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POTVYNIAI GRIAUNA NAMUS
BUENOS AIRES. — žiemos sezono metu Pietų Amerikoje 

visad siaučia stiprios liūtys, kurių metu išsilieja upės ir slenka 
senos padermės Andų kalnų šonai bei aukštumos. Tokiais atve
jais arčiau kalnų esančios gyvenvietės atsiranda pavojuje būti 
sunaikintos slenkančios žemės arba išsiliejusios upės.

Argentinos autoritetai prane
ša, kad vasario pabaigoje vanduo} «jr|vAVfl+9
ir dumblas, žemės ir net akmenys, uu Y Un.a L d
užgriovė miestuką ar kaimelį Za- į

pla ir ūkį Carahuinco, esančius 
200 mylių nuo Bolivijos sie
nos, Andų kalnų papėdėje. 16 as
menų žuvo ir 3 dingo be žinios. 
Manoma, kad žuvusių skaičius 
bus žymiai didesnis.

Prieš 11. metų iš Andų kalnų 
slenkaitis sniegas Argentinoje

- nužudė 43 asmenis. Dabar įvy-| 
kęs potvynis ir slenkančios že
mės sugriovė greitkelį, kurs jun
gė provincijos San Salvador de

- Jujuy sostinę su nuošaliau esan
čiais miesteliais.

Tuo pat laiku prieš du mėne- jęs- virš 360,000 dolerių suim-
• • _ *__ __* f~^ ___•. _ _ U * w *

Būsimas Dlmojaus

WASHINGTON. — Amerikos' 
gubernatorių konferencijoje \Va- į 
shington dalyvaująs Rlinojaus 

- i gubernatorius Thompson pareiš-: 
kė žinių agentūrų atstovams, kad j 
ateinančių metų Illinojaus valsti- ’ 
jos metinė sąmata bus mažesnė ; 
70 dail. dol. Biudžetas bus su
balansuotas be jokių nuostolių. 

A. -

Gub. Thompson subalansuotą

DIKTATORIUI PRAĖJO NORAS 
KALBĖTOS SU AMERIKIEČIAIS

Diktatorius užtikrino, kad amerikiečiai 
gali pasilikti Ugandoje, jei nori

NAIROBI, Uganda. — Diktatorius Idi Amin antradienio 
vakarą pareiškė, kad jam nėra jokio reikalo kalbėtis su kiekvienu 

į amerikiečiu, bet jis vokiečių ambasadoriui pranešė, kad Entebbe 
.aerodromąn suvežti amerikiečiai gali išvažiuoti Jeigu jie neri, 

bet gal ir pasilikti Ugandoje, jeigu jie taip pageidautų. Jis dar 
pridėjo, kad jie gali išvažiuoti ir vėl sugrįžti, • nes amerikiečius 
jis skaidąs .Ugandos broliais ir seserimis, jiems ir plaukas,nuo 
galvos nenukrisiąs.

ginti Ginsburgą
WASHINGTON. — Sovietų 

ištremtasis Aleksandras I. Sol- 
ženicinas. pasamdė gerai žinomą valstijos sąmatą patieks Illino-

jadvokatą Edward"Bennett Will-(jaus, kongresui svarstyti kovo 
iams suimtą Maskvoje disiden-i2. Gubernatorius sako: — mo- 

-jtą Aleksandrą L Ginzburgą gin- kesčiai nebus keliami.. Biudžetas 
ti rusų teisme. Solženicynas yra i patenkins Illinojaus būtiniau- 
draugas Ginzburgo ir jo žmonos' sias išlaidas, bet tik ne visų yil- 
Natalijos. A ’ j tis. Beb. Thompson pasiūlė Įs-

A. I. Ginzburgas buvo suim-.tatymų leidėjams, jei jie norės 
tas slaptos rusų KGB policijos pagerinti ar praplėsti Illinojaus 
vasario 4 d. Jis kaltinamas prieš- kelius, jie galės apkrauti dides- 
sovietine veikla ir kad jis išdali-'

siu išsiliejusi Paranos upė pra
dėjo užlieti toliau pietuose di
desnius plotus. Mažiausiai 10 
asmenų prigėrė kartu su karvių, 
arklių, kiaulių ir _paukščių ban- 

; domis. Daugiau kaip 17,000 as-

Kava vėl pabrangs
ČIKAGA. .— Čikagos didžio-

tųjų Rusijoje politinių kalinių 
šeimoms. Pinigus būk tai pri
siuntęs Salžęmcynas.

Advokžftas Williams pareiš
kė,, jog jis nežinąs ar galės Ginz- 
burgą ginti Sovietų teisme. Jam 
tos garbės gr ei čiaupai Kremlius 
nesuteiks ir neleis Sovietų teis
me ginti disidentą. ‘Tai labai 

1 aišku”, — pasakė Williams, bet 
visdėlto jis mėginsiąs ir prašy
siąs rusų ambasados išduoti vi-

Valstybės sekretorius Cyrus R- Vance grįžo iš ke
lionės į Artimuosius Rytus. Jis nepajėgė padėti pag
rindu Jaikai, bet jam pavyko išaiškinti arabu ir Izrae
lio vadams nuostatus, kuriais taika galėty būti, pagri
sta. Dabar sekretorius Vance ruošiasi kelionei į Mask
va. Pirma diplomatine kelione atliko viceprezidentas 
Walter Mondale, o vėliau Į Afriką buvo išvykęs JAV 
ambasadorius prie Jungtiniu Tautu Andrew Young.

sios maisto krautuvės pabrangi- nuvažiuoti į Maskvą ir ka- 
no kavos svarą 26 centais, vė-Į Įėjime pasikalbėti, su suimtuoju 
liau kava dar pabrangs. Nesi— I ^I^z^>urgu- prieš teismą, 
mato, kad ateityje greitu lai
ku ji atpigtų. “ ' ’ J- . < -

Kava brangsta todėl, kaip aiš
kina kavos pirkliai, kad 1975 m. 
Brazilijoje šalta oro srovė iš
laidė kavos medelius, kurių at- 
auginimui reikalinga mažiausiai 
penkių metų. Brazilijos kavos 
produkcija j normales vėžes ne-

. gris anksčiau kaip 1978 m.

Ateinančių 30-45 dienų laiko
tarpy, kavai vėl brangstant, 
amerikiečiai turės apsispręsti: 
mokėti daug už kavą, ar ją pa
keisti kuo kitu — arbata, kakava 
ar žolėmis.

Jewel krautuvių pirklys, ku
ris nesenai grižo iš Brazilijos, 
sako: jei Brazilijoje visą laiką 
oras bus palankus kavai mez
gantis ir bręstant, tuomet, gal 
būt, galime tikėtis šiek tiek ka
vos atpigimo, bet nęaiksčiau 
kaip rudenyje.

Įėjime pasikalbėti, su suimtuoju

niais mokesčiais benziną, ir jei 
norės plačiau pavažinėti medžio
jant ar žuvaujant — galės 
dėti mokesčiais malonumų 
dimus. ,

Gubernatorius priminė,
Illinojaus kėliai, tiesti 1920 ir 
1930 - m. baigiairti;-.Jis todėl 
kelių reikalams numato paskir
ti papildomai 500 mil. dol.

Gub. Thompson dar manąs pa
remti pasiskelbusiu nepriklau
somu, bet; respublikonų kandida
tą i Čikagos miesto mero vietą 
aldermana ■ Dennis - H. .Block.

--------------- - ------ - —-— i Praeitą savaitę diktatorius iša- 
Ka/lfJ ftVl AKalrnC',, ikė suvežti i Ėntebbe aerodromą, t 
IkdUa U Y1 UI vllollVD visus Amerikos piliečius ir pri-

i ii • • dėjo, kad jie kartu pasiimtu vi-'partijos lenktyniaują'^ turtą. Manyta, w
>■ (tatdrius buvo pasiruošęs išsiųs-

ADDIS ABABA, Etiopija. —i ti visus Ugandoje buvusius me- 
Dviem” broliškoms” socialist!- rikos piliečius. Ne visi suskubo 
nėms partijoms lenktyniuojant,1 pasiimti visą savo turtą,. įsaky- 
kaip greičiau įvesti Etiopijoje Imas išvežti Į stovyklą buvęs 
(Abisinijoje) socializmą smar-į griežtas ir trumpalaikis. Kada 
kiai padaugėjo skaičiai paslap
tingų žudynių. Praėjusių trijų 
savaičių bėgyje tokių nužudytų 
skaičius buvo daugiau kaip du 
šimtai. Kariškių valdžia, nuver
tus! imperiatoriaus Haile "Sela-

diktatorių pasiekė amerikiečių 
nusiskundimas, taip jis liepęs 
kiekvienam' surašyti-, ką jis tu

rėjęs. Diktatorius pareiškė, kad 
jis noris su kiekvienu asmeniš
kai pasikalbėti ir patarti, ką jie

Adv. Williams mano, kad žmo
gaus teisių paragrafai įrašyti 
Europos saugumo sutartyje 1975 
m. Helsinkyje, gal būt, suteiks 
teisę Amerikos advokatui kaip 
nors apginti suimtąjį Ginzburgą.

Prez. Carter . administracija, 
tuoj Ginzburgą suėmus, labai ap
gailestavo, kad Ginzburgas ir ki
ti. disidentai suiminėjami ir pa
reiškė, kad jis gali būti specia
liai kalėjime sunkiai persekio
jamas — tardomas. Solženicynas 
žinodamas, kad tokiu atveju 
Ginzburgas gali neišlaikyti ir 
mirti, ir padrąsintas prez. Car
ter administracijos gera valia 
kalbėti ir išreikšti simpatjas 
žmogaus tesiu kovotojams, tad 
ir pasamdė advokatą Williams 
ginti Ginzburgą.

Adv. E. Williams, su Sovietų 
pareigūnais yra susipažinęs iš 
anksčiau. 1961 m. jis buvo pa
čių rusų pasamdytas ginti vieną 
Sovietų tarnautoją Jungtinėse 
Tautose, kurs buvo suimtas New 

j Yorke, kaltinant šnipinėjimu, 
i. Wiliams ginant, suimtasis Ame

rikoje rusų šnipas buvo be teis
mo paleistas važiuoti į Maskvą.

Neramu Salvadore
SAN SALVADOR. — Miesto 

centro aikštėje pirmadienį sun
kiai ginkluoti kariuomenės dali
niai apsupo šešių tūkstančių 
prieš valdžią demonsracijos da- 

Pradėjus demonstruoto- numatyta pagerinti gyventojų! J;x T
sveikatos globą.

Siekia pagerinti 
sveikatos globą ’ 
WASHINGTONAS. Sveika

tos, švietimo ir Gerovės depar
tamento pranešimu, apie penk
tadalis Amerikos gyventojų gy
vena mediciniškai nepakankamai 
aptarnaujamose vietose, jų tarpe
25.4 milijonai “provincijoje” ir
19.4 milijonų miestu centruose. 
Ruošiamu- įstatymo sumanymu.

