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NEREMKDIE TOTALITARINIO RĖŽIMO, 
RAGINA VLADIMIRAS BUKOWSKI
BAL HARBUR, Fla. — Sovietų Rusijos kankinys Vladimiras 

Bukowski, /kuris iškeistas į Čilės komunistų , partijos sekre
torių, vasario 25 d. Amerikos unijų AFL-CIO lyderių susirinkime < 
pareiškė, kad Amerikos darbo unijos turi pilną teisę sustabdyti 
biznierių investacijas Sovietų imperijoje, kurios tik paremia to- > 
talitarinį rėžimą ir apsunkina Rusijos vergų gyvenimą. Bukowski 
darbininkų unijų vadams pabrėžė, kad laisvojo pasaulio kapitalas 
ir technologija yra atsakinga, kad Sovietų imperijoje bujoja tota- 
lizmas ir vergija, paremta koncentracinėmis stovyklomis ir ka
lėjimais.

Kiekvieną kartą, pasak Bu- : 
kowskio, kai tik Sovietų ekono
mija atsiduria beviltyje, reika
linga pagalbos, laisvieji vakarai 

' tuoj ją paremia.
Kankinys Bukowskis, kurs 

dėstė savo mintis unijų lydė- ( 
riams iš rašto silpnu balsu, pa-1 
reiškė, kad darbininkų bėdos ir’y 
žmonių teisės yra neišskiria* 
mos, jos tampriai rišasL ; į

Vakarų investacijos Sovietų T 

imperijoje yra nesąmonė, jos tik 
apsunkina darbininkų padėtį 
Vakaruose. Bukowskis manąs, 
kad Amerikos darbininkų uni
jos turi teisę ir pareigą tikrinti 
Amerikos kapifalo Tnvestacijos 
Sovietų Sąjungoje, tikrinti ko
kios tenais yra darbininkų dar
bo ir gyvenimo sąlygos, kokie 
uždarbiai ir kokios jų teisės. Pa
sak Bukowskio, kiekviena Vaka
rų pagalba Sovietams patarnau
ja tik Sovietų imperijos valdo
vams ir sustiprina žmonių ka
lėjimus ir vargus.

Spaudos atstovams šiltai atsi
liepė apie AEL-CIO unijų pre
zidentą G. Meany, kurs-pradėjo 
kampaniją išlaisvinti Bukowski 
iš rusų kalėjimo. Bukowskio ma
nymu, Meany yra tas kertinis 
akmuo, ant kurio visas Ameri
kos demokratiškas gyvenimas 
laikosi.

Bukowskis žurnalistams pa
reiškė, kad sovietijoje darbinin
kų unijos yra vyriausybės su
kurtas farsas. Ten darbininkai 
negali streikuoti, 
teises. Bukowskis pageidavo, 
kad Amerikos darbininkų unijos 
be atvangos rūpintųsi darbinin
kijos reikalais ir teisėmis ko
munistinėse šalyse kartu su ki
tų laisvų šalių darbininkų sąjun
gomis. Tarptautinis darbininki- . 
jos judėjimas ir veikla gali la- ‘ 
bai daug padėti už geležinės už
dangos kenčiantiems darbinin
kams ir civilinių teisių gynė
jams, — užbaigė savo mintis 
ir pageidavimus žurnalistams 
Sovietų Rusijos kankinys Bu
kowski.

TRUMPAI IŠ VISUR '

Spandau kalinys bandė 
nusižudyti

BERLYNAS. — Iš sąjunginin
kų pusės pranešama, kad Hitle- 

Jrr j rio pavaduotojas Rudolf Hess,’! 
kurs nuo II Pasaulinio karo pa
baigos tebesėdi Spandau kalėji
me, bandė nusižudyti persipjau
damas rankų gyslas, bet buvo 
laiku pastebėtas ir išgelbėtas. Jo 
sūnus Wolf, kuriam leista lan
kyti savo tėvą vieną kartą per

ginant savojliam Eketi.

prieš savo gyvybę atsisakė bet 
ką kalbėti. - < .į. -

Rytų Berlynas veltui nieko 
neįsileidžia

BERLYNAS. — Rytų Berly
no komunistų valdžią penkta
dienį pranešė, kad-jį iš kiekvie
no asmens, -norinčio iš Vakarų 
įvažiuoti į Rytų Berlyną, nusta^ 
tė po 10 markių (apie $4.15) mo
kestį. Iki šiol komunistai tokį 
mokestį imdavo už įvažiavimą į 
jų valdomą Rytų Vokietiją; da
bar tas mokestis. įvestas ir Ry
tų Berlyne.

Rodezijos juodžių karo šūkis

LOME, Togo, Afrika. — Gink
luota kova yra vienintelė prie
monė “išlaisvinti” Rodezija, pa
reiškė Afrikos Vienybės Organi
zacijos general, sekretorius Wil- 

. “Derybos gali pri
versti prie kompromisų ir nuo
laidų, kas reikštų Zimbabve tau
tos aspiracijų išdavimą”, pareiš
kė
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YTU AFRIK
IBI AMIN SUVARĖ JAV PILIEČIUS 

STOVYKLON JO KALBOS KLAUSYTI
Siūlo išvaryti Ugandos misiją iš Amerikos, 

paslysti marinus piliečiams gelbėti
NAIROBI, Kenija. — Rytų Afrikon pakraščių vandenimis 

plaukiojantis didysis Amerikos lėktuvnešis “USS Enterprise” ga
gėjo padaryti įtakos į Ugandos diktatorių Idi Amin. Praeitą sa- 
, vaite jis įsakė savo policijai suvaryti visus Amerikos piliečius į 
j. stovyklą. Krašte sklido Įvairiausių gandų apie diktatoriaus tikslus, 
bet jis šeštadienį prašneko truputį kitokiu tonu.

Savo laiku Venecija buvo pats gražiausias Viduržemiu jūros miestas, bet laikas ir 
vanduo viską naikina Venecijos kanalai ne tik patys pajuodavo, pradėjo dvokti, bet 
vanduo pradėjo judinti namu,, titru ir lieptu pamatus. Dabartiniu metu miesto vado
vybė yra susirūpinusi, kaip išvalyti dvokiančius kanalus ir apsaugoti vandens plauna- 

' mus pamatus, ‘ jį ■ ?

Angliakasiu unijos perspėjimas

WASHINGTONAS. — Ang
liakasių unijos (UMW) vadovy
bė perspėjo Virginijos ir Illinois 
angliakasius, kad žymiai suma
žins kompensacijas tiems, ku
rie toliau tęs “katinų” streikus 
(wildcat strikes).

Eketi.
Ispanija tramdo 

“ultradešiniuosius”

MADRIDAS.—Teismas kraš
tutinių dešiniųjų grupės vadą 
Sanchez Covisa ir tris Italijos 
neo-fašistus pripažino kaltais 
organizavus tdroro veiksmus. 
Ta ultradešiniųjų grupė, besi
vadinanti /^Kristaus Karaliaus 
partizanais,’ tebeegzistuoja nuo 
generalissimo Francisco Franko 
laikų, apkaltinta pirmą kartą, 
nors per praėjusius 18 mėnesių 
yra padariusi daugiau kaip 200 
teroro veiksmų.

SUSIRŪPINO TIMSTERIV PONDU
WASHINGTONAS. — Amerikos darbo departamentas ir mo

kesčių tarnyba rimtai -susirūpino timsterių fondo likimu ir išeik
vojimais, padarytais fondo valdytojų. Sulig 1974 m. pensijų įsta
tymu,-darbo departamentas turi teisę imtis veiksmų, kad užkirtus 
kelią tolimesnėms pensijų įstatymo laužymams. Darbo departa
mentas, turį taipgi, teisę, bausti pinigine bausme asmenis, kurie 
neteisėtai naudojasi pensijų fondo pinigais. .

Darbo departamentas gali pra- — — ■■ ■■ ' "i. ~

syti teisingumo departamento 
pradė^-- tyrinėjimus ir iškelti 
kriminalinę bylą pensijų fondo 
eikvotojams. ' ■" '

Amerikos valstybės mokesčių 
tarnyba turi teisę savo keliu, rei
kalauti sumokėti sumas, kurios 
nelegaliai buvo nusuktos, .pasi
naudojant mokesčių įstatymo 
išimtimis, taikomomis pensijų 
fondams.

Mokesčių administracija ir 
darbo departamento pareigūnai 
atsisakė paaiškinti spaudos at
stovams, ar departamentų akci
ja nukreipta prieš patį timste
rių pensijų fondą, kurs turi ka
pitalo 1.4 bil. dol., ar tik prieš 
buvusius fondo patikėtinius.

šaltas
Saulė teka 6:3*, Imdžlari 5 M

WASHINGTON AS. — Izrae
lio generolas Ariel Sharon pa
reiškė, kad Egiptas laužąs Si
najaus sutartį, kuri 1975 metais, 
valst. Sekretoriui Kisingeriui 
tarpininkaujant, buvo pasirašy
ta. Egiptas Sinajaus teritorijo
je statąs sviediniams laikyti 50 
‘lizdų”, užminuojąs trijų mylių 
platumo žemės rėžį ir statąs for
tifikacijas dėl 7 divizijų kariuo-

At-
lanto valstybių karo jėgy vada*, pa
taria prezidentui Carteriui nemažinti 
kraite apsaugai skiriamu tumę, Gen, 

tvirtinu kčd rūtai yra futraukg 
galinga* |ė^a* j Ryty BVropg,

Sears atnaujins 
rūmus

CHICAGO.- ’ 
krautuvės direktorius, esančios 
Čikagos senamiestyje, pačiame 
miesto centre, kartu su Čikagos 
miesto meru Bilandicu spaudos 
konferencijoje pranešė, kad ben
drovė skiria 3 mil. dol. krautu
vei atnaujinti. Atnaujinimo dar
bai prasidėsią dar šį rudenį.

Meras Bilandicas pareiškė, 
kad State gatvės dalis miesto 
centre bus pertvarkyta ir pa
gerinta tik pėsčiųjų pasivaikš
čiojimas. Darbai prasidėsią va
sarą. Taipgi prie State gatvės, 
tarp Kongress ir Jackson gat
vių, bus pastatyta Loop College.

ALASKVA. -- Maskvos prane- 
šimu, visoje .Sovietų Rusijoje 
buvęs 1976 m. labai geras javų 
derlius.,Bet nežiūrint tokio “ge
ro” derliaus, Maskvos ponai Įsa
kė Maskvos' restoranams ir val- 
gyklomš. mėšiškūs- valgius ga- 
mirrti’.tikfkaskelintą dieną.

GyvenąMaškvoje užsieniečiai, 
kaip rašo U.. Š ;Newš and World 
Report, •. pastębi-' .visr mažėjant 
maisto'Maskvos- krautuvėse.

Ugandos prezidentas Amin 
pareiškė, kad amerikiečiai pri
valo pirma pasirūpinti nusikal
timais prieš žmogaus teises pa
čioje Amerikoje, o vėliau kišti 

, nosį į Ugandos “vidaus reika^ 
lūs”. Be to, diktatorius Amin • 
pareiškė, kad jis norįs r,asikal- 
bėti . asmeniškai su kiekvienu 
amerikiečiu ir patirti, koki jų 
tikslai. Kurie norės pasilikti 
Ugandoje ir pareikš noro tapti 

' piliečiais, tai tokiems bus teikia
mos visos privilegijos plėsti sa
vo biznį, bet kas norės išvažiuo
ti, tai galės išvažiuoti.

