio, daug įvairių prie
du Geriausias pirkinys bet kur ir bet 
kada. S31.900, JANIS REALTY TEL. 
925-2788.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Avt. 

Tel. 927-3559

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

Narna i. Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

ITYX PAlb IK PAKaGXNK
• LITUS SK:TTYT/ 

w A U J ~ x? N I S

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
DĖLTONA 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

Namai, tamo — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Q Siunčiu - - -___ dot Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajam proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į | Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipcreigojimi^.

— Marius Kiela turi paruošęs 
į Lietuvą kelionių tvarkraštį per 
Gordon Travel Service, Chica
go. Kreipkitės tel. 312, 434-9655 
arba rašykite: Marius Kiela, 
6557 So. Talman, Chicago, I1L 
60629. (Pr.)

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

FRANKFORT, ILL., APYLINKĖJE 
ūrie 5-to kelio parduodamas 33 akrų 
sklypas, tinkamas Mobil home staty
mo aikštei, taip pat didesni ir ma
žesni žemes plotai. Teirautis PAT GU- 
ZIK, tel. 479-2299 arba (815) 469-5444.

. Įvairi audrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 7S7-0600.

j DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
► Parko patogiausioj 

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

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marquette parko, už Kedzie. 
Virš S5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

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

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus 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 geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

2625 WEST 71 STREET
Tel' 737-7200 arba 737-8534

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND.AVE. 
523-8775

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: . 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vi ą gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

, Juozas Kapažintkas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai.- Beivio 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. Kauną, 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 kalba.

M. ZoUenko. SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 pal Kaina $1.50. -

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

atsilankant darbo valandomis arba užsakant peštu ir prUodaot 
žekf ar plnlplną perlaidą.

— Ponia Marta Daukantienė, 
iš Arroyo Grande, Cal., atsiun
tė toki laišką: “Esu pasiilgusi 
savo tautiečių, čia visai lietuvių 
nėra. Todėl Naujienos yra man 
didelis ir mielas svečias. Gavau 
jūsų kalendorių 
patinka, nes per metu 
esu prie jo pripratusi.
mano senatvėje yra didelė pa- 
guoda.Siunčia jums už kalendo
rių $5. Likite sveiki”. Jei kas iš 
skaitytojų negavote kalendo
riaus, prašome pranešti ir bus 
tuojau papildomai išsiųstas.

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

— Naujienose galima įsigyt! 
Algirdo J. KasulrJčio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas
2212 W. Cermak Road Chieągo, Ill. Virginia 7-7747

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NORETKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 Wert 69th SU Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis MsIrfrddnMi geros rOČIet Ivalrly prelrfy. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS # 
šeštadieni, vasario 26 d. nuo 8 vai, 

vak, iki vidurnakčio. Sekmadienį va
sario 27 d, nuo 10:30 ryto iki 6 vaL 
popiet,

VISOS PREKES YRA NAUJOS
Drabužiai — vyrams, moterims ir 

vaikams. Maistas — šviežus ir kon
servuotas, Įvairus reikmenys — me
džiaginiai, dovaniniai, paveikslai, po
pierių gaminiai, Skanūs namuose < ga
minti produktai — karštas maistas, 
kepsniai, užkandžiai, gėrimai,

ARIE CRAWN DAY SCHOOL
k 5101 NO, KBIBAL AVĖ,

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737 
MM Sa. Halstad Chicago, 111. 60608.- — Tai. 2544320 

V. V A L A N T I N A S

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

Albertas ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti -tel.
501-623-9814. 4

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, senus |o 
gyventojus ir gamtą. 1z200 lietuvišku vietovardziv sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

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

' DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVĖ.

Chicago, Hl, 606(® Tel. VI 7-3447

Vietos L.B. valdyba šių metų 
asario mėn. 27 d. Lietuvių klu

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

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

63 IR AUSTIN
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY

HELP WANTED — M.' -E-FEMALE 
Reikia Darbitvnkų ir Darbininkių

M. Mackevičius, A. Deve- gerus ir skanius pusryčius.
, S. Putvytė - Mantaiitienė, j pusryčiai bus duodami nuo 

” , Audėnas, J. 8 Val. ryto iki 12 vai. Atvykę 
Čižiūnas. Tai vardai, pusryčiauti visi būsite šeiminiu 

ir aptar- 
Kas neturite pusryčiams 

bilietų, gausite prie Įėjimo. Kvie 
čiami kuo skaitlingiausiai da
lyvauti ir gardžiai papusry
čiauti. Augis--'

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 

j peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga — ' J

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — S3.50.

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

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
' Telef.: REpubltc 7-1941

—A. Jurkšaitis, Etna, Pa., 
j* nuolatinis Naujienų rėmėjas, 

kartu su sveikinimais ir Įįerais 
I linkėjimu is, atsiuntė dešimkę 
už kalendorių. Dėkui.