N« toks šaltas

Sauli teka 6:26, leidžiasi 6:47

Britai mažina

LONDONAS. —Britų valdžia 
pirmadienį paskelbė, kad ji atei
nančiu fiskaliniu metu biudže
te lėšas gynybai sumažins §340 
milijonais. Apsaugos ministeris 
Fred MuHey pareiškė, kad lėšų, 
sumažinimas nepalies išlaidų ka
riuomenės apmokymui, amunici
jai ir rezervams. Valdžios pra
nešime pareiškiama, jog nepai
sant to, kad sovietai Europoje 
nuolat didina savo karines jėgas, 
esą nematyti ženklų, kad jie pla
nuotų Agresiją prieš Vakarus, 
nors “politinės intencijos” ga
linčios labai greit pasikeisti.

NEW YORK. —Prez. Carter atmetė pasiūlymą normuoti ben
zino vartojimą. Vietoje to jis galvoja padidinti vienam benzino 
galionui 25 centais mokesčius. Tokia vairuotojams “linksmą” ži
nią pranešė CBS žinių agentūra vasario 28 d.

Pasak CBS, energijos kuro Į 
mokesčiai bussvarbi-ir reikšmin- 
ga dalis prezidento ■ energijos 
programoje, kurią jis paskelb
siąs amerikiečių--dėmesiui balan- 
džio 20 d. r -

Tuo. reikalu - Baltieji Rūmai 
energijos. reikalais ir CBS pa
skelbtos žinios klausimu nepasi
sakė, bet susisiekimo sekr. 
Brock Adams, pritariant kitiems 
administracijos pareigūnams, 
tvirtina, kad Amerika kelių me
tų bėgyje bus priversta normuo
ti benzino vartojimą. Benziną 
bei alyvą normuoti buvo pasi
ruošęs prez, Fordas, arabams su
varžius alyvos išvežimą ir stai
ga pakėlus kainą. Prez. Fordo 
administracijos paruošti benzi
no normavimo kuponai, sukrau
ti santėkiuose gali būti kiekvie
nu metu pavartoti.

Britanija neįstengia 
ištremti amerikiečio

ne valstybe, bet nuo to laiko tarp 
Etiopijos Liaudies Revoliucinės 
Partijos ir Visos Etiopijos So
cialistų Sąjūdžio tebesitęsia var
žybos, kuri iš jų turi revoliuci
jai vadovauti.

Rumunijos disidentas

, jus sklaidyti iš Laisvės Plazos, 
kurią jie laiko okupavę per 4 
dienas, kareiviams pradėjus į 
minią šaudyti, 6 asmenys už
mušti ir 52 sužeisti. Demons- > 
truotojai kaltina valdžią, kad va
sario 20 dienos prezidentinius 
rinkimus ji laimėjusi per .dide
lę apffaūlę.

Atrodo, kod ii foto gali l»im«H pirmiįę premiją Wa
shington* ruošiamam H-4 gyvuliu ir žmonių fotogra
fijų konteeto. Specialistai pripažĮ**, jog til yra 

ir para fotografija. "

LONDON. — Britanijos vyr. 
teismas sulaikė ištrėmimą ame
rikiečio žurnalisto M. Hosenball, 
duodamas žurnalistui laiko pa
tiekti pasiteisinimo Įrodymus.

Žum. Hosenball buvo Ame
rikos žurnalo atstovu Londone. 
Viename Londono žurnale jis 
paskelbė GIA agentų • pavardes, 
kurie darbavosi Londone. Bri
tanijos vyriausybė, reikalaujant 
Amerikai, nori jį ištremti, kal
tindama, kad jis pakenkė Ame- 
rikos-Britanijos saugumui.

Prekybos nuostoliai
WASHINGTON. — Prekybos 

departamento pranešimu, Ame
rikos prekyba su užsieniu vyksta 
su nuostoliais: Amerika užsie

nyje prekių pirko žymiai dau- 
. giau kaip pardavė.
, Pereitais 1976 m. užsienio pre
kyba davė 5.87 bil. dol. nuostolio.

10 šiemet vien tik per sausio 
mėn. užsienio prekybos balansas 
suvestas su 1.67 bil. dol. nuo
stolių.

Sausio mėnesyje pardavimas 
i užsieni sumažėjęs 7.8%, o pir
kimas užsienyje padidėjęs 2.3%.

PANAIKINS DIVIDENTO
MOKESČIUS

HAMBURG. — Rumunijos ra
šytojas novelistas Paul Goma, 
kovotojas už žmogaus teises, 
kalbėdamasis su Vakaru Vokie
tijos dienraščių Der Spiegei te
lefonu, pareiškė, kad žmonės siū
losi jam papildomai pasirašyti 
po atviru laišku, ginančiu žmo
gaus teises, kuris buvo viešai 
paskelbtas, žmonės, pas jį nuo
lat ateina su pasiūlymais, nors

” Tuo tarpu Amerikos lėktuv
nešis. “Enterprise”, turis kelias 
aviacijos eskadriles ir didoką 
skaičių įvairiausiu bombų, at- 
plaukė Į Rytų Afrikos pakraš
čius. Lėktuvnešį Rytų Afrikos 
pakraščiais lydi 6 kitos rūšies 
karo laivai. Idi Amin pareiškė, 
kad jis pajėgs susbtadyti bet ko
kią Amerikos karo jėgą, bet jis 
apsigalvojo ir pareiškė, kad Ame
rikos piliečiai yra Ugandos ir 
jo paties broliai, jis nieko blo
go nesirengia jiems padaryti. 
Pradžioje jis norėjęs su kiekvie
nu išsikalbėti, bet jis pakeitęs 
savo nuomonę ir nenori leistis 
i jokias kalbas. Užsienio diplo
matai mano, kad Ugandos dik
tatorių paveikė Rytų Afrikos 
vandenyse pasirodę Amerikos 

kkaro laivai. Visi supranta, kad
jo namus saugo milicija. Jie į Ugandos kariai n epajėgs pasi- J •  * • V -r-k •ateina ir pasirašo. Pasirašiusių 
yra daug, bet taktiniais sumeti
mais novelistas Goma nepasakė 
skaičiaus. Jie visi bendrai reiš
kia nepasitenkinimą esančia Ru
munijoje padėtimi, trūkumu ir 
bendra mizerija.

WASHINGTON — Jei Ame
rikos kongresas pritars, tai prez. 
Carter mano panaikinti arba bent 
sumažinti dividentų mokesčius, 
mokamus už gautus dividentus 
turimų akcijų bei bonų. šis klau
simas bus įpintas administraci- 
mokesčių reformos ruošiamame 
įstatymo projekte.

VSsoje Amterikoje priskaito- 
ma 25 milijonai akcijų savininkų.

Prezidentas
susirupmes

WASHINGTON. — Prez. Car
ter vasario 28 susirūpinęs išreiš
kė nepasitenkinimą valstybės 
paslapčių ar privačių kalbų iš
kėlimu į viešumą. Prezidentas 
buvo labai nepatenkintas, kai jo 
privačšiame pasikalbėjime su 
kongreso lyderiais Baltuose Rū
muose išreikštą mintį apie ČIA 
mokėjimus karaliui Hussein ki
tą dieną aprašė Washington 
Post. Baltųjų Rūmų spaudos se
kretorius Jody Powell pasakė, 
kad Jprezidentas .neturi tikslo, 
jog jo privatūs pasikalbėjimai 
su kongreso nariais būtų skelbia
mi ir aprašinėjami laikraščiuo
se. Sekretorius pareiškė: “Mes 
apgailestaujame, kad nepasilie
ka paslaptyje”.

priešinti Amerikos marinams, 
kai juos lydi karo lėktuvai ir toks 
didelis skaičius karo laivų.

Visa eilė Afrikos valstybių 
pasižadėjo tarpininkauti tarp 
Amerikos ir Ugandos diktato

riaus. bet valstybės departamen- 
1 tas jiems padėkojo ir pareiškė, 
kad visus Amerikos piliečių rei
kalus Ugandoje tvarkys ten esan
ti Vakarų Vokietijos ambasado- 
Idi Amin užtikrino vokiečiams, 
kad nieko Amerikos piliečiams 
neatsitiks. Vokiečių ambasados 
pareigvnri užtikrino Ugandos 
diktatoriui, kad Amerikos karo 
laivai nesiūs marinų dalinių į 
Ugandą, jei Amerikos piliečiai 
nebus prievartaujami ir skriau
džiami. Ugandos diktatorius 
apsidžiaugė vokiečių užtikrini
mais. Ir savo keliu pareiškė, kad 
amerikiečiai iš Entebbe aerodro
mo galės išvažiuoti arba sugrįž
ti Į savo gyvenamas vietas.

, Zairės ir Saudi Arabijos vy
riausybės patarė Idi Aminui be 

i reikalo nesikabinėti prie suim- 
• tų Amerikos piliečių.

TOKYO. Japonijos min. pirm. 
Fukuda parems prez. Carterio iš
keltą žmogaus teisių klausimą.



Čia Gerb. Bekepuri
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Išėjusi iš spaudos ir galima gauti suiygų rinkoje

Kam reikalingi plaukai
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Dideliu mane vadino... 
Iš to jau nieko gero, 
Net iš proto mane varo, 
Kai mūs’ tautą gvokavoja, 
Aš šaukiu, kad' ji kovoja.

šito
$2.00

Už tėvynę brangią mūsų, 
Rodo suktą filmą sukčių 
Bendradarbiai okupanto, 
Prie bažnyčios ir prie Centro

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

sakė Keleivis vasario 1 d. veda
muoju, kurio pabaigoje taip ra
šoma «*■

© Amžiaus metai visus sendi
na, bet tik nedaugeli padaro gu
dresniais.

Būti patenkintu ureikaa'k'e- 
turis dalykui; tuščią širdį ir gal
vą taip pat pilną pilvą, ir’pilnus 
kišenius.- V

romiš knygomis išeiyijoje nesap
nuotu tiražu, z“ J.'.- ’

. J ■ ■' ■ ■ į • *«.*•'

Į tas. Alseikosi pasakėles at-

(Sūnumš palaidūnams)

Dieve, duok man gerą valią, 
Kad galėčiau rasti' kelią. 
Buvau blogas frontavikas, 
pay,,blogesnis katalikas,.
Bet kas to" nežino, —<

Philadefphijos politikierių pratyboms* apsakykite 'ši 
paveikslėlį-

. • Moterys dažnai - guodžiasi; 
kad neturi kuo apsirengti, bet 
kai . pradeda .rengtis į balių, tai 
užtrunką porą valandų kol. apsi- 
rengi.a, .

Meškinams nusibodo gulėti ant antrojo šono. Gražią dieną 
jie įlipo į medį laukti ateinančio pavasario.

Magaryčios

Kas ten su jumis pasidarė, kad 
praeitą savaitę nebuvo Magary
čių Jas reikia kitiems pilstyti, 
o ne patiems gerti...

T. Bekepuris iš Bridgeport©

Po dešimties metų Antanukas 
susitiko Pranuką. Kaip seniai 
besimalę abudu labai apsidžiau-

— Reikalas, toks, kad kitaip iš 
jos negalėjau gauti pinigų-

Moderniais laikais ne tik jausmais subrendę žmonės, bet 
ir laukiniai paukščiai jau negeria iš karvės pėdos, o naudojasi 
moderniais vandentiekio įrengimais.