Buvo paklidę gandai, kad dik
tatorius ruošiasi kaikuriuos ame
rikiečius likviduoti, kaip jo poli
cija praeitą savaitę .. likvidavo 
vieną Ugandos aviacijos pulki-

Prez. d’Estaing 
nepriėmė Amalriko

PARIS. — Sovietų Rusijos 
istorikas disidentas ir kovoto
jas už žmogau^ teises Andrejus 
Amalrikas norėjo pasikalbėti su 
Prancūzijos prezidentu G. d’Es
taing dėl Helsinkio akto, kuri 
laužo ir nevykdo Sovietų valdo- > 
vai. Prancūzijos prezidentui at- ‘ 
metus Amalriko prašymą ir ne
priėmus pasikalbėti, Amalrikas, 
pasiėmęs plakatą su užrašu 
“Reikalauju i vykdyti Helsinkio 
aktą”, ^paskelbė bado streiką 
prie -Prancūzijos prezidento rū
mų,-'bet porcija- jį,.-nusivedė į ' 
nuovadą. 5:

Už valandos Amalrikas vėl pa-' ninką, vyskupą ir vieną veikėją, 
sirodė prie prezidentūros, bet vos Bet taip pat * Kampaloje buvo 
tik jam iškėlus protesto plaka- pasakojama, kad amerikiečiai 
tą, policija, vilkdama Amalriką rengiasi atsiųsti marinus ir išsi

vežti visus JAV piliečius, su-gatve, pašalino jį iš. aikštės.
Amalrikas atokiau visą po-j varytus į stovyklą. Niekam ne

pietį tuomet aiškino publikai Ru
sijos rėžimą.

Kinija perka kviečius
— Sears bendrovėsi i . -

• — ! TXT ACTTTMCTAV A Q

Slenka kalnai 
Jugoslavijoje

BELGRADAS. — Reuterio 
pranešimu iš Belgrado, slenkant 
kalnų žemei, atsivėrusi žemė pa
laidojo vieną bažnyčią ir ma
žiausiai 64 namus. Koks 1,000 
asmenų liko be pastogės.

žemė slinko kokių astuonių 
kilometrų pločio ir 10-ties kilm. 

! ilgio. Iki šiol, berods, nėra žino
ma, kad tokia žemės masė ga
lėtų judėti.

Rumunija išleido 4 disidentus

SALZGITTER, Vakarų Vokie
tija. — Mažiausiai keturiems di
sidentams, pasirašiusiems pro
testą prieš žmogaus teisių pažei
dimus Rumunijoje, komunistų 
valdžia laide* ap4eia>i Rumuniją.

rikos žemės ūkio departamento 
pranešimu, Kinija pradėjo su
pirkinėti . # kviečius užsienyje, 
ypačiai Argentinoje, Kanadoje 
ir Austrijoje. Amerikos kvie
čius kinai palieka tolimesniam 
laikui.

Manoma, kad 1976-77 metų 
laikotarpy  j e Kinija užsieny  j e 
nusipirks apie 3,500,000 tonų 
kviečiu.

Sekretorius Cyrus R, Vince nepa
jėgė iisprfsti nei vienos svarbesnės 
problemos, bet Egipto prezidentui Sa- 
datui labai patiko sekretoriaus Vance 
išdėstytos mintys Artim^ig Ryty tai
kos klausimais, S adata s mano, kad 
prezidentas Carter!* supranta prob
lemas esmę palos i< isspr^sti, Ar- 
Mmueoe Rytuose visi nori taikos,

Kenkia Amerikai
WASHINGTONAS. — Prez. 

J. Carteris kongreso lyderiams 
pareiškė, kad Jordanijos karalius 
Huseinas yra geriausias Ameri
kos draugas, suteikiantis tiks
lių žinių. Prezidentas labai ap
gailestavo Washington Post 
spausdinamas žinias, kurios iš
kelia ČIA veiklą Jordano vals
tybėje. (Prezidento nuomone, ži
nia apie karaliui mokamus pini; 
gus ir kitos viešai skelbiamos 
slaptos žinios labai kenkia Ame
rikai.

Prez. Carteris prašė kongre
so lyderių padėti užkišti Wa
shingtone skyles, kuriomis iš
lenda į viešumą slaptos žinios 
bei valstybės paslaptys..

Washington Post spausdina
mos istorijos iš Mažosios Azijos 
gali pakenkti taikos pastangoms. |

paslaptis, kad lėktuvnešis gfe- 
lėtų nunešti gana stipru dalini 
Amerikos marinų į bet kurią 
Ugandos vietą. Ugandos aviaci
ja nepajėgtų sutabdyti Ameri
kos karo lėktuvų, pakilusių iš 
“USS Enterprise”.

Ugandos diktatorius, patyręs 
apie Rytų Afrikos vandenimis 
plaukiojantį galingą Amerikos 
lėktuvnešį, pareiškė, kad jis no
rįs asmeniškai pasikalbėti su 
kiekviena amerikiečių šeima ir 
nustatyti, ko jie pageidaują. 
Amerikiečiai galės išvažiuoti, 
jeigu jie norės, o kas norės pa
silikti, tai galės pasilikti. Bet 
jeigu pasilikusieji norės vesti 
zionistinę propagandą, tai jiems 
teks aiškintis teismuose. Norin
tieji tapti Ugandos piliečiais, tą 
pilietybę gaus, pareiškė Amin.

Wasington, D. C. — Pentago
ne svarstomas klausimas, ar ver
ta siųsti j Ugandą ginkluotas 
Amerikos marinų dalinys JAV 
piliečių apsaugai. Amerikos ka- 

] ro vadovybė yra pasiruošusi bet 
* kada pasiųsti gerai ginkluotu* 
karius j Ugandą ir išsivežti į 
Kampa’.-i suvarytus piliečius.

Tomas Meladys, buvęs JAV 
ambasadorius Ugandoje, pataria 
suimti visus Washingtone ir New 
Yorke esančios Ugandos misijos 
narius ir išsiųsti iš krašto. 1973 
metais JAV nutraukė diploma
tinius santykius su diktatoriaus 
Amin valdoma Uganda ir ten h*-

Rodezija didina 
mokesčius

SALISBURY. — Rodezijos vy
riausybė padidino mokesčius ir 
uždraudė kelti uždarbių atlygi
nimus. Rodezijos finansų mi
nisteris D. Smithas pranešė par
lamentui, kad mokesčiai bus pa- Į turi jokios atstovybės. Dabarti- 
kelti 10% juodųjų ir baltųjų ;niu metu Ugandoje dar yra 240 

prekėms.' Amerikos piliečių. Ugandoj* 
JAV interesus gina Vakarų Vo
kietijos ministeris Kampaloje.

gyventojams ir 15% —
Finansų ministeris sako, kad pa
kelti mokesčiai duos daugiau 35 
mil. dol. gynybos reikalams ko
voje su teroristais ir sumažins 
numatytus valstybės nuostolius, 
kurie šiais metais sieks 107 mil. 
dol, ir 1978 »

— Arabų valstybės surinku
sios pinigus už degalus, nutari 
duoti Egiptui bilijoną dolerių 

322 mil. dol. ūkiui atstatyti ir ginklam*.



MD’U SPAUDOJE ▼ynės lietuviais savo garbės 
suvokimu, savo tautiniu są- 

, ........ ... ., , ... .iii- ’ luoningunm, savo tautinės są-hnx ura tie tikrieji patriotai?dus Draugijos valdybą, kurios ,. . . kJ ™ .... .... : .. zines jautrumu? — Musų ura-,, , ... . .. , .sudėtis paskelbta tame pa&a-i ...Draugo 42 nr. atspausdintai ’ ... > patriotai siems santykiams- „ . . 7. . line Draugo numeryje. Akcen-' , . . , . .... - • nepadeda, bet kenkia,tuotma, kad klaidinga ir vien-, ... . .... ... .... . r .. t Atrodo, kad klivelandiskejšališka informacija yra didžio, , ., ... ... ... _ . . . .paskaitos auditorijoj nebuvoji musų nevieningumo prie-’, .. , , ., ■ i kilęs klausimas, kas yra ura-zastis. I . . . .I par trio tas ir kas patriotas? 
Korespondentas pateikia i Taigi čia tenka klausti:

S_ P. korespondencija apie 
LB Klivelando apyL vakaro
nę. Joje kalbėjo dr. Antanas 
Butkus tema “Ar kartais ne
same savo pačių priešinin
kai?” Valandos kalba ĄTa su
traukta į 17,5 colių rašinėlį, 
todėl gali būti, kad jame iš
ryškintos mintys neatstovauja 
pilnutinių kalbėtojo pažiūrų.

Po nevykusio pavyzdžio 
apie “ Granėinlės” kai 
rių aprangos detalių bei vade 
vo kulturpolitinę kritiką, via’i į statytojus, dėl įsivaizduojamų 
naut tai urapotriotizmu, pri- gerumų vykdančius Sonnen- 
einama prie konkretesnio da- feldo doktriną:

~ tyko: A 1 -
|   JiopucJaiim ii i^flic;.

—Kai kurių laikraščių redak-jma kolaboravimo sąvoka:

vienšajilką autoriaus suprati
mą aptariant kolaborantinius 
veiksmus. Ir čia kaltinami pra 
manytįi urapatriotai, teisinant 
bendradarbiautojus ir T“—: 

ku- neužsimenant apie didžiausią 
jų šaltinį — tiltų su sovietais

— Jeigu grynosios lietuvy
bės šalininkai ir besąlyginiai 
kovotojai bei veikėjai už Lie
tuvos laisvę vra vadinami visai i . . . . ,. ! patriotais, tai kasgi yra 
triotai? Ar tie, kurie yra 
atsidūrę antrojoje tvoros 
sėje, neremia nei Alto, 
Balfo.nei pagaliau savo gimi
nių bei artimųjų okupuotoje 
Lietuvoje vardan visokių vi- 

ar-- šokiausių utopijų? O gal tie, 
toriai jau turi klausyti parti-|gi įmanoma okupuotame kraš kurie sėdi ant tvoros, nuleis- 
nių mūsų “politrukų”, parti- te neturėti jokių 
nis siaurumas < 
mas reiškinys, ir tuo būdu su- tjnei ^gyvybei išlaikyti daro Į dradarbiautojams i 
sinaina mūsų spauda. ' viską, kas okupacinėmis sąly-'tytojams sauvaliauti

' -

— Išpučiama ir iškreipia-

ura 
pa
jau 
pu- 
nei

..uk/, C .v. reikalų su.damį kojas tai į vieną, tai į
darosi neigia- okupantu? Bet tauta savo tau-J kitą tvoros pusę, leisdami ben

VIKTORAS VYTEMETlis

Lietuvos Vyžiai buvo suruošę puikiu vakarę generalinei konsulei Juzei 
Daužvardienei pagerbti. Į vakarę buvo suėję organizaciją veikėjai. Kairėje 
matome dainininką Algirdą Brazį, įteikusį konsule! Vyčiy audinį, patarian
tį lietuviams prisiminti brangią tėvynę, o dešinėj stovi Kinijos generalinis 
konsulas Hujh O'Young, kuris yra ir Chicagos diplomatinio korpuso de> 
kanas, vakaro metu pasakęs kalbą. Pagerbimas vyko Martinique restorano 
didžioje salėje

mas reiškinys, ir tuo būdu su- tjnei Jgyyybei išlaikyti daro Į dradarbiautojams ir tiltų sta-
sinaina mūsų spauda. 'viską, kas okupacinėmis sąly-'tytojams sauvaliauti Jietuviš-

Tikra tiesa, Pora tokių as-įgomis yra įmanoma. O mes:.koše organizacijose ir institu-
menų įeina į Liet. Kat. Spau- ar remiamės su okupuotos tė- ei jose? - kėjų asmeniškose^ ambicijose

Netiesa, kad Vlike yra rai-Teigi amai vertinant ligšiolinę 
dės fanatikų, netiesa, kad ne
sutarimų priežastys glūdi yei-

dr. Butkaus veiklą, linkėtina, 
kad tai būtų vienšališka ko
respondento S. P. interpreta
cija.