— Stasys Juškus iŠ Brigton 
Parko apylinkės, kiekviena pro 
ga paremia Naujienų leidimą. 
Pratęsdamas iš anksto be ragini 
mo prenumeratą, prisiuntė de
šimkę Mašinų fondui. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Naujie
nas vineriems metams, bet pa
vardės prašė neminėti. T. Vaili- 
konis iš .Amsterdam, N. at
siuntė $4.A.Vidutis iš Garyjnd., 
atskiru laišku atsiuntė $2 už ka 

visiems.
— Jonas Kasiulaitis iš Union 

Pier, Mich., lankėsi Naujienose. 
Dėkui už vizitą ir ta proga Įteik
ta auką Naujienų paramai.

j —J. P. Kedys, Australijoje 
įleidžiamo anglų kalba politinio 
•žurnalo “News Digest Interna
tional” redaktorius, šiuo metu 

i porai savaičių yra apsistojęs 
393 W. Broadway; p.l“icaSoi'- Ta,/T ?

/>- o .lt,. a. idiem, vasario 26 d., Jaunimo 9o, South Boston, Mass.1 . ............... ...centro svetainėje jis skaitys pa- 
skaitą“Tolimųjų Rytų, politika”. 
Po paskaitos klausimai ir disku 

j sijos, Pradžia 7 vai. vak. Sekan
čią savaitę J. P. Kedys kalbės 
per Margučio radiją tema “Kas 

I išlaisvins Sov. Sąjungos paverg
tas tautas

> JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS ’

NAUJIENOSE šiemet nėjo 60 metų. Minint tą nkaktL gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos ipandoa pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamai Naujienų platinimo rajua

NAUJIENOS tvirtai eteri Ir kovoja už Lietuvoi ir pavergtų lietuvių laisvę, 
nddamof Ir neridėdamot į sandėriui su okupantais ar jų {galio 
tlniaix > ’ * ~ * f

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupei, jų bendrai institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujiena vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
caelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes^«u
KAINUOJA: Chicageji Ir Kanidoji metams — $30.00, pusei mėty — SI8.00, 

trims men. — $8-50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— 526.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. $230. Užsieniuo
se — $31JX) matams. Susipažinimui siunčiama aaveltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

—Encyclopedia Lithuaiuca bai 
gia įrišti. Encyclopedia Lilliua- 
nica V tomas (S-C) baigiamas 
įrišti; kovo mėn. bus siuntinė
jamas prenumeratoriam ir bib
liotekom. Paskutiniam tome 
Las papildymai, pataisos ir pla
tus dalykinis indeksas. Kas bū
tų pastebėjęs išleistuose tomuo
se stambesnių Praleidimų ar 
klaidų, malonėkite pranešti lei
dyklai ne vėliau š.m. gegužės 1. 
Redaktoriams reikia iš anksto įjendoriu. Dėkui 
žinoti, kiek papildymai galėtu 
užimti vietos. Vėliau kokių nors 
pageidavimų nebus galima paten 
kinti. Ta pačia proga norime 
priminti, kad dabar dar yra 
pats laikas užsisakyti pilną En
cyclopedia Lituanica komplek
tą. Visą 6 tomų kainą $120,00, 
plius persiuntimas. Rašyti ’šiuo 
adresu: Encyklopedia Lithuani- 
ca Press. 
O. P>ox 
02127. Tel. (617) 268-7730, va 
k a ra is—282-2759.

WE NEED EVERYTHING
• RESTAURANT 

HELP •
Tte newest Me Donald's Restaurant 
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 caU 2364)276 

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

Chicagos Klubas ir Lietuvių 1214 No. 16 Ave., Melrose Park. 
Tautiniai namai. (Pr*) 60160.

-— Varpininkų Filisterių lei
džiamas žurnalas “Varpas” Nr. 
14—76 pasiekė skaitytojus ir 
platintojus.Knygos formato 208 
psl. užpildo įdomiais ir aktua
liais, bet nesenstančiais straips
niais pats redaktorius Antanas be mažojoje salėje, ~ esančioje 
Kučys, dr. B. Kazlas, A. Solženi- 716 India Ave., paruoš labtfi 
cyn, 
nienė.
dr. K. Karvelis, J. Audėnas, J. 
Kutra, V 
kurių straipsniai pateisina skai- įų maloniaPpriimti 
tytojų lūkesčius. Eilėraščiais nauti 
bei literatūros kūriniais šiame 
numeryje dalyvauja: J. Krišto- 
laitytė, K. Grigaitytė, R. Cirkon 
taitė, V. Vanagas, J. Marcinke
vičius, V. Skripka, V. Giedraity-' 
tė, R. Spalis. Gausu iliustracijų 
ir kronikos žinių. Kaina $3. Ad-1 
ministratorius Titas Briškaitis,)

Birutė Pukelevičiūtė sekm. 
Jis man labai! popietėje, 1977 m. vasario 27 d. 

metus j 3:30 v. p. p. Lietuvių Taut Na- 
Visa tai ’ muose, 6422 S. Kedzie Avė., Chi 

cagoje, supažindins popietės da
lyvius su iškiliu mūsų poetu 
Oskaru V. Milašiumi, minint jo 
šimtąjį gimtadienį. Popietėje 
dalyvauti kviečiami visi. Rengė
jai: Lietuvių Mot Federacijos

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

!*• vieninteli
Į j UetnvJ tail H trinką !ŽA2

Chloaąoje “

C^sLnormaną 
^K^BURŠTEINĄ 

26^5826 
(irtaiftw) far 
677-8489 

jlHWiiWr i%jy (buto)

nupirjdte, 
GERMISLAIKYTAS mūrinis. 2x5 ra? Marquette 

ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRA2ŪS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai ' patogus 
susisiekimas Įv vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance^ Income Tax

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

BEST THINGS IN UFE