Modernioje šeimoje
■ .

Koks reikalas tave vertė 
išmokyti savo žmoną pokerį loš-

• Sausio 29 d. “Draugo” kul
tūriniame priede -išspausdinta 
Viktoro šipailos karikatūra, ver
ta ypatingo dėmesio. Kultūrinio 
nesusipratimo epizodas vyksta 
prie Jaunimo centro. “Didžiosios 
rankos” šokdina marionetes, ku
rios primena Amerikos Ku-KIūx- 
Klaną. Ant plakatų pripiešta ble
vyzgų i komunistų kūjis, pjau
tuvas, svastika, žirklės, plaktu
kas su kaulu, kiaulės galva, 
krokodilas, b ant Jaunimo cen
tro sienos joja Vytis ant šunies 
ar lapės! Už toki kultūrini ben
dradarbiavimą Brežnevas gali 
duoti premiją.

• — Ar nebijai vienas miš
ke gyventi? — Ko čia bijoti: 
visi mano kaimynai su keturiom 
kojom... Dori Pilotas

Gerbiamieji ponai!

Moderni 'mozaika ir Magary
čios man patinka. Jos duoda

(iš 1919 metų)

Zarasai, jūs, Zarasai!
Rodos, šiandie dar matai 
jūsų bendrą vaizdą nykų..
Bet pasaulyje dalykų 
yra, kad ir nedidžių — 
širdžiai, praeičiai, brangių

Ežerėnais juos vadino... 
Vos' išaugusio vaikino 
širdį ežeras žavėjo, 
Juos jis kartą važinėjo 
vienas menka valtele 
su neviena skylele...

Visa jau rimtai išspręsta 
ir, kaip matot, vyras skęsta!... 
Ėmė irklų jis varytis, 
(nusigando net, mažytis...), 
ir lig juostos vandeny 
buvo jau, kai pakranty 
irklu siekė seklų dugną, 
širdį — lyg triukšmingą būgną, 
vos laikydamas krątinėj 
“valandoj šioj paskutinėj”...

•>— Bet, tu gi niekada jokiu 
instrumentu negrojai!

— Tyliau! Dirigentas per

Pol’.'ijos inspektorius važia
vo per kaimą'ir pamatė ūkinin
ką su šautuvu prie savo vištidžių.

— Ar yra čia aplinkui nedorų 
žmonių, kad vaikščioji su šau-

— Sykį pakilo tokia baisi 
audra, kad ėmė mėtyti mūsų lai
vą, lyg degtukų dėžutę. Laivo 
dugne atsirado skylė. Iš pat pra
džių skylė buvo lyg adata išdur
ta, vėliau kaip kiaušinis’, vėliau 
-kepurės didumo. Mes .pumpa
vome vandeni be atvangos 3 die
nas ir 3 naktis. _ . .į- 
. Pagaliau nustojome vilties iš
sigelbėti ir metėme darbą. Mat, 
vanduo laive vis kilo, kilo, o lai
vas grimzdo vis gilyn ir. gpyn. 
Tai buvo baisus laikas,, kai mes 
laukėm savo mirties kiekvieną 
minutę. Tik staiga, juntame — 
laivas sustojo grimzdęs ir pra
dėjo kilti augštyn, augštyn.

Bangų paviršių mūšų laivas 
jau vos dugnu siekę ir būtų gal 
iškilęs iki debesų, kai staiga pa
sirodė žemė ir mes Įplaukėm į 
uostą. Laimė mus gelbėjo, kai 
vanduo pasiekė miežių transpor
tą, kurį mes vežėmtviehai užjū
rio kepyklai. Jos nuo vandens 
išsipūtė, pradėjo kilti, kilti ir 
taip išgelbėjo mūsų laivą.

Dorybės šaltinis

Moderni Raudonkepuraitė* 
pasaka

Išgerti irgi reikia. Kadaise 
Kultuvė rašė, kad vienas- kara- 
belninkas nupratino savo arklį 
nuo ėdesio. Norėjo jis ir nuo 
gėrimo atpratinti, bet arklys pa
stipo.

Jaunesnio pilstytojo Vyresnis 
padėjėjas

Blogas propagandistas
Blaivybės savaitės proga pa

skaitininkas įsikrirščiaves - šau-

Ežeran toli nuplaukęs, 
jis rankoves pasismaukęs 
sau irklavo palengva, 
džiaugės vakaro tyla... 
štai, saulėleidis jį žavi, 
debesėliai pasigavę 
neša kažin kur svajones... *

Tuo laiku gi be malonės 
ežero skystimas brangus 
nežiūrėjo — kaip ten dangus, 
bet pro plyšius į valtelę 
lindo, siekė jau suolelį... 
Tas vaikinas, kurs svajojo, 
(o manęs tai būta jojo...), 
žvilgt į apačią staiga — 
na gi, vyrai, pabaiga!Jos deda karikatūras

Tik juokui, o ne kultūrai.
Don Pilotas

— Pranok, ką tu dabar veiki, 
Kaip viskas sekasi, Kaip gy
veni?

— Nagi, groju orkestre ir va
žinėjame koncertuodami po kra-

Daug. praėjo laiko, metų, 
vėl visokių jau verpetų 
tam vaikinui,, (varg-šas L.) teko 
bet — “širdis ir. vėl prašneko”: 
kai tik kas. priminti ima 
Zarasus, — atsiminimą 
sukelia tuojau vaizduotėj, 
ką ir matėt šiop eiliuotėj...

Dr. rerum plunxnae

Senose pasakėlėse vaikams pa
sakojama apie vilką, pasirėdžiu
sį senele, norintį apgauti ir pra
ryti Raudonkepuraitę. Taip pat 
pasakojama aie Laumę raganą, 
gražiais žodžiais bandančią su
vilioti Sigutę.

Tokios raganos ar vilko bal
su prašneko V. Alseika Gimtojo 
krašto puslapiuose, ateidamas į 
pagalbą bendradarbiautojams ir 
tiltų su sovietais statytojams, į 
vykdantiems visų 
Sonnenfeldto doktriną. Tarp ki
ta ko Alseikėlė taip rašo:

— Mane džiugina tai, kad Ta
rybų Lietuvos kultūrininkai do
misi išeivių kūryba. Jie neblogai 
žino, kad rašytojai emigracijoje 
yra sukūrę ir vertingų, išliekan
čių darbų. Jau į Lietuvą . sugrį
žęs, pastebėjau,, kad geriausia 
išeivių kūryba yra vertinama, 
ja domimasi,-’, ji-' iškeliama, ji 
spausdinama ir periodinėje spaų-

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

NAUJIENOS,
1739 So. Hateted St, Chicago, HL (WS08

Medžiotojai premijavo seno 
jūrininko, dabar-meškeriotojo, 
pasakotą nuotykį-svažinėjant po 
platųjį pasaulį devyniomis jūro
mis: ‘

(Slapyvardis Arėjo Vitkausko 
—lotyniškai Dunksnos reikalų 

daktaras...)

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI .'i 
NAUJ‘€NUSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS " 
Dr. A, J. Gussen — MINTYS IR DARBA), 259 psl., liečiančius 1905 

. metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinimą._____ _ __ ______ ____ ______ _____ —

Dr. A. J. Gu*s«n —. DANTYS, jų priežiūra, sveikata tar grožis 
Kietais viršeliais, vietoje 54.00 dabar tik---
Minkštais viršeliais tik____________________ —------

Dr. A. J. Gutsan — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONkS.
Kelionės, <po Europą Įspūdžiai. Dabar tik -----------------

• Mokesčių inspektorius atė
jo pas psiehiątra ir guodėsi, kad; 
prieš jį yrą'nusistatęs visas pa
saulis. Psichiatras jam sakė: 
“Tai reiškia, kad jūs sergate, neš 
nusistatę prieš jus gali būti 

Amerikos, o ne viso pasaulio 
žmonės”,.

tuvu, — teiravosi inspektorius. 
Ūkininkas atsakė:

— Nedorėlių čia nėra. Tas 
šautuvėlis juos išlaiko būti visą 
laiką dorais.

EILIUOTAS ATSIMINIMAS

Kuru iaiim» atspausdintą ir galima gauti aaygų iiuaujr

CH1CAGOS LIETUVIU ISTORIJŲ
Alekso Abrose tnygR aprašanti paskutinių M metų

lietuvių gyveni Oka ir jų atliktus darbu a htH pH Kaine 
>iu. išleido Amerikos Lietuvių istorijos Uraugija.

Knygoje aprašyta 
lietuvių Kolonijoj 
uycias, (steigti laikraščiai 
pasatu tie ttski chorai, L __ 
juo. Duoti dokumentai 
Kitų organizacijų atlikti < 
kai ir kL

Gurintieji Alą Į

AMEKIMUH IzIhTUVIŲ iSTOK!J<« ilKADGUVS 
vardu tr pasiųsti:

1733 5o. Halsted, SL. Chicago. Ilf.

$100
Galima taip pat uirliakyti paltu, atsiuntus čakĮ arba money ordorf, pria 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo UI a įdomi.

Beždžionių taryba posedž'auja vienybės ir-darbo pasidalinimo klau 
aims i s pagal "Monkey see, mcrtkey do^ metodą, nusižiūrėjusios r P hi 
ladelphsįos politikierių veiksmus Vetfcsruu konferenciįoįe.

Gerbiamos Magaryčios!

Man prisimena meilė ir prisi
rišimas prie kokio nors dalyko/* 
štai, vienoj meno parodoje ma-J 
čiau, kaip viena ne jauna pane-' 
lė savo meilę išpažino menui ir 
menininkui. — Brangusis me
nininke, didysis kūrėjau, be ta-| 
vęS aš negalių gyventi, nes ta-’ 
vo paveikslų gražumas mane 
apsvaigina... Taip ir aš, be Ma
garyčių negaliu gyventi. Vary
kite darbą, kad jas gaučiau.

, Jurgis Pošius

pirmas Cbicagon atvažiavęs lietuvio, pirmv* 
jų auorgaoizuolos šalpos draugijos, statyto® Oažr

i, kūnų viso buvo 12L 41 teatro draugijsų 48 
įl oažnyuoiai ir 314 veiklesnių žmonių oiugr&li* 

katalikiškų, socarfi stirnų. Uisvamanlikų ii 
darbai, įsteigtos mokykioa» skaityklos. Mn

įsigyti, prašomi parašyti arba Money

I kosmetikos krautuvę užėjo 
visiškai nuplikęs klientas ir sa
ko: “Man pasakojo, kad išras
tas vaistas, vadinamas “Stebuk- 
klas”, vartojamas plaukams at
auginti. -

“O taip, yra” — užtikrina vais
tininkas ir paėmęs iš lentynos 
bonką parodo plikiui.

• “Bet tiesa, kad padeda 
dar abejoja klientas.

“Prileidžiu, kad taip”, atsako 
vaistininkas susilaikydamas nuo 
juoko. “Pavyzdžiui toks nuoty
kis. Neseniai tris bonkas to elik- 
siro pasiuntėme užsisakiusiam 
provincijoje ir kai nusiuntėme 
sąskaitą, mūsų klientas turėjo 
plaukų nuo galvos rauti”.