K. Petrokaitis

There's o new 15" (measvred.ciiagonaHy) Trinitron 
Plus thqt's big enough to be your primary set and . 
small enough to fit aimost anywhere. And with a 
picture that's better than ever;.4'1;z

Sony has engineered technological advances into' 
Trinitron Plūsto produce an even brighter, sharper • 
picture than before. Greater definition. Greater 
depth of contrast. Greater.detail. ■ j , ' ■

Come see this Trinitron Plus,.
ft's mid-size. But a big surprise. "It's a Sony.". r - '■ -

FEATURES

« New Trinitron Plus Color System (one gun/one 
lens) • 100% solid state * Econoquick power 
saving.system • 70 detent UHF channel selection 
e No set-up adjustment • Vinyl walnut veneer on' 
wood cabinet • Earphone included ■ ..C

The new 17^ (measured diagonally) remote control 
Trinitron Plus color TV works by pushing buttons. The 
tripie-function remote control Commander ccn select 
channels, regulate volume end turn off and on. And 
it's totally electronic and silent.

And the Trinitron Plus picture is everything Trinitron 
was and more.—More brightness and greater contrast 
thanks-to exclusive technical advancements developed 

r by_Sony engineers. > ‘ ’'I
Come push our buttons and see Trinitron Plus. "ft's 

a Sony/ i , _ - . J.

FEATURES ■ r '

• New Trinitron Plus Color System (one gun/one 
lens) • 100% solid state » Econoquick power 
saving system • Lumisponder light sensing system
• 114° wide-angle deflection picture tube in a 
slim profile cabinet • Triple-Function Remote 
Control channel selector, volume, on/off) • 12 
position electronic channel selection system
• No set-up adjustment •_ Vinyl walnut veneer on
wood cabinet • Earphone included ~

ANASTAZIJĄ ROMANOVAITĘ
ATPAŽINO Iš JOS AUSIES
Sun Times bendradarbis Lar

ry Weintraub praneša iš Vokie
tijos, kad vokietis Moritz J. 
Furtmayr, indentifikacijos (at
pažinimo) ekspertas, pozityviai 
atpažino, kad Mrs. Anna Mona
han iš Charlottesville, Va., JAV, 
tikrai yra kunigaikštytė Anas ta 
zija, ilgus metus ieškota Rusi
jos caro Nikalojaus II duktė, 
dabar 75 metų našlė, buvusi Vir 
gini jos universiteto istorijos pro 
fesoriaus žmona. Prof. Furt
mayr indentifikavęs (atpaži
nęs) iš jos dešinės ausies kiaušy 
mo apendažo (auditory appen
dage) foto nuotraukos su nuo
trauka iš tų laikų, kai ji tebebu
vo kunigaikštytė. Furtmayr ra
dęs septyniolika identinių ana to
minių punktų, tai yra penkiais nių dvare, Vaškų vals., Biržų aps. Vėliau su tėvais peiy 
punktais daugiau negu Vokiečių; sįkėlė į Rygą ir ten. lankė Aleksandro gimnaziją. Bet .jos 
įstatymai reikalauja , tapatybei Kebūvb jam skirta, nes už lietuvybę ir nėklausyma ' 
ja, legaliai Anna Monahan, da-!™sl! car0 vyriausybes is 6 klases buvo pasalintas. 1915 
bar amerikietė, pusę šimto me-' m- pradžioje įstojo savanoriu į rusų kariuomenę ir baigė 
tų kovojo, norėdama gauti pri--Maskvos praporščikų mokyklą. Vėliau dar baigė Gatčino 
pažinimą, kad ji tikrai yra iš ........... - -- -- .............
bolševikų nužudyto Rusijos ca
ro šeimos vienintelė gyva išli
kusi.

Naujoko atsiminimai
(Tęsinys)

Pirmas kautynėse žuvęs kovotojas yra partizanas 
(milicininkas) Aleksandras Vainauskas. 1919 m. sausio 
16 d- Žeimelio revoliucinio komiteto pakviestas, latvių 
bolševikų būrys vyko Į Pašvitinį įsteigti ten bolševikų 
saldžią. Iš karto jie nedrįso pulti Pašvitinio, tai apsisto
jo Rimkūnų dvare apsižvalgyti. Pašvitinio būrio parti
zanai, kar. Bartoševičiaus vadovaujami, pusę dienos ko
vėsi su Rimkūnų dvaro rūmuose užsislėpusiais bolševi
kais. Šiose Kautynėse ir žuvo* pirmas partizanas-Lietu- 
vos laisvės kovotojas A- Vainauskas. Daugeliui gal bu
vo neįtikėtina, kad kautynėse su priešais pirmąją auką 
ant Lietuvos nepriklausomybės aukuro yra padėję par
tizanai. Tai gal todėl ir nepriklausomoje Lietuvoje A. 
Vainausko mirtis ilgą laiką buvo užmiršta. Tik 1935 m. 
jis apdovanotas Lietuvos savanorio kūrėjo medaliu ir 
jo paveikslas buvo padėtas Karo muziejuje. Jį pagerb
dama Pašvitinio visuomenė, 1939 m. Pašvitinyje pastatė 
jam paminklą. A. Vainauskas buvo gimęs 1897 m. rugsė
jo 27 d. Judiškių dvare, Linkuvos vals., mažažemio ūki
ninko šeimoje.

1919 m. vasario 9 d- kautynėse su bolševikais žuvo 
kareivis Povilas Lukšys. Jis buvo gimęs 1886 m. rugpjū
čio 21 d. Kazokų km., Surviliškiu vals., Kėdainių aps. 
Augo gausioje ir vargingoje šeimoje. Paskutiniu laiku 
vertėsi statybininko amatu. Pradėjus organizuotis Lie
tuvos kariuomenei pajuto, kad ir jo yra pareiga padėti 
bundančiai tėvynei. Surinko savanorių būrelį ir jais ve
dinąs atėjo į Kėdainius, čia jis buvo paskirtas Kėdainių 
srities apsaugos būrio būrininku. žuvo kautynėse su bol
ševikais ties Taučiūnų kaimu. Palaidotas senose Kėdai
nių kapinėse. Povilas Lukšys yra pirmoji mūsų kariuo
menės kautynių auka dėl Lietuvos nepriklausomybės.

1919 m. vasario 13 d., savo gimtadienio rytą, žuvo . 
pirmas Lietuvos kariuomenės karininkas Antanas Juo
zapavičius. Jis buvo gimęs 1894 m- vasario 13 d. švakšto-

niuo Ora^ !r
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kulkosvaidininkų mokyklą. Kurį laiką tarnavo 57- ats. 
pėstininkų pik Tverio mieste.Jam prašant buvo perkeltas . 
į 6-jį latvių Tukumo pulką, kurio eilėse kovojo su vokie
čiais Rygos fronte. Už narsumą apdovanotas šv. Onos 
4 laipsnio rusų ordinu. ............ .

Kilus Rusijoj revoliucijai, organizavo lietuviškus 
dalinius ir kuri laiką buvo Vitebsko lietuvių bataliono 
vadu. 1918 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę ir buvo pa- . 

j skirtas Krašto apsaugos ministerio adjutantu. 7 p.ėst. 
Į pulką iškėlus iš Vilniaus į Alytų, jis buvo paskirtas minė
to pulko vado padėjėju, bet faktiniai jam teko eiti ir pul
ko vado pareigas. Minėtą dieną bolševikai stipriomis jė
gomis puolė Alytų ir 1 pėst pulkas buvo priverstas trauk 
tis- Kar. A. Juozapavičius ryžosi'gelbėti likusius karei
vinėse ginklus, kurių tada labai trūko. Tai buvo'bran- 

nežmoniško pabran- giausias turtas. Lydėdamas ir gindamas ginklais pa- 
gimo buvo pakviesta į Washing krautus vežimus, jis buvo bolševikų nukankintas, 
toną kaip liudininkė, pareiškė ■ žuvo Alytuje ant Nemuno tilto, kuris vėliau buvo pava- 
spaudos konferencijoje, kad.^^į^ j0 vardu. Palaidotas Alytaus kapinėse, kur ant 
Kongresas tikrai kaiką darys, 
kad sumažintų kavos kainas.

CHICAGOS MERAS B1LANDIC 
VIETOJE KAVOS, GERS 

ARBATĄ
CHICAGOS meras Bilandic 

kiekvieną rytą išgerdavęs po 
tris ar keturis puodukus kavos, 
nuo praėjusios savaitės visiškai 
atsisakė kavos, ją pakeisdamas 
arbata, bet tik per “Gavėnios” 
laiką, tai yra iki Velykų. Chi
cagos pirkimų - pardavimų ko- 
misionierė Mrs. Jane M. Byrne, 
kuri dėl kavos kainos—po $3.00 
svarui

KIEK KASI UOTŲ CHICAGAI 
POTVYNIŲ TUNELIO 

STATYBA
Chicagos Metropolinio Sanita

rijos Distrikto koinisionieriams 
pranešta, kad potvynio atveju 
audros vandeniui nuo miesto 
nukreipti tunelis kaštuotų 45 
milijonus dolerių daugiau, ne 
kaip buvo tikėtasi. Tunelis 21 
mylios ilgumo — nuo Addison 
gatvės šiaurėje iki 59 gatvės pie

jo kapo kariuomenės ir visuomenės aukomis buvo pa- > 
statytas paminklas.

1930 m. birželio 29 d. Įvyko eilinis Lietuvos kariuo
menės savanorių sąjungos Alytaus skyriaus narių suva
žiavimas. Pirmučiausia savonariai nuėjo rikiuotėje Į 
bažnyčią pamaldoms ir aplankė pirmojo žuvusio dėl Lie
tuvos nepriklausomybės karininko A. Juozapavičiaus 
kapą ir uždėjo gyvų gėlių vainiką. Tą dieną suvažiavimas 
nutarė karžygį Juozapavičių pasirinkti savo skyriaus 
šefu, tai yra pasivadinti jo vardu. Tai skyriaus pirm, kpt 
Petruškevičius pas kapą paprašė, kad kar. A. Juozapavi
čius, kurio dvasia dvelkia is šio garbingo kapo, leistų 
Alytaus savanorių skyriui pasivadinti jo vardu, pareikš-

tuose pagal ankslybesnį apskai- (damas:
čiavimą būtų kaštavęs $365 mi- f Mes Alytaus savanoriai, seksime tavo pavyz-.
hjonus, o dabar nauju apskai- tavo dvasia mus gaivino tėvynės sargyboje ir Vil- 
ciaxiinu išeitų '> J10 milijonų. njaus vadavimo darbe- Tad mes ir norime tave turėti sa-
Miesto vyr. inžinieriaus nuomo 
ne, kaštuotų dar daugiau, jei sla 
tymas būtų atiduotas dviem pa-

vo šefu ir dvasios vadu, ir kiekvieną valandą tavo atmi
nimą nešioti savo širdyse”. (“Karys”, 1930 m. Nr. 28).

711 WEST JACKSON TEL: 454-1110
skirais kontraktais, o ne vie- 
nu.a

* 1836 m. Amerikos ižde l>u» 
vo virš 28 milij'onų dolerių per
teklius.

(Bus daugiau)
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Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo Šventė
Lietuvos nepriklausomybės pa

skelbimo 59 metų sukakties mi
nėjimas Montrealyje, Šiemet bu
vo švenčiamas sekmadienį vasa
rio 20 d.

Toliau Rasa Lukoševičiutė, la
bai gerai interpretuodama, pa
skaitė Vinco Kudirkos “Lietuvos 
tilto atsiminimus”.

Minėjimo rengėjų pakviestasj ii panvitovao

Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero! emigracijos ministeris Jacques
bažnyčiose buvo atnašaujamos
iškilmingos šv. Mišios dalyvau- atsiuntė emigracijos direktorių 
jant organizacijoms su savo vė
liavomis, giedant chorams ir sūkiai prancūziškai mums palin- 
kunigų —St. Kulbio SJ ir F. (kėjo visokių gerumų, bet kai ne- 
Jucevičiaus pasakytais patrio- buvo jo kalba atpasakota ne

Counture pats neatvyko, bet

Guy Cote, kuris nors ir labai grau

tinio turinio pamokslais.
Plateau salėje

tuviškai, tai nedaugelis salėje 
j sėdinčių suprato ..kas buvo kal- 
1 beta, nes montrealiŠkiai lietu- 

3 vai. po pietų vyko šventės viai daugumoje kalba angliškai, 
minėjimas. K. L. B-nės Mon-! Tai ir buvo neskelbtas laikraš- 
trealio apylinkės naujai išrink-'čiuose minėjimo pagrindinis kal
toji valdyba laikraščiuose skel- kėtojas. Gerai, kad šiuo kartu 
bė, kad po minėjimo oficialaus švenčiant mūsų didelę šventę, 
akto, meninę dalį išpildys Ha- nors ir prancūziškai, visgi j mus 
miltono teatro “Aukuras” daly- j buvo prakalbėta, ne taip kaip 
viai, “Gintaro” tautinių šokių: rudenį Lietuvių dienos iškilmėse, 
grupė ir Rasa Lukoševičiutė. į 
Kas dalyvaus oficialioje dalyje,' 
sužinojome tik minėjimui pra
sidėjus.