— Duokite man čia kibirą pil
ną vandens, o antrą kibirą pil
ną alaus. Tarp jų pastatykite asi
lą ir žiūrėkite, ką-^is pasirinks ?

— Vandenį!?—šaukė publika, 
o paskaitininkas klausė :

— Tai kodėl ne alų?
— Todėl, kad jis asilas, — uni

sonu šaukė publika.

Premijuotas anekdotas

— Girdėjau ruošiesi grįžti pas 
savo vyrą?

— Taip, grįšiu. Negaliu pa- 
I kęsti, kad jis be manęs laimin
gai gyvena.

tvKjikVKHai lieiuvky. i upi gintumo Krašto laisve ir lietu
gerbus u. privatu, susipazuili su žemiau Knygoiuj>
suHnnetas knygas galima uZbisaxyn Ttaiijieirose
Įvores KApečihskss, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apiei 

dziaat LietaOEgmią nuu btKsevikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
> lose V Okie U j o^tL drobes tlrsekais kaina 4- aoL

ivoidį. Kapačmslus,. IŠEIVIO O AL FA." Atsiminimai. Išeivio Datų 
yra natūrali anksiėsniųjų atsrnnntmų-lai yra- Amerikoje Leisi 
Kurumcio ir paivarta/ atmejis j^tonja _ Knyga gausiai iliu

: -luotai 3UG psl. Kama 7 dot -
tlKAGlETBS KOMUNlStU PAVERGTO/ LIETUVOJ

Autorė buvo Vanioje. IrakuDruš^LtnirikiKise. Kaune. Naudakiuobc 
E«npejujė ir fakmgūję. Vaizdas aprašymai., ką ji lea mate, kokias 
KuiUrtc gndcjto u ką jai žmones pasaxe 95 psl. SI.50 Yra taip pat 

. -zht kalba. n -Z"''*
M. Zosčenko^ SATYRIKĖS NOV Ė L<S., Genialaus rusų rašytojo 

M saiytHiiu imveiių. ptisL. kaina S2:
D Kue>ffft. KELIONE t ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS, 

pastabumą ne^r^auna ir agrtpropo- propaganda
; Ližmaskavimai. Abi knygos peras^lps-“lengvu, -gražiu sUUunn.

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOSIU" 'VALSTYBES SANTVARKOS 
&RUOŽAL 176 p>i dokumentuota istorinė, st'idija. apie prūsu likimą. 

* Kafrta S2.
rvmaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

M psl Kaina S1.5U.
Šie ir Kiti leidimai yra gaunami

š NAUJIENOSE, 1739 So. HAi-STED $T.r CHICAGO, ILL.
«t<fi«nkant darbo *« landomis arba užsakant paštu Ir prideda m

t ’ čakį ar piniginę perlaidą.

■ ■■■ .

PlUKi evNKiA, FAKASriA ©U MtlLK 
LIETUVAI IK. ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juotaa Daupera>_ ZkMfS UKK> ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Lincaguje imx> metais pauea autoriau*, lesumis. Knyga dviejų da
lių; lemes aklo Švietimo problemos ūkininku krašte. H dalia: Žemes 
ihlio švietimą* Lw tu vu j e.

Autorius savu zuuyje rašo: 14 J ei lindo** lietuvių tautos tikimas 
nebūtu Miliumi^ Lietuvos nepriklaosotRybes gyvenimo ir nebūtų au 
4no*saugumų ir suKlestejusių Lietuvos politinių, ekvnumi 
iiių ir aiMtunmų laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemes ūkio kultūros vaistais 

prilygti pačioms įskilioskuns Kutopos tautoms’^
Knygos apie žemes aki atrodo nk žemdirbiams skaityti, kadangi 

4)*oUoU lietuvių tautos dauguma (88.125^, buvo uKimnxai K pu ąa 
kibLasKytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patya buvę mu- 

uiiiaai, arba ūkininkų valkai, reiškia, kad h knyga bus or angį abso 
Juciai lietuvių daugumai. ypa< kadangi knyga su tokia mede Lietuvos 
žemei parasyUų kau pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skinama Lietuvai siais žudžiaia; Dėkingas nunus myii 
fuai ievyne! Lietuvai*.

Knygos juo puaiapių su daug vaizdelių, ir lentelių, raina tik Sb.uu 
usuuMiua Naujienose.

’ veM arba Muocy Urden siusti mmūu adreuur
/ A U J 1 K A V »

1.139 JMK U ALSI Eli STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Gav^ pinigus, luojea Euyg< polųalnie

• Jaunikaitis, ieškodamas tei
sybės, norėjo įstoti į JĮteislų mo
kyklą. Profesorius jam patarė 
stoti į Kunigų seminariją. Fo 
įvykių prie Jaunimo centro, Chi- 
cagos lietuviai nežino, kur rei
kia ieškoti teisybės?

• Geriausia priemonė gydyti 
moters nervuotumą yra pareiš
kimas, kad tai senatvės reiški-

triukšmą niekad to nepastebėjo, nys.

linksmų pasiskaitymų. Duok Jeigu turi stiprią valią, 
Dieve, kad jos eitų. Užpraeitą į Gali rasti tiesų kelią, 
savaitę aš jų pasigedau. į

J. Traukvs I
Magaryčias jei skaitysi,

Redakcijos pastaba: Mūsų ko-' Tai niekuomet uesuklysi 
legija — bendradarbiai, poetai 
ir humoristai bei magaryčių pil
stytojai norėjo truputį ilgiau pa
miegoti ir pailsėti. Darbą tęsime 
toliau, nelaukdami ČIA garan
tijų ir be tiltų statytojų bei ben
dradarbiautojo su sovietais pa
ramos.

— Tiesa, gal okup. Lietuvos 
kultūrininkai ir domisi išeivijos 
kūryba, bet — slaptai, o ją ver
tina — tylėdami. Na, o viešus 
tarybinės kritikos čionykštės li
teratūrinės kūrybos vertinimus, 
suvedę juos į bendrą formulę, 
gauname maždaug tokį kalam
būrą:

“Buržuazinių nacionalistų ra- 
. šeiva X. Y. išleido dar vieną 

pasmerktą i šlamštą, mėgėjo grafomano pec- 
kionę, kurioje kapitalistų pad
laižys nori savo skaitytoją įti
kinti, jog tai esąs aukštojo me
no kūrinys. Iš tikrųjų tai yra 
beidėjinis išblėsusios galvos emi
grantinio stenėtojo produktas, 

.kuris tik užterštų tarybinio skai
dytojo knygų lentyną...”

Juk panašių vertinimų ir pats 
I Alseika tame spač^ąme Gimta
jame Krašte gali pasiskaityti.

MARGI LAIŠKELIAI



PRIĖMIMAS LIETUVOS KONSULATE šai išreiškę protestą prieš HeL kai, reika’audan4,auk<tesnių ju 
į šiokio susitarimų garantuoji, ūkio produktams kainų, susita- 
! žmogaus teisių laužymą Lie- rė ir užblokavo visus Ispanijos 
t tuvoje. Suminėjęs kitus ketu- a greitkelius. Jie 14,000 traktorių 
ris jis prašė juos prisiminti,nes j bei sunkve'imių išstatė greit- 
jų likimas yra dideliam pavo-1 keliuose, kad automobiliai ne- 
juje. Jo trumpas žodis pašaky- j galėtų pravažiuoti. Vienas au
tas gana gera anglų kalbą bu- j tomobiliu važiavęs asmuo buvo 
vo sutiktas šiltais plojimais. I greitkelyje užmuštas, susidūrius 
Kalbos buvo užbaigtos Lietu. Į su traktoriumi < 
vos himnu. j

Tarpe draugingj valstybių kon
sulų buvo ]
jos gen. konsulas Ė. R.Leinos.į 
Estijos atstovas ir gęn. kon.su-• 
las E.Jaakson, konsulas A. .buvo brangios. tflk ne Amerikoj. 
Linkhorst su ponia, Haiti gen.‘čia jas laiko, eilinių žmonių val- 

Jkonsulas W, Florestal, Jamaica įgiu. Vienok jų maistingumo ver 
gen. konsulas G.A.Groves, Tri-l tė yra didelė. Jos turi 22 proc.

Pabaigai konsulas, pristatė ką nidado ir Tobago konsulai ir j proteinų, tuo tarpu žinomiau- 
tik iš Vilniaus .atvykusį kovo- Pietų Afrikos gen. konsulas V. Įsias proteino šaltinis—jautiena

Lietuvos Generalinio Konsu*, generalinis (konsulas anibasa- 
Jo ir VLIKo suruoštam Vasa-Į dorins Konsin Shah. Pastara-’ 
rio 16-sios priėmime dalyvavo sis jausmingam žodyje primi- 
per šimtų svečių, kurių tarpe nė, kad nors kiniečiai ir lietu- 
New Yorko miesto valdžios viai gyvena priešingose žemės 
atstovai, draugingų valstybių pusrutulio šonuose, jie turi 
konsulai, televizijos bei radijo daug bendro-abi .tautos myli 
komentatoriai ir Didžiojo Nev laisvę, už kurią kietai kovoja.

organizacijų Dėkodamas už sveikinimą ir 
j linkėjimus konsulas Simutis 
priminė, kad šiandien yra ki
niečių naujųjų metų diena ir 

žodžiu apibudino Vasario 16- Pasv®*kino jį, su 46/5- taisiais 
sios Aktą ir kartu atkreipė su-imela*s‘ LJalyviai prie sveikini- 
sirinkusių dėmesį į tai, kaą-prisidėjo karštais ploji- 
šiuo metu okupantai yra suak- majs< 
tyvinę žmogaus teisių ir ypa. < 
tingai religinės laisvės varžy-1
ma okupuotoje Lietuvoje. I j’. ‘..... £ ■* Įtoją u.z žmogaus teises okupuo (

New Yorko Miesto Majoro ’ toje Lietuvoje rašytoją Tomą 
ir savo, vardu sveikino Konsu-, Venclovą. Atsiprašęs, kad dėl 
larinio Korpuso direktorė p. nepakankamo anglų kalbos mo 
Marcia Davkins, taipgi sveiki- kėjimo jis negalįs tinkamai 
nimo. žodį tarė New Yorko Sve( išsireikšti padėkojo susirinku- 
timų Konsulų Draugijos dėka- siems už dėmesį ir papasakojo 
nas Urugvajaus gen. konsulas ,kad jis yra vienas iš grupės 
H. Y. Goyen.Alvez ir Kinijos penkių lietuvių, kurie yra vie-

Yorko lietuvių 
vadai.

Įpusėjus pobūviui generali-t 
nis konsulas A.Simutis trumpu

Ūkininkai reikalauja žemės 
ūkio gaminiams pakelti kainas 

pastebėti Kolunibi-Į ■ ..