šiuo kartu .naujoji graži pra
nešėja Ina Lukoševičiutė, lietu
vių, prancūzų ir anglų kalbo
mis, pasveikinusi susirinkusius 
salėje, paprašė įnešti organiza
cijų vėliavas ir pakvietė, V. Mor- 
kūnaitei fortepijonu akomponuo- 
jant, sugiedoti Kanados himną.

Atsistojimu pagerbti mirę už 
Lietuvos laisvę ir pakviesti i sce
ną Lietuvos kariuomenės savano
riai: B. Abramonis, L. Giriūnas 
ir K. šetkus. Juos pagerbiant 
prisegti jiems raudoni gvazdikai. 
Pakviestieji kiti savanoriai: J. 
Viliušis, č. Januškevičius, M. 
Matulis ir Ji šiugžda, neatsilie
pė. Tur būt, jų nebuvo salėje.

Tada jaunieji mūsų vadovai 
džiaugėsi laikraščiuose, kad štai, 
■pirmą kartą apseita visai be jo
kių prakalbų. ;

i
Šiuokart galima bus pasi- '

16 šventės minėjimo iškilmėse 
nebuvo lietuvio kalbėtojo.

Po šios prancūziškos kalbos 
mus dar sveikino angliškai mū
sų nelaimės draugai: latvių, estų, 
ukrainų ir lenkų atstovai.

M. Šileikis Knygos iliustracija

dėkojo visiems minėjimo daly-, Lietuvos Valstybinės 
viams ir pakvietė sugiedoti Lie- §venįės neleistina slėpti 
tuvos himną. i r

Cal dėl akompaniatorės ne-' Pasisakoma prieš neteisingai 
klausymo giedančiųjų salėje, ar vartojamą terminologiją — Va-

• paduotas Lietuvos himno per sario šešioliktą, kaip IJeluvos
• Ol’.Vcioc nkirtin kirnrrn X.iilWlL’ 1*2 lisll eVPnJpC 1**1’-aukštas tonas, abiejų himnų Nepriklausomybės šventės ter- 
giedojimas buvo labai nesklan- mino pakaitalą.
dus ir disonuojantis.

Nors šiemet kaip niekuomet, ’ giliaprasmę tautos
‘ salėje buvo daug tuščių kėdžių, šventę vadinti lik vieno vaisty- 
, bet atvykusieji į mūsų brangią binio įvykio datai? Taip, vasa- 
šventę, suaukavo Tautos Fon- rio šešioliktą buvo pasirašytas 

' dui apie 2,000. dolerių. . Lietuvos atstatymo aktas, tai
Šįkart Vasario 16 minėjimu 1 negalima nuginčyti. Bet įvykio 

’ bus gal patenkintas nors Tautos t datos jokiu būdu negalima va- 
fondas!

| Kur, kokia logika garbingą,
1 valstybinę

Elzbieta Kardelienė

WAUKEGANO NAUJIENOS
Sabonjanas kandidatas i 

majorus šeštą kartą

Jau dvidešimt metų, tai yra 
penkis terminus po 4 metus 
išbuvo Waukegano miesto ma 
joras (meras. Robert Sabon- 
jan kandidatuoja ir 6-tam ter
minui, bet šį kartą jis turi 
rimtą konkurentą, Ilinojaus 
state — senatorių William 
Morris. Rinkimai įvyksta ba
landžio 19 dieną.

—surusinti. Tad okupanto agen 
tai ir agentėliai, su politiniais 
naivėliais iš paskos, pasislė]>ę 
po visokiomis internacionali
nėmis skraistėmis, vilingai per
ša visą kas jų politikai naudin
ga.

tiksiu yru {Kišamus, siūlomas, 
į gyvenimą brukamas 'r Vasa
rio šesioiinio.s.os pavadinimas, 
kaip pakaitaias mūsų garbin
gos, didingos šventės pavadini
mo Lietuvos nepriklausomy
bės šventė. Organizuodami net 
keli iškart Lietuvos Nepriklau- 

bės šventę! Lietuvos nepriklau- soniybės minėjimai vienoje irX^y^ ’ 
somas valstybinis gyvenimas l^je pačioje lietuvų apylnkėje: 
prasidėjo prieš kelis šimtus me- tikslu mažinti žmonių skaičių, 
tų, nuo Lietuvos karaliaus Min- menkinti nuotaiką, pačią šven- 
daugo laikų, ne nuo 1918 metų ’ Į? paversti tik vidaus erzelio ob 
vasario mėnesio šešioliktos die- jektu ir šitaip pamažu pačią 
nos. Lietuvos Nepriklausomy-! Lietuvos Neprikl. šventę su- 
bės šventės terminas yra gilia- naikinti ir ją visai panaikinti, 
prasmis, aiškus, jis apima Lie- Vasario šešioliktosios ter- 
tuyos valstybės kūrimo ir atkū- minas, kaip Lietuvos Nepriklau 
rimo įvykių datas drauge, 1263 somybės pakaitalas, tebūnie iš-

dinti Lietuvos Nepriklausomy

.1;

u<r

Minėjimo koncertas
kuriame dalyvavo mūsų sve

čiai iš Hamiltono, Ont., teatro 
“Aukuras” vaidintojai su savo 
vadove Elena Kudabiene, M. Kal- 

Oficialios dalies užbaigai, Ina vaitiene, J. Kudabaite, B. Juo- 
Lukoševičiutė paskaitė Kanados . pradžioje
valdžiai rezoliuciją tik lietuvių Paskaitė montažą iš lie-
kalboje. Visi kiti pranešimai, j tuvių^rašytojų. kūrybos, ir vė- 
kažin kodėl, šiuo kartu buvo pra- : rašytojo Antano Rūko
dedami pirma prancūzų, anglų 
ir tik gale lietuvių kalboje.

Pasibaigus oficialiai daliai, bu
vo trumpa pertrauka ir po jos 
prasidėjo

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

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. -_________________ _________ $8.00rūpinimą- .. _ ___________________________

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

Minkštais viršeliais tik __________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.
I Ii f

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

komedijos “Bubulis ir Dundulis' 
suvaidino vieną sceną.

Plateau salė su balkonu di
delė ir aukšta, talpinanti apie 
1,000 žiūrovų. Scena irgi ne
maža ir mūsų mieliems svečiams 
reikėjo susiorentuoti atstumuo
se ir pasistengti garsiau ir aiš
kiau tarti žodžius, kad ir toliau 
sėdintieji galėtų juos girdėti.

Jų gerai interpretuojama ir 
Švelniai iki pianissimo niuansuo
ta montažo deklamacija ir kome
dijos vaidinimo dialogai, nepa
siekė visų norinčiųjų užgirsti 
kas buvo kalbama scenoje. Aiš
kiau buvo girdimi E. Kudabienė 
ir B. Juodelis, vaidinę komedi
jos sceną.

Mūsų pagarsėjęs liaudies in
strumentais originalus ansamb- vice pirmininkas Romas Otto pa-

lis “Gintaras”, vadovaujamas 
Zigmo Lapino, šiemet nedaly
vavo.

Buvo paimta tik šokių grupė, 
kuriai dabar vadovauja nauja 
vadovė Rasa Lukoševičiutė. In
strumentų grupė šiuo metu, kaip 
teko sužinoti, atostogaujanti ir 
duok Dieve, kad tos atostogos 
nebūtų amžinos...

Dabartinė “Gintaro” šokių 
grupė gan didelė, gerai susirepe- 
tavusi, aiškiai pastebima nau
jos mokytojos gera įtaka.

Šokėjai visi labai jauni, gra
žūs ir Linui Staškevičiui labai 
gerai ritmiškai ir dideliu entu
ziazmu akordeonu palydint, dar
niai ir smagiai pašoko, rodos, net 
8 šokius.

Gal tik pirmą kartą Vasario 
16 minėjimui, 'kuris truko net 
3 vai., nebuvo atspausdintos pro
gramos ir todėl štai rašant, ne
įmanoma visko tiksliai atsimin
ti ir nebus galima užfiksuojant 
minėjimo faktą atsiųsti pro
gramą, kaip visada darydavau, 
Muzikologijos archyvam

Pasibaigus programai B-nės

— 1918 metus. Aiškiai tariant, 
šitoks nelogiškumas yra tik mū 
sų nesusivokimas okupanto suk 
toje politikoje, jo kėsluos, atsuk 
tuose prieš išeiviją.

Lietuvos okupanto tikslas
Sabonjanas yra rėspubliko-pra a*škus, kaip nors tą Lietu-

nas ir pirminiuose balsavi
muose gavo 5,059. Sen. Morris 
yra demokratų kandidatas ir 
gavo 2,923 balsus.

North Chicago

vos valstybės vardą kuo grei
čiausia išbraukti iš gyveninio, 
iš žemėlapių, o pačius lietuvius

pirminiusi la, gavęs demokratų 2,045 
balsavimus laimėjo Leo Kuk-| balsus.

brauktas iš kiekvieno sąmonin- 
go lietuvio žodyno, kaip iš gy
vosios kalbos, taip ir iš raštijos.

Z. Juškevičienė

8 Apie 2,5 mylių Bahira ka- 
nalas Egipte buvo iškąstas per^J 
10 dienų 1283 m. Sultonas Ka- 
laun įspėjo visus gyventojus, * 
kad prieš Nylo potvynį neiška-'** 
sus minimo kanalo, bus badas. 
Prie kanalo kasimo darbų dir
bo ir karališkos šeimos nariai. «

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knygaDAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psL, kainuoja $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 čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Ntullenou gauti puIHu knysv, kurios p^puoi bet kokl<

knygų tplnfę ir lentyną
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir įvyklp bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A< Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prisimini- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 daliu. 296 psl.a kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. B tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5 00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŽKU KFIyGU ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl.. irišta — <3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00; B dalis. 225 psl., Įrišta — .<3.00. mink*- .
tais viršeliais  ............................ .................................. '— S2.W

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu- 
straciiomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina S6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
170 psl.____________________ ________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 235 
puslapiai 2- --------------------- 52-00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

h

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

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juotm Daupant. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis
ta Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da- 
HU- Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po Pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liutai 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 300 puslapiu su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

G»r, pinigui, tuojiu knyM parinrinte.

išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Taupykite dabar 
pas mus

■art

FSL1C

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

. 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

sitf čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I73S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 paL Kaina j 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija. _ , |

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 1 
lietuviu kolonijos. Ju suorganizuotos šalpos draugi jog, statytos bsž- | 
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 | 
Euliettški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografl- Į 

Duoti dokumentai katalikišku, socailistiniu, laisvamanišku ir | 
organizacijų atlikti darbai, jateigtog mokyklos, skaityHos. Mn- J

Norintieji Ha knyft Irigyti, praioml parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
ij’os išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įrteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070
Irt>pietuoM kiem*« Mntomobfllami putatytL

NAUJIENOS, CHICAGO «. ILL. — Monday, February 2S, T977
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"Detente” slysta Maskvai iš rankų
“Detentė”, leidusi Maskvai šiek tiek atsikvėpti, 

pradeda slysti iš sovietų komunistų partijos vadų ran
kų. “Detentės” politikų sugalvojo valstybiniai sovietų 
valdžios planuotojai, jų išgarsino buvęs sekretorius 
Henry Kisingeris, bet dabartiniu metu apie jų keičia 
savo nuomonę kai kurie politikai. Teisybę pasakius, 
prezidehtas Fordas niekad nemėgo žodžio “detentė”. 
Jam nepatiko ‘detentės’ politika, jis nemėgo ir šio var
do. Dar mažiau ja mėgsta dabartinis prezid entas Car- 
teris.

Brežnevas, patyręs apie prezidento laiškų Sacha
rovui, pareiškė, kad prezidentas Carteris, nuolat kar
todamas Helsinkio aktus, ne tik naikina detentės veda
ma politika, bet jis smarkiai kenkia Atomo kontrolės 
sutarčiai, besikišdamas į Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalus, gali detente atidėti tolimai ateičiai ir paskadinti 
visa pasaulj i karo pavojų ir atomo ginklų lenktynes. 
Brežnevas pareiškė, kad sovietų valdžia ir dabar tebe
silaiko “detentės politikos” ir, kol nebus aptarta geres
nė, tai Maskva jos laikysis ir ateityje. Apie “detentę” 
viešai kalbėjo ne tik pirmasis rusų komunistų partijos 
sekretorius, bet ir jam dirbantis lankčiausias lietuviš
kas komunistas. Turime galvoje Justa Paleckį, dar’ ne
priklausomos Lietuvos laikais dantis suleidusį j rusų už
mautų riebių krimėlę- Maskva Paleckį apibėrė didžiau
siomis privilegijomis, kai jis savo artimiausius draugus 
pradėjo sukti sovietinio imperializmo kryptimi Jis bu
vo premjeras, prezidentas, aukščiausios tarybos pirmi
ninkas ir geriausias partijos narių verbuotojas. Prieš 
kelis metus jis jau paleistas pensijon, bet propagandini 
savo darbų jis ir toliau varo.

Paleckis yra įsitraukęs į “taikos judėjimų”. Jam 
svarbu, kad niekas nesiruoštų kovoti prieš sovietinio 
imperializmo vedama darbų. Jis važinėjo po pasaulį ir 
ragino nesiruošti kovai prieš didžiausius karo ruošė
jus, o dabar kartas nuo karto vyksta į Maskvą ir daly
vauja rusų suruoštuose “taikos kongresuose”. Maskvai 
reikalingi keli metai pasigaminti ginklų ir naujam ka
rui pasiruošti. Nieko gudresnio nėra, kaip “detentės” 
politika. Pradėjus vakarams abejoti “detentės” klestė
jimu, sovietų planuotojai ryžosi dar labiau ja propa
guoti. šių metų pradžioje Maskvoje buvo sušaukę kon
ferencijų, kurioje dalyvavo ir Paleckis. Jis dabar apra
šinėja, kaip į Maskva suvažiavo apie 500 atstovų ir su
darė “Taikingų jėgų forumų”. Pats Paleckis tame dide
lio vaidmens nevaidino, bet Maskvai buvo svarbūs lais
vojo pasaulio valstybių atstovai Ten buvo Indijos par
lamento atstovas MukerdžįSuomijos parlamento narys 
Virolainenas, Čekoslovakijos Gusta Fučikova, ir, aiš
ku,Rusijos patriachas Pimen,keli archirejai,kunigai ir ti- 
kybininkai anglikonai, mohametonai bei budistai. Tų 
forumų Paleckis šitaip aprašinėja: «. ,į.

“Įvairių politinių partijų bei visuomeninių orga
nizacijų atstovai susirinko į forumų < .dialogui ir 
nuomonių pasiekitimui aktualiausiais dabarties 
klausimais. Tas dialogas vyko 13-oje diskusinių gru
pių kurių kiekvienoje buvo svarstomi svarbūs atly
džio (detentės) aspektai—detentės sųvokas pašalini
mas kliūčių jos stiprinimo kelyje, ryšys tarp deten
tės ir tokių opiausių mūsų laikų tarptautinių klausi
mų, kaip nusiginklavimas, nacionalinė nepriklauso
mybė ir išvadavimas, naujoji ekonominė santvarka, 
demokratinės laisvės ir žmogaus teisės.” (Vilnis, 
1977 m. vas.. 23 d. 3 psl )
Lietuvoje vykdomą visos tautos išnaudojimų ir api

plėšimų okupantas vadina “komunistine ūkio sistema”, 
kartais dar pavadina “socialistine sistema”, bet forumo 
dienotvarkėje, taikomoje užsieniečiams, tą patį lietuvių 
tautos apiplėšimų jie vadina “nauja ekonomine santvar
ka”. Antrais revoliucijos metais, kai visoje Rusijoje pra-

DR.DARGIO BOSTONE PASAKYTA KALBA Ugandos skerdynės Kviečia būti

Povilas P. Dargis

Ir Amerikos lietuviai, net ir 
tie, kurių -bočiai buvo atvykę 
anuomet Amerikon, supranta 
Lietuvos nepriklausomybės reikš I 
mę. Kodėl? Todėl, kad ir jų se
neliai ir tėveliai sielojosi tėvy-

nigas — bet abudu pirmoje ei
lėje Lietuvos sūnūs. Jų ir jųjų 
bendradarbių dėka, atsirado ir 
suklestėjo tokios patriotinės vi
suomeninės organizacijos, kaip 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje, Tėvynės Mylėtojų Draugi-

SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis šių metų vasario 20 die- 

1 ną Bostono lietuviams pasakė 
(tokią kalbą:
Brangūs lietuviai, broliai ir sesės 
tautiečiai:

Jau penkiasdešimt devynerius 
metus geros valios lietuviai vi
sur telkiasi viešajam susirinki- 
man ar susirenka privačiose su
eigose švęsti Vasario 16 dienos 
sukaktį. Juk, 1918 metais, va
sario 16 dieną dvidešimt lietu
vių patriotų suėjo draugėn Vil
niaus mieste kaizerinio okupan
to akivaizdoje ir drąsiai paskel
bė pasauliui, jog lietuvių tau
ta vėl atgimusi, kaip nepriklau
soma valstybė.

Sakau, kad drąsiai paskelbė
nepriklausomybę, nes tie patrio-' mas dalykas aukotis, 
tai neturėjo savo kariuomenės, i Pasitaikius progai atgauti sa- 
neturėjo kokios nors galybės už- (vo tautos laisvę, lietuvis nebijo- 
nugario. Dar reikėjo brandinti'jo padėti savo galvą už nuosavą 
nepriklausomybės aktą krauju' židinį, nuosavo sodžiaus laisvę, 
ir pasiaukojimu. t Užtat milijonai lietuvių, gerais

Lietuviams patiems teko nu- laikais ir liūdesio valandoje, vie- 
galėti rusų bolševikų ir vokiečių Į šai ar slaptai, kaip sąlygos dik- 
avanturistų antpuolius ir su- tuoja, minėjo ir tebemini Vasa- 
laikyti lenkų imperialistų verži-.rio 16. Tai yra brangiausia mū- 
mosi į Lietuvą. Prastai gink-Įsų tautos šventė.
luoti, be tinkamų rūbų, be pini
gų ir karinės medžiagos, be są
jungininkų, patys lietuviai pa
demonstravo draugui ir neprie
teliui, kad Lietuvos valstybin
gumas yra politinė realybė.

Lietuviams pasiaukoti nėra I nės laisvės atgavimu Lietuvių 
naujiena. Sakoma, kad mūsų Į tautinis atgimimas įvyko abipus 
tauta neskaitlinga. O kodėl ? At- Atlanto. Tautos atgimimą į 
simenu, kaip kadaise rašytojas į šiuos krantus atnešė aušrinin- 
Krėvė-Mickevičius aiškino, ko- kai, daktaras Jonas šliupas ir 
dėl tiek mažai lietuvių. Jis aiš- kunigas Aleksandras Burba, 
kino, kad lietuvių tauta visais į Taip laisvamanis ir katalikų ku- 
amžiais kovojo už savo laisvę ir 
nepriklausomybę. Juk nemaža 
lietuvių turėjo paguldyti gal
vas, kol buvo Įveiktas piktasis 
kryžiuotis. O už kryžiuočių nu
garos stovėjo visos vakarų Eu
ropos pajėgos.

Mūsiškių skaičius sumažėjo,1 ja ir daugelis kitų organizacijų, 
kai narsūs lietuviai pastojo kė-tšioš didžiulės organizacijos ne 
lią totorių antplūdžiui Į Europą, f tiktai pažadino mūsų tautiečius 
Oką gi kalbėti apie caro jungą. 
Daugelis lietuvių žuvo, kovoda
mi už svetimą carą ir jo impe- 
rialistiškus interesus. Lietuviu

Azijoje ir net tolimame Port Ar
tūre. Užtat lietuviui nėra sveti-

imigrantus iš miego burtis ir 
veikti tautišką darbą, bet taip 
pat padėjo tėvynei prieš despo
tišką carizmą, o vėliau visoke
riopai prisidėjo prie Lietuvos 
valstybės atstatymo.

Užtat, mieli broliai ir sesės,

sidėjo badas, o pats Leninas pradėjo abejoti komunistu 
propaguotais garsinimais, nutarė leisti pirkliams rūpin
tis. prekybos reikalais, o visą tą komunistų pasitraukimą 
nuo anksčiau skelbtų dėsnių pavadino “nauja ekonomi
ne politika” arba trumpai suglaudus — “nepu”. Pirmais 
metai “nepmanai” buvo pajuokos šaltinai, o dabar nau
ja “nepmanų” generacija laisviausiai važinėja po Ame
riką, užpirkinėja rusams kviečius, kukurūzus ir kitus 
mastui reikalingus produktus.

Kai Paleckis aprašinėjo Maskvoje vykusio forumo 
svarstytas problemas, tai jis dar nežinojo Helsinkio ak
to sukeltą nerimą ne tik pačioje Rusijoje, bet ir rusų 
pavergtuose kraštuose. Brežnevui nepatogu suimti prof. 
Sacharovą, padėjusį pagaminti rusišką atomo bombą ir 
laimėjusį Nobelio premiją. Pats Brežnevas žino, kad Sa- 
chafovas vadovaujasi Stalino įrašytais keliais nuosta
tais, kurie iki šio meto Sovietijoje nei vienos valdžios ne
buvo pildomi. Juos įrašė tik dėl akių, kad galėtų apgau
dinėti trumpą protą turinčius vakarų profesorius.

Šiandien jau reikalas šiek tiek pasikeitė. Šiandien 
Sacharovas gavo paties JAV prezidento laišką, kuria
me drąsinamas kovotojas už pagrindines žmogaus tei
ses. Paleckis galėjo ir nežinoti, bet Tomas Venclova jau 
praeitų metų gale mašinėle perrašinėjo “manifesto” ko
pijas, kuriame reikalavo vykdyti Helsinkyje duotus pa
žadėjimus — gerbti pagrindines žmogaus teises. “Mani
festo” kopijos buyo suintinėjamos patikimiems žmo
nėms, o Paleckiu Lietuvoje niekas nepasitiki, įskaitant 
ir senus jo partijos draugus. Niekam ne paslaptis, kad 
sovietų policija ir karo vadai labai lengvai galėtų suimti 
visus “pagrindinių žmogaus teisių reikalaujančius ne
susitepusius žmones”, bet sovietų valstybinė mašinerija 
šitokio žingsnio dar nesiima. Ateinančios žinios sako, 
kad toje pačioje mašinerijoje yra žmonių, kuriems atro
do, kad pagrindinės žmogaus teisės vis dėlto turėtų būti 
garantuotos- Kariai nenori, kad jiems be jokio kaltinimo 
būtų drąskomi antpečiai, kaip jie buvo nudrąskyti kapi
tonui Solženycinui, partijos vadai nenori, kad juos iš
vežtų į Minską ir iškerstų, kaip Stalinas skerdė lenkų, 
gudų, lietuvių ir ukrainiečių partijos vadus.
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Ne visi žmonės yra pri
pratę prie oro atmainų

Lietuvoje ir kituose kraštuo
se yra įsigalėję keturi metų lai
kai. Tokie laikai yra vadinami 
sezonais; jų permetus būna ke
turi: žiema, pavasaris, vasara 
ir ruduo. Lietuvoje žiema būna 
gruodžio, sausio ir vasario mė
nesiais; pavasaris — kovo, ba
landžio ir gegužės mėnesiais, 
vasara — birželio, liepos ir 
rugpiučio mėnesiais; ruduo — 
rugsėjo, spalių ir lapkričio mė
nesiais.