• Pupos ir pupelės Lietuvoje

akai

jo turi tik 18 proc., o kiaušiniai 
13 proc. Deja pupelės stokoja 
medžiagų, kurias turi virš mi
nėti produktai. Todėl jos gami
namos su kumpio atraižomis, 
kulniukais ir lašiniais, kombi
nuojamos sų daržovėmis ir šal
tais patiekalais. Perkant mais-

MADRID. — Ispanijos ūkinin- tą, statytina klausimas: koks

NOW AT SUPPLY
MID-SIZE 

PRIZE
There's a new 15,z (measured diagonally) Trinitron 

Plus that's big enough to be your primary set and 
small, enough to fit almost anywhere. And with a

. picture.that's better than even
Sdny^has engineered technological advances into 

: Trinitron Plus to produce an even brighter/sharper 
picture than before. Greater def inition. Greater 
depth of contrast. Greater detail.

Come see this Trinitron Plus.
f It's mid-size. But a big surprise. "It's a Sony."

FEATURES

; ^»New:Tiihitron Plus Color System (one gun/one 
Jens) • 100% solid statė * Econoquick power 
savingAystem . 70 detent UHF channel selection

- ; ♦.No.set-up adjustment • Vinyl walnut veneer on 
woqd cabinet * Earphone included

Easy 
Terms

PUSH BUTTON 
SONY

The new 17" (measured diagonally) remote control 
Trinitron Plus color TV works by pushing buttons. The 
triple-function remote control Commander can select 
channels, regulate volume and 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 
by Sony engineers.

Come push our buttons and see Trinitron Plus. "It's 
a Sony."

FEATURES
® 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) e 12 
position electronic channel selection system 
e No set-up adjustment • Vinyl walnut veneer on 
wood cabinet ® Earphone included

KV-1512
15" screen measured diagonally

TRINITRON lliJIir
“ITS A SONY:’

KV-1741R
17" screen measured diagonally

TRINITRONMJUS
“ITS A SONY.”

OAK
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Chicagos Lietuviu Tarybos pirmininkė Kristina Austin paprašė solistes Kristiną Mi- 
leriūtė Lindquist ir Alviną Giedraitienę giedoti Amerikos ir Lietuvos himnus Vasario 16 die
no minėjimo metu. Greta stovi Don Varnas- posto legionieriai atnešė Amerikos vėliavas..

Nuotrauka V. Noreikos

produktas turi daugiau protei
nų už tokią pigią kainą?

• Aviganis James MacKenzie 
iš šiaurinės Otago provincijos, 
Naujoje Zelandijoje, buvo iš
mokęs Collie. veislės šunį vogti 
avis. Jis sugebėdavo savistoviai 
atskirti nuo kaimenės šimtus 
avių ir jas atvaryti savais, žmo
nių nenaudojamais takais savo 
šeimininkui. MacKenzie

nuteistas 5 metais kalėjimo, bet 
jo šuo nebuvo surastas.

• Skaitytojai nepatenkinti,kad 
laikraščiuose pasitaiko korektū 
ros klaidų. Upper Sandusky, 
Ohio, kapinėse yra paminklas 
su tokių, labai klaidingu, įrašu: 
“Kristijana, John Haag žmona, 
mirė 1869 m. vasario 31 d. su-

HONG KONG. — Kinijos ko
munistų partijos laikraštis Peo
ple’s Daily vasario 27 rašė, kad 
Kinijoje nesiliauja traukinių ga
dinimas ir sabotažas. Ypač tai 
pasireiškia Honan provincijoje. 
Paskirta kariuomenė apsaugoti 
traukinius, n ejsteigia sutrug- 
dyti sabotažo veiksmus.buvo laukusi 34 metų ir 2 mėnesių”.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

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

UN i VER
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metilą. TEL. 421-3070
Įjtalffoe pietuoM klenvu Automobilismi purtatytL

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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 ld_ar ZEągiau egzemp- 

korių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekj arba Money 

orderi tokiu antrašu:NAUJIENOS
Taupykite dabar 
pas mus

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.
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Tuščios studijos

J. Kj, L. Valiukas ir kiti frontininkai Kalifornijoje 
reikalavo leisti lietuviams pasirinkti mėgiamiausią veik
snį. Jie norėjo, kad patys lietuviai spręstų, kuris veiks
nys buvo naudingiausias Lietuvos laisvės kovai, kuris 
•daugiausia yra atlikęs ir kuriam aukotojas norėtų savo 
auką skirti, kad jis ir toliau dirbtų tokį patį darbą, kokį 
dirbo praetais metais. Detroito ir Chicagos lietuviai, 
prisisotinę šitokiais kaltinimais, atsisakė būti laiškane
šiais. Kiekvienas lietuvis gali aukoti toms organzaci- 
joms, kurioms jis nori. Jis privalo žinoti, kur tų organi
zacijų centrai yra ir žinoti, ką jos yra nuveikusios ir ką 
ruošiasi nuveikti. Jeigu jis visa tai žino, tai savo auka 
jis pats gali joms pasiųstu Kuriam, tikslui jis privalo 
reikalauti, kad Amerikos Lietuvių Tarybos nariai būtų 
laiškanešiais ir jo skirtą auką neštų ten, kur jis pats ne
turi noro ar laiko nunešti?

i

i t

Prieš Kalifornijos lietuvius nukreipto didoko fron
to ruožo vadas J. Kj. kartas nuo karto sukviečia štabo 
karininkus pasitarti apie tolimesnius žygius. Pirmon ei
lėn jie aptaria praeitų mūšių laimėjimus ir padarytas 
klaidas, o vėliau susirinkę pasitaria, kas toliau daryti, 
kaip sustiprinti savo pozicijas ir padaryti įtakos į lietu
vių protus. Iki šio meto naudotos pastangos nuėjo nie
kais, nei frontininkų vadai, nei jų samdyti specialistai, 
pagaliau ir turtingi fronto bičiuliai nepajėgė lietuvių 
politinio galvojimo paveikti.

Bet Los Angeles lietuviai kitaip galvojo. Jie žinojo 
frontininkų tikslus ir jų svori lietuviškame gyvenime, 
bet, kaip jie sako, “dėl šventos ramybės” leido kiekvie
nam aukotojui pasirinkti savo veiksni- Buvo sudarytas 
bendras komitetas ne tik Vasario 1'6 d. sukakties pami
nėjimui, bet sudarytos komisijos ir pageidaujamam 
“veiksniui pasirinkti.” Jeigu aukotojas pareikš savo 
nuomonę visą auką arba josios dalį skirti frontininkų 
vadovaujamai Bendruomenei, tai tą auką priimti, į są
rašus įrašyti, o vėliau auką persiųsti Bendruomenei. 
Šiais metais Amerikos Tarybos vedamam darbui Los 
Angeles lietuviai sudėjo $4,000, o frontininkų vadovau
jamai Bendruomenei sudėjo tiktai $92.00. Šie skaitme
nys aiškiai parodo, kaip Kalifornijos lietuviai vertina 
frontininkų vadovaujamos Bendruomenės darbą.

J. Kj., nuolatinis Draugo bendradarbis, praneša, 
kad vasario pradžioje Los Angeles mieste frontininkai 
buvo suruošę “politinių studijų” savaitgalį. Savo straip
snį jis pavadino “Visuomeninės — politinės svarstybos” 
Gaila, kad tos svarstybos vyko prieš Vaasrio minėjimą. 
Jos būtų buvusios daug našesnės, jeigu jos būtų praves
tos minėjimui pasibaigus ir aukas atidavus pagal veiks
nių vertinimą.. Iš duotų aukų savaitgalio studijozai būtų 
galėję pasakyti, kad Los Angeels lietuviai ALTo veda
mą darbą vertino 40 kartų daugiau, negu frontininkų 
vadovaujamos Bendruomenės.

Dr. K. Ambrozaitis, įtakingas Bendruomenės veikė
jas, taip pat buvo nuvykęs į Los Angeles studijas. Ne pa
simokyti, bet susirinkusius pamokyti jis ryžosi. Jis drį
so įnešti kelias naujas mintis į frontininkų politinę lini
ją- Iki šio meto jie stengėsi visas politines grupes likvi
duoti, jų atliktus darbus nuvertinti ir pasiskelbti vienin
teliais politinės išminties saugotojais. Dr. Ambrozaitis, 
matyt, įsitikinęs, kad be argumentų lietuvių neįtikinsi 
keisti politinius įsitikinimus, padarė didelį koncesiją. 
Galimas daiktas, kad jis ir plačiau šiuo reikalu pasisakė, 
bet tuo tarpu turime tenkintis J.Kj. paskelbtomis dakta
ro mintimis. Jis studijuoti visuomeninio gyvenimo susi
rinkusiems žmonėms šitaip pasakė:

“Organizacijų skaičius, dr. K. Ambrozaičio tei
gimu, nėra neigiamas reiškinys.Diferenciacija įneša 
gyvumo. Tačiau kritikuodami vieni kitus, turėtume 
siekti pažangos, o ne sau reklamos. Siekiant realios

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____
pusei metų 
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _______________  531.OU
pusei metu-------- ----------  $18,00
vienam mėnesiui_______ _ $4.00

Naujienos eina kasdien, isakiriani 
sekmadienius. Leidžia Naajienu Ben 
drovė, 1739 So. Halsted Sū Chicago 
HI. 60608. TeleL HAymarket M100

Pinigus reikia siųsti pasro Hone? 
Orderiu kartu su užsakymu.

$7.50

Ūkio darbai (Tapyba)

$30.00
$16.00
53.00

■

$30.00
$16.00

$8.00

$14.00

srityje. Iš visuomenės lauktina mūsų veiklai daug . 
stipresnės finansinės paramos, sudarant aukotojui i 
pilną galimybę savo auką kreipti jam pageidauja-į 

mon pusės.” (Draugas, 1977 m. vas. 28 d. 4 psl.)
Kojelis būtų daug geriau padaręs, jeigu jis šio rei-: 

kalavimo būtų neskelbęs. Dr. Ambrozaičio reikalavimas 
buvo paimtas dėmesin, aukotojai turėjo visas galimy
bes duoti savo aukas tiems veiksniams, kuriems jie no
rėjo, bet aukų Dr- Ambrozaičio veiksniui jie nedavė. Rei
kia manyti, kad Dr. Ambrozaitis, jeigu būtų žinojęs Los 
Angeles lietuvių nuotaikas, tai šio klausimo viešumon 
būtų nekėlęs. Iškėlus jį viešumon ir paskelbus duomenis, 
visoje nuogumoje buvo parodytas frontininkų Bendruo
menės vedamo darbo vertinimas. Jie manė, kad plačioje 
Amerikos lietuvių visuomenėj susilauks didelės paramos, 
bet tikrovė visai kitokia. Amerikos lietuviai labai gerai 
žino, kad frotininkai Washingtone įsteigė savo “amba
sadą” ir paskyrė “amabsadorių”, kuris vaikščioja po val-i Tokio vieningumo buvo siekia- 
stybines įsteigas ir aiškina, kad Amerikos lietuvius jis, o toji Lietuvos laisvė, kurią

(Tęsinys)

. svetimo okupacinio jungo.
Kuo dabar Amerikos Lietuvių 

Taryba galėtų padėti Lietuvai 
politiškai ?

Sakoma, Lietuvai laisvė tėra 
galima, jei atsiras tam tikros 
palankios tarptautinės sąlygos 
ir jei kas galingųjų valstybių 
Lietuvai ateis pagelbon, jei Lie
tuva tokių draugų turės.