Kas visą laiką gyvena tokia
me krašte, kuris turi tokius ke
turis sezonus, tas dažniausiai 
prie tokių sezonų pripranta. 
Žiemą laukiama pavasario, pa
vasarį, paprastai, laukiama va
saros, o vasarą laukiama ru
dens.

Pasitaiko žmonių, kurie atė
jus žiemai stengiasi nuvykti gy 
venti į šiltesnius kraštus, nes 
jiems tokiu būdu būna patogiau 
gyventi pakeičiant savo vietą; 
bet tokių žmonių yra nedaug; 
nes tokiems žmonėms reikia tu
rėti daugiau pinigų.

čia, Amerikoje, užėjus to
kiam šalčiui, turinčiam maž
daug 9 ar 10 laipsnių Celsijaus, 
kai kam atrodo labai šalta ir 
tokiais atvejais stengiasi priim
ti kokių nors vaistų, pavyzdžiui 
aspirino tablečių ar kokių nors 
kitokių. Lietuvoje paprastai sa
kydavo,kad 9.ar 10 laipsnių Cel
sijaus šaltis yra tik vidutinis ir 
lengvai pakenčiamas, ir tokio 
šalčio nėra reikalo bijoti.

Kai Amerikos laikraščiuose 
pranašaujama apie ateinančios 
dienos šaltį, tad paprastai nie
kad nenurodoma, kiek laipsnių 
tasai šaltis turės. Todėl kartais, 
jei ir būna tas šaltis tik kokių 
4 ar 5 laipsnių Celsijaus, tad ir 
toks šaltis kai kam atrodo ga
na didelis.

Jei atvyksta pas mus iš tokių 
kraštų žmonės, kur žiemos nie
kad nebūna, tad jiems ir tokis 
šaltis, kuris turi 2 ar 3 laips
nius Celsijaus, atrodo labai di
delis. šiltesniuose kraštuose, 
kur žiemos niekad nebūna, 
taip pat nebūna ir tokių keturių 
sezonų metuose, o būna, taip 
sakant, tik du sezonai: vieną 
pusmetį — drėgmetis,’ o kitą 
pusmetį — sausmetis.

A, Kelmutis

Susekė vaikų pirklius
PALM DE MALLORCA, Ispa

nija. — Palm de Mallorocos poli
cija susekė grupę asmenų, ku
rie samdydavo nevedusias jau
nas gražias moteris gimdyti vai
kus, kuriuos grupė pirkdavo iš 
gimdyvės ir parduodavo turtin
goms pasaulyje bevaikėms šei
moms. Už parduotą kūdikį gru
pė gaudavo 150,000 pesetų ar
ba, doleriais skaičiuojant, — 
1,200 dolerių.

Į vaikų pirklių grupę, kurie 
buvo suimti Ispanijos policijos, 
Įėjo viena slaugė, viena daktarė, 
viena vedusių pora ir du katali
kų kunigai. Taip rašo Meksiko
je išeinąs dienraštis EI Heraldo 
de Mexico.

NAIROBI. — šimtai pabėgė
lių atbėga į kaimyninę Keniją, 
kurie sako, jog skerdynės Ugan
doje nesiliauja. Ypačiai Ami
no įsakymu skerdžiama Lango 
ir Acholi genčių gyventojai. Pa
bėgėliai sako, kad šimtus lavonų 
jie pastebėjo Mabira miške prie 
Kampbla-Jinja kelio. Tarp pa
bėgėlių yra ir Ugandoje nužudy
to anglikonų arkivyskupo žmo
na su vaikais.

Britai'remiami JAV reikalau
ja, kad J. Tautos ištirtų Ugan
dos skerdynes, įskaitant arkivys
kupo Luwumo ir dviejų vyriau-

TEL AVIV. — Izraelio Darbo 
Partijos suvažiavimo išrinktas 
partijos lyderiu, 41 balsu dau
giau, ministeris pirmininkas Ra
bin kviečia visus partijos narius 
ir jai prijaučiančius būti vie
ningais besiartinant parlamen
to rinkimams, kurie, pasak Ra
bin, bus labai sunkūs.

Ministeris pirmininkas Rabin, 
kurs parėmė Izraelio vyriausy
bės vairą prieš trejus metus mi- 
nisterei pirmininkei Goldą Meir 

^ytesmini^ pareiškė suvažia-
tanijoš delegatas J. Tautų žmo vusiems PartiJos atstovams, kad 
nių teisių komisijoje sir K. Un-!nuo dab^r esame vieningi. Esą, 
win pareikalavo, kad speciali ko- ' mes turime jėgos, gabumų ir 
misija būtų pasiųsta į Ugandą. I į^a^aj gabių žmonių yes- 
Britų reikalavimą parėmė JAV| 
delegatas A. K Lowenstein. Bri-1 
tų reikalavimas siųsti komisi
ją į Ugandą, sutampa su Amino 
“norais”, kurs pareiškęs, kad
jis sveikintų kiekvieną, kurs at- renciją iš dešiniojo Likud bloko 
vyktų į Ugandą ir ištirtų arki
vyskupo nužudymą.

ti tautą į taiką, saugumą, eko
nominę pažangą ir į socialinę 
gerovę.

Darbo 'Partija politinių rinki
mų metu turės stiprią konku-

Amin kaltina
Tanzaniac.

NAIROBI, Kenya. — Prezi
dentas Idi Amin-kaltina Tanza
niją, kad ši grupuojanti kariuo
menę prie Ugandos sienos. Ste
bėtojai mano, kad tuo kaltinimu 
Aminas nori pridengti Ugandoje 
vykdomas žudynes.

Libija sakanti, kad jos ka
riuomenė kovotų Ugandoje kar
tu su Amino kariuomene, jei kas 
užpultų Ugandos valstybę. Tan
zanijos prezidentas Julius Meye- 
rere pareiškė, kad jie nemėgsta 
Ugandos rėžimo, bet tai nereiš
kia, jog Tanzanija mananti ją 
užpulti.

ir iš vidurio demokratų.
Izraelio Darbo Partija yra 

sunkiai slegiama infliacijos, ku
ri į metus sustiprėja 38%. Gi 
jos prestyžas ardomas finansi
nio skandalo į kurį yra įsivėlę 
žymūs partijos veikėjai. Todėl 
buvęs Rabino varžovas gynybos 
ministeris Peres, tad ir kelia 
balsą keisti vadovybę vyriau
sybėje. Bet Rabin paklausė par
tijos atstovų: “Kaip partija ga
lės paaiškinti rinkėjams vado
vybės pakeitimą ?” .'

• Faraonas Osyris, valdęs 
Egiptą nuo 1052 iki 1012 prieš 
Kristų, tvarkė pinigų cirkulia
ciją originaliu būdu: skolinto
jas gaudavo vergų skolininko 
tėvą, kuri laikydavo, kol skola 
būdavo gražinta.

Vasario 16 diena tebėra daugiau, 
kaip trispalvės, geltonos-žalios- 
raudonos vėliavos plevesys, Va
sario šešioliktoji turi gilesnę 
reikšmę, kaip organizacijų ir 
draugijų vėliavų išsirikiavimas, 
iškilmingos pamaldos, tautinių 
drabužių dėvėjimas, patriotiškai 
dainuojančių chorų pasirodymas, 
Vyties herbo išstatymas ar vie
tos politikierių . gražiabylystė. 
Mat, yra daugel kitų progų, ka
da lietuviai gali su triukšmu ir 
spalvingais tautiniais šokėjais 
pasirodyti ir baliavoti.

(Bus daugiau)

74 m. amžiaus turįs M. A. 
Conrad, jr., pasiryžo vieno mo
toro lėktuvėliu pasiekti Paryžių. 
Jis skris ta pačia kryptimi, kuria 
skrido Ch. A. Lindberghas prieš 
50 metų.

Conradas-- kelionę pradės New 
Yorko La Guardia aerodrome ir 
užbaigs LeBourget aerodrome 
prie Paryžiaus.

Kongrese naujas

WASHINGTONAS. — Ame
rikos kongresas sudarė naują ko
mitetą, kuris ištirs sklindančias 
kalbas ir pažiūrės į pačių aly
vos ir dujų bendrovių knygas, 
užrašus ir darbus ar ištikrųjų 
bendrovės, susitariusios, išpūtė 
dirbtinai energijos krizę. Taipgi, 
tas pats komitetas tyrinės aukš
tas kavos kainas, kurios, komi
teto narių manymu, yra išpūs
tos. Esą, kavos augintojai elgia
si kaip alyvos magnatai.
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Religinės riaušės
BAGDADAS. — Bagdado ra

dijo pranešimu, musulmonų re
ligijos centruose, Najaf ir Kar
bala miestuose, buvo prasidėju
sios religinės riaušės.

Specialiai sudarytas tribuno
las 8 riaušininkus nubaudė mir
timi, 15 iki gyvos galvos sėdėti 
kalėjime ir 87 išteisino.

Kinijos nuomonė
PEKINAS. — Ateinančios 

iŠ Pekino žinios sako, kad Ki
nijos lyderiai nepatenkinti prez. 
Carteriu, jog jis derėdamasia su 
rusais dėl ginklų apribojimo su
tartis, išjungė žmogaus teises. 
Kinijos lyderiai tokiame prez. 
Carterio elgesyje numato Ame
rikos silpnumą.

< «■ ‘
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Dažnai važiuoja
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4430 We$t 63rd Chicago. HI. 606Z> 
i sietu P Ras peer

j ERŽVILKO DRAUGIŠKO KLUBO 
susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 2 
d. 7 vai. vak, šauliu Namuose. 2417 
West 43rd Street. Kkiečia visus na- 
West 43rd Street. Kviečia visus na- 

vaišės. Bernice Žem gulįs

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ ir šlapimo takų 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
iLO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

CX. it A V. JUČAS 
<to 7-K4 g 30 i-Kao

UDOS liGQS — CHIRURGIJA 
jvVZ WCdlfeKH 

0X2^ I'M. WEOiEKN MVd. 

ictcroiui* sbdKomdi 12 veL

P. šmuas, 0. P.
uRT nur fcu/Ao-rKu i ckjs I As 

Aparatai - Protezai, Meti. i>an 
Oazai. opaciali pagaioa uoįonu 
(Arch Supports) ir t L

Uk. PAUL V. DARGIS 
uIlIIIvwaj IK UMIKDivw^o 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S-Manheim Ko.,Westchester, I1L 
v ALANDUS; 3—a darbo dienomis ii 

Kas antrą sesudiem tt—3 vaL 
1014 004-2/X/ area 56X-2/2S

teieru //G-kooU

btt. K. G. BALUKAS 
XKUrfEKlJKA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Maa.cal Building). Toi. LU 5-6446 
Pzii- ia Ugąaius pagai ^us'uauiM 

ei neatsiliepia, skambinti 374-d"-^

KOVO MSN. 2 dieną 7 valandą vak, 
Teresės ir Jurgio Pečkiu svetainėje, 
1500 South 49 Avenue. Cicero. įvyks 
visuotinis SLA 301 .kuopos nariu su-, 
sirinkimas, kuriame visi nariai pra
šomi dalyvauti,

Stepas Paulauskas, pirm.

DR. UONAS S£>8UTIS 
litKuiy, rvoLtso iK 

ZKWOiMlWd CrtiKuRLUA 
WEST t>3rd 31K&&I

AiUO 1—rk pu pietų.