Tai tikra, tiesa, tačiau šion 
tieson būtinai reikia vieno svar
baus įterpimo, Būtent, jei nori 
turėt draugų, pasirodyk, kad tos 
draugystės esi vertas. -Nesvar
bu, kad lietuvių tauta yra ne iš 
didžiųjų, nesvarbu, kad lietuviai 
ir Amerikoje yra ne didžioji ma
žuma. Bet labai svarbu, kad lais
vės reikalavimuose ir siekimuo-

. *. ' , , . , , • a ’; šiandien minim. To vieningumo ise būdami neperkalbami, t. y.ne Amerikos lietuvių rinkti atstovai atstovauja. Amer- kė mus Jonag Basanavi_ Į tvirti, vis dėlto būtume tvirti
kos lietuviai žino, kad Dr. Bobelis, besistengdamas pasi- čiug> kurį gu-giUa- 
matyti su užsienio komiteto nariais, turėjo viską taip nįm šiandien jo penkiasdešim- 
tvarkyti, kad frontininkų “ambasadorius”- nesužinotų ir toje metinėje nuo jo mirties. Ir 
durų jam neuždarytų.

Galimas daiktas, kad . Los Angeles “laisvas veiksnių minus ji> laikytis to didžio ver-
pasirinkimas” privers frontininkus nužengti ant žemės 
ir susitarti su kitomis Amerikos lietuvių organizacijo- 
mis ne tik dėl darbų pasiskirstymo, bet ir dėl proporci
jos “aukščiausiame komitete.” Frontininkai įsivaizduo
ja, kad jie daugiau žino, geriau supranta, užtat jų va
dams'pačioje pradžioje reikia pripažinti specialias “iš-i Basanavičiaus, 
minčių privilegijas”. Iki šio meto jiems nepavyko lietu
vių daugumos įtikinti, kad jie būtų pranašesni. Dr. Am
brozaitis pripažino, kad organizacijų skaičius nėra nei
giamas reiškinys. Jeigu jis žengs dar vieną žingsnį ir su
tiks visoms lietuvių organizacijoms tas pačias teises,, tai 
lietuvių vienybei durys bus atidarytos, nors Valiukas 
tuo ir netikėtų.

Australai kaltina 
Indoneziją

ABERDEEN. — Australijos 
parlamento 6 nariai atsiuntė 
raštą Amerikos kongreso užsie
nių reikalų komitetui, kuriame 
skundžia Indoneziją, kad ji Por
tugalijos buvusioj kolonijoje iš
žudė daugiau kaip 100,000 as
menų. Žudynės įvykdytos East

Austranjis parlamento opozL 
cijoe lyderis Thomas Uren pa
reiškė, - kad užsienio komitetui 
pasiųstame rašte prašoma iškel
tą klausimą patyrinėti.

CYRUS VANCE 
Secretary of State

išmintimi, tarpusavyje reikštu- 
mės ne perdėtomis pretenzijo
mis iš draugingai mums nusitei
kusiųjų, o svarbiausia, kad ne
apgalvotais ir ne nuosekliais kad 
ir pavieniais žygiais, nepasiro- 
dytume, jei ne kuo blogiau, bet ir 
paprastais išsišokėliais. Nuo ne
laimingųjų okupuotos Lietuvos 
metų Antrojo Pasaulinio karo 

.... laikų jautriu tautinės nelaimės
ir 1917 metais Vilniuje buvo va- Įišgyvenimu Amerikoje atsirado

nėra didesnės pagarbos šiam di
džiajam Lietuviui, kaip, prisi- 

tingo dalyko, jo sakyto gyvu ir 
rašytu žodžiu, t. y. laikytis vie-

Lietuvių konferencijos 1905 

dovaujamos jo — daktaro Jono 
Po antrosios 

konferencijos sudarytoji Lietu
vos taryba buvo vadovaujama 
taip pat jo', išrinkus jį Lietuvos 
tarybos pirmininku. Visur jis 
tiesiog cementavo veikliuosius 
lietuvius sudarymui to akį ve
riančio įspūdžio, kad lietuvių 
tauta yra verta laisvo ir savis
tovaus gyvenimo, Lietuva gali 
būti valstybė sau, kad lietuviai 
turi savąją sveiką išmintį tar
pusavio gyvenimui, ir sugyve
nimui su savo kaimynais.

Kai menu aną istorinę Lietu
vos tarybą, grindžiusią kelią į 
Lietuvos nevriklausomybę, žino- 
kim ir dabar esančią Amerikos 
Lietuvių Tarybą, ši taryba vei
kia skirtingose sąlygose ir labai 
pakitėjusiuose laikuose. Tačiau 
ši Amerikoje esanti Lietuvių Ta
ryba, kurios vardu čia jums kal
bu, turi tą patį didįjį tikslą, ku
riuo gyveno 1917-18 metų Lie
tuvos Taryba, grąžint Lietuvą 
į garbingą gyvenimą, grąžinanti Latvija ir Estija tebeegzistuoja(spaudai, kad susitikimas su ener- 
Lietuvą į laisvę, padėti visomis pagal tarptautinę teisę. - 
išgalėmis Lietuvai nusikratyt Po Potsdamo konferencijos dingas.

lietuvių tarporganizacinis vai
sius — Amerikos Lietuvių Ta
ryba. šiandien ji turi 33-jų me
tų amžių nuo jos pasireiškimo 
pirmuoju suvažiavimu Pittsbur- 
ghe 1943-čiais metais. Ji buvo 
ta išskirtinoji lietuvių atstovau- 
toja, kai reikėjo Baltuose Rū
muose ar Amerikos kongrese. 
Taip pat ALT — tos titulu se
niai pagerbtam Lietuvos suvere
numą Didžiojoj Vasario 16 die
noj.

Ir šiandieną galiu jums tvir
tinti, kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba, būdama guvi lietuviškuo
se reikaluose, visada atspėdavo 
momento reikalavimus, o svar
biausia, ji tuojau ir veikdavo.

Tuo atžvilgiu Altos susirūpi
nimu 'buvo iššauktas Summer 
Wells — State Departmento se
kretorius, lūpomis pasakytas 
Amerikos prezidento Roosevel-
to aiškinimas. Tada mus guodė leido laiko 2% vai. Mausydami 
anas aiškinimas, kad trys Pa-'sekr Schlesingerio aiškinimų, 
baltijo valstybės — Lietuva, Floridos gub. Askew pareiškė

i r»pauuo.i, auoiUAlHiao OU CI1C1*

gijos sekretoriumi puvo nau- 
Po Potsdamo konferencijos dingas.

Altos dele ei i os 9ygiu į Bal
tuosius F.ūm s bu' c išgi ftafi' 

ea.‘.entj xromano, ka kž 
Amerika negali prądvti karo <-ėl 
ne jos žemių, tai jis pažadėjo if 
užtikrino, nei&duoti laisvoj Eu
ropos dalyje esančių lietuvių so
vietams, o taip pat prižadėjo rū- 
pintis priėmimų įstatymo, pa
gal kurį pabaltiečiams būtų nu
matytas pirmumas įvažiuoti į 
TAV. Pažadas ir užtikrinimas 
buvo tesėtas.

Helsitnkio konferencijos atsi
tikime (1975-tais metais), net 
prieš konferenciją abu su Dr. Ka
ziu Bobeliu dalyvavome 8-nių 
vergiamų tautų atstovų suėjime, 
sukviestame paties prezidento 
Fordo, Washingtone, čia jau iŠ 
anksto buvo pasakyta viešai ir 
garsiai, kad Amerikos nusista
tymas trijų Pabaltijo valstybių 
atžvilgių nesikeičia, t. y. Ame
rika ir toliau Pabaltijo valsty
bių okupacijos nepripažįsta.

Tas ikišiolinis Jungtinių Ame
rikos valstijų prezidentų ir kon
greso prielankumas mums ir 
latviams su estais yra draugiš
kumo ženklas, tad palankumas 
ir brangintinas. Lietuvos trys 
didieji kaimynai yra priešai. Iš 
jų gero nelaukim. Stenkimės čia 
Amerikoje veikti taip, kad sn- ' 
pančiame mus Amerikos gy
venime atrodytume tvirtais iš- 
mintyj e, politiniame supratime 
ir veikloj, kad tarpusaviu su- 
tartinumu Amerikos valdžių 
prielankumą stiprintume viso
kiam naudingam Lietuvai even
tualumui. Tad ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbus remkit...

Mūsų vieningumo išeivijoje 
nori ir lietuvių tauta tėvynėje; 
Tą ne tik žįnokim, bet ir jaus- 
kim, tam turėkime, sentimen
to. Tą sako ir lyrinės poeto Sta
sio Santvaro eilutės:

Nutolusi pakrantė — Lietuva 
žvelgiu į šiaurę — ten širdis jos 

/plaka, 
Tenai ir sielvarte jinai tebėra

. Zgyva^..
Nespės, nespęs pakirsti '

/paskutinę sodo šaką — 
Ir paukštė grįžtančio pavasario 

/ten vėl giedos laisva.
(Pabaigą.) .

Reikia sumažinti 
energijos vartojnna 
WASHINGTON. — Prez. Car

ter dešinioji ranka energijos rei
kaluose, energijos “earas” James 
R. Schlesinger vasario 27 įspė
jo amerikiečius, kad energijos 
suvartojimą būtinai reikia su
mažinti 20-30 procentų, neatsi
žvelgiant, kad dujų ir alyvos su
vartojimas yra pastovus ir kad 
anglių iškasama daugiau.

Amerikos gubernatorių kon
ferencijos natūralių resursų ko
mitetui energijos sekr. Schles- 
singer pasakė, jog sumažinti 
energijos suvartojimą galima 
bus atsiekti ne kalbomis Wash
ingtone, bet visos Amerikos žmo
nių ryžtu ir pasiaukojimu. Pa
sak Schlesingerio, norint ener- ■ 
gijos reikalus teigiamai išspręs
ti, reikia gaminti ir taupyti. An
glies gamyba iki 1980 m. turėtų 
padidėti iki bilijono tonų per me
tus. 1975 m. anglies buvo iškas
ta 640 mil. tonų, kurios % buvo 
suvartota įmonių ir, svarbiau
sia, elektros energijos gamybos 
katilams šildyti,

Sekr. Schleslngeris pabrėžė, 
kad tendencija nėra palanki du
jų ir alyvos gamybai, bet reikia 
surasti būdus, surasti jų pakai
talą arba didinti dujų ir alyvos 
gamybą. “Mes negalime ener
gijos Mausimą išspręsti pešda- 
miesi 200 ar 300 gamtos mylė
tojų, kurie norėtų mus matyti 
neveikiančius’*, — kalbėjo Schle
singer.

Suvažiavę gubernatoriai pra-

i . NAUJIENOS, CHICAGO 8, ill _ Wednesday, March 2, 1977



S E Z.: GI 8-0873

DR.VV.ELS1N-E1SINAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologinė chihurgija
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

btt. R. G. BALUKAS
XKLwCkijKA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Fvl««ki Rd. (Crawford

Med.cal Building). TaL LU 5-6446
PriLaa ligonius pagal myiirioų 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8'’O4

DR. PAUL V. DAP.GiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S.Man he i m Rd., Westchester, ill. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis b 

kas antra šeštadieni R—3 vai 
Tei.f 562-2727 arba 562-2728

DR. C. K. BORHIS
INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKU 

CHIRURGIJA . 
T«l«f. 695-0533 

Vali.y Medical Center 
I' D SUMMIT STREET 

ROUTE 56, ELGIN. ILLINOIS

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GLEV ECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS

3907 West 103rd Street 
pi>«al susitarimą

Kreivėnas ir Gružas išverčia kunigą į ravą. “Kryžių” iliustracija dailinin
ko Stepono Makarevičiaus.