Telet. BE 3<>893

DK. A. b. GlEVECKAS 
^YDTIOJAS IK CHIKUKGAS 
>rsCiALY£SE AKIŲ LIGOS

SYU/ west iUJrd Street 
Vėtomos pagal susitarimą

DK. fKANK rltCKAS

xjjlEjI'u vxaikAi
— !•!. /J/ “6149 

riiuiiKo a Kiniui u
cvuuici lenkes \

pšgcu suSiUu tmą. uzoaiyu tree

9

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401- GERIAUSIA DOVANA

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone Y Ar du 7-1811

t
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AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

10>AY THE PINEAPPLE ON TT6

' SIDE .WITH A LAR4E, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM
THE BOTTOM THROUGH THECROWN.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

nu 
Čia

GSoW THAT A PLUMP ANO FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTS CUT AND SERVE 
THIS pELlCACY.WELLjiTCOtXPNT 
BE EASIER.

MOVI H G
Apdraustas perltrausrym**. 
- ts tvairty atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Tel. WA 5-8063

5 — NAUJIENOS, CHICAGO t. ILL — Monday, February 28, 1977

rCKKKAUi 1 I,MAl

MOVING
Laidimai — Pilna apdraudė 

2EMA KAINA

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAb IK LAURYNAS LABANAUSKAS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vi»o« programoj ii W0PA, 

1490 HI. A. AA.

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

Talef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

išpirks, daugiau nepristatys į 
pardavimo vietą. Parduotuvėse 
ko negausi pirkti gausi pas spe- , 
kuliam us. Mašinėlėms ir moto
ciklams parduotuvėje dalių ne-' 
gausi, bet tik pas spekuliantus' 
gausi. Už tat ir mašinas vagia, 
o išardę dalis parduoda^

Gydymas pas mus nemokamas, 
bet už tat taip ir gydoma. Jeigu 
gydytojui j chalato kišenę įsprau 
si, tai gydymas pagerėja. Geres- 

REZu GI MM3

UK. Vv .iidSus -HilblN Ab 
akušerija ir moterų ligos 

OiNfcKOUOUlNE CrtlrtUK^IJA

61Sc. Kedue Ave., WA 5*2670
Valandos pa^al susitarimą. Jei neat* 

xitiepin sKamnmn Mi 3-UvOI.

tų.
Maisto produktai pas mus jau 

kuris laikas sumažėjo. Kiaulie
nos parduotuvėse kartais paro
doma, tur būt, dėl to, kad žmo-

Naujienų bendradarbis gavo 
iš rusų pavergtos Lietuvos tokį 
laišką:
Sveikinu,

Daugumoje mūsų tėvynės gy
venimas neturėtų būti jums pa
vydėtinas. Darbų pas mus kiek 
nori. Jei kas vengia darbo, daž
nai ir tokiems duoda darbo, nes 
toks žmogus skaitomas veltė
džiu. Nors kitas ir turėtų pra
gyvenimui lėšų, bet jis skaito- nių vaistų sunku gauti, nes jų 
mas veltėdis, nes jis neprišide-' trūkumas. Dažnai paprastų vai
dą visuomenei prie naudingo dar- ! stų ne visur gausi, ne§ ir j ų pri- 
bo. Pas mus svarbu, kad dirbi trūksta. Jeigu gauni geresnių 
valdiškam darbe, o iš jo gali pra- vaistų, tai tik per pažintis ir 
gyventi ar ne, niekam ne galvoj, spekuliaciją.

Mūsų pragyvenimo lygis su met į Rusijos sostinę pirkti vais- 
uždąrbio pajamom labai neati
tinka. žmogui taupiai gyvenant 
būtinai reikia mėnesiui 100 rub
lių, o jei jis uždirbtų 60 rub. mėn. 
ką jis turi daryti? Belieka žiū
rėti kur nors kitur, kombinuoti. į nės nepamirštų, kad pasaulyje

Bekombinuojant dažnai pa-Į dar jos yra. Taukų pirkti nė- 
Kliūva už grotų. Tokių žmonių li
kimai valstybei į naudą, nes tu
ri užtikrintus vergus patiems 
blogiausiems darbams, šitokio 
likimo žmonių pas mus yra gana 
daug, o ypač už chuliganizmą.

Privatus butas mėn. 25-30 ru
blių. Prie to elektra, kuras ir 
šiaip kitos išlaidos, maistas, dra
bužiai, o apie prabangos gyveni
mą nėra ko galvoti. Darbuose 
daugumoje visur vyksta grobs
tytai. Darbovietėse vadovau
jantieji grobsto ir sukčiauja kiek 
galėdami, o darbininkai ir neat
silieka. Viršininkai veža maši
nom, o darbininkas nešte nu
taikę momentą išneša, šiaip 
skaitos vieni kitus • turi kontro
liuoti. > •

Štai mažas pavyzdys, papiro
sų fabrikas Kaune gamina pa
pirosus . ir cigaretes. Momentui 
papuolus paima tabaką, jį išne
ša ir parduoda,- o jo vietoj iš pra
stesnės rūšies ar kitokios tin
kamos medžiagos paruošia rūka
lus. Tai pagalvok, ir kur bus ko
kybė, svarbu, kad yra kiekybė.

Išperka visuomet, nes kol ne-

ra, valgomoji alyva ir kiti mais
to produktai sumažėję. Parduo
tuvių šiek tiek yra, bet ir tos 
apytuštės. Kiek girdisi daugu
ma maisto produktų bus mažina
ma. Rusai ir mūsų žmonės, nors 
mažai tiki, bet pasninkus pripa
žįsta — ketvirtadieniais ir penk
tadieniais pasninkas. Sriuba su 
blogiausiom žuvų atliekom. Ge
resnių silkių skonį jau pamiršo
me. Jei kada gauname, tai iš
brokuotos — pripuvusios. Va
sarą miltų ir kruopų mažai bū
davo. Jei gaudavai nusipirkti, 
tai tik po 2 kg. ir reikėjo eilėje 
stovėti. Duona kepama ir blo
gos kokybės.

Kolūkių gyventojams rudenį 
uždedama bulvių tam tikras kie
kis parduoti. Turguje lašinių 
kg. 5 rubl., skilandžio kg. iki-7 
rublių. Atvykusioms iš užsie
nio specialiai būna užsakoma pie
tūs ir vakarienė paruošiama ge
rai.

Pasirodo, kad pas mus visko 
pilna. Vedžiojama parodyti ten, 
kur viskas iš anksto paruošta ar
ba viskas laikoma valstybės dėl

IX VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CMIKUKumo 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ugoa 
vrisaa. ^oo2 WEO1 59tn STREET 

Tolu PR a-1223
OFISO VAU; pimu an trad., trečiad. 
ir penKi. is-4 ir o-d van vau. bestadie 
LUMJS'i-a vaL po pietų ir Kitu laiKu 

pūgai susitaiimą.

Gėlės visoms progoms 
BEVdKLY rliiXS GEulNYČIA

oiKCti

telefonai; PR p-0833 tr PR 8-0834
Taip pat naujoji Barbaros ii

Gene Mrishiy Krautuvė
THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy, O oak Lawn, 
lei. 4yy-i3id

Nieku ueru gražesniu apie ugnius kaip gręžta/ žaliuojanti w 
▼eie. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ae j 
tisui galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime * 
Dai>ur yra išėjus; oediūeiP 40 puslapiu agronomo A Šeštuko <.nygeie, 
kun vaūioasi

Knygelėje surašyta viskasv Kad liečia pieveles Aprašyta Kaip 
žolę užauginu, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. - Jeigu 
Kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 eeKi 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTKD ST.. CHICAGO. ILK «|N>OK

HOW TO CUT AND SEME FRESH PINEAPPLE

5?O REMOVE THE FRUIT, 

INSERT A CURVEP KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE MV AROUND

ivu
♦•*■*■*■

WEMOUE THE PIUEAFFLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
mJITLEMGTHWISE. SHOE OFF CORE (TOP POKTIOH) 
CF EACH QUARTER. CHUNK FKUlT. PUT BACK IN THE

v...

x;

a. Petras Kiaulėnas Žmonos portretas (Tapyba) 

propagandos. • Anglys, benzinas 
ir elektra pas mus taip pat tau
poma.

Pas mus visur, melas, apgau- 
lystė, o tiesos niekur nerasi ir ■ 
neieškok. Jeigu sako, kad ten 
juoda, tai žinok tikrai balta.

Pas mus visur kemšamas ru- 
sicizmas, bet gražioje formoje, 
taip kad žmonės .palaipsniui pa
tys nutautėtų. Pnėvarta nutau
tinti sunkiau. Iš mūsų krašto 
gyvuliai, kiaulės, javai vežami 
vis j Rusiją. Jau kiek metų po 
karo, bet gėrėt negerėja, o kas 
kart blogėja.. Nežiūri savo kraš
to, o sugrobė kemša propagan
dai. ' A. T.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to

SUSIRINKIMŲ

AT OUR LOW RATES

Paia and 
Coapmmded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES _ 

EARN UP TO 7%%

»vrv»i rr>rtJt_vT:?^i- -

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phones Virginia 7-7747

2212 WEST C2RA1AK KOAD

PZTEK KazAXAVSKAS, Prtsider4

EOVRSz Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-3 Sat« 9-1SERVING CHICRC-G MD SUBURBS SINCE 1905

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalu susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.-
Jvoias Ručinskas, SIAUBINGOS DIENOS. AUiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuu bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje 273 psl., kietais drobes viršeliais kaina ą dol.

Juozas K a paėinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali an K slėsniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra .Amerikoje beisi- 
Kuriaiicio ir paganai jaiKurusio asmens istorija. Knyga gausiai Hiu- 
s xuota. *500 psl. Kama 7 dol.

ClKAGlETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Kiaipeuoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl. S1.5U. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių no\ciių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis. KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Jnluivsto ir agnpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pskarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pst dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kama S2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITĖ J E. 
84 psl Kaina $1.50.

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

aHilankant darbo vahndomh arba užrakant paitu (r pridedant 
4ek| ar pinięiną perlaidą.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Brolis i įduos broli mirti". — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atsals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to» 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

Visi žino, kad mirtis yra Daun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yre mi
rusia 11? į tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŽV. RAŠTO TYRINSTOJAI

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS TUTOMOBH.IAMS PASTATYTI

- Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublie 7-8600
KCAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8601

see us for EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: Y Ards 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas’: LA.fayet.te 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-COiVDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
?^aidoiuvių 
<zirektorių
Asociacijos

BUTKUS - VASAITIS
14aC So. 50lh Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAI1NAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RNpvbPc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL £74-4410 

, l.. ---- —...................... ......



įnės rojų*. Gegužės 28 d. Los 
Augek-'. h< tuvių draiuos sąm- 
būris vuid.ns B. Pūkeleviėiūtės 
3 v. artimą Palikimas. Gegužės 
21; d. ( iiictigoš vienetas statys 
A. Kairio ■> v. komediją Didysis 
penktai! enis.

_  Teresės ir Jono Bogutų 
paruošta video programa Mar
quette Park — A Peraonal Per
spective bus rixioina per WIT-( 
W televiz. U kanalą kovo 4 d.,'

25 metų veiklos sukaktį. v v programa yra valan
dos ilgumo. Joje yra išsamiai 
studijuojamas lietuvių gyveni-, 
nias Čikagoje. T. V. Bogutai tu-' 
ri Lithuanian Video studiją,' 
(>721 So. Rockwell St., Chicago,1 
111. (UM>29 Jie yra pagaminę, dau 
giau filmų lietuviškomis temo-' 
mis.

— Kun. Antanas Saulaitis iš i 
šv. Kazimiero parapijos Sao į 
Paulo, Brazilijoj, perkeliamas į 
Jėzuitų centrą Chicagoje. Para
piją ir savaitraštį “Mūsų Uetu- 
va” perima saleziečiai — kun. 
P. Gavėnas ir kun. S. Šileika.