Sausio 29 d. a. a. A. Mūrelio 
karstas, po įprastų pamaldų, 
buvo vervežtas į §vč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčią, kur už jo 
sielą buvo atlaikytos kan, V. Za 

(karausko šv. Mišias ir pasakė 
• gražų pamokslą. Pamaldose da- 
j lyvavo daug žmonių, kurių me- 
! tu solisto Jono Vaznelio gra- 
įžūs giesmių aidai suteikė dide
lio susikaupimo dalyvių maldoj 
už velionio sielą.

Visi laidotuvių dalyviai buvo 
I>akviesti gedulo pietums į Gold 
Coast svetainę. Paliko liūdinti 
žmona Elena, brolis Leopoldas, 
posūnis dr. Klaudijus, Lietuvoje 
seserys Elena Budrienė su sū
num Rimu ir Sofija Dambraus
kienė su vyru Jonu, pusseserė 
Petersonienė su šeima ir kiti gi
minės Amerikoje, Kanadoje ir 
Lietuvoje.

Nors ir nebuvo lemta atsigul
ti numylėtoj.Lietuvos žemelėje, 
bet užbertoji ant karsto Lietu
vos saujelė žemės, mums neži- 
naina antgamtiniu keliu sujungs 
su Lietuvoje mirusiais artimai
siais ir tėvynainiais. Tad ilsėkis 
ramybėje! J. T-nas

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*Dievo galybės sergi miems tikėjimu išganymui". — 1 Pet. 1:5.
Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame i aplinky

bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti i nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimu ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir* pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo. Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Visi žino, kad mirtis yra žlaun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusiaįr? Į t< klausim# atsako knygutė "Viltis po mirties*4, kurię gausite 
nemokamai. Rasykrtr:

F. ŽAVISI 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629
ŽV. RASTO TYRINĖTOJAI

HVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tdef.: GRovehill 6-2345-§ 

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

489-4441 561-4605
□DOS LIGOS — CHIRURGIJA 

.1602 K WESTERN AVE. 
N. WESTERN AVE. 

Telefonas ttsak«tna« 12 val.

DR. FRANK HICKAS
O^TOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Wl» <«. 71st St. — T«Į. 737-5149
Tikrina, skis. Pritaiko akinius ir 

'contact lenses”.
’L pasai susitarimą. Uždaryta tree

A. A. AGR. ALFONSAS MŪRELIS ikių darbo valandų, laisvalaikį 
_ ■ - paaukodavo visuomeniniam rei

kalui.
Buvo net sugestijuojama, kad 

paliktu Dievo Apvaizdos vargo
nininku, žinoma, tuomi esamas 
vargonininkas susirūpino, bet

26 d., buvo pašarvotas Mažeika- 
Evans šermeninėje.

Muzikos jausmą paveldėjo iš
, tėvo, laisvalaikiais 
muzikos srityje,

reiškėsi ir velionis buvo kilnūs ir atsisakė 
dalyvaudavo saVQ nenaudai kitam duoną 

studentų iir kitų organizacijų atimtL Retas pavyzdys.

it UOKAS SfiEUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
WEST 63rd STREET

U.- M&ofid- nuo 1—4 po pietų..
<etvLrtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofise relet: 776-2330
' lelef.ž 448-5545

Įvairiuose parengimuose—akom 
ponavo chorams, solistams- ir 
net vadovavo chorams.

Atvykęs Amerikon 1949 me
tų rudenį buvo suorganizavęs 
18-je kolonijoje iš naujų atei
vių chorą, kuriam dirigavo.

to agr. a. a. Alfonsą Mūrelį per j Choras giedojo ne tik bažny- 
anksti, nes buvo gimęs 1908 m.'čioje, bet davė ir viešą koncer-’mą pravedė agr,

Negailestingoji mirtis pakir

Atsisveikinimas įvyko sausio 
28 d. vakare, pilna koplyčia pri- 

.’sfpildė atėjusių atiduoti pasku
tinę pagarbą ir atsisveikinti su 
velioniu — organizacijų atsto
vai, giminės, draugai ir arti
mieji. Sukalbėjus kun. A. Pu- 
slienskfiui rožinį, atsisviekini-

• Anglijos karalienės Onos 
sūnėnas lordas Edward Hyde, 
artimųjų vadinamas — Brandy 
Nan, mėgo rėdytis sijonais ir ki 
tokiais moteriškais drabužiais. 
Jis mėgo ne tik gražiai rengtis, 
bet ir laidokauti,pasidarydamas 
daug skolų, kurių negalėjo iš
mokėti. Karalienė jam leido pa 
sirinkti vieną iš dviejų: eiti už 
skolas i kalėjimą arba važiuoti 
į Ameriką New Yorko ir New 
Jersey gubernatoriaus parei
goms. Gubernatorium jis buvo 
7 metus iki 1709 m. visai ne
keisdamas savo papročių. Įpy
kę nevvjorkiečiai jį apskundė 
karalienei, kuri jį atšaukė ir į 
jo vietą atsiuntė . lordą Love- > 
lance. i

šantaras.

-£«. Vlt. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

. praktika, sp«c. MOTERŲ ligo>
2652 WEST 59th STREET

T«L: PR 8-1223
OriSO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
Ir penkt. 2-4 ir S-8 vaL vak. Seštadie 
maū 2-4 vaL po pietų ir kitu lai k' 

pagal susitarimą.

vasario 26 d. muziko šeimoje. | tą, kuris buvo suruoštas pager- Agronomų vardu kalbėjo agr. 
Tėvas buvo vargoninikas Kve- bimui senų ateivių, taip padina- j. Andrašiūnas, Seligenstadto 
darnos miestelyje, Tauragės ap. miems sponseriams, už jų suda gimnazijos vardu J. Kaunas, Slo 
Pradžios mokslą įgijo gimtojo rytas darbo sutartis, įgalinusias vykios gyventojų vardu J. Tijū- 
miestelio pradžios mokykloj, o atvykti tremtiniams Amerikon.' nas, kuris paminėjo velionio pa 
vėliau Telšių ir Joniškiogimna- Ta proga net buvo išduoti pavyzdingai ir rūpestingai eitas 
zijoje. Baigė Dotnuvos 'žemės dėkos-raštaTsponsoriam,;tai be--{stovyklos komiteto pirmiiiinko 
ūkio akademiją ir gavo agrono ne bus vienintelis viešas gerada1 
mo diplomą. Agronomo darbą rių pagerbimas visoje Chicago- 
dirbo Jezno, A. Panemunės ir je. Čia irgi yra dalis nuopelno 
Kauno apylinkėse. Mirė sausio a. a. Alf. Mūrelio, kuris po sun-

Seligenstadto

QRTHOrfcUA>r»RX) TEZiSTA: 
Aparatai - Protezai. Med. Ban 
•lažai. Speciali pagalba ko jonu 
(Arch Supports) ir L t

Wes? 63rd SL, Chicago UI. 6062 
Tetef.: PRospec? 8-508^

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WESI OJrd blKfefc)
Telefonai: PR 8-0333 rr PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ii 
Gene Ori ship krautuvė

THE DAISY STORE 
9913 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tei. 499-iJi8

Ugametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill- 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
nacijas visais kelionių reikalais.

• 8 dienų lietuvių ekskursija i tris Havajų salas rengiama balandžio j
15 d. Kaina $479. į

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, I 
Lietuvių stadijų savaitės propi liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja S355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj Antano Taupymo Bendrovėje Cicer'o. HL, 'Pel. 662-5707,

pareigas.
Kadangi tuo laiku buvo prasi 

dėjusi masinė emigracija Į užjū 
rj, tai velioniui teko parodyti 
daug savo iniciatyvos ir tėviško 
susirūpinimo bei pasitarnavimo 
teikiant visokiariopą pagalbą 
ruošiantiems išvažiuoti.Todėl vi
su gyvenusių vardu padėkojo 
už paslaugą bei parodytą gerą 
širdį bendro likimo savo tautie
čiams. ' ' 
sugiedojus Marija’...

EUDEIKISt

TRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ERŽVILKO DRAUGIŠKO KLUBO 
susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 2 
d. 7 vai, vak, Šauliu Namuose. 2417 
West 43rd Street. Kviečia visus na
rius, dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaisės. Bernice Žemgulis

KOVO MĖN. 2 dieną 7 valandą vak. 
ėrėsės ir Jurgio Pečkiu svetainėje,

1500 South 49 Avenue. Cicero. įvyks 
visuotinis SLA 301 kuopos nariu su-, 

...... . sirinkimas, kuriame visi nariai pra-
Atsisveikinimas baigtas Į šomi dalyvauti. 1sirinkimas, kuriame visi nariai pra-

GAIDAS - DAIMiD
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YArds 7-1741-1742 '

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSStepas Paulauskas, pirm.

ckis kaustymai

M O V i H G 
L«>dim«i — Pilna apdravd* 

žema kaina
R. i E R Ė N A I 

Tel. WA 5-8063

MOVING Į
< 'Apdraustas parkraustymas 

iš jvaiHV atstumu
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

i14: k>'' Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
IE»

sulation within walk and-ceil-1 
inę as well as in earthen berms • 
around the foundation, orien-j 
tation to seasonal sun atti- i 
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of mast* 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ”76.*

The fireplaces were supplied ‘ 
by Home Crafts, Inc„ Flcrral\ 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Veaa1 
Industries, Inc., located in Mt.; 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of 
freestanding and wall-\ 
mounted fireplaces • • • pa^l

I RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visas programos iŠ WOPA, 
1490 kil. A. M.

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

TafeU HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL* 60629

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But U incorporates pn- 

[ercy-saving features in de-
: sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

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

I 
f 
I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 

7^aidotuvių 
'direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

į
ifile

JONAS ŠIURNA
Gyv. Bridgeport© apylinkėje.

Mirė 1977 m. vasario 26 dieną, sulaukęs 64 metu amžiaus, Gimęs 
Lietuvoje, Kriukuose, Šiaulių apskr.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Akvilina (Vilimaitė) duktė Elena, sūnus 

Antanas, pusbroliai ir puseseserės Lietuvoje, taip pat kiti giminės, 
draugai bei pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje

Kūnas pašarvotas Phillips - Labanausko koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

Trečiadienį, kovo 2 dieną, 8:30 vai. ryto bus lydimas is koplyčios 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laidoja
mas šv. Kazimiero kapinėse,

Visi a. a. JONO SIURNOS giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: ,
Žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių direktoriai Phillips - Labanauskas. Tel, YA 7-3401,

ilgamečio BALrO pirmininko, 
prelato J.* BL KONČIAUS knyga

A ĮSIMINIMAI iš balfo veiklos
km dideli puslapiai, daug nuotraukų.
h h U viršeliai 44.00, minkšti — 43.00.