— Marytė, Našlutė, Teresė ir

Muz. Jurgio Lampsačio 
vadovaujamas Liet. Ev. Tėviš
kės parapijos choras intensy
viai ruošiasi Verbų sekmadie
nio tradiciniam Giesmių vaka- 
rui.šis vakaras bus visukiariopai 
gausesnis, nes ta proga choras 
švęs

—- Arūnas Kaminskas yra ne 
tik pasižymėjęs muzikoje jau
nuolis, bet ir visus nustebino sa 
vo iškalbingumu bet logiško
mis mintimis Vas. 16 minėjime 
Tėviškės parap. salėj. Taip pat 
kalbėjo dr. Povilas Švarcas iš 
Collinsvillės ir Kasparas Vaiš
vila, Įspūdingas buvo Korneli-! 
jos Vencelytės gyvasis paveiks
las. Programoje dalyvavo para
pijos choras, Jaunimo ratelis ir 
sekmadieninės mokyklos mo
kiniai, išreiškę unisonu svarbia 
mintį: “Jei gyva bus tėvų kal
ba, tai gyvą bus Lietuva”. Eilė-'
rašlį Rambynas deklamavo Oi-peru^ Bilita\ ičiūtės iš Bri ge- 
ga Pacailė Paulikienė. Progra-’Porl° apylinkės savo dainomis 
niai vadovavo Rimantas Pauli-gražiai sūdei hitais balsais

* sužavėj o Bockf ordo lietuvius 
Vasario 16 minėjimo progra
moje.

— Marius Kiela turi paruošęs 
i Lietuvą kelionių tvarkraštį per 

j Gordon Travel Service, Chica- 
Įgo. Kreipkitės tel. 312, 434-9655 
arba rašykite: Marius Kiela, 
6557 So. Talman, Chicago, Ill. 
60629. (Pr.)

kaitis, Jaunimo ratelio pirminio 
kas.

— Charles A. Beacham, žino
mas demokratų partijos veikė
jas iš šiaurinės Chicagos, po il
gesnės pertraukos vėl tapo Nau 
jienų skaitytoju. Jis taip pat yra 
veiklus lietuvių demokratų or
ganizacijoje.

— M. Januševičius iš Mar
quette Parko apylinkės pratęsė 
be raginimo prenumeratą, o sa
vo gerus linkėjimus atlydėjo $” 
auka Mašinų fondui. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Naujie
nas 3 mėn. bandomajam laiko
tarpiui. Dėkui. Platinimo va
jaus proga jos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai.

* Dėkoju savo gerai draugei 
už žemiau esančią informaciją

&> apie kavą.

— Lietuvių Teatro festivalio 
atidaryme, gegužės 2 d. Toron
te, Hamiltono “Aukuras” vai
dins Balio Sruogos 3 veiksmų 
dramą Pavasario giesmė. Gegu
žės 22 d. Toronto “Aitvaras” sta 
tys S. Pilkos 3 v. komediją Že>

Kavos pakaitalai
Michael Farano iš Wenatchee, 

Wash., kurs per TV moko šei
mininkes kepimo ir virimo me
no, dabar nežmoniškai pakėlus 
pavos kainas, siūlo pradėti iš
bandyti tinkamą kavos pakai
talą, kol kavos gamintojai ne
nupigins kavos kainas. Pakai
talui jis siūlo figas, kiaulpie
nes ir cikoriją.

Krosnyje paspirgintos ir su
maltos figos esančios geriausias 
pakaitalas ir Farano siūlosi ei-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet nėjo 60 metu. 3Irdnt tą rukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikon lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmtL 
irai ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skal
biamas Naujiem: platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja ui Lietuvos tr pavergti: lietingu lalrrę, 
neidama* ir neaidėdamoi i sandėriui su okupantai! v ju įgalfo- 
tinlala. c f

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratinei grupei, Ju bendras institu
cijas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos Ir poltiniu 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 Jubiliejiniu metij proga 
raelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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 renesttm. # "
KAINUOJA: ChlcapoĮe Ir Kanadoje rrwtirm — 530.00, matų — Slg.00, 

trim t mėn. — 58.50, vknam min. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.00, pusei mėty — 514J0C, vienam mėn. — 52.50. Užsieniui 
se — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama gavaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, Hl- 60608

Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Gamtos etiudas

i Mažiau rėkiau, inkiuja kiaul
pienių šaknis, kurios išdžiovin
tos ir sumaltos kai kada panau
dojamos kavos nebeturint.

Minima dar 1891 melais vi
rimo knygoje paskelbta “Pre
riją kavą”, sudaryta iš kornų 

j miltų, molasų (kitokių) miltų,! 
druskos ir vandens— pagamin- j 
ta tešla išdžiovinama, suspir- J 
ginama iki riKlumo ir vandeny- išnuomojamas beismanto 
L nuvirinama i įrengta virtuve dviem asmenims. Tel.J e užvirinama. 77&-8O42. po 4 vai. popiet.

M. Miškinytė ~

• Baigiantis mėsaedui, laikas Pensijos ir kompensacijos iš Vokie- 
susidomėU gavėnios tradiciniais ’‘H? ®
valgiais ir užkandžiais. Pasnin-:mas. Interesantų reikalais lankosi 

!4Ain« i5 mados kalbama valdžios ir savivaldybės įstaigose bei , kams įsejus is mados, narnama, konsulatuose_ Padeda sutvarkyti pen- 
j apie žemo koloringumo kasdien sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
nini maišia ir tokius nat už- i Pančius reikalus. Sutvarko Medicare nmi malsią jr lokius pat uz ,-r k-Us sąskaitas Padeda neturtin- 
kandžius. Užkandžiams naudo- giems gauti iš WELFARE ir kitų įstai- 

■ jaini mirkalai arba šaltas pada- 
Ižas — angliškai dip, o senoviš
kai pavilgas, štai vienas recep
tas: į dėžutę smulkios varškės- 
įdėti 2 uncijas sutrintų kilkų 
anchovies), sutrintą svogūną, 
šaukštą smulkiai kapoto žalio- 

įjo pipiro, arbatinį šaukštelį ci- 
; Irinos sunkos ir ketvirtadalį 
garstyčių, viską šakute gera iš
maišyti ir atšaldyti. Visas mi
šinys turi tik 255 kolorijas. Val
gyti su salierais, macų stiliaus 
sausainiais, kringeliais ar kitais 
tinkamais dažymui užkandžiais,

reika- pageidaujamai daržovėmis.

ti lažybų, kad paragavęs neats
kirs figų kavos nuo tikros ka
vos. Ir nauda tokia, kad figų 
svaras kaštuoja tik 55 centus, 
kai už kavos svarą jau i----
Jauja po $3 svarui.

Cikorija ir Lietuvoje nuo se
nų laikų buvo vartojama kaip Filipinų. Tai džiunglių peštukų 
kavos priedas paskaninimui, o Įrankis muštis. Pavadinimas rei 
taip pat vartojama kaip tikra škia “Ateik, ateikP*

(m.m.)

• žaidimas Jo-jo yra kilęs iš
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

• šio vajaus sąlygomis gali
ma 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 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia-

• Šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-ikos 
metų 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 prieteliai — 
lietuvių draugai.

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

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
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
čius

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

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jm minėt, A KISS TN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijom 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja 32.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jo« kaimynu istorija 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais 34.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki u 
piniginę perlaida- t

1739 South Halsted Street Chicago, HL 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69rh St., Chteapo, 111. S0629. — TeL WA 5-2737 

3333 So. Halfted et.r Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* oaslrfrklmet pero* rOlIe* įvaMų preldy.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

NEEDED experienced HOUSECLEA
NING WOMEN with references. For 
more guaranteed and permanent po
sitions, full or p^rt tune call 
664-0179.

RENTING IN GENERAL 
N u m □ i

MARQUETTE PARKO APYLINKĖJ 
butas su

Padeda neturtin

gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvie i- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos fermos IL-1363 
Tax relief for Claims and Grants for 
Senior Citizens and Disabled Persons^ 
Galima prasyti pašalpom dar ir už 
1972-76 metus imtinai.

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
Income Tax Service

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
TeL LA 3 - 1387

(Pirmas aukštas, ėjimas iš kiemo) 
CHICAGO, ILLINOIS 6060®

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 — $3.50.

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

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio 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.

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

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

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

Greyhound busu 
z,ap!ink pasaulį"

CHICAGO. — Vienas į pensi
ją paleistas pašto tarnautojas 
Sam Brooks, pasinaudodamas 
Greyhound kompanijos nupigin
tais planais, kur nusipirkęs bilie
tų knygutę per ištisą mėnesį ga
li važinėti kiekvieną dieną ir nak
tį, o tą mėnesį baigęs gali pirk
ti bilietų pratęsimą kitam mė
nesiui, pernai nuo sausio iki rug
sėjo suvažinėjo 75,000 mylių po 
.Jungtines Valstybes ir Kanadą, 
o nuo to plano įvedimo prieš ke
letą metų jau yra suvažinėjęs žmogus neturi" teisė* vairuoti 
250,000 mylių Į . automobilio.
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Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavim
REAL ESTATE FOR SAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINU 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Virginia 7

žIŪ Re KI T E I

Į DIDŽIULIS gražiausias 2 but 
2x5 Marquette Parko" patogi 

, gatvėj, prieš 16 m. moderniam 
gui statytas. Įmokėti apie $15,

2 AUKŠTU namas ant plataus 
_ 3 po prie Marquette parko už K

Laba? patogus Virš S5.500 lengvu pajamų m 
~ Paveldėjimas ir šeimos turto į 

nimas. Užteks Įmokėti $7,000.
LABAI GRAŽI 2 aukštu rezi 

ja. vonios, virtuvės pečius, ] 
tai ir daug priedų. Sausu pušį; 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM 
NTUI puikus namas. Įrengta p 
ir gražus butas gyventi. 50’ si 
du garažai 4 mašinoms. Už visk: 
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bu 
la pavėlavus Marquette’Parke.

1* AUKŠTO MŪRAS ir 2 
garažas. Erdvūs butai. Senutė 
i ėgi. pigiai parduos. Marquette 
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūn 
auto mūro garažas. Radiant šile 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti §v. Kr 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto 
SACRAMENTO — 8 būtulgaražas ge^Ų Priešai? ' 
b alka. 1 . r„__ •■•Naujas gazo sūdymas ir nauja

e as ra. ’ $8,500 pajamų. Vertas $50,

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

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

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

ŽEMAITIS REALTY
Notary Public

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

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

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

72 IR T ALMA N — 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai, įrengtas pilnas rū
sys, 2 mašinų garažas.

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

57 IR L
mūras pilnai išnuomotas, 
vestavimas.

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

BUDRAITIS REALTY
CO.

. Įvairi andrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

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

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

BESTTHINGSINUFE
I Jail Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-3654

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

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.

GIRTO ŽMOGAUS BŪKLĖ
Girtame stovyje žmogaus 

akys mato keistus dalykus, jis 
kalba nesąmones, jaučiasi kaip 
jūroje nuskendęs, be sąmonės 
gulįs ant aukšto stiebo, laivas, 
kuris supasi po kojom. Girto 
žmogaus sąmonė išblėsta; išsi
pagiriojęs neatsimena ką yra 
padaręs. Be to, girtame stovyje 
žmogus visuomet rizikuoja sa
vo ir kitų gyvybe. Užtat girtas

e — MAUJIIMOf, C H KASO 1, ILL, — Monday, February 28, 1977

REAL ESTATE
262S WEST 71- STREET

Tel. 737-7200 arba 737-853

BUILDERS AND CONTRACT*
Namy Statyba ir Remontas

Pigiai ir lengvomis sąlygomis 
duoda šildymo ir vėsinimo 
Skubėkite.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, Hl, 60609 Tel. VI 7

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidi 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 
rantmtai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telef onuoti: 
476-7727 arba 523-9367

ALEKSAS

D t' M E $ I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOT 

Tiktai $98 pusmečiui aufome 
Liability apdraudimas pensininl 

Kreiptis, .

4645 So. ASHLAND AVE. 
523*8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYE
Pardavimas ir Taisymas 

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

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7 
Taip pat daromi vertimai, gimi 
iikvietimai, pildomi pilietybės p 
šymai ir kitoki blankai

Perrinkimai 
vieninteli 

Uetuvj kailiniukų 
Cbl£fl£O>?

NORMANU
RŠTEIf'

263-5į
(į»Uigoj)
677-MiS

185 North W*b**h Avene®