įUoui) »g>- kiekvienom lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovi<>» iiobėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tr»->-»i’et vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si* 'elų arba Money Order} tokiu adresu:

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-34OI

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Mills, HL £74-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-l»ll
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— Kanados lietuviai kreipia 
didelį dėmesį Chicagos Lietuvių 
OjH*ros “Romeo 
t.dyiiLHns. Kai 

dalvv

ir Julija” pas- i 
kuriuose pas

rus sol. Gina j 
MontreaBo ir |

sol. Runas Strimaitis iš Toron
to. Jie buvo atvykę į Chicagą da 
Ivvauti repeticijose. Iš Toronto, 
oiganizuojama ekskursija. Kreij 
utis i J. R. Sunanaviėiu. teU

dabar mokančias Cali- 
valstijos mokyklose, 

yra mokyklos vedėja.
dėmesį Naujie-

“įsų bendradarbį Juozą Kasputi, 
j i Naujoji niūsŲ skaitytoja ponia 

j S. Butkienė yra pavyzdinga lie- 
; tuvė i' gera šeimos motina. To- 
Įkių inotvrą dėka išliko lietuvy
bė lietuviškumas ir lietuviški 
papročiai nuo neatmenamų lai
kų iki mūsų dienų. Ji gražiai 
išaugino ir išmokslino dvi duk
teris, airi baigusias pedagogikos Į 
mokslus, 
foru i jos 
Viena jų
Dėkui jai už 
noms, dėkui p. J. Kaspučiui už 
bendradorbiavimą. Gerą žinią 
apie naują premuneratorę ma-

\ luini pranešti visiems skaityto-
— Baik Antanas ir Anastazija jams.

Tamošaičiai, Kinsingion, Ont., I
pdtuošv anglų kaina studiją ųuette Parko apylinkės pratęsė 
Ldmianian National Loštu anksto be raginimo savo pre- 

me \ Ieškomi leidėjai. Kanados .../. . . j numerata ir ta proga atsiuntėlietuviu spaudos žiniomis leidi-Į > - . i , , rrc 1 penkinę uz kalendorių, los apy
įlinkės tautietė užsisakė Naujie
nas vieneriems metams, bet pa-

— Kanados LB Krašto tary- vardės prašė neskelbti. Dėkui 
d J už auką ir už dėmesį. Platini-

jmo vajaus proga Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai.

— Vytautas Gutauskas iš Mar!

Antanas Sukauskas, nenuilstantis Detroito lie
tuviu visuomenės veikėjas ir Naujienų kores
pondentas, sausio 29 d. pradėjo 71-sius amžiaus 
metus. Gimė Miežaičių km., Radviliškio valse;, 
mokėsi Plungės gimnazijoje. A, Sukauskas pri
klauso ** daugeliui organizacijų, yra renkamas j 
valdybas bei komisijas, deleguojamas atstovu į 
suvažiavimus. Metų skaičius jo šakota veiklą ne
sumažino, bet padidino patirtį į r išryškino gerą
sias savybes — meilę savo tautai ir tėvynei.

HELP WANTED — PEmALE 
Darbininkiy reikia

NEEDED experienced HOUSECLEA- 
NING WOMEN w.th references. For 
more guaranteed and pjrmansnt po
sitions. full or part time call 
664-0179.

RENTING IN GENERAL 
N u s m o »

MARQUETTE PARKO APYLINKĖM 
išnuomojamas beismanto butas su 
įrengta virtuve dviem asmenims. Xel. 
776-Š042. po 4 vai. popiet.

ma jxareniti pažadėjo Marija ir j 
Antanas Rudžiai.

bos r!nkimai bus gegužės 15 
Rinkinių komisiją sudaro Liu
das Tamošaitis (pirm), Stefani
ja Babelienė, Rūta čepaitytė, 
Jonas Gustainis ir dr. Klemen
sas Liutkus. Kandidatai turi bū
ti pristatyti apylinkių rinkimi
nėms komisijoms iki kovo 17 d. 
Bus išrinkti 57 tarybos nariai.

— Sofija Butkienė, Kenosha, 
Wis., platinimo vajaus proga su 
sipažino su Naujienomis ir jas 
užsisakė vieneriems metams

— Wm. Yuodelis, Edmonton, 
Alta, Canada, pratęsdamas pre-r 
numerata. savo gerus linkėji
mus atlydėjo $5 auka Naujienų 
paramai. J. Bobelis iš West 
Hartford, Conn., atsiuntė $1. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangų rasti ;bent po vieną

per visuomenės veikėją ir mū-į naują prenumeratą. Visi lietu-

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie* 
vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. _ Naujienos šią knygelę

Knygelėje 
žolę užauginti, _ 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toiiau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

viai kviečiami atkreipti į Nau jie 
nas savo asmenišką dėmesį, ge
rai su jomis susipažinti ir pa
reikšti savo asmenišką nuomonę 
jas užsisakant.

— Clevelando lietuvių Ameri
kos piliečių taryba paskyrė 100G 
dol. premiją asmenims ar or
ganizacijoms už kultūrinę veik
lą Ohio valstijoje. Praeitų metų 
premijai kandidatus parinkti 
sudaryta komisija iš LB’ Cleve
lando apylinkės ir Alto sky
riaus pirmininkų, taip pat iš 
iš šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos vedėjo bei tų institu
cijų deleguojamų asmenų.

— “Pelkių žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7 — 8 

i vai. ryto iš WNIB stoties, 97.1 
FM banga, šį ketvirtadienį, ko
vo 3 d. bus perduota akt. Dalios

Juknevičiūtės skaitoma Vytau
tės Žilinskaitės satyra “Pas gy
dytoją”.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkoinis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. legališko 
mis formomis — 53.50.

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

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

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUHŠKAJĮ PAMARĮ

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

JUBILIEJINIŲ METU

NAUJIENOMS žiemei raėjo 60 metų. Minint tą sukaktį. gerbiant pirmoji 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nas Ir atliekant būtinas pareigas amžinim lietuvybės išlikimui reel 
biamas Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvoj ir pavergtų Ueturių lalrvę 
neid&moi ir nericėdansGi 1 sandėriu* ra okupantai! ar Jų Įgriio 
ttndeis.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupei, }u bendrai Inrtltu 
djas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Mals pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ipaudns 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 reikalu renesa-s*.
KMNUGJA: Chlcagoje Ir Kanadoj* metami — $30.00, pusei metu — $18.00, 

trims man. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusėj metų — $14,00, vienam mėru — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

įrašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, HJ. 60608

. į Siunčiu  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejlnk 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudų.

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

ŽIŪRĖKITE!

Komunistai plėšia 
bankus

MEXICO CITY. — Meksikos 
komunistų keturių asmenų gru
pė, priklausanti organizacijai 
La Liga Communista 23 de Sep- 
tiembre, prisimindami Sovietų 
diktatoriaus Stalino bankų plė
šikavimo žygius, užpuolė Banko 
de Azteca pinigus vežanti šar
vuotį ir jį apiplėšė, atimdami 
300,000 dol.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasula;čio angliška 
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.

Plėšikai nužudė šarvuoti ly
dėjusius du .policininkus ir šar
vuočio vairuotoją. Banko kasi
ninkas, važiavęs šarvuotyje, bu
vo sunkiai sužeistas.

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

MARIA NOREffilEN'a — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
260« West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis ©sslrlnklrr.as geros rūšies [vairlv prekiy.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.'

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
NiulUnos# gilinu giutl puikių knygų, kurio* papuoi bot kokią 

knygų spintą ir lentyną. ~
Aleksandros Pakalniškis, MES GRJ2TAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimint 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš. $5.00 

Vacį. Biržiška, SENĖJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalis, 225 psL, Įrišta — S3,00. minky
tais viršeliais

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos ■ apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu- 
straciiomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kairia $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL$3.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai  $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
NAUJIENOS,

$2.00

1739 S. Hafsted 8t_ Chicago. IIL 60608. — TeL HA 1-6100

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intymiu nuotykti

Aprašymui, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina S2J0.

Dr. Juozui B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 14/ 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V> 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki k1 
pinigine perlaidA-

1739 South Halsted Street, Chicago, I1L 60608

★ Pasakyti tiesa 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 
<as nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

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

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienarn lietuviui, 
keikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

M. Andrijauskienė dėkoja
Naujienų rėmėja ponia Mari

ja Andrijauskienė iš Marquette 
Parko apylinkės buvo sunkiai 
susirgusi. Gidėsi Čikagos ligoni
nėje, o dabar sveiksta ir stiprė
ja namuose. Laike nemalonios 
ligos, paaiškėjo malonių daly
kų : tai draugių ir draugų geros 
širdys bei pareikštas aukščiau
sio laipsnio draugiškumas. Su
jaudinta jų gerumu, ji atsiuntė 
tokj padėkos laišką:

Kalėdų šventes praleidau li
goninėje ir kadangi tiktai po 
įNaujų metų grįžau į namus ir, 
nors sveikata dar silpna, noriu 
■šia proga išreikšti padėką 
■no mieliems draugams ir 
lorganizacijų narėms bei 
friams

Nepajėgdama visiems asme
nims asmeniškai padėkoti, no
riu dabar per šį laikraštį širdin
gai dėkoti tiems, kurie mane 
lankė ligoninėje ir namuose.

Tariu dėkui už gražias gėles 
ir dovanas. Grįžus iš ligoninės 
buvau tikrai sujaudinta: radau 
linkėjimo atviručių ne tik iš Či
kagos ir apylinkių, bet taipgi iš 
tolimesnių kraštų — Michigan, 
Arkansas, Floridos ir Californi- 
jos.

Nouširdžiausia padėka taipgi 
visiems, kurie dabar mane taip 
gražiai prisimena ir globoja.

Visoms-visicms esu amžinai 
dėkingai Marija Andrijauskienė

ma- 
visų 
na-

i DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
2x5 r35 Marquette Parko patogiausioj 

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

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

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

DELIKATESŲ 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 mūre' garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką.

ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

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 
mas. Tik $76,500.

72 IR TAIWAN — 6 
dencija. Dalinai įrengtas 
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 • Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 
mūras pilnai išnuomotas. • Geras in “ “ ‘
vestavimas.

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

BUDRAITIS REALTY
CO.

mūrinis na-

kamb. rezi-
pilnas rū-

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

TeL 767-0600.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
DELTONA CORP.

A famous name in Southern Building

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-82.00

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Avė., 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. 
501-823-9814.

Didžicsv&sš
į&e vtenlntelj

lletevl kailintofcą 7^
Chicago^ ——

263-55 2< 
(į»taigcw) i? 
677-848$

185 North Wabash Awm» 
2nd Floor Chicago, Hl. 60*60 >

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI į # 

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
52—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
, 2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

Ę .... II l III I —

1 Jail Frank Zapclis

320814 W.95th St. 
GA 4-8654

i________ _____ ______

r...111 ’ i 
STATI FAtH

INSUftAMCfN .„z

T DISEASE

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Wednesday, March 2, 197?

RANGE
FIRE iŠ
WILDFIRE


